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Goedkeuring welstand verbouwen watertoren Mijdrecht
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De kogel is door de kerk, eigenlijk door de toren. Begin
dit jaar werd de omgevingsvergunning ingediend voor
het wijzigen van de watertoren tot een multifunctionele kantoorruimte met als kernwoorden: ontmoeten,
werken en vergaderen. Het ging niet alleen om het
aanpassen van de functie van het 75 jaar oude gebouw.
Het bouwbesluit stelt terecht eisen aan de toegankelijkheid van de toren en de brandweer ziet graag dat er
in geval van calamiteiten veilig gevlucht kan worden
uit het 41 meter hoge gebouw.
Doordat de toren een relatief klein vloeroppervlakte heeft
van 10 x10 meter konden de vluchttrappen en lift niet aan
de binnenzijde van de toren worden geplaatst. Dit betekende dus een toevoeging aan de buitenzijde. Maar omdat
de toren een Rijksmonument is moesten de plannen niet
alleen beoordeeld worden door de welstandscommissie,
maar ook door de monumentencommissie en het cultureel
erfgoed. Er werden gesprekken gevoerd waaruit bleek dat
alle betrokkenen erg blij zijn met de wijze waarop het
plan werd aangepakt.

Alles goed geregeld
en voordeliger

Pakketkorting

Het definitieve plan is besproken en gaat uit van een
toevoeging met daarin twee vereiste vluchtwegen en een
lift. Het volume is volledig transparant waardoor de toren
zo min mogelijk wordt aangetast.

ascol.nl

Lees verder op pagina 3.

Twee doden bij ongeluk n212
Door een botsing op de N212 tussen Wilnis en Kamerik zijn woensdagmiddag twee vrouwen om het leven gekomen. Eén man
ligt gewond in het UMC Utrecht. Het ongeluk gebeurde rond 13.20 uur ter hoogte van de kruising met de Lange Meentweg.
De vrachtwagen reed over de N212 richting Woerden toen de automobilist de N212 op reed. Een aanrijding was niet meer te
voorkomen. Eén vrouw kwam ter plekke om het leven. De ander werd met spoed naar het AMC gebracht, waar ze aan haar
verwondingen is bezweken. Er werden twee traumahelikopters, meerdere ambulances en brandweerwagens opgeroepen.
foto peter bakker
De politie zette de weg in beide richtingen af. Rond 16 uur werd de weg vrijgegeven.		

kim koot weet wat ze wil!

hans winter brillen
de lindeboom mijdrecht

REL A T I E M A G A Z I N E
UBA G R O E P
BY T W E E D . N L

1

2		

DE GROENE VENEN

ZATERDAG
25 AUGUSTUS
RAADHUISPLEIN
MIJDRECHT

70’s & 80’s THE PARTY

OPEN AIR
21.00 - 1.00 uur

gratis entree

Live met de
coverband KiNK
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OptiKids nieuwe partner van Optisport De Ronde Venen

Kinderdagverblijf en bso in gebouw Veenweidebad
Kinderopvang in het gebouw van het Veenweidebad stond al een tijdje
op het verlanglijstje van locatiemanager Sandra Mur van Optisport De
Ronde Venen. Met de komst van OptiKids wordt die wens vervuld.
door anja verbiest

onze ideeën sluiten goed bij elkaar
aan.”
Lâle Özburun: “Bij OptiKids willen we alle kinderen de allerbeste
opvang geven en tegelijkertijd hun
ouders wat zorg uit handen nemen.
Een voorbeeld. Onze pedagogische
medewerkers halen de kinderen na
schooltijd op, laten ze even lekker ontspannen en brengen ze dan naar het
Veenweidebad waar ze onder leiding
van instructeurs van Optisport - met
korting - zwemles kunnen krijgen.
Is de les afgelopen, dan halen onze
medewerkers de kinderen op, helpen
ze bij het omkleden en nemen ze
weer mee naar OptiKids. Daar kunnen
ze nog even spelen of huiswerk maken
en krijgen ze voordat ze naar huis
gaan altijd een lekkere, verantwoorde
warme maaltijd.”
Naast buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 13 jaar is OptiKids
een kinderdagverblijf voor de kleintjes
van 0 tot 4 jaar. Lâle Özburun: “Maar
ook voor ouders die een paar uurtjes
gaan sporten in de Optisport Healthclub zijn er mogelijkheden om hun
kinderen bij ons onder te brengen.
Daarvoor kunnen ze het beste even
kijken op www.optikids.nl.
Daar is ook te vinden wanneer
we precies opengaan en wat onze
openingstijden en aanbiedingen zijn.
Tevens leggen we op de site uit wat

Vervolg van voorpagina.

mingsplan van nutsvoorziening naar
bedrijfsruimte kost in het geval van
een Rijksmonument een halfjaar.
Nu kan er dus na de goedkeuring
van alle instanties binnenkort de
definitieve vergunning worden
verwacht.

Vanuit de toren komen er een
aantal doorgangen naar dit nieuwe
volume waardoor ook meteen extra
daglicht in de toren wordt gebracht.
De vorm van dit transparante volume is exact de vorm van de toren,
een soort van "me and my shadow".
Vanuit de ene zijde van de toren is
het nieuwe volume niet te zien en
vanuit de andere zijde lijkt het net
of de toren onder een glazen stolp
verdwijnt.
Het wijzigen van het bestem-

Dat is toch een bijzonder moment
in het 75e levensjaar van de toren!
De watertoren is ook geopend op
de Monumentendag op 8 september aanstaande. Hier kunt u ook
de planning inzien en de toren
bezichtigen.

Rectificatie

Bij de voorpagina foto van het Rondje Eiland van vorige week is per
abuis de naam van de fotograaf weggevallen. De foto was gemaakt door
Rob van der Stap. Excuus namens de redactie.

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 18 augustus

• Rommelmarkt, Hervormde kerk, 		
Vinkeveen
• Beachvolleybal, Wilnis Festival
• Open dag Stichting Paraplu, 		
Pieter Joostenlaan 28, Wilnis
• Feestteam en band Noah, Wilnis Festival
• Kinderbijbelweek, Dorpshuis De 5 Bogen,
Baambrugge

Zondag 19 augustus

• Barbecue, Kerkplein, De Hoef
• Afsluiting Kinderbijbelweek, Dorpshuis
De 5 Bogen, Baambrugge
• Open puzzeltocht, WVA Zandeiland 4,
Vinkeveen

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

Sandra Mur (links) en Lâle Özburun
OptiKids Pedagogiek inhoudt, de
wijze waarop wij vorm geven aan
het pedagogisch handelen op onze
kinderopvang.”
Sandra Mur: “Wij zijn heel blij met
de samenwerking met OptiKids, maar
we hebben nog meer… Niet alleen is
ons recreatiebad onlangs ‘aangekleed’
met een kleurrijke glijbaan en waterspuitende boerderijdieren, we beginnen op 1 september ook nog eens met
unieke zwemlessen voor kinderen
van 2 tot 4 jaar: Peuter Survival. Op
die risicovolle leeftijd zijn kinderen te
jong om zwemslagen te leren, maar
ze kunnen zich wel overlevingstechnieken eigen maken. Van groot belang
in ons waterrijke landje! Wij leren de
peuters spelenderwijs omgaan met te
water raken, drijven en onder water
blijven. Ter ondersteuning dragen ze
een speciaal drijfpakje. De lessen, in
groepen van maximaal 6 kinderen,
worden gegeven zonder dat de ouders

aanwezig zijn. Ik realiseer me dat
het erg spannend is om je kind op die
leeftijd in het zwembad achter te laten, maar deze lessen zijn echt veilig
en ook nog eens superleuk! En ook
vanuit OptiKids kunnen de peuters
deze lessen natuurlijk volgen.” Meer
informatie over Peuter Survival staat
op www.optisport.nl/veenweidebad.
Per 1 september staat ten slotte nóg
een uitbreiding van de activiteiten
van Optisport De Ronde Venen op de
agenda. Vanaf dat moment is Sandra
Mur met haar team ook verantwoordelijk voor het beheer van Sporthal
De Scheg en van de Brede School
in Uithoorn. Sandra Mur: “Voor De
Scheg denken we onder meer aan de
organisatie van markten, beurzen en
shows. De komende weken is er nog
van alles te regelen, maar ik kijk nu al
uit naar de evenementen die we daar
gaan verzorgen!”

Inspectie van 25 beweegbare bruggen
Van 15 augustus tot eind september
2012 inspecteert de firma A-Quin
in opdracht van de gemeente 25
beweegbare bruggen in De Ronde
Venen. Hiermee wordt de staat van
onderhoud van deze bruggen in beeld
gebracht. De inspectiegegevens zijn
de basis voor het op te stellen meerjaren onderhoudsprogramma. Voor de
inspectie en controle
van de werking is
het nodig de bruggen enige keren te
openen en sluiten en
gedeeltelijk af te zetten. Dit kan voor het
weg- en scheepvaartverkeer wat hinder en
oponthoud met zich

meebrengen. Geprobeerd wordt deze
hinder tot een minimum te beperken.
Voor vragen kunt u vanaf 13 augustus
contact opnemen met de heer Erik
de Bruyn van de gemeente, bereikbaar op T. 0297 29 18 50 of mail
beheeropenbareruimte@derondevenen.nl.

Colofon

Agenda Kort

Weer thuis
Vanaf juli is het rustig in ons
straatje. Het begint met een parade van vouwwagens, caravans en
vol bepakte auto’s met kinderen in
de opvouwstand. Allemaal gaan ze
op weg naar hun vakantiebestemming. Dichtbij of juist ver weg.
Uitgezwaaid door hun buren. Onze
buren gingen meestal rond de
klok van drie richting Oostenrijk.
Het kon niet anders dan dat we de
wekker hadden gezet en in hansop
de uittocht gadesloegen.

foto patrick hesse

Haar eigen dochter is voor Lâle
Özburun, eigenaresse van OptiKids,
de inspiratie voor de kinderopvang
die zij in De Ronde Venen aanbiedt.
“Als jonge, enthousiaste moeder
heb ik kennisgemaakt met beide
vormen van opvang. Als ervaringsdeskundige weet ik dus dat er zaken
anders en beter kunnen. Daarnaast
weet ik als leerkracht, zowel in het
basis- als in het voorgezet onderwijs, wat er dagelijks van kinderen
verlangd wordt en hoe belangrijk rust,
ontspanning en ontlading zijn na een
drukke schooldag. Alle spel-, sport- en
leisure-activiteiten stemmen we hier
op af. Ik denk dat zowel ouders als
kinderen zich goed zullen voelen bij
OptiKids. Ouders worden begrepen
en ondersteund, hun kinderen kunnen
spelenderwijs genieten van de ontwikkelingskansen die wij hen bieden. Alles wat ik mijn eigen kind gun, gun ik
andere kinderen. Dat is dan ook mijn
uitgangspunt voor OptiKids: kinderopvang tot in de puntjes verzorgd.”
Nadat Lâle Özburun Sandra Mur
van Optisport De Ronde Venen had
ontmoet, werden er al snel samenwerkingsplannen gesmeed. Sandra
Mur: “We wilden al langere tijd
kinderopvang bij het Veenweidebad in
Mijdrecht realiseren, maar we hadden
nog geen geschikte partner gevonden.
Met OptiKids was er direct een klik,

Luistervink
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In de weken die daarop volgen
heerst er een serene rust in de
straat. Alleen de zogenaamde
grijze golf was thuis. Die hadden het al gehad. Niemand heeft
parkeerproblemen, geen rumoer
van kinderen op straat, geen
belletje trek en het lijkt er op dat
stoepkrijt opnieuw moet worden
uitgevonden. Onze dagelijkse bak
koffie met buurman en buurman
schiet er ook bij in. Beiden zijn
ze elders en genieten van een
welverdiende vakantie. In het dorp
is het stil. De dagelijkse roddelpraat lijkt verstomd. De oudgedienden die meestal de grote en
kleine gebeurtenissen in het dorp
van commentaar voorzien blijven
thuis. In het gemeentehuis wordt
niet vergaderd. De gespreksstof
die dit nog wel eens oplevert lijkt
verdampt. Het is zelfs moeilijk de
krant te vullen met echt nieuws,
gewoon omdat het er niet is. Wat
de ernstige zaken betreft is dat
maar goed ook, de leuke dingen
blijven echter ook achterwege. Bij
de kassa’s van de supermarkt hoef
je niet te wachten. Jammer, want
het praatje met een bekende over
alles en niets is dan ook niet aan
de orde. Zelf ervaar ik het als saai.
De Olympische Spelen fleuren de
zaak op. Ik heb wat aan de buis
gekluisterd gezeten. Er was ook
een dieptepunt. “Smeets hoe haal
je het in je hersens de kroonprins
te interviewen op de manier
waarop je meende dat te mogen
doen?” Ieder denkt er maar het
zijne van.
Sinds een paar dagen is iedereen
weer terug. Hij van de overkant
komt, als een rondom gebakken
oliebol op nieuwjaarsdag, terug.
He, buur, je hebt zeker mooi weer
gehad? Dat is de aanzet voor een
kwartier prietpraat. Overbuuf
komt, met haar vier kinderen,
terug van een lange reis naar
Zweden. “Alles goed gegaan?”
Dat ventje van verderop dat je altijd aanspreekt als je voorbij komt
staat met z’n gebleekte koppie
weer op je te wachten. Gaandeweg de week wordt de straat weer
voller en voller.
Ik heb het gevoel dat alles weer op
z’n plek valt. De komende dagen
zal de straatse samenleving zich
weer herpakken. Ik kijk er naar
uit.
Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Harry Dijkstra
bij Horizon
Op zondag 19 augustus zendt
Horizon een gesprek uit dat Henk
Oudshoorn had met Harry Dijkstra. Harry Dijkstra was tot voor
kort hoofd van een protestantse
basisschool in Mijdrecht. Momenteel is Harry wijkcoördinator en
wijkbezoeker bij de PKN kerk te
Mijdrecht.
Het gesprek gaat over de ontwikkeling in het onderwijs en over
geloof, wetenschap en gemeenschap.
Horizon is te beluisteren van 9
tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Baambrugge

Bijbelweek

Elke zomer is het in de laatste
week van de basisschoolvakantie
in Baambrugge Kinderbijbelweek.
Dit is een gezellige vakantieweek,
waarin veel activiteiten worden
gehouden. Het zal plaats vinden in
Loenen in Cultuur centrum ’t Web
en in Baambrugge in Dorpshuis
De 5 Bogen. In beide plaatsten
zijn kinderen van de basisschool
welkom (groep 3 t/m groep 8). Er
wordt die week van alles gedaan: zingen, poppenkast, toneel,
knutselen, spelletjes buiten, samen
pauzeren met wat lekkers.
In Baambrugge is er woensdagmorgen traditioneel een groot spel
in het dorp en een keigave ochtend
op vrijdag. Alle ochtenden beginnen
om 9:30 en duren tot 12:00 uur.
Zondagmorgen is de afsluiting van
de week om 10:00 uur, ook in De
5 Bogen. Informatie is te vinden
op www.kinderbijbelweek.com. In
deze week willen we met rotsvast
vertrouwen het goede bijbelnieuws
doorvertellen aan alle kinderen.
Het thema is Steengoed, keigaaf!
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8-weekse clinic hardlopen bij de
Veenlopers

Zo op het eerste gezicht hebben een ICT bedrijf en een reisbureau
niets met elkaar gemeen. Bij Advisor ICT Solutions en Globe Reisburo
is dit anders. Beide bedrijven uit Mijdrecht hebben de handen ineen
geslagen voor een ludieke zomeractie.

Vanaf donderdag 8 september 2012
begint er bij de Veenlopers een
nieuwe serie trainingen in voorbereiding op de 22e Zilveren Turfloop
op 4 november voor zowel de startende als meer gevorderde hardloper. Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 5 km
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op
een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie. Deze
starterstrainingen vinden plaats op
zondagochtend in het Wickelhof
Park te Mijdrecht. De meer gevorderde hardlopers worden tijdens
de trainingen van de Veenlopers op
donderdagavond voorbereid op de
10 of de 16,1 km van de Zilveren
Turfloop. Hierbij wordt er onder
andere aandacht besteed aan het
verbeteren van de looptechniek en
-snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.

De eerste trainingen:
Voor de starters: zondagmorgen
9 september 10:00-11:15. Verzamelplaats: Heemraadsingel richting
Kerkvaart ter hoogte van de garageboxen in Mijdrecht.
Voor de meer ervaren lopers:
donderdagavond 6 september van
19.30 u tot 20.45 u. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in
Mijdrecht ter hoogte van Westhoek
Wonen.
De kosten bedragen 30 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari 2012. Bij het pakket horen 8 begeleide trainingen
op zondagmorgen respectievelijk
donderdagavond en een trainingsprogramma naast de begeleide
trainingen. Enthousiast? Aanmelden
kan via de volgende emailadressen: info@veenlopers.nl en frans.
bosman@online.nl bij de laatst genoemde kunt u ook meer informatie
vragen dit kan ook telefonisch op
0297-287283 (na 18.00 uur).

Volg een EHBO opleiding

Vinkeveen

Biljarten
de Merel
Op dinsdag 21 augustus start
biljartclub de Merel haar voorbereiding voor de nieuwe competitie
2012/2013. Wij kunnen nog enkele
spelers en/of speelsters plaatsen
voor deze competitie die eind
september van start gaat. Het is de
bedoeling om de kampioen van de
vorige jaar Arie van Vliet van de
troon te proberen te stoten. Komt
op de dinsdagavond niet uit om te
spelen en wel op donderdagavond
informeer dan in Café de Merel, Arkenpark Mur 43, tel.0297-263562.
Of mail naar thcw@xs4all.nl.
Wij spelen op twee biljarttafels.

Kom solliciteren bij Advisor op het
reisbureau

Een ongeluk zit in een klein hoekje,
er gaat geen dag voorbij of krant en
op tv zie je dagelijks verfrommelde
auto's en ambulances met gillende
sirenes. Geen wonder dat we bij het
woord ongeluk meteen aan bloed en
ellende denken! Het grootste deel
van de ongelukken gebeurt echter
gewoon thuis, op de sport, tijdens
het werk of tijdens het spelen. Een
verbrande vinger, een schaafplek, een
verstuikte enkel: niets griezeligs of
bloederigs. De meeste mensen staan
er vaak niet bij stil, maar iedereen
kan te maken krijgen met een ongeluk. Iedereen kan helpen, als hij maar
weet wat hij moet doen. Of iemand
verslikt zich of krijgt een hartaanval:
geen bloed te zien maar er moet wel
snel worden ingegrepen. Tijdens de
EHBO opleiding leer je alle vaar-

digheden om letsels te behandelen
en erger te voorkomen. Tijdens de
opleiding leer je ook verbanden
aanleggen en reanimeren en wordt
ook de training AED (Automatische
Externe Defribilatie) gegeven. De
AED-apparaten kom je steeds vaker
in je omgeving tegen. Kijken helpt
niet. Juist daarom is het goed om een
complete EHBO opleiding (inclusief
reanimatie en AED) te volgen.
Meer weten?
De opleiding wordt gegeven op de
donderdagavond en begint op
25 oktober 2012.
U kunt hierover informatie inwinnen
bij de EHBO-vereniging Lucas te
Vinkeveen, Reanimatiepartner van
de Nederlandse Hartstichting tel.
0297-263713 email: k.blomvliet@
casema.nl of ehbolucas@casema.nl.

Veel mensen zijn net op vakantie
geweest en hebben de batterij weer
opgeladen voor de rest van het jaar.
De werkplicht roept weer, maar
mis je niet iets in jouw huidige ICT
baan? Advisor is groeiende en zoekt
avontuurlijk ingestelde nieuwe
medewerkers. Werken bij Advisor
is een ontdekkingstocht waar de
nieuwste technieken en uitdagende
projecten elkaar kruizen. Zij hebben ruimte voor startende en meer
ervaren IT-ers; zoals bijvoorbeeld
een senior .NET Software Engi-

neer.
Graag komt Advisor met nieuwe
collega’s in gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op het kantoor
van Globe Reisburo in Mijdrecht; de
plek bij uitstek waar avontuur tot
uiting komt.
Kom op ontdekkingsreis bij Advisor
en ontvang een reischeque ter
waarde van € 1.500. Kijk voor
meer informatie over de vacatures
en de voorwaarden op

www.advisor.nl/ontdekkingsreis.

VIOSKidz van start
De schoolvakantie zit er
weer op en
ook bij VIOS
komt het verenigingsleven
weer op stoom.
In de laatste
week van augustus zijn de
eerste gratis
lessen van de
nieuwe opleiding ShowKidz en de inmiddels vertrouwde
MusicKidz. Inschrijven kan nog voor
zowel de ShowKidz als de tweede
groep MusicKidz. Deze gratis opleidingen werden al eerder gepromoot
met muzikale rondgangen door de
wijken Hofland en Proostdijland
en op 21 augustus tussen 19.00 en
21.00 uur in Molenland met om
19.45 uur spetterende optredens
van de showband, minirettes en
jeugdslagwerkers op het grasveld
aan de Korenmolen.
Word jij VIOSKid?
Naast dat het voor kinderen alweer
een aantal jaren mogelijk is aan de

gratis MusicKidz deel te nemen, is
het nu voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar ook mogelijk een gratis
opleiding te volgen bij de VIOS
ShowKidz. Gaat het bij MusicKidz
vooral om muziek maken, bij ShowKidz ligt het accent op beweging,
ritme en mimiek. Omdat je na
de ShowKidz verder kunt bij de
afdeling majorette worden ook een
aantal oefeningen met de majorettestok (baton) gedaan. Voor meer
informatie kijk je het beste even
op de website www.vios-mijdrecht.nl
onder ViosKidz. Wil je meer weten
van of je opgeven voor de gratis
opleidingen? Dat kan voor MusicKidz bij Sabina
Hoogerdijk via
musickidz@viosmijdrecht.nl of
telefoonnummer
(0297) 242343
en voor ShowKidz bij Chantal
van Ballegooij
via showkidz@
vios-mijdrecht.
nl of telefoonnummer (0297)
272862.
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Druk bezochte zomermarkt
RK Kerk Vinkeveen

Het was goed vertoeven op de rommel- en boekenmarkt in Vinkeveen
afgelopen zaterdag. Vooral 's morgens was het bijzonder druk rondom
de kerk en zochten de bezoekers vol
overgave in de grote hoeveelheden
aangeboden snuisterijen en andere
artikelen naar dat ene ontbrekende
exemplaar of enige uitbreiding van
de huisraad.
Ook op de boekenmarkt verdrongen
zich vele leesliefhebbers op zoek

naar het juiste boek. Namens de
organisatie, Stichting Vallis Pacis,
sprak voorzitter Con Huybreghs
van een zeer geslaagde dag. De
opbrengst van maarliefst € 5.676,kon weer bijgeschreven worden
op de rekening bestemd voor de
restauratie van de Kerktoren.

September Stellingmaand
De hele maand september staat in het teken van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam bestaat uit forten, batterijen,
dijken, kanalen, sluizen en dammen en is een 135 kilometerlange verdedigingslinie ter verdediging van de Nederlandse hoofdstad bij een
buitenlandse aanval. Maar liefst zes forten en één batterij liggen in de
gemeente De Ronde Venen.
Van 1 tot 30 september zijn de forten te bezoeken en worden activiteiten georganiseerd in het teken van
geschiedenis, theater, kunst en meer.
Het startsein van de Stellingmaand
wordt gegeven bij de start van de
eerste editie van Rondje Stelling.
Dit is een fietstoertocht waarbij in
één dag de Stelling van Amsterdam
in geheel zal worden gereden.
Ook tijdens het weekend van de
Open Monumentendag worden
speciale activiteiten bij de forten

In het afgelopen schooljaar 20112012 heeft uitvoerig overleg plaats
gevonden tussen de gemeente De
Ronde Venen en de scholen obs
De Eendracht en Hofland over de
situatie rondom de klaarover-posten
nabij de twee scholen. Zowel de
gemeente als de beide scholen hebben zich gebogen over de veiligheid
van onze kinderen bij het oversteken. Onder meer werd gezocht naar
oplossingen qua inrichting van de
verkeerssituatie en het aanvullen
van het vrijwilliger bestand van
klaarovers. In de loop van dit jaar
werden door de gemeente borden
en schilderingen op het wegdek

aangebracht bij de Van de Berglaan (30 km zone) waarvan wij
hopen dat dit het gewenste, veilige
verkeersgedrag tot resultaat zal
hebben! Helaas hebben diverse
acties tot het oproepen van extra
hulp bij het klaaroveren niet mogen
leiden tot een bestand van vrijwilligers waarmee de scholen kunnen
doorgaan met de hulp aan kinderen
bij het oversteken. Per ingang van
dit nieuwe schooljaar zullen er geen
klaarovers meer zijn voor het oversteken van de kinderen. De scholen
zijn weer begonnen, denk aan ‘onze’
kinderen.

Ook tijdens de andere weekenden in
september is van alles te beleven bij
de Rondeveense forten en de andere
onderdelen van de Stelling. Voor
het complete programma kijkt u op

www.stellingnemen.nl.

Ambert Alert-app voor ouders
Ouders kunnen vanaf nu zelf een alarmbericht versturen als hun kind
vermist is. Dankzij een nieuwe applicatie voor de mobiele telefoon hoeven
ongeruste ouders niet meer op de politie te wachten.
Via de app kan een foto en signalement van het kind verstuurd worden.
De zogenoemde 'Amber Alert-applicatie' is al door tachtigduizend mensen
gedownload.

Kort nieuws
Abcoude

Voorinschrijving
Ronde van
Abcoude
Over ‘n kleine 2 weken is het zover
en zal op dinsdag 28 augustus de
Ronde van Abcoude plaatsvinden. Via
onze site www.feestweekabcoude.nl
kunt u nu al inschrijven. Voorinschrijving is een stuk goedkoper en
voorkomt fouten in de registratie van
uw gegevens.
Uw betaling wordt hier ook meteen
geregeld want IDEAL is eraan
gekoppeld.
Maak het ons en u gemakkelijk en
schrijf u nu al in voor de traditionele
Ronde van Abcoude. Op 28 augustus
ligt uw startnummer dan voor u
klaar.

Abcoude

Inschrijving
premiekeuring
Abcoude

Culinaire Venen
De zevende Culinaire Venen
worden dit jaar gehouden op
zaterdag 8 september aanstaande
op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Aanvankelijk was het de bedoeling
het evenement uit te bouwen tot
een tweedaags festijn. De organisatie heeft echter besloten dit jaar
toch nog even pas op de plaats te
maken. Voorzitter Jan Driessen van
de Stichting Culinaire Venen: “De

harde economische realiteit treft
ook helaas ons evenement. De basis
van het evenement wordt gevormd
door sponsoring en het vinden van
sponsors is op dit moment zeer
moeilijk. Uit budgettair oogpunt
hebben wij dan ook besloten het
evenement niet uit te breiden naar
twee dagen en de formule verder
gelijk te houden.”

georganiseerd. Fort Nigtevecht,
normaal niet toegankelijk, opent
speciaal haar deuren, fort Abcoude
organiseert rondleidingen en in fort
bij Uithoorn is er een fototentoonstelling en vinden er verschillende
activiteiten plaats.

luchtfoto peter bakker

www.amberalertnederland.nl

Geen klaarovers meer

Nog een korte tijd en dan sluit de
mogelijkheid om uw paard of pony
in te schrijven voor de premiekeuring op donderdag 30 augustus aanstaande. Alle informatie
hierover en de inschrijfformulieren
kunt u vinden op onze site
www.feestweekabcoude.nl
onder het kopje Paardenevenementen. Daar vind u ook de mogelijk om u in te schrijven voor de
Rondrit met Aanspanningen en het
Ringsteken met Aanspanningen op
zaterdag 1 september. Doe mee
want anders mis u de gezelligheid
en het deskundig oordeel over uw
paard of pony van de jury.

De Ronde Venen

De afgelopen zes jaar hebben bewezen dat die formule succesvol is.
Ook dit jaar zijn weer tien horecabedrijven aanwezig om het publiek
te laten proeven van kleine hapjes
en drankjes: B&D Catering Hospitality Support, Boven Water, Brasserie De Waard, Corfu, II Gusto, Le
Virage, Prinselijk Proeven, PUUR!,
Rendez-Vous en s’Anders eten en

drinken. Net als voorgaande jaren
wordt ook nu weer gestreden om
de Culinaire Nol, de prijs voor het
bedrijf dat zich het best profileert.
In 2011 ging deze wisseltrofee
naar Grieks specialiteitenrestaurant
Corfu. Een deskundige jury, bijgestaan door onder andere chefkok
David Hague, bepaalt wie dit jaar
met de eer mag strijken.

Collecte
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten organiseert dit
jaar van 27 augustus tot en met 1
september een collecte in een aantal
provincies van Nederland. Ruim
3.400 collectanten vragen steun
voor de natuur in Nederland. Ook
in De Ronde Venen zullen er weer
veel vrijwilligers op pad gaan om te
collecteren.
Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden,
met een gezamenlijk doel: zorgen
voor natuur in Nederland. Daarom
verwerven en beheren we natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 365
met een gezamenlijke oppervlakte
van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en
kunnen we blijven genieten van de
natuur.
Wij vragen u om in de feestweek ook
aandacht te schenken aan de natuur
in Nederland door een ruime gift in
de bus van de collectant te doen!
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Philip Dalmeijer (Le Virage, Mijdrecht) neemt Vinkeveens partycentrum over

Nieuwe eigenaar voor Roekz
Roekz, het partycentrum van Ron en Liza van Roekel in Vinkeveen, heeft een nieuwe eigenaar. Philip Dalmeijer en Wendy Catsburg, tevens eigenaren van Le Virage in Mijdrecht, hebben op 15 augustus het stokje
overgenomen van het gastvrije Vinkeveense horecapaar.
door anja verbiest

Ron van Roekel is duidelijk blij met
zijn opvolger voor Roekz. “Philip
en ik gaan op dezelfde manier met
onze gasten om, vriendelijk en voorkomend. Vanaf de eerste stap die
mensen in onze zaken zetten, worden ze gastvrij ontvangen. Gewoon
zoals het hoort. Daarnaast is Philip
ook nog eens een buitengewoon
goede kok, met een prima team om
zich heen. Met z’n allen zullen ze
in Roekz heel wat mooie feesten,
met een kwalitatief hoog culinair
niveau, gaan verzorgen. Daar heb ik
echt alle vertrouwen in.”
Ook Philip Dalmeijer kijkt met
vertrouwen naar de toekomst.
“Roekz is een prachtige locatie. We
stappen er in een gespreid bedje en
we gaan dan ook niets veranderen.
Niet aan de naam en niet aan de
inrichting. Ook het personeel blijft
en dat vind ik erg plezierig. Het is
een supergastvrije en ervaren ploeg,
waarmee ik op locatie al meerdere
malen heb samengewerkt. Daar
gaan we in Roekz gewoon mee
door.”
Twaalf jaar geleden opende Philip
Dalmeijer (34), die zoals hij zelf
zegt ‘verzot is van het vak’, in
Mijdrecht zijn restaurant Le Virage.
“In ons sfeervolle restaurant voelen
blijkbaar veel gasten zich thuis,
mensen komen regelmatig bij ons
terug voor een lunch of diner. Dat is
erg fijn, maar toch hebben we bij Le
Virage één nadeel. We kunnen er
geen grote partijen verzorgen, daar
is de ruimte te beperkt voor. Roekz
is voor ons dan ook een unieke kans
om onze activiteiten uit te breiden.
We hebben daar de mensen, het
materiaal én goede parkeergelegenheid. Ook voor de catering, die
we tot nog toe vanuit Le Virage
verzorgden, biedt Roekz ons heel
wat extra mogelijkheden.”

foto patrick hesse

Politie nieuws
Vinkeveen

Motorrijder
licht gewond in
Vinkeveen
Afgelopen zondag reed een 49-jarige motorrijder uit Vinkeveen over
de Kerklaan richting de Roerdompbrug. Voor hem reed een 48-jarige
bestuurder met een bestelbus. De
bestuurder van de bestelbus remde
plotseling af om een fietser te
begroeten. De motorrijder werd
hierdoor volledig verrast. Hij remde
af, maar botste tegen de achterzijde
van de bestelbus. Hij kwam met zijn
gehelmde hoofd tegen de achterruit
die hierdoor verbrijzelde. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder
onderzocht en constateerde dat hij
nekletsel en een kleine wond aan
zijn hand had opgelopen. Hij hoefde
niet naar het ziekenhuis. De motorfiets raakte flink beschadigd.

De Ronde Venen
De komende weken draaien Ron en
Liza van Roekel op de achtergrond
nog mee als Philip Dalmeijer zijn
eerste partijen als eigenaar van
Roekz gaat verzorgen. Ron van
Roekel: “Zo kunnen wij Philip en
Wendy een beetje de weg wijzen en
is het voor ons ook niet zo abrupt
voorbij. De afgelopen vier jaar
hebben wij met heel veel plezier in
Roekz gewerkt, zoals we dat daarvoor ook jarenlang in De Plashoeve
en, een beetje korter, in Hoeve
Landzicht hebben gedaan. Nu zowel
Hoeve Landzicht als Roekz nieuwe
eigenaren hebben gekregen, willen
Liza en ik onze droom verwezenlijken. We gaan naar Spanje, waar we
ooit al eens een paar jaar woonden.
In het zuiden willen we een kleinschalige ‘casa rural’ opzetten. We
moeten nog wel op zoek naar een
goede locatie en het is beslist een
gok in deze onzekere tijden, maar
als we het nu niet doen komt het er

waarschijnlijk nooit meer van.”
Ron van Roekel laat Roekz met een
goed gevoel achter in de handen
van Philip Dalmeijer. “We kennen elkaar al vele jaren en hebben
respect voor elkaars werk. Allebei
slagen we er telkens weer in om
voor onze gasten van een avondje
uit ook echt een feest te maken.
Dat is ook zo prettig aan ons werk,
een feest is leuk om ‘in te pakken’. Mensen op ideeën brengen
om een feest net even anders dan
anders te vieren… Ik heb het altijd
met veel plezier gedaan en zal het
zeker gaan missen. Maar op afstand
zullen Liza en ik toch een beetje
betrokken blijven, Philip en Wendy
hebben beloofd om ons op de
hoogte te houden. Wij wensen hen
heel veel succes!”
Meer informatie over restaurant Le
Virage is te vinden op
www.le-virage.nl. De website van
partycentrum Roekz is www.roekz.nl.

Mailadres politie
Het wijkteam van de politie in
De Ronde Venen beschikt sinds
kort over een e-mail adres waar
inwoners niet-spoedeisende vragen
kunnen stellen of opmerkingen of
suggesties kunnen doen:
derondevenen@utrecht.politie.nl.
U kunt daarbij denken aan zaken
als een onveilige (verkeers)situatie
in uw straat of buurt, een verzoek
om ergens te controleren of een
verzoek om een afspraak te maken
met een wijkagent. Getracht wordt
binnen een week op uw vraag of
verzoek te reageren. Uiteraard
blijft gelden dat u voor spoedeisende zaken 112 kunt bellen en voor
zaken die wat minder haast hebben
0900-8844.

Landelijk

Insluipers actief
met mooi weer
De politie waarschuwt om met mooi
weer geen ramen of (balkon)deuren
open te laten staan. Inbrekers
maken hier graag gebruik van. Dit
weekend wordt het heerlijk weer
dus pas op.
De gelegenheid maakt nog heel
vaak de dief. Bij mooi weer ramen
en achterdeuren wijd open zetten
om de woning of kamer te luchten
kan wel, maar alleen als u toezicht
houdt. Gaat u een boodschap doen
of naar een andere verdieping of
kamer, sluit dan alle ramen en
deuren - zeker op de begane grond
- goed af! En laat ’s avonds en
’s nachts geen ramen op een benedenverdieping open. Insluipers slaan
dan vaak hun slag.
Samen sterk!
De politie houdt verscherpt toezicht
en surveilleert in de wijken, zowel
opvallend als onopvallend. Daarmee
wordt de kans vergroot mogelijke
verdachten op heterdaad te betrappen en te kunnen aanhouden. Door
alert en waakzaam te zijn, kunt u
ook een bijdrage leveren.
Verdachte situatie:
bel alarmnummer 112
Ziet u iets vreemds of verdachts,
let dan op het signalement van de
persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur,
merk, type, kenteken) en bel het
alarmnummer 112. Deze informatie
is van groot belang om een dader te
kunnen opsporen.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Het Nederlandse rallyrace seizoen werd dit
jaar onder zomerse omstandigheden afgesloten op het Eurocircuit. De vele bezoekers van
de achtste ronde voor het Europees Kampioenschap Rallycross op 11 en 12 augustus,
werden getrakteerd op spannende races en
de spectaculaire finale rondes met een aantal
re-runs. Zo moest de B-finale bij de Supercars
zelfs meerdere malen herstart worden!
Van Rijn Racing kwam dit evenement aan de
start in de Super 1600 klasse, een competitieve klasse en met een hoog kwalitatief
deelnemersveld uit vele Europese landen.
Naast dat Dennis van Rijn meedeed aan deze
Europese ontmoeting, kwam Dakar winnaar en
IVECO truck coureur Gerard de Rooy voor het
eerst aan de start van een rallycross wedstrijd

Zondagmorgen zagen agenten die over de N201 reden een rookwolk komen uit de buurt van Waverveen. De agenten zagen ter hoogte van het Waverveensepad dat een boot in brand stond en
alarmeerde de brandweer. Omdat er vanaf de Achterbos/Waverveensepad geen mogelijkheid was
om erbij te komen moest de brandweerboot de brand blussen. Eerder die nacht was een boot gestolen bij eiland 8 met een aantal gelijke kenmerken. De politie doet onderzoek of de uitgebrande
boot de gestolen boot is.					
foto's peter bakker

De politie is op zoek naar graffitispuiters in Vinkeveen. Afgelopen weekend zijn er op meerdere
plekken gebouwen beklad. Onder andere bij Dorpshuis De Boei en bij het winkelcentrum in Vinkeveen
werden verschillende AJAX leuzen geschreven.
Mocht u iets gezien hebben of een tip voor de
politie aangaande deze graffitispuiters bel dan
met 0900 8844.
foto's 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, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Open Monumentendag in De Ronde Venen
Op zaterdag 8 en zondag 9 september is het Open Monumentendag. Tijdens de Open
Monumentendag gaan er in heel Nederland duizenden monumenten gratis open voor
publiek. Daarnaast zijn er tal van extra activiteiten.
Ontdek bijzondere plekken in De Ronde
Venen
Ook in De Ronde Venen openen verschillende
monumenten hun deuren. Sommige monumenten zijn zelfs alleen toegankelijk voor
publiek tijdens de Open Monumentendag of
er worden bijzondere activiteiten georganiseerd die alleen in het weekend van 8 en 9
september plaatsvinden.
Laat u bijvoorbeeld rondleiden en informeren over de unieke aspecten van het monument door één van de vele gidsen, bekijk hoe
de kerkhaan teruggeplaatst wordt op het
topje van de Rooms-katholieke kerk Heilige
Hart van Jezus in Vinkeveen, bak pannenkoekjes en kniepertjes in de Veenmolen in
Wilnis, beklim de watertoren in Mijdrecht of
geniet van een ‘knallende' demonstratie van
het kanon bij Fort Abcoude!

Het Groen van Toen
Ieder jaar is er een landelijk thema. De
Open Monumentendag van 2012 staat in
het teken van ‘Groen van Toen'. Dit thema
komt tot uiting in de activiteiten op Fort bij
Uithoorn en in de lezing die gegeven wordt
op de buitenplaats Valkenheining in Baambrugge. Deze twee monumenten belichten
verschillende uitingen van ‘Groen van Toen'.
Terwijl de verdedigingswerken onzichtbaar
in het landschap moesten liggen, werden de
rijkversierde buitenhuizen langs de Angstel
en de Vecht juist voorzien van uitbundige
tuinen.
Compleet overzicht van activiteiten
Alle monumenten die meedoen zijn herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag.
Voor een overzicht van alle Rondeveense
deelnemers en hun activiteiten kunt u hieronder downloaden. Meer informatie over de
Open Monumentendag vindt u op

www.openmonumentendag.nl.

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

Aanmelden voor de HVM Hockey Open Dag
is niet nodig. Deelname is gratis en het enige
dat je mee moet nemen is sportkleding en
sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers).Na afloop krijg je een informatiepak-

ket mee naar huis. Als je het leuk vindt en je
schrijft je in als lid van HVM tijdens de open
dag dan hoef je geen inschrijfgeld (à 30 euro)
te betalen. HVM heeft tevens een enthousiaste G-hockey groep bedoeld voor kinderen
met een verstandelijke beperking vanaf 8
jaar. Heb je interesse, kom gerust eens kijken.
Ze trainen elke zaterdag om 11 uur. Ook is
er tijdens de open dag meer informatie over
Trimhockey voor de volwassenen hockeyliefhebbers (hockeyervaring niet vereist). Heb je
vooraf vragen over de Hockey Open Dag dan
kun je contact opnemen met Ton Volmer op
0297 –285680 of kijk op

www.hvmijdrecht.nl.

Tweede jongdierenkeuring
Op zaterdag 18 augustus a.s houdt de kleindiervereniging Onze Langoren haar tweede
jongdierenkeuring van konijnen geboren in de eerste zes maanden van 2012. Tevens zullen
er ook kleine en grote hoenders gekeurd worden die ook in 2012 zijn geboren.
Deze keuring wordt gehouden bij de Hr.
D.A.M. Hoogeveen, Nieuwveens Jaagpad 45a,
in Nieuwveen.
Er zullen verschillende soorten konijnen
worden gekeurd door de keurmeesters de
Hr. A.G. Oomen en Hr. H.A.S.Adriaans. De
keurmeester voor de hoenders is de Hr. B.
den Blanken. Deze soorten konijnen zullen
onder andere aanwezig zijn onder andere:

Meissner Hangoren, Kleur dwergen, Thrianta,
Nieuwzeelander, Rex,. En nog verschillende
andere soorten konijnen. De keuring begint
om 9.00 uur en om ongeveer 12.30 uur zijn de
prijswinnaars bekend. Voor iedereen die van
kleindieren houdt zal het weer een leuke en
interessante ochtend worden. Belangstellende
zijn van harte welkom en de toegang is gratis!

Hobbyisten gezocht
In de rubriek De Hobby Van... is vanaf september weer ruimte voor mensen met een bijzondere hobby.
Bent u of kent u iemand met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een e-mail naar:
info@degroenevenen.nl.
Vergeet niet naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact kunnen opnemen.

Van ha
rte

Hockey Vereniging Mijdrecht organiseert
opnieuw een HVM Hockey Open Dag voor
jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit de gehele
regio. Wil je graag eens kennis maken met
de hockeysport, dan kan dit op zaterdag 1
september aanstaande. We starten om 10:00
uur op onze velden aan de Proostdijstraat 41
te Mijdrecht en uiterlijk rond 12:00 uur is het
afgelopen.
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Levensverhalen centraal tijdens schrijfworkshops in Inloophuis ‘t Anker

“Schrijven kan pijn en verdriet verzachten”
Schrijven biedt troost als het leven ingewikkeld is. Vanuit die gedachte verzorgen Dineke
Barendrecht en Carla van Harselaar vanaf half september in Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht een serie bijeenkomsten waarin het schrijven van je levensverhaal centraal staat.
door anja verbiest

Carla van Harselaar en Dineke Barendrecht,
de drijvende krachten achter Biografiepraktijk Eigen-Wijsheid, begeleiden samen de
schrijfworkshops voor Inloophuis ‘t Anker.
Toen ze elkaar enkele jaren geleden ontmoetten, bleken ze veel raakvlakken te hebben. Niet alleen vanwege hun persoonlijke
ervaringen met kanker, maar ook op professioneel gebied. Allebei begeleiden ze al vele
jaren - Carla van Harselaar als psychologe en
Dineke Barendrecht als sociologe en creatief
counselor - mensen die zoeken naar de balans
en zin in hun leven.
Dineke Barendrecht: “Het opschrijven van je
levensverhaal kan helpen bij de verwerking
van ingrijpende zaken. Dat geldt zeker voor
mensen die kanker hebben of hebben gehad.
Maar ook voor hun familie en vrienden. Deze
ziekte heeft immers niet alleen veel effect
op het emotionele vlak, maar ook sociale
gevolgen. In je werk, maar ook in je relaties
met anderen. Schrijven biedt troost. Scherpe
kantjes van pijn en verdriet verzachten als je
er woorden aan geeft.”
Carla van Harselaar: “Je kunt je levensverhaal optekenen voor de mensen die je lief
zijn. Dan laat je een prachtig document na,
voor als je er ooit niet meer bent. Maar je

foto patrick hesse

kunt het ook voor jezelf opschrijven, om bijvoorbeeld zicht te krijgen op een nieuwe en
zinvolle toekomst. Ik heb indertijd ook mijn
eigen verhaal opgeschreven, dat was heel
verhelderend.”
Dineke Barendrecht vult aan: “Door je
verhaal op te schrijven, kun je zaken ontdekken waaraan je eerder niet bent toegekomen.
Oude waarden, maar ook nieuwe of onderdrukte talenten. Bij het opschrijven van je
levensverhaal gaat het er niet alleen maar
om om de trieste kant vast te leggen, je kunt
er ook achter komen wat je echt boeit!”
Werken in groepsverband is fijn, benadrukt
Carla van Harselaar. “De groep moet echter
niet té groot zijn, er moet ruimte zijn voor
individueel contact. Dat is ook het mooie
van het Inloophuis, mensen staan daar voor
elkaar klaar. De ervaring leert ons dat er
tijdens de schrijfworkshops ook vriendschapsbanden ontstaan, een mooi extraatje!”
Schrijftalent is geen vereiste. Dineke Barendrecht: “Iedereen kan op z’n eigen manier z’n
levensverhaal vastleggen. Door het gewoon
op te schrijven, maar ook door het bijvoorbeeld te vertellen met behulp van foto’s en
anekdotes. Onze begeleiding is vooral praktisch, met veel tips en voorbeelden. Het daadwerkelijke schrijven doe je voor het grootste

Dineke Barendrecht (links) en Carla van Harselaar helpen mensen bij het vastleggen van hun levensverhaal.
								
foto patrick hesse
deel thuis, tussen de bijeenkomsten in.”
Aan de schrijfworkshops in Mijdrecht kunnen
minimaal vijf en maximaal acht personen
meedoen. Is er meer belangstelling, dan
wordt er begin 2013 nog een serie van acht
bijeenkomsten gehouden.
Voor de serie workshops die in september
begint en waarvan de totale kosten 60 euro
zijn, kan men kiezen uit maandagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur (start 10 september)
of donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

(start 13 september).
De acht tweewekelijkse bijeenkomsten worden afgesloten met een ceremonie, waarbij
alle deelnemers het eerste exemplaar van
hun levensverhaal kunnen uitreiken aan een
voor hen speciaal persoon.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1
september aanmelden bij Inloophuis ’t Anker
via info@inloophuishetanker.nl of 0297565172 (coördinator Bert Schaap).

Groencursus voor beginners

Tweede instore geldautomaat bij C1000 in Wilnis

Onder deze titel 'De natuur van oude schoolplaten, bestaat die nog?' organiseert IVN De
Ronde Venen & Uithoorn dit najaar een groencursus voor beginners. De cursus is bedoeld
voor mensen die meer willen weten over de natuur in hun eigen omgeving. Voor sommigen kan de cursus een opstapje zijn voor de uitgebreide IVN-natuurgidsencursus die
in februari 2013 start. Tijdens de cursus komen drie onderwerpen aan de orde die bij het
najaar passen, namelijk waterleven (sloot en plas), eetbare vruchten en bessen en paddenstoelen. Dit gebeurt aan de hand van oude schoolplaten.

In de nacht van 22 op 23 maart vond een plofkraak plaats bij de geldautomaat in de Dorpsstraat in Wilnis. Deze geldautomaat is inmiddels
vervangen door een ‘instore' geldautomaat in
het pand van het Servicepunt. De automaat is
alleen toegankelijk tijdens de openingstijden
van het Servicepunt.

De cursusdata zijn dinsdagavond 4 september
(waterleven), zaterdagochtend 8 september
(excursie waterleven), dinsdagavond 25
september (eetbare vruchten en bessen),
dinsdagavond 23 oktober (paddenstoelen)
en zaterdagochtend 27 oktober (excursie
paddenstoelen). De cursusavonden beginnen
om 19.30 uur in NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. De
aanvangstijd en
locatie van de
zaterdagochtendexcursies
worden op de
desbetreffende
cursusavonden bekend
gemaakt. De
cursuskosten
bedragen € 25.
U kunt zich
opgeven bij
Ineke Bams (vdmeijbams@planet.nl). Er is
plek voor 20 deelnemers. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0172-407054 (Ineke
Bams) of 0297-562138 (Cindy Raaphorst).
Waarom oude schoolplaten? Rond 1900
deden schoolplaten hun intrede in het
onderwijs, om geschiedenis, aardrijkskunde
en natuurlijke historie aanschouwelijk te
maken. De bekendste natuurschoolplaten zijn
van Marinus Koekkoek uit het begin van de
vorige eeuw, zoals ‘In sloot en pas’. We zijn
nu honderd jaar verder. Bestaat die natuur

nog? Wat is er veranderd? Begin september
is er nog volop leven in sloot en plas. Op de
cursusavond bekijken we welke levensvormen
we in en rondom het water allemaal kunnen
tegenkomen. De zaterdagochtend gaan we
met schepnetten in de weer om te zien of we
al die planten en dieren kunnen vinden.
In het najaar
rijpen de bessen en andere
vruchten. Op
de cursusavond
bekijken we onder andere welke smakelijk
zijn en welke
je beter niet
kunt nuttigen.
Wat maakten
mensen van
oudsher van
deze eetbare
plantendelen
en gebeurt dat nog steeds? Ook is er een
proeverij.
Paddenstoelen en herfst horen bij elkaar.
Wist u dat een paddenstoel eigenlijk een
soort bloem van een schimmel of een zwam
is? En dat een zwamvlok soms wel honderden jaren oud kan worden? En dat er overal
paddenstoelen te vinden zijn, zelfs in huis?
Dit wordt dus een echt spannend onderwerp.
Ook hier eerst een cursusavond over allerlei
wetenswaardigs rondom paddenstoelen,
gevolgd door een zaterdagochtendexcursie in
een nader te bepalen terrein.

Sinds vorige week is er een nieuwe geldautomaat in gebruik genomen bij C1000 in Wilnis.
Om klanten tegemoet te komen besloot de
Rabobank een tweede ‘instore' geldautomaat
te plaatsen die gedurende ruimere openingstijden dan het Servicepunt toegankelijk is. Deze
tweede geldautomaat is geopend tijdens de
openingsuren van de C1000.

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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DAG PILOOT!
Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en
ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het
kan laten we ze zelfs het vliegtuig besturen.
Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte
helemaal vergeten!
Hoe doen we dat?
Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door,
vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar
is er een Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met

veel kinderen tegelijk een feest van. We halen ze thuis op
en brengen ze - indien nodig met aangepast vervoer - naar
het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven ze een avontuur.
Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens en vette auto’s.
Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We organiseren
overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen.
Wat dat oplevert?
Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat
ze ernstig ziek zijn. Een geweldig avontuur, met als hoogtepunt
een vlucht van 30 tot 45 minuten.

Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl

Hoe kunt u ons helpen?
Wat ons helpt is geld. Vanaf 100 euro helpen we al een kind
de lucht in. Een bedrijf kan voor 25.000 euro hoofdsponsor
worden van een Grote Hoogvliegersdag.
www.stichtinghoogvliegers.nl

Wat ons helpt is geld.
13.72.80.637
Stichting Hoogvliegers

DE GROENE VENEN 		
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Thea Castricum uit Mijdrecht:

“Voor mij is Betty Boop veel meer dan een rage”
Bij haar computer liggen Betty Boop kantoorartikelen en schrijfgerei en ook haar tassencollectie in de kast
wordt gedomineerd door het sexy stripfiguur. Thea Castricum is al acht jaar in de ban van Betty en krijgt
er nog geen genoeg van. Thea: “Ik slaap het liefst in een Betty Boop pyjama onder ons Betty Boop dekbed.
Wat mijn man ervan vindt? Tja, het is niet anders!”
“Spullen als de lamp en de wekker zet ik netjes neer, daar kan ik
dan naar kijken. Ook notitieblokjes,
adresboekjes, mappen en pennen
liggen in het zicht, maar daarbij vind
ik het toch zonde om ze te gebruiken.
Ik heb nu één notitieblokje waar ik
daadwerkelijk in schrijf. Toch ben
ik alweer op zoek naar zo’n zelfde
blokje, want het is toch jammer als
deze straks vol is en ik er niets meer
aan heb. Cadeaupapier is ook zoiets.
Leuk om te hebben, maar gebruiken
doe ik het niet. Hetzelfde geldt voor
ansichtkaarten. Die zijn moeilijk
te vinden en nu ik er een paar heb,
stuur ik ze echt niet naar anderen op.
Mocht ik er straks meer hebben, dan
kan ik het wel overwegen. Mokken
en glazen heb ik vroeger wel veel
gebruikt, maar die blijken toch in de
vaatwasser snel lelijker te worden.
Die staan nu dus ook voor de sier in
de kast.” Opvallend is dat Thea de
kleding met Betty Boop erop wel
aantrekt. Thea: “Dat vind ik leuk om
te gebruiken. Je zult me niet snel met
een shirt met Betty erop over straat
zien lopen, maar ik slaap wel graag
in één van mijn Betty Boop pyjama’s
en ook de sokken – ik heb inmiddels
achttien paar – trek ik regelmatig
aan.”

Spullen
Betty Boop is een Amerikaans stripen tekenfilmfiguur, gebaseerd op
Bette Davis, een beroemde actrice
die bekend stond om haar opvallende
grote ogen. Betty Boop werd met
haar korte rok, hoge hakken en riem
de eerste sexy vrouwelijke cartoon.
In 1930 kwam de eerste film rondom
Betty uit en al snel volgden er ook
strips. Daarnaast is een uitgebreide
merchandise lijn rondom het figuurtje
gecreëerd en het zijn juist die spulletjes die Thea’s interesse hebben
gewerkt. Thea: “Ik heb niets met de
films en stripverhalen. De strips zou
ik nog wel willen. Niet om te lezen,
maar meer om te hebben. De video’s
hoef ik niet. Ik heb nog nooit zo’n
film gekeken. Wel heb ik soms op
YouTube wat fragmenten opgezocht,
maar daarbij vind ik haar niet leuk.
De ingesproken stem is een erg vervelend en raar piepstemmetje. Nee,
geef mij maar die spulletjes, daar kan
ik mij veel beter mee vermaken. Ik
kwam op het idee toen een kennis
een aansteker van Betty liet zien. Ik
vond dit zo’n schattig voorwerp, dat
ik die ook wilde en zo ontdekte ik
steeds meer spullen waar Betty op
afgedrukt is. Die eerste aansteker
heb ik niet meer, maar inmiddels kan
ik al wel complete kasten met Betty
Boop spullen vullen. Het liefst in de
kleuren zwart, wit en rood, want met
die combinatie zijn de afbeeldingen
het mooist.”

man komt zo nu en dan wat moois
tegen, maar de meeste spullen heb ik
zelf gekocht. Internet vind ik hiervoor
wat onpersoonlijk. Ik kijk wel vaak op
sites als Marktplaats en eBay om te
zien wat er zoal op de markt is, maar
uiteindelijk koop ik alles nieuw in de
winkels. Tweedehands spullen heb ik
dan ook bijna niet. Mijn man en ik
gaan regelmatig op vakantie naar
Turkije en daar is genoeg te vinden,
maar het echte Betty Boop paradijs
vindt je in Barcelona. Ik was daar
een tijdje geleden met een collega
en keek er echt mijn ogen uit. Zoveel
verschillende verzamelwinkels had
je daar en velen daarvan hadden een
hoekje met Betty Boop spullen. Daar
heb ik tussen de stadsbezichtigingen
door dan ook weer flink ingeslagen.
Allemaal kleinere spullen als tassen,
sleutelhangers en een telefoonhoesje,
maar alles bij elkaar was het weer
een mooie nieuwe collectie. Later
kwam die collega in Amsterdam een
portemonnee tegen die precies bij
mijn nieuwe tas paste. Die móest ik
toen even halen. In die winkel hadden
ze natuurlijk nog veel meer mooie
artikelen, maar ik ben snel met de
afgerekende portemonnee in de hand
naar buiten gegaan. Het was wel
weer mooi geweest. Mocht ik weer
eens de kans krijgen om naar Barcelona te gaan, dan weet ik het wel.
Dan zorg ik dat ik op de terugweg
voldoende bagage in het vliegtuig
mee mag nemen.”

Barcelona
Thea vervolgt: “Vrienden en
familieleden geven bij verjaardagen
regelmatig iets van Betty en ook mijn

Niet gebruiken
Hoewel Thea veel gebruiksartikelen
van het schattige figuurtje heeft,
gebruikt ze het merendeel niet. Thea:

Zevenhoven on
Wheels gaat
toch door

Quad rijders gezocht

Na de autocross in Abcoude verplaatst een gedeelte van de autocross
deelnemers zich naar Zevenhoven.
Ook de liefhebbers uit De Ronde
Venen kijken uit naar dit in de regio
unieke tweedaagse evenement.
Aanvankelijk zou het dit jaar niet
doorgaan maar dankzij een aantal
sponsors en vrijwilligers was een
nieuwe editie mogelijk. Op 15 en 16
september zal aan de Achterweg in
Zevenhoven de Cross plaats vinden.
Op zaterdag wordt er begonnen met
de autocross. Op zondag is er de cross
voor motoren en quads in diverse
leeftijdsgroepen. Ook is er zaterdagavond in de tent een groot feest
met diverse artiesten waarvan de
namen in de komende weken bekend
gemaakt zullen worden.
Kijk voor meer informatie op:

www.zevenhovenonwheels.com

Bijzonder
Wat er zo bijzonder is aan Betty dat
kan Thea niet goed uitleggen. Thea:
“Het is meer een gevoel. Betty is een
ontzettend schattig poppetje waar ik
erg vrolijk van word. Het figuurtje
bestaat al decennia lang, maar een
tijdje geleden raakte ze weer in de
mode en was ze weer helemaal hip.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

Thea Castricum: “Het echte Betty Boop paradijs vindt je in Barcelona. Mocht ik
weer eens de kans krijgen om naar Barcelona te gaan, dan zorg ik dat ik voldoende bagage mee terug kan nemen!” 			
foto patrick hesse
Inmiddels is die rage weggeëbd,
maar niet bij mij. Voor mij is Betty
veel meer dan een rage. Ik ben dan
ook nog lang niet uitverzameld. Ik
zou graag de collectie uitbreiden met
meer ansichtkaarten, een paraplu,
speelkaarten en meer dekbedhoezen.
Dure spullen koop ik nu niet, dat vind
ik zonde. Maar mocht ik ooit in de
positie komen dat ik niet meer op de
beschikbare ruimte en het geld hoef
te letten, dan zou ik ook schilderijen

en misschien zelfs complete beelden
van Betty kopen, maar voorlopig
houd ik het bescheiden. Al moet ik
zeggen dat er ook van de kleinere
spullen voor een beperkter budget
nog erg veel te koop is, dat ik nog
niet heb. Als ik er alleen over praat,
krijg ik alweer zin om weer te gaan
snuffelen.” Lachend: “Misschien moet
ik toch weer eens een hotelletje in
Barcelona boeken.”

Op zondag 26 augustus organiseert
Adrie van Ieperenburg van A&A
van Iep uit Wilnis een quadtocht in
de regio. De tocht zal geheel over
de weg gaan en voert langs allemaal mooie plekjes door het groene
hart. We rijden op de openbare weg
dus we houden ons aan de snelheid. De tocht heeft een lengte van
+/- 160 kilometer. Halverwege is
een stop om te lunchen (voor eigen
rekening).

We vertrekken om 10:00 uur en
vanaf 9:00 uur verzamelen we op
de Herenweg 282 in Wilnis, er is
dan nog gelegenheid om een bakkie
koffie te drinken. Naar verwachting zijn we rond 16:00 uur weer
terug. Heb je zin om met ons mee
te rijden meld je dan aan bij Adrie:
info@vaniep.nl met de melding:
quadrit 26 augustus. Vermeld je
naam en mobiele nummer waarop
je op deze dag te bereiken bent.
Deelname is gratis.
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DE TUSSEN

Kort Nieuws
De Hoef

IJsclub Hou
Streek
organiseert
fietstocht
IJsclub Hou Streek organiseert op
zondag 26 augustus aanstaande een
fietstocht door het prachtige Groene
Hart. De jaarlijkse fietstocht is een
nieuw jasje gestoken, zo is er voor
gekozen om niet meer te puzzelen
tijdens het fietsen. De fietsroute
is circa 35 kilometer lang door
het Groene Hart. Alle deelnemers
krijgen bij inschrijving een consumptiebon waarmee onderweg bij het
gerenoveerde eetccafe ‘De Vergulde
Zon’ in Nes a/d Amstel een consumptie kan worden gebruikt
Mensen die mee willen fietsen
kunnen tussen 11:00 - 13:00 uur
inschrijven bij startplaats voetbalvereniging HSV in De Hoef. Inschrijfgeld bedraagt €2,50 per persoon.

De Hoef

Grote barbecue
in De Hoef
De Stichting Vrienden Antoniuskerk
in De Hoef organiseert op 19 augustus aanstaande alweer voor de 6e
keer een barbecue op het kerkplein.
Aangezien het vorig jaar een
grandioos succes was, zal er ook dit
jaar weer een jeu de boules worden
gespeeld. Hierbij kan men een heuse
beker winnen als beste jeu de bouler
van De Hoef en kunt u weer sjoelen
op de grote sjoelbak. Deze gezellige
middag begint om 14.00 uur en rond
15.30 uur zal op het kerkplein de
barbecue worden aangestoken Voor
deze barbecue kan men zich opgeven
bij de commissieleden. Mensen kunnen zich telefonisch opgeven bij Tiny
Róling 593292, Gerda van Blokland
593253 of Hen Kandelaar 593532.
De kosten voor de barbecue zijn:
€ 25 euro voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar gratis en
€ 10 euro voor kinderen van 12 tot
16 jaar. Ook zijn er verschillende
kinderattracties aanwezig zoals
een springkussen, skippybal en een
sjoelbak.

Met nog zo'n anderhalf jaar voor de boeg is de huidige gemeenteraad van De Ronde Venen halverwege de ‘rit’.
Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Wat is er bereikt? En wat niet? Wat staat ons nog te
wachten? De komende vier weken praten we steeds met twee fractievoorzitters.
Deze week Wim Stam, ChristenUnie/SGP en Cees Houmes, D66.
tekst: piet van buul

- foto's patrick hesse

Wim Stam, ChristenUnie/SGP

“De crisis biedt ook kansen”
De fractie van de ChristenUnie/SGP behaalde bij de verkiezingen twee zetels. Het feit dat lijsttrekker Kees
Schouten wethouder werd, betekende voor Wim Stam dat hij de rol van fractievoorzitter kreeg toebedeeld.
Hij kwam nieuw in de raad, nadat hij gedurende vijf jaar als steunfractielid al enigszins vertrouwd was geraakt met het raadswerk. Zijn fractiegenoot Harmen Hoogenhout is in het verleden een paar jaar wethouder
geweest in Abcoude. Voor beiden betekende hun uitverkiezing dat ze zich snel moesten inwerken. “Dat is
redelijk snel gegaan,” zegt Wim Stam.
“Harmen zat weliswaar al even niet
meer in de actieve politiek,” zegt
Wim. “Maar hij beschikt over een
enorme bestuurlijke ervaring en hij
steunt op een uitgebreid netwerk.
Hij is erg goed op de hoogte van de
lokale problematiek in Baambrugge
en Abcoude. Verder hebben we twee
prima fractieassistenten in de persoon van Adrie Vossenstein en Marco
Blokhuis. En dan zijn er nog drie
steunfractieleden. Samen vormen we
een gedegen team.
Overigens zijn er bij alle fracties
nogal wat nieuwkomers. Ik vind dat
wel positief. Het is een goede zaak
dat er weer wat fris bloed in de raad
komt. Als nieuwkomer ben je ook niet
zo belast met de gang van zaken uit
het verleden en kun je de dingen toch
vaak wat anders benaderen.”
Bij het aantreden van de nieuwe
gemeenteraad waren er hier en daar
zorgen over de positie van de oude
gemeente Abcoude. “Dat bleek reuze
mee te vallen,” stelt Wim vast. “Daar
stond tegenover dat de oude gemeente De Ronde Venen ogenschijnlijk
over grote reserves beschikte. Maar
die bleken goeddeels belegd in een
aantal grote projecten. Toen het daar
vervolgens door allerlei oorzaken
mis mee ging ontstond er al snel een
crisissituatie. De burgemeester en
een wethouder traden af en twee
topfunctionarissen uit de werkorganisatie verdwenen. Toen bleek dat
zo’n crisis ook weer nieuwe kansen
biedt. Er werd een raadswerkgroep
ingesteld waarin alle fracties waren
vertegenwoordigd. Ik vind dat die
heel goed heeft gewerkt. Daardoor
ontstond er ook een andere sfeer
in de raad. Het heeft de onderlinge
band wel versterkt. Ook bewaar ik

goede herinneringen aan de
samenwerking
binnen de vertrouwenscommissie die de
selectie voor
een nieuwe
burgemeester
moest maken.”

“Je krijgt als gemeente steeds
meer taken toebedeeld terwijl
de overheidsbijdrage steeds
verder terugloopt.
Dat beperkt je als raadslid wel
in je mogelijkheden.
Voeg daar nog eens de financiële crisis bij dan is wel duidelijk dat je aan je kiezers niet
veel leuks te melden hebt.”

Goed werk
geleverd
De gang van zaken tot nu overziend,
stelt Wim vast dat er goed werk
is geleverd door het college. “Om
te beginnen was de omvang van
het college beperkt. Twee full time
wethouders en twee parttimers vind
ik aan de bescheiden kant. Aanvankelijk namen ze nogal wat tijd om
op gang te komen en dat was ook
wel een beetje te begrijpen met
twee wethouders zonder politieke
achtergrond. Vervolgens is er door
de bestuurlijke wisselingen ook de
nodige tijd verloren gegaan. Als je
dan ziet dat ze er toch in geslaagd
zijn om in drie maanden tijd knopen
door te hakken over de aanbevelingen
uit het DHV rapport dan vind ik dat
knap werk. En ook in de ambtelijke
organisatie is veel veranderd, bezuinigd en bespaard. Al met al is het dan
nog niet zo slecht gegaan. Wij maken
deel uit van de coalitie en dat schept
verplichtingen. We hebben getekend
voor het coalitiebeleid en daar staan
we dan ook. Dat neemt overigens niet
weg dat we als raad een andere rol
hebben dan het college en dat dan
ook kritisch blijven volgen.”
De vergaderprocedure
Als een kleine fractie is het wel lastig

om overal
bij te zijn. Er
zijn goede
afspraken
gemaakt over
de taakverdeling. Wim:
“Harmen doet
onder meer
de sociaal
economische
onderwerpen
en ik houd me
vooral bezig met ruimtelijke ordening
en aanverwante zaken. Het zou ons
wel een lief ding waard zijn wanneer
de vergaderprocedures wat efficiënter zouden worden ingericht. In de
commissies komen vaak vragen aan
de orde die maar deels ter plekke
beantwoord kunnen worden. De rest
van de antwoorden komt dan later,
meestal in de meningsvormende
raadsvergadering. Gevolg is dat daar
dan weer inhoudelijk op allerlei
zaken moet worden ingegaan. Verder
wil iedereen daar zijn statement
maken. Voor een deel is dat voor de
bühne. Maar het echte debat schiet
er dan dikwijls bij in, omdat diezelfde
avond de besluitvorming plaats vindt
en de fracties hun standpunt dus al
hebben bepaald. Door de zaken anders te plannen zou je al effectiever
kunnen werken. Laat bijvoorbeeld
iedere fractie de vragen ruim vóór de
commissievergadering indienen. Dan
is er tijd om de antwoorden te formuleren en kunnen we tijdens de vergadering sneller tot zaken komen. Om
de betrokkenheid van de inwoners
te bevorderen moeten we misschien
voor belangrijke onderwerpen wat
vaker een hoorzitting beleggen.”

Vrijwilligster Mia maakt trainingsbroek van CDA-leider Haersma Buma
Vorige week donderdag kwam een cameraploeg van RTL4 langs bij het Repair Café in De Buurtkamer De Ronde Venen. Er werden opnames
gemaakt voor het programma koffietijd waarin de lijsttrekkers van politieke partijen te gast zullen zijn. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma
werd uitgenodigd in Mijdrecht.
Eindelijk weer bruikbaar
“Bedankt Mia voor het maken van
mijn trainingsbroek! Nu kan ik er, als
ik er tijd voor heb, weer in sporten.”
Dit waren de afsluitende woorden
van de CDA-leider na afloop van
wederom een succesvolle Repair
Café middag en hij was niet de enige.
Zo werd er een broek ingekort, een
speelgoeddraaimolen waar een
onderdeel van kapot was in de aparte
werkruimte gerepareerd, een massageapparaat gemaakt en ga zo maar
door. In totaal werden er die dag 36

reparaties verricht. Stilzitten zat er
donderdag 9 augustus voor de negen
Repair Café vrijwilligers dus niet bij.
“Wat was het druk!,” zegt gastvrouw
Sobera na afloop. Zij heeft die middag samen met medevrijwilligster
Sarah iedereen van gratis koffie en
wat lekkers voorzien.
Het filmteam is inmiddels vertrokken
en de rust is een beetje wedergekeerd. Want een filmploeg op bezoek
is toch niet alledaags. “Maar toch ook
leuk dat we vandaag veel samen heb-

Geen leuke dingen voor
de mensen
Wim stelt vast dat
het raadswerk ook
aanzienlijke beperkingen kent. “Op
een aantal thema’s
speelt de provincie
een belangrijke rol.
Vanwege de financiën
oefent de provincie ook
preventief toezicht
uit. En veel zaken
worden door de
rijksoverheid
bepaald. Zie de
hele reorganisatie in de sociale
zekerheid. Je
krijgt dus als
gemeente steeds
meer taken toebedeeld terwijl de
overheidsbijdrage
steeds verder terugloopt. Dat beperkt
je als raadslid wel
in je mogelijkheden.
Voeg daar nog eens
de financiële crisis bij
dan is wel duidelijk dat
je aan je kiezers niet veel
leuks te melden hebt. De
uitdaging zit er voor ons
dan ook in om binnen die
beperkte ruimte de juiste
keuzes te maken en de
juiste prioriteiten
te stellen. Daar
kunnen we voor de
rest van onze periode
nog volop mee aan de
slag.”

Wim Stam,
ChristenUnie/SGP
Wim Stam (52) woont in Wilnis. Hij
is gehuwd met Edith en vader van
vier dochters. Hij is werkzaam bij
Siemens in Den Haag als procesconsultant. Wim is actief betrokken
lid van de hervormde gemeente in
Wilnis en in de (spaarzame) vrije tijd
mag hij graag naar een goede detectivefilm kijken.

ben kunnen repareren, zo worden er
niet nodeloos bruikbare spullen weggegooid,” zegt vrijwilliger Rob van ‘de
diverse reparaties’ na afloop. Ook het
stukje kennisoverdracht zodat mensen
na afloop zelf in staat een reparatie
uit te voeren, maakt het vrijwilligerswerk leuk.
Ook was het voor het landelijk Repair
Café en voor Stichting De Baat, die
dit concept plaatselijk uitgezet heeft,
leuk te horen dat Hearsma Buma zijn
waardering uitsprak. “Dit initiatief
brengt de samenleving dichter bij
elkaar.”
De uitzending van koffietijd zal op
vrijdag 31 augustus van 10.00 tot
11.00 uur worden uitgezonden op
RTL 4.
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Cees Houmes, D66

“We wisten dat de risico's groot waren”
Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in januari vorig jaar trof D66 fractievoorzitter Cees Houmes nog maar weinig oudcollega’s uit de vorige raad aan. Veel nieuwe gezichten met een flinke groep vertegenwoordigers uit Abcoude en Baambrugge. “Het
was even wennen, maar ik vind het werken in de nieuwe raad over het algemeen genomen prettiger dan in de vorige raad,” zegt Cees.
“Er zitten nogal wat
nieuwe mensen in
de raad. Daardoor
ontstaat al snel
de neiging om
zaken op een
nieuwe manier
te bekijken,”
vindt Cees.
“Een frisse
blik is prima,
maar er zijn
in het verleden
bij inwoners
vaak verwachtingen gewekt, waar
je wel rekening
mee moet houden.
We moeten wel
zorgen dat we
een betrouwbare
overheid blijven. Nu
we inmiddels ook
met een vernieuwd
college zitten zonder
al te veel banden met
het verleden, kan het
gebrek aan collectief
geheugen nog wel eens
opbreken. Het
grootste probleem waar
we in het afge-

Cees Houmes,
D66
Cees Houmes (66) woont in Mijdrecht en is gehuwd met Kiki. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Cees was 35 jaar werkzaam
in de IT en is nu gepensioneerd.
Naast het raadswerk, waarin hij zijn
betrokkenheid met de samenleving
kwijt kan, besteed hij tijd aan zijn
hobby’s, bridge en golf en is hij supporter van Argon 1.

lopen halfjaar
“Elke kern heeft zowel fysiek alleen maar
als raad mee te
als cultureel zijn eigen speci- erger. Er zijn
in het verlekampen hebfieke kenmerken. Met name in den allerlei
ben gehad, is
het feit dat we de kleine kernen zoals de Hoef, beleidskeuzes
systematisch
Amstelhoek en Baambrugge gemaakt,
geconfronteerd
zie je dat daar sinds vele jaren waarvan de
gevolgen twee
zijn met de
al door de mensen zelf zaken jaar vooruitgeellende uit
worden aangepakt.
schoven zijn.
het verleden.
De meeste
Er is daar een grote sociale De klappen
komen nu dus.
tijd is dan ook
samenhang. ”
We hadden
gaan zitten
veel sneller met de bezuinigingen
in het opruimen van de rotzooi. Er
moeten starten, zodat je nu met de
is daardoor bijna een jaar verloren
gegaan. Het eerste halfjaar is er bijna wederopbouw had kunnen beginnen.
In plaats daarvan is er slechts wat
niet vergaderd omdat het college
laaghangend fruit gekapt en zijn er
zich moest oriënteren. In het tweede
nauwelijks structurele maatregelen
halfjaar kwam het DHV rapport
genomen. En nu moeten we met z’n
met het vernietigend oordeel over
allen proberen de problemen op te
enkele grote projecten waaronder
lossen.”
het estafetteproject. Daarvan hebben
we steeds geweten dat de risico’s
Samenwerken
erg groot waren. Dat geldt ook voor
Cees vindt het belangrijk dat je als
het zwembad. Dat hebben we ons
gemeenteraad een vorm vindt om
eigenlijk niet kunnen veroorloven,
samen te werken. “Natuurlijk zet de
maar het is er toch gekomen. Ik heb
coalitie een koers uit. Maar de feiten
nooit een college meegemaakt dat
zijn van ons allemaal en niet alleen
zoveel geld heeft uitgegeven als het
van mij of alleen van de coalitie.
vorige college van De Ronde Venen.
Ik wil ook als oppositiepartij een
Ik heb hier in die periode regelmatig
constructieve rol spelen. Dan moeten
voor gewaarschuwd. Maar het is erg
de coalitiepartijen ook bereid zijn om
moeilijk om gelijk te krijgen. Ik heb
ook onze alternatieven te bekijken.
er niks aan dat ik nu achteraf toch
Maar wanneer wij bij willen dragen
gelijk krijg ”
aan het oplossen van structurele
zaken worden we nauwelijks serieus
Bezuinigingen
genomen.”
Het feit dat er nu opeens flink moet
worden bezuinigd, komt voor Cees
Kernenbeleid
niet als een verrassing. “Het oude
Een speerpunt van beleid voor het
college wist al een tijdje dat het niet
college is het kernenbeleid. “Voorgoed ging. Het rapport van Deloitte
alsnog is het niet meer dan het oude
was er al in 2010 maar dat hebben
plan ‘wijkgericht werken’. Er moeten
ze eerst een tijdje intern gehouden.
In de zomer van dat jaar, toen vrijwel nu wijkraden worden opgetuigd,
maar het is volstrekt onduidelijk hoe
iedereen met vakantie was, is er
die worden samengesteld. Is zo’n
getekend voor het Estafetteproject.
raad wel representatief voor de wijk
We wisten in de oude raad al dat
en is er voldoende draagvlak? Dat
het niet goed zat. De problematiek
zal dus nog moeten blijken. Op zich is
van het wegenonderhoud is ook zo’n
het een goede zaak dat er een poging
voorbeeld. We hebben zelfs een keer
les gehad hoe je het wegenonderhoud gedaan wordt om in samenspraak
met de mensen in de wijken beleid
moet aanpakken. Door daar nu nog
te ontwikkelen. Elke kern heeft
meer op te bezuinigen maak je het

zowel fysiek als cultureel zijn eigen
specifieke kenmerken. Met name
in de kleine kernen zoals De Hoef,
Amstelhoek en Baambrugge zie je
dat daar sinds vele jaren al door de
mensen zelf zaken worden aangepakt. Er is daar een grote sociale
samenhang. Wanneer je als gemeente
de initiatieven in de wijken wilt
steunen, zul je wel naar de mensen
moeten luisteren. Dat vraagt ook bij
de ambtenaren een cultuuromslag.
Men zal zich steeds meer dienstbaar
moeten opstellen. De communicatie
met de wijkbewoners kan aanzienlijk
verbeterd worden want daar schort
het nog steeds aan. Zie de commotie
rond de vestiging van een kinderopvang aan het Fluitekruid in Abcoude.
Of het gedoe met de enorme kaalslag
in de groenvoorziening. Allemaal
zaken die de inwoners direct raken
in hun leefomgeving, maar waar met
hen geen goed overleg over heeft
plaatsgevonden.
Goed team
Cees Houmes is al aan zijn derde
periode als raadslid bezig. Vorige
raadsperiode vormde hij nog een
eenmansfractie. Nu werkt hij samen
met fractiegenoot Eelco Doorn. “We
vormen een goed team samen met de
fractieassistenten. Het is belangrijk
dat er ook plaats ingeruimd wordt
voor een nieuwe generatie. Eelco
komt uit Abcoude en weet dus wat
daar speelt. Overigens is de raad
ruimschoots voorzien in afgevaardigden uit deze fusiegemeente. De mensen daar hoeven dus niet bang te zijn
dat er geen aandacht voor hen is. De
resterende raadsperiode wachten ons
nog een aantal ingrijpende beslissingen. En dan gaat het niet alleen om
bezuinigen. Zowel op het gebied van
ruimtelijke ordening en wonen als op
het terrein van sociale zaken zal van
de gemeente een uiterste krachtsinspanning gevraagd worden.”

Presentatie alternatief voor Veenbadterrein in Vinkeveen Man rijdt met
den opgestart.
alleen een structurele bijdrage te
Op maandag 20 augustus is er een
teveel drank op
prestenatie in De Boei in Vinkeveen
voor pers, gemeenteraadsleden en
belangstellenden
die een toelichting
krijgen op een, vanuit de bevolking van
Vinkeveen, ontwikkeld alternatief voor
de verkoop van het
Veenbadterrein in
Vinkeveen.
Na de toelichting
zal via

De initiatiefnemers zijn er van
overtuigd met dit initiatief niet

leveren aan de leefbaarheid van
Vinkeveen, maar ook meer dan een
steentje bij te dragen
aan het Kernenbeleid
van de gemeente.

U bent van harte
welkom in Dorpshuis
De Boei, Kerklaan 32
op 20 augustus vanaf
19.30 uur.
Meer informatie kunt u
vinden op

www.invinkeveen.nl

www.invinkeveen.nl

de draagvlakmeting
onder de bevolking
van Vinkeveen wor-

of mail met de
woordvoerder
hazw@casema.nl.

Een automobilist uit Amsterdam is
woensdag 15 augustus betrapt op het
rijden met een ingevorderd rijbewijs.
Rond 03.45 uur valt het rijgedrag van
de 21-jarige automobilist uit Amsterdam de politie op. De Amsterdammer
reed met een forse snelheid over
de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Bij
controle bleek dat het rijbewijs van de
bestuurder al was ingenomen op grond
van de wet Mulder. Daarnaast moest
de bestuurder nog een boete van 131
euro betalen. De Amsterdammer werd
meegenomen naar het bureau en bleef
vastzitten in afwachting van betaling
van de openstaande boete.

Word jij de
nieuwe Epke
Zonderland?
De Olympische Spelen zijn alweer
voorbij en de Nederlandse turn(st)
ers hebben het geweldig gedaan. Zo
werd Epke Zonderland Olympisch
Kampioen aan de rekstok en deed
Celine van Gerner het uitzonderlijk
goed in de meerkampfinale bij de
vrouwen. Zowel Epke als Celine lieten zien dat het Nederlandse turnen
een zeer hoog niveau heeft bereikt.
Ook bij Gymvereniging Mijdrecht
(GVM’79) zijn we hard bezig om
onze turn(st)ers een goede basis
mee te geven. De kleutergym is er
voor jongens en meisjes vanaf 3
jaar. Hier leren de gymnasten de
basisvormen van bewegen op een
speelse manier. Vanaf 6 jaar wordt
er begonnen met turnen. Voor
meisjes zijn er verschillende recreatiegroepen en ook start GVM’79
volgend jaar met een jongensturnen! In dit uur wordt speciaal
getraind op de toestellen die bij het
jongensturnen voorkomen (sprong,
brug gelijk, vloer, voltige, ringen en
rekstok). Voor gymnasten die het
leuk vinden om met elkaar kunstjes uit te voeren biedt GVM’79,
Acrogym aan. Deze sport is helaas
nog niet Olympisch, maar toch kun
je met deze sport groeien tot grote
hoogten. Kijk voor meer informatie
over de lessen en trainingstijden op
de vernieuwde website

www.gvm79.nl.

Landelijk

Nederland krijgt
duizenden
tappunten met
gratis
drinkwater

De tientallen watertappunten in
onder meer Utrecht, Amersfoort
en Nieuwegein krijgen massaal
navolging in andere Nederlandse
gemeenten.
Waterbedrijven verwachten dat
fietsers en wandelaars de komende jaren bij duizenden pompen hun
flesje kunnen bijvullen met gratis
drinkwater. De kosten zijn voor de
drinkwaterleveranciers en de overheid. Of ze ook in de gemeente De
Ronde Venen komen is nog niet
bekend. Kijk voor meer informatie
op www.jointhepipe.org
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Open
puzzeltocht

DE GROENE VENEN

Achttien jaar ervaring staat volledig tot uw dienst
door paul bosman
foto peter bakker

Op zondag 19 augustus organiseert de WVA weer haar traditionele puzzeltocht over de Vinkeveense Plassen. Dit evenement
staat open voor alle watersporters
op de plas, die zin hebben om
gezellig met elkaar leuke activiteiten te ondernemen. De inschrijving is open tussen 10 en 11 uur.
De puzzelformulieren kunnen
voor 4 uur worden ingeleverd.

In de jaren 70 en 80 werd de puzzeltocht regelmatig georganiseerd
door de WVA. De laatste paar
keren waren de weergoden de WVA
helaas niet gunstig gezind en moest
de tocht zelfs een keer halverwege
worde afgebroken wegens heftig
onweer rond de plas. Vorig jaar is
de traditie weer in ere hersteld, en
met groot succes.
Op 19 augustus is het weer zo
ver. Alle soorten schepen met hun
bemanningen kunnen zich inschrijven voor de tocht. Lidmaatschap

Op de Vermogenweg op nummer 93
in Mijdrecht vindt u Auto en APKservice Richard Baart. Richard
gaat over de gereedschapskist, zijn
vrouw Jolanda ondersteunt hem
met de administratieve taken die
een eigen onderneming nu eenmaal
met zich mee brengt. Na ruim achttien jaar in loondienst te hebben
gewerkt was Richard er helemaal
klaar voor. De kinderen wat ouder,
Jolanda de handen vrij, de ideale
startpositie om een autobedrijf te
beginnen. Vorig jaar april maakten
ze een start op part-time basis
maar sinds oktober is het full-time
aan de bak. De klanten weten het
autobedrijf inmiddels te vinden.
Negen jaar lang werkte Richard
in Maarssen bij de Citroen dealer.
Daar behaalde hij zijn diploma APK
Keurmeester en deed de nodige
ervaring op. De volgende acht jaar

waren bij de gemeente Amstelveen. Daar werd zijn kennis zeer
verbreed door de veelzijdigheid
van het werk. Van grasmaaier tot
vuilnisauto, personenauto, bedrijfswagen en nog veel meer. De wens
bestond al jaren eens echt voor
zichzelf aan de slag te gaan. Geduldig wachtte hij tot de omstandighe-

den daar optimaal voor zouden zijn.
Op de Vermogenweg vond hij een
geschikte lokatie. Voorzichtig
part-time begonnen maar al snel
bleek dat de aanpak van het bedrijf
menigeen aanspreekt. We kennen
onze klanten en weten precies wat
die van ons verwachten. Vakkundigheid en service vinden wij erg

van de vereniging in hiervoor niet
nodig. Ieder schip kan meedoen,
motorschepen, sloepen maar ook
zeilboten. Een hulpmotor is voor
de zeilboten wel aan te bevelen, bij
weinig wind kom je anders niet ver.
Zeilboten zonder hulpmotor krijgen
echter ook weer extra bonus
punten. De ‘route’ gaat tevens langs
een aantal Vinkeveense watersport
bedrijven waar je een lekker lunch

broodje of een koud glaasje kunt
bestellen.
Aan de hand van puzzelopdrachten
en foto materiaal moet ieder schip
zijn route vinden over de plas.
Op verschillende locaties moeten
de ouderwetse stempels worden
gehaald waarbij je ook weer extra
punten kunt verdienen als je de
lokale opdracht goed vervuld. In
de jaren ’70 was er altijd een zeer

groot succes met de zogenaamde
‘ruilopdracht’. Ieder schip ontvangt
hierbij een aantal puzzelstukjes die
echter niet bij elkaar passen. Alleen
door puzzelstukjes te ruilen met
andere deelnemers kun je de puzzel
compleet maken en daarmee extra
bonuspunten binnenhalen.

Amstelhof News

SPORT

Vanaf 10 uur kan er worden
ingeschreven bij het clubhuis van de

belangrijk. Het autobedrijf is inmiddels helemaal compleet en beschikt
over de benodigde apparatuur om
alle voorkomende onderhoud en
reparatie werkzaamheden te verrichten. Dat we banden leveren, ook
winterbanden en de opslag hiervan, maakt onze service verlening
compleet. Onze sleuteltarieven zijn
klantvriendelijk. Dat kan omdat we
over weinig overhead beschikken.
Sinds kort is de garage RDW goedgekeurd en kunt u dus ook terecht
voor APK keuringen. In de maanden augustus en september word
het wel heel erg voordelig. Binnen
kort verschijnt er een advertentie
in dit blad waar een bon in staat
vermeld die u recht geeft op een
benzine keuring van 25 euro en een
diesel keuring van 35 euro. Kunt u
daar niet op wachten, geen nood.
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar
op telefoon nummer 0297-78 52
47. Per mail en website te bereiken
via info@richardbaart.nl of
www.richardbaart.nl Het bedrijf is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur.

WVA op Zandeiland 4. Om 11 uur
start de puzzeltijd, deze duurt tot
16 uur. Tot 16 uur is er de mogelijkheid om het formulier in te leveren
bij het clubschip van de WVA. Om
17 uur sluiten we de dag af met de
prijsuitreiking en een borrel. Het
inschrijfgeld voor de puzzel tocht
bedraagt € 10,00 per boot. Meer
informatie over deze puzzeltocht
vindt u op wvavinkeveen.nl.

Inschrijving Boarding
bedrijven football geopend
Het Boarding bedrijven football seizoen gaat weer van
start!
Doe mee met je bedrijf of team en word de winnaar van
één van de onderstaande edities!
Data
- 14 september 2012
- 26 oktober 2012
- 18 januari 2013
- 15 maart 2013
Kosten
70 euro per team (inclusief 7 consumpties)
Inschrijven is mogelijk t/m 31 juli 2012 voor alle data.

‘Fico 1, winnaar 3e editie’

Winnaars plaatsen zich gratis voor de finaledag op 7 juni
2013. Schrijf je snel in d.m.v een e-mail naar
voetbal@amstelhof.com
Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de Receptie
Locatie: Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Hans van Veen Entertainment

Entertainment als middel
‘De Lakei’ staat aan de basis van de carrière van acteur Hans van Veen uit Mijdrecht. Hans van Veen is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig entertainer. Hij zet nog regelmatig zijn lakei of een van zijn andere typetjes
in bij tal van gelegenheden. Daarnaast is hij een veelgevraagd presentator en interviewer tijdens evenementen,
dagvoorzitter bij congressen of symposia en spreker op bedrijfsbijeenkomsten. Zijn aanpak heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Van oorsprong waren zijn optredens vooral een doel op zich. Tegenwoordig
ziet Hans entertainment als middel om de boodschap van zijn opdrachtgevers over te brengen.
Als zoon van een Mijdrechtse
rozenkweker kwam Hans er al snel
achter dat het leven in de kassen
hem niet gelukkig zou maken. Hij
vond werk in de evenementensector.
Zo werkte hij ondermeer bij De
Meijert waar hij zich bezig hield
met het boeken van artiesten voor
evenementen. Geleidelijk is dat
uitgegroeid tot het zelf ontwikkelen van entertainment. Hans:
“Het leuke hiervan was, dat je geen
kant en klare acts inhuurde of een
artiest die zijn gebruikelijke repertoire bracht, maar dat je een heel
programma op maat maakte.

Daarbij
raakte ik geleidelijk aan ook
betrokken bij de uitvoering. Ik had
al enige bekendheid gekregen als
acteur, waarbij ik een aantal bijzondere typetjes op mijn repertoire
had. Een van de meest succesvolle
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figuren was ‘de Lakei’, de man die
in het daarvoor geëigende kostuum
de gasten ontvangt en met een
kwinkslag en vrolijke benadering de
toon voor het feest meteen neerzet. Die act doet het overigens nog
steeds goed. Toen ik als bedrijfsleider bij een artiestenbureau in
Heiloo ging werken kreeg ik steeds
meer te maken met de invulling van
complete evenementen. Nadat ik
een avond voor de relaties van het
bureau had georganiseerd waarbij
ik ook een eigen act in het programma had

opgenomen, werd het
me steeds meer duidelijk dat hier
eigenlijk mijn passie ligt. Ik besloot
dan ook de stap naar een eigen
bedrijf te zetten. Het is nu vijftien
jaar geleden dat ik als zelfstandige
ben gaan opereren.”
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Zakelijk en toch niet saai
De kracht van Hans ligt voor een
groot deel in het vermogen tot
improviseren. “Ik ben op een min of
meer natuurlijke wijze in dit vak terecht gekomen. Ik ben niet erfelijk
belast en wordt ook niet gehinderd
door een specifieke opleiding.
Zodoende kan ik vrijuit mijn ideeën
ontwikkelen en mijn talenten inzetten. Ik houd er van om samen met
mijn opdrachtgevers te zoeken naar
een invulling die ook

in het plaatje past. Ik
krijg veel verzoeken van bedrijven
om een presentatie te verzorgen of
als dagvoorzitter op te treden. Voor
mij is het dan een uitdaging om zo’n
dag ook tot iets speciaal te maken.
Je wilt de mensen zoveel mogelijk
verrassen. Maar het moet vooral
in het plaatje passen. Dat betekent
dat ik zoveel mogelijk inspeel op de

E
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N

Klein onderhoud aan provinciale wegen in Utrecht
Sinds begin deze week vindt er klein onderhoud plaats aan diverse provinciale wegen (N-wegen) in de
provincie Utrecht. Het gaat om onderhoud aan hoofdrijbanen, parallelwegen en fietspaden verspreid
over de hele provincie.
De werkzaamheden nemen in totaal
een aantal maanden in beslag en geven
weinig hinder voor het verkeer en de
omgeving.

Klein onderhoud
Bij klein onderhoud worden reparaties
uitgevoerd aan de verharding en/of de
berm.
De werkzaamheden vinden meestal
in de avond of nacht plaats en een
enkele keer in een weekend en zijn van
korte duur (maximaal twee etmalen).
Tijdens de werkzaamheden zijn er
geen afsluitingen en omleidingen voor
het verkeer. Weggebruikers worden
met verkeersregelaars en borden langs
de werkvakken geleid. In sommige
gevallen kan er sprake zijn van enige
vertraging rond de werkvakken en
geluidhinder van machines.

Achtergrondinformatie onderhoud provinciale wegen
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen
(totaal 300 kilometer) ten behoeve
van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende
wegvakken aan de beurt. We maken
hierbij onderscheid in groot en klein
onderhoud.
Bij groot onderhoud gaat het om het
vervangen van de verharding van een
heel wegvak of een gedeelte ervan.
Elk wegvak is periodiek aan de beurt
omdat de deklaag dan versleten
is. Soms moet ook een deel van de
onderliggende constructie vervangen
worden. Het werk bestaat meestal uit
het wegfrezen van asfalt en het opnieuw asfalteren. De werkzaamheden
voor groot onderhoud nemen vaak een
langere periode in beslag. De duur is
afhankelijk van de omvang en de aard

van de werkzaamheden.
Bij klein onderhoud gaat het om reparaties die over een kleinere afstand
plaatsvinden en minder ingrijpend zijn.

Hinderinformatie
Bij onderhoudswerkzaamheden streeft
de provincie er naar om de hinder voor
het verkeer en de omgeving zo beperkt
mogelijk te laten zijn. Reden dat
meestal ’s avonds en ’s nachts gewerkt
wordt omdat er dan minder verkeer op
de weg is.
Als de werkzaamheden veel hinder
geven en van langere duur zijn, informeert de provincie de bewoners met
een brief waarin staat aangegeven hoe
lang het werkt duurt, welke overlast
het geeft en welke verkeersmaatregelen genomen worden (b.v. afsluitingen
en omleidingen).

Hans van Veen: “Ik houd er van om samen met mijn opdrachtgevers te zoeken
naar een invulling die ook in het plaatje past.”
foto patrick hesse
bedrijfscultuur en daar dan een specifieke aansluiting voor zoek. Een
bedrijf wil bijvoorbeeld een presentatie van een bepaald product
of bedrijfsactiviteit verzorgen. Dat
kan op een heel zakelijke
ma-

nier. Ik vind het
dan leuk om zo’n presentatie aan te
kleden met een leuke introductie,
een passend humoristisch filmpje,
dat we dan zelf maken of een
ontspannend intermezzo. Daarmee
kun je vaak de toon zetten en een
zakelijke bijeenkomst toch een
ontspannend karakter meegeven.”
Improviseren
Het improvisatietalent van Hans
komt goed tot zijn recht wanneer
hij een programma presenteert en
interviews afneemt. Goed voorbeeld
is de presentatie van het gemeentelijke Sportgala in De Meijert.
“Vroeger werden de winnaars in
een zaaltje bij elkaar gebracht
en kregen ze hun prijs van de
wethouder. Samen met toenmalig
sportwethouder Ingrid Lambregts
besloten we een paar jaar geleden
om er een echt gala van te maken.
De avond werd opgeluisterd met
optredens van lokale artiesten. Ik
mocht het programma presenteren
en de winnaars interviewen. Daar
probeer ik dan telkens iets bijzonders van te maken.”
Hans haalt het voorbeeld aan van
een bedrijf dat een avond had georganiseerd waarop Louis van Gaal
een inleiding zou houden over zijn
werk en zijn ervaringen. “Daarbij
kozen we er niet voor om Louis een
lang verhaal te laten houden, maar
hem door mij te laten interviewen.
En dan niet in de rol van journalist,
die de standaard vragen stelt. Ik
heb er toen een act van gemaakt
waarbij ik optrad als ‘Sjef de Kok’.
Ik heb hem in die rol, en aan de
hand van typische gerechten uit
Alkmaar, Amsterdam, Barcelona en
München laten vertellen over zijn

belevenissen aldaar. Het gaat er bij
mij dus steeds om de acts als middel te gebruiken om de boodschap
op een aparte manier over te
brengen.”

De markt verandert
De budgetten van de bedrijven voor
het organiseren van evenementen
lopen terug. “Men let tegenwoordig
meer op het rendement van zo’n
evenement. Wat draagt het bij en
wat levert het op? Dat betekent dat
men ook op de kosten wil besparen.
Omdat ik als zelfstandig eenmansbedrijf alles in één hand heb ben
ik een aantrekkelijke partner. En
ik kan als presentator optreden of
een act brengen. Ook wordt ik de
laatste tijd regelmatig als spreker
gevraagd.
Dat is ook erg leuk om te doen. Je
leeft je dan helemaal in en verdiept
je in het doel van de bijeenkomst,
de deelnemers en de boodschap die
overgebracht moet worden. Daar
gaat vaak wel de nodige tijd in
zitten. Maar ik houd ook altijd de
ruime om ter plekke in te spelen op
situaties of op mensen. Zo ben ik
steeds op zoek naar nieuwe invulling van mijn vak en blijf ik mezelf
steeds weer opnieuw uitvinden.”
Hans geniet lokaal bekendheid door
zijn presentaties bij plaatselijke
evenementen zoals het Sportgala,
de Culinaire Venen, of het Straattheaterfestival. Zijn werkgebied
heeft zich inmiddels over vrijwel
het hele land uitgebreid en soms
komt hij ook wel in het buitenland.
Meer informatie is te vinden op

www.hansvanveenentertainment.nl.
Hans van Veen is telefonisch
bereikbaar op 06-51107611.
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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.

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
00:00 - 07:00
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 in de Nacht
Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp
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 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
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 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
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 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
			
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel, Anne & Joris
Midpoint on the Rocks met
Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
OnMusic met Elmar & Andrew
Midpoint Muziekmix

... gelezen door
Carola Jansen
Titel: Mag ik je nummer even?
Auteur: Sophie Kinsella
'Welk boek neem je mee op
vakantie? Dat is altijd weer de
vraag en er is keuze genoeg.
Deze keer kreeg ik de tip van
mijn dochter (die inmiddels
al een tijdje bij Boekhandel
Mondria werkt) om Sophie
Kinsella te lezen ‘Mag ik je
nummer even?’. Zij had het boek
in één ruk uitgelezen en ik had
haar verschillende keren hardop
horen lachen of zien glimlachen.
Mijn interesse was gewekt en
het bleek helemaal waar! Wat
een ontzettend leuk boek. Vlot
geschreven, je zit meteen in
het verhaal, enorm veel humor,
romantiek en zelfs een beetje
spanning.
Ik heb het boek met een glimlach gelezen met af en toe een
schaterlach als Poppy weer eens
een OEPS momentje had en ik
ga dan ook zeker de andere boeken van deze schrijfster lezen!'

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
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
Andy in de Lucht

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Hoe
vertelt u het uw
doelgroep?

Boeken tip 5...

Kurken stress
Met deze tropische temperaturen
liggen we natuurlijk met elkaar
op het strand, in de boot of in de
tuin. Thuis heb je alles bij de hand
maar als je op weg gaat is de kans
iets te vergeten natuurlijk groot.
Je zult het niet geloven maar iets
wat wij altijd kwijt zijn is, een
kurkentrekker. Daarom zeggen
wij, lang leve de schroefdop, die
op steeds meer flessen terug te

Misplaatste kussen 		
Sandro Veronesi
Misplaatste
kussen is
de eerste
verhalenbundel van
Veronesi,
die zich
ook in dit
genre een
meester
betoont. Al
zijn verhalen eindigen met een verrassende
draai: een zoon die denkt zijn
dominante vader eindelijk te hebben verslagen komt bedrogen uit,
een doodgemartelde schildpad laat
zijn kwelgeesten niet met rust, en
een vrouw keert terug naar haar
minnaar op grond van een denkbeeldige droom. Een schitterend
boek, zowel voor Veronesi's talrijke
liefhebbers als voor degenen die
hem nog nooit lazen.

2

Papieren kind 		
Randy Susan Meyers
Papieren
kind is een
ontroerend
verhaal
over drie
vrouwen
die zich
geconfronteerd
zien met
een kind
van wie ze ieder op hun eigen
manier gaan houden. De jonge
Tia staat voor een groot dilemma
wanneer zij zwanger blijkt te zijn
van Nathan, een getrouwde man
met twee zoontjes. Ze heeft altijd
geweten dat ze een hoge prijs zou
betalen voor deze stiekeme relatie.
Tia maakt haar zieke moeder wijs
dat ze niet weet wie de vader is

vinden zijn.
Ik weet het, het meest romantische deel van een fles wijn
drinken begint al bij het ontkurken
van de fles. Dat kleine plopjesgeluid is meestal het begin van een
hele gezellige middag of avond. Ik
kon daarom dan ook niet wennen
aan een wijnfles met schroefdop,
alsof je een fles cola open maakt!
Dat leuke geluidje moet je er
dus zelf maar bij bedenken. De
schroefdop is al een aantal jaren
geleden ingevoerd, maar ik merk
toch dat er nog een hoop tegens
zijn. Goede wijn is een luxe, wordt
gedacht, en wijn met een schroefdop ziet er eerder een beetje
goedkoop uit.
Waarom gebruiken de meeste
wijnhuizen nu een schroefdop?
In de traditionele kurk kan een
bacterie voorkomen dat de wijn
besmet. Zodra een wijn meer ruikt
naar de ongewassen sokken van

en ze kiest ervoor haar kind ter
adoptie af te staan. Juliette, de
vrouw van Nathan, weet niet dat
haar man een buitenechtelijk kind
heeft. Tot ze op een dag een brief
opent en leest over zijn inmiddels
vijfjarige dochter, Savannah. Juliette is radeloos, ze besluit op zoek
te gaan naar de adoptieouders
van het kind. Caroline doet haar
uiterste best een goede moeder
te zijn voor haar geadopteerde
dochter Savannah. Toch voelt ze
zich voortdurend tekortschieten
met haar veeleisende baan als arts.
Diep in haar hart weet ze dat het
moederschap haar nooit heeft aangetrokken, maar het kost haar de
grootste moeite om dat tegenover
zichzelf en haar man Peter toe te
geven.

3

Het elfde uur 		
James Patterson
Lindsay
Boxer kan
niet lang
van haar
zwangerschap
genieten.
Al haar
tijd wordt
opgeslokt
door het
onderzoek
naar de moord op miljonair Chaz
Smith. Hij is neergeschoten met
een wapen dat ook gebruikt is bij
de moord op vier andere criminele
kopstukken uit San Francisco. En
het wapen blijkt te zijn ontvreemd
uit de kluis van het politiebureau.
Iedereen kan het gedaan hebben,
zelfs haar beste vrienden. Wanneer
een journalist op het spoor van de
diefstal komt, schrijft hij een serie
artikelen waarin ook Lindsays privéleven wordt blootgelegd. En ze
kan bij niemand terecht voor steun,
al helemaal niet bij haar man Joe.

4

De killing 			
David Hewson
Wie heeft Nanna Birk Larsen
vermoord?
Deze vraag
hield miljoenen
tv-kijkers over
de hele wereld
in de ban. Alles
begint wanneer inspecteur Sarah Lund zich meldt voor
haar laatste werkdag in Kopenhagen
en de negentienjarige Nanna als
vermist wordt opgegeven. Dezelfde
dag nog wordt het lijk van de jonge
vrouw teruggevonden. Sarah besluit
instinctief haar geplande verhuizing
naar Zweden uit te stellen en samen
met haar beoogde vervanger het
moordonderzoek te leiden. Terwijl
Nanna's ouders worstelen met
hun verdriet en de woede over het
verlies van hun dochter, is politicus
Troels Hartmann verwikkeld in de
strijd om het burgemeesterschap
van Kopenhagen. Wanneer er een
verband blijkt te bestaan tussen het
stadhuis en de moord op Nanna,
krijgt de zaak een heel nieuwe
wending. Verschillende verdachten
passeren de revue, en de jacht op de
moordenaar van Nanna raakt steeds
meer overschaduwd door geweld en
politieke intriges.

5

De wind door het sleutelgat
Stephen King
De wind door het
sleutelgat is het
nieuwste deel
in de reeks De
Donkere Toren.
Stephen King
keert terug naar
het rijke landschap van Midden-Wereld.
De Donkere Toren is Stephen Kings
onbetwiste meesterwerk en een
van de grootste epische successen
van de afgelopen dertig jaar. Een
aangrijpende en spannende saga
die een miljoenenpubliek vond en
nog steeds nieuwe lezers trekt.

je echtgenoot dan fris fruit is dat
een teken dat de wijn besmet is en
“kurk” heeft. Deze kurkinfectie
komt elk jaar bij ongeveer 7% bij
de totale wijnopbrengst voor. Al
deze flessen moeten weggegooid
worden en dat kost de boeren
miljarden euro’s. Daarbij kan er
door een kurk zuurstof komen en
dat is het slechtste wat een wijn
kan hebben.

De schroefdop is dus eigenlijk
het beste wat je kunt doen om de
wijn af te sluiten. Het reageert
niet op temperatuur en heeft
minder kans om een bacterie bij
zich te hebben. Gelukkig zijn er
voor de romantische avondjes nog
een hoop flessen met een normale
kurk maar voor dit weekend ben
ik weer blij met mijn schroefdopfles.

Toch wilden de wijnboeren de
romantiek in de wijn houden en
hebben ze een tijd geprobeerd
om hun wijn af te sluiten met een
kurk van kunststof. Zeer vrouwonvriendelijk kan ik u zeggen! Zodra
de wijn uit de koelkast komt is de
kurk er niet normaal uit te trekken! En als een kurk kan uitzetten
betekent dit ook dat een kurk kan
krimpen met het gevolg dat er
meer wijn op de vloer ligt dan in
de fles.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Kweektuin steunt vrijwilligers De Baat

Groentepakketten voor vrijwilligers
Biologische zorgtuinderij ‘De Kweektuin’ in Mijdrecht is een initiatief van Wim Koolhaas. Enkele jaren geleden startte hij met het kweken van biologische groenten. Daarbij biedt hij mensen met een achterstand op
de arbeidsmarkt de gelegenheid om in de kweektuin te werken. Het gaat daarbij om mensen die om uiteenlopende redenen buiten het arbeidsproces zijn geraakt. Zij kunnen in De Kweektuin werkervaring opdoen
om daarmee de kansen op een reguliere baan te vergroten. Met een nieuw initiatief gaat De Kweektuin nu
de vele vrijwilligers van De Baat steunen.
door piet van buul

Het bruist van de activiteiten in De
Kweektuin. Op de eerste plaatst
betreft dat de kwekerij waar op
een biologisch verantwoorde wijze
groenten wordt gekweekt. Dagelijks
zijn er verse groenten te koop in
de kas. Daarnaast staat Kweektuin
vrijwilliger John Cherek elke zaterdag op de markt in Woerden. Over
enkele maanden gaat hij ook op
woensdag de producten verkopen
aan de Dr.v.d.Haarlaan in Mijd-

recht, op de plek waar gedurende
het weekend de snackkraam staat.
Wim Koolhaas is tevreden over de
ontwikkeling van zijn project. “We
draaien lekker en het werken met
onze vrijwilligers is heel bijzonder.
We hebben nu het kweken van de
biologische groenten ook aardig
onder de knie en kunnen inmiddels
onze klanten een uitgebreid assortiment aanbieden.”

Een woord van afscheid van Harm Oussoren,
verzorger zondagselectie
Mijn verblijf als verzorger bij Argon zit erop. Na 12
seizoenen ga ik van club veranderen en dichter bij
huis aan de gang. Het was een mooie tijd met veel ups
en een paar downs.Hoogtepunt natuurlijk het landskampioenschap bij
de amateurs in 2007. Maar ook het kampioenschap in 2005 en de derde
plaats in de eerste topklasse competitie van Nederland.
Wat voor mij ook veel heeft betekend was de professionele en plezierige
samenwerking met de trainers en de technische staffen die in die 12 jaar
bij Argon actief waren. Deze waren heel belangrijk om tot goede prestaties te komen.
Natuurlijk zijn er ook die geweldige supporters die er altijd maar weer
waren om ons aan te moedigen waar we ook speelden, bedankt allemaal.
Helaas zijn we ook dierbaren verloren en dat doet pijn.
Het afgelopen seizoen was ik er bij de wedstrijddagen al niet meer bij en
zat ik bij ADO’20 in Heemskerk op de bank, dit in goed overleg omdat de
verzorger bij ADO ’20 helaas wegviel. Hierdoor ben ik wel in een spagaat
terecht gekomen omdat ADO’20 kampioen is geworden en de plaats van
Argon in de topklasse overneemt. Een kampioenschap en een degradatie
in één seizoen, ik had het graag anders gewild.
Argon hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over de verzorging
want deze wordt prima ingevuld door Bas Blom, mijn opvolger en fysiotherapeut bij Plux met als locatie Mijdrecht.
Jammer genoeg was ik op de wedstrijddag van mijn afscheid niet aanwezig en heb ik van de spelers en het publiek geen afscheid kunnen nemen.
Daarom op deze manier, helaas iets minder persoonlijk maar zeker niet
minder gemeend.
Als laatste wil ik bedanken de trainers, de leiders en begeleiders, Paul
Smelt, vrijwilligers, bestuur, kantinemedewerkers, bediening in de VIP
ruimte, de PR man van Argon Herman Sloothaak, de helaas verdwenen
Stichting, de voetbal vereniging Argon en de mensen welke ik vast nog
vergeet te noemen.
Het was een fijne tijd bij een mooie club.
ARGONAUTEN heel veel sportieve successen gewenst en snel tot ziens.
Harm Oussoren

Midden in de maatschappij
Bij De Kweektuin beperkt men zich
niet tot het kweken van groenten.
Met het aantrekken van vrijwilligers die wat moeite hebben met
het vinden van een reguliere plek in
de maatschappij wil De Kweektuin
ook een bijdrage leveren aan het
oplossen van sociale problemen.
“Daar hoort ook bij dat we elke
week groenten leveren aan de voedselbank,” zegt Wim. “En we willen
meer doen. We hebben inmiddels
een aardige relatie opgebouwd met
de welzijnsorganisatie Stichting De
Baat. Ik heb bewondering voor het
werk dat door de vele vrijwilligers
van De Baat wordt verzet. Er zijn
bij De Baat meer dan driehonderd
vrijwilligers actief, die daar veel tijd
en energie in steken en die altijd
klaar staan voor hun medemensen.
Om onze waardering tot uitdrukking
te brengen, hebben we besloten

Marijke de Jong overhandigt het eerste pakket aan Peter de Koning. Rechts John
Cerek. (eigen foto)
om wekelijks vijfentwintig groentepakketten beschikbaar stellen
aan de vrijwilligers van De Baat. Te
beginnen op 17 augustus liggen de
pakketten elke vrijdag klaar voor
deze vrijwilligers. Op 3 augustus
werd symbolisch het eerste pakket
overhandigd. Marijke de Jong en
John Cherek zijn vrijwilliger bij
De Kweektuin. Marijke doet daar
juridisch getint werk en helpt ook in
de kas. Zij is ook een keukenprinses
die John en David Hague assisteert
in de Kweektuin keuken. John is de

groentechef. Zij reikten het eerste
pakket uit aan Peter de Koning.
Peter is vrijwilliger bij De Baat
waar hij onder meer actief is in de
buurtkamer en het repaircafé.
Meer informatie op
www.dekweektuin.nl.
De Kweektuin is gevestigd aan de
Tuinderslaan 10 in Mijdrecht. Tel.
0297 593200. Verkoop aan de kas
van dinsdag t/m vrijdag van 13.0016.00 uur.

25 augustus vanaf 21.00 uur gratis 70's &80's The Party Open Air

Afscheid van de zomer 2012
Horecaondernemers van Partycentrum de Meijert, Café het Rechthuis en Restaurant Rendez-Vous hebben
wat aardigs voor u in petto. Is uw vakantie verregend, was het prachtig weer of een beetje half om half. U
heeft allemaal een reden om een avondje lekker los te gaan. Het is feest op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Helemaal gratis en voor niets kunt u genieten van muziek die tot dansen noodt. Muziek uit de zeventig en
tachtiger jaren.
Vanaf 21.00 uur is het tijd voor de
oudere jeugd, voor de vaders en
moeders en misschien willen de wat
ouderen ook wel lekker meegenieten van de swingende klanken van
de all round band KiNK, die voor
een groot feest van de herkenning
gaat zorgen. Stil staan is gewoonweg onmogelijk. Zonder dat je het
weet word je meegezogen is een
dampende en vooral swingende
avond op de tegels van het Raadhuisplein. Het zal een feest worden
waar nog lang over wordt nagepraat.
Tussendoor zal een dj het feest
gaande houden.
Een belangrijke factor is het weer.
Wat de afgelopen weken over ons
land is geplenst kan niet meer
vallen. Dat is mooi meegenomen.
Mocht het onverhoopt toch regenen,
neem dan een pluutje mee of doe
een poncho aan. Wordt het mooi

weer, geniet dan met volle teugen.
In beide gevallen hebt u voldoende
stof om bij te praten met vrienden
en bekenden.
Antoine, Gerrit en Frans bieden u

dit feest samen met hun medewerkers aan.
U bent van harte welkom op zaterdag 25 augustus.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

de

WEBSHOP

Geniet van lunch of
diner op ons fraaie terras!

SPECIALISTEN

A-SIdE.NL

T: 0297 38 52 52

www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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Blijdschap bij Film aan de Plas Winnaars
Samen met supermarkt Plus Koot te Abcoude heeft Film aan de Plas afgelopen zaterdag 2 VIP pakketten
weggegeven. De gelukkige winnaars van de VIP arrangementen zijn de familie Pijlman en familie Trouw. De
inhoud van zo’n pakket is niet mis! Met 8 personen in een luxe sloep van Winkeloord, met picknick van de
Picnic Company naar Film aan de Plas. “Er was dan ook een overweldigend aantal deelnemers aan deze actie. Wekenlang zijn er braaf kaartje ingevuld en in de melkbus gedeponeerd, ik denk dat er wel 2000 kaartjes in zaten,” aldus Ernst Koot.
De winnaars waren blij verrast met
de prijs. Meneer en mevrouw Pijlman gaven aan speciaal meegedaan
te hebben voor hun kinderen. “Hoewel kinderen? Ze zijn volwassen,”
lacht meneer Pijlman. “Ze zijn goed
bekend met de Vinkeveense Plassen
en met boten dus dat komt dik in
orde,” voegt mevrouw Pijlman toe.
Ook winnares mevrouw Trouw reageerde enthousiast! “Ik ben vorig
jaar ook geweest samen met een
vriendin, we waren heel nieuwsgierig en benieuwd naar hoe het zou
zijn. Het was toen al heel bijzonder.
Met diezelfde vriendin had ik dan
ook afgesproken dat als ik zou winnen zij met mij mee mocht en dat
als zij zou winnen ik bij haar uitgenodigd zou zijn. En het is gelukt!
Hoewel, Film aan de Plas is zo leuk,
als ik niets gewonnen had, waren
we ook gegaan hoor.”
Gelukkig is er ook voor niet-winnaars genoeg om naar uit te kijken.
Zo kan er op de website van Film
aan de Plas bijvoorbeeld nog steeds
geboden worden op de VIP bank.
De hoogste bieder is de nieuwe eigenaar van deze 3-zits en verzekerd
van de beste zitplek tijdens Film

aan de Plas. Uiteraard kun je ook
‘gewoon’ een kaartje kopen via de
website of voorverkoopadressen.
Enige haast is wel geboden want er
zijn op dit moment al meer kaarten
verkocht dan vorig jaar op hetzelfde
tijdstip, dus wees er snel bij om
teleurstelling te voorkomen!
Stichting Woelig Water, de organisatie achter Film aan de Plas, heeft
er in ieder geval al heel veel zin
in. “Je merkt dat Film aan de Plas
echt leeft in De Ronde Venen en

we krijgen iedere dag veel leuke
reacties. Ook word er veel gevraagd
naar welke film er nu eigenlijk
vertoond zal worden, maar dit
blijft nog even een verrassing” zegt
Yordi de Bruin van Stichting Woelig
Water. Wat wel vast staat is dat het
een prachtige avond zal worden met
muziek, lekker eten en film! Meer
informatie over het festival en de
voorverkoopadressen is te vinden op

www.filmaandeplas.nl.

Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie
van de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten
slagen. Onderstaande expertises zijn te vinden bij Dock 15.

Het bedrijf voor een succesvolle online

strategie

op het gebied van website, webshop, online marketing,
digitale

nieuwsbrieven,

zoekmachineoptimalisatie,

Google

Adwords, hosting, domeinnaamregistratie en online applicaties.

Stolpersteine in Abcoude

Voor

Op 23 augustus 2012 komt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig naar
Abcoude om op drie verschillende
locaties zogenaamde Stolpersteine
te plaatsen als herinnering aan de
negen joodse inwoners van Abcoude
die in de Tweede Wereldoorlog
door de nazi’s zijn gedeporteerd
en vermoord. Stolpersteine - in het
Nederlands ‘struikelstenen’ - zijn op
een blokje beton gemonteerde messing plaatjes van 10 x 10 cm met
een gegraveerde tekst. Die bestaat
uit de namen van de slachtoffers,
hun geboortejaar, de data van
deportatie uit het doorgangskamp
Westerbork naar de concentratiekampen van de nazi’s en de
plaats en datum waar ze werden
vermoord. De Stolpersteine worden
als herinneringstekens gelegd in
de bestrating voor de huizen waar
joden, zigeuners, homo’s en andere
vervolgden woonden voor hun deportatie naar de vernietigingskampen.

Gunter Demnig legt Stolpersteine in Utrecht (8-4-2010)

Vanaf 1997 heeft Gunter Demnig,
de bedenker van deze herinneringsplaatjes, in heel Europa al meer
dan 30.000 Stolpersteine gelegd.
In Nederland is dat momenteel
in circa 50 steden en dorpen het
geval. Tijdens een kleine ingetogen
plechtigheid zal Gunter Demnig op
23 augustus de negen Stolpersteine
plaatsen.

Geest, Hoogstraat 30, waar vroeger
Naatje en Rebecca Goldsmit hun
sigaren- annex snoepwinkel hadden;
16.00 uur voor het voormalige
woonhuis van de familie Katz voor
voorheen Hoogstraat 9, waar nu
de etalage van Blokker is. Recht
hiertegenover is in een etalage van
supermarkt PLUS Koot gewijd aan
dit onderwerp.

15.00 uur voor de voormalige
woning van Ephraïm en Rebecca
Goldsmit aan de Voordijk 52;
15.30 uur voor drogisterij Van der

Het initiatief om ook in Abcoude
Stolpersteine te plaatsen heeft
brede steun ontvangen onder de
bevolking. De financiering van het

al

uw

drukwerk

visitekaartjes,
folders

tot

briefpapier
banners,

van
en

gevel-

reclame en stickers. Uiteraard verzorgen wij ook het ontwerp,
de opmaak en de verzending van uw reclame uitingen.

Verzorgt uw systeem- en netwerkbeheer,

HIP

telefonie,

internetverbindingen, online back-up en is uw totaal partner
in ICT.

Videoproductiebedrijf
met brede kennis van bedrijfsﬁlms, productpresentaties,
documentaires, animaties, commercials, leaders, voice-overs,
narrowcasting en event-reports.

De weekendkrant van De

project vindt geheel plaats uit donaties van veel inwoners.
Er is ook een Comité van Aanbeveling voor het initiatief Stolpersteine
in Abcoude. Dit bestaat uit vijf
inwoners van Abcoude:Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde
Venen, John Melkman, raadslid van
De Ronde Venen, Jan van Kooten,
directielid Stichting Nationaal
Comité 4 en 5 Mei, Wim Timmer,
voorzitter Historische Kring Abcoude en Baambrugge, en mevrouw
A. Rossino-van Teeseling, voormalig
buurmeisje van de familie Katz.

Ronde Venen. Uitgebreide
mogelijkheden

om

uw

advertentie te plaatsen, een katern in te voegen of uw folder
gericht huis-aan-huis te verspreiden.

Specialisten in tekstproducties
voor websites en print, concept
en uitvoering van nieuwsbrieven, personeelsbladen, brochures.
Public Relations-, pers- en monitoringprogramma’s.

DOCK15.NL
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR & AUTO

Derbi GPR125

De laatste der Mohikanen
Aad Kentrop is vakantie aan het vieren, maar Bastiaan (de broer van Aad) helpt mij deze
week bij het uitzoeken van de test motor. Op de scooter-afdeling van de zaak stuit ik op
een Derbi GPR uit 2010 met slechts 1.952 kilometer op de teller. Niet echt een motorfiets voor iemand met mijn postuur en rij- ervaring, maar het is een 2-takt motor en ik
ben in een nostalgische bui. Bovendien wil ik graag weer eens genieten van het gejank
van een hoogtoerig motorfietsje.
De Derbi is ideaal voor de 25Kw-rijder
(bestuurders met een rijbewijs voor lichte motorfietsen). Ik ben erg benieuwd of ik ook nog
plezier kan hebben op zo een fietsje of is ‘een
zware toch de ware’.
Het is de eerste keer in mijn leven dat ik op een
Derbi motorfiets stap. Dit merk is niet zo heel
bekend, maar bestaat al sinds 1922 en is, na
een lange en rijke historie van de van origine
Spaanse fabriek, in 2001 overgenomen door de
Piaggio groep. Derbi is vooral fameus om zijn
lichte 2-takt motorfietsen. Een 2-takt motor,
ook wel een tweeslagmotor genoemd, is een
zuigermotor (een type verbrandingsmotor), die
arbeid levert bij elke neergaande beweging van
de zuigers in de cilinders. Dit in tegenstelling
tot een 4-takt motor waar de zuigers arbeid
leveren bij elke tweede neergaande beweging.
Inmiddels ligt de ontwikkeling van de 2-takt
motoren volledig stil. Dat komt vooral omdat
ze alles behalve milieuvriendelijk zijn. Door het
gebruik van olie in de benzine en hun hoogtoerige karakter zijn zo ook niet bepaalt stil. In het

huidige hybride tijdperk is dit ‘not done’. Voor
de liefhebber is het vooral een geweldige ervaring. Het geluid en de geur van Castrol race
olie brengt mij onmiddellijk terug naar de hoogtij dagen van het racen toen racemotorfietsen
zo goed als allemaal 2-takten waren. Als ik de
fragiele Derbi aanschouw, moet ik onmiddellijk
terug denken aan de glorieuze overwinningen
van de Nederlandse coureur Hans Spaan in de
125cc klasse en met zijn fabrieks Honda Spaan
nog steeds een begenadigd motorfiets-tuner.
Hans werd twee keer tweede bij het WK in zijn
top jaren 1989 en 1990. Hij won maar liefst
negen grand prix wedstrijden met als absolute
hoogtepunt de Dutch TT in 1989 in Assen. Ik
was hier ter plaatse getuige van.
Met deze melancholische gedachten in het
achterhoofd duw ik samen met Ron (verkoper bij Roké) de lichte Derbi naar buiten. De
machine staat al een tijdje stil waardoor de
accu leeg is. Geen probleem want net zoals in
der tijd met de GP-machines is een duw start
een fluitje van een cent. Ron schakelt de motor
in de tweede versnelling en een klein duwtje is

genoeg om het fietsje tot leven te brengen. Met
een venijnige gil komt hij tot leven, waarna het
zaak is de boel op toeren te houden. Ron rijdt
naar achteren voor een kleine check van olie,
brandstof en bandenspanning waarna ik op pad
kan. De zit valt me allersinds mee. Ik heb op
veel zwaardere machines slechter gezeten. Om
echt ver uit te gaan is het zaak de boel op toeren te houden, want het Yamaha powerd 2-takt
blok moet het nou niet bepaald hebben van zijn
bottom power. Nadat de vloeistofkoeling en het
blok de juiste temperatuur hebben, gaat het
vermogen erop en is de beleving-snelheid vele
malen groter dan de werkelijke snelheid en gilt
de 2-takt het uit van plezier. In mijn spiegels zie
ik zoveel witte rook dat het lijkt of het Vaticaan
een nieuwe paus heeft benoemd en blijven de
automobilisten verstandigerwijs op afstand. De
voorrem vraagt behoorlijk wat kracht, maar
werkt dan ook naar behoren. Ook over de stabiliteit van het fietsje ben ik bijzonder te spreken.
Hij ligt perfect op de weg en zal (vooral door

de ontwikkelingen) beter op de weg liggen dan
de grand prix winnende fiets van Hans Spaan.
Stiekem heb ik enorm veel lol en blijkt maar
weer dat je geen bak vermogen nodig hebt om
lol te hebben.
Deze in nieuwstaat verkerende en nog niet helemaal ingereden pretfiets kost bij Roké slechts
€ 3.990,00. Ideaal voor de startende rijder met
Rossi aspiraties of oude mannen zoals ik, die af
en toe verantwoord nostalgie willen opsnuiven. Het zou zo maar de laatste 2-takt motor
kunnen zijn die je met deze kilometerstand
zou aantreffen. Daardoor is de Derbi toch een
beetje de laatste der Mohikanen ...

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297-285218
mijdrecht@roke.nl

Roadworks is een creatief productiebureau op het gebied van audiovisuele middelen. Van motion-graphic animatie tot breder opgezette corporate films en totale
mediacampagnes. En creativiteit, dat zit niet alleen in het werk van de art director
of de motion graphic specialist, maar ook in het creatief omgaan van de beschikbare budgetten. Roadworks weet uw idee om te zetten in beeld en geluid.
• Motion graphic animaties
• 3D animaties
• Corporate films
• Commercials
• Evenementreportages
Industrieweg 15 | 3641 RK Mijdrecht
T : 0297 385254 | www.roadworks.tv
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Toyota GT86

Toyota’s nieuwe icoon
Iedereen is wel bekend met de MR2, Celica of zelfs Supra van Toyota.
Legendarische, wendbare sportauto’s, meestal met een redelijk beschaafd en voor velen bereikbaar prijskaartje. Nu komen de Japanners
met de nieuwe generatie. De GT86.
Laat ik met de deur in huis vallen.
Dit is dikke lol! Pret in het kwadraat! Dwars met die bak! Vorige
week stond op deze pagina de Opel
Corsa OPC Nürburgring Edition.
Een absoluut bommetje op wielen,
maar met één nadeel: voorwielaandrijving. Voor ongeveer € 40.000,(iets meer dan de Corsa) rijd je
deze achterwielaangedreven Toyota
GT86. En daarmee kun je spelen.
Heel leuk spelen.
De GT86 heeft veel kenmerken
meegekregen van de klassiekers
van Toyota. Het grote voorbeeld
was toch wel de zeer exclusieve
2000GT. Met name de contouren,
proporties, raamlijn en achterzijde
zijn overduidelijk overgenomen
van de 2000GT. Als er één icoon is
in de wereld van het driften, dan
is het vandaag de dag toch wel
de Supra. Deze kreeg een extra
boost na gefigureerd te hebben in
de Fast and the Furious (voor de
niet-filmkenners, een film die zich
afspeelt in de driftwereld). En deze
GT86 zal dezelfde status krijgen in
de driftwereld van Japan, die nog

altijd hot and happening is. En tja,
waarom zal je als merk dan moeilijk gaan doen? Dus kun je in Japan
een uitgeklede GT86 kopen voor
minder geld. En wat krijg je dan?
Ongespoten bumpers, zwarte stalen
velgen, grote gaten in je dashboard
voor extra meters, geen radio - puur
zodat je zelf je auto kunt customizen. En dan hoef je al die dure
onderdelen niet met pijn in het
hart weg te gooien. In Nederland
is dit iets minder populair, dus hier
krijg je gewoon alles meegespoten.
Inclusief de grote spoiler achterop.
Met dit in het achterhoofd hebben
de ingenieurs er alles aan gedaan
om van de GT86 een rasechte
rijdersauto te maken. Stap in en
laat je wegzakken in de kuipstoelen
die vrij rechtop staan. Het stuur
staat ook bijna in een hoek van 90
graden, zodat je echt een goede
rijpositie kunt innemen. Op het
dashboard vind je tuimelschakelaars
zoals in oude raceauto’s. Schakelen gaat zwaar maar doeltreffend
met de zesbak en korte pook. En
starten? Uiteraard met een grote

startknop. Dan komt de 2.0 liter
grote boxermotor tot leven. De
GT86 is in samenwerking met Subaru ontwikkeld (ook een merk met
race- en rallynaam) en dat merk
is thuis in de boxermotors. Hierbij
liggen de cilinders tegenover elkaar,
in plaats van dat ze naast elkaar
staan. Voordeel: een lager zwaartepunt met als resultaat een betere
wegligging. Ook de motorkap is
hierdoor onvoorstelbaar laag. De
GT86 stuurt precies, tot op de millimeter nauwkeurig. Je voelt heel
precies aan wat de auto doet.
De hele auto is waanzinnig goed
gebalanceerd met een top gewicht-

verdeling voor en achter. Met de
200 pk en 200 Nm koppel storm je
in 7,6 seconden naar de 100 km/u
(in een auto van 1.200 kilo). De
topsnelheid ligt op een degelijke
226 km/u. En Toyota Van Ekris kan
een speciaal uitlaatsysteem leveren
voor een nog beter geluid en dat tegelijkertijd een pk of 8 extra levert.
De GT86 is met automaat leverbaar, maar je zult begrijpen dat je
die niet bestelt in een auto waar je
zo lekker mee kunt driften. De beleving is iets wat mee speelt achter
het stuur. Bij het instappen zie je
het al aan de grote, stoere velgen
en gave GT86 striping dat dit een
racemonster is. En als je eenmaal

Toyota GT86
Gereden versie:
Toyota GT86 2.0 D4-S
Vermogen: 200 pk
0-100: 7,6 s
Topsnelheid: 226 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 12,8 / 7,8 l/100km
Prijs gereden model: € 43.535,Alternatieven: Audi TT, Nissan
370Z, Peugeot RCZ, Subaru BRZ,
Volkswagen Scirocco

zit heb je een gigantische toerenteller voor je neus die erom vraagt om
met de rode teller zo hoog mogelijke toeren aan te tikken.
Want, heb je de hulpsystemen aan
staan, dan kun je de auto iets laten
uitbreken in bochten door het gas er
flink op te houden. Maar zet je alle
systemen als tractiecontrole uit, dan
weet ik zeker dat je oude banden
gaat sparen en oproken. Want wat
kun je een lol hebben met deze
achterwielaandrijver. Hierbij speelt
trouwens mee dat het zicht rondom
top is, waardoor je altijd goed zicht
houdt op de omgeving. Toch handig
wanneer je dwars over een parkeerplaats gaat.
Is de GT86 praktisch? Ja hoor. Je
beschikt over het bekende touchscreen navigatiescherm, uiteraard
met MP3 speler en alle toebehoren. En daaraan kun je een JBL
Premium Sound systeem koppelen
van 440 Watt en 9 speakers. Meer
dan genoeg zou ik zeggen. Verder
kun je de auto voorzien van diverse
soorten striping en carbon look
accenten. Oja, nog een klein detail:
als je echt gas geeft in de GT86 dan
opent er een klep in het interieur
zodat je nog meer kunt genieten
van het motorgeluid. Echt, ben je op
zoek naar een knappe rijdersauto,
waag er eens een proefrit aan.

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl
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Autocross Abcoude op nieuwe locatie
De autocross van Abcoude is sinds
jaar en dag de officieuze aftrap
voor de Abcouder feestweek. In
verband met het 100-jarig bestaan
van de Stichting Feestelijkheden
valt de autocross dit jaar officieel
samen met de start van de feestweek die dit jaar eerder begint,
namelijk op zaterdag 25 augustus
en op een nieuwe locatie. Dit jaar
is het evenement ten westen van de
A2 aan de Verlengde Voetangelweg
in Abcoude.		
De animo voor deelname aan de 38e
editie van de Abcouder autocross is
onveranderd groot. In een half uur tijd
werden nagenoeg alle beschikbare
startplekken vergeven, 120 heren en
40 dames zullen aan de start verschijnen. De autocross van Abcoude is dan
ook een hele bijzondere. Het is de au-

thentieke formule en de gemoedelijke
sfeer die de cross zo bijzonder maakt.
In Abcoude wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende type
crossauto’s. De gelegenheidscrossers, in een vaak snel voor deze cross
omgebouwde standaard auto, treffen
geroutineerde coureurs in hun speciaal
geprepareerde snelle bolides. Dit leidt
tot spectaculaire races, vooral als de
snelste coureurs achteraan starten in
de finale. In een bloedstollende race
zullen zij zichzelf naar voren moeten
zien te rijden om aanspraak te kunnen
maken op de ‘heilige graal’ van de
autocross, kampioen van Abcoude.
Regerend kampioen Victor Borgdorff
zal zijn vorig jaar verworven titel met
hand en tand verdedigen. De dames
rijden hun eigen wedstrijd die al sinds
jaar en dag minstens net zo spannend
is als die van de heren. Het sluitstuk is

Autoruit
vernield,
getuigen
gezocht
traditiegetrouw de afvalrace. Elke coureur die nog kan en wil meldt zich voor
een prachtige wedstrijd waarbij het
zaak is om je tegenstanders uit te schakelen. Vanzelfsprekend wordt er hierbij
veel gebotst. Degene die dit schouwspel weet te ‘overleven’ wint de race.
Naast deze authentieke formule zorgt
het publiek voor de echte feestweek-

Haarmode Lydia genomineerd voor Leukste Kapsalon
Wat is nu de Leukste Kapsalon van Nederland? Namens de gemeente De Ronde Venen maakt Haarmode
Lydia een serieuze kans op deze titel. Tot en met 20 oktober 2012 kan iedereen op deze kapsalons een stem
uitbrengen om zo te zorgen dat de Leukste Kapsalon van Nederland uit de gemeente De Ronde Venen komt.
Meeste stemmen en hoogste
cijfers
Tot en met 31 juli 2012 kon er
gestemd worden op alle kapsalons
in de gemeente De Ronde Venen.
Alluure kappers kreeg de meeste
stemmen en Haarmode Lydia kreeg
van het publiek de hoogste waarderingscijfers voor onder andere
klantvriendelijkheid, sfeer, interieur

en de kwaliteit van de koffie en
thee. Beide kapsalons maken nu
een reële kans op de titel Leukste
Kapsalon van de Provincie Utrecht.
Uit de 12 provinciewinnaars wordt
op 5 november 2012 de landelijke
winnaar door de vakjury gekozen.
Drie goede doelen
De verkiezing staat ook in het teken

van drie goede doelen. Stemmen is
gratis en voor iedere stem keren de
sponsors van deze verkiezing
€ 0,05 uit aan 3 goede doelen: Pink
Ribbon, CliniClowns of War Child.
Een stem uitbrengen kan tot en met
20 oktober 2012 via de website
www.kapsalonvanhetjaar.nl. Bij het
uitbrengen van een stem maken
stemmers direct kans op leuke prij-

sfeer en dat maakt de autocross van
Abcoude tot een hele bijzondere. Het
autocrossevenement begint zaterdag
25 augustus om 12:00 uur. De entree
bedraagt € 7,- p.p. Kinderen t/m 12
jaar betalen € 4,--. Parkeren € 2,-.

foto greg tee

zen zoals de nieuwe iPad, wellnessarrangementen en een jaar lang
gratis naar de kapper.
We zijn tevreden over onze
kapper
Uit de tot nu toe uitgebrachte stemmen en rapportcijfers blijkt dat we
de kapper zeer klantvriendelijk vinden: een rapportcijfer van 9,3. En
ook over de sfeer in een kapsalon
valt weinig te klagen: een 9,0. Het
interieur waarderen we met een
8,0 en de kwaliteit van de koffie en
thee geven we een 8,5. Kijk voor
meer informatie op

www.kapsalonvanhetjaar.nl.

De politie zoekt de dader(s) van
een vernieling op woensdag 15
augustus van een geparkeerde
auto op de Anselmusstraat in
Mijdrecht
Rond 00.20 uur hoorde de
eigenaar van de auto het geluid
van het ingooien-inslaan van een
ruit. De man nam poolshoogte
en zag dat de ruit van zijn auto
inderdaad vernield was. Hij zag
twee jongens wegrennen via een
brandgang van de G. van Aemstelstraat richting de Anselmusstraat.
De politie startte een zoekactie
in de omgeving en trof twee
18-jarige jongens uit Mijdrecht
aan. Die verklaarden niets met de
vernieling te maken te hebben.
De politie stelt een buurtonderzoek in en vraagt een ieder die
informatie heeft over deze vernieling contact op te nemen met
de politie via het telefoonnummer
0900-8844.
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VACATURES

Plaats: Uithoorn

Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht
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: SAP Architect
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Binnenmelder/ Ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: SAP Consultant
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Plaats: Aalsmeer

Functie: zelfstandig werkend kok
Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant
Plaats: Wilnis

Functie: Diverse uitdagende functies voor ambitieuze
professionals
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: medewerker bediening
Organisatie: Golfpark Wilnis - Veldzijde Restaurant
Plaats: Wilnis

Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch medewerker
Organisatie: Kinderopvang Snoopy
Plaats: Leimuiden

Functie: Lijnrijder / standplaats Noord Amerika
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur ArCo Catentering Amstelveen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in
Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Ervaren ICT ServiceDesk Medewerker
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: .NET ontwikkelaar
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur ArCo Catentering De Ronde Venen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker op OPROEPBASIS
Organisatie: Impliva B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Data - IP
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Weekendhulp Receptie Golfbaan
Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V.
Plaats: Amstelveen

Functie: .NET Software Engineer
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Een stagiair voor de afdeling Sociale Zaken
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Calculator / werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een stagiair
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna

Functie: MEDEWERKER/ADVISEUR SALARISADMINISTRATIE
M/V

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

Kruiswoordpuzzel week 33
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Zwaar pijnstillend middel; 5. modern lied;
10. watering; 11. gevel; 12. aanvankelijk; 14.
soort benzine; 16. af en toe; 18. bijbelse
naam; 20. japon; 22. behoeftig; 23. haaruitval; 24. boom; 25. niet een; 27. eiland in de
Middellandse Zee; 29. komisch; 30. sierheester; 32. kortom; 34. lof; 35. haarverzorgingsmiddel; 37. meubelstuk; 39. soort
tapijt; 42. klip; 44. litteken op de buik; 46.
schaamte; 48. kunsttaal; 49. afgelegen; 50.
moed; 51. bakmengsel; 53. werkelijk; 55.
durende vijandschap; 56. rechtsgeding; 58.
nonsens; 60. een zekere; 61. duinvallei; 62.
trekharmonika; 63. deeltje van een atoomkern.
VERTICAAL:
1. Lichaamsbehandeling; 2. verpakkingsmiddel; 3. Europeaan; 4. broedplaats; 6.
muziekwerk; 7. jonge hond; 8. opsmuk; 9.
gemêleerd; 12. vat met hengsel; 13. sleepnet; 14. muziekstuk; 15. Franse beeldhouwer; 17. vreemde munt; 19. tuit van een kan;
21. Turkse eretitel; 26. niemendal; 27. aanleggen (van een schip); 28. steekwapen van
een insect; 29. stom; 31. praatvogel; 33.
hevig; 36. chemisch element; 37. trottoir;
38. wasgelegenheid; 39. vent; 40. strijdgewoel; 41. trainen; 43. lofdicht; 45. dieren op
een boerderij; 47. keurig; 52. dunne gesleten plek in kleding; 53. oevergewas; 54.
bergplaats; 55. soort stof; 57. loot; 59.
mannelijk dier.

Sudoku week 33
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 32
A
O
W
E

A
F
R
I
K
A
A
N

L
D
A
L
D

K
O
K
M
E
D
E

LAMAWOL

O
O
T
S
E
M

A
P
E
R
T
R
I

S
O
I
R
E
E

N
O
T
E
R
E
N
-

I
P
O
T
A

B
R
A
L
I
S
T

B
I
T
G
A
L

K
A
R
O
T
M
E

A
C
E
D
O
T

P
R
O
T
H
E
S
E

5
6
4
1
9
7
2
3
8

3
7
9
2
5
8
1
6
4

8
1
2
3
4
6
5
9
7

4
2
3
5
8
1
9
7
6

9
5
6
7
2
4
3
8
1

7
8
1
6
3
9
4
2
5

1
9
8
4
7
3
6
5
2

2
4
7
9
6
5
8
1
3

6
3
5
8
1
2
7
4
9

24		

DE GROENE VENEN

