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Summer

sale
100 bikini’s
v.a. 10,-

t-shirts v.a. 10,100 zwembroeken
& boardshorts v.a. 20,-

Vinkenkade 31 Vinkeveen

Tel. 0294 - 29 18 12 • www.topsurf.nl

Voor u willen wij

In de 18 stemlokalen in onze gemeente begon woensdagavond om 21.00 uur een zware klus: het met de hand tellen van alle
stembiljetten. Op het stembureau in De Meijert heerste een opperbeste stemming.
foto rob isaacs

elke dag
scoren!

VVD grootste partij, stoot CDA van de troon, PVV op 3, PvdA zakt naar 4e plaats

Hoge opkomst in De Ronde Venen bij verkiezingen
Woensdag jl. hebben 20837 Rondeveners hun stem uitgebracht in één van de 18 stembureaus in de gemeente.
De opkomst lag met 80,7 procent iets lager dan in 2006 toen 84,9 procent van de kiezers kwam opdagen. Ook
in onze gemeente kreeg het CDA een grote klap: de partij zakte van 37,9 procent van de stemmen naar 17.
De VVD steeg van 23,0 naar 33,2 procent en is daarmee winnaar van de verkiezingen in De Ronde Venen.
Ook hier zorgden de Rondeveense kiezers voor een spectaculaire winst voor

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 12 juni 2010
• Rommelmarkt, Oude Spoorhuis,
Vinkeveen
• Rommelmarkt, Hervormde kerk,
Waverveen
• Chazz, Kromme Mijdrecht, De Hoef
• Open Dag Watertoren, Mijdrecht
• Spinning Marathon, Raadhuisplein,
Mijdrecht
• Kleur T’op, Dorpsacademie Mus & Muzen,
Wilnis
• Caribbean Night, De Meijert, Mijdrecht
• Rock The Boat, Klinkhamer, Vinkeveen

Zondag 13 juni 2010
• Sponsordag voor Jeugdhonk, 		
de Janskerk, Mijdrecht
• Ingebruikname elektrische laadpaal,
De Ronde Venen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

de PVV: van 5,2 naar 15,2 procent.
De PvdA zakt van de derde naar de
vierde plaats, van 11,9 naar 10,9. Ook
D66 deed het goed in onze gemeente;
de partij haalde 6,3 procent van de
stemmen binnen.
Vlak voordat de krant naar de drukker
moest, tekenden we nog enkele korte
reacties op van plaatselijke politici.
Wethouder Bram Rosendaal (VVD):
“Ik ben ontzettend verguld met het
feit dat mijn partij de grootste in dit
land is geworden.Toch vind ik het ook
bijzonder jammer dat de grootste
partij in dit land slechts 31 zetels mag
tellen.”
“Deze uitslag is voor het CDA een
keerpunt. Om in voetbaltermen te
spreken: het was op voorhand duidelijk dat de finale er niet in zat. Maar
dit voelt alsof je er in de groepsfase
uitvliegt. En dat doet pijn na de successen van de afgelopen toernooien.
Een felicitatie voor de winnaars hoort
daar echter ook bij. En waardering
voor de inzet van alle vrijwilligers.

Ik heb respect voor de wijze waarop
Jan Peter Balkenende meteen zijn
verantwoordelijkheid nam. Nieuwe
tijden breken aan, maar ik ben er van
overtuigd dat de onverzettelijkheid en
veerkracht van het CDA de komende
tijd vriend en vijand gaan verrassen.
Zeker ook lokaal, waar een nieuw
sterk team staat te trappelen om 24
november te scoren,” aldus Ingrid
Lambregts, CDA wethouder en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november.
Jan Willem Koedam, Raadslid voor
Ronde Venen Belang geeft aan tot
half drie ‘s nachts naar de TV te
hebben zitten kijken. “Een uitslag
die past in de sfeer van het komende
Wereldkampioenschap. Ik vind het
een voetbaluitslag. Ik ben benieuwd
of de formatie van het nieuwe
kabinet voor het einde van het jaar is
afgerond. Maar ook ben ik benieuwd
hoe lang de dan ontstane coalitie het
vervolgens uithoudt.”

Zie uitslagen op pag. 3

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.vettepret.nl (bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

ascol.nl
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€ 282.000

,--

Drive-in wonen in Uithoorn vanaf € 292.000,-- VON
Voor de sn
elle besliss
er
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x
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€ 10.000,
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.000,-- VO
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€ 282.000

,--

132 m | 5 kamers | vanaf € 292.000,-- VON
2

Modelwoning
Kom langs en overtuig uzelf

Bezoek samen met één van de makelaars
de modelwoning, Buitenhof 39, en verbaas u over de ruimte. De woningen
bieden circa 132 tot 139 m2 woonoppervlakte en maar liefst 5 kamers!
Daarnaast beschikt u over een overdekte

privé-parkeerplaats en is er voldoende
extra parkeergelegenheid. Bovendien
heeft de woning geen tuin maar een riant
terras van 25 m2. En dat is veel praktischer
dan een te onderhouden tuin.
Nieuwsgierig? Overtuig uzelf, maak een
afspraak met één van de makelaars en
kom vrijblijvend langs om de unieke
terraswoningen te bekijken.

Belangrijkste voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Kamer op de begane grond waardoor werken aan huis mogelijk is.
Woonoppervlakte circa 132 - 139 m2.
3 bouwlagen en 5 kamers.
Riant terras van circa 25 m2.
Overdekte privé-parkeerplaats.
Buitenonderhoud via VVE en daardoor prijstechnisch aantrekkelijk.
De woningen zijn direct beschikbaar.

€ 292.000,-- VON casco
€ 282.000

,--

OPEN HUIS
zaterdag 19 juni 11.00 - 13.00 uur
Buitenhof 9. Nabij hoek Provincialeweg N201 en Noorddammerweg of bel de makelaars voor een routebeschrijving.

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553

Entree met werkkamer en ruime hal

Riante living

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863

Terras van circa 25 m2

Mogelijkheid tot luxe badkamer

DE GROENE VENEN 		

UITSLAG TK-VERKIEZINGEN
IN DE RONDE VENEN
PARTIJ
%2006 %2010
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Ingebruikname elektrische laadpaal in De Ronde Venen
De auto's nemen deel aan een
toertocht die wordt georganiseerd
door Rotary Ter Aar e.o. om geld
in te zamelen voor een goed doel.
Onderweg moeten de deelnemers
verschillende opdrachten vervullen. Op het Haitsmaplein staat het
elektrisch rijden centraal, waarover
de deelnemers een vraag moeten beantwoorden. Op deze manier wil de
gemeente de aandacht vestigen op de
voordelen van elektrisch rijden en de
noodzaak van een goede verspreiding
van laadpunten.

Belangrijke voordelen van elektrisch
rijden zijn o.a.: geen uitstoot van
CO2 en fijnstof, de “brandstof” voor
elektrische auto’s is veel goedkoper
dan diesel of benzine, je hoeft geen
wegenbelasting en BPM te betalen
en de laadpalen leveren groene
stroom.

Buurtbus weer over de
Oostzijde

Aanstaande zondag 13 juni wordt
de eerste laadpaal voor elektrische
auto’s in De Ronde Venen in gebruik
genomen. Op deze dag vindt een
toertocht voor klassieke en sportieve
auto’s plaats, waarin ook een aantal
elektrische sportauto’s meerijdt. De
tocht door het Groene Hart, komt ook
door Mijdrecht, langs het laadpunt op
het burgemeester Haitsmaplein. Wethouder Jacques Dekker (Milieu) zal
dit laadpunt in gebruik nemen door
middel van de elektrische auto’s. De
eerste auto’s arriveren naar verwachting rond 11.15 uur.

Vanaf zaterdag 12 juni keren de
Buurtbussen terug naar de Oostzijde in De Hoef.

Voorstellen kinderen Anthoniusschool enthousiast ontvangen

VVD		23,0		33,2
CDA		 37,9		 17,0
PvdA		 11,9		10,9
PVV		 5,2		15,2
D66		 1,6		 6,3
SP		 9,2		 5,9
GL		 2,9		 4,1
CU		 4,1		 3,6
SGP		 1,3		 1,4
PvdD		 1,8		 1,1

Deze is de afgelopen dagen geasfalteerd, na een ingrijpende renovatie.
Daarna is de Oostzijde bijna geheel
gereed en kan de Buurtbus op zaterdag 12 juni weer de oude vertrouwde
route over de Oostzijde in gebruik
nemen.
Vanaf maandag 14 juni 2010 wordt
er weer de normale route en de
normale diensten gedraaid vanaf de
Oostzijde 68, De Hoef.
Ook het wisselen van de diensten gaat
dan weer zoals vanouds bij Nel en
Teunis de Rooi.
De bussen en ook de passagiers zullen
er nog wel rekening mee moeten houden dat door diverse werkzaamheden
op de weg soms nog wat vertraging
zal kunnen ontstaan.
Dat zal echter in de praktijk weinig problemen opleveren, zo is de
verwachting.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Renée
Broggel, Piet van Buul, David Hague,
Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal,
Michael Reuling en Valérie Sambrink
Sanderink.
Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

In onze gemeente komen vier laadpunten: in Mijdrecht (parkeerterrein
Haitsmaplein), Wilnis (parkeerterrein
C1000), Wilnis (in de Vossestraat bij
eigenaar elektrische auto) en in Vinkeveen (parkeerterreinZuiderwaard).

Gemeenteraad kiest voor
strandje in De Hoef
Eenmaal per jaar krijgen kinderen van een basisschool de gelegenheid om voorstellen bij de gemeenteraad
in te dienen. Op deze wijze krijgen ze inzicht in de wijze van besluitvorming binnen een gemeente en wat je
als burgers kunt doen om die besluitvorming te beïnvloeden. Bij de voorstellen gaat het daarbij om voorzieningen speciaal voor kinderen. Dit jaar was het de beurt aan de kinderen van de Antoniusschool in De
Hoef. Op donderdag 3 juni kregen ze de gelegenheid om hun voorstellen toe te lichten aan de leden van de
gemeenteraad. De raad besprak nog dezelfde avond de ideeën en nam er een besluit over.
door piet van buul

Nadat scholen uit Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis in de afgelopen
jaren kans zagen hun voorstellen te
verwezenlijken, was het ditmaal de
beurt aan de school uit De Hoef. En
opnieuw werden de leden van de
raad verrast door de kinderen. Ze
hadden twee originele voorstellen
uitgewerkt, die met een onbevangen
enthousiasme werden gepresenteerd. Met de steun van leerkrachten, ouders en medeleerlingen
op de publieke tribune schoven
allereerst Bonnie, Connor, Sabine,
Charlotte en Dayla aan de tafel aan
om een toelichting te geven op hun
plan en vragen van de raadsleden te
beantwoorden. Zij hadden een plan
ontworpen om aan de oever van
de Kromme Mijdrecht in De Hoef
een strandje aan te leggen voor
kinderen in de leeftijdscategorie
van vier tot veertien jaar. Het plan
was gedegen voorbereid. Ze hadden
draagvlak gezocht bij de bevolking
door middel van een enquête, ze
hadden handtekeningen verzameld
en posters gemaakt. Ook was er
een plek uitgezocht, waren er
schetsontwerpen gemaakt en was
er contact geweest met Waternet
over de aanleg van een steiger en
een duikplank. Er was een begroting gemaakt en er waren ook al
sponsors. Er moet zand worden
aangebracht, een picknicktafel en
ligstoelen geplaatst. Er moet een
hek komen omwille van de veiligheid. Kortom, aan vrijwel alles was
gedacht. Charlotte en Dayla bleken
twee woordvoersters die niet voor
één gat te vangen waren. Op vrijwel
elke vraag van de raadsleden hadden ze een antwoord of verzonnen
ze het ter plekke. Zoals de vraag
wie er voor zorgt dat het strandje
schoon gehouden wordt. Vanzelfsprekend zouden ze daar zelf wel
voor zorgen, maar misschien waren
er wel mensen met een taakstraf
die daarvoor ingezet zouden kunnen
worden, vroegen de meiden zich af.
Bram, Jeroen en David gaven een

Komt er langs de oever van de Kromme Mijdrecht een strandje?
toelichting op hun voorstel om
maandelijks een filmmiddag in de
Springbok te verzorgen speciaal
voor de jeugd. Ook zij hadden hun
plan goed voorbereid, onderzoek
gedaan en draagvlak gezocht. Ze
hadden zich verdiept in de techniek
en al een technicus gevonden met
apparatuur. Er was een opzet gemaakt van het benodigde personeel
bij zo’n voorstelling en er was al gesproken met de beheerder van De
Springbok. Ook deze drie leerlingen
wisten de vragen van de raadsleden
naar behoren te beantwoorden.
Bespreking door de raad
Nadat wethouder Dekker had
verteld dat hij vierkant achter het
plan van het strandje stond, moest
hij wel melden dat de kinderen iets
te licht tegen de realisatie hadden
aangekeken. Hij wees er op dat de
gekozen plek niet ideaal is, maar
dat er andere mogelijkheden zijn
die hij graag met de kinderen wil
bekijken en bespreken. Ook de kosten liggen aanzienlijk hoger, omdat
de wethouder vindt dat de aanleg
ook professioneel moet gebeuren.
Wethouder Van Breukelen ging in
op het voorstel van de filmmiddagen. Hij vond het een goed idee en
het was volgens hem ook goed te

realiseren. Bij gebleken succes bij
een proefperiode in De Hoef zou
het wellicht ook in andere kernen
kunnen worden opgestart.
De leden van de raad bleken
erg onder de indruk van de twee
presentaties. Voor wat betreft het
filmzaaltje vroeg men zich af of de
gemeente hier een rol zou moeten
spelen. Ook het bestuur van de
Springbok zou het initiatief kunnen
nemen, al dan niet in samenwerking
met welzijnsstichting De Baat.
Unaniem kozen de leden van de
raad voor het strandje aan de
Kromme Mijdrecht. Omdat nog
niet alles goed te overzien is,
besloot de raad dat de wethouder in
samenspraak met de kinderen gaat
uitzoeken of de realisatie van zo’n
strandje haalbaar is. Hij kan dan
later een concreet voorstel aan de
raad voor leggen.
Burgemeester Burgman sloot de
vergadering af met het uitspreken van haar waardering voor de
gedegen aanpak van de kinderen en
de leerkrachten van de Anthoniusschool. “De heldere manier van
presentatie en de vlotte directe
beantwoording van de vragen kan
voor ons allemaal een voorbeeld
zijn,” aldus de burgemeester.

Luistervink
Topklasse
Het is al jaren zo dat Argon zich
van haar goede zijde laat zien.
Aansprekende resultaten op het
veld, discipline onder de supporters, kortom een fijne club
om als boegbeeld van je dorp te
hebben. Maar bij Argon is er meer.
In, zeg maar buiten, het clubgebouw is een speciale invalidenlift
aangebracht, gefinancierd door
het bedrijventoernooi ‘De Ronde
Venen Cup’. Zo kan iedereen de
kantine en de bestuursruimte
bereiken. Als je zelf twee goedwerkende onderdanen hebt sta je
daar niet bij stil, maar heb je dat
niet is het geheel anders. Dat lijkt
inmiddels al weer heel gewoon,
maar is heel bijzonder. De inmiddels overleden Roel heeft er nog
heel veel gebruik van kunnen
maken. Roel was het ook die, bij
alle uitwedstrijden van Zondag
1, door zijn Argonvrienden thuis
werd opgehaald en van en naar
iedere uitwedstrijd werd begeleid.
Jarenlang. Zelf heb ik Roel een
keer mogen begeleiden naar de
bekerwedstrijd De GraafschapArgon en ik kan hier in een paar
regels niet beschrijven hoeveel
plezier we daar beiden aan beleefden. Tijdens de thuiswedstrijden
van de Zondag 1 zijn er altijd
wel mensen in de businessruimte
die speciaal zijn uitgenodigd de
wedstrijd bij te wonen. Daar zijn
mensen bij voor wie het leven,
bijvoorbeeld als gevolg van een
ernstige ziekte, soms uitzichtloos
is en ieder verzetje een waar feest
genoemd mag worden. De gastdames van Argon zorgen goed voor
ze. Een kopje koffie, als ze willen
wel twee, een borreltje of biertje
tijdens de wedstrijd worden gratis
geserveerd en een stukje kaas of
worst maakt het garnituur kompleet. Het is voor hen, die de club
besturen en draaiende houden,
een vanzelfsprekende gewoonte
geworden om te zien naar hen die
het even extra nodig hebben.
Inloophuis ’t Anker, dat zich richt
op de medemens en zijn- of haar
omgeving die door die ziekte
kanker worden getroffen, en
het bestuur van Argon hebben
besloten dat de huisvesting van
het inloophuis binnenkort van
AJOC overgaat naar het clubhuis
van Argon aan de Hoofdweg. Na
jarenlang gastvrij door AJOC te
zijn ontvangen, mag de verhuizing
een mijlpaal voor het inloophuis
worden genoemd. Het inloophuis
en haar bezoekers zullen zich snel
thuisvoelen. Argon is gewend haar
maatschappelijke verantwoording
te nemen, het beschikt over de
juiste accommodatie voor deze
extra activiteit, het inloophuis
krijgt de beschikking over een
goede ruimte waar iedereen die
dit wenst een rustpunt kan en mag
vinden.
Luistervink
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Prijsuitreiking Vertical Bike
Omhoogfietscompetitie

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over spoken
of engelen
Ziet u wel eens spoken op uw
pad of heeft u wel eens een engel
ontmoet? Hoe herken je spoken
en wanneer weet je dat je met een
engel te maken hebt? Deze vragen
komen ter sprake in de aflevering
van het kerkelijke programma
Horizon op zondag 13 juni, 9-10 uur,
herhaling 17-18 uur. Programmamakers zijn Winny van de Schraaf,
Huub van Bemmelen en Nel Pauw.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Wilnis

Rijbewijs (bijna) kwijt

Een beginnend bestuurder mocht op
één km/u na nog net zijn rijbewijs
houden... De politie hield met een
lasergun een snelheidscontrole
op het Molenland in Wilnis. Vijf
bestuurders hielden zich niet aan de
maximumsnelheid van 50 km/u en
werden bekeurd.
Een beginnend bestuurder (19) uit
Wilnis, maakte het wel erg bont
door met zijn bestelauto met een
snelheid van 99 km/u te rijden. Als
hij één km/u harder had gereden,
dan was zijn rijbewijs ingevorderd.
Gewezen op het feit dat zijn snelheid levensgevaarlijk was omdat
er veel inritten op de weg uitkwamen, waar vandaan bijvoorbeeld
zo een fiets de weg op kon rijden,
reageerde de jongeman met de opmerking “dan wijk ik toch gewoon
uit!”. Kennelijk wilde/kon hij niet
begrijpen dat dit met een dergelijke
snelheid niet meer mogelijk is. Hij
kreeg een bekeuring en zal binnenkort een schikking van de Officier
van Justitie krijgen toegestuurd.van
meerdere honderden euro’s.

De Ronde Venen

Snoeien treurwilgen
In de periode van 5 tot en met 9
juli worden op diversen locaties in
de gemeente treurwilgen gesnoeid.
Het is van belang dat de bomen
regelmatig worden gesnoeid
om onveilige situaties zoals het
afbreken van de vrij zwakke takken
te voorkomen. Na het snoeien ziet
de boom er kaal uit, maar deze zal
snel weer uitlopen op het gesnoeide
hout. Het snoeien zorgt ervoor dat
de boom nog jaren mee kan.
Neem voor meer informatie over
het snoeien van de treurwilgen contact op met de afd Groen, tel. 0297291749 of per e-mail groen@
derondevenen.nl onder vermelding
van snoeien treurwilgen.

Goud en Brons op NK-Acrogym
Afgelopen weekend werden de
Nederlandse Kampioenschappen
Acrogym, op A, B en C-niveau, gehouden. Voor dit evenement hadden
drie teams van GVM’79 zich weten
te plaatsen. Acrogym is een prachtige
sport waarin acrobatiek en dans
met elkaar worden verweven. De
acrogymnasten voeren elementen
met elkaar uit die een statisch of een
dynamisch karakter hebben. Het hele
weekend was een fantastisch spekta-

kel van verschillende elementen en
prachtige choreografieën. Bij de A
jeugd dames-paren gingen Demy en
Imara met de gouden medaille naar
huis. Bij het C-niveau stonden Swetta,
Mariska en Laura te stralen met
bronzen medailles op het podium.
Wilt u ook eens van een acrowedstrijd genieten? Kom dan naar onze
onderlinge wedstrijden op 26 juni in
de Willisstee. De acro toppers zijn er
van 13:45 – 15:30 te bewonderen.

Jeroen Rietveld uit Alphen a/d Rijn
mag zich kampioen Vertical Bike
noemen. Naast eeuwige roem heeft
hij daarmee een dinerbon voor twee
personen gewonnen bij Restaurant
Boven Water in Vinkeveen, beschikbaar gesteld door het restaurant. De
winnaars van de tweede en derde
prijs zijn Mark de Wit en Daniël Winkel. Zij wonnen respectievelijk een
Rabobank Wielertenue, beschikbaar
gesteld door Rabobank Rijn en Veenstromen, en een Alligator Watersled,
beschikbaar gesteld door jachthaven
Omtzicht in Vinkeveen.
In Vinkeveen kon tijdens Koninginnedag 2010 omhoog gefietst worden
met de Vertical Bike! Deze spectaculaire attractie was er voor het

eerst te bewonderen en direct razend
populair. Evenals andere jaren was de
Lionsclub Vinkeveen en Waverveen
verantwoordelijk voor de organisatie
van het succesvolle evenement. Naast
een aantal recreatieve peddelaars
zijn er ook echte racefanaten de 12
meter omhoog gefietst. Dat deden ze
natuurlijk omdat het een fantastische
ervaring is, maar ook omdat er een
aantal mooie prijzen te winnen waren voor de snelste coureurs. Tijdens
Koninginnedag is de winnaar al even
gehuldigd op het muziekpodium,
maar de echte prijsuitreiking moest
nog volgen. Dat is nu gebeurd op het
prachtige terrein van Zorgboerderij
Valkendam in Alphen a/d Rijn, waar
Jeroen woont en werkt.

Groep 5 Pijlstaart bezoekt atelier Moon Wolters
Maandag jl. heeft groep 5 van de Pijlstaartschool in Vinkeveen een bezoek gebracht aan het atelier van Moon Wolters in Baambrugge. Moon Wolters houdt
zich naast haar eigen kunstprojecten
bezig met de educatieve kunstprojecten voor kinderen van de basisschool.
Na een uitleg over de kunst die Moon
maakt met klei en hoe het gehele
traject wordt doorlopen, kregen de
kinderen de gelegenheid om zelf met
klei een mooi kunstwerk te maken.
De resultaten waren verrassend.
Aan het einde van de ochtend heeft
Moon de kinderen laten zien hoe je
potten maakt met een draaischijf. De
kinderen hebben genoten van een
geslaagde kunstochtend.

Foto: Jeroen Rietveld (links) en Jan Willem Brandwacht (Lionsclub Vinkeveen en
Waverveen)

Verkeersexamen: Veilig door het Vinkeveense verkeer

Snelheidscontroles Mijdrecht
De politie heeft woensdagmiddag snelheidscontroles gehouden op de
Industrieweg en Constructieweg in Mijdrecht. Dit gebeurde naar aanleiding
van het feit dat bij de politie veel klachten binnenkomen over hardrijders
vanwege de
omleiding op de
Industrieweg. De
politie controleert
daarom regelmatig op de maximum snelheid van
50 km/u.
Tijdens de controles werden er
diverse bekeuringen uitgeschreven.

foto: peter bakker

Dansshow Nicole
bij tropische temperaturen
Ruim zeshonderd danseressen en slechts een handjevol dansers hebben afgelopen weekend volle zalen getrokken tijdens de jaarlijkse Dansshow van
Jazz- & Showballet Nicole in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Aan elkaar
gepraat door Hans van Veen, die op de slotmiddag nog een fraaie Freddy
Mercury imitatie neerzette, genoten vele honderden vaders, moeders,
opa's, oma's, broertjes en zusjes onder tropische temperaturen van de 69 (!)
dans-acts en de schitterende kostuums. Eén van de hoogtepunten van de
show was het blok ter ere van Michael Jackson.
foto’s rob isaacs

Vrijdag 4 juni deden de leerlingen van de Pijlstaartschool, De Schakel en de
Sint Jozefschool te Vinkeveen hun praktisch verkeersexamen.
Gespannen werden de kinderen voorzien van een hesje met een rug- en borstnummer; wat stond hen allemaal te wachten?
Om de 30 seconden vertrokken zij voor hun verkeersproef, die ongeveer 15
tot 20 minuten duurde. Onderweg werden de kinderen op zeven belangrijke
verkeerspunten "bekeken" en werd aangevinkt of zij het goed deden of juist
niet. De meeste kinderen hebben de proef met goed gevolg doorstaan. Dank
gaat uit naar de organisatie van dit examen en de ouders die de hele ochtend
alle kinderen beoordeelden op de plek waar zij zaten.
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foto's rob isaacs

Rolstoelbrigade op pad

Thijs Oudshoorn ‘opent’ het nieuwe kinderdagverblijf aan de Molenland.

Thijs Oudshoorn opent Speelboerderij
Met het wegtrekken van een lint opende Thijs Oudshoorn, prinsheerlijk
gezeten op de arm van vader René en aangemoedigd door moeder Rian,
zaterdag jl. het nieuwe kinderdagverblijf De Speelboerderij aan de Molenland in Mijdrecht.
René en Rian Oudshoorn hebben een
agrarisch bedrijf
met zo’n 55 melkkoeien met 20
stuks jongvee, gehuisvest in een
ligboxenstal. Ook zijn er schapen met
lammetjes en twee Shetlandpony’s
aanwezig. De huisstal, waar vroeger
de koeien stonden, is helemaal
verbouwd tot fonkelnieuw kinderdagverblijf voor een babygroep (0-2
jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).
Hier wordt professionele opvang
geboden aan in een gezellige, huiselijke sfeer, mét natuurliijk een ‘groen
agrarische tintje’! Buiten is er een
grote speelruimte voorzien van een
veiligheidshek. Onder begeleiding
van gediplomeerde leidsters gaan
de kids tijdens de opvangdagen de
dieren op de boerderij voeren, in

hiervoor aanwezige
laarsjes en overalletjes. Voor René en
Rian komt hiermee
een langgekoesterde wens uit. “Ik ben in 2006 gestart
als gastouder met de opvang van zes
kindjes in onze woning, drie dagen
in de week. Het is geweldig om de
kinderen een ‘groen randje’ mee te
geven op agrarisch vlak. Daarom
besloten we de kinderopvang groter
op te zetten. Nu bieden we maximaal 24 kindplaatsen per dag.” KDV
De Speelboerderij is aangesloten
bij de VAK, de Verenigde Agrarische
Kinderopvang, waarmee kwaliteit en
veiligheid gewaarborgd zijn en die
toeziet op een juiste naleving van de
wet kinderopvang. Landelijk zijn hier
27 bedrijven bij aangesloten. Meer
info: www.kdvdespeelboerderij.nl.

Al weer een aantal maanden zijn ze
op vrijdagmiddag in en rond het centrum van Mijdrecht een opvallende
verschijning: de Rode Kruis Rolstoelbrigade. Maar liefst 16 jongeren
van het Veenlanden College kozen
als maatschappelijke stage voor dit
'rolstoelduw'-project ! Hierdoor kunnen veel bewoners van de zorgcentra
Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella gezellig met elkaar en met hun
activiteitenbegeleiders er opuit.
Coördinator Annie van Gelder kwam
een groepje vanuit Gerardus Majella
tegen (foto) en vroeg oud en jong
naar hun ervaringen.
“Leuk zo erop uit te kunnen met
deze stoere knapen”, “We zijn al een
paar keer de polder ingewandeld en
zelfs helemaal naar Wilnis”, “Voor
mij de enige mogelijkheid om wat te
zien van de omgeving”, waren enkele
van de reacties. Ook de jongeren
zijn enthousiast: “Leuk dat jullie dit
doen”, “Een mevrouw die vroeger
heel actief was bij allerlei clubs,
vindt het zo fijn dat ze allemaal oude
bekenden tegen komt die zwaaien of
even een praatje maken” en “soms is

het best wel vermoeiend; wandelen
en praten tegelijk!”.
Uiteraard is het goed dat ouderen
uit verzorgingstehuizen lekker naar
buiten kunnen, maar vooral wordt
ook het leuke contact met de jeugd
genoemd en zeker het met elkaar
gezellig wat drinken en praten over
wat een ieder bezig houdt!
Dat heel veel mensen ze herkennen
en dit project een warm hart toe
dragen, is voor de rolstoelbrigadiers
een enorme stimulans. Ook het
Mijdrechtse bedrijf Johnson weet dit
te waarderen: het Rode Kruis krijgt
een financiële bijdrage om de laatste
keer dit seizoen op vrijdag 18 juni er
iets heel gezelligs van te maken in
het centrum van Mijdrecht. Dat is natuurlijk wel een heel goede opsteker
voor alle betrokkenen (Veenlanden
College, Zorgcentra en Rode Kruis
De Ronde Venen) bij dit project. Het
Rode Kruis hoopt dan ook dat er het
volgend schooljaar weer veel nieuwe
leerlingen zich aanmelden om
zodoende een bijzonder zinvolle maar
ook leuke stage in te vullen.

Dinsdag jl. vertrok een bus vol met kleuters, juffen, vaders en moeders naar
Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Daar konden de kinderen genieten van
diverse sprookjes, gluren in de huisjes van verschillende kabouters, zich uitleven
in de speeltuin, de voorstelling bekijken in het tijdhuis, de geitjes aaien in de
kinderboerderij en even varen in een dobberbootje. Tussendoor werd iedereen
getrakteerd op frietjes. Voordat het tijd was om te gaan kregen alle kinderen
nog een ijsje en daarna was het echt de hoogste tijd om te vertrekken. De ouders
stonden gespannen te wachten op de thuiskomst van hun kroost en waren blij
toen ze de bus in het vizier kregen.

Vinkeveen

Vaderdagrommelmarkt op 12 juni
Aanstaande zaterdag 12 juni is de
rommelmarkt in het oude spoorhuis
in Vinkeveen weer open. Er is een
veelheid van gebruiksvoorwerpen
uitgestald. Allerhande soorten glas
(o.a. borrelglaasjes) en vaatwerk is
er verkrijgbaar, in een mooie kwaliteit. Juist omdat het Spoorhuis niet
zo groot is en er wel veel goederen
worden aangeboden, wordt alles
door de medewerkers erg netjes
gesorteerd. U kunt er ook terecht
voor een souvenir. Er is niet veel
specifieks van Vinkeveen, maar wel
treft u er bijvoorbeeld een hele
serie wandtegeltjes met spreuken
of beeldjes in velerlei vorm. Als u
op zoek bent naar een elektrisch
apparaat, of iets anders voor vaderdag, loop dan gerust eens binnen.
Het Spoorhuis aan Demmerik in
Vinkeveen is open van 9.00 tot
15.00 uur.

Waverveen

Rommelmarkt
op 12 juni

Scootmobiel training succesvol afgesloten

Sprookjes voor kleuters van Sint Jozefschool

Kort Nieuws

Op 1 juni kwam
een groep van 12
scootmobielrijders naar de Willisstee in Wilnis
voor een training
van Veilig Verkeer
Nederland.
Alle deelnemers
kregen eerst
uitleg over de
theorie, want wat
is de plek op de
weg voor een scootmobiel? Hoe dient een bestuurder van een scootmobiel
zich in het verkeer te gedragen? Toen de theorie voor iedereen duidelijk
was, werd de groep gesplitst. De ene helft verrichte op het parkeerterrein
allerlei vaardigheidsoefeningen. De andere groep maakte een rit door de
wijk. Hierbij werden alle obstakels die je tegen kunt komen in de praktijk
doorgenomen. Na een uur werden de rollen van de groepen omgedraaid.
Alle deelnemers deden erg goed hun best en hebben veel geleerd. Iedereen kreeg een certificaat uitgereikt door de heer Ten Kortenaar van
Gemeente De Ronde Venen.
De training is georganiseerd door Stichting De Baat met financiële ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen.

Op het plein bij de Hervormde Kerk
in Waverveen wordt morgen, zaterdag 12 juni, van 10.00 tot 15.00
uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Met een aanbod van goede
tweedehands spullen. Ook kan men
terecht voor groenten, fruit en
planten, creatieve dingen o.a. zelf
gemaakte kaarten.Spelletjes voor
de kinderen,enveloppe trekken
met leuke prijzen, koffie, thee en
limonade met wat lekkers, kortom
voor elk wat wils. Kom ook eens
kijken. De opbrengst is bestemd
voor onderhoud van de kerk.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 18 juni a.s. is er voor
iedereen prijsklaverjassen om
fraaie prijzen in Café De Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om stipt 20.00 uur en uiterlijk om
20.15 wordt gestart met kaarten.
Er worden vier maal zestien giffies
gespeeld, de punten worden bij
elkaar opgeteld, en de winnaar of
winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.
Noteer vast de volgende prijsklaverjasavonden tot aan de vakantie:
18 juni en dan 9 juli in Café De
Merel en in de Feestweek op donderdag 15 juli in de feesttent aan
de Demmerik op het kermisterrein.
Aanvang 13.30 uur inschrijven
vanaf 12.30 uur.
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Peuselhappies,vonkelwijn, sosatie,
braai, toebroodjies en sopie
voor je sokkiejol of bor met je tjommies?
Ook voor plantvreters!

PARTYCATERING

“Bittergarnituur, champagne,saté,
barbecue, sandwiches en drankjes
voor je feestje of borrel met vrienden?”
Ook voor vegetariërs!
Wij zijn er de hele zomer voor de catering of
complete verzorging van uw zakelijke of privé feest.

DE GROENE VENEN 		
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Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Zaterdag jl. hield Roké Motors een open dag. Die stond dit jaar geheel in
het teken van de motorrace. Het voltallige Roké Racing Team was aanwezig
en uiteraard waren ook de racemachines aanwezig. foto patrick hesse
Vrijdag 4 juni hebben de medewerkers van het nieuwe zwembad na een week
hard werken voor het eerst het nieuwe zwembad getest. Samen met familie en
vrienden hebben ze ervaren hoe het is om in het bad te werken. Voor Joël Rijneker uit Vinkeveen was dit een grote dag, hij mocht als eerste van de glijbaan.
Joël is helemaal gek van glijbanen en volgens zijn ouders vanaf de bouw al
elke dag bezig met de glijbaan. Zijn grootste wens was dan ook om als eerste
van de glijbaan te gaan. Hier werkte Optisport graag aan mee. Vanaf 14 juni zijn
de overige bezoekers welkom! 		
foto patrick hesse

Wouda Fashion uit Wilnis steekt de partycrew van de Strooppot in het
nieuw. Tijdens de catering van een feest bij Voku werden de nieuwe
blouses gepresenteerd. Het personeel van de Strooppot werd gebombardeerd met complimenten.

Voorafgaande aan de druk bezochte taxatiedag bij Kringkoop afgelopen
zaterdag zijn door Burgemeester Streng van Abcoude en door de wethouders Dekker en Van Breukelen van de gemeente De Ronde Venen twee
kunstvoorwerpen aangeboden. De aquarel van de schilder P.A. Schipperus
(1840-1929) is getaxeerd door Sotheby’s op minimaal 400 euro.
De prachtige plateelvaas van de firma Brantjes uit 1899 is getaxeerd op
een bedrag van minimaal 300 euro.
Beide kunstvoorwerpen zijn te koop bij de kringloopwinkel. De koper mag
een goed doel aanwijzen in de gemeente De Ronde Venen, Abcoude of
Breukelen. Als cadeautje van de jarige Kringkoop zal de opbrengst van de
verkoop gedoneerd worden aan dit doel.

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

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

Steunpunt Geestelijke Verzorging
ook actief in De Ronde Venen
Geen mens die zich niet op gezette tijden bezighoudt met zingevingvragen, die niet zomaar met ja of nee te beantwoorden zijn.
We zijn als mens gezegend met denkvermogen, maar dat maakt het
leven er onder gecompliceerde omstandigheden niet makkelijker op.
Een ernstige ziekte brengt allerlei
vragen op ons pad. Niet alleen de
praktische kant van het ziek zijn, maar
vooral de geestelijke, emotionele ervaring van (chronisch of ongeneeslijk)
ziek zijn, kan een grote weerslag op
ons leven hebben. Een luisterend oor
in de omgeving kan dan welkom zijn.
Onze maatschappij kan behoorlijk
eenzaam zijn. Individualisering,
ontkerkelijking, een moeilijke ervaring
eerder in uw leven, het leiden van een
druk bestaan door velen zijn enkele
van de oorzaken die maken dat we
minder ruimte voelen om met anderen
te bespreken wat ons wezenlijk
bezighoudt. Als gezondheid niet meer
vanzelfsprekend is, kan het juist zo
belangrijk zijn om bespiegelingen aan
ons leven te kunnen wijden.
In 2007 is in Woerden is het initiatief
genomen om geestelijke ondersteuning dichter bij de mensen te brengen:
Het Steunpunt Geestelijke Verzorging.
Het Steunpunt is sinds eind 2009
ook actief in de gemeente De Ronde
Venen.

De coördinator van het Steunpunt
heeft met diverse mensen in deze
gemeente gesprekken gehad over het
Steunpunt. Zo is het Steunpunt bekend
bij de servicepunten, wijkverpleging en
thuiszorg. Huisartsen hebben de folder
ontvangen. Een aantal geestelijk
verzorgers in de gemeente De Ronde
Venen heeft zijn medewerking toegezegd op basis van vrijwilligheid. Sponsors, zoals, onder andere, de stichting
Vrienden van het Johannes Hospitium
hebben een financiële bijdrage geven
wat ertoe bijgedragen heeft dat het
Steunpunt actief kan zijn.
Mensen die chronisch of ongeneeslijk
ziek zijn en behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning kunnen bellen
naar het Steunpunt.
Ze worden door coördinator Marleen
van der Haar in contact gebracht met
één van de ervaren professionele
geestelijk verzorgers van verschillende
levensbeschouwelijke signatuur
Het Steunpunt is te bereiken op nummer 06 15 907 201. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:

www.tijdvooreengesprek.nl.

Kopje onder in Vinkeveen
Hijs jezelf alvast in een wetsuit. Zet je duikbril op. Doe de laatste ‘buddycheck’ en dan kan je kopje-onder in de Vinkeveense plassen tijdens de
duikkampen van Scuba Academie en Zeilschool de Vinkeveense Plassen in
Vinkeveen. Beleef de onderwaterwereld van Vinkeveen tijdens de zomervakantie. Vanaf 10 jaar ben je van harte welkom om in de weken 29, 30 of
31 een duikopleiding te volgen en je duikbrevet in de wacht te slepen.
door renee broggel

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

De meeste mensen kennen de
Vinkeveense plassen van het heerlijke
recreatiegebied waar je kan zwemmen, varen, waterskiën en op sommige plaatsen vissen. Maar ook voor
duikers is de grote poel een geliefde
duikstek en komen duikers vanuit
heel Nederland hier naar toe. Scuba
Academie gaat met de jonge duikers
naar de speciaal ingerichte duikzone
bij zandeiland 4, of de onaangetaste
onderwateromgeving van de eilanden
2, 3, 8 en 9. Tijdens het duiken zet de
duikschool de omgeving zelf af met
boeien om een veilige omgeving te
creëren zonder scheepvaart. Onder
water stopt het niet bij wat veengrond, plantjes en een gewone snoek,
maar in het heldere water van de
plas zijn in de duikzone diverse
gezonken pramen en andere wrakken te vinden. En naast die gewone
snoek kun je ook nog een snoekbaars,
diverse witvissen en palingen tegen
komen. Genoeg te zien dus.

Tijdens deze duikkampen werkt
Scuba Academie samen met Zeilschool de Vinkeveense plassen, een
gerenommeerde zeilschool met
jarenlange ervaring in de organisatie
van onder andere zeilopleidingen en
zeilkampen. Een dag op het duikkamp wordt afgewisseld met eten,
theorie en duiken. Aan het eind van
de dag gaat iedereen weer naar huis
of blijft logeren op de Zeilschool.
Ook kan je kan aan een geheel
‘watersportkamp’ deelnemen. Daarin
ga je zeilen, duiken en bijvoorbeeld
wakeboarden.
Al het materiaal wordt verzorgd door
Scuba Academie, want voor kinderen
moet het ook mogelijk zijn om met
het beste materiaal te duiken.
Het enige wat je zelf moet meenemen is een handdoek, droge kleren
en een goed humeur. Kijk voor meer
informatie over de duikkampen en de
watersportkampen op:
www.scuba-academie.nl en

www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Familieberichten
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Een rimpel hier
een rimpel daar
Marieke 30 jaar!

Duncan van Senten
Wat een schatjes samen
12-06-2010

Nieuw Mobiel Servicepunt Rabobank
Op dit moment wordt er een nieuw Mobiel Servicepunt ontwikkeld voor Rabobank Rijn
en Veenstromen om kleinere kernen en verzorgingshuizen te bezoeken. De huidige bus
is 25 jaar oud, sterk gedateerd en aan vervanging toe. Bovendien wil de bank het Mobiel
Servicepunt vaker én langer inzetten. De nieuwe bus wordt in juli opgeleverd en zal in
augustus gaan rijden.
De bus is toegankelijk via de trap of de lift.
Bij binnenkomst treft men eerst een geldautomaat. Hier kunnen, eventueel samen met
een medewerker, bedragen tot maximaal
500 euro worden opgenomen. Ook is er een
computer voor internetbankieren. Medewerkers van de bank bieden hierbij graag hulp.
Links is een serviceplek, waar bankmedewerkers vragen beantwoorden. Daarachter
is een spreekkamer, die wordt afgeschermd
met een glazen wand. Kortom, het Servicepunt is van alle gemakken voorzien en
toegankelijk voor jong en oud.
Het Mobiel
Servicepunt
blijft de

huidige locaties bezoeken. Daarnaast worden
straks ook o.a. Veenstaete in Mijdrecht
en Maria Oord in Vinkeveen bezocht. Een
uitbreiding van de service in ons werkgebied. De exacte locaties worden momenteel
bepaald en worden nog bekend gemaakt.
Enthousiast team
Op het Mobiel Servicepunt zit een enthousiast team van medewerkers van de bank en
vrijwilligers. Het team bestaat uit twee of
drie medewerkers. Een medewerker zit in de
bus om klanten te helpen, de ander is buiten
de bus aanwezig om vragen te beantwoorden. Ze zijn er! Dat waarderen onze leden
en klanten. Service dichtbij brengen. Dat is
het idee.

Begraven
of
cremeren?

impressies: imagine3d.

Mijn vrouw wilde hier nooit over
spreken. Samen met onze kinderen
moest ik die beslissing nemen.
Uitvaartcentrum Finnema stond ons
hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
Workshop houden? Mail naar info@vankraaltotketting.nl
uf-abris_def.indd 4

07-05-10 16:08
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Meerkoetlaan 9, Vinkeveen
Het is zaterdagochtend en ik zit op de fiets, op weg naar de Meerkoetlaan
9 in Vinkeveen. De Meerkoetlaan is centraal gelegen, alles wat je nodig
hebt is eigenlijk per fiets of lopend te bereiken. Aangekomen bij de
woning zet ik mijn fiets op de oprit.
De bewoner vertelt dat hij speciaal
voor mij de oprit vrij had gehouden
zodat ik daar kon parkeren maar dat
was dus niet nodig. En al was ik wel
met de auto geweest dan hadden er
met gemak twee auto’s op de oprit
kunnen staan. Ook in de garage is er
nog plaats voor een auto. Hier geen
parkeerprobleem dus!
De woning ziet er netjes uit en de
bewoners vertellen dat ze het hele
huis, van boven tot onder, in 2007
gerenoveerd hebben. En dat is
ook duidelijk te zien, alles is goed
onderhouden.
We beginnen de rondleiding op de
zolderverdieping. Hier is een riante
logeerkamer gecreëerd door het
plaatsen van een dakkapel. Hier is
een open badkamer gemaakt, met
een douche, wastafel en toilet. Erg
leuk gedaan en natuurlijk ontzettend
handig voor logees of tieners die
zo lekker hun eigen plekje hebben. De overloop is ook erg ruim en
hier zit aan beide zijden een grote
bergruimte, waar je nog een zee van
ruimte hebt.
Op de eerste verdieping is de slaapkamer aan de achterzijde ingericht

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

als kantoor, en de tweede kamer
is de master bedroom. Twee riante
kamers, waarbij de master bedroom
voorheen bestond uit twee slaapkamers, dus er zou eventueel nog een
kamer bijgemaakt kunnen worden.
Beide kamers zijn voorzien van
vaste kasten.
De badkamer is ook geheel vernieuwd en het is echt ontzettend
fraai geworden. Er is een ruime
douche, een dubbele wastafel en een
tweede toilet. Vooral het plafond valt
me meteen op, het is van metaal en
hier zijn spotjes ingebouwd. Het past
goed bij het totaalplaatje. Vanuit
de badkamer kun je nog het balkon
aan de achterzijde bereiken, erg
handig om was op te hangen of iets
dergelijks.
Op naar de benedenverdieping waar
ook alles er als nieuw uit ziet. De
hal heeft een garderoberuimte en
het toilet is in dezelfde stijl als de
badkamer gemaakt. De woonkamer
is erg ruim, en door de vele ramen
is er enorm veel lichtinval. Aan de
achterzijde zijn openslaande deuren
naar de tuin geplaatst. De buitendeuren, ramen en kozijnen in de
hele woning zijn van kunststof, zodat
je hieraan weinig onderhoud hebt.
De luxe keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur en beschikt
o.a. over een prachtig Boretti 6-pits
gasfornuis. Het granieten aanrechtblad is erg speciaal, want het kan
een leven lang mee, evenals de
massief eiken houten vloer die in
de woonkamer ligt. Via de keuken
is er toegang tot de bijkeuken waar
nu een koel- vriescombinatie, de
wasmachine en de droger staan. De
aansluitende inpandige garage heeft
een elektrische roldeur, die ook met
een afstandbediening vanuit de auto
te bedienen is, super handig. Het
dak van de garage is in 2007 geheel
vernieuwd.
Tot slot mag ik de achtertuin
bewonderen, die goed onderhouden

is en waar een heerlijk zonneterras
is aangelegd. Achterin de tuin staat
een houten berging, ideaal voor
het opbergen van tuinmeubelen en
dergelijke.
Dit is echt een schitterende, ruime
woning waar je zo in zou kunnen
trekken, omdat alles tip top in orde
is. Wanneer je hier over de drempel
stapt ben je echt verkocht.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,7
Snelweg A2		 5,2
Bushalte		 0,2
Basisschool		 0,4
Sportschool		 0,8

Facts & Figures
Meerkoetlaan 9, Vinkeveen
Vraagprijs € 499.500,- k.k.
Perceelsoppervlakte 380 m2
Inhoud 500 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Koop Lenstra Makelaars o.z.
Hofland 182 A
3641 GK Mijdrecht
Telnr: 0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl
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Meester Fons stond veertig jaar voor de klas

Afscheid Fons Speijer
van de Hoflandschool
Met een opgewekte grijns stelt meester Fons vast dat hij inmiddels
een uniek geval in onderwijsland is geworden. Waar vind je nog een
mannelijke onderwijzer van boven de zestig, die al veertig jaar voor de
klas staat en al die jaren ook nog eens bij dezelfde baas? Woensdag
9 juni jl. vierde hij zijn 40-jarig jubileum en volgende maand legt hij
voorgoed het schoolbordkrijtje neer. Een portret van een bijzondere
onderwijzer.
door piet van buul

Zijn Arnhemse tongval is hij nooit
kwijtgeraakt. Hij is er geboren en
getogen. Was er actief bij de scouting en haalde er zijn diploma HBSA. Dat wijst al op zijn voorkeur
voor de talen. Fons had nog geen
duidelijk toekomstbeeld. Moeder
Speijer vond dat Fons het beste iets
kon gaan doen op het sociaal maatschappelijk vlak. Uit een beroepskeuzetest bleek dat hij maar beter
onderwijzer kon worden. Met het
HBS diploma op zak ging hij naar
de HPS, de Hogere Pedagogische
School. “Ik heb dus nooit blokfluit
leren spelen, want ik heb de toenmalige kweekschool overgeslagen,”
zegt Fons. “Na twee jaar studeerde
ik af en kon ik op zoek naar een
baan. Ik schreef maar liefst zestien
sollicitatiebrieven. Er ging er ook
een naar de Driehuisschool in Mijdrecht. Ik moest eerlijk gezegd wel
eerst even zoeken waar Mijdrecht
lag. Ik werd door het toenmalige hoofd van de school voor een
gesprek uitgenodigd. Ik was al bij
dat eerste bezoek meteen verliefd
op het polderlandschap en het vele
water. In Arnhem was ik vaak aan
de waterkant te vinden, want vissen was en is een van mijn grote
hobby’s. We werden het snel eens
en ik kon per 17 september 1970
beginnen.” Dat Fons toch al op 9
juni zijn veertig jarig dienstjubileum
kon vieren komt omdat hij vlak voor
zijn vertrek naar Mijdrecht nog een
paar weken in Arnhem was ingevallen. En die weken telden mee voor zijn
dienstjaren en zijn pensioenopbouw.

Durf raad te vragen!
Het komt vaak voor dat mensen
een TV-programma zien, waarin
een klus wordt uitgevoerd waarvan
wordt aangegeven dat dit gemakkelijk zelf uit te voeren is. Gelooft
u mij, uit eigen ervaring weet ik dat
dit door professionals achter de
schermen bij de TV wordt voorbereid, dus het kan daar niet fout
gaan. Ik raad u aan: begin niet
aan iets dat u nog nooit gedaan
heeft; vraag raad bij de plaatselijke
ondernemer. Hij kan u waardevolle
tips geven. Om een voorbeeld te
noemen: u legt laminaat en schroeft
hier naderhand profielen op voor
een schuifwand. Het is dan zo dat
de laminaatvloer niet meer kan
werken en dus voor grote problemen gaat zorgen, waardoor uw
fabrieksgarantie vervalt.
Dus vragen staat vrij en voorkomt
vaak een hoop ellende.

Advies van De duizendpoot van De
Ronde Venen, Ronald van Eijk.
www.ronaldvaneijk.nl

foto patrick hesse

Uniek scholencomplex
Toen Fons Speijer goed en wel
in september 1970 aan de Driehuisschool begonnen was, werd
er gestart met de bouw van het
scholencomplex aan Hofland. Dat
was voor die tijd een revolutionaire
aanpak. Er zouden namelijk drie
scholen van drie verschillende ‘zuilen’ in een gezamenlijke huisvesting
worden ondergebracht. Een van de
gevolgen was, dat de Driehuisschool
moest inkrimpen. Meester Fons
verhuisde naar de Hoflandschool in
het nieuwe complex. Fons: “Het experiment van een openbare en twee
bijzondere scholen onder één dak is
op slechts vijf plaatsen in Nederland
van de grond gekomen. Maar binnen zo’n vijftien jaar zijn ze overal
weer uit elkaar gegaan, behalve
hier bij ons. Ik denk dat we dat voor
een groot deel te danken hebben
aan mensen als Gab Verschut van
de Protestants Christelijke school
De Hoeksteen, Hans Slagboom
van de Openbare Basisschool De
Eendracht en Jan Peltenburg van
de Katholieke Hoflandschool. Zij
hebben er toch vooral voor gezorgd
dat het oorspronkelijke idee van
drie verschillende scholen in een
complex zijn vorm kreeg. Elke
school had zijn eigen grondslag en
identiteit en er werd samengewerkt
op die terreinen waar dat mogelijk was. En dat bleek hier heel
succesvol. Natuurlijk waren er af
en toe wel wat strubbelingen maar
die werden en worden over het
algemeen op een collegiale manier
opgelost,” stelt Fons tevreden vast.
Veranderingen in het onderwijs
Officieel had Fons nog wel even

door kunnen gaan. “En eigenlijk
had ik dat ook best nog wel gewild,”
zegt Fons. “Eerlijk gezegd ben ik
er een beetje dubbel in. Ik vind het
werken met de kinderen en het
werk in de klas nog steeds heel erg
leuk. Maar al die veranderingen
van de laatste jaren, al die nieuwe
ontwikkelingen, de uitbreiding
van de papieren rompslomp en
het toenemende vergadercircus,
dat gaat je ook niet in je kouwe
kleren zitten. Dat is ook één van de
redenen geweest waarom ik nooit
een managementfunctie geambieerd heb. Al het gedoe waar je als
schoolhoofd mee te maken krijgt is
niks voor mij. En dan ook nog les
geven. Ik moet er niet aan denken,
ik zou helemaal gek worden. Laat
mij maar mooi voor de klas. Ik heb
nog steeds zo mijn eigen opvattingen over het lesgeven. Sommige mensen vinden mij wel een
eigenwijs manneke en dat ben ik
eigenlijk ook wel een beetje. Ik trek
zoveel mogelijk mijn eigen plan.
Natuurlijk leren de kinderen bij mij,
wat ze moeten leren. Maar kom mij
na al die jaren niet vertellen hoe ik
dat moet doen. Natuurlijk is er veel
veranderd. Vroeger had je klassen
van zesendertig kinderen. Die zaten
echt wel mooi te luisteren wanneer
ik verhalen vertelde in het kader
van mijn geliefde vak geschiedenis.
We hadden toen nog nooit gehoord
van ADHD, Dyslexie en wat al niet

meer. Tegenwoordig heb je allerlei
categorieën bijzondere kinderen die
allemaal hun eigen aanpak vragen.
Dat betekent dat de kinderen veel
meer zelfstandig moeten werken
waardoor je als onderwijsgevende
tijd hebt om extra aandacht aan
de bijzondere gevallen te besteden. Dat zijn toch voor ons ook
grote veranderingen. De computers
kwamen en de digiborden. Ik ben
er helemaal vóór, maar je hebt toch
ook tijd nodig om er aan te wennen. Ik was altijd een zelfbewuste,
eigenwijze man, maar ik geef toe
dat al die vernieuwingen me de
laatste jaren ook wel wat onzeker
hebben gemaakt. Ik heb allerminst
het gevoel dat ik opgebrand ben,
maar eerlijk gezegd vind ik het ook
wel weer mooi geweest.”
Geen zwart gat
Meester Fons laat er geen misverstand over bestaan dat hij het
werken met de kinderen zeker zal
missen. Hij kijkt met veel plezier
terug op de tijd dat hij de kinderen
uitvoerig kon vertellen over de geschiedenis van ons land. Op de tijd,
dat hij zijn eigen kinderen in de klas
had. Op de vele musicals die door
de leerlingen werden opgevoerd, en
waarvoor hij meestal de techniek
en de decors verzorgde. Op de lustrumvieringen van het scholencomplex. En vooral de viering van zijn
25-jarig dienstjubileum beschouwt

hij als een van de hoogtepunten.
“We kregen een champagneontbijt
en mijn vrouw Resie en ik werden
letterlijk met toeters en bellen naar
school gebracht. Als cadeau kregen
we een heuse ballonvaart aangeboden. Resie was daar niet al te
enthousiast over, maar ik vond het
een geweldige belevenis.”
Dat is niet verwonderlijk voor een
man, voor wie het vliegeren een
grote passie is. Wanneer je met
Fons over zijn vliegers begint,
raakt hij niet uitgepraat. Er komen
fotoboeken op tafel, met foto’s van
tientallen gigantische zelfgebouwde
vliegers. En de daarbij horende
verhalen. Want vertellen doet Fons
graag en veel. Ondanks het feit
dat er tegenwoordig steeds meer
beperkende bepalingen zijn en het
dus steeds moeilijk wordt om zijn
vliegers ook daadwerkelijk op te
laten, is Fons vastbesloten hier
mee door te gaan. Voeg daarbij zijn
liefde voor het vissen en voor zijn
volkstuin, waar hij het hele jaar
door zijn bezigheden heeft, dan is
de verwachting gerechtvaardigd dat
Fons zeker niet in een zwart gat zal
vallen.
Er is een weblog geopend voor
Fons. Belangstellenden kunnen hier
reageren op Fons zijn afscheid. Het
mailadres is: afscheidmeesterfons@
gmail.com.

Ieder beeldje is een sokkel waard
Snijd, hak en guts in het steen en het gaat alle kanten op. Maar je
moet wel voelen en ervaren wat de steen met je doet. Het is een uitdaging om de steen tot een beeld te vormen. Alles is goed er kan eigenlijk
niets fout gaan. Schuur, beitel, boor, polijst, draai het om en misschien
heb je net een Henry Moore gefabriceerd...
door renee broggel

Corinne Bredemeijer geeft workshops en cursussen beeldhouwen in
Mijdrecht. Op de Genieweg heeft zij
een atelier met alles wat je nodig
hebt om een mooi beeld te maken.
Werkbanken, boeken voor inspiratie,
gereedschap, stenen en verschillende
sokkels om daar je uiteindelijke
beeldje op te zetten.
Beeldhouwen gebeurt in dit atelier
voornamelijk met speksteen, een
zachte steensoort die gemakkelijk
te bewerken is en in diverse kleuren
te verkrijgen is. Daarom is het ook
voor kinderen makkelijk om deze

steensoort te bewerken.
Het gereedschap vormt geen gevaar
voor de kleine handjes, want Corinne
staat met haar neus er bovenop om
de kinderen goed te begeleiden.
Zelf ervaart de kunstenares het
beeldhouwen als een therapeutische
bezigheid. Je bent lekker bezig en
je wordt er rustig van. Volgens haar
“grijpt zo’n steen je vast. Het daagt
je uit, verrast je en het wijst je de
weg. Op dat moment ben je echt
bezig met jouw steen.” Elke steen is
uniek dus iedere keer heb je ook een
uniek resultaat.
Tijdens een workshop voor kinderen,

een kinderpartijtje bijvoorbeeld,
staat er gezellige muziek aan, wordt
er limonade gedronken en wordt het
creatieve proces op zijn beloop gelaten. “Als een kind een vis wil maken,
dan maak je een vis. Ieder beeldje is
een sokkel waard,” zegt Corinne.
Aan het einde van de dag ga je met
je eigen beeldje naar huis. En als je
graag wilt kan je nog een ‘starter-

setje’ kopen. Dan kan je thuis zelf
spekstenen.
Er zijn vaste data voor de workshops
en cursussen, maar als je dan toch
verhinderd bent, kun je Corinne
altijd even bellen of een e-mail
sturen om te vragen voor een extra
dag. Alle informatie staat op haar
website:

www.vansteentotbeeld.nl.
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12 juni Moerasvogels kijken
in De Groene Jonker

Expositie van Auke Ykema bij Studio Ongewoon
Sinds 1 juni exposeert Auke Ykema bij Studio Ongewoon aan de Bovenhoven 63 te Mijdrecht. Auke is in het dagelijks leven tennisleraar
van TVM in Mijdrecht. Dat hij ook schildert is minder bekend...
Doordat Auke in zijn werk altijd met mensen en lijven werkt is hij dit ook
gaan schilderen. Hij schildert (sinds 2003) graag mensen en lijven op
een expressieve manier. Auke gebruikt voornamelijk acrylverf op doek of
paneel. Grotendeels worden de schilderijen geschilderd met een spons.
De schilderijen bij Studio Ongewoon geven de verbondenheid tussen
mensen weer. Door middel van warme kleuren wordt aan deze verbondenheid nog een extra dimensie gegeven. De Studio is een plek voor advies,
ontwerp en verkoop. Waar klanten geïnspireerd raken en interieur-ideeën
worden geboren en gerealiseerd. Kijk ook op www.studio-ongewoon.nl.

Zaterdag 12 juni
De Meijert, Mijdrecht
m.m.v. La Fiesta met Edje Rust
& DJ Rinaldo.

www.meijert.nl

Muziek

Rock the Boat
Zaterdag 12 juni 21.00 – 02.00
Klinkhamer, Vinkeveen
Het uniekste feest van De Ronde
Venen! Want u beleeft al varend
over de prachtige Vinkeveense
Plassen een gezellig feest met
uw vrienden en/of kennissen.
“Enjoy the Groovy, Vocal, Beach
House sounds of our famous
dj’s!” Meer info kunt u vinden op

party-info.eu!

Gidsen van de IVN afdeling
Vecht & Plassengebied nemen
u op zaterdag 12 juni mee op
verkenning naar moerasvogels in het unieke gebied De
Groene Jonker bij Nieuwkoop.
Dit gebied is 3 jaar geleden
omgevormd van weilanden tot
moeras. In de ruim 100 hectare
zijn daarna waarnemingen gedaan van onder meer het Klein
Waterhoen, Kleinst Waterhoen,
Porceleinhoen en Geoorde Fuut.
Waar in andere delen van Nederland het heel bijzonder is om

één paartje Geoorde Futen te
hebben, komen er in de Groene
Jonker maar liefst 15 paartjes
voor!
De excursie start om 19.00 uur
in één van de gebouwen van
dierenbegraafplaats Zevenhoven
aan de Hogedijk 10 te Zevenhoven. U kunt daar ook uw auto
parkeren. U kunt zich aanmelden
via de site

www.ivnvechtplassen.org/excursies
of via een telefoontje naar Lolke
Stelwagen 06 50 636 944 (na
18.00 uur).

Open Dag Watertoren 12 juni

Bruisend tweede leven voor watertoren

Hoefse amateurkunstenaar wint tweede
prijs in Expeditie
Vrijdag jl. vond de prijsuitreiking
van Expeditie 2010 plaats. Nico van
Oosten uit De Hoef werd tweede
met zijn ‘Houtje-touwtje Koeienkop.’
Expeditie is een wedstrijd voor
amateurkunstenaars in de provincie Utrecht. Kunstuitleen Utrecht,
ZIMIHC huis voor amateurkunst en
RTV Utrecht organiseerden deze
wedstrijd voor het derde achtereenvolgende jaar. De drie winnaars ontvangen een coachingstraject bij Kade
Ateliers om hun amateurkunsten een
professionele impuls te geven.
Hoog niveau
Het niveau van de finalisten lag
erg hoog en daarmee was ook deze
Expeditie een succes.
Publiek bepaalde uitslag
Het publiek heeft uiteindelijk
bepaald wie van de zeven finalisten
de winnaar is geworden. Er kon
gestemd worden via de website van
RTV-Utrecht én tijdens de finaleexpositie. In totaal is er door 1.035
mensen gestemd! Nico van Oosten
uit De Hoef eindigde met 254 stemmen op de tweede plaats, hij kreeg
ruim vijftig stemmen minder dan
Jan Hendriks uit Houten. Connie
van Winssen uit Westbroek ging
naar huis met de derde prijs.

De ontwikkelingen rond de watertoren van Mijdrecht gaan onverdroten voort. Twee jonge entrepreneurs, Roland Borst en Yourick Fokker
uit Mijdrecht, zijn de initiatiefnemers van ‘de Kompastoren’. Op ludieke
wijze betrekken zij ook de omwonenden en betrokkenen bij de plannen, o.a. in de vorm van een Inspiratiesessie op vrijdag 11 juni en een
Open Dag op zaterdag 12 juni a.s.
Met hoeveel bakstenen is de
watertoren gebouwd?
De jonge ondernemers kijken niet
alleen vooruit, zij hebben ook oog
voor het verleden. Wie zorgvuldig
over het internet surft, zal zeker het
antwoord vinden op bovenstaande
vraag. Het tellen van het aantal
bakstenen op de foto’s uit 1937 kan
misschien tot het juiste aantal leiden. De eerste vijf goede inzenders
aan info@kompastoren.nl zullen
worden beloond.
Open dag op 12 juni a.s.
Morgen, zaterdag 12 juni is het
Open Dag voor alle belangstellenden, van 10.00 tot 17.00 uur. De
entree bedraagt € 2,00. Tijdens de
rondleidingen door het oude mo-

nument is er meer dan voldoende
ruimte voor het stellen van vragen
en het inbrengen van ideeën. Dit
in aanvulling op de ‘inspiratiesessie’ voor genodigden die vandaag,
vrijdag 11 juni, plaats vond.
Roland Borst (STUDIO110 architectuur) en Yourick Fokker (Lanceerplatform Richting-RAAK) zullen samen met adviesbureau Jessica
Rateland na de zomer hun intrek
nemen in de kantoren op de begane
grond. Eind van het jaar zullen ook
de plannen voor de overige verdiepingen definitief worden ingevuld.
Een impressie van de invulling en
de voortgang van de uitwerking is
te volgen op de speciale website

Chazz beleeft eerste lustrum op 12 juni
Morgen, zaterdag 12 juni, beleeft Chazz haar eerste lustrum aan de
Kromme Mijdrecht in De Hoef. Op de druk bezette Nederlandse jazzkalender heeft Chazz (Charity Jazz) zich in een verrassend snel tempo
een eigen plek veroverd.
Chazz is een bijzonder evenement:
goede muziek, vrolijke mensen, een
idyllische tuin op een van de mooiste
plekjes van het Groene Hart (Stroomzicht, Westzijde 50 in De Hoef), lekker
eten en drinken, doorgaans stralend
weer, en op z’n tijd een laag passerende wolkenridder, ’t kan niet op.
Onder leiding van Shai Shahar zijn
spetterende optredens te verwachten
van beroemde musici als de fluitiste
Ellen Helmus, de Basily Boys en de
Basily Gipsy Band, het Hoefse echtpaar Colette Wickenhagen en Ger
Lohuis, Dim Kesber, Lex Lammen,
Dick Vennik en vele anderen.
Chazz wordt georganiseerd door de
Stichting Ontwikkelings Samenwerking De Ronde Venen in samenwerking met de Stichting Mayaschool,
met het doel om onderwijsprojecten
in Guatemala, Kenia
Nepal en Tanzania
te financieren.
Dat betekent
niet alleen het
financieren van
schoolgebouwen,

maar ook de inrichting daarvan en
zelfs het betalen van schoolgeld voor
de allerarmste kinderen. Omdat alle
medewerkers aan Chazz hun handen
geheel belangeloos uit de mouwen
steken en ook de (beroeps) musici afzien van het berekenen van gage komt
letterlijk elke euro ten goede aan de
onderwijsdoelen in de derde wereld.
Toegangskaarten aan de kassa € 15,
voorverkoop € 12,50 (kinderen tot
12 jaar gratis). Online verkoop en
informatie: www.chazz.nl.

www.kompastoren.nl.
De oorspronkelijke openingsceremonie, 1937

Yourick (l) en Roland hebben een sleutelsessie in 2010.
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Rabo Dichtbijfonds

11.00 - 17.00 uur
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ZATERDAG 19 JUNI: STRAATTHEATERFESTIVAL IN DE RONDE VENEN
Internationale topartiesten kleuren dorpscentrum Mijdrecht
Eén dag per jaar waant u zich in het dorpscentrum van Mijdrecht in een groot openluchttheater van zo’n 100 bij
400 m2 met zes podia waarop internationale topartiesten samen met talenten en gezelschappen uit de regio hun
kunsten vertonen. Ook tussen de podia komt u optredens tegen, en met u nog zo’n 10.000 toeschouwers. Iedereen
vindt er de warmte, de gezelligheid en het vertier van straattheater, muziek, zang, eenakters, straatgoochelaar,
koorddans, streetdance, circus, poppentheater, levende standbeelden, jongleurs, pantomimespelers,
luchtacrobatiek, enz. Dat theater heet het “Straattheaterfestival De Ronde Venen”.
Dit jaar komen 19 gezelschappen met 50 professionele artiesten uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland,
Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Australië. Veel van de professionele artiesten hebben prijzen gewonnen op
belangrijke straatfestivals in Edinburg, Avignon, Ieper, Gent, Singapore en Sydney. Dit jaar dus veel prachtige
optredens van hoge kwaliteit. Samen met meer dan 450(!) mensen uit de regio, die individueel of in gezelschap
optredens verzorgen wordt het weer een bont feest van straattheater en cultuur zoals dat alleen in
De Ronde Venen kan.
Luchtacrobatiek van Flying Artwork in, op en rond een bouwsteiger, een stel wandelende metershoge rotsblokken,
Andy jongleert met vuur op het slappe koord, vijf Belgische meiden in frivole kledij met een wonderlijke muzikale
show, acrobaten en circusartiesten met lachwekkende doldwaze shows, de Australische glamourpoes Tahmour die
met hula hoops en haar humor alle perken te buiten gaat, de Franse Fred en Gloria die u van uw stuk brengen met
hun improviserende theaterdansen op straat, een man met bolhoed, inderdaad een Brit, die bizarre momenten
beleeft met zijn koffer, een aap met een draaiorgel, een aantal eenakters, en drie belegen maar zeer muzikale
dames. En een ongelooflijke straattheatershow van twee Italiaanse koorddansers: straattheater op de vierkante
centimeter en op hoog niveau. Met deze shows, en nog veel meer, en met de muzikale en choreografische
omlijsting door onze artiesten uit de regio, beleeft u weer een grandioze dag. Vrij entree!

www.straattheaterdrv.nl
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Professionele artiesten
1. ANÁTÁNÁ THEATERMAKERS MET DE STENEN GIGANTEN (NL)

2. ANDY SNATCH MET IMBALANCE (DE)

www.anatana.nl

www.andysnatch.com

Stenen komen tot leven! De Prehistorie is herrezen…
Twee imposante rotsformaties
maken op subtiele wijze contact
met de mensenwereld. Al zijn ze
groots en indrukwekkend, de interactie met het publiek is vrolijk
en vriendelijk. Dit surrealistisch
schouwspel, uitgevoerd in slow
motion, is een unieke combinatie
van stilstand- en stelttheater: een
fascinerend spektakel! Stone-Age
Rocks!

3. BELCIRQUE (BE)

www.liveconcerten.be
Vijf pittige Vlaamse dames met elk amper 20 lentes op de teller. En een
zeer opmerkelijk verhaal. Ze wonen samen in één huis. Naar optredens
rijden ze in hun gemeenschappelijke “camionette” die dienst doet als
Belcirque-toerbus. Ook samen op vakantie naar Spanje, waar ze leven
van straatconcerten. De toerbus valt in panne. Hopeloze toestand. Dus
laten ze die gewoon achter en zetten de reis al liftend verder, met de
instrumenten op de rug. Vinden ze niet erg. Want vóór ze die camionette
hadden, deden ze alles per fiets. Zelfs met een cello, djembé en trombone in de bagage. Kortom: Belcirque gaat geen avontuur uit de weg.
En wat brengen ze? Een wonderlijke show in de authentieke traditie van
de vaudeville acts uit de jaren 1920-1930. Heerlijke, vijfstemmige zang.
Van close harmony over barbershop tot rock. Frivole kledij. Vreemde instrumenten. Géén elektrische versterking. Maar wel veel theatrale flair.
Hun repertoire halen ze overal. Uit Classic Vocal Jazz. Uit oude Blues.
Uit de Sixties. Maar ook Afro en downright straatrepertoire. En een pak
nummers hebben ze gewoon zelf geschreven.

6. DRAMASTRADA MET SIAMESE TWEELING (NL)
www.dramastrada.nl
Deze Siamese Tweeling hoopt beroemd te worden met zingen, maar zit
elkaar voortdurend in de weg. Dit levert hilarische conflicten op. Over
het hoofd van de ander proberen ze bij het publiek in de smaak te vallen.
Uiteindelijk wordt het publiek en ook de tweeling zelf, verrast door de
zuivere meerstemmige zang. Voordat het publiek het goed en wel door
heeft, staat iedereen luidkeels en vol overgave mee te zingen.

De show “Imbalance” is een mengeling van groot jongleertalent, interactie met het publiek en goeie
humor. Zal het hem lukken om op
een slap gespannen koord te lopen
terwijl hij jongleert met vuur?
De show begint met een onderdeel
uit de Cirque du Soleil. Vastbesloten om aan de wereld te laten
zien dat ook hij in staat is zulke
hoogten van artistieke choreografie en jongleren te bereiken,
brengt hij ons zijn eigen nummer
met zeven ballen. Dan gaat Andy
aan de slag met een draaiende bal,
twee pingpongballen, een stok,
een hoofddoek.
En als sluitstuk: er is natuurlijk
geen reden waarom dit zou mislukken! Vier palen, een touw, drie
brandende fakkels, een beetje hulp
van de omstanders en veel overtuiging, dat is alles wat je nodig hebt.
Helaas lijkt de hulp incompetent,
en alleen Andy lijkt te denken dat
dit zal werken. Inderdaad, een
komiek in onbalans.

4. DOUBLEE THEATER MET DUNNE DEUR EN KNUPPO (NL)

5. ETXEA MET EXSTRADA (FR)

www.doublee.nl

www.etxea.org

Dunne Deur en Knuppo zijn twee
onvergetelijke komische acrobaten, die het overal heel gezellig willen maken. Knuppo wil
niets liever doen dan de Dunne
Deur foppen en streken uithalen.
Tot grote pret van de kinderen
ontstaat daardoor de ene na
de andere gekke situatie. Elk
probleempje denken ze eerst zelf
op te kunnen lossen, maar hulp uit
het publiek lijkt onontbeerlijk. Ze
zijn te zien op de speelplek bij de
Hema.

7. EDMOND TAHL (GB)
www.stuffandthings.co.uk
Een man met een bolhoed.
Inderdaad, een Brit. Hij heeft een
koffer bij zich waar van alles mee
aan de hand is. Het zit mister Tahl
sowieso toch al niet mee, want hij
heeft erg veel last van absurde
dingen in zijn omgeving, en dat
nog wel in Mijdrecht. Bijen komen
achter hem aan, winkelruiten
breken spontaan, de politie zit
hem op z’n hielen, honden hangen
aan zijn broekspijp. Het houdt
maar niet op. Hij is daarom nogal
schrikachtig. Als u hem tegenkomt,
probeer hem een beetje gerust te
stellen.

EXSTRADA is een voorstelling
die alleen maar op straat kan
plaatsvinden. De show is namelijk
een merkwaardige verstoring van
alledaagse regels in het gedrag
in de openbare ruimte. De twee
Franse artiesten Frédéric Etcheverry and Gloria Aras verstoren op
subtiele wijze dit ritueel. De show
is uitgewerkt rond improvisatie,
beweging, spontaniteit en interactie met het publiek, in totale stilte
(geen muziek of woorden) en in
alle eenvoud.
EXSTRADA plaatst vraagtekens
bij de plaats van de mensen op
straat. De straat is het decor en
plaats van handeling waar de
anonieme bezoekers van het festival worden “verstoord” met het
vreemde doen en laten van Gloria
en Fred, en zo een glimlach op elk
gezicht te voorschijn toveren!
Foto’s: Thierry ARDOUIN
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8. LOS FILONAUTAS MET STRANDED BY CHOICE (IT)

9. FLYING ARTWORK MET PANDORA’S BOX (NL)

www.lastronauta.com

www.flyingartwork.nl

Een fantastische reis op een
vreemd schip, gemaakt van één
dunne staaldraad, op zee tussen de
stormen en passies. Kapitein Fiora
en zeeman Zilver moeten op hun
schip de meest onwaarschijnlijke
avonturen de baas. Een koorddanser uit Argentinië en een uit
Duitsland, woonachtig in Italië,
trotseren het gezond verstand van
evenwicht. Een wereld vol van
de spanning, instabiele dans op
de draad met pirouettes, lopen,
sprongen en melodieën gespeeld
op klarinet en accordeon. Een
fantastische show op het Raadhuisplein van twee topartiesten
die menig prijs op vooraanstaande
internationale festivals in de
wacht hebben gesleept.

Pandora’s Box: een uniek ontwerp
en idee van Juliette/ Flyingartwork. Het lijkt een gewone
bouwsteiger, maar niets is minder
waar. Bij Flying Artwork verandert een bouwsteiger in een
podium met meerdere lagen en
functies waar op en in zich een
poëtische voorstelling ontvouwt.
Beginnend als een onschuldig en
ingeslapen gezinsplaatje, ontpopt
de groep zich met haar geheime
verlangens en dromen, waardoor
alles letterlijk en figuurlijk op zijn
kop staat. Voordat de klok weer
onverbiddelijk begint te tikken;
dromen ze er op los! Een zeer
professioneel uitgevoerde act
waar u met verbazing van zult genieten. Flying Artwork, een uniek
Nederlands artiestenbureau voor
schitterende shows in acrobatisch
danstheater, grond-acrobatiek,
dans, theatershow, muziek en het
mengen van deze disciplines die
de shows versterken.

10. JONAS AND FRIENDS MET HET KLEINSTE ORGELTJE (NL)
www.jonasandfriends.nl
Onder het luid gekrijs van een aap
komt draaiorgelmuziek naderbij.
Komt dat zien, komt dat horen…
HET KLEINSTE ORGELTJE TER
WERELD…

11. LEE HAYES MET A BOTTLE TOO FAR (NL)

Het kleinste draaiorgeltje ter
wereld’ is een curiositeit die op
nostalgische kermissen niet zou
hebben misstaan. Het minuscule
orgeltje is nog geen twee centimeter groot en draait echt! Het
welbekende draaiorgelaapje heeft
daarentegen geheel tegenovergestelde proporties. Hoewel aap
Benjamin het mansen met zijn
centenbakje helemaal onder de
knie heeft, richt hij zich regelmatig liever op andere zaken.
Zodra hij door het publiek wordt
afgeleid, maakt hij van zijn apestreken dankbaar van de aandacht
gebruik.

12. LORENTINI ALS STRAATGOOCHELAAR (NL)

www.leehayes.nl

13. NORISK (NL)
www.norisk-noclaim.nl
In het mime spel van Rene Wielings staan interactie, ingevingen
en improvisatie centraal.

Hij heeft zijn liefde voor whisky en voor optredens gecombineerd tot
een adembenemende show. Terwijl hij drank en gedachten met zijn publiek deelt, zal Lee u boeien met wat je zoals met zo veel dozen whisky
kunt doen. Unieke prestaties die balanceren op het randje van wat
mogelijk maakt dat we ons afvragen: wat is sterker, de zwaartekracht of
het glas? Door ervoor te zorgen dat het eenvoudige moeilijk lijkt, en het
moeilijke juist makkelijk, heeft Lee zijn eigen stijl ontwikkeld. In zijn
georganiseerde chaos van bijna-ongevallen en verbazingwekkende correcties, zet hij een briljante show vol actie neer. Wat kun je al niet doen
met whiskeydozen…

14. TAHMOUR BLOOMFIELD MET CALIFORNIA DREAMING (AUS)
www.tahmour.com

www.lorentini.nl
Als straatgoochelaar is Lorentini een fenomeen op zich zelf. Hij goochelt
op de wijze zoals het zo’n tweehonderd jaar geleden gebeurde. Hij gebruikt nog steeds veel trucs zoals die in die tijd gebruikelijk waren, zoals
het bekerspel, een touwroutine en speelt balletje-balletje. Natuurlijk zijn
ze wel aangepast aan de huidige tijd.

U wordt genodigde op de VIP party van het jaar, georganiseerd door
grootse beroemdheden - California en haar meisjes! Het is er een
glamourpoeswereld. De modieuze styliste is een regelrechte ramp die
net van de catwalk is komen afrennen. Hopelijk hebt u uw lachspieren
opgewarmd. Stijlvol, chic maar ook
vooral hilarisch! Gewapend met een
Gucci tas vol trucs en waggelend op
hoge hakken brengt ze iedereen aan
het lachen, op de fameuze straattheaterfestivals zoals Edinburg en Sydney,
en vanaf het moment dat ze de kleedkamer uitkomt tot de grote finale.
Ontdek deze blondine in Mijdrecht op
19 juni.
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15. TEJATERGROEP SNIPPERS MET KLEEFVARKEN (NL)

DE GROENE VENEN

16. TONY ROOKE MET ESFÉRIC (AUS)

17. Tuto Tul met Alma mula
o el Circo de Bolsillo (ES)
www.tutotul.com

www.snippersonline.nl
Tejatergroep Snippers is een amateurvereniging uit Zevenbergen
die zich de afgelopen 25 jaar tot doel heeft gesteld allerlei vormen
van toneel te brengen. Op zoek naar een straattheaterfestival in een
inspirerende en intieme omgeving, namen ze dit jaar contact met ons op
met de vraag of ze op ons festival in De Ronde Venen mochten komen
spelen. Het verhaal in een notendop: Er trekt een vreemde processie, zingend, door stad en land, voortgedreven door een oude boer met
zweep. Hoe komen die mensen bij elkaar, en waarom zitten ze aan
elkaar vast? Wat heeft dat vreemde windwief ermee te maken? De
verteller neemt ons mee naar de ochtend waarop het allemaal begon.
“Het Kleefvarken”is een oud sprookje in een modern jasje gestoken.
Het werd voor “Snippers”geschreven door Jan Smeets, schrijver/regisseur/speler uit Breda. Geschikt voor jong en oud!

www.tonyrooke.comTony
Met behulp van muziek, magie en komedie brengt Tony een optreden
met clownerie, illusie en een meeslepend publiek. Hij treedt op bij
vooraanstaande festivals in Australië, Azië en Europa. In theaters, op
festivals, op straat en in de circuspiste. Op 19 juni staat hij in Mijdrecht.
Tony vliegt van hot naar her in een adembenemende show van fysieke
komedie. Met een gescheurde krant die even later dan toch weer niet
gescheurd blijkt te zijn, met een mysterieuze goocheldoos van Houdini. Hij wordt geboeid, geblinddoekt, opgesloten in een kleine doos en
gespiest door zijn lichaam en toch snakt het publiek naar adem van het
lachen. Een optreden van wereldklasse.

Wanneer Tuto Tul zijn koffer voor
ons opent, vertrekt hij met zijn
toeschouwers voor een verbazend avontuur vol verrassing en
poëzie: ballen die dansen in de
lucht, voorwerpen die hun eigen
leven gaan leiden, een boom
die vreemde vruchten draagt...
Kan het publiek in Mijdrecht de
honger stillen van deze dwaze
jonge clown uit Spanje? Hoe zet
hij zijn vreemde ideeën om in de
nuchtere wereld van een Rondevener? Hij is een grenzeloze Don
Quichotte die ons met humor
toont dat er een andere werkelijkheid bestaat dan die van de
dagelijkse dingen. In “Alma mula
o el Circo de Bolsillo” voedt het
publiek deze clown met fantasieën en wordt iedereen die toekijkt
onderdeel van het verhaal.

19. ZWOELIE TROELIES (NL)

18. VIOS TONEELVERENIGING OUD ADE MET “DE NEUS” (NL)
Rabobank dichtbij de
lokale samenleving

www.zwoelietroelies.nl
Agaat, Corrie en Trees: samen vormen zij het damestrio de Zwoelie
Troelies.
Met een verontrustende opgewektheid en een uitstraling die doet
vermoeden dat een of ander verzorgingstehuis al geruime tijd op hun
terugkomst zit te wachten, brengen ze een gevarieerd en verrassend
repertoire ten gehore!

www.vios-oudade.nl
Toneelvereniging VIOS (Vriendschap Is Ons Streven, anno 1966) brengt
een uniek straattheaterstuk: Bij de neus! Het domicilie van de vereniging ligt midden in de Randstad Holland; in Oud Ade. Een piepklein
dorpje aan de Kagerplassen. Zevenhonderd zielen wonen er slechts.
Plus een toneelvereniging met méér dan vijftig spelende leden en een
eigen theatertje in het plaatselijke dorpshuis. Inderdaad; da’s uniek !
Nog unieker is dat VIOS dit seizoen met een kleine groep dit seizoen
‘op lokatie’ speelt op ons intieme straattheaterfestival van De Ronde
Venen. De eenakter is gloednieuw en nog nooit eerder vertoond en een
mooi rustmoment tussen alle muziek, spanning en sensatie elders op het
festival.
Over Bij de neus! ( kluchtig spel van Aris Bremer): In elke gemeente
komen heikele conflicten voor tussen beleidsmakers en de bevolking.
Niet verwonderlijk dat de plaatselijke politici regelmatig in conflict
komen met hun eigen burgers. De ego’s zijn vaak groot. Zo ook in het
(denkbeeldige) Hazerswoude. Baljon, de burgemeester wil een casino
binnen zijn gemeente. Hij heeft zelfs een geldschieter gevonden. Het
houdt hem zo bezig dat hij maar weinig tijd heeft voor zijn vrouw Katie.
Dan verschijnt Tuk, een flierefluiter en vrouwenversierder..... Als hij zijn
avances op Katie richt, wordt er een plan gesmeed om de plannen van
Baljon te torpederen.

Het instrumentarium bestaat o.a. uit contrabas, accordeon, banjo, piccolo, blaaspiano en diverse andere verrassingen. Zij brengen op humoristische wijze hits van alle tijden, ze zijn live, driestemmig en helemaal
van deze eeuw! Met hun energieke show hebben zij hun sporen verdiend in binnen- en buitenland. De Zwoelie Troelies zijn een paar mooie
troela’s bij elkaar. 				
foto: nol havens

Het Rabo Dichtbijfonds stelt geld
beschikbaar voor initiatieven die de
lokale samenleving ten goede komen. De Rabobank doet dat omdat
de bank het belangrijk vindt om de
leefbaarheid in die lokale kernen te
versterken. Speciaal daarvoor stort
Rabobank Rijn en Veenstromen
jaarlijks een deel van haar winst
in het Rabo Dichtbijfonds. Ook het
Straattheater De Ronde Venen
wordt vanuit dit fonds ondersteund.
Heeft u plannen ter verbetering
van de economische en sociaal/
maatschappelijke omgeving? Of een
initiatief op het terrein van duurzaamheid? Dan zit u goed bij Rabo
Dichtbijfonds.
Wilt u een aanvraag indienen? Vul
het aanvraagformulier, dat u vindt
op website www.rv.rabobank.nl, in en
stuur deze met uw plan van aanpak
en begroting naar Rabobank Rijn en
Veenstromen.

Rabo Dichtbijfonds
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Programma en plattegrond
11.00 - 17.00 uur
Mijdrecht
-N

-Z

acrobatisch danstheater

acrobatisch danstheater

acrobatisch danstheater
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Lokale en regionale artiesten en gezelschappen
20. GVM`79

21. CAROLINE STRÖER

22. DA CAPO’S POPKOOR

23. D-Crew

www.gvm79.nl

Het zingen van Caroline komt voort uit een hobby die ze na tig jaar weer
eens heeft opgepakt, namelijk gitaarspelen. Later kwam daar, op aanraden van haar gitaarleraar, zingen bij. In eerste instantie met een Spaans
repertoire, maar naderhand zijn daar Engelse liedjes met een Spaans
tintje aan toegevoegd, en kwamen er volledig Engelse liedjes bij. Op het
straattheaterfestival komt Caroline met bekende mooie luisterliedjes
als Woman in Love, Dream a little dream, the Rose, Quando Quando en
Blowing in the Wind. Ze zingt omdat ze het gewoon leuk vind om te doen
en daar gaat het om.

www.popkoor.nl

is zeker geen onbekende, ook
dit jaar brengt deze Mijdrechtse
dansgroep spektakel, dit alles
onder de bezielende leiding van
Daphne Ladru.

Acrogym beoefenaars geven een
schitterende demonstratie van
hun kunnen. GVM`79 is zeker
geen onbekende in De Ronde
Venen. Kijkt u eens op de site
van deze vereniging het zal u
aangenaam verrassen.

24. DJEMBIKKELS MET AFRIKAANSE PERCUSSIE

25. FORTNIGHT SWINGBAND

www.djembikkels.nl

www.fortnightswing.nl

‘Met Afrikaanse percussie, oftewel djembé kun je je heerlijk uitleven.
Bezig zijn met ritme en muziek, zorgen ervoor dat je alle zorgen vergeet.
Djembé spelen is meer dan alleen ‘maar’ muziek maken.’ Dat zegt Kelsie
Ruis uit Aalsmeerderbrug. Hij behoort tot de Djembikkels, een groep uit
De Ronde Venen en omgeving die met veel plezier bestaande traditionele
Afrikaanse trommelritmes spelen waar zij een eigen draai aan geven.

Een groot gezelschap van ervaren muzikanten van allerlei pluimage die zonder twijfel de ware
inhoud aan de term entertainment gestalte hebben weten te
geven. Op het straattheater laat
de ritmesectie u mee swingen.
De ritmesectie is de motor van
de hele bigband. De ritmesectie
zorgt voor het grootste deel voor
het swing effect van de hele big
band.

28. Horangi Taekwondo
www.horangi.nl
Taekwondo is een sport voor iedereen! Jong en oud zullen hun kunsten
vertonen van deze Olympische dynamische Koreaanse zelfverdedigingsport.

29. JAZZ- EN SHOWBALLET NICOLE
www.showballetnicole.nl
Verschillende groepen met in totaal zo’n 150 ‘artiesten’ van voornamelijk kinderen en tieners voeren korte jazzdansen in diverse stijlen uit.
Een genot om naar te kijken, voor alle ouders en grootouders en andere
jazzballetliefhebbers, en voor iedereen die in de sfeer wil komen van
het straattheaterfestival. Kom op tijd voor een plaatsje vooraan op het
Raadhuisplein.

32. MeneerMeneer
www.meneermeneer.nl
MeneerMeneer wordt gevormd door de muzikale vrienden Dick Haak en
Henk Bos . Beiden zijn al vanaf zeer jonge leeftijd actief in de muziek
Een optreden van MeneerMeneer laat zich het beste omschrijven als een
“verrassende, gezellige, vrolijke, dwaze, akoestische, komische en muzikale
onderbreking voor elke gelegenheid”. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk
op de aanwezigen en ze zijn in staat, door hun interactie, iedereen mee te
laten doen. Bestaande nummers, maar ook eigen werk zal worden gebracht.

34. PASSION
www.passionkoor.nl
Stampende ritmes uit Afrika, venijnig nasale klanken uit de Balkan, die
toch weer tot een harmonisch geheel samenvloeien, zweverige melodieën
uit het Verenigd Koninkrijk en Keltische songs met een eigen onvertolkbare taal, dáár gaat het over bij Passion. De arrangementen worden in opdracht gemaakt, zodat het repertoire eigenzinnig en uitheems blijft. Want
Passion uit Uithoorn is eigenzinnig, ambitieus, enthousiast, dynamisch en
onderscheidend.

Het Popkoor uit Amstelhoek/
Uithoorn zingt met 70 enthousiaste leden nummers uit alle
popgenres van de laatste 40 jaar.
Ze worden begeleid door dirigent Floor van Erp en pianist/
arrangeur Carwin Gijsing. Op dit
¬festival vertolken zij nummers
van hun nieuwe concert oktober
2010 “Streetlive”.

27. GRUPO BALANCA MET
CAPOEIRA
www.balanca.nl

26. GEM&I

www.gem-and-i.nl
Annemieke van Beek en Henck
Röling zingen zelfgeschreven luisterliedjes en meeslepende covers.
Annemieke komt uit een zeer
muzikaal gezin. Henck Röling is
een creatieve duizendpoot. Nadat
ze elkaar bij Da Capo beter
leerden kennen bleek dat Henck
gedichten schreef die Annemieke
zozeer aanspraken dat ze daar
inspiratie tot muziek in vond.

Braziliaanse combinatie van muziek, acrobatiek, dans en gevecht.
In een kring van mensen die live
muziek maken door middel van
diverse Afrikaanse trommels en
pandeiro’s (tamboerijn), wordt
het capoeiraspel gespeeld. Met
soepele bewegingen draaien en
balanceren de twee spelers om
elkaar heen.

31. MASONGO

www.gem-and-i.nl

30. KNUTSELCLUB “KINDEREN HELPEN KINDEREN” SCHMINKEN
Natuurlijk kun je je weer laten schminken tot echte straatartiest. Het
schminken wordt dit jaar traditioneel verzorgd door vrijwilligers van de
Knutselclub “Kinderen Helpen Kinderen”. Zij zijn van 12:00 tot 16:00 uur
te vinden op het plein bij De Lindeboom. De vergoeding die de Stichting
Straattheater De Ronde Venen geeft aan de knutselclub, wordt afgegeven
aan het Liliane Fonds.

De djembéband van Ellen Schild
speelt met zes personen swingende originele West-Afrikaanse
ritmes. Masongo heeft recent
opgetreden samen met het koor
Passion in theater de Griffioen in
Amstelveen. En wie weet………
een samenwerking tijdens ons
festival.

Foto gemaakt door en eigendom van Jim van Keulen.

33. Musicalvereniging OVA
www.ova-amstelveen.nl
OVA, opgericht op 9 oktober 1970, is een amateur musicalvereniging uit Amstelveen die theater op hoog niveau
maakt.
De laatste jaren heeft OVA zich toegelegd op het spelen van prachtige musicals zoals o.a. De Jantjes, Anatevka,
Amerika Amerika, En nu naar bed. In maart 2010 voerde OVA Beauty and the Beast uit. Dit alles onder professionele artistieke leiding. Jaarlijks verzorgt OVA drie voorstellingen in de Schouwburg Amstelveen.
In maart 2011 staat OVA op de planken met “The Best of Broadway”
Tijdens het straattheaterfestival brengt OVA een compilatie uit diverse musicals.

35. RONDO ENSEMBLE

36. Scouting Jan van Speyk

www.troupeadour.nl

www.janvanspeykgroep.nl

Het Rondo Ensemble is een kamermuziekensemble dat is opgericht in
2008. Het ensemble bestaat uit vier professionele musici, afkomstig uit
De Ronde Venen: Greetje de Haan (zang), Suzanne Arends (fluit), Natalia Korniyenko (viool) en Irina Parfenova (piano). Het Rondo Ensemble
biedt een gevarieerd programma aan voor een breed publiek, van Bach
tot Bernstein en Gershwin. Het ensemble treedt op verschillende locaties en voor diverse gelegenheden op: in concertzalen, kerken, op festivals en feesten. Momenteel voert het Rondo Ensemble in verschillende
samenstellingen concertseries uit in zorgcentra in De Ronde Venen; het
project Carrousel. Ook op basisscholen verzorgt het ensemble lessenseries, workshops en optredens. Het Rondo Ensemble is een onderdeel van
de activiteiten van Troupe A’dour, een organisatie voor muziek, theater
en culturele projecten.

Scouting Jan van Speyk verzorgt
een inloopactiviteit om jongeren,
tussen de 5 en 18 jaar, kennis te
laten maken met Scouting. Het
geheel staat in het van 100 jaar
Scouting Nederland.
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37. SONORITY

38. SOPHIE JURRJENS MET SOPHIE’S CHOICE

www.sonority.nl

Een jong vocaal talent uit Wilnis, Sophie Jurrjens, zingt eigen composities van popmuziek onder eigen pianobegeleiding. Vorig gaf zij al een
spetterend optreden, dit jaar zal zij ons allen weer weten te verrassen.

Een koor met pit uit Aalsmeer. De 34 leden houden er van om naast
popklassiekers ook eigentijds poprepertoire te zingen. Het kijkplezier
komt ook verder aan bod in de choreografie waarbij ze hun beste beentje voor zetten. Sonority zingt! Van poptempel Paradiso tot de plaatselijke kroeg, van een straatfestival tot bruiloft, van een privé optreden bij
iemand thuis tot een tournee langs de prachtigste tuinen in Aalsmeer.

41 en 42. VIOS LEERLINGMAJORETTES EN OPLEIDINGSORKEST
www.vios-midreth.nl

40. View Apart
View Apart de nieuwe band van zangeres Joyce Aarsman en zanger/pianist
Jordy de Leeuw, zeker geen onbekende artiesten op het straattheaterfestival. Samen met drummer Billy Siecker, bassist Thomas van Os en gitarist
Manuel Verburg spelen zij een mix van covers en eigen werk. Drummer
Billy is met zijn andere band “Four the Same” 3e geworden op het Rabo talentenpodium AJOC 2010. Saillant detail is dat de winnares Joyce Aarsman
is. Ook de andere leden van de band hebben de nodige ervaring opgedaan
in diverse bands. Deze nog jonge lokale popband weet ons te verrassen met
een verfrissende eigen sound. Mis dit optreden niet.

V.I.O.S. komt op het straattheaterfestival met een straatshow van de
leerling-majorettegroep en een optreden van het opleidingsorkest.

39. VEENLANDEN COLLEGE
MET LIVING STATUES
Op het straattheater staan ze:
Rosanne Eilander, Nicole de By,
Roos van Grieken, Laura Eilander: als standbeeld te pronken, of
zwierend door de winkelstraat.
Het zijn leerlingen van het VeenLanden College Bewonder ze, en
geef ze aandacht, en misschien
reageert het standbeeld wel op
uw complimentjes!

43. Muziekvereniging
Viribus Unitis
www.viribusunitis.nl
Een concert van het fanfare
orkest uit Wilnis. Viribus Unitas
brengt u een licht programma
van originele fanfare muziek
afgewisseld met popmuziek. Een
spetterend optreden kunt u van
hen verwachten.
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Rabo Dichtbijfonds
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Full Colo
50-100
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Polybius Beheer BV
SC Johnson Europlant B.V.
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Zand- en Grindhandel De Rooij
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Klasse!Actie van OBS De Eendracht

Basisschool haalt
ruim 600 euro op
voor het goede doel
Geld maakt geld. Dat hebben de leerlingen van groep 7 van de openbare basisschool De Eendracht te Mijdrecht de afgelopen weken wel
bewezen. In kleine groepjes organiseerden de leerlingen zes projecten
waarmee geld werd opgehaald. Zo wisten de slimme scholieren het
startbedrag van €24,00 te verhogen naar maar liefst €624,05. Iedere
cent werd overgemaakt naar het goede doel: Stichting Day for Change.
tekst en foto’s valérie sambrink sanderink

De actie
Een trotse juf Michèle vertelt:
“Het is het tweede jaar dat groep
7 van onze school zich voor de
Klasse!Actie van de stichting Day
for Change inzet. De actie werd
landelijk geopend door prinses
Máxima en daarmee startte de
actie ook voor ons. De leerlingen
kregen eerst een gastles over
microkredieten. Hierbij toonde een
medewerker van Oikocredit, een
supporterorganisatie van Day for
Change, met filmpjes en foto’s hoe
de microkredieten worden ingezet
in arme landen. Het idee achter
het microkrediet is dat de inwoners van derdewereldlanden met
een klein bedrag op weg worden
geholpen om een eigen bedrijf te
starten, zodat ze zich van een eigen
inkomen kunnen voorzien. Scholieren van basisscholen worden met
de Klasse!Actie uitgedaagd om
eenzelfde prestatie te leveren. Met
de opbrengsten van de actie worden

nieuwe microkredieten aan de arme
landen verstrekt.”
“Wij kregen als deelnemende
school 20 euro als investeringsgeld.
Het leek juf Patricia en mij een
goed idee om de klas in groepjes
te verdelen. Ieder groepje kreeg
4 euro. Omdat de klas vrij groot
is, hebben we geen vijf maar zes
groepjes gemaakt. De school heeft
toen 4 euro extra ingelegd. Met dit
beginbedrag konden de kinderen
hun project starten. Ze stelden per
groepje een bedrijfsplan op en na
goedkeuring door juf Patricia of
mij mochten ze het plan uit gaan
voeren.”
De projecten
De zes groepjes hebben ieder een
eigen project bedacht en dit vervolgens gerealiseerd. Zes leerlingen
uit groep 7 vertellen over hun
project:

Groep 7 van De Eendracht actief in de politiek
Het kiezen van een nieuwe regering is ook heel actueel in groep
7 van obs De Eendracht. Daarom
werken de leerlingen al een tijdje
aan het verkiezingspakket “Iedereen mag meedoen”. Zij weten
nu bijvoorbeeld hoeveel zetels er
in de Tweede Kamer zijn, wat het
betekent als het kabinet valt en
wat lijsttrekkers zijn. Als gast was
afgelopen week Youssef Rasnabe
van Gemeentebelangen op bezoek
om wat over de landelijke en de
gemeentelijke politiek te vertellen.
Youssef kon de kinderen heel duidelijk uitleggen hoe het allemaal
werkt in de politiek. Knap, want
het is veelzijdig en ingewikkeld,
niet alleen voor kinderen van de
basisschool!
De kinderen hebben Youssef vervolgens ook wat vragen mogen stel-

len. Ze vroegen bijvoorbeeld af of
je een speciale opleiding nodig had
voor zijn werk, hoelang zijn langste
vergadering was en met welke partijen hij goed kon samenwerken.
Als afsluiting is een heel kort debat
gehouden met als stelling “al het
openbaar vervoer moet gratis”.
Aan het begin van het debat waren
veel kinderen voor gratis openbaar
vervoer.
Dat het belangrijk is goed naar elkaar en alle meningen te luisteren
bleek bij de eindstemming: nu waren er toch ook heel wat kinderen
tegen de stelling. Wat zou het mooi
zijn als onze politieke leiders na
afgelopen woensdag 9 juni net zo
goed naar elkaar gaan luisteren
als de kinderen uit groep 7 van De
Eendracht!

Van links naar rechts: Stan, Bram, Amal, Demi, Eva en Kim
Project 1:
Armbandjes,
pennen en
sleutelhangers.
Eva Verhoef
uit Wilnis
vertelt: “Ik
vormde samen met Lisanne, Sophie, Jaleesa en Danisha
een groepje. We maakten allemaal
pen-omhulsels en armbanden van
kunststof touwtjes waarin je knopen
kunt leggen. Daarnaast verkochten
we sleutelhangers. Bij de gemeente
hebben wij toestemming gevraagd
om op een donderdagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur in het winkelcentrum van Mijdrecht onze
spullen te verkopen. We zaten toen
op een kleedje voor de Lindeboom.
Daarnaast hebben we de meesters, juffen, familie en bekenden
gevraagd of ze iets van ons wilden
kopen. Binnen de klas was er een
wedstrijd welk groepje het meeste
geld binnen zou halen. Wij hebben
met €159,85 gewonnen.”
Project 2:
Sportdag
Bram Flick
uit De Hoef
vertelt:
“Samen met
Lars, Raoul,
Boyan, Jeno
en Jergé heb
ik een sportdag georganiseerd. De kinderen
konden ’s middags op het schoolplein voetballen, basketballen en
tafeltennissen. Een kaartje kostte 3
euro en daarbij kreeg je gratis wat
drinken en een portie poffertjes.
Mocht iemand meer drinken of poffertjes willen, dan moest diegene
bijbetalen. De poffertjes en het
drinken waren gratis. We hebben
namelijk zelf sponsors gezocht en
Albert Heijn en Jamin wilden ons
wel helpen. Voor de promotie zijn
we alle klassen in de school binnengestapt om daar over onze actie
te vertellen. Daarnaast hebben
we zelf bedacht om een brief voor
de ouders van jongere kinderen te
schrijven. Dat was dan een uitleg
voor de donerende ouders, omdat die
kinderen zelf weinig geld hebben.
In totaal heeft ons groepje €142,55
opgehaald en daar zijn we heel blij
mee. Het is goed dat de school zoiets
doet. Ik heb er veel van geleerd.”

Project 3:
High Tea
Amal El Afia
uit Mijdrecht
vertelt: “Bo,
Iris, Shannan
en ik hebben
een High Tea
georganiseerd
in de ruimte
van de Buitenschoolse opvang van
onze school. Daar hadden we allemaal lekkers van thee tot limonade
en simpele koekjes tot heerlijke
cakejes. Een deel hiervan werd
gesponsord door de supermarkt
bij onze school. We verkochten de
kaartjes voor de High Tea voor 3
euro per stuk en daarmee kregen
de gasten alles wat ze wilden. We
hadden de boel gezellig gemaakt
met bloemen die de vader van Iris
mee had genomen. Die hebben we
aan het einde allemaal verkocht.
Alles bij elkaar leverde €93,24 op.
Daar ben ik wel erg trots op, want
we waren begonnen met maar 4
euro.”
Project 4:
Cake,
limonade en
bloemen
Stan Scheper
uit Mijdrecht
vertelt:
“Hayo,
Jeroen,
Ben, Sander,
Laurens en ik hebben cake, limonade en bloemen voor de supermarkt
bij onze school verkocht. De limonade en de ingrediënten hebben
we gekocht. Jeroen heeft de cake
gemaakt en Laurens’ vader zorgde
voor de bloemen. Aan iedereen die
boodschappen ging doen, hebben we
gevraagd of ze wilden doneren. Ze
zeiden vaak ‘nee’, maar we hebben
gelukkig ook wel vaak ‘ja’ gehoord.
De Klasse!Actie was een goed
project en het gaf een goed gevoel.
Wij hebben €91,21 opgehaald.”
Met een knipoog: “Wel jammer dat
ik niet de helft mocht hebben.”
Project 5:
Lunchroom
Demi Coenraads uit
Mijdrecht
vertelt: “Ik
zat in een
groepje
met Jana,

Jessy, Roxy en Julia. Wij hebben
ons klaslokaal omgetoverd tot een
lunchroom met broodjes gezond,
pannenkoeken, wraps en verschillende soorten drinken. Het menu en
de naam van de lunchroom ‘JAYRD’
was te lezen vanaf het smartboard.
Dat is een digitaal schoolbord.
Het eten en het drinken werd voor
een groot deel gesponsord door
de supermarkt, maar we hebben
ook een deel van de winst moeten
investeren in nieuwe ingrediënten.
Ondanks de hoge kosten hadden
we €85,10 over. Ik vind dat we dat
goed gedaan hebben. Het is leuk om
mensen in arme landen te helpen.
Daarom hebben wij echt ons best
gedaan.”
Project 6:
Spelletjesmiddag
Kim Dijkstra
uit Mijdrecht
vertelt: “Assia, Kawtar,
Kimberley
en Naoual
waren mijn
groepsgenoten. Wij hebben een
spelletjesmiddag met voetbal,
basketbal en gezelschapsspelletjes
georganiseerd. Er waren ongeveer
tien kinderen gekomen en we
hebben een hele gezellige middag gehad. Daarnaast hebben we
etuitjes verkocht. Deze heeft mijn
opa met de naaimachine gemaakt.
Ieder etuitje verkochten we voor
€2,50. Mijn opa kreeg 1 euro per
verkocht etuitje voor de gebruikte
materialen. Onze spelletjesmiddag
bracht €52,10 op voor het goede
doel. Dat was niet het hoogste
bedrag in de klas, maar ik ben er
trots op. Zelf heb ik er ook wat van
opgestoken, namelijk hoe je moet
overleggen en hoe je kunt organiseren. En misschien ga ik zelf nog aan
een andere actie van een goed doel
meedoen. Ik heb er zelfs al met
een vriendinnetje over gesproken.
Dit project is in ieder geval goed
gelukt!”
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Het is feest bij Voku!

25 jaar Voku in De Ronde Venen
Deze week bestaat Voku 25 jaar! Dat is zaterdag jl. groots gevierd onder een stralende
zon op het terrein van Voku aan de Communicatieweg 4 in Mijdrecht. Niet alleen het
jubileum, maar ook de danig uitgebreide showroom werd feestelijk heropend.
tekst: renee broggel

Voku bestaat 25 jaar!

Bij een bezoek in de vernieuwde showroom of
offerte aanvraag ontvangt u een leuke attentie.

 Deuren  Schuifpuien  Vouwwanden  Dakkapellen
 Dakramen  Serre-lichtstraten  Windschermen  Voordeurluifels
 Vaste - Schuifbare Terrasoverkappingen
 Garage deuren

Diverse acties in de hele maand juni bij aankoop
van een product. Zie ook www.voku.nl

WWW.VOKU.NL

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 en za 10.00 - 14.00

Na alle jaren van verbouwingen is de maar
liefst 650 m2 grote nieuwe showroom klaar
voor gebruik. Hier zijn onder andere kunststof kozijnen van het merk Weru, aluminium
& houten serres van Veranda Nederland,
dakkapellen, dakramen met speciale zonwerende dakbeglazing, deuren, (garage)
roldeuren en rolluiken, carports, elektrische
daken, vaste en schuifbare terrasoverkappingen, windschermen, deurluifels en schuifpuien
uitgestald.
Op het feestje werden de ruim 200 gasten geëntertaind door verschillende artiesten, zoals
Hans van Veen en clown Makkie. Later op de
avond vertelde Michiel, de zoon en opvolger
van oprichter Hans Voortjes, op het podium
ideeën over de toekomst. De visie van Michiel
ligt op lange
termijn om de
kwaliteit van
Voku te behouden en de klant
te allen tijden
in het middelpunt te zetten.
Michiel ziet
Voku niet
uitbreiden
met meerdere
vestigingen,
want voorlopig
zit Voku goed
in De Ronde
Venen.

Ter plekke was er een eenmalige actie.
Eigenlijk was het een cadeautip, want Voku
vroeg om een donatie voor KNGF geleidehonden. Met alle donaties van de genodigden
gasten en omliggende bedrijven kon de tweede
blinde geleide puppy geadopteerd worden.
Dankzij alle aanwezigen, genodigden, presentator Hans van Veen, organisator Event
Station en cateraar De Strooppot is er een
ongelofelijk leuk feest samengesteld. Maar het
feest is nóg niet voorbij; de hele maand juni
staan er diverse promoties in de planning bij
Voku, zoals een gratis inzet-hor bij aankoop
van een draai-kiepraam.
Er zijn nog meer acties, maar daarvoor kunt u
kijken op www.voku.nl.
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IN VOL BEDRIJF
IJssalon De IJsbeer

Ambachtelijk ijs smaakt echt naar room
Drie jaar geleden namen Irene Jacob en haar man Jerry ijssalon De IJsbeer over van Irene’s vader, Piet van Asselen. Ze bereiden nog steeds op een ambachtelijke manier roomijs zoals vader Piet dat deed. En die had het
geleerd van zijn vader die vroeger een bakkerij had tegenover de huidige ijssalon.
door piet van buul

Opa Van Asselen was vroeger een
bekend figuur in Vinkeveen. Zijn bakkerij lag aan het begin van de Herenweg bij de Heulsloot. Opa bakte niet
alleen brood, dat hij met zijn fietskar
door heel Vinkeveen bezorgde, maar
maakte ook zelf roomijs. Zijn ijs was
gemaakt van verse room en er waren
geen smaakjes toegevoegd. “Hij had
vroeger dan ook maar één soort
roomijs,” vertelt Irene. “Bij de tegenwoordige ijsbereiding gaan we nog
steeds uit van hetzelfde principe en
vanuit dezelfde basis. We werken met
verse melk die rechtstreeks van de
boer komt en we gebruiken dus geen
melkpoeder zoals je elders wel ziet.
Het grote verschil met vroeger is dat
we nu wel 55 verschillende smaken
hebben waar de mensen uit kunnen
kiezen.”“En je bent voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe
producten,” voegt Jerry hieraan toe.
“We vinden het leuk om toch elk
jaar weer met wat nieuwe smaken
te komen. Op dit moment hebben we
bijvoorbeeld ook koekjesijs en stroopwafelijs. Je probeert zo’n nieuw
product uit en kijkt dan vervolgens of
het ook bij je klanten aanslaat. Dat is
overigens niet altijd het geval hoor en
dan nemen we dat maar weer uit het
assortiment. Dat experimenteren vind
ik ook wel een van de leuke dingen
van de ijsbereiding,” zegt Jerry.
De IJssalon als ontmoetingspunt
Het lag aanvankelijk helemaal niet

foto patrick hesse

in de lijn van de verwachtingen dat
Irene en Jerry de zaak van Piet van
Asselen over zouden nemen. Irene:
“Mijn vader was veertien jaar geleden met de ijssalon begonnen en dat
werd een succes. Zijn ideaal was om
er ook een pannenkoekenrestaurant
aan toe te voegen zodat je het hele
jaar door kunt draaien. Dat werd van
allerlei kanten tegengewerkt en dat is
er dus nog steeds niet van gekomen.
Mijn vader heeft wat dat betreft de
moed overigens nog niet opgegeven.
Maar hij werd ook een dagje ouder
en hij wilde wel stoppen met de ijssalon. Er was ook al wel eerder voorgesteld dat wij het zouden overnemen. Maar we hebben aanvankelijk
de zaak een tijdje afgehouden. Het
waren vooral praktische bezwaren
omdat we met jonge kinderen zaten.”
Jerry en Irene komen geen van
beiden uit de horeca. Jerry heeft
wel een niet afgemaakte bakkersopleiding en is vervolgens in
de bouw gegaan. Irene is ooit als
kraamverzorgster begonnen en is
later ‘de zorg’ ingegaan. Jerry: “We
sprongen in drukke tijden wel bij in
de ijssalon en intussen leerde ik de
fijne kneepjes van de ijsbereiding
van mijn schoonvader. Toen het voor
hem allemaal te veel werd en de
salon dreigde te verdwijnen zijn we
er uiteindelijk toch ingestapt. Dat is
nu drie jaar geleden en we hebben
er geen moment spijt van gehad. We
zijn nu open van april tot september

en gedurende de winter ben ik weer
gewoon aannemer in de bouw.”
De IJsbeer ligt op een mooie plek
aan de brug over de Heul helemaal
aan het begin van de Herenweg in
Vinkeveen. Irene: “We hebben hier
veel fietsers en zeker op mooie
zomerse dagen staat het eerste
stukje van de straat helemaal vol met
fietsen. Er zijn ook mensen uit Vinkeveen en omgeving die hier met elkaar
afspreken om elkaar te ontmoeten,
koffie te drinken en een ijsje te eten.”
Historische plek
Dat stukje rond de brug over de Heul
behoort tot het oudste deel van Vinkeveen. Vroeger was er veel bedrijvigheid, maar vooral de laatste tijd
neemt dat af. Jerry en Irene vinden
dat wel heel jammer. “Het gaat hier
om een authentiek stukje Vinkeveen
met veel potentie. De verbreding van
de doorvaart is nu volop in discussie.
Wij zijn daar groot voorstander van.
Dat zal ongetwijfeld ook meer
scheepvaart aantrekken. Met een
aanlegsteigertje levert ons dat extra
klanten op. In de plannen was ook
voorzien dat de VVV zich hier zou
vestigen en dat de kanovereniging
hier zijn thuisbasis zou krijgen.
Daarmee zou deze buurt een geweldige oppepper krijgen. En ook onze
plannen voor een pannenkoekenhuis
zouden er heel goed in passen. Er
is in Vinkeveen en omgeving nog
helemaal niet zo’n specifiek pan-

Jerry en Irene Jacob: “Veel mensen uit Vinkeveen en omgeving spreken af om elkaar
hier te ontmoeten, koffie te drinken en een ijsje te eten.”
nenkoekenrestaurant. “Maar zoals
het vaak gaat met gemeentelijke
plannen: er moet lang op gestudeerd
worden en veel over gepraat. Er zijn
altijd voor- en tegenstanders. Wij vinden het wel jammer dat het meestal
de tegenstanders zijn de het meeste
aan het woord komen. We blijven
overigens optimistisch en vertrouwen
er op dat het hier weer een leuke en
aantrekkelijke buurt wordt. En dat
parkeerprobleem, waar zoveel ophef
over wordt gemaakt is volgens ons
ook heel goed op te lossen.”
Lekker druk
Intussen draait het ijsseizoen weer
op volle toeren. De rolverdeling is dat
Jerry zich vooral met de ijsbereiding bezig houdt en Irene met de
bediening. Verder kunnen ze rekenen
op een enthousiaste groep van een
zevental medewerkers die op oproepbasis beschikbaar zijn. Irene: “Vooral
in de weekenden in de vakantieperiode kan het hier natuurlijk behoorlijk
druk zijn. ‘s morgens zijn het meestal
de groepen toerfietsers die even
aanleggen. ‘s Middags zijn het dan
de individuele fietsers en dan trekt
geleidelijk het bezoek stevig aan. En
op een mooie zomeravond kan het

wel tien uur, half elf worden dat hier
nog mensen op het terras aan het
water zitten. Je krijgt ook ’s avonds
wel mensen die eerst thuis gebarbecued hebben en dan hier nog komen
voor het ijsje toe. We bieden mensen
overigens ook de gelegenheid om hier
ijs te komen halen dat ze gewoon
thuis opeten. En we hebben een heel
mooie oude ijscokar die te huur is.
Dus wanneer iemand een feestje of
een evenement organiseert dan kan
een ijsje uit zo’n leuke kar een extra
attractie zijn.”
Irene en Jerry genieten met volle
teugen van het drukke leven in de
IJssalon. Irene: “Mijn vader zei altijd: ‘het is hier alsof ik elke dag visite
heb’. En zo ervaren wij dat ook.”
IJssalon De IJsbeer is gevestigd aan
de Herenweg 1 in Vinkeveen, telefoon
0297 77 53 77 en is geopend van
april tot en met september op alle
dagen behalve de maandag. In april
en september zijn de openingstijden
van 14.00 tot 20.00 uur en in mei
t/m augustus van 10.00 tot 22.00 uur.
De IJsbeer heeft ook een website

www.ijssalon-vinkeveen.nl.

Sparen = Beachvolley ballen bij
SNS Regio Bank Wilnis deze zomer
Heeft u uw vakantiegeld of een extraatje gekregen? Zet het dan op een
spaarrekening bij SNS Regio Bank. U profiteert dan van een aantrekkelijke rente. En spaart u minimaal € 500? Dan krijgt u bovendien een
beachvolleybal* cadeau.

Restauratiesubsidies voor Vinkeveense kerken
De provincie Utrecht stelt een bedrag van maximaal 800.000 euro
beschikbaar voor de restauratie
van de Vinkeveense rooms-katholieke kerk ‘Heilig Hart van Jezus’.
De kerk dient dringend een aantal
herstelwerkzaamheden te ondergaan; met name de toren verkeert in
slechte staat.
De toegezegde subsidie is één van
de laatste die de provincie Utrecht
voorlopig beschikbaar stelt voor een
kerk. Het Rijk heeft namelijk onlangs
het maximale subsidiebedrag voor de
categorie kerken verhoogd en dat is
voor de provincie reden om het accent te verleggen naar restauratiebijdragen aan historische buitenplaatsen
en industrieel erfgoed. Vanwege de
grote restauratieproblematiek, waarvoor de rijksmiddelen tekortschieten,
heeft de provincie toch besloten

het herstel van het ‘Heilig Hart van
Jezus’ financieel te ondersteunen.
Hervormde Kerk
Het is de tweede restauratiesubsidie
die in korte tijd wordt uitgekeerd.
Twee weken geleden werd al bekend
dat ook de kerk van de Hervormde
Gemeente aan de Herenweg in
Vinkeveen een bedrag tegemoet kan
zien. Dit betreft een subsidie achteraf
van 575.00 euro van een omvangrijke restauratie van de kerk in 2005.
Die was noodzakelijk toen bleek dat
acuut instortingsgevaar dreigde als
gevolg van een verzakte fundering
van de toren. Aanvankelijk draaide de
Hervormde Gemeente zelf op voor de
kosten en moest men zich flink in de
schulden steken, maar na vele jaren
blijkt dan alsnog 70% van de kosten
vergoed worden door een subsidie
van de provincie Utrecht, zodat de
schulden kunnen worden afgelost.

Speel mee
De actie Zomer Sparen loopt tot
en met 11 juli 2010. Onderdeel
van Zomer Sparen 2010 is het
beachvolleybalspel. Speel het spel
op www.zomersparen.nl en maak ook
nog eens kans op een cadeaubon
van € 50.
Bent u al spaarklant bij SNS Regio
Bank, dan profiteert u natuurlijk
ook van deze spaaractie. Onderneem dan de volgende stappen:
• Maak de inleg (minimaal € 500)
over op uw SNS Regio Bank
spaarrekening.
• Kom uiterlijk 11 juli 2010 bij ons
langs. U krijgt de beachvolleybal*
direct mee naar huis!
Nog geen klant? Kom dan snel met
uw legitimatiebewijs bij ons langs.
Wij adviseren u welke spaarrekening het beste bij uw spaarwensen
past. En u krijgt de beachvolleybal*
meteen mee naar huis!

De actie geldt voor die spaarrekeningen van SNS Regio Bank
waarop u volgens de voorwaarden
€ 500 mag storten.
Meer weten over de spaarmogelijkheden van SNS Regio Bank en deze
zomeractie? Kom dan gerust even
langs bij SNS Regio Bank Wilnis
aan de Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Bellen kan natuurlijk ook:
0297-289090. Graag tot ziens!

*De actie geldt niet als u uw spaargeld
overboekt van de ene spaarrekening
van SNS Regio Bank naar de andere
spaarrekening van SNS Regio Bank. U
moet het ingelegde spaargeld minimaal
drie maanden op uw rekening laten
staan. U ontvangt maximaal één beachvolleybal, zolang de voorraad strekt.
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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
Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Nederpop Nonstop
Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending (H)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke,
Peter Bakker & Sandra Fokkens
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter & Marcel
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

... de heer
R.C. van Dijk
Atlas Maior De Lage Landen
‘Mijn belangstelling voor atlassen
en kaartenboeken is ontstaan toen
ik uit een nalatenschap een oude
wereldatlas van Winkler Prins
kreeg. In deze losbladige uitgave
uit 1953 staan niet alleen kaarten,
de atlas geeft ook informatie over
scheepvaart en luchtvaart. Ik vind
het interessant om te zien hoe de
wereld geografisch verandert. In
mijn werk als journalist op een
wetenschapsredactie kreeg ik regelmatig interessante geografische
boeken toegestuurd. Een bijzondere
atlas die ik ooit eerder bij Mondria kocht was de Zakatlas van de
Belevingswereld. In deze atlas staan
allemaal kaarten van een zelfbedachte wereld, met plaatsnamen
als Zoet, Port Blanc en Bitter. Deze
voordelige herdruk van de originele
Atlas Maior van Joan Blaeu heeft
kaarten van alle 17 gebieden die
onder de Nederlanden vielen. Dit
is een mooie aanvulling op mijn
verzameling.’

Woensdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
De Weekbreak met
Patrick & Maarten
Alltime Pop& Rock Songs

Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Nisha & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Juni
De maand van het spannende
boek
Deze week vijf superspannende
boekentips voor de oudere
jeugd:

1

Over de edge
Helen Vreeswijk en Dirk
Bracke (15+)
Chris is
gefrustreerd
omdat hij
niet meteen
moeders
mooiste
is en de
meisjes zien
hem niet
staan. Hij
voelt zich
alleen nadat zijn ouders gescheiden zijn. Hij zou wel willen vrijen
met de knappe Fien, maar die is
verliefd op zijn vriend Ruud. Gore
internetfilmpjes winden hem op en
doen hem op zoek gaan naar seks.
De zoektocht naar de ultieme kick
wordt steeds opwindender, maar
ook steeds gewelddadiger. Hij overschrijdt de grenzen van wat kan en
mag. Fien zou de kers op de taart
zijn...

heel land kan vernietigen. Maar
dat is buiten Alex Rider gerekend.
De jonge spion raakt verstrikt in
een dodelijk spel en staat voor zijn
gevaarlijkste missie ooit.

3

Het korte tweede leven van
Bree Tanner 		
Stephenie Meyer (15+)
Voor de
fans van
‘Twilight’,
‘Nieuwe
Maan’,
‘Eclips’
en ‘Morgenrood’.
Het korte
tweede
leven van
Bree Tanner is het meeslepende
verhaal van Bree Tanner, een van
de nieuwelingen uit het leger van
Victoria in ‘Eclips’, Bree Tanner.
De novelle registreert de ontwikkelingen binnen het nieuwelingenleger en hun achtervolging van
Bella Swan en de Cullens, tot hun
onvermijdelijke ontmoeting en de
onvergetelijke afloop...

4

Crocodile tears 		
Anthony Horowitz (13+)
Alex Rider
is terug!
Deel 8 in de
serie Alex
Rider.
Desmond
McCain
beseft dat
er met liefdadigheid
veel geld te
verdienen valt. Hoe groter de ramp,
hoe meer geld men stort. Dus is hij
van plan om in Afrika de grootste
ramp aller tijden te veroorzaken.
Genetisch gemanipuleerd koren kan
een virus veroorzaken dat zo sterk
is dat het op een winderige dag een

Fatale liefde - Carry Slee
(16+)
Twee
vriendinnen,
twee fatale
liefdes…
Liz heeft al
twee jaar
verkering
met Djawad
en wil graag
met hem
samenwonen. Maar wanneer ze erover
begint, reageert hij afwijzend. Ze
weet niet dat hij met een groot
geheim rondloopt. Amber wil na de
modeacademie een hippe kledinglijn voor jongeren beginnen, samen
met haar beste vriendin Liz. Hun
droom wordt werkelijkheid als Amber dertigduizend euro van haar
tante erft. Zonder dat ze het weet
zet Amber hun droom op het spel
door verliefd te worden op Leon,
die zich heel anders voordoet dan
hij in werkelijkheid is…
Liz en Amber raken verzeild in een
web van leugens en hebben al hun

helemaal in de ban van Joran van
der Sloot en ten slotte spraken
we nergens anders meer over dan
de verkiezingen. Gelukkig is dat
laatste voorbij en kunnen we weer
rustig een krantje lezen, zonder al
die campagnes en prognoses. In
diezelfde krant stond onze grote
wijnvriend Huijbrecht Duiker met
zijn eigen kleine campagne. Nee
hij was niet van plan zijn eigen
politieke partij op te richten, dan
zouden er meer kamerleden een
feestje vieren dan gewoon werken; hij wil de politiek vragen het
volgende grote probleem te bekijken en op te lossen. Hij heeft de
Bubbelpetitie opgericht! Ik hoor u
denken…groot probleem, bubbelpetitie, waar gaat dit over? Op zich is
het natuurlijk geen ‘groot’ probleem,
maar de hoge accijns op alle wijnen
die een bubbeltje hebben, is zwaar
overdreven en zorgt ervoor dat we

tegenwoordig geen fatsoenlijke
Champagne onder de € 30 per
fles kunnen kopen. En niet alleen
Champagne heeft hier last van, ook
de minder dure bubbelwijnen zoals
Prosecco en Cava kunnen goedkoper worden gekocht als die accijns
naar beneden wordt gebracht. Zo
hebben ze uitgerekend dat er per
100 liter bubbelwijn € 240 accijns
moet worden betaald, terwijl dit
bij ‘gewone’ wijn maar € 70 is. En
weet u welke achterhaalde reden
erachter zit? Vroeger dronken
alleen de welgestelde generaties
dure Champagnes, dus vond de
staat dat ze die drank extra konden
belasten omdat die families het
toch wel konden betalen. Tientallen
jaren later denkt men blijkbaar nog
steeds zo en zijn de liefhebbers de
dupe! Dus, als u nog fut heeft na
het hele verkiezingscircus en u ziet
wel brood in dit plan, ga dan naar

2

vindingrijkheid en doorzettingsvermogen nodig om zich staande te
houden als het leven even tegenzit.
Wat begint als een onschuldig
liefdesverhaal, ontwikkelt zich
gaandeweg tot een superspannende thriller die je op het puntje
van je stoel uitleest! ‘Fatale liefde’
is net zo spannend en snel geschreven als ‘Bangkok boy’, Carry’s
eerste boek voor 16+ dat vorig
jaar verscheen. Een must read voor
alle liefhebbers van thrillers, voor
jong én oud!

5

Verraden 			
P.C. Cast & Kristin Cast
De kersverse vampier Zoey Redbird
woont sinds kort in het Huis van de
Nacht, een school voor vampiers.
Hoewel ze pas net gewend is aan de
enorme vermogens die de vampiergodin Nyx haar gegeven heeft, moet
ze zich ook nog bewijzen als leider
van de Duistere Dochters, de hoogste
positie binnen de school. Daarnaast
heeft Zoey het voor elkaar gekregen
om op drie jongens tegelijk verliefd
te worden. Terwijl ze hier haar
handen al vol aan heeft gebeurt het
ondenkbare: menselijke tieners worden vermoord, en de sporen leiden
naar haar school. De spanning tussen
mensen en vampiers is dan ook te
snijden...

Vrijdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Dit weekend te zien op Midpoint TV
de finale van het Ajoc Rabo Talentenpodium. Aanvang: 18.00, 20.00,
22.00, 00.00, 03.00, 06.00, 10.00,
12.00, 15.00 uur
Deze week in
2ThePoint:
Sotheby’s bij de
Kringkoop, Kooipop, Brandweerdag,
de verkeizingen en een kijkje in het
nieuwe zwembad.
2ThePoint start op het hele uur, met
uitzondering van de uren waarop het
Talentenpodium te zien is.

Bubbels, Bubbels, Bubbels!
Wat was de afgelopen week een
bewogen week! Het begon met
die leuke voetbalwedstrijd tegen
Hongarije; die 6-1 was een lekker
voorproefje op het komende WK,
maar toen viel Arjan Robben door
een lullig hakje en dacht iedereen
dat één van de beste spelers van
ons team niet mee kon. Gelukkig
liep het met een sisser af en gaat
hij mee! Daarna was Nederland

http://bubbels.petities.nl/ en vul uw
naam in!
Ziet u het al voor u? Zittend op het
terras en even vragen om een flesje
Champagne, omdat u er gewoon
even zin in heeft of tijdens de feestvreugde omdat Nederland wereldkampioen geworden is. Klinkt lekker toch? Dus teken die petitie even
zodat u binnenkort een bubbelige
zomer tegemoet kunt gaan.

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

door david hague en patrick hesse

Varkens, worsten, en ambachtelijke slagers
Patrick en ik bezoeken één van mijn favoriete winkels in de regio. In
de winkelstraat in Uithoorn vind je de kleine slagerswinkel van Marcel
Heemskerk voor mij een kruising tussen een sieradenwinkel en een 17e
eeuws olieschilderij. Ik hou van slagerijen en het maakt me niet uit dat er
altijd een wachtrij is bij deze. Het geeft me de tijd om even weg te dromen
tot het mijn beurt is bij de toonbank.
Sinds ik in De Ronde Venen ben komen wonen, koop ik hier gerookte ossenworst. Als je hier een dun plakje van snijdt en hem tegen het licht houdt,
zie je de robijnrode kleur van een pure vleesworst. Daarom vergelijk ik
het met een sieraad. En waarom dan een schilderrij? Denk aan ‘stillevens’,
een tafel gevuld met vlees en wild. De worsten die Marcel produceert
zijn directe afstammelingen van deze vertoningen van trots en kwaliteit.
Marcel’s worsten en de authentieke recepten die hij gebruikt, produceren
een product van klassieke status. Zijn reusachtige handen, vol begrip over
zijn professie zijn waardeloos achter een computer. Het is hem nog nooit
gelukt om
mij een
prijslijst
te sturen
over de
mail,
omdat zijn
vingers
twee
of drie
toetsen
tegelijkertijd raken!

s
Varken

Het varken
was het eerste tamme dier en
gaat helemaal terug tot het
Neolitische tijdperk. Hij zag er
toen anders uit, leek veel meer
op een wilde zwijn, maar dan met
langere benen en meer haar. Ongeveer 200 jaar geleden werden
enkele Europese rassen gekruist

OEKZ
PARTYCENTRUM

met Chinese varkens en vanaf
dat moment begon het varken er
meer uit te zien zoals het nu doet.
Het succes van het varken als tam
dier is aan enkele factoren te danken. Net zoals mensen eten ook
varkens zowel vlees als groenten.
Met als consequentie dat ze niet
moeilijk te fokken zijn en sneller
dik worden dan schapen, geiten of
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Hoe maak ik mijn eigen worsten
Dit is een recept voor de geavanceerde kok.
Misschien is het wel het begin van een geweldige reis op weg naar de
wondere wereld van charcuterie!
175 g kruimels van wittebrood zonder korst
900g mager varkensschouderr
250g varkensvet
2 theelepels gesneden, gedroogde salie
2 theelepels zeezout
½ theelepel vers gemalen peper
Echte worsthuid (van de slager)
Week de broodkruimels 10 minuten in koud water. Maal het magere varkensvlees en het varkensvet in een keukenmachine. Knijp de broodkruimels
uit met je handen tot ze droog zijn en meng ze met het varkensvlees en
meng ook de overige ingrediënten erdoor.
Vul met gebruik van een spuitzak de worstenhuid.
Met dit mengsel moet je ongeveer 12 worsten kunnen maken die maximaal een week goed blijven in de koelkast. De salie en het zout zorgen
ervoor dat de worst goed blijft. De beste smaak krijg je als je de worsten
eerst drie dagen laat liggen. En dan heb je je eigen worstjes gemaakt. Is dat
niet geweldig? Laat ons weten of het gelukt is!

koeien. Varkens planten zich ook
in gevangenschap goed voort, ook
met andere rassen waardoor ze
heel goed zijn als voorzieningsdier. Er is echter één ding waar
varkens niet van houden: lange
afstanden reizen. Dit zal de reden
zijn geweest waarom het varken
bij nomandische stammen uit het
Midden-Oosten niet populair was.

T: 0297- 56 13 24

Spare ribs
RAM

PER 500 G

3.
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Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

4.99
Week 23 en 24 2010

Aanbieding is geldig van 11-06-2010 t/m 16-06-2010 2010.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

?
e koop
Waar t

Dorpsstraat 23
1421 AR Uithoorn

naturel

"Don’t tr y
this at home"

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Slagerij Heemskerk

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten
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Spinningmarathon op het Raadhuisplein:

In vier uur van Mijdrecht naar Nairobi
Morgen, zaterdag 12 juni, vindt een uniek evenement plaats op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Om 12 uur
starten ruim 100 deelnemers aan een spinningmarathon van vier uur. Onder leiding van ervaren spinninginstructeurs gaan de deelnemers de strijd aan met zichzelf en voor een ander. Want met de opbrengst van de
Spinning4life marathon worden de leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi structureel verbeterd. In vier uur tijd fietsen de deelnemers op een groot videoscherm
van Mijdrecht naar Nairobi. Aan Spinning4life kan iedereen deelnemen: zowel ervaren spinners als beginners
die eens willen spinnen voor het goede doel.

Kroonjuweel Botshol
Botshol is met recht het kroonjuweel van onze gemeente. Een
prachtig natuurgebied bestaande
uit de Grote Weije en de Kleine
Weije, twee plassen die door
nauwe doorgangen met elkaar zijn
verbonden. Net zoals de Vinkeveense Plassen zijn de Grote Weije en
de Kleine Weije ontstaan door intensieve vervening in vroeger tijden.
Het gebied heeft een karakteristieke flora en fauna en herbergt veel
zeldzame planten, vissen, vogels
en andere dieren. Eén van de zeldzamere waterplanten in Botshol
is het groot nimfkruid, terwijl de
krabbenscheer en het blaasjeskruid
(een merkwaardig vleesetend waterplantje) plaatselijk zeer massaal
voorkomen. Bepaalde delen van de
plassen hebben een vegetatie van
charaweiden. Dit zijn soms zeer
dichte vegetaties van kranswieren
die op de meerbodem groeien.
In Botshol leven drie vissoorten
die van Europees belang zijn:
bittervoorn, kleine modderkruiper
en rivierdonderpad. De bittervoorn
is afhankelijk van rijke watervegetaties en grote zoetwatermossels waarin de vrouwtjes voor de
voortplanting hun eitjes afzetten.
De kleine modderkruiper leeft in
zoet, ondiep water van meestal wat
kleinere afmetingen. De rivierdonderpad leeft vooral langs stenige
zijslootjes waar het water een
verhoogd zuurstofgehalte heeft.
Ook amfibieën komen veelvuldig in
Botshol voor. Behalve de gewone
pad komt men ook de rugstreeppad
tegen, een diertje herkenbaar aan
een gele streep over de rug. De
rugstreeppad is een slechte zwemmer en zit bijvoorkeur op de bodem
met zijn kop boven het water maar
lopend kan hij behoorlijk grote
afstanden afleggen. Tijdens een
wandeling over de dijk kan men
zomaar een ringslang tegenkomen.
Een van de weinig voorkomende
reptielen in onze omgeving is
de ringslang. Een ringslang kan
meer dan een meter lang worden,
de vrouwtjes worden langer dan
de mannetjes. Ringslangen eten
voornamelijk kikkers. De ringslang
is niet giftig, zal zelden bijten en is
dus ongevaarlijk voor de mens.
De meervleermuizenkolonie die
huist in de kerk van Vinkeveen
foerageert op insecten boven het
water van Botshol. De zuid(oost)

elijke krooneend foerageert op
waterplanten, bij voorkeur op
kranswieren en dan met name op
het sterkranswier. Elk jaar broedt
er een kolonie zwarte sterns en
hebben kolonies lepelaars, reigers
en aalscholvers al jaren geleden
de weg naar Botshol gevonden.
En dan zijn er nog de algemene
rietvogels zoals de kleine karekiet,
bosrietzanger, rietgors en de minder algemene snor en de ijsvogel.
De laatste jaren kan men er
zomers ook geregeld de heilige ibis
tegenkomen, een exoot afkomstig
uit Afrika die hier tegenwoordig
zelfs ook af en toe broedt. Een
vreemde eend dus eigenlijk, een
grote witte vogel met zwarte nek
van bijna 70 cm hoog die graag
vis, kikkers en insecten eet. En
ook de visarend komt graag vissen
in Botshol. Een ook is Botshol
de kraamkamer voor de bruine
kiekendief die zich vanuit Botshol
verspreidt over onze regio en verder. Een kleine roofvogel die kleine
zoogdieren, vogels en amfibieën
eet. En ook de Roerdomp is een
steeds vaker geziene gast. Deze
grote vogel die totaal verstart als
hij zich in gevaar waant, klinkt als
een misthoorn in de nacht en is op
kilometers afstand te horen.
De ruigten, vogel- en vissoorten,
galigaanvegetatie en kranswierbegroeiingen in Botshol zijn
internationaal zo van belang dat
Botshol onderdeel uitmaakt van
een aaneengeschakelde Europese
ketting van beschermde natuurgebieden waaronder ook Naardermeer, Haringvliet, Biesbosch
en Grevelingen. Dat ons prachtige
Botshol bestempeld is tot Europees
beschermd natuurgebied is een
kroon op het werk van Natuurmonumenten en andere natuurbeschermingsorganisaties.
En zo’n prachtig stukje beschermd
natuurgebied in je eigen woonomgeving kun je niet links laten
liggen. Botshol is vanwege de vele
bijzondere planten- en vogelsoorten alleen buiten het broedseizoen
met huurroeibootjes of een georganiseerde vaarexcursie bereikbaar,
maar het is zeker de moeite waard
om te wachten op het najaar. Want
wat als een paal boven water staat
is dat u met grote teugen zult genieten van dit wonderschone stukje
natuur, ons kroonjuweel Botshol.

www.degroenevenen.eu

Om 11.30 uur wordt het evenement
muzikaal geopend door een Djembé
band. Om 12 uur stapt de eerste
VIP-gast, sportwethouder Ingrid
Lambregts, samen met ruim honderd
deelnemers op voor een vier uur
durende marathon. Onder leiding van
vier ervaren spinning instructeurs
gaan alle deelnemers de strijd aan
gaan met zichzelf en voor een ander.
Vier uur achter elkaar spinnen is voor
sommige mensen wel erg lang, maar
geen zorgen, je kunt ook met twee,
of zelfs vier mensen een fietspakket
aanschaffen.
Deelnemers en sponsoren kunnen
kiezen uit de volgende pakketten:
Pro spinningpakket: spinningfiets

voor 1
getrainde
deelnemer.
Goody bag
& T-shirt.
Prijs: € 60.
Duo spinningpakket:
spinningfiets voor
2 deelnemers. Twee goody bags & T-shirts.
Prijs: € 70. Four spinningpakket:
spinning fiets voor 4 deelnemers.
Goody bags & T-shirts voor alle deelnemers. Prijs: € 80.
Voor alle enthousiastelingen is er bij
de start een beloning in de vorm van

een goodiebag en een spinning4life
shirt. Ook voor bedrijven is er een
speciaal fietspakket samengesteld. Zij
krijgen buiten de goodiebag en het
shirt na afloop ook nog een hapje en
een drankje in de sponsorlounge bij
Restaurant Rendez-Vous.
Rond de spinningmarathon vinden tal
van activiteiten plaats met standjes,
VIP’s, veilingen en een gratis loterij.
Alle toeschouwers ontvangen tijdens
het evenement een gratis lot en om
16 uur wordt bekend gemaakt wie de
hoofdprijs wint.
Meer informatie:

www.spinningforlife.nl. Wie zich nog niet
heeft ingeschreven, kan dit morgen op
het Raadhuisplein alsnog doen.

KleurT’op: dag van het optimisme & het creatieve geluk
Morgen, zaterdag 12 juni, houdt
Dorpsacademie Mus & Muzen te
Wilnis voor de tweede keer de
KleurT’op, dag van het Optimisme &
het Creatieve Geluk.
De Dorpsacademie willen troost
bieden, plezier
schenken. Afleiden en vooral inspireren. De Roze
Bril opzetten.
Het leven kleurt
op door creatief
bezig te zijn. Er
lopen zulke leuke
mensen rond
op deze wereld,
klein en groot, die
allerlei talenten
hebben en dat moet gevierd worden.
Als antidosis tegen de rotberichten,
al die verdrietige en enge verhalen.
Het zwartkijken.
Om 11.00 uur start de dag met een
modeshow: leerlingen showen zelf

ontworpen en genaaide mode.
Verder is er het Echte KinderKunstmuseum, met een expositie van
schilderijen en knutsels, maar ook
met suppoosten, zelfs een heuse

rondleiding is mogelijk! Onze Hall
of Fame in de Geheime Werkplaats,
waar alle Graffitileerlingen hun
kunsten laten zien. PLUNK KOMT!
(www.plunkdedag.nl). Een siersmid,
kunstenaar Arthur Dreissen, staat in
de voortuin te smeden.

Er kan gespeeld worden, buitenspelen gedaan en strips getekend.
Karin van De Bonte Stal is weer
aanwezig met haar eerlijke en heerlijke kleurige gerechten.
Er komen rappers
uit de buurt en
leuke mensen van
overal.
Jenneke van
Wijngaarden zal
ook een paar kunstwerken exposeren
en houdt om 13.00
uur haar praatje
over deze Vrolijke
dag en de KleurT'opToer die deze
zomer zal rondtoeren.
Dit alles & nog veel meer!
De KleurT'op duurt tot 17.00 uur.
O ja, de toegang is GRATIS!
Dorpsacademie Mus & Muzen, Irenestraat 4a, 3648BB Wilnis. Zie ook
www.dorpsacademie.nl en

www.kunstmust.nl.

Laat uw vakantieplezier niet in het water vallen

MidpointFM begint de
zomer met de Tropical 50
Bij Midpoint FM begint de zomer
dit jaar al op zaterdag 19 juni. Van
9 tot 18 uur staan de programma’s
van MidpointFM in het teken van
zomerhits door de jaren heen. Ieder
jaar heeft zijn eigen zomerhit. Met
hulp van onze luisteraars gaat MidpointFM de leukste zomerhits op een
rij zetten. Dat doen we op zaterdag
19 juni as., van 13:00 tot 16:00 uur
in de TROPICAL 50. Hier komen de
50 zonnigste platen aller tijden voorbij. Help mee de lijst samen te stellen
door jouw 5 zonnigste zomerhits aan
ons door te geven! Mail jouw lijstje
naar info@midpoint.fm onder vermelding van 'zomerhits'.

Elk jaar wordt er weer een grote hoeveelheid buitenboordmotoren gestolen.
Ook de boot die achter uw woning of in een jachthaven ligt, kan mogelijk
buit voor dieven zijn. Preventie begint bij uzelf! Wat kunt u zelf doen om het
dieven zo moeilijk mogelijk te maken:
•Beveilig uw boot door het aanbrengen van deugelijke sloten (leg
uw boot vast aan de kade, plaats
motorsloten etc.)
•Verwijder de buitenboordmotor
wanneer de boot niet wordt gebruikt
•Merk de buitenboordmotor door
een deel van de motor een andere
kleur te geven
•Graveer uw postcode en huisnummer op de boot/buitenboordmotor
•Plaats verlichting, gericht op de
boot
Wees alert op verdachte situaties en
meld deze bij de politie. Heterdaad
situaties: 112. Geen spoed, wel
politie 0900 88 44. Meld Misdaad
Anoniem: 0800 7000.

Verder adviseert de politie:
• Controleer voor aankoop of de
buitenboordmotor niet van diefstal
afkomstig is
•Vraag de originele factuur en
controleer of het motornummer/
serienummer goed leesbaar is
• Vraag de verkoper zich te legitimeren
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De Club van… Flip Buurmeijer

Sport kort

Het gaat om het bouwen van de baan
Natuurlijk kent hij de vooroordelen over de liefhebbers van de modelspoorbanen.‘Oude mannen die met treintjes spelen’. Flip Buurmeijer van
Railclub Utrecht maakt duidelijk dat zijn hobby veel meer in houdt en dat
het vooral gaat om het bouwen van een baan.
door piet van buul

“De hobby is het bouwen van een
baan”, vertelt Flip Buurmeijer uit
Mijdrecht. “Je koopt geen kant en
klare baan waar treintjes in het rond
rijden en waar je dan naar gaat zitten
kijken. Daar zou de lol ook snel af
zijn. Het begint er mee dat je geïnteresseerd raakt en ook zelf aan de
slag wilt. Het is verstandig dat je dan
eerst eens goed rondkijkt wat er is
en dat je advies in wint. Je moet namelijk in het begin ook kiezen waar
je mee verder wilt. Er zijn namelijk
verschillende systemen en je werkt
op verschillende schaalgroottes. En
die keuze wordt mede bepaald door
de omvang van de ruimte waar je de
baan wilt aanleggen. Een grotere kamer biedt je de mogelijkheid om met
wat grotere modellen te werken.”
Bij de indeling van de verschillende
systemen werkt men met een letteraanduiding. Bij het systeem H0
wordt gewerkt op een schaal van 1
op 87. Bij dit systeem moet er wel
een keuze gemaakt worden of je met
wisselstroom of met gelijkstroom
gaat werken. Dan is er het N-spoor
met een schaalgrootte van 1 op 160
en bij het Z-spoor is dat 1 op 220.
De keuze voor een bepaald systeem
is dus belangrijk. “De N-spoorders
willen bijvoorbeeld een emplacement
waar ze met goederentreinen kunnen
rangeren,” aldus Flip Buurmeijer. “De
invoering van het M-Trak systeem
heeft voor een omwenteling gezorgd.
Dat is een systeem dat uit Amerika
is overgekomen en dat werkt met
vaste normen. Ze werken daarbij
met banen uit één stuk. We hebben
in onze vereniging een M-Trak groep
van zo’n 10 leden.”

VERSE AANBIEDING

Echte treinen in het klein
De modeltreintjes zijn altijd afgeleid
van echte treinen die ooit ergens
gereden hebben of nog rijden. Flip:
“de treinstellen, locomotieven en
dergelijke kun je kant en klaar
kopen. Maar je kunt ze ook helemaal
zelf in elkaar zetten. Je kunt het zo
duur maken als je zelf wilt. Je hebt

- foto patrick hesse
modellen die grotendeels uit plastic
bestaan, maar er wordt ook gewerkt
met messing modellen, die duurder
zijn. In Duitsland zit een bedrijfje dat
heel leuke bijzondere modellen levert
met de nodige luxe zoals een motor,
verende buffers en dergelijke. Dan
zit je wel in de dure prijsklasse. Het
mooie van deze hobby is ook dat je je
modelspoor geleidelijk opbouwt. Je
begint meestal klein en bouwt het in
de loop van de tijd geleidelijk uit. Op
die manier spreidt je natuurlijk ook
je kosten.”
De modelbouwer heeft altijd wel een
globaal idee waar hij naar toe wil
werken bij de bouw van zijn baan.
Maar gaandeweg worden dan van
allerlei toevoegingen en uitbreidingen gedaan. “Dat is één van de
leuke aspecten van onze hobby. Het
heeft zo veel verschillende kanten.
En je werkt met veel verschillende
materialen. Je begint met een stevig
onderstel, dat je speciaal maakt of
op een tafel aanbrengt. Daar moeten
de rails komen en gaan je treintjes
lopen. Dan ga je het landschap er om
heen aanleggen. Zo komen er gebouwtjes langs het spoor, een station,
huizen, fabrieken, een kerk en een
park. Je kunt ook een geaccidenteerd terrein aanleggen, waarbij je
horrengaas gebruikt. Daar gaat dan
gips overheen en op die manier maak
je heuvels en zelfs echte bergen. En
de meeste bouwers vinden het ook
leuk om tafereeltjes
aan te brengen.
Bijvoorbeeld een
trouwpartij op het
plein voor de kerk,
een ongeluk bij een
kruispunt, compleet
met ambulance en
gecrashte auto’s of
een wegopbreking
met wegwerkzaamheden. Je kunt bomen helemaal zelf maken, seinpalen
en lantaarnpalen. Je kunt bouwpakketjes kopen voor bloembakken
waar je de plantjes en de bloemetjes
allemaal stuk voor stuk in elkaar

Flip Buurmeijer: “Deze hobby is vele malen meer dan alleen ‘spelen met treintjes’.”

prutst. Kortom, er is oneindig veel
variatie mogelijk en dat is nou precies
de charme van deze hobby.”
De railclub
Flip is lid van de Railclub Utrecht.
Hij zat twaalf jaar in het bestuur en
was onder meer redacteur van het
clubblad, ‘Het Sluitlicht’. Het sluitlicht
is het licht dat op de achterste wagon
zat zodat je kon zien wat het einde
van de trein was. “We zijn een regionale vereniging met ongeveer 65
leden die verspreid over de provincie
Utrecht wonen,”vertelt Flip. “Ik ben
op dit moment geen bestuurslid meer,
maar coördineer nog wel speciale
activiteiten zoals beursbezoeken. Het
ledenblad is inmiddels omgevormd tot
een elektronische nieuwsbrief die via
onze website www.railclubutrecht.
nl te bekijken is. Uiteraard vindt men
daar ook alle informatie over onze
vereniging. We beleggen regelmatig
clubavonden. Die zijn vooral gezellig.
Je ontmoet er
je hobbygenoten treinliefhebbers.
Je wisselt
ervaringen
uit en je kunt
er ook samen
bouwen. Het
leuke is ook
dat er mensen met verschillende
achtergronden zijn. Je hebt er die
timmerman zijn en alles weten van
houtbouw. Of mensen uit de hoek van
de elektronica die weer heel goed zijn
in de bedrading en de transistors en
zo. Zo kun je op
zo’n clubavond
ook heel goed
problemen, die
je bij de bouw
van je eigen
baan tegen bent
gekomen, met je
collega’s bespreken en daar leer
je dan weer heel
veel van.”
De clubbijeenkomsten zijn op
woensdagavond
en zaterdagochtend in Utrecht.
“We praten
en we drinken
wat en het
merendeel van
de leden komt
er ook om er
te werken. We

“De charme van
deze hobby is dat er
oneindig veel
mogelijkheden zijn.”

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

vrijdag en zaterdag
(11 en 12 juni)

Appeltaartje
van € 5,45

voor € 3,95

Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis

Wilnis

Wandelen in de polder
De Stichting Spel en Sport 55+
heeft niet alleen gymgroepen. Er
is ook een sportief-wandelgroep.
Deze groep loopt iedere dinsdagavond. Er wordt gewerkt aan
conditie, looptechniek en verbetering van het uithoudingsvermogen,
maar er wordt natuurlijk ook
gewandeld.
In de zomermaanden gaan we
regelmatig wandelen in de
polder; we zoeken een mooie
locatie uit waar we heerlijk gaan
wandelen en drinken aansluitend
koffie die we zelf meenemen.
Met iets lekkers erbij natuurlijk.
Ook zin om te komen wandelen?
U kunt altijd een keer gratis
meedoen.
Iedere dinsdagavond wordt er gestart om 19.00 uur vanaf sporthal
de Willisstee, Pieter Joostenlaan
24 in Wilnis.

Mijdrecht

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

bouwen op de club ‘modulair’. Dat
betekent dat we daar stukken bouwen
die je aan elkaar kunt koppelen. Zo’n
module noemen we een ‘bak’. En die
modules zijn ook mee te nemen naar
een beurs bijvoorbeeld.”
Er zijn voor de liefhebbers van de
modeltreinen tal van beurzen en
evenementen waar men zijn hartje
kan ophalen. Het grote evenement in
Nederland is ‘Eurospoor’, dat altijd in
oktober in de Jaarbeurs plaatsvindt.
Daar zijn dan twee grote hallen vol
met modelbanen. “Onze club presenteert zich daar ook altijd”, vertelt
Flip. “We trekken er regelmatig
op uit. In het voorjaar is er ‘Rail’ in
Houten en er is altijd een grote beurs
in Zoetermeer. Maar we gaan ook
wel naar het buitenland. We waren
in Duitsland, Denemarken, België en
Engeland. Engeland is het mekka van
de modelspoorwegbouw. Het moge
duidelijk zijn dat we een heel gevarieerde en veelzijdige hobby hebben,
die veel meer in houdt dan ‘spelen
met treintjes,” stelt Flip vast.
“En om ook het vooroordeel van de
oude mannen uit de wereld te helpen:
we hebben een heel actieve jeugdgroep, die altijd op zaterdagmorgen
bij de club te vinden is. De club belegt
ook speciale avonden met inleidingen
van deskundigen, diapresentaties en
dergelijke. Kortom: het is vele malen
meer dan ‘spelen met treintjes’”, stelt
Flip minzaam vast.

Op zondag 13 juni wordt er een
sponsoractie voor het nieuwe
jeugdhonk in de Janskerk in
Mijdrecht gehouden. Er is
onder andere een kerk tot kerk
sponsorloop, een rommelmarkt
op het kerkplein bij de Janskerk
en een veiling in de Janskerk. De
opbrengsten zullen gaan naar de
ontwikkeling van
het jeugdhonk. Kom zondag
dus
naar het Kerkplein
bij
Janskerk,
Kerkstraat
11 in
Mijdrecht.

Wilnis

Judo examen in de
Willestee
Maandag jl. vonden de halfjaarlijkse judo examens plaats in de
Willestee te Wilnis. Alle kinderen hebben erg goed hun best
gedaan. En alle kinderen hebben
het gehaald. Met mooie worpen,
die ze geleerd hebben van de
meester Danny.
door: Bart, Mylene, Merijn, Iris,
Joost, Maarten, Julian, Tygo,
Mark, Floris, Michel, Sidney,
Patrick, Robin, Jaco, Sander
De kinderen hebben het erg
goed gedaan.

Geschreven door: Iris Petersen
(9 jr), Mylene Vermij (8 jr) en Sidney
Kropveld (8 jr).
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Aprilia Tuono Roké Motors

Liefde voor altijd
Deze week test Patrick Hesse een Aprilia tuono bij Roke Motors uit
Mijdrecht.
Het is een drukke van jewelste als
ik het terrein van Roké Motors
oprij. De mannen houden weer hun
jaarlijkse open dag, die dit keer
volledig in het teken staat van het
Roké raceteam. Uiteraard ben ik
zeer geïnteresseerd, maar eigenlijk
kom ik een lekker stukje rijden.
Aad heeft zojuist een dikke Aprilia
Tuono ingeruild, die nog niet eens
is schoongemaakt. Maar nadat de
olie gecontroleerd is en de banden
op spanning zijn gebracht, gaat toch
de groene plaat erop en kan ik gaan
sturen.
Ik weet een beetje wat me te wachten staat: mijn oude motorgabber
Gerrie heeft al jaren een relatie
met een Tuono en is nog steeds erg
verliefd. Een jaar of twee geleden
ruilden we tijdens een toertje voor
een half uurtje van fiets en wat een
potent baasje zeg! De uitvoering
die ik vandaag rijd heeft ook nog
eens de mooiste einddempers die
er voor segment te koop zijn, met
de bijna onuitspreekbare naam
Akrapovic.
De twee speciaal voor Aprilia
ontwikkelde dempers eindigen hoog

naast het einde van het zadel, en
als het gas erop gezet wordt doen
ze hun best alsof ze tenor Luciano
Pavarotti zelf zijn. Een genot voor
de liefhebber.
De Aprilia is uit 2005 en is limited
edition en heeft slechts 30.000 km
gelopen. Eigenlijk is de Tuono een
uitgeklede versie van Aprilia’s vlaggenschip de RSV Mille, ze verwijderden de kuip, monteerden een
breed stuur en klaar was kees.
Met veel plezier rij ik via de Hoef
richting Nieuwveen. De Tuono is het
type motor ‘ruwe bolster blanke pit’:
lekker een rauwe twin die er plezier
erin schijnt te hebben wanneer je
hem op zijn kop geeft. De gasreactie
is enorm en kan ik het ook niet laten
als ik ergens rustig moet rijden elke
keer een toefje gas te geven (totaal
zinloos, maar o zo leuk). Wanneer
het gas er dan echt op kan, moet ik
zelfs wat naar voren hellen om te
voorkomen dat het voorwiel de lucht
in gaat. Het brede superbike stuur
geeft me volledige controle. Alleen
de aftersales spiegeltjes zou ik er
persoonlijk à la minuut aftrekken,

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

wat een ergernis. Staan misschien
leuk maar je hebt er niets aan; ze
zijn te klein en trillen telkens na
beneden en met een fiets als de
Tuono is het zeker prettig om te zien
wie er achter je rijdt. Ze zijn dan
ook zo’n beetje het enige nadeel aan
dit monster. Oké, hij heeft een echte
fikse poetsbeurt nodig. De mannen
van Roké kennende zal dit voordat
hij in de showroom komt te staan dik
in orde komen. Ook na mijn tweede
ontmoeting met Tuono weet ik dat dit
een begerenswaardige motorfiets is.
Ik besluit mijn oude maatje Gerrie
eens te bellen en te vragen waarom
hij al zo lang gek is op deze Naked
Bike. Gerrie
start met een
open deur: “Zo,
heb je eindelijk
weer eens een
èchte motor
mogen testen?”
en start dan
zijn relaas: “In
2002 liep ik
tegen de Tuono
aan. Het was
liefde op het
eerste gezicht.

In 2004 had ik genoeg geld bij
elkaar gespaard en kreeg ik groen
licht van mijn vrouw Debbie om mijn
grote liefde aan te schaffen. Het
werd er eentje met bouwjaar 2003
en 4.000 km op de teller. Inmiddels
staan de kilometers op ruim 28.000.
Ik gebruik hem uitsluitend voor mijn
plezier en gaat het hier om pure
pretkilometers. Het gemis van twee
cilinders, zoals veel van mijn motorvrienden grappen ervaar ik niet zo.
Wat zeggen ze ook weer? LESS IS
MORE. Dat geldt zeker voor deze
machine, genoeg vermogen, lekker rechtop zitten en sturen als een
scheermes, deze gaat dus ook echt
nooit meer weg. Echte liefde dus.
Hij is in onderhoud bij Roké dus met
de betrouwbaarheid zit het wel snor.
Aankomend weekend gaan we weer
met een mannetje of 55 (allemaal
collega’s) weer lekker knallen in
Duitsland daar kan ik me al maanden
op verheugen”, aldus Ger. Mooier
had ik het niet kunnen verwoorden.
Voor wie ook tot over z’n oren
verliefd wil worden: de door mij bereden Tuono Limited edition staat bij
Roké te koop voor €6.500 en voor
die prijs krijg je heel veel motor.

Roké Motors Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
E-mail: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

Vriend Gerrie Westerhof op zijn Aprilia
Tuono.

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
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Autonieuws

Vaarwel Chrysler

En Route met Reuling

Peugeot 308CC

Lang leve de zomer, herfst,
winter, lente, zomer…

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

Je ziet ze wel eens, van die 45 kilometer autootjes. Handig voor op oudere leeftijd, soms irritant als je als automobilist achter zo’n karretje zit en geen kant op kunt. Autobedrijf van Rijn heeft een aantal van dit soort voertuigen in het assortiment en bood een proefrit aan.

dat het enige moment dat je met 30
graden in een gesloten cabrio met
airco mag zitten, omdat je anders
écht wegbrandt in je stoel.

door michael reuling foto’s patrick hesse

De zomer staat weer voor de deur en
dat betekent dat de cabrio’s weer uit
de garage gehaald worden. In allerlei
prijsklassen en leeftijden; oldtimers,
klassiekers van morgen en gloednieuwe modellen. De komende weken
testen we op deze pagina’s een aantal
cabrio’s die je ook in de winter kunt
rijden. Na deze Fransman zullen in
ieder geval nog een Zweed en een
Japanner volgen.
Afgebeeld is de hagelnieuwe
Peugeot 308CC, opvolger van de
succesvolle 307CC. Peugeot heeft
sinds de komst van de 206CC een
belangrijke naam opgebouwd in het
coupé-cabrio segment. Het is een
trend in automobielland om nieuwe
termen te verzinnen voor auto’s die
op die manier zogenaamd minder
makkelijk te vergelijken zijn met de
concurrentie. Coupé-cabriolet, of CC,
staat eigenlijk voor cabriolet met
hard dak, waardoor deze in gesloten
toestand veel weg heeft van een
coupé. De term is inmiddels ingeburgerd, want Peugeot is allang niet
meer het enige merk die de canvas
klapdaken vaarwel heeft gezegd. Ook
Mercedes, BMW, Volvo en Lexus
zijn overgestapt op de harde daken.
Het voordeel? Je zult geen scheur in
je canvasdak vinden nadat iemand

het met een mes bewerkt heeft en je
hebt geen hardtop meer nodig voor in
de winter. Overigens zijn de canvasdaken tegenwoordig zo goed dat de
hardtop bijna niet meer nodig is.
Wat is er belangrijk aan een cabrio?
Allereerst de looks. Als je voor een
cabrio shopt, koop je sowieso al iets
bijzonders. Vandaag de dag is het
geen enkel probleem meer om met
een hard- of softtop cabriolet rond te
rijden. Jammer genoeg blijven veel
mensen kiezen voor een gesloten
auto. En dat is spijtig, aangezien
cabrio’s vandaag de dag net zo
praktisch zijn, maar er ook vooral
ontzettend goed uitzien. Afgezien van
uitzonderingen en smaken die kunnen
verschillen. Toch is het moeilijk om te
zeggen dat de 308CC er niet goed uit
ziet. Ten aanzien van zijn voorganger,
de 307CC, ziet de 308CC er vele
malen stoerder uit, helemaal in met
de afgebeelde kleur Noir Perla Nera.
Voor de looks is de diffuser aan de
achterzijde medeverantwoordelijk.
Dat is waarschijnlijk bluf, maar het
ziet er snel uit. Zowel open als dicht
komt deze cabriolet goed voor de
dag.
En dan het interieur. Niet alleen kijk
je daar als eigenaar veel tegenaan,

maar ook als buitenstaander die
langs een geopende 308CC loopt,
word je verblijd met mooie lederen
stoelen, uitgevoerd in Vintage rood
leder, die ook nog eens goed zitten.
De hoofdsteunen zijn echter niet in
hoogte verstelbaar en dat is een klein
minpunt. Niet dat de hoofdsteunen
niet hoog genoeg zijn, maar ons
exemplaar was voorzien van ventilatie ter hoogte van de nek. Lees: ter
hoogte van de nek van een gemiddeld persoon. Ben je te lang, dan
blaast er warme lucht tegen je rug.
Het idee ervan, geïntroduceerd in
de Mercedes SLK met de naam ‘air
scarve’, is dat er warme lucht langs
je nek stroomt. En dat is met name
fijn als het buiten toch wat frisser is,
als je als die-hard-cabriorijder met de
kap open rijdt. Zoals het hoort, want
wat is het toch een vervelend gezicht
als er weer een cabriorijder met
gesloten kap voorbij komt, met 28
graden buiten.
Peugeot, dat is toch het comfortabele
merk? Klopt. En ja, de 308CC is ook
echt een cruiser. Onder het vooronder
van dit zwarte exemplaar ligt de
heerlijke 1.6 turbo benzinemotor met
156 pk in combinatie met een handgeschakelde zesbak (ook leverbaar
met automaat). Deze kennen we uit

Het Amerikaanse Chrysler zal
binnenkort verdwijnen uit Europa.
Fiat heeft het merk overgenomen en zegt per 31 mei 2011
alle contracten op met ongeveer
1200 Lancia- en Chrysler-dealers.
Chrysler wordt vervolgens
samengevoegd met Lancia,
waarna er een nieuwe Lanciadealerorganisatie van 800 dealers
opgezet wordt. Overigens is het bij
Chrysler behoorlijk druk, aangezien wereldwijd 700.000 auto’s
(preventief) zijn teruggeroepen
vanwege problemen met diverse
modellen (Wrangler, Voyager,
Caliber en Compass).

de 5008 en doet ook in deze dakloze
goed zijn werk. Genoeg vermogen
om vlot weg te rijden, perfect koppel
dankzij de turbo om op de snelweg
een inhaalmanoeuvre te volbrengen,
niet overdadig veel vermogen om de
stoere bink uit te hangen. Dat past
immers niet bij de 308. Waar ik bang
voor was is dat deze Fransoos erg zou
deinen over de weg en op bepaalde
momenten ook ‘wobbelig’ aan zou
voelen. Cabrio’s kun je namelijk het
beste vergelijken met een schoenendoos. Met de deksel erop (normale
auto) heb je een stevige doos die je
niet kunt vervormen. Haal je de deksel eraf (cabrio), dan buigt de doos
alle kanten op. Maar geen zorgen; de
Peugeot is verbazingwekkend stevig
en vertoont geen krimp van slecht
weggedrag.
Het dak opent en sluit elektrisch
binnen 20 seconden. Klein voordeel
is dat dit ook rijdend kan tot een snelheid van 12 km/u. Praktisch gezien
betekent dat dat je in de file rollend
je kap kunt sluiten. In mijn ogen is

En dan nog een handig snufje in deze
308CC. Stel, je flaneert op de boulevard van Vinkeveen (welke straat
dat ook mag zijn) en stopt voor een
verfrissing bij een terras. Natuurlijk
laat je je auto dan open staan. Maar
toch zit je niet helemaal lekker op het
terras, omdat je vreest voor kruimeldieven. Geen nood. Sluit de Peugeot
af en ook het handschoenenvak en
middenarmsteun worden vergrendeld.
De Peugeot 308CC is leverbaar vanaf
€ 32.200,-. Met name de constructie
van het dak en de exclusiviteit zorgen
ervoor dat een cabrio vaak een tikkie
duurder is dan zijn standaard ‘gesloten’ versie. Het gereden exemplaar
is met opties als het voortreffelijke
JBl-audiosysteem, navigatiesysteem,
alarm, lederen bekleding en de 1.6
turbomotor bijna 10 mille duurder.
Echter rijd je dan een complete
vierzitscabrio waarmee je goed voor
de dag kunt komen.
Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 308CC
Gereden versie: Peugeot 308CC
SportPack 1.6 THP
Vermogen: 156 pk
0-100: 9,8 s
Top: 215 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 13,3 / 7,5 l/100km
Prijs gereden model:
€ 41.980,Alternatieven:
Audi A3 cabriolet, Ford Focus
CC, Opel Astra Twintop, Renault
Mégane CC, Volvo C70
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De Peugeot 308 CC
Genieten van elk seizoen.

PEUGEOT

308CC

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11 www.hanslammers.nl
Met tevens vestigingen in Aalsmeer, Alphen a/d Rijn en Woerden.

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

Zweedse puzzel week 23
titel

uitverkorene

oude maat

loopvogel

veldvrucht

langer
worden

bejaarde

viseter

amfibie

brandstof

deel van
de hals

haarsieraad

hemelgeest

editie

4

blijmoedig

1
ingeregen

plaaggeest

natuurk.
term

plaats in
limburg

cilinder

klein
verzekeringsbijdrage

5

effen

achter

insgelijks

deel van
een schip

landbouwwerktuig

handigheid

6

deel v.e.
atoom
nummer

chinese
deegwaar

papegaai
noot

werelddeel
gereedschap

soort
heuvel

middeleeuwen

3
ongekunsteld

3

4

5

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

; C; I ; ; K; O; O; P ; ;
; L E N G E N; U I T G A V E
W E L G E M O E D; T ; D; N
; M; ; R O L ; E L E N ; S G
G E S N O E R D; P R E M I E
; N A; E ; A; E G; K I E L
S T R I P T A N G; K; N R;
; I ; T E R P; AM E R I K A
I N G E N U; M A I R E; A R
; E; M E C H E L E N; O M A

deugen

20
2 9
3
43 vaderland 45 slim 48 met het genoemde 51 ex tempore 53 teken 54 tegen
6 61 vette substantie
8 63 vuur 247
2
6stad 59 sterkedrank
561
kosten koper 57 Bijbelse
30
64 gedicht
spijskaart 66 erna 68 brandstof
1
9 65 3
7 69 geschreeuw 70 voormalige
34
35
Russische heerseres 71 college dat oordeelt in een erezaak.
9 6
3 5
4 5
40
verticaal
2
8
2
1
7 5
43
1 schimpdicht 2 verbod 3 palm 4 vrouwelijk roofdier 5 ter plaatse 6 plaatse6
1
3
6 3 8
9
lijk 7 sierplant 8 meervoud 9 kleur 10 inborst 11 land 12 wanordelijkheid
9 bewusteloosheid
3 5 23 het schip 8der Ar-6 51 521 7
15 smalle ondiepte in zee 21 algehele
gonauten 26 het aanhoudend
kraaien 28 een paar2
mensen 30 dikke, top- 5
3
57
58
zware stok 32 plaats in Engeland 33 bleek en bloedeloos 35 fotografische
8
5
63
3
8
1
2
term 36 Israëlitisch 38 wandversiering 39 vlekkenwater 43 geschenk 44 het66
zelfde 46 wat 47 van krullen
52 spil
2voorzien
7 49 Afrikaans land 50 rijschool
© DENKSPORT
PUZZELBLADE

31 bericht 34 bezetene 37 frisheid 40 noodsein 41 theatershow 42 voorzetsel

Oplossing puzzels week 22
voertuig

6

Sudoku

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
2

Sudoku

Vul het diagram zo in dat in elke rij,1 elke2kolom
3 e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
1 standvastig 7 sieraad 13 sieraad 14 zwaardwalvis
16 gebak
17 kelner
en en
met
9 precies
één keer voorkomen.
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
13
18 sportbeoefenaar
19 geneesheer
frisdrank
(afk.) 23 het geelk
vierkant van 3 bij
3 vakjes alle20cijfers
van221 afleiding
tot
17
en met 9 (in
precies
één 24
keer
voorkomen.
hoor betreffend
samenst.)
noot
25 lekkernij 27 eerwaarde 29 erbium

60 olm 62 echtgenoot 67 titanium 69 germanium.

grootmoeder

1

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

van een tol 53 echopeiling 55 altijd 56 deel van Afrika 58 richting in de kunst
2

franse burgemeester

plaats in
antwerpen

Sudoku week 23
horizontaal

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
soort
mandarijn

Kruiswoordraad

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
S T AB I E L ARMBAND
P ARE L ORK V L AA I
OBER SK I ER AR TS
TON I C A F L AUD I O
1
7O 5
3E 4
G A6 E
R W9 8
ER
R E2 N
K 3M 1
E L8
D 4
I N7
G 5
F 2D
IJ 9
6
MAN I AK O KOE L T E
8S4
5 7
2E 3 T1
6
OS
R E9
VU
ER
P A T R I A E
L I S T I G
2
1E 6
S 9D 4
A A5
RM
E 8
S 7E
R 3
I N3 A
T I4 K
E T5 S
7
1E 6
8N 2
9K
SODOM G I N SM E E R
4
6 2
9M 1M3
5U
P O7
E E
EN
E L8
AN
L PG GEG I L
NADA T
9
2I 3
5R 8
T S6
AR
N A4 E
E R7
A1
AD

378 916 524
polder
514 827 963

294 567 138
651 843 792
783 912 465
912 358 674
435 679 281
867 421 953
549 286 317
126 735 849
378 194 526
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