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Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3
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Meer rijplezier
met een goede

Dansshow Nicole dit weekend in sporthal De Phoenix
Vermogenweg te Mijdrecht
Verkoopinformatie:
0297 – 26 20 35
ppgvastgoed.nl
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Dit weekend zetten alle leerlingen van Jazz & Showballet Nicole weer een spetterende dansshow neer in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Ruim 550 enthousiaste leerlingen, gekleed in de meest prachtige kostuums, laten zien wat ze het afgelopen seizoen hebben geleerd. Van klein tot groot, van jong tot oud, iedereen doet gezellig mee! Het showballet verzorgt
de knallende opening, gevolgd door Burlesque, een dans op de live gezongen Hit the Road Jack en alle hits van afgelopen
jaar. De allerkleinsten dansen op Toveren van K3 en ook Lady Gaga ontbreekt niet. Kortom: ook dit jaar weer een gevarieerd
programma met veel afwisselende choreografieën en kostuums. Komt dat zien op zaterdag 28 mei, aanvang 19.30 uur (zaal
open 19.00 uur) en op zondag 29 mei, aanvang 13.00 uur (zaal open 12.30 uur).

U!

kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

Nieuw evenement in De Ronde Venen:
Film aan de Plas op zaterdag 20 augustus

Met je eigen boot
naar de film
Op zaterdag 20 augustus wordt op Zandeiland 1 aan
de Vinkeveense Plassen het festival Film aan de Plas
gehouden, waarbij niet alleen een film wordt vertoond op
een enorm scherm in de buitenlucht, maar waaromheen
ook het nodige entertainment zal plaats vinden.
De organisatie is in handen van de Stichting Woelig Water, die is opgericht om cultuur en recreatie op en rond
de Vinkeveense Plassen te bevorderen door middel van
verschillende evenementen.
Film aan de Plas is de eerste activiteit. Op pagina 11
van deze krant een interview met Yordi de Bruin van de
Stichting Woelig Water over de plannen.

voor websites met cms
www.stichtingtoetssteen.nl
bijvoorbeeld

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

motorverzekering

ascol.nl
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Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl
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Presentatie voorjaarsnota 2011

Gemeente gaat fors bezuinigen
Zowel in het Coalitieakkoord als in het Beleidsplan 2011-2014 was al aangekondigd dat de gemeente De Ronde Venen in de komende jaren zo’n vier miljoen euro gaat bezuinigen. Woensdagavond jl. presenteerde het college van B&W de voorjaarsnota 2011 waarin wordt aangegeven op welke terreinen het snoeimes, dan wel de
kaasschaaf, zal worden gehanteerd. Wethouder Pieter Palm noemde de ingrepen ‘fors, voelbaar, maar haalbaar’.

www.weerstationteraar.nl

Wissselvallig
We krijgen een wisselvallig weekend. We hebben met een westelijke hoogtestroming te maken die
vochtige lucht naar ons toe stuurt
die van de Atlantische oceaan
komt. Zo hebben we zaterdag een
stel buien en zondag is het weer
zo goed als droog.
Zaterdag is in de ochtend nog
een zwaar bewolkte dag, en met
regelmaat trekt er een bui over.
In de middag gaan er ook wat
opklaringen voorbij komen en zien
we de zon nog tussen de wolken.
De wind komt uit zuidwestelijke
richting en zal matig van kracht
zijn. De temperatuur zal overdag
zo rond de 18 graden zijn, maar
tijdens buien koelt het goed af, in
de nacht ligt de temperatuur zo
rond de 9 graden.
Zondag wordt een bewolkte dag,
maar het blijft –op wat lichte
regen na– droog. De temperatuur
gaat iets omhoog en zal overdag
zo rond de 20 graden liggen. De
wind komt uit westelijke richting
en is matig van kracht. Al iets
warmer dan de dag er voor.
Maandag is het bewolkt met een
paar buien met lichte regen of
motregen, de temperatuur zal
overdag zo rond de 20 graden zijn.
En dat bij een matig zuidwesten
wind.

door piet van buul

In de afgelopen maanden heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om besparingen op de kosten
omdat het paviljoen dan nog niet
Zo zal het aantal personeelsleden
en de uitgaven van de gemeente te
gereed zal zijn. Het schrappen van
drastisch worden teruggebracht.
realiseren. Dat heeft er toe geleid
Van de 307 formatieplaatsen zullen het cultuurhuis wordt ook als een
dat het begrotingstekort voor 80%
bezuiniging gezien.
weggewerkt zal kunnen worden. De er 27 verdwijnen. Dat leidt tot een
besparing van 1,5 miljoen euro
nota geeft daarvoor onderbouwde
Herstelplannen en bezuinigingsvanaf 2014. Op het beheer van
ramingen. De overige 20% van het
stelposten
groenvoorzieningen gaat men flink
begrotingstekort noemt men een
De beide oude gemeenten hadbezuinigingen door allerlei werk‘bezuinigingsstelpost’. Het gaat
den vorig jaar al herstelplannen
zaamheden minder vaak uit te voedaarbij om bedragen van 6,5 ton
opgesteld om de financiën op orde
ren of helemaal niet meer te doen.
voor 2012 tot ruim 9 ton in 2014.
te krijgen. Een groot deel van de
Mogelijkheden tot besparingen
Hiervoor is een lijst opgesteld van
plannen worden nu overgenomen en
op wegenonderhoud vallen tegen,
bezuinigingsmogelijkheden die nog
omdat er nog een flinke achterstand uitgevoerd. Dat levert besparingen
nader onderzocht moeten worden.
op die variëren van 400 euro door
moet worden weggewerkt. Men wil
Voor de invulling wil het college
de verkeersveiligheid niet in gevaar het opzeggen van een abonnement
ook nog in discussie met de raad
tot twee ton door de afschrijving
brengen.
en de inwoners. Omdat niet alle
van de schoolgebouwen weer naar
problemen in de lopende coalitiezestig jaar te brengen. Bij de nog
Subsidies en projecten
periode opgelost kunnen worden,
Het college wil vijf procent bezuini- uit te werken plannen treffen we
hanteert het college drie tijdlijnen.
onder meer voorstellen aan om te
gen op de subsidies. Die operatie is
Dat zijn de begroting voor komend
bezuinigingen op cameratoezicht
al ingezet en de organisaties zoals
jaar, die voor de collegeperiode
en politiesurveillance. Zaken dus,
Stichting de Baat, de bibliotheken,
tot 2014 en een lange termijnperdie de burger direct raken. Het
de dorpshuizen, het museum, de
spectief naar 2018. De rol van de
college wil de OZB niet gebruiken
servicepunten en de peuterspeelgemeente gaat zich in de toekomst
zaal, alsmede alle kleinere welzijns- om gaten in de begroting te dichten,
beperken tot het voeren van regie
maar de afgesproken OZB heffing
organisaties hebben hun aanvragen
en sturing en minder zelf doen als
als bijdrage in de financiering van
voor 2012 al naar beneden moeten
gemeente. Er zal meer overgelaten
het zwembad zal versneld worden
bijstellen. Voor de langere termijn
worden aan de initiatieven uit de
doorgevoerd.
wil het college het gemeentelijke
samenleving. ‘Verantwoordelijkheid
subsidiebeleid herijken. Tevens wil
delen met de gemeenschap’, noemt
men de lijst met projecten nog eens De procedure
de wethouder dat.
De gemeenteraad gaat de nota
goed bekijken. Vanwege de slechte
bespreken in de commissievergadesituatie op de woningmarkt zullen
De gemeentelijke organisatie
ring van 15 juni aanstaande. In de
Een aanzienlijk deel van de bezuini- sommige bouwprojecten voorlopig
niet worden uitgevoerd. De bijdrage raadsvergadering van 30 juni zullen
gingen denkt het college te kunnen
de voorjaarsnota en de beleidsnota
aan het Paviljoen in Marickenland
realiseren door te snijden in de
vastgesteld moeten worden.
is van de lijst voor 2013 gehaald,
bedrijfsvoering van de gemeente.

De dagen daarna zien er voor
de eerste helft van de week nog
wisselvallig uit en daarna gaat het
weer de goede kant op.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 28 mei 2011
• Spinning4Life, Raadhuisplein, Mijdrecht
• Bedrijvenvoetbaltoernooi, sportcomplex
Argon, Mijdrecht
• Rommelmarkt, Kerkplein, Waverveen
• Open Huis, Divitiae, Mijdrecht
• Triumph Day, Roké Motors, Mijdrecht
• Geindag, Kinderen exposeren Kunst,
route vanaf Anna Haen, Abcoude
• Startersdag, De Hypotheekshop, 		
Mijdrecht
• Meisjesvoetbaldag, FC Abcoude
• Musical, Julianaschool, Wilnis
• Dansshow Nicole, Sporthal De Phoenix,
Mijdrecht
• Donateursconcert Viribus Unitis, 		
Willisstee, Wilnis
• Voorjaarsconcert Zangschool Studio
Rotschild, Parochiehuis, Mijdrecht
• Maria-lof viering, 			
Cosmas & Damianuskerk, Abcoude

Zondag 29 mei 2011
• Rabobank Toertocht, TTC De Merel,
starten bij Café De Schans, Vinkeveen

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

“Fors, voelbaar, maar haalbaar”, zo omschrijft wethouder Pieter Palm (rechts) de bezuinigingen van vier miljoen euro, die
het College van B&W in de Voorjaarsnota 2011 presenteerde. Op tal van terreinen zullen snoeimes en kaasschaaf worden
gehanteerd, ook bij de gemeentelijke organisatie zelf.
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Luistervink
Terug in de tijd
Net even twintig, het leven
lachte ons in alle hevigheid toe,
genoten we van de kleine dingen
des levens. Zo konden we intens
genieten van een flesje Rosé
d’Anjou dat Appie in de aanbieding had. We genoten uitbundig
van andere zaken dan een hapje
en een drankje, maar de hypotheek drukte ook zwaar op onze
schouders. Apetrots waren we
op onze Mini Clubman Estate,
dat mini-autootje in stationcaruitvoering met twee deurtjes
achter. We trokken door Frankrijk met het ding, het Walker
bagagekarretje dat we voortrokken, gevuld met kampeerzooi.
Voordat we de bergen van het
Massif Central over trokken,
haalden we adem en vroegen ons
af of we de toppen van de opdoemende bergen zouden bereiken.
Later, na een aantal jaren flinke
opslag van de baas, ging het ons
financieel wat beter en besloten
we ons van andere vervoermiddelen te voorzien. Een Volvo,
een Avensis Station, een dikke
Fiat Croma, alle uitgevoerd met
een flink gaspedaal en airco. Op
de snelweg kon je van je laten
spreken. Was Parijs destijds een
afstand waar je u tegen zei, met
de nodige PK’s en het omringende blik werd het een peulenschil.
Zinderend asfalt, een helle zon,
zweetlucht in de auto en wind
die je via de opengedraaide
ramen dol maakte, maakte
plaats voor monotoon gezoem
en frissigheid. De afstand naar
Bordeaux reed je in dezelfde
tijd als destijds de afstand naar
Parijs. De laatste jaren rijd ik
een stuk minder. Drie keer per
maand naar Friesland, even naar
Nijmegen, naar Rotterdam of
Antwerpen is er niet meer bij.
Nee, het is nu even naar Uithoorn, Vinkeveen en soms waag
ik me ook nog wel eens naar
Utrecht. Na wat denkwerk besloot ik het enige juiste: de grote
auto, waar ik meestal alleen
in zat, is van eigenaar verwisseld. Deze laatste is nog in een
levensfase dat er kilometers gedraaid moeten worden. Dat gaat
hem zeker lukken. Ik keek ter
vervanging en uit gevoelens van
pure nostalgie even naar de Mini
Countryman en schrok me te
pletter. Vijftigduizend euro voor
een Juppenspeeltje! Dat ging
me echt te ver. Zelfs al zou ik de
euro’s in mijn kontzak hebben,
dan zou ik het nog niet doen. Ik
koos voor een Panda, klein, een
hoge zit en als ik de verkoper
mag geloven, moet de benzine af
en toe worden afgetapt omdat
het ding zo weinig gebruikt. Zou
mijn volgende stap kunnen zijn
een trekhaak te laten monteren
en via Marktplaats een Walker
karretje aan te schaffen en weer
eens een verre reis te gaan
ondernemen? Wie weet, lekker
op het gemakkie de oude tijden
laten herleven.
		
Luistervink
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Argon F3 na goed seizoen nu ook Cupfighter

Wilnis

Fietspuzzeltocht op
Hemelvaartsdag

Donderdag 2 juni a.s. kunt u met het
hele gezin meedoen aan een gezellige fietspuzzeltocht ten bate van het
gemeenteproject UMOJA = Samen
één, hulp aan de bewoners van de
krottenwijken in Nairobi.
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan
gestart worden bij de Roeping,
Kerkstraat 12 te Wilnis. De route is
ongeveer 25 km lang en onderweg
is, om even bij te komen, een gezellige pitstop ingericht waar koffie/
thee/limonade en versnaperingen
te koop zijn. Onder degenen die alle
antwoorden goed hebben ingevuld
wordt een heerlijke taart verloot.
Deze wordt binnen De Ronde Venen
thuis bezorgd. Deelname kost
€ 2,50 per persoon maar maximaal
€ 7,50 per gezin. Wanneer op 2 juni
de weersomstandigheden zodanig
zullen zijn dat fietsen geen plezier is,
wordt de fietspuzzeltocht verplaatst
naar 13 juni (2e Pinksterdag). Bewegen is goed voor de gezondheid
en u steunt tevens een goed doel.

Mijdrecht

Hemelvaart in
'De Wegwijzer'
Op donderdag 2 juni is het Hemelvaartsdag. Op die dag vieren
christenen dat Jezus Christus naar
de hemel is opgestegen, de veertigste dag na Zijn opstanding uit de
dood met Pasen (bron: Wikipedia).
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22, wordt er 's morgens
om 10:00 uur een dienst gehouden.
In de preek gaat het over Handelingen hoofdstuk 1 vers 9 t/m 11. Daar
wordt de hemelvaart beschreven
door mensen die ooggetuigen waren.
Vanuit die tekst hoopt dominee
Weststrate een aantal vragen te
beantwoorden: ‘Wat gebeurde er?’,
‘Wat werd er gezegd?’, ‘Wat betekende het toen’ en ‘Wat betekent het
voor ons vandaag?’ Vanuit woon- en
zorgcentrum Nieuw Avondlicht en
De Kom kan de dienst ook via het
interne kabelnetwerk op de radio
(afstemmen op 96,7 MHz) beluisterd worden. Zie voor meer info ook
de website van de kerk op

De jongens van Argon F3 kunnen
terugkijken op een zeer geslaagd
seizoen. Het team werd gedurende de winterstop samengesteld
uit spelers van de “Champions
League”, Argon’s interne competitie. De uitdaging was om het in
het voorjaar op te nemen tegen
teams die in veel gevallen al sinds
september samenspeelden. En
met een combinatie van snelle
spitsen, robuuste verdedigers en
een betrouwbare keeper lukte dat
uitstekend! Zowel in de oefenwedstrijden als in de competitie werd
er veel gescoord en vielen er weinig
tegendoelpunten. Onder leiding van
de coaches Elroy Baas en Marlin
Bot werden de meeste wedstrijden
dan ook ruim gewonnen. Nu de
competitie ten einde is, heeft het
team ook deelgenomen aan verschillende toernooien en ontpopte
zich daar als echte Cupfighter! Zo
speelden de jongens op 15 mei op
het zonnige en uitstekend georganiseerde eigen Argon toernooi .

Na zwaarbevochten overwinningen
op teams uit Amsterdam, Uithoorn
en omstreken, behaalde Argon F3
daar de eerste plaats en kon het de
beker in ontvangst nemen. Afgelopen weekeinde werd er vervolgens
deelgenomen aan het toernooi in
Nieuwkoop. De jongens moesten er
vol tegenaan in een zware poule,
maar lieten zich weer van hun
beste kant zien. Helaas werd er één
wedstrijd verloren, maar met een
welverdiende tweede plaats kan het
team terugkijken op een uitstekend
resultaat. Het team gaat na de
zomerstop voor een deel verder als
Argon F1 en voor een deel als Argon E4 en zal dan ongetwijfeld nog
regelmatig van zich laten horen.

Engels in alle groepen van de Fontein

Waverveen

Op zaterdag 28 mei word er op het
plein van de kerk in Waverveen van
10.00 tot 15.00 uur weer een rommelmarkt t.b.v. de kerk gehouden.
Naast het gebruikelijke van alles
wat, zijn er zelfgemaakte kaarten,
planten, groente en fruit te koop.
Voor de kinderen zijn er spelletjes
met o.a.sjoelen en spijkers slaan.
Natuurlijk is er koffie,thee en
limonade met een gebakje of plakje
cake. Spullen voor de rommelmarkt
kunt u vrijdagmiddag 27 mei van
14.00 tot 17.00 uur brengen op
het plein bij de kerk.Voor vragen
kunt u bellen naar Nel Treur, tel.
0297- 261527 of Lenie Smit, tel.
0297-264495.

Komende zaterdag 28 mei, ’s
avonds om 19.00 uur, wordt in de
HH. Cosmas en Damianuskerk,
Kerkstraat 23 in Abcoude een speciale zaterdagavondviering gehouden. Het zal de ouderen onder ons
doen denken aan het Maria-lof van
weleer. Het ritueel is echter populair gezegd ‘wat afgestoft’ en aangepast aan deze tijd. Zoals de naam
van deze viering doet vermoeden,
wordt veel aandacht besteed aan
Maria, de moeder van Jezus. Een
mooie icoon van Maria van Altijddurende Bijstand staat centraal.
Paula Timmermans en Els van der
Wielen zijn de voorgangers in deze
viering. Misschien vindt u de thematiek ‘Maria’ niet van deze tijd? U
mag Maria zien als symbool van

alle moeders. Ieder van ons heeft
een moeder: geliefd, niet geliefd,
bekend, onbekend, dichtbij, veraf
etc. Misschien kan deze viering iets
voor u betekenen. Iedereen is van
harte welkom!

Ontdekkingseis door Nederland in molen Delphine

Op de foto, boven: Tim Waning, Guy
Veenhof, Skip Wagenaar, Chahid
Chakroun
onder: Hero Schulein, Gyani Manuel,
Lucien Löwe, Max Kroon, Kalle Ledegang

www.CGKMijdrecht.nl.

Rommelmarkt op
zaterdag 28 mei

Maria-lof, nieuwe stijl

Op een van de mooiste plekjes in
Abcoude, de molen Delphine aan het
Gein, geeft reisboekenschrijver Flip
van Doorn zondag 29 mei een lezing.
Hij komt op uitnodiging van boekhandel Sprey naar de pittoreske molen,
om zijn toehoorders mee te nemen op
een ontdekkingsreis door Nederland.
Zodra Nederlanders een paar dagen
vrij hebben, gaan ze naar het buitenland. Raar eigenlijk, want Nederland
kent zo veel mooie plekjes. Flip
van Doorn schrijft reisboeken over
Nederland. In de lezing 'Op Ontdekkingsreis door Nederland' neemt hij
ons mee langs een aantal onverwachte, bijzondere plekken in Nederland.
En passant geeft hij een kijkje in

de keuken en licht hij toe hoe zijn
reisgidsen tot stand zijn gekomen. Hij
illustreert zijn verhaal met beeld. Zijn
bekendste boek is 1000 Plekken die
je gezien moet hebben in Nederland.
Zojuist verscheen zijn boek Fietsen
Rond de Wereld in Nederland. Fietsen door Denemarken, Cuba, Amerika: het kan allemaal in Nederland.
De lezing van Flip van Doorn begint
om 15.00 uur. Locatie is de molen
Delphine aan het Gein Zuid 14. Kaarten á € 7,50 zijn te koop bij boekhandel Sprey of via www.boekhandelsprey.
nl. Na afloop signeert Flip van Doorn
zijn boeken. Parkeerplaatsen zijn beperkt, dus kom met de fiets of lopend.

Golfen voor Stichting Opkikker
En als je het juiste woord niet weet, heb je altijd nog je armen en benen om het
duidelijk te maken!
Na de zomervakantie wordt op de
Fontein in Mijdrecht gestart met
Engelse les in alle groepen aan alle
kinderen. Uit onderzoek is gebleken
dat (jonge) kinderen spelenderwijs gemakkelijk een tweede taal
aanleren. Met behulp van liedjes
en spelletjes wordt het Engels in
alledaagse onderwerpen gebruikt.
De eerste jaren staan vooral in het
teken van de spreekvaardigheid,
in de hogere groepen komt het
schrijven erbij. De lessen worden
vaak via het internet aangeboden
door Engelssprekende docenten.
Kinderen leren daardoor vanaf het
begin een correcte uitspraak.
Mario Herrera, de Engelse schrijver
van de methode die gebruikt wordt,

kwam op bezoek bij de groepen 5
en 6 en heeft daar een les van een
half uur verzorgd. Omdat hij geen
woord Nederlands spreekt, was het
spannend om mee te maken hoe de
les zou gaan. Geweldig! Door zijn
enthousiasme en door de speelse
aanpak was er helemaal geen taalkloof tussen hem en de kinderen.
Er is genoten van dit buitenkansje
en het was een hele eer om deze
internationale schrijver te ontvangen en aan het werk te zien. Zijn
methode wordt over de hele wereld
gebruikt om aan kinderen Engels
te leren. Na zijn bliksembezoek
kunnen de kinderen niet wachten
om na de zomer ‘echt’ met Engels
te beginnen.

Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar werd op vrijdag 20 mei jl. de
traditionele golfdag georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht- Wilnis. De
opbrengst van dit evenement is bestemd voor het goede doel. Jammer dat
het aantal deelnemende bedrijven, om allerlei redenen, wat achterbleef in
vergelijking met voorgaande jaren. Na afloop van de 18 holes kon toch een
cheque van 2.000 euro worden overhandigd aan de heer Ruud Sliphorst
van Stichting Opkikker; een landelijke organisatie die het mogelijk maakt
dat langdurige, ernstig zieke
kinderen samen met het hele gezin
de dag van hun leven beleven en
daardoor even uit de dagelijkse
ellende van ziekenhuizen en artsen
komen.
Het golftoernooi werd na een spannende strijd uiteindelijk gewonnen
door het team van het VSB Fonds.

Ruud Sliphorst van Stichting Opkikker
(rechts) ontvangt een cheque uit
handen van Chris Snijder lid van de
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis.

DE GROENE VENEN 		

5

Rabobank Fietstoertochten bij TTC de Merel

Fietsclub de Merel organiseert aanstaande zondag 29 mei de Rabobank Toertocht. De naar de sponsor
genoemde toertocht vindt dit jaar
voor de vierde keer plaats. Gekozen kan worden uit drie afstanden,
namelijk 50, 100 en 150 kilometer.
De afstand van 50 km is uitermate
geschikt om met het gezin te fietsen. Deze route gaat via de Waver
en Abcoude naar het Gaasperpark.
Hier is een pauzeplaats om gezellig
wat te eten en te drinken. Na de
stop gaat de route via Nederhorst
den Berg en Vreeland weer terug
naar Vinkeveen.
De 100 km is bedoeld voor de meer
geoefende fietsers. Deze route gaat
via Harmelen, Woerden, Woerdense
Verlaat en Zegveld naar Nieuwkoop. Daar is voor deze afstand
de stop. Daarna gaat de route via
Aarlanderveen, Alphen aan de Rijn,
Ter Aar en Zevenhoven terug naar
Vinkeveen.U fietst ook langs het

mooie natuurgebied de Groene
Jonker dat nog maar enkele jaren
geleden is aangelegd tegenover de
dierenbegraafplaats. De route van
de 150 km is bestemd voor prestatieve langeafstandsfietsers. Zij
rijden eerst de lus van 100 km en
komen dus weer even in Vinkeveen
om daarna de lus van 50 km te
fietsen.
Of u nu houdt van rustig fietsen of
van lekker doorfietsen: er is altijd
wel een afstand voor u bij. De routes lopen over rustige binnenwegen,
door en langs waterrijke gebieden
en landschappen van West Utrecht
en het Groene Hart.
Gestart wordt bij café de Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen.

In het kader van de Week van de
Amateurkunst, en het jaarlijks muziekfeest voor basisscholen traden
docenten van Kunstencentrum De
Hint in drie verschillende formaties op voor alle kinderen uit de
groepen 3 en 4 van de basisscholen
in Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen.
Omdat het thema van de Week van
de Amateurkunst (WAK) ‘Word
Wakker!’ was, gingen de voorstellingen grotendeels over opstaan en
wakker worden. De verschillende
gebruikte instrumenten werden
toegelicht. ‘De vroege vogels’, met
een aanstekelijk verhaal over een
band die een hit wil scoren, terwijl
de saxofonist maar niet wakker
kan worden, brachten de zaal in
vervoering. Er werd luidkeels
meegezongen, gedanst en geklapt.
In de voorstelling van ‘De Piraten-

band’ moet een meisje verschillende muziekinstrumenten leren
spelen om de mooie piratenhoed te
bemachtigen. Het blijkt uiteindelijk
een droom, hoewel.. ze wordt wakker met piratenhoed en dwarsfluit.
Het trio ‘de Classico’s’ brachten
verschillende aansprekende stukken klassieke muziek ten gehore,
waarbij en passant de geschiedenis
en de kenmerken van de viool, cello
en piano werden toegelicht.
In totaal hebben ruim 1900
kinderen en zo’n 100 begeleiders
de voorstellingen bezocht. De
concerten maken deel uit van het
educatief programma van De Hint
voor basisscholen, waarbij jaarlijks
alle basisscholen worden bezocht of
schoolklassen worden uitgenodigd
voor een concert of workshops in de
locaties van De Hint.

Maatjes ontmoetten elkaar in De Kweektuin
gebruiken. Alle ingeschreven maatjes,
hulpvragers van Maatje voor Twee en
belangstellenden waren uitgenodigd
bij De Kweektuin in Mijdrecht.
Deze kwekerij is een biologische
groentetuinderij, waar zelfstandig
wonende kwetsbare burgers een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen.
De genodigden verzamelden zich in
de ochtend, in gezelschap van burgemeester Marianne Burgman, kweker
Wim Koolhaas
en projectcoördinator Carolien
Harbers bij de
Tuinderslaan in
Mijdrecht.
Op het programma stond
het maken van

Kort Nieuws
Baambrugge

Vijf Bogen Volleybal
toernooi

Op vrijdag 27 mei wordt er weer
het jaarlijkse BEO Vijf Bogen
Toernooi gespeeld. 5 Recreatieve
teams zullen de strijd met elkaar
aan gaan. Dit zijn Atalante uit
Vinkeveen, Nigtevecht, Dames
Abcoude en 2 BEO mix teams. Na
de spannende wedstrijden zullen
de winnaars bekend gemaakt worden. Maar daarna zal het spektakel van de TOMBOLA los barsten.
Vele aantrekkelijke prijzen zullen
er ook nu weer te winnen zijn. Dus
kom de teams aanmoedigen vanaf
19.30 uur in de sportzaal van
Dorpshuis De Vijf Bogen. Entree is
natuurlijk gratis en wie weet win
je wel de hoofdprijs. Wat dat zal
zijn is nog een verrassing. Kijk ook
op www.devijfbogen.nl

De Ronde Venen

Doe mee aan
Woonwensenonderzoek

Kijk voor meer informatie over
inschijven, starttijden e.d. op
www.ttcdemerel.nl of bel Margot
Kompier 0179-267741.

Sportdag op de Driehuis

Een dag waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en ook eens kennis
kunnen maken met De Kweektuin.
Om die reden vond woensdag jl. voor
de derde keer de zogenaamde ‘maatjesdag’ plaats. Maatje voor Twee is
een initiatief van Stichting De Baat,
en is er voor alle zelfstandig wonende
inwoners in het werkgebied van de
Stichting, die om welke reden dan
ook een maatje (vrijwilliger) kunnen

Schoolconcerten ‘Word Wakker’ door
Hintdocenten groot succes

Afgelopen woensdag vond de
jaarlijkse sportdag van de Driehuisschool plaats. Ook dit jaar mocht er
weer gebruik worden gemaakt van
de velden van Hockeyvereniging
Mijdrecht, waarvoor onze hartelijke
dank! ’s Morgens in alle vroegte
waren er al vele mensen in touw
om voor de kinderen alles klaar
te zetten. De kleuters hadden een
apart veld met kleine spelletjes en
de groepen 3 tot en met 8 hadden
twee grote velden tot hun beschikking, met vele uitdagende spelen. De
OR had geld beschikbaar gesteld om
leuke spelen te huren voor de kinderen. O.a blind volleybal, zaklopen
met z’n vijven tegelijk, skippyballen,
voetballen met enorme broeken aan
en nog veel meer. Dit n.a.v. het feit

een lunch met zoveel mogelijk ingrediënten uit De Kweektuin. Iedereen
kon onder leiding van Simone Reijm,
workshopleider van Koken met
Simone, samen een lunch bereiden.
Zo kon men kiezen om twee soorten
soep te maken, twee verschillende
salades of mee te helpen met het
nagerecht.
Ook werd er door twee medewerkers
van De Kweektuin een rondleiding
gegeven door de kas. Met heel wat
kennis over de kwekerij kon iedereen
aan tafel plaatsnemen. Wethouder
Kees Schouten was aanwezig om
iedereen toe te spreken. De wethouder sprak lovende woorden over De
Kweektuin en Maatje voor Twee. Met
name ook voor alle vrijwilligers die
zich hiervoor inzetten. De dag werd
feestelijk afgesloten met het nuttigen
van de zelf gemaakte lunch.

dan de school 140 jaar bestaat dit
schooljaar! Als opening kwam Edith
van dansschool Nicole ons even goed
opwarmen met gezellige muziek
erbij.
Daarna kon het echt gaan beginnen.
De kinderen gingen enthousiast aan
de slag en genoten. Ook het weer
was gunstig; lekker droog en niet
te warm. Tussendoor was er een
versnapering van de ouderraad,
waarvoor namens de kinderen dank!
Rond de klok van 12.00 uur kregen
de kinderen een heerlijk ijsje en ze
konden toekijken hoe de juffen ook
een teamspel gingen spelen, nl skippyballenrace. De juffen werden flink
aangemoedigd! Ieder kind kreeg
een diploma en ging tevreden naar
huis na een sportieve dag.

De dag werd georganiseerd door
cliëntbegeleider Hanne Lap van De
Kweektuin en projectcoördinator
Carolien Harbers van Stichting De
Baat.
foto’s jessie bos - fotoworkshop de
ronde venen

Doe mee aan het woonwensenonderzoek en maak kans op prijs van
150 euro! De gemeente De Ronde
Venen en Westhoek Wonen voeren
in de periode van 11 mei tot en
met 3 juni een grootschalig woonwensenonderzoek uit. Doel van
het onderzoek is een goed beeld
te krijgen wat inwoners precies
verlangen als het om hun huisvesting gaat. Daarom worden alle
inwoners van de gemeente van 18
jaar en ouder opgeroepen een enquête in te vullen op internet om
vragen te beantwoorden over de
huidige woning, over toekomstige
woonplannen en woonwensen.
Onder de deelnemers wordt een
aantal aantrekkelijke prijzen verloot. De vragen zijn te vinden op
www.derondevenen.nl

De Ronde Venen

Een maatje voor Joke
Joke is 26 jaar en ze woont weer
thuis bij haar ouders omdat ze het
in de woonvoorziening niet naar
haar zin had. Nu zoekt Joke een
maatje (liefst een leeftijdgenoot)
waar ze af en toe eens lekker mee
kan kletsen of samen op stap kan
gaan, samen naar de film of naar
het Dolfinarium bijvoorbeeld?
Joke is licht autistisch en heeft
een lichte verstandelijke beperking.
Handjehelpen regio Utrecht
organiseert vrijwillige hulp voor
kinderen en volwassenen met een
handicap of chronische ziekte.
Handjehelpen streeft naar een
zorgvuldige match van vrijwilliger
en hulpvrager voor een langere
periode. Daarom is het belangrijk
dat het tussen hen klikt. Bel voor
meer informatie met tel. 0346251421 (Yvonne Sieben) of kijk
op www.hhru.nl.
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Mededeling voor onze klanten

Gewijzigde openstelling kantoor in verband met feestdagen

Tijdens en rondom de komende feestdagen gelden
gewijzigde openingstijden voor Westhoek Wonen,
de Servicepunten en YourHome:

Westhoek Wonen, de Servicepunten en
YourHome zijn gesloten op:
2 juni Hemelvaartsdag
13 juni 2e Pinksterdag
Op vrijdag 3 juni is alleen Westhoek Wonen
gesloten
Westhoek Wonen, Rendementsweg 14, Mijdrecht
Telefoonnummer: (0297) 23 23 23
Openingstijden: ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur
Servicepunten wonen, welzijn en zorg
Telefoonnummer: (0297) 58 76 00
Voor openingstijden kijk op
www.servicepuntderondevenen.nl
• Hoofdweg 1 in Mijdrecht
• Dorpsstraat 28 in Wilnis
• Futenlaan 52 in Vinkeveen
YourHome, Kerkgaarde 5, Abcoude
Telefoonnummer: (0294) 28 09 90
Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 12.30 uur

ZORGELOOS WONEN

11-000-AdvFeestdagen-juni2011-FC.indd 1

23-5-11 17:04
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DE WEEK IN BEELD
Afgelopen zaterdagmiddag hebben alle deelnemers aan het afzwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3 hun diploma behaald bij Zwem- en polovereniging De
Amstel. De onderstaande leden hebben afgelopen zaterdag met succes afgezwommen:
Zwemvaardigheid-1: Remke Verwoerd, Mylene Posdijk, Elke Sannes, Noah Kuystermans,
Jikke ten Cate, Valerie Otten en Aisha Bank; Zwemvaardigheid-2: Lina Kruijswijk en
Jayden Alde; Zwemvaardigheid-3: Ilse Kruijswijk, Mike van der Bijl, Anouk Pappot en
Esmee Pappot. Allemaal van harte gefeliciteerd! Meer weten? Ga dan naar www.zpv-deamstel.nl.

Op diverse plaatsen binnen De Ronde Venen gaat binnenkort de avondvierdaagse
weer van start. De afgelopen week startten de kinderen uit Abcoude, Baambrugge
en Amsterdam Zuid-Oost al om in vier dagen tijd 20 of 40 kilometer te lopen. Wie
dat haalde, heeft gisteravond bij het defilé dan de felbegeerde medaille ontvangen. Dit jaar hebben de scholen ook een groepsmedaille ontvangen.
Tussen de 500 en de 600 bezoekers hebben zaterdag jl. de tweejaarlijkse Hoefse Hobbydag bezocht. Door het fraaie weer kwamen veel belangstellenden op de fiets naar De
Springbok, zodat verkeersopstoppingen uitbleven. Binnen en buiten toonden ruim 30
exposanten een zeer breed scala aan creatieve tijdsbestedingen en er was voor elk wel
wat wils. Na afloop waren bezoekers en deelnemers het eens: over twee jaar moet er
weer een Hoefse Hobbydag komen.				
foto rob isaacs

Zaterdag 21 mei jl. vierden de jongens van de C5 hun kampioenschap. De opkomst en de inzet van het team waren het hele jaar
super, en ook de trainingen van Paul Kraak hebben zeker bijgedragen aan dit kampioenschap. Alle ouders waren uitgenodigd
om bij de huldiging te zijn. De leiders hadden een oude legervrachtwagen geregeld. Hierop werden de jongens luid toeterend
door Wilnis gereden. Niemand wist ervan, dus de verrassing was
groot. Gefeliciteerd Anthony, Djan, Tom, Vincent, Cedric, Magnus,
Stefan, Jamie, Melvin, Niels, Daniël, Rogier, Jari en Jerry!

Afgelopen zaterdag
waren de dames uit
Vinkeveen te gast bij
tennisvereniging De
Ronde Vener. Geen
onbekenden van
elkaar, wat al een
gezellig begin was
van de dag. Van de
vier singles werden
er twee door DRV
gewonnen (Joyce en
Saskia) en twee door
VLTV (Anne Marie en
Annick). De einduitslag werd beslist door
de twee dubbels waarvan de winstpunten allebei naar DRV gingen.
Onder het genot van een hapje en een drankje was het daarna nog erg gezellig
!! Volgende week moet er nog één keer gespeeld worden in deze competitie.
Succes dames!

Wat is er nou leuker dan
het winnen van een gratis
circusdag?! Het overkwam de
Antoniusschool in De Hoef. Op
20 mei werd het schoolplein
omgetoverd tot een openluchtcircus. Onder leiding van
Jos en heel veel hulpouders
oefenden alle kinderen de tien
onderdelen. Ze maakten samen
een leuke act, werden verkleed
en geschminkt. De kleuters
openden de voorstelling met
een grappige pantomime.
Daarna kwamen alle groepen
aan de beurt: goochelen, lopen
op grote ballen, eenwielers, lopen over een koord, jongleren,
acrobatiek, trapeze, te veel om
op te noemen! Zelfs de twee
pechvogels Twan en Laura
met een gebroken arm konden
meedoen!. De voorstelling
werd druk bezocht door ouders, grootouders en andere belangstellenden. Na het
laatste grote applaus hielpen vele ouders met opruimen.

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

DE GROENE VENEN

Let’s Talk over Multi Mondo
Alle eerdere bezoekers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 30 mei bij Let’s Talk. Die activiteit speciaal voor vrouwen gaat deze keer over
Stichting Multi Mondo zelf.
Deze stichting organiseert iedere laatste
maandag van de maand ‘Let’s Talk’ voor
alle vrouwen in de regio. Het doel is om
vrouwen van verschillende afkomst in contact te brengen en om zich samen te verdiepen in allerlei interessante onderwerpen
tijdens lezingen of meer actieve workshops.
In een ontspannen sfeer kunnen vrouwen
met elkaar kennismaken tijdens ‘Let’s Talk’
vanaf 19.30 uur. Dan gaan de deuren van
wijkgebouw Present namelijk open voor de
inloop. De workshops, lezingen of andere
activiteiten starten steeds om 20.00 uur.
Deze laatste maandag van de maand mei
staat Multi Mondo centraal. Iedereen die

er meer over wil weten, kan ontdekken
welke activiteiten de stichting al een paar
jaar biedt speciaal voor vrouwen zoals fysio
fitness en verschillende zwemgroepen. Verder is er aandacht voor veranderingen en
welke mogelijkheden er nog meer zijn, over
toekomstplannen en de vrouwen kunnen
hun eigen wensen kenbaar maken.
Houd de lokale media in de gaten om op
tijd de uitnodiging en details te zien over
komende Let’s Talk avonden en andere activiteiten via de stichting Multi Mondo. Kijk
voor meer informatie op:

www.multimondo.nl.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Opening ‘Hof van Geur en Kleur’ bij Zuwe Maria-Oord
Steek de koppen bij elkaar en doe ook mee met
Burendag 2011
Een gezellige straatspeeldag met lekkere hapjes, een workshop Zumba voor alle buurtkinderen, of nieuwe aardbeienplantjes in de buurtmoestuin? Het kan allemaal tijdens Burendag.
Dit is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e
zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op 24 september. Het is een dag waarop
je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.
Waar Douwe Egberts inspireert tot het komen van goede ideeën, maakt het Oranje Fonds
deze goede ideeën mogelijk met een vergoeding.
1 & 8 juni Promotietour Burendag bij jou in
de buurt!
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren een speciale ‘Koppen bij elkaar’ promotour
door heel Nederland. Tijdens die tour worden
gratis tips & tools uitgedeeld die je helpen bij
het bedenken en organiseren van goede Burendag ideeën. Op woensdag 1 & 8 juni komt de
promotour bij jou in de buurt met een speciale
stand, folders, tips en trucs en natuurlijk gratis
koffie.
Woensdag 1 juni Mijdrecht:
Wijkcentrum Present, Johan van Renessestraat 16. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Woensdag 8 juni Vinkeveen:
Servicepunt, Futenlaan 52. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Vraag geld aan!
Het Oranje Fonds stelt tot maximaal € 500,00
per Burendagactiviteit beschikbaar en daarbij
ontvang je ook een leuk feestpakket. Dit jaar is
het ook mogelijk om geld aan te vragen bij het
Oranje Fonds wanneer je Burendag op 23, 24
of 25 september viert.
Burendag ook voor buurtorganisaties!
Buurtorganisaties hebben de afgelopen jaren
een belangrijke rol gespeeld op
Burendag. Overal in het land
hielden buurtorganisaties open
huis en zijn activiteiten in en om
buurthuizen uitgevoerd.
Tips en tools?
Voor inspirerende Burendag
ideeën zie de website: www.
burendag.nl. Burendag wordt
lokaal ondersteund door Annelies de Hoop, opbouwwerker
bij Stichting De Baat. Zij is te
bereiken op 0297-230280 of via
de e-mail
a.dehoop@stichtingdebaat.nl.

Op dinsdag 7 juni zijn inwoners van de gemeente De Ronde Venen van harte welkom
tijdens de Opening van het ‘Hof van Geur en Kleur’ bij Zorgcentra Zuwe Maria-Oord.
Het ‘Hof van Geur en Kleur’ is een tuin op
het terrein van het zorgcentrum. De tuin is
zintuigstimulerend en wordt geopend voor
bewoners, buurtbewoners en belangstellenden. Buiten zijn is rustgevend en kleuren,
geluiden, geuren en smaken stimuleren de
zintuigen. Na het ophogen van het terrein
is het prachtige tuinontwerp van tuinarchitect Foske Groenendijk door hovenier
Rodenburg uitgevoerd.
Programma
Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur, en

wordt ontvangen met een versnapering. Om
15.00 uur is er een welkomstwoord door
projectleider Will Kapteijns, dat om 15.15
uur wordt gevolgd door de officiële opening
door bewoners van Maria-Oord. Daarna
zingt het bewonerskoor, onder leiding van
muziektherapeuten, een zomer- en tuinlied.
Iedereen die nieuwsgierig is geworden,
is van harte welkom op 7 juni om 14.30
uur. Het adres is Herenweg 69, Vinkeveen
(naast de RK kerk).

Familieberichten
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Vijftig jaar lid van Koor Kunst Na Arbeid
Maandag jl. Ria van Ankeren - Verweij gehuldigd ter gelegenheid van het feit dat zij 50 jaar
lid is van het koor Kunst Na Arbeid uit Mijdrecht. Uit handen van bestuurslid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond ( KCZB) de heer
H. Hulsman, mocht ze een mooi wandbord in
ontvangst nemen en kreeg ze bloemen overhandigd. Ria van Ankeren is niet alleen een trouw
lid, maar is ook actief in verschillende commissies ten behoeve van het koor. De wekelijkse
repetitie avond kreeg hierdoor een feestelijk
tintje. Koor KNA repeteert op maandagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene naast
de Janskerk te Mijdrecht.
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Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor
meer informatie tel. nr. 0297-254090 of 0297284210.
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Zomerspaarweken bij de RegioBank Wilnis
Heeft u een extraatje of uw vakantiegeld ontvangen? Daarmee kunt u leuke dingen
doen. Meedoen aan de Zomerspaarweken bij RegioBank bijvoorbeeld. Als u tijdens de
Zomerspaarweken € 500 of meer spaart, ontvangt u een aantrekkelijke rente én een set
zomerglazen. Ziet u zichzelf al van uw drankje genieten, terwijl uw spaargeld ondertussen
groeit? De Zomerspaarweken lopen tot en met 16 juli 2011.
Nog geen spaarrekening bij RegioBank?
Ook als u nog geen spaarrekening heeft bij
RegioBank kunt u profiteren van deze spaaractie. Ga met uw legitimatiebewijs naar de
RegioBank in Wilnis aan de Dorpsstraat 7 in
Wilnis. Zij adviseren u graag welke spaarrekening het beste bij uw spaarwensen past. En na
storting van minimaal € 500 krijgt u meteen de
leuke set zomerglazen mee naar huis!
Maxisparen: eenmalig (bij)storten
Heeft u een groter bedrag dat u wilt sparen?
Tijdens de actieperiode is het mogelijk om
éénmalig een bedrag van maximaal € 20.000
(bij) te storten op Maxisparen. Interessant als
u al een Maxisparen rekening heeft, maar ook
aantrekkelijk voor nieuwe spaarders! Infor-

Veel belangstelling voor info-avond borstkanker
Dinsdagavond jl. vond bij Inloophuis 't Anker een drukbezochte informatiebijeenkomst
plaats over borstkanker.
Bea en Ineke, vrijwilligsters
van de borstkankerpatiëntenvereniging Nederland (BVN)
en Adrie (uit Woerden)
presenteerden de avond en
gaven een demonstratie van
prothese-materiaal en onderkleding / badkleding etc. Het
bewogen verhaal va Bea over
haar ziekte en de moeilijkheden die ze daarbij ondervond,
maakte veel reacties los bij
het publiek. Een grote groep aanwezigen gaf blijk van betrokkenheid bij het onderwerp.
Na afloop van de avond werden de drie dames hartelijk bedankt met een fraai boeket.
foto henny in 't hout

meer ernaar bij de RegioBank.
Actievoorwaarden
De voorwaarden van de RegioBank spaarrekening die u kiest, staat een inleg van € 500
toe. Het ingelegde spaargeld moet dan wel
minimaal 3 maanden op de rekening blijven
staan. Overboekingen tussen RegioBank spaarrekeningen onderling komen niet in aanmerking
voor dit actieaanbod. U ontvangt maximaal één
set zomerglazen, zolang de voorraad strekt.
Meer weten over de spaarmogelijkheden van
Regio Bank en deze zomeractie? Kom dan
gerust even langs bij Regio Bank Wilnis aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Bellen kan natuurlijk ook: 0297-289090.
Graag tot ziens!

Vijfentwintighonderd euro voor A Sister’s Hope

Dubbel goed gevoel na massage weekend KernGezond
Op het gebied van onderzoek naar borstkanker bij vrouwen is nog heel veel werk
te doen. De kennis van hoe en wat vordert
gestaag, het onderzoek gaat voort. Voor
dit onderzoek is heel veel geld nodig. José
Degens van KernGezond bedacht een leuke
manier om een bijdrage te leveren. Samen
met een zevental collega’s masseerden ze
een vrijdagavond en een groot deel van de
zaterdag. Maar liefst 120 mensen gingen
ter (massage-)tafel en hielden een goed
gevoel over van de behandeling.

Begraven
of
cremeren?

door paul bosman

Vanaf vrijdagavond liepen de bezoekers aan
het Hofland Medisch Centrum af en aan.
Via een strakke planning, onder leiding van
Marja, onze secretaresse, die degene was die
alle sponsoring voor elkaar heeft gekregen,
de agenda heeft bijgehouden, de mensen een
warm welkom bezorgde en ons ondersteunde
op elk vlak, meldden ze zich aan de balie
voor een twintigtal verwenminuten waar voor
een team van acht massage specialisten garant stond. José was de gangmaker, die niet
veel moeite hoefde te doen haar collega’s
warm te maken voor het inititiatief dat A Sister’s Hope een flink sponsorbedrag zou gaan
opleveren. “Toen ik drie maanden geleden
op een bijeenkomst was waar onderzoekers
hun verhaal vertelden, werd ik diep geraakt,”
zo vertelt José. “Het maakte iets los in mij
en ik bedacht een middel ook een steentje te
kunnen bijdragen. Toen ik met het massageverhaal kwam, zei mijn baas onmiddellijk dat
ik de ruimte hier bij het HMC gratis mocht
gebruiken en hij zei nog heel veel meer:
‘Waarom doen we het niet met z’n allen?’,

Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

dat vond ik een meer dan goed idee. Via onze
praktijk maakten we onze ideeën bekend en
al snel stroomden de klanten toe. Indrukwekkend was het te zien dat dit aantal tot 120
steeg.”
Maar ook het bedrijfsleven was niet kinderachtig. Batavia zorgde er voor dat de deelnemers met een goed gevulde maag aan de slag
gingen, Karwei zorgde voor schermen, die de
privacy van de klanten waarborgden, Dencor
Medical droeg haar steentje bij en FysioTotaal (Annita en Ellen) uit Gouda was van
de partij met Goudse stroopwafels bij ieder
kopje koffie.

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

Natuurlijk is het fijn dat we zo veel geld
bijeen mochten brengen. Het is misschien
nog waardevoller dat we met z’n allen eens
stil hebben gestaan bij wat borstkanker voor
een mens betekent. Je zou eigenlijk moeten
zeggen, stil liggen, de mensen die de massage ondergingen vonden het geweldig en wij
vonden het fantastisch om te kunnen doen.

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Cultuuraanbieders laat u zien op uitinderondevenen.nl
Vorige week presenteerden cultuurconsulenten Margriet Veeneman en
Marlous van Merkenstein de nieuwe
website van de Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen www.uitinderondevenen.nl tijdens het Cultuurcafé in De
Boei. Hierop komt alle informatie
over het culturele aanbod in De Ron-

de Venen te staan; over alle cultuurmakers, organisaties, kunstenaars en
gezelschappen en de activiteiten die
zij aanbieden. De culturele agenda
en het cursusoverzicht vormen een
belangrijk onderdeel van de website.
Bewoners hoeven niet meer te eindeloos te zoeken naar wat er allemaal
te doen is in hun gemeente, maar
kunnen dit via uitinderondevenen.nl
snel en eenvoudig checken.
Maar dit kunnen wij niet alleen! Om
de website zo volledig mogelijk van
informatie te voorzien, verzoeken de
consulenten alle cultuuraanbieders
om hun activiteiten aan te melden via

de website en gegevens die er wellicht al opstaan te checken.
In september volgt de officiële lancering van www.uitinderondevenen.nl,
waarbij een goed gevulde website aan
alle inwoners van De Ronde Venen
gepresenteerd zal worden. Dit doen
de cultuurconsulenten in samenwerking met de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via: m.veeneman@bibliotheekavv.nl of m.van.merkenstein@
bibliotheekavv.nl.

AJOC Festival 2011 staat voor de deur
Voor een lage prijs optredens van diverse bands van Nederlandse bodem zien? Over ruim twee weken is zo ver: van 10 t/m 13 juni vindt de
26e editie van het AJOC Festival plaats in Wilnis. Nieuw dit jaar: een
tweede podium, diverse eettentjes, meer aandacht voor aankleding en
uitstraling en (nog) meer muziek!
Het is aftellen geblazen totdat het
AJOC Festival verrassend van start
gaat met een avond vol 90’s hits.
Party Animals, Ben Liebrand, Twenty 4 Seven en 90’s NOW! zetten op
het hoofdpodium de hoogtepunten
voor je op een rij. Op het buitenpodium kun je uit je dak gaan met
Surfing Allowed, Against the Grain,
The Dance, Duroc en Audioknights.
Kaartprijs: € 10,-

gehore, en tussen de optredens door
kun je nieuwe energie opdoen bij
de viskraam.
Ook deze avond staan er op het
buitenpodium bands die minder
bekend, maar zeker niet minder
getalenteerd zijn: No Comment,
Chaoz, Elfish and the Coversolution,
Mindspin en Dicky Curtis laten op
zondag 12 juni zien en horen wat ze
kunnen! Kaartprijs: € 19,-

Op zaterdag 11 juni kun je genieten
van een optreden van de Zeeuwse
band Racoon. De beste soulzangers van Nederland Alain Clark en
Waylon staan deze avond op het
hoofdpodium! The Black Bellies,
Make Sense, Cave on Fire, The
Red17 en Social Animal knallen
deze avond op het buitenpodium.
Kaartprijs: € 19,-

Maandag 13 juni is de Spektakeldag van het AJOC Festival. Op deze
dag wordt voor jong en oud een
leuk feest georganiseerd, met in de
tent optredens van o.a. Het Zandkasteel, Helemaal Hollands, Frans
Duijts, Memphis Maniacs en BZB.
Ook buiten is weer genoeg te doen:
onder andere een helikoptervlucht,
een honden- en schapenshow en talloze attracties en demonstraties.
Op het buitenpodium kun je optredens van De Kinderband, Insane,
Rife, View Apart, Mensergerjeniet,
Steel Factory en Volhardt zien.

Zondag 12 juni heeft het AJOC Festivalterrein wel wat weg van de Volendamse Zeedijk: Jan Smit en 3JS
brengen onvervalste meezingers ten

Vijfjarig bestaan Theater Piet Mondriaan in Abcoude

‘Ambitie voor meer theaterbezoekers uit
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen’
Na de samenvoeging met
Abcoude heeft De Ronde Venen
er een theater bij gekregen. In
Theater Piet Mondriaan aan de
Broekzijdselaan te Abcoude kunt
u terecht voor cabaret, muziektheater en toneel. Aanstaande
zaterdag 28 mei viert het theater haar vijfjarig bestaan. Een
gesprek met Wiet van der Velden, voorzitter van het theater.
In het voorwoord van de nieuwe
brochure schrijf je dat het ‘geen
onbezorgd theaterseizoen’ gaat
worden.
“Dit is voor ons een overgangsseizoen, we hebben geen idee

wat het publiek gaat doen. In
de afgelopen paar jaar hadden
we, net als de landelijke trend,
minder bezoekers. De crisis en
de BTW verhoging (per 1 juli,
red.) zijn hiervan de oorzaak. Wij
wenden de BTW-verhoging niet
volledig af op de bezoeker, onze
begroting is 10% hoger gezet.
We hopen toch dat mensen het
van waarde blijven vinden dat
Abcoude en De Ronde Venen een
eigen theater hebben.”
Krijgen jullie gemeentelijke
subsidie?
“We krijgen het zeer bescheiden
subsidiebedrag van € 4275 in

Kaartprijs: € 8,- (Gratis entree voor
kinderen t/m 12 jaar)
Zoek & win kaarten voor AJOC
Festival 2011
Deze week is het laatste AJOC
Festivaldier ergens in gemeente De
Ronde Venen verstopt. Vind jij dit
beest, dan win jij kaarten voor het
AJOC Festival 2011! Voor een hint
over de verstopplek van het AJOC
festivaldier en actuele informatie
over het AJOC Festival en de kaartverkoop kijk je op
www.AJOC.nl. De kaarten kun je ook
krijgen bij enkele vaste verkooppunten.

vergelijking met de ruim dertigduizend Euro die Cultura krijgt. Onze
hoofdsponsor (Plus Koot, red.)
geeft daarentegen een substantiële bijdrage, als hij wegvalt moeten
we ons zorgen gaan maken. Ik heb
met Wethouder Spil een gesprek
gehad om te kijken naar harmonisering tussen Cultura en ons. Ze
heeft aangegeven om hierover na
te willen denken. De gemeente
zou kunnen profiteren van een
bestaand theater en de infrastructuur. Ik hoop daarom dat de politiek ons, voor de hele gemeente,
als hét theater wil zien, maar weet
dat Cultura ook trekt om deze rol
op zich te nemen. Een intentie tot
samenwerking is al wel besproken
met Piet Voorwinden (voorzitter
Cultura, red.).”
In welk van de vijf jaar is de dalende trend in bezoekers ingezet.
“In de eerste twee jaren wist ik
niet wat me overkwam, dat waren
topjaren, toen zaten we boven de
90% zaalbezetting. We zitten nu
ongeveer op 70%, onze minimum
bezettingsgraad. Zolang de mensen het kaartje willen blijven beta-

A.s. zaterdag in
Parochiehuis Mijdrecht

Voorjaarsconcert
Zangschool Studio
Rotschild
foto wim stolwerk

Expositie in Hofland
Medisch Centrum

Na zijn impressie van Newfoundland in twaalf beelden, toont Wim
Stolwerk nu actuele foto’s over
deze tijd van het jaar: Lente. Wim
is lid van Fotoworkshop De Ronde
Venen en werkt als freelance fotograaf. “Natuurlijk heeft elk seizoen zijn eigen charme! De lente
is echter wel heel apart, alles
ontluikt en de natuur komt weer
tot bloei. We gaan van somber en
grijs naar veelkleurig en vrolijk.
Gelukkig wonen we hier ook in
een omgeving waar dat goed te
zien is.” Voor de expositie is een
aantal foto’s over flora en fauna
uitgezocht. Natuurlijk zijn er ook
foto’s van een grutto en tureluur te
zien, vogels die echt karakteristiek
zijn voor het voorjaar. De lente
is ook het seizoen van voerende
futen, meerkoeten met jongen,
bloemen zoals de maagdenpalm
en zelfs hazen. Ook hiervan zijn
foto’s te zien.
Door de droogte van de afgelopen
maand hebben vooral weidevogels,
zoals de grutto en de tureluur, het
erg moeilijk. De grond is te hard,
waardoor ze veel moeite hebben
om bij voedsel te kunnen komen.
De droogte en warmte werken wel
weer in het voordeel van andere
vogels zoals de koolmees en rupsen zijn er in overvloed. Fotoworkshop De Ronde Venen wenst u veel
kijkplezier bij de expositie van de
twaalf foto’s in Hofland Medisch
Centrum. Meer fotowerk van Wim
Stolwerk is te vinden op zijn eigen
website: www.mirrorimage.nl

len, is het goed. We hebben tot nu,
dankzij sponsoren en advertenties,
de prijs van het kaartje laag weten
te houden. Voor de komende vijf
jaar moeten we goed op de winkel
passen. Ik zie de gemeente niet als
subsidiënt, maar als sponsor. We
zijn dan meer een gelijkwaardige
partner.”

Voor de vijftiende keer organiseert
Zangschool Studio Rotschild een
leerlingenconcert; voor het eerst
echter in het Parochiehuis in
Mijdrecht!
Er zullen ongeveer 20 leerlingen
hun prachtige stemmen laten horen,
van jong tot ‘ietsje’ ouder. Ze zullen
ongetwijfeld weer voor een fantastische muzikale avond zorgen. Het
repertoire is veelzijdig: Musical,
klassiek, jazz en pop, voor ieder wat
wils!
Van Vivaldi, Schubert en Gershwin tot Andrew Lloyd Webber en
van vele up-tempo’s tot gevoelige
balads. Thomas Oudshoorn, Jan
Klomp, Yves Gassman, Jeroen Kolkmeijer, Petra van der Vaart, Maaike
van Driessche, Marian Tuinenburg,
Geertje van Wijngaarden, Ellen
Hilbers, Mariette Fakkeldij, Wilma
Schoenmaker, Julia van Alphen,
Floor van Scheppingen, Judith en
Esther van Harten, Debby Janmaat,
Maud Fernhout, Margot Brandenburg, Babette Labordus, Martin
Verrips en Sammy Uivel worden
begeleid door hun zangcoach
Greetje de Haan.
Maar dat is nog lang niet alles!
Dus laat u verrassen en kom een
avondje heerlijk genieten in het Parochiehuis aan de Bozenhoven 152
te Mijdrecht. Het concert begint om
19.30 uur, maar de zaal is al vanaf
19.00 uur open.
Last but not least: de toegang is
vrij, maar een bijdrage in de onkosten aan het eind van het concert
wordt op prijs gesteld. Graag tot
zaterdag!

cabaretduo Schudden, Erik van
Muiswinkel, Katinka Polderman,
Marike Jager, Kamps en Kamps te
zien zijn.
Voor alle voorstellingen in Theater
Piet Mondriaan en voor kaartverkoop kunt u terecht op

www.ab-art.nl.

Hoeveel procent van jullie bezoekers komen uit Mijdrecht, Wilnis
en Vinkeveen?
“Een paar procent. Ons theater in Abcoude is dichterbij dan
Schouwwburg Amstelveen, wij
beschikken over gratis parkeergelegenheid en onze horecatarieven
zijn lager. Als bestuur hebben we
zeker de ambitie om bewoners uit
de andere kernen dan Abcoude
naar ons theater te laten komen,
door een hogere bezetting blijft
hierdoor het kaartje ook betaalbaar. Wij zijn van plan om dit jaar
een flyer te laten maken die huis
aan huis wordt verspreid in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.”
In het nieuwe seizoen, dat start
vanaf 17 september, zullen o.a. het

Wiet van der Velden
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Dr. Beeker over Malaria:

‘Ziet gij muggen lang van poot, aarzel niet maar sla ze dood’
Laatst was ik op een congres over Malaria, waar een gastspreker was; een geboren en getogen Duitser. Hij vertelde ons over de behandeling en de
preventie van Malaria en hij liet een paar proefballonnetjes op over de invloed van het Nederlandse gezondheidsstelsel op de standaard behandeling. Als u nu denkt dat Malaria geen onderwerp is voor u, omdat u toch altijd naar de Ardennen op vakantie gaat, volgt hier de eerste
alarmbel. Malaria kwam tot in 1953 in Nederland nog gewoon voor en één van de streken waar dat voorkwam was in het polderlandschap
van De Ronde Venen. Na de tweede wereldoorlog waren er zelfs meer dan 20.000 nieuwe ziektegevallen per jaar. De toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente maken het waarschijnlijk dat Malaria hier weer terug zal komen.
We gaan verder, nu eerst een stukje
uitleg over de ziekte zelf;
Malaria; een bijzondere ziekte
De ziekmaker is een parasiet,
die in onze lever tot ontwikkeling komt en zich voedt met rode
bloedlichaampjes in de circulatie.
In de lever vermeerdert hij zich en
uiteindelijk gaan mensen ten onder
aan, onder andere, een tekort aan
rode bloedlichaampjes. De parasiet
is niet direct in staat om van de ene
naar de andere mens te hoppen.
Hij gebruikt als transportmedium
een mug, de mug steekt iemand
die besmet is en krijgt de parasiet
binnen. In de speekselklieren van
de mug vermeerdert de parasiet
zich weer en bij de volgende steek
wordt weer iemand besmet.
Kenmerkend aan Malaria is de
twee- of driedaagse koortspiek,
de parasieten storten zich met z’n
allen uit de lever in de bloedbaan
en de patiënt ligt te klappertanden
in bed. Na zo’n aanval gaat het
wel weer redelijk, tot de volgende
koortspiek.
Er zijn meerdere soorten van
Malaria, niet allemaal zijn ze even
dodelijk. De Malaria Tropica is het
gevaarlijkst, omdat bij deze variant
de parasieten alle rode bloedli-

chaampjes en masse aanvallen,
waardoor de vaten verstoppen met
klontjes kapotte rode bloedcellen
en daardoor belangrijke weefsels
van ons lichaam geen bloed meer
ontvangen.
Malaria is een samentrekking
van het woord mal en aria, ofwel
‘slechte lucht’. Muggen komen
nu eenmaal veel voor in moerassen en stilstaande wateren en de
moeraslucht werden met de ziekte
gecorreleerd. Nederland was in
1970 het laatste land van Europa
dat definitief malariavrij werd
verklaard en dat komt met name
door het Nederlandse polderlandschap met stilstaande sloten en
grote hoeveelheden muggen. In De
Ronde Venen hebben we behalve
die polders ook nog veengebieden,
waar het water lekker stil staat
en gedurende onze steeds warmer
wordende zomers ook nog eens
een super biotoop voor de mug kan
worden. En dan gaan we nu ook
nog een paar polders onder water
zetten.
In de jaren ’50 is de malariamug,
de Anophelesmug, op grote schaal
uitgeroeid door onder andere het
gebruik van DDT. Later kwam men
er achter dat het gebruik van DDT
niet echt lekker was voor de rest
van het dierenrijk; nu nog sterven
zeehondjes door DDT dat ze via de
voeding binnen krijgen.
Inmiddels is Nederland Anopheles-vrij, maar waarom zou dat zo
blijven?
Ten eerste zijn de omstandigheden
dus weer prima voor het beestje,
maar ten tweede vliegen mensen

naar steeds verdere oorden en kan
het zomaar zijn dat er iemand met
een paar van die muggen in de
rugzak terugkomt. Van Schiphol
naar Mijdrecht vliegen is dan een
peulenschil voor die mugjes. Maar
oplettende lezers weten nu ook dat
je aan die mug alleen niets hebt,
die mug moet weer iemand steken
die malaria heeft of hij zou dat al
voor de reis naar Nederland hebben
moeten doen. Dat maakt de kans op
herintroductie van Malaria aanmerkelijk kleiner dus.
Sinds de bestrijding van de Malaria
in de jaren ’50 en ’60 van de vorige
eeuw, is de aandacht in Nederland
meer verschoven naar het voorkomen van nieuwe besmetting.
Als u op reis gaat krijgt u van ons
een advies over de te gebruiken
medicijnen en de meeste mensen
nemen die medicijnen dan trouw
gedurende hun verblijf in de tropen.
Eigenlijk moeten ze dat afhankelijk
van het type medicijn ook nog doen
als ze thuis zijn, na hun vakantie.
Ik hoop dat dat ook gebeurt, maar
ik weet zelf dat de vakantie snel
uit het geheugen vervliegt als de
drukke baan weer begint.
Er zijn meerdere soorten van medicijnen die preventief werken tegen
Malaria. Het meest voorgeschreven
zijn Lariam en Malarone. Lariam
is in een kwaad daglicht komen te
staan, nadat uit studies onder militairen bleek dat er nogal eens psychische problemen ontstonden door
het gebruik van Lariam. Lariam
moet je éénmaal per week nemen
en dat tot vier weken na thuiskomst, je hoeft dus maar een paar
pillen te slikken om Malaria-vrij te

blijven. Het middel werkt
in de lever en voorkomt
de vermeerdering van de
parasiet, je bent dan dus
wel al besmet!
Malarone wordt tegenwoordig veel meer voor
geschreven, omdat je
dat maar tot één week na
thuiskomst hoeft te gebruiken.
Je moet het wel dagelijks
nemen. Het werkt doordat het
de parasiet doodt gelijk na de
steek, nog voor de vermeerdering, daarom kan je na
thuiskomst stoppen want
dan zijn er geen muggen
meer.
Iedereen die op vakantie
gaat weet dat je in de tropen
snel last krijgt van maag-darmstoornissen. Wat als je nu diarree
hebt of je geeft over? Dan werkt de
malarone misschien niet meer, want
die is er dan alweer uitgefloept.
Dat is dus een belangrijk bezwaar
met dit medicijn, zieke mensen
kunnen nog steeds gewoon Malaria
oplopen en het dus mee nemen naar
Nederland.
Anderzijds is het doorslikken bij Lariam een probleem, als je te vroeg
stopt komt de parasiet alsnog tot
ontwikkeling en ben je ook de klos.
De kans dat iemand met Malaria
thuiskomt is daardoor zeker niet
nul.
In Duitsland doen ze dat anders
In Duitsland is de redenering dat de
kans op besmetting in het tropische
land met name afhankelijk is van
het gedrag van de reiziger, de mug
steekt ’s nachts en als je een klam-

Met je eigen boot naar de film

Film aan de Plas op zaterdag 20 augustus
vervolg van voorpagina
Op zaterdag 20 augustus wordt op Zandeiland 1 aan de Vinkeveense Plassen het festival Film aan de Plas
gehouden, waarbij niet alleen een film wordt vertoond op een enorm scherm in de buitenlucht, maar waaromheen ook het nodige entertainment zal plaats vinden. De organisatie is in handen van de Stichting Woelig
Water, die is opgericht om cultuur en recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen te bevorderen door
middel van verschillende evenementen. Als voorproefje sprak De Groene Venen alvast met Yordi de Bruin,
pr-medewerker van de organisatie Stichting Woelig Water.
door peter schavemaker

Eigenlijk zou in 2010 de eerste editie van
start gaan. Waarom is het vorig jaar niet
gelukt?
“De organisatie was vorig jaar te
laat begonnen met het zoeken van
sponsors. De gemeente, de brandweer
en de politie zijn dit jaar ook nauw
betrokken bij de organisatie. We
hebben aanspraak weten te maken
op een subsidiepotje, die in het zicht
kwam na de fusie met Abcoude. De
bijdrage van de gemeente bedraagt
een tiende van het totale budget, de
rest komt van externe sponsors. Dit
jaar gaat het festival zeker door.”

Wat kunnen de bezoekers verwachten?

Het festival wordt echt Film aan de Plas

“We proberen een Parade-achtig festival neer te zetten. Er zal niet alleen
een film vertoond worden, maar er
zal ook entertainment omheen zijn.
Je kunt bijvoorbeeld vooraf dineren
en na afloop met een drankje blijven
hangen, om te genieten van livemuziek. We willen er wat meer van
maken dat alleen een film. Het onderwerp van de film zal terugkomen
in het festival waardoor de bezoekers
zich op een filmset wanen. Het thema
van de film is ook het thema van de
Film aan de Plas-belevenis. Er is
net als bij de Parade interactiviteit
voor de bezoekers, dit komt terug in
het entertainment gedeelte.”

“Ja,het festival is te voet toegankelijk, maar ook via het water. Op het
Eiland 1 worden zitplekken ingericht,
de brug zal dienst doen als entree
voor het watergedeelte waarbij er
ruimte is voor honderd boten. Vanuit
je eigen boot kun je de film bekijken.”

Hoe lang duurt Film aan de Plas?
“Vanaf 17.00 tot middernacht.”

Wat kost een kaartje?
“De entreeprijs om het festivalterrein
op te komen is vijf euro per persoon.
Dit bedrag is exclusief drankjes en
eten. We hebben hiervoor restaurants,
horeca en een wijnhandel uit De

Ronde Venen gevraagd. Het wordt
een echt Ronde Venen Film aan de
Plas festival.”

Wat wordt de titel van de film?
“Het is een toegankelijke Engelstalige theatrale film, geschikt voor de
hele familie. De titel verklappen we
op 1 juli in deze krant. Dat weekend
wordt het ook Nationaal Regenboog
evenement georganiseerd, waarbij we
de titel van de film uitgebreid bekend
gaan maken.”

Wanneer start de kaartverkoop?
“Vanaf 14 juni start de voorverkoop
bij lokale winkels en online via
www.filmaandeplas.nl.”

boe en eventueel
mug-werende
middelen gebruikt
is de kans op besmetting klein.
Na terugkomst
wordt daar bij de
verdenking op een
besmetting direct Artesunaat ingezet, een
middel dat in Nederland
niet geregistreerd is,
maar bijzonder effectief
blijkt te zijn in het doden
van de parasiet.
Waar dus in Nederland de
nadruk ligt op medicamenteuze bescherming, met
mogelijk vervelende bijwerkingen tot gevolg, is het in
Duitsland meer de klassieke
preventie en de snelle interventie.
Ik vraag me af hoe dat in de toekomst zal gaan. Immers, als Malaria hier weer door de polders trekt,
kunnen we moeilijk de DDT-spuit
weer ter hand nemen. Het preventief geven van medicijnen aan
Rondeveners (in het drinkwater?)
lijkt me ook geen haalbare zaak.
Vooralsnog zal het wel neer komen
op het advies zoals dat door Jac.
P. Thijsse in 1925 in een film (die
ook hier op de scholen is vertoond)
is verwoord; “ziet gij muggen lang
van poot, aarzel niet maar sla ze
dood.”
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Blauwe Vlag voor
twee jachthavens
in Vinkeveen
Tien jachthavens in MiddenNederland kunnen vanaf vandaag
de Blauwe Vlag hijsen. Dat is een
exclusief keurmerk voor havens en
stranden waar de veiligheid, milieu
en service van gasten hoog in het
vaandel staan. In Vinkeveen mag
de Blauwe Vlag worden gehesen
bij jachthavens Omtzigt en Winkeloord. Ook IJsselstein (Marnemoende) en Spakenburg (Nieuwboer) hebben de Blauwe Vlag
gekregen, net als vier jachthavens
aan de Loosdrechtse Plassen en
twee in Maurik. In totaal mogen
79 jachthavens vanaf nu een jaar
lang de Blauwe Vlag laten wapperen; tien meer dan vorig jaar.
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Terugblik op een turbulent eerste jaar

Maandelijks elfduizend keer ‘plons’ in het Veenweidebad
Als gevolg van een politieke erfenis van ruim twintig jaar moest het er toch een keer van gaan komen. Geen zinnig mens die in deze barre tijden van economische teruggang ook maar
moest denken aan een nieuw zwembad. De Rondeveense raad besliste anders. Na jarenlang gesteggel over Blijdrecht en het Vinkeveense Veenbad ging de eerste paal de grond in, de
opmaat voor een nieuw te bouwen bad annex Health Club. Geheel volgens Rondeveense traditie gingen voor- en tegenstanders met elkaar in discussie. Het lijkt verstandig, zeker nu
het bad er eenmaal is, te profiteren van de aanwezigheid van het bad en de eerder geuitte bezwaren maar eens terzijde te leggen. Wel wilden we, na een jaar, eens weten hoe de zaken
er voor staan. Locatiemanager Sandra Mur was graag bereid iets over de resultaten van het eerste jaar te melden.
door paul bosman

De tijd vliegt, zeker als je het naar
je zin hebt,” zo ook bij het Veenweidebad vertelt Sandra die samen
met haar medewerkers en leden
terug wil kijken op een fantastisch
jaar! Een jaar waarin maandelijks
9.500 bezoeken werden gebracht
aan de Health Club. Tien procent
van dit aantal neemt ook nog eens
een verkwikkende duik. Al met al
komt het er op neer, dat maandelijks 5.600 bezoekers recreatief
komen zwemmen, er aan 2.000
kinderen per maand instructie
wordt gegeven, 1.000 doelgroepers
het zwembad bezoeken en ook
nog eens 3.000 mensen in verenigingsverband de zwemsport komen
beoefenen.
De opening van de Optisport Health
Club bleek de aanzet voor een
vliegende start te zijn, waarbij een
grote groep inwoners van De Ronde
Venen de stap zette om lid te worden. Er bleek een grote behoefte
aan een nieuwe fitnessaccommodatie te zijn. Zeker als er sprake is
van een sfeervolle, luxe en vooral
gezellige club.
1 juni 2010 waren de bassins
gevuld en was het de beurt aan
het zwembad. Er ging een spannende periode aan vooraf. Het is
tenslotte niet niks om vanuit de
sfeervolle baden, het Veenbad en
Blijdrecht, de overstap te maken
naar een volledig nieuw pand. Toch
kon deze overgangsperiode met een
gerust hart worden afgesloten. De
medewerkers kwamen bij elkaar
op één gezamenlijk punt; de passie
voor het vak! Soms kwamen er

flinke kritieken, maar gezamenlijk
werden de schouders er ondergezet.
Dat resulteerde in een prachtig
bad, een fijne werkplek, waar veel
lol wordt gemaakt en een gevarieerd aanbod aan zwemlessen en
aquasporten. “Een nieuw zwembad
maak je maar één keer in je carrière mee!” aldus een trotse Martin
van Es, zwembad medewerker in
het Veenweidebad.
De eerste zwemlessen vonden
al snel plaats. Wel even wennen,
niet alleen voor de medewerkers,
maar ook voor ouders en kinderen.
Gelukkig bleek iedereen snel zijn
draai te kunnen vinden. Inmiddels
zijn er al honderden kinderen die
één of meerdere zwemdiploma’s
hebben behaald. Dat alles onder
het toeziend oog van wat koeien,
enkele schapen en een gans.
Er gebeurde nogal wat in het bad.
Zo konden er in samenwerking met
de stichting gehandicaptenzorg De
Ronde Venen een leuke familiedag
worden georganiseerd. Sandra
Mur: “Zo lieten wij zien dat ons bad
erg toegankelijk is voor minder validen. De kleedruimtes en douches
zijn geschikt voor rolstoelen en we
beschikken over diverse hulpmiddelen om mensen het water in te
helpen. Ook de op de eerste etage
geleden healthclub is toegankelijk
voor minder validen. Een werkelijke uitkomst voor de patiënten van
Fysiotherapie Mijdrecht en MTC
Mijdrecht, die samen met hun patiënten gebruik kunnen maken van
de fitness- en zwemfaciliteiten.”
Ook hebben er het afgelopen jaar

foto patrick hesse

veel kinderen afgezwommen voor
hun A,B of C diploma. Er zijn zelf
kinderen bij, die dankzij het Optisport zwemlesplan binnen zeven
maanden hun A diploma behaald
hebben.
In de healthclub hebben al diverse
uitbreidingen plaatsgevonden. “Zo
zijn we gestart met verschillende
nieuwe groepslesactiviteiten, zoals
Sh’bm en Body Combat. We zijn gestart met personal trainingen en er
heeft al twee keer een uitbreiding
van de apparatuur plaatsgevonden.
Ook zijn we zijn in de verkiezing
voor het groenste zwembad van
Nederland als goede tweede geëindigd. Een hele prestatie voor zo’n
jonge onderneming,” stelt Sandra.
Dat kwaliteit een belangrijk speerpunt is van de organisatie blijkt ook
uit de meest recente ontwikkeling.
Binnen één maand tijd werden twee
landelijk erkende certificaten behaald. Het Keurmerk Fitness Totaal
en het Keurmerk Veilig en Schoon.
Beide keurmerken dragen bij aan
de kwaliteit van respectievelijk
fitness en zwembad op gebieden als
hygiëne, veiligheid, professionaliteit
en gestructureerde werkprocessen.
Toekomst
Ondanks deze successen staan ze
natuurlijk niet stil bij Optisport De
Ronde Venen. Verschillende leuke
activiteiten staan klaar om te beginnen. Hieronder zetten we er een
aantal op een rijtje:
- Scholen: elke basisschool uit de
gemeente kan volgend school
jaar ‘School van de maand’

worden. De leerlingen van deze
school kunnen dan gebruik
maken van leuke acties. 		
Informeer op school of jullie hier
aan meedoen! Ook zijn er
plannen om de zwemvierdaagse
en de schoolzwemwedstrijden
weer te gaan organiseren.
- Discozwemmen: Wat is er leuker
dan feest, gave muziek, discoverlichting en veel fun met
je vriendjes en vriendinnetjes?
Precies, helemaal niets! Daarom
nu elke tweede vrijdag van de
maand discozwemmen!
- Ruimere openingstijden:
De openingstijden voor recreatief zwemmen worden verruimd.
Zo gaan we op woensdag- en
vrijdagmiddag open en zijn we
na de zomervakantie op zondag
tot 17.00 geopend.
- (Kinder)feestjes: Er zijn
mogelijkheden je kinderfeestje

Kies voor Hart en Sport een groot succes bij PiMia-Diving
Ook dit jaar kon er in het kader
van Kies voor Hart en Sport weer
gekozen worden uit veel verschillende sporten. De leerlingen van de
hoogste groepen in het basisonderwijs maakten hun keuze en velen
van hen gingen voor duiken. Net als
voorgaande jaren werd dit aangeboden door PiMia-Diving uit Vinkeveen. Door de vele aanmeldingen
wordt het programma meerdere

keren herhaald.
De eerste groep heeft nu twee van
de drie avonden gedoken in het
Veenweidebad en op vrijdagavond
27 mei ronden zij hun cursus af
met het behalen van een prachtig
diploma!
PiMia-Diving wil graag zoveel mogelijk kinderen de kans geven om
kennis te maken met de duiksport.

Kinderen beleven namelijk veel
plezier aan het onder water zijn en
ervaren duiken als erg ontspannend.
Voor veel jeugdleden is een uurtje
duiken op vrijdagavond de ideale
overgang van de drukke schoolweek
naar het weekend.
Via het programma, dat speciaal
is ontwikkeld voor Kies voor Hart
en Sport, leren de kinderen de
basisvaardigheden voor zowel het
snorkelen als het duiken met een
persluchtset.
De prachtige nieuwe locatie in het
Veenweidebad maakt het allemaal
nog leuker. De tijden waarop de
duiklessen worden gegeven zijn
uniek en zeer geschikt voor de
jeugd.
De tweede groep gaat in juni van
start. Kinderen die zich wel hebben aangemeld voor duiken maar
die nog geen uitnodiging hebben
ontvangen zullen via de organisatie
van Kies voor Hart en Sport alsnog
een uitnodiging krijgen. Als je niet
voor duiken hebt gekozen, maar

het nu toch wel eens wilt proberen
stuur dan een e-mail naar info@
pimia.nl en vermeld daarin je naam,
adres, telefoonnummer en geboortedatum. Je zult dan van PiMiaDiving een uitnodiging ontvangen.
Een derde groep gaat in september
2011 van start hiervoor zijn al
uitnodigingen verstuurd. Ook in oktober en november zullen nog extra
groepen worden ingepland.
Wil je mee doen met een van deze
volgende programma’s? Stuur dan
even een e-mail of kom even langs
op de duikschool. PiMia-Diving,
Demmerik 25, 3645 EA, Vinkeveen
telefoonnummer 0297 26 32 70.

bij Optisport te vieren, of zelfs
het bad te huren voor je eigen
privé zwemfeestje!
- Fitness: In de healthclub blijft
gewerkt worden aan de 		
uitbreiding van de faciliteiten.
Denk hierbij aan apparatuur,
extra lessen en nieuwe fitness
programma’s.
- Het éénjarig jubileum willen we
niet alleen vieren. “Dit hebben
we woensdag jl. gedaan en doen
we ook op woensdag 1 juni a.s.
graag persoonlijk met onze
gasten en leden,” vertelt Sandra.
“Dat zijn tenslotte de mensen
die we willen bedanken!”
“Afsluitend wil ik de medewerkers
van Optisport De Ronde Venen
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, zij zijn verantwoordelijk
voor de goede sfeer en de super
uitstraling van de accommodatie,”
zo besluit Sandra Mur.

Bedrijvenvoetbalteams
klaar voor de strijd
Bedrijvenvoetbalteams zijn klaar
voor de strijd om De Ronde Venen
Cup op zaterdag 28 mei op de velden
van Argon. De belangstelling is groot,
want inmiddels hebben zich 14 teams
aangemeld. De deelnemende teams
zijn: BvCM+ Tailormade Credit management (winnaar van vorig jaar);
S.C. Johnson (2 teams); Van Walraven Operation; Van Walraven Holding;
RaboBank Rijn en Veenstromen (2
teams); FC Leucoplast; Bouwbedrijf
Mulckhuijse; Bouwbedrijf Gebr.
Van Scheppingen & Cees Verweij;
Verkaick Holding & Van Rossum
Makelaardij; Van Kouwen; Veenhartkerk; Arch. en ing.bureau H.W.
van der Laan & HP staal. Het wordt
een sportieve en feestelijke familiedag, naast het voetbaltoernooi zijn
er volop activiteiten voor partners,
kinderen en collega’s. Het evenement
wordt georganiseerd door Rotary
Club Mijdrecht in samenwerking met
sv Argon en de opbrengst gaat naar
maar liefst 4 goede doelen.
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Taartenbakster Masja Mulder

“Zelf ben ik niet zo’n zoetekauw”
Het begon met taarten voor de verjaardagen van haar drie zonen, maar inmiddels is de 40-jarige Masja Mulder uit Mijdrecht een goed lopend
bedrijf begonnen. Elke week staat ze met zoete vingers van de marsepein en de fondant in de keuken. Haar kenmerken? Creatieve taarten met
lekkere dikke vullingen. Masja: “Een taart van veel cake met een klein beetje marsepein is niets. Je moet wel wat kunnen proeven.”
door valérie sambrink sanderink

De eerste taarten die Masja bakte
waren vooral voor eigen gebruik.
Familie, vrienden en bekenden
waren zo onder de indruk, dat ze bij
hun eigen verjaardagen en partijtjes
ook wel een taart van Masja bij de
koffie wilden. Masja vertelt: “De
eerste opdracht voor een taart was
van een collega van mijn man. Hij
had een stukje geproefd van een
taart die mijn man naar zijn werk
had meegenomen en had bedacht
dat ik ook wel zijn bruidstaart kon
maken. ‘Echt niet!’ was mijn eerste
reactie. Dat was in mijn ogen veel
te hoog gegrepen. Uiteindelijk
heeft hij me toch over kunnen
halen. Uiteraard ging ik eerst veel
oefenen. Mijn familie, bekenden,
iedereen moest de taarten even
bekijken en proeven. Net zo lang
totdat ik er klaar voor was. Als
iedereen de taarten goed vond,
dan moest het me wel lukken.
Helaas is de bruiloft en daarmee
de bruiloftstaart uiteindelijk niet
doorgegaan, maar ik ging wel
verder. Eerst voor bekenden, maar
ook steeds vaker voor onbekenden.
In januari ben ik daarom officieel
mijn bedrijf gestart: De Creatieve
Taart. Inmiddels heb ik al ruim 150
taarten gemaakt. Taarten voor elke
gelegenheid zoals stapeltaarten,
kindertaarten, gluten/noten/lactosevrije taarten, verjaardagstaarten,
bedrijfstaarten en zelfs bruiloftstaarten komen voorbij. Mijn eerste
echte grote bruiloftstaart bestond
uit een kleine 200 cupcakes in
een grote standaard. Aangezien
ik daarnaast ook nog vijf andere
opdrachten had, bezorgde me dat
een erg druk weekend. Maar het is

het heerlijk dat het gezin me zo
steunt. Altijd als ik aan het bakken
ben, blijven de jongens opvallend
dichtbij de keuken spelen. Meestal
blijft er wat marsepein over en
dat willen ze niet mislopen. Zelf
ben ik geen zoetekauw. Gelukkig
maar want als je zo vaak met al
dat lekkers werkt en de verleiding
niet kunt weerstaan, groei je al
snel dicht. Natuurlijk eet ik wel af
en toe een stukje van een eigengemaakte taart.” Lachend: “Als ik
mijn eigen taart al niet eet, hoe kan
ik dan verwachten dat anderen dat
wel doen?”
Workshops
Masja: “Sommige mensen weten
precies wat voor taart ze willen,
anderen zeggen: ‘Doe maar wat’.
Bij dat soort opdrachten kan ik
weer wat nieuws proberen. Ik wil
nu graag iets met ‘Icing’ gaan doen.
Dat is gemaakt van eiwit en is een
harder materiaal dan marsepein. Je
ziet het wel eens in de supermarkt

bij de taartversieringen, vaak in de
vorm van rozen. Hiermee kun je
hele sierlijke krullen maken. Ik zou
er graag mee leren werken. Wat ik
ook graag zou willen doen, is het
geven van workshops aan kinderen.
Ik heb dit nu twee keer gedaan en
vond het ontzettend mooi om die
kinderen bezig te zien. Ze maakten
etagères met allerlei zoetigheden
zodat ze thuis een High-Tea kunnen
houden. Zowel de etagères als de
brownies en cakeversieringen moesten door de kinderen zelf gemaakt
worden. De één doet alles netjes
met een lepel, geen vinger mag vuil
worden. De ander heeft juist lekker
vieze handen. Uiteindelijk gaan ze
allemaal met een blij gezicht en
een etagère vol lekkers naar huis.
Prachtig om ze zo te zien genieten!
Zowel de workshops als het bakken
vind ik ontzettend leuk om te doen.
Als ik 80 jaar oud ben en zelf een
oude taart ben, zal ik wel gestopt
zijn, maar de komende jaren ga ik
er zeker nog mee door.”

Deelnemers gaan door met eigen club

Bridgeproject succesvol afgerond
In september 2009 ging in De Ronde Venen het bridgeproject ‘Denken en Doen’ van start. Het project was een initiatief van de Nederlandse
Bridgebond. In samenwerking met een groot aantal Nederlandse gemeenten werden inwoners van boven de vijftig in de gelegenheid gesteld om
kennis te maken met de bridgesport. Ook de gemeente De Ronde Venen haakte daar op in. Eén van de doelstellingen was om de ouder wordende
inwoners een mogelijkheid te bieden om actief bij de samenleving betrokken te raken. Donderdag 26 mei is het project afgerond. Projectleiders
Caro Toebosch en Frits Loois kijken tevreden terug.
door piet van buul

“Toen we begonnen mikten we
op twee groepen van vijfentwintig
deelnemers,” zegt Caro. “Maar het
werden er veel meer. De belangstelling was zo groot dat we met
twee groepen in Mijdrecht en vier
groepen in de kantine van voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen
van start zijn gegaan. Gemiddeld
hebben 120 mensen deelgenomen
aan het project.”
Het project is uitgevoerd door
enkele mensen van Bridgevereniging Mijdrecht, waaronder Caro
Toebosch. Caro: “We kregen het
benodigde materiaal van de bond
en de gemeente zorgde voor de
accommodatie. We hebben drie
series van twaalf lessen verzorgd.
De meerderheid van de deelnemers

had nog nooit gebridged, dus we
zijn vanaf de basis van start gegaan. Na afloop van een serie lessen hebben we telkens een aantal
spelmiddagen georganiseerd waar
men het geleerde in de praktijk kon
brengen. In totaal zijn we daarvoor
zo’n twintigtal donderdagmiddagen
in de Hertha kantine bij elkaar
geweest. Donderdag 26 mei is de
laatste middag en daarmee wordt
het project afgesloten.”
Nieuwe vereniging
Het project is zo goed aangeslagen
dat een grote groep enthousiaste
deelnemers besloten heeft in een
nieuwe bridgeclub door te gaan.
De nieuwe vereniging gaat functioneren onder de vleugels van de

Brigdevereniging Mijdrecht. Die
spelen op een vaste avond in de
week en de nieuwe club gaat dan
de middaggroep van BV Mijdrecht
vormen. Caro: “Het wordt een
zelfstandige afdeling binnen onze
vereniging, met eigen materiaal en
eigen leiding. Vanaf 1 september
aanstaande wordt er elke donderdagmiddag gespeeld in De Meijert
in Mijdrecht. De nieuwe club is ook
automatisch lid van de Nederlandse
Bridgebond. Maar liefst tachtig
deelnemers aan het project hebben
zich inmiddels als lid aangemeld.”
Caro Toebosch en haar mensen zijn
heel tevreden over deze ontwikkeling. “Dit voldoet precies aan de
doelstelling van het project,” zegt
Caro. “We wilden bereiken dat

De Ronde Venen

Grootse opening
Juni Beweegt
Op 6 juni starten in Wilnis om
10.00 uur de eerste activiteiten
van Spel en Sport in de actie Juni
Beweegt. Er wordt een grote gezamenlijke warming up gegeven,
waarbij de wethouder van sport
Ingrid Lambregts de officiële
opening verricht. De Rabobank
zorgt voor een leuke attentie voor
de deelnemers.
In de Willisstee te Wilnis starten
op dat tijdstip drie verschillende
activiteiten van Spel en Sport.
In de sporthal Spel en Sport
circuit, in de culturele zaal Swing
en Sport en buiten gaat Sportief
wandelen van start.
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allemaal gelukt en dat zonder veel
gesnauw en gestress. Dat was een
overwinning, echt kicken! Waar
ik ook graag naar terugkijk dat is
mijn 100e taart. Deze was voor een
vriendin. Dat vond ze zo leuk dat
ze meteen de 200e gereserveerd
heeft.”
Keuren
Masja’s grote kracht is haar perfectionisme. Geen taart gaat de deur
uit voordat deze is goedgekeurd.
Masja: “Elke taart begint met een
concept, van Bumba tot Boeddha.
Soms geeft iemand zelf al gedetailleerd aan hoe de taart eruit moet
komen te zien, bij andere taarten
krijg ik alleen een thema of zelfs
de vrije hand. Of het nu voor me
bedacht is of dat ik het zelf moet
bedenken, het is altijd een uitdaging. Ik maak nooit taarten van
andere mensen na. Dat is een soort
etiquette onder de taartenbakkers,
dat doe je gewoon niet. Wel kan
ik me door anderen laten inspireren, maar ik heb altijd mijn eigen
inbreng. Nadat het ontwerp af is, ga
ik in de keuken aan de slag. De eerste taarten waren vrij rommelig, ik
moest erg vaak nadenken hoe iets
ook alweer moest. Nu ben ik veel
sneller. Er zit een routine in. Als
een taart af is komen mijn man en
onze drie zoons kijken. Mijn jongste
zoon vindt altijd alle taarten wel
mooi, maar hij wil wél altijd even
kijken. Mijn man en de oudste zoon
zijn kritischer. Eén keer vonden ze
dat ik een taart echt niet zo kon
meegeven. Ik twijfelde zelf ook al,
dus toen heb ik een aantal versieringen opnieuw gemaakt. Ik vind

Kort nieuws

mensen een mogelijkheid geboden zou worden om actief te zijn
met anderen. Dat onze lessen en
spelmiddagen nu een permanent
vervolg krijgen, vind ik toch wel
een groot succes. En door er een
open vereniging van te maken kan
iedereen die een middag wil komen
bridgen nu ook lid worden. De
nieuwe vereniging gaat geen lessen
verzorgen, maar iedereen die kan
bridgen is van harte welkom om lid
te worden.”

Bridgeliefhebbers die zich bij de
nieuwe vereniging willen aansluiten
kunnen zich melden bij Caro Toebosch,
tel. 0297 241241 of per e-mail: caro.
toebosch@tele2.nl.

Bij het Spel en Sport circuit
worden verschillende sporten
aangeboden, zoals o.a. volleybal,
badminton en tafeltennis. Men
kan zelf kiezen waaraan men
meedoet en op gezette tijden
wordt er gewisseld.
Bij Swing en Sport wordt
bewogen op muziek uit de jaren
60,70,80, maar ook latin en rock
& roll komen aan bod. Het accent
ligt hier niet op hoe goed men
kan dansen, maar lekker bewegen
op leuke muziek. Sportief wandelen is een wandeltraining, er
wordt o.a. gewerkt aan techniek
en conditie, lekker buiten in de
frisse lucht.
En dat is dan alleen nog maar de
maandagochtend. Spel en Sport
biedt ook andere activiteiten
aan, zoals de Sportief Extra
les,bedoeld voor mensen die het
iets rustiger aan willen doen. Of
Super Sportief, voor mensen die
juist nog lekker fit zijn en wel van
aanpakken houden. Watergymnastiek in het warme water van
het Veenweidebad of Line-dance
voor beginners. En op woensdagmiddag zetten we de badminton
velden op in de Willisstee. Het
gehele programma vindt u op
www.spelensport55plus.nl onder de
nieuwsrubriek of bel met tel.
06-14807130.
De opzet van Juni Beweegt is dat
men sporten kan uitproberen voor
een kleine bijdrage per keer. De
hele maand juni valt er iedere
dag wel iets uit te proberen bij de
vele sportaanbieders in De Ronde
Venen. Wandelen, fietsen, zwemmen, allerlei sporten, maar ook
meditatie en weerbaarheid. Te
veel om op te noemen. In diverse
publicaties is het hele programma
gepresenteerd. Zie ook

www.sportinderondevenen.nl.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid
om een beweegmaatje te scoren.
Geef via het aanmeldformulier van Juni Beweegt of op de
website aan wat uw interesses
zijn en er is vast wel iemand die
ook graag samen op stap wil om
ergens een les te volgen. Spel en
Sport hoopt in ieder geval op een
grote opkomst bij de “openingsceremonie” op 6 juni.
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Buslijn 130 in ieder geval tot eind 2014 via Breukelen

Wethouder Schouten wil een gezamelijke
College- en Raadsvisie Openbaar Vervoer
CDA Raadslid Emiel Hoogendijk heeft tegenover deze krant laten weten bezorgd te zijn of het College op tijd
aan Connexxion en de Provincie haar wensen kenbaar heeft gemaakt tot verbetering van de buslijnen. Aanpassingen in de nieuwe dienstregeling vanaf december 2011 moeten namelijk op tijd worden doorgegeven, anders
zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Uit een gesprek dat De Groene Venen Deze had met wethouder Kees
Schouten en raadslid Emiel Hoogendijk, blijkt al veel overeenstemming.
door peter schavemaker

Emiel Hoogendijk: “Er zijn door
Wethouder Schouten, tijdens
overleggen met inwoners, grote
woorden gebruikt goede contacten
te hebben met Connexxion. Ook
in het coalitieakkoord staan veel
zinnen over het Openbaar Vervoer.
In de afgelopen jaren werd door
het College ook veel gezegd, maar
is weinig gedaan. Vaak werd dit
niet omgezet in daadwerkelijke
acties die leidden tot verbetering
van onze Openbaar Vervoer situatie.
Het is een onderwerp dat heel
veel mensen aangaat en raakt.”
Hij zegt graag van het College te
willen weten of, wanneer en welke
wensen, kenbaar zijn gemaakt aan
Connexxion en de Provincie. En
waarom de Raad daarbij niet is
ingeschakeld. Het lijstje verbeterwensen van Hoogendijk gaat met
name over de verbindingen met
Breukelen en Woerden, zo zegt hij.
“In die hoek zijn de verbindingen,
in het weekend en de avonduren,
gewoon niet goed. Er reizen veel
studenten uit De Ronde Venen via
NS Station Woerden naar bijvoorbeeld Leiden en Den Haag. Voor
mij is dat een zorgpunt.” Volgens
Hoogendijk zijn er naar Amsterdam
in de spits acht tot tien ritten per
uur en is hierover vooralsnog weinig
te klagen. Hij zegt wel te werken
aan een gezamenlijke motie met de
Uithoornse fracties van CDA, VVD
en Gemeentebelangen voor behoud
van deze buslijnen.
Knelpunten
Wethouder Kees Schouten laat
in een reactie weten dat op 24
januari jl. daadwerkelijk een brief
is gestuurd, waarin wensen van de
gemeente kenbaar zijn gemaakt

foto's rob isaacs e.a.

28 mei open huis nieuwe pand Divitiae
Morgen, zaterdag 28 mei, organiseert Divitiae een open huis. Tijdens
deze dag is men van harte welkom om geheel vrijblijvend de bedrijfsunits te bezichtigen en kennis te maken met het opleveringsniveau van
Divitiae. Het is een ideaal startpunt om de mogelijkheden te ontdekken die deze units bieden voor ondernemers. Men is van harte welkom
tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij Divitiae, Vermogenweg 201-219 in
Mijdrecht. Medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en
informatie te verstrekken.
Nieuwe pand gereed
Onlangs is het nieuwe pand van
Divitiae gereed gekomen. Er zijn nog
drie units beschikbaar, de overige zijn
inmiddels verkocht. De aangeboden
units zijn 288 m², verdeeld over twee
verdiepingen en hebben een hoogte
van 9 meter met een vrije hoogte van
circa 4,7 meter op de begane grond.
Vanwege de grote hoogte op de begane grond is het mogelijk, om zeer
eenvoudig, een extra verdiepingsvloer

van 100 m2 te creëren. Ook is er
uitbreiding mogelijk van 288 m²
naar 864 m². De units hebben een
multifunctionele bedrijfsfunctie en
hebben vele gebruiksmogelijkheden
zoals kantoor, showroom, werkplaats
of opslag. De bedrijfsunits zijn per
direct beschikbaar.
Wilt u alvast meer weten, bel dan
naar 0297 – 26 20 35 of kijk op

www.ppgvastgoed.nl.

Raadslid Emiel Hoogendijk wil betere OV-verbindingen met Breukelen en Woerden.
voor de dienstregeling van 20112012. “Lopende deze concessie is
er door ons gekeken naar knelpunten.” De brief is volgens de wethouder hierna onderwerp van gesprek
geweest met een aantal mensen
van Connexxion, waarbij een aantal
zaken zijn toegelicht. “Connexxion
laat ons voor de zomer weten welke
wensen haalbaar zijn.” Onze wens
om Buslijn 130 weer rechtstreeks
naar Utrecht te laten rijden binnen
de huidige concessie (tot eind 2014,
red.) zit er niet in. Kees Schouten
spreekt in dit verband van ‘een
voldongen feit’. “Het heeft geen zin
meer om daar energie in te steken.
We hebben wel de wens ingebracht
tot verbetering van Buslijn 141 van
en naar Woerden, in de avonduren
en in het weekend, met daarbij
ook een betere aansluiting op de
treinen.”
Visie op Openbaar Vervoer
Schouten zegt dat het College, conform het coalitieakkoord, wil proberen om aan het eind van dit jaar
een visie op het Openbaar Vervoer

IVN-lezing over Vleermuizen
Vrijwel iedereen heeft wel eens een
vleermuis gezien, 's avonds in de
tuin, op straat of in het park. In de
schemering komen ze tevoorschijn
om als ware luchtacrobaten achter
muggen en motjes aan te jagen.
Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor anderen een
ware nachtmerrie: de vleermuis.
Op dinsdag 7 juni houdt Floor van

Laatste drie units beschikbaar

der Vliet een lezing over de enige
vliegende zoogdieren ter wereld.
Deze lezing wordt gegeven in
NME-centrum De Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing
begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. De lezing wordt speciaal
gehouden in het kader van het Jaar
van de Vleermuis. In alle Europese landen zal een jaar lang meer

Wethouder Kees Schouten ziet bus 130
niet weer rechtstreeks naar Utrecht
rijden.
op papier te hebben. “Als Ronde
Venen zitten we in een driehoek en
hebben te maken met drie lastige
concessies. Hierover wil ik graag
met de Raad in discussie, met deze
inbreng ontstaat een gezamenlijk
stuk. Dat zijn geen grote woorden,
maar plannen die wij goed willen
oppakken.Wij zetten ons in om
een zo goed mogelijk resultaat te
verbeteren.”

aandacht worden geschonken aan
vleermuizen.
Vleermuizen roepen bij veel mensen
akelige gedachten op. Zo zouden
vleermuizen in je haren vliegen en
je aanvallen om bloed te zuigen en
zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar.
Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker voor vleermuizen
op. Dat vleermuizen heel bijzondere
dieren zijn en een belangrijke plaats

Jaarmarkt trekt koopjesjagers
Woensdag jl. heeft in Koopcentrum Mijdrecht de traditionele Jaarmarkt
plaatsgevonden. Aangelokt door het fraaie voorjaarsweer en de leuke
winkeliersacties kwamen uit de hele regio veel belangstellenden een kijkje
nemen. Voorzitter Hans Rensink van het koopcentrum toonde zich tevreden
over zowel aanloop als bestedingen van het publiek. Ook veel winkeliers en
standhouders spraken over een in alle opzichten ‘mooie dag’.
in de natuur innemen, beseffen
maar weinig mensen. Welke soorten
vleermuizen leven er nu bij ons in de
buurt en wat eten ze nu echt? Altijd
al willen weten hoe ze leven, hoe ze
in het donker kunnen zien en jagen
en hoe ze de winter overleven?
En wat moet je nu doen als je een
vleermuis vindt? Bel voor meer info
naar 0297-534562. Zie ook:

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
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Door Piet van Buul

Hotel-restaurant Abcoude

Historisch hotel-restaurant in een modern jasje
Hotel Abcoude en restaurant ‘De Wakende Haan’ vervullen al meer dan honderd jaar een belangrijke rol in
de dorpsgemeenschap van Abcoude. De afbeelding van de wakende haan op de gevel van het restaurant
biedt voor veel inwoners en passanten een vertrouwde aanblik. Maar de haan hoeft niet langer te waken.
Wie zijn taak gaat overnemen houdt de nieuwe eigenaar, Karel ten Böhmer nog even geheim. Het is onderdeel van een ingrijpende opknapbeurt, die komende zomer zijn beslag gaat krijgen.
Hotel restaurant Abcoude is 103
jaar geleden gesticht en is al die
jaren in het bezit van de familie
Uiterwaal geweest. Daaraan is een
einde gekomen. Per 1 april jongstleden hebben Karel ten Böhmer
en zijn vriendin het bedrijf overgenomen. Hoewel Karel niet uit
het hotelwezen komt, heeft hij met
deze aankoop een langgekoesterde
wens in vervulling zien gaan. “Ik
kom uit de wereld van de optiek.
Ik was mede-eigenaar van een
bedrijf dat presentatie units voor
brillen ontwikkelt en produceert.
We verkochten onze producten
wereldwijd aan grote ketens, maar
ook aan zelfstandige opticiens. Ik
heb dat werk zeventien jaar gedaan
en vond het tijd worden om nog
eens iets anders te gaan doen. Ik
zat sterk in de sfeer van ontwikkeling en productfabricage met de
daarbij behorende commerciële
activiteiten. Ik wilde graag iets dat
meer in de relationele sfeer ligt.
De gastvrije sfeer van een hotel of
restaurant. Drie jaar geleden heb ik
mijn belang in het bedrijf aan mijn
partners overgedaan en ben op zoek
gegaan. Toen bleek dat dit hotel
met het restaurant te koop stond
was dat voor mij een aantrekkelijke
optie. Het is een gerenommeerd
bedrijf met een rijke historie, leuk
gelegen midden in een aantrekkelijke dorpskern.”

Tijd voor modernisering
De rijke historie van het hotelrestaurant betekent voor Karel niet
dat je dan alles ook bij het oude
moet laten. Karel: “Met respect
voor die historie willen we het bedrijf toch wel flink moderniseren.
De laatste keer dat het restaurant
hier is opgeknapt is twintig jaar
geleden. Dan is het nu op zijn minst
wel tijd voor een nieuw likje verf
lijkt me. Maar we gaan nog wel een
paar stapjes verder. Ik heb vastgesteld dat het bedrijf een wat oubollig imago heeft en dat men het hier
iets te duur vindt. Daar wil ik wat
aan gaan doen. Door het interieur
helemaal op te knappen en ook het
meubilair te vervangen gaan we het
geheel een wat moderner en strakker uiterlijk geven. Daarnaast gaan
we ook de menukaart vervangen.
We willen met ons menu een stukje
terug naar het middensegment en
we mikken er op dat we op basis
van een goede prijs/kwaliteit verhouding ook een wat jonger publiek
zullen aanspreken. Uiteraard zal
men op de nieuwe kaart tal van bekende gerechten terugvinden, maar
we komen toch zeker met meer
eigentijdse gerechten. Onze chef,
Giel Rentinck, krijgt binnenkort nog
een nieuwe collega. Samen met een
leerling kok staan zij dan borg voor
goede kwaliteit. We zijn ook blij
met het feit dat de chef bediening
Hans Mayer, die voor vele vaste
gasten een vertrouwd gezicht is, bij

ons blijft. Onze gasten zullen dus
naast wat nieuwe mensen ook een
aantal vertrouwde gezichten aantreffen.”
De laatste week van juli en de eerste twee weken van augustus is het
bedrijf gesloten om de ombouw te
kunnen realiseren. Half augustus
zal dan de feestelijke heropening
plaatsvinden.
Mogelijkheden worden verruimd
Tot nu toe kon men zes dagen in de
week in het restaurant terecht om
er te dineren. Karel gaat nu ook de
mogelijkheid bieden om te lunchen.
Karel: “Vanaf juni gaan we op vrijdag, zaterdag en zondag open van
11.00 tot 16.30 uur voor een lunch.
Dan gaan we een uurtje dicht om
alles in orde te maken voor de dinertijd en zijn we weer vanaf 17.30
uur open tot zolang het nodig is.
Het hotel, dat over 19 kamers beschikt, is uiteraard 24 uur per dag
en zeven dagen per week geopend.
Nieuw is de mogelijkheid om ook
via internet kamers te boeken. “We
verwachten vooral gedurende de
weekeinden veel vakantiegasten,”
zegt Karel. “We zitten hier natuurlijk voor veel mensen op een prachtige plek. Het is hier lekker rustig
en men is binnen een kwartier in
Amsterdam. Ook voor mensen die
voor zaken in Amsterdam of omgeving moeten zijn biedt onze accommodatie die ideale mogelijkheid om
even rust te vinden.”

Gong sloeg 116 keer • Twee keer zoveel matches als in 2009

Beursvloer 2011 vervulde veel wensen

Karel ten Böhmer ziet met de aankoop van Hotel Abcoude en Restaurant De
Wakende Haan een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Hij heeft grootse
plannen. 						
foto patrick hesse
Karel wijst ook op de mogelijkheden die zijn restaurant biedt voor
vergaderingen en voor feesten en
partijen. “We zitten rondom in de
kerken en werken samen bij de
verzorging van bruiloften of begrafenissen, waarbij de gasten geheel
in sfeer na de plechtigheid in de
kerk voor de verzorging bij ons terecht kunnen.”
Nieuwe naam
De Wakende Haan, die zo lang de
voorgevel heeft gesierd, zal plaats
moeten maken. “We gaan de gevel
ook opknappen,” zegt Karel. “Het is
beschermd dorpsgezicht dus we zijn
wel aan allerlei regels gebonden.
Vast staat al wel dat de haan op de
voorgevel gaat verdwijnen. Maar
de nieuwe naam maken we pas bij
de heropening in augustus officieel
bekend. Ik kan al wel zeggen dat
het een naam wordt met een ver-

haal. Vanaf nu bied ik de gasten die
bij ons komen logeren of dineren al
vast de primeur. Aan hen zullen we
de symboliek en de achtergrond van
de nieuwe naam uitleggen.
In augustus is dan de officiële onthulling. En ik hoop dat we nog in
lengte van jaren een gastvrij thuis
kunnen bieden aan de inwoners
van Abcoude en omstreken en allen
die voor korte of langere tijd in dit
mooie dorp willen vertoeven.”
Hotel Abcoude is gevestigd aan het
Kerkplein 7 in Abcoude. Telefoon
0294 281271.
www.hotelabcoude.nl. Het hotel is
24 uur per dag en zeven dagen
per week geopend. Het restaurant
is van dinsdag tot en met zondag
geopend vanaf 17.30 uur. Per juni
tevens open voor de lunch op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00
uur tot 16.30 uur.

Elke keer dat vorige week donderdag in De Meijert op de grote beursgong werd geslagen, wist je het: wéér een geslaagde match tussen een
van de ruim 50 bedrijven en ruim 40 maatschappelijke organisaties.
Want dat was het doel van deze beursvloer: onderhandelen over wat je
voor elkaar zou kunnen betekenen. En: verplicht met gesloten beurzen.
Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo werden raad en daad
uitgeruild, evenals kennis en middelen van een bedrijf over bijvoorbeeld
websites, financiële plannen, onderhoudstaken of gewoon inzet van mensen uitgewisseld tegen teambuildingsdagen, feesten en andere zaken die
een maatschappelijke instelling kan bieden.
Om half vijf klonk voor de eerste keer de gong: Burgemeester Burgman
opende de beursvloer en maakte meteen de eerste match bekend: een
ambtenaar van de gemeente gaat een dagdeel de stichting Multi Mondo
helpen bij het opstellen van een bedrijfsplan. In ruil daarvoor verzorgt Multi
Mondo een Marokkaans diner voor tien mensen van de gemeente. Beide
partijen gingen met hun matchovereenkomst eerst naar de accountant om
er een waarde aan te laten toekennen, en vervolgens naar de notaris om
de afspraak te bekrachtigen. Deze functionarissen verleenden belangeloos
hun medewerking. De laatste stap was een staatsiefoto. Al meteen was het
een drukte van belang in de hoek van de zaal waar dat allemaal gebeurde.
En dat bleef zo tot aan het einde, ruim anderhalf uur later. 116 matches
werden er afgesloten, in een opgewekte, positieve sfeer. Spreekstalmeester
Myra Fictoor-De Groot zorgde voor humor en aankondigingen van weer een
geslaagde match, en hield zo extra de gang erin. Elf hoekmannen en
–vrouwen in smetteloze geel met blauwe jasjes zorgden ervoor dat verschillende partijen met elkaar in contact konden komen om te kijken of ze iets
voor elkaar konden betekenen. Zo kwamen vele matches gemakkelijk tot
stand en ging iedereen lachend op de foto. De honderdste match, tussen
AJOC en Walraven, kreeg speciale aandacht. Het aantal van 116 matches
betekende een verdubbeling ten opzichte van de vorige beursvloer uit 2009.
Deze beursvloer, de vierde alweer, was een groot succes!
foto marlies wessels en michael hartwigsen
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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.

De Symfonie

Af en toe laten ze hem nog
draaien. Het gebrul van de stampende bronsmotor herkennen ze
direct, evenals de rookwolken die
rondgaan. Geregeld starten ze de
motor van de veensteekmachine
nog even, bij Museum De Ronde
Venen. Het trekt altijd veel volk,
waaronder oud werkers van het
gevaarte. Ik kom ook wel eens
luisteren, maar toch weten deze
oude mannen iets wat ik niet
weet. Namelijk hoe het écht
geklonken heeft.
Want er was veel meer dan
de motor alleen. Denk aan het
ratelen van de heugelstang, het
steekraam dat zich in het veen
boort, het draaien van de jakobsladder en het golvende geruis van
het stortende slik. Deze geluiden
zijn verdwenen toen de machine
van het maatschap van veenbazen
‘Op Hoop Van Zegen’ in 1975
voor het laatst aanmeerde op de
plaats waar hij nog altijd ligt.
Met het tweejarige project ‘De
Symfonie van de Veensteekmachine’ gaat Museum De Ronde
Venen het verloren geluid terughalen. Samen met mijn nieuwe
collega Stephan Koppelaar ga ik
mij hierover ontfermen.
Een geluid terughalen dat niet
meer bestaat, hoe begin je
zoiets? Allereerst gaan we op
zoek naar mensen die nog op de
machine hebben gewerkt. Of die
het gebrul en geratel op de plas
vroeger nog gehoord hebben en
wat hen deed beseffen dat een
nieuw veensteekseizoen was
aangebroken. Deze mensen zullen
wij ondervragen en hun vragen
of zij het geluid kunnen imiteren.
Dit leggen wij vast op camera om
zo een prachtig filmpje te maken.
En er zal een symfonie geschreven worden aan de hand van de
klanken die wij gaan achterhalen.
Enthousiast geraakt door de
interview- en geluidsfragmenten
zullen lokale muziekverenigingen,
orkesten, theatergroepen en misschien een verdwaald popbandje,
aan de slag gaan met het muziekstuk, om deze uiteindelijk in 2013
feestelijk te presenteren in een
groot muziektheaterstuk.
Het project staat nog in de
kinderschoenen, maar ik kan u
verzekeren dat het schitterend
wordt. De veensteekmachine, het
is fascinerende streekgeschiedenis. De rol die het ding heeft gespeeld op de gemeente zoals wij
die kennen, is enorm. Ik ben trots
dat ik onderdeel mag uitmaken
van ‘De Symfonie’ en het geluid
als magie mag doen herleven.
Aan de slag, op hoop van zegen!
marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: De 100-jarige man die uit
het raam klom en verdween
Auteur: Jonas Jonasson
'Een tijdje geleden vroeg een klant
naar een boek waar ze geen titel
of schrijver van wist, maar een
vriendin in Zweden had het en het
ging over een man van 100 jaar,
die uit het raam klom en iets over
een koffer met geld. En ja, hoe
ga je dan zoeken in het bestelsysteem... toen bleek dat de titel bijna
letterlijk overeen kwam met de
omschrijving die de mevrouw had.
Dat alleen vond ik al komisch en
toen we het boek geleverd kregen
ben ik het ook meteen gaan lezen.
Het is al een grappig gegeven
dat een man van 100 die geen
zin heeft in zijn partijtje in het
bejaardenhuis op zijn sloffen het
raam uitklimt en de benen neemt
naar het busstation. Daar wordt
hij aangesproken door een man
die vraagt of hij even op zijn koffer
wil passen. Wat geeft nu meer vertrouwen dan je spullen in beheer
geven bij zo'n oude man, nietwaar?
Wanneer de bus arriveert blijkt dat
schijn soms bedriegt: De man van
100 stapt in met de koffer die niet
van hem is. Later in het verhaal
blijkt de koffer vol te zitten met
maffiageld. Het is het begin van
een bijzonder verhaal dat vol zit
met absurde humor. Het voert je
als lezer mee door de 20e eeuwse
geschiedenis. Een verhaal waarbij
ik menig keer hardop zat te lachen
tijdens het lezen.'
gelezen door carla burggraeve

Rachel of het mysterie van
de liefde 			
Geert Kimpen
'Rachel of
het mysterie van de
liefde' is
een Praags
liefdesverhaal, geïnspireerd op
oude Joodse
legenden.
Verhalen
vol diepe inzichten over het leven en de liefde,
die zonder uitzondering gaan over
wat mensen ten diepste drijft. Een
dochter moet haar vader verraden,
omdat hij te veel van haar houdt.
Om zichzelf te vinden ontvlucht zij
het ouderlijk huis en wordt ze in de
armen gedreven van een man met
duivelse bedoelingen. Een helse
priester, die uit is op haar ziel en
er alles voor over heeft om haar
Joodse natuur te vernietigen. Alleen de overweldigende kracht van
de liefde kan haar redden.

2

Serie Q: Dossier 64 		
Jussi Adler-Olsen
Naar aanleiding van
een gewelddadige
overval op
een bordeelhoudster in
Kopenhagen
duikt Rose,
de eigenzinnige assistente van
brigadier Carl Mørck, op de
kwestie van een jaren geleden
verdwenen prostituee - een van de
vele onopgehelderde zaken die de
afdeling Q moet oplossen. Wanneer Mørck en zijn collega Assad
worden gedwongen de zaak te
onderzoeken, komen er verdachte
aanwijzingen boven water over een

Culinair muzikaal Vaderdag-arrangement
Verwen vader met een origineel cadeau: een culinair muzikaal arrangement! Heerlijk eten in een Balkan sfeer in combinatie met muziek van
het Rondo Ensemble op zondag 19 juni van 12.00 tot 14.30 uur in het
Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Een belevenis voor
het hele gezin.
Het Rondo Ensemble verwelkomt
u met vrolijke klanken en tussen de
gerechten door verzorgt het ensemble
twee blokken muziek. Het programma bestaat o.a. uit populaire aria’s
uit bekende operettes van Hongaarse
componisten als Franz Lehár en Imre
Kálmán. En wordt muziek uitgevoerd
waarin vaders worden toegezongen.
Het Rondo Ensemble bestaat uit
Greetje de Haan (zang), Suzanne
Arends (fluit), Natalia Korniyenko
(viool) en Irina Parfenova (piano).
Allen professionele musici uit De
Ronde Venen. Bij de ontvangst is
er een heerlijk glas mousserende
wijn. Voor de kinderen een passend
welkomstdrankje. Geniet u daarna
van een authentiek, rijk gevulde gou-

lashsoep, geserveerd met knapperige
kenér, Hongaars liefdesbrood. Hierbij
hoort een heerlijk glas rode wijn uit

eiland waar de Deense overheid
vroeger lichtzinnige vrouwen naartoe stuurde, die vervolgens waren
overgeleverd aan de luimen van
het bewakend personeel. Mørck
en Assad ontdekken algauw dat
dit slechts het topje van de ijsberg
is van een ongehoorde vorm van
mensenrechtenschending, die meer
dan een halve eeuw geleden is
begonnen en blijkbaar nog steeds
gaande is.
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De zesde man 		
David Baldacci
In de ultrabeveiligde
staatsgevangenis Cutter’s
Rock wordt
seriemoordenaar Edgar
Roy gevangengehouden,
in afwachting
van zijn
rechtszaak. Het is vrijwel zeker
dat hij veroordeeld zal worden.
Privédetectives Sean King en
Michelle Maxwell worden door
Roys advocaat Ted Bergin, een
oude vriend van King, gevraagd
hem bij te staan. Maar onderweg
naar hun eerste bespreking treffen
King en Maxwell het levenloze
lichaam van Bergin in zijn auto
aan. Hij is vermoord. In een poging
te achterhalen wat er precies
gebeurd is, neemt King, die tevens
advocaat is, de verdediging van
Roy op zich. Samen met Maxwell
gaat hij op zoek naar antwoorden
op vragen die iedereen uit de weg
gaat. Want is Edgar Roy inderdaad
een moordenaar? En wie heeft Ted
Bergin vermoord? En waarom is
de FBI zo geïnteresseerd in deze
zaak? Wanneer King en Maxwell
in Roys verleden beginnen te graven, komen ze tegenover een zeer
machtige vijand binnen de overheid
te staan. Maar terwijl de dreigementen aan het adres van de twee
onderzoekers steeds serieuzer
worden en de muur tussen hen en
de waarheid steeds hoger lijkt te
worden, krijgen ze hulp vanuit een
onverwachte hoek.

de Oostenrijk-Hongaarse wijnstreek.
Het verwen arrangement wordt
afgesloten met een verse kop koffie
of thee met een heerlijke lekkernij.
De kosten van het verwen vaderdag
arrangement: volwassenen 25 euro;
kinderen tot 16 jaar 10 euro.
Reserveren voor 14 juni: Studio
Rotschild, Greetje de Haan, T (0297)
27 23 28 of gretele.rotschild@gmail.
com.
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Foute Sarahs 		
Claudia Biegel
'Dochter en ik
stappen de winkel
binnen, de enige
waar zij mij graag
als klant ziet.
Waarom koop
je daar je kleren
niet, mam, die
winkel is perfect
voor moeders van jouw leeftijd. En
dan volgt een rij namen van moeders
van vriendinnen, die daar allemaal
vaste klant zijn en zien zij er niet
altijd geknipt uit? Terwijl ik, tja…'
Oké, ze is vijftig geworden. Maar
betekent dat echt dat ze te oud is
voor haar leukste kleren, een carrièreswitch of een avondje stappen?
Deze ‘Sara’ weigert – ongeacht wat
manlief of puberkinderen daarvan vinden – in het hokje van de
doorsnee vijftigplusvrouw achter de
geraniums gestopt te worden. Op
naar een nieuwe baan en salsadansen! Dan is ze maar een ‘foute Sara’.
Een herkenbare roman voor alle
Sara’s, fout of niet.

5

James Worthy		
James Worthy
James Worthy is een dromerige dertiger,
ex-stotteraar en
het onbetwiste
lachertje van de
Amsterdamse
schrijverswereld.
Als zijn vriendin Polly hem
inruilt voor een
succesvol kunstenaar, volgt een
duizelingwekkende neerwaartse
spiraal vol zelfdestructief gedrag,
onnodig lange seksscènes en een
schaamteloze zoektocht naar een
onwaardige dood. James Worthy is
een ontroerend en grappig geschreven briefkaart vanuit de put en een
ouderwetse sneer naar de vergankelijkheid van de moderne liefde. Wint
James zijn grote liefde Polly terug,
of blijft hij de geboren verliezer die
kost wat kost wil leven als zijn held
Jan Wolkers?

Communicatie is
KLEUR bekennen!
Goede PR is geen toeval,
maar het resultaat van
stelselmatig werken
aan uw reputatie.
En bewust uw identiteit
uitdragen.
Welk beeld heeft men van
uw bedrijf?
En klopt dat met hoe u
gezien wilt worden?
Kan het beter?
Beken dan KLEUR en bel
ons voor een afspraak.

PRWORKS bv • Rendementsweg 24
• 3641 SL Mijdrecht •
T 0297 250530 • E info@prworks.nl

www.prworks.nl

Advertentie50x127.indd 1
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Streekmarkt Woerden
www.davidhague.nl

Het is zaterdagochtend, mijn
koelkast raakt leeg en ik moet
echt wat boodschappen doen voor
de barbecue van vanavond. De zon
schijnt en dus besluiten Patrick
en ik de motor te pakken en een
ritje te maken door de lommerrijke, winderige plattelandsweggetjes richting het historische
stadje Woerden. Op zaterdag is
er in Woerden een geweldig klein
streekmarktje op het Nieuwe
Kerkplein en als wij aankomen
luiden de kerkklokken, wat mij
doet denken aan het zuiden van
Frankrijk, waar deze markten veel
voorkomen.
Winkelen op deze manier is meer
een manier van leven. Het gaat
om de onthaaste manier van het
kiezen van producten die de kwaliteit van de boeren uitstralen. In
de schaduw van de kastanjebomen
is het vers gebakken zuurdesembrood onweerstaanbaar. Een jonge
moeder laat haar kind spelen met
de kleine konijnen, terwijl zij rode
en gele eetappels koopt. De etiketten van de jam en inmaakpotten
zijn soms met de hand geschreven
en er zijn geen winkelwagentjes.
De streekmarkt van Woerden is
nog vrij jong en terwijl ik praat
met Ariën Smorenburg, de voorzitter van de marktcommissie, vertelt
hij mij dat er nog maar een paar
plekken zijn waar boeren speciale
producten deze kunnen verkopen.
Patrick en ik arriveerden hier om
9 uur ‘s ochtends aan en toen we
weggingen werd het al druk. Dit
zou dus een goede mogelijkheid
zijn voor een ambachtsman uit De
Ronde Venen.
De beste manier van koken is om
een bezoekje te brengen aan de
markt. Laat je hoofd helemaal

door david hague en patrick hesse

leeg worden en laat de producten
je vertellen wat je als avondeten
moet nemen. Ik weet meteen dat
er een klein Frans appeltaartje op
het menu staat voor mijn dessert
vanavond, gemaakt met die zoete
Nederlandse appels die Ariën
verkoopt. Voor het hoofdgerecht
zit ik te denken aan een stukje
kalfsvlees op een houtskoolgrill.
Ingesmeerd met knoflook,
gesneden salie, zwarte peper en
zeezout, met een Griekse salade
en een stukje van die zuurdesem
ciabatta die ik ruik. Terwijl het
vuur nog heet is, zal ik wat gele
pepers roosteren en ze pureren
met kippenbouillon en verse room.
Dit zal ik serveren in een espresso
kopje, begeleid door een Brushetta
met roomkaas en wilde zalm.
Geel voor de zonneschijn, wit en
rood voor de deuren van het oude
arsenaalgebouw naast de markt
en een gemengde bladeren sla
voor het prachtige landschap om
ons heen. Kleine nieuwe aardappels, daar moet wel een lekkere
maaltijd inzitten en daar zal ik je
hieronder een recept voor geven.
Leven als een god in Frankrijk:
voor vier personen, 20 euro, geen
chemicaliën. Wat wil je nog meer?
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De beste manier om nieuwe aardappelen van
de barbecue te eten
Koop voldoende middelgrote
nieuwe aardappelen met een
gladde buitenkant voor twee
personen. Was ze en doe ze in
een pan koud water. Ze moeten
net bedekt zijn met water. Doe
een grote tak verse munt en een
goede theelepel zout erbij. Doe
de deksel op de pan en breng de
aardappels aan de kook. Kook gedurende 1 minuut en haal van het
vuur, maar laat de deksel erop.
Laat het water helemaal koud
worden voordat je de deksel van
de pan haalt. Dit zal ongeveer een
half uur duren. Het is gemakkelijk

als je dit ruim voor de verdere
bereiding van het eten doet.
Haal de aardappels uit het water
en schep met een theelepel een
kleine ronde kuil in het midden
van de aardappel eruit. Doe een
beetje zelfgemaakte knoflookboter in het gat en verpak de
aardappel in aluminiumfolie. Je
kunt deze aardappels later op
de barbecue leggen en terwijl ze
opwarmen zal de boter smelten
en kun je ze na een paar minuten
op de barbecue eten. Eet met een
kalfssteak en Griekse salade.

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

?
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Streekmarkt Woerden vindt
wekelijks plaats op zaterdag
van 9.00 tot 15.00 uur op
het Nieuwe Kerkplein in het
centrum van Woerden:
Hoogwoerd.

Doelstelling
Streekmarkt Woerden is een
wekelijkse markt voor streekproducten. Kwaliteitsproducten uit de
regio die appelleren aan gezond,
vers, smaak en herkenbaarheid.
Een markt waar de consument
en de producent elkaar ontmoeten. Op een leuke manier krijgt u
voorlichting over de producten en
de productiewijzen.
Met de Streekmarkt Woerden
wordt een impuls gegeven aan de
agrarische bedrijven in het
Groene Hart.

4 en 5 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Country-Landfair bij Anna Haen in Abcoude
Er gebeurt weer wat leuks bij Anna Haen in Abcoude.
Voor de genieters des levens is er een Country-Landfair
waar je kunt genieten van goed eten en je kunt laten inspireren door standhouders die vele mooi merken zullen
etaleren. Op het adres Gein Zuid 23 in Abcoude zullen
een aantal tenten worden ingericht maar ook onder
daks zult u kunnen genieten van veel moois. Er is ook
aandacht voor het milieu, er zal een aantal Hybride auto’s
tentoongesteld worden. Opgeven via info@annahaan.nl
De entreeprijs bedraagt 5 euro, waar mee je eveneens
een lot krijgt uitgereikt waarmee je naar leuke prijzen
kunt dingen. Ook worden er Goodie bags aangeboden.

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

Nu
Ronde Hoeper lentelam
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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EILANDGOLF
Voor de vierde keer is in Vinkeveen het evenement 'Eilandgolf' georganiseerd door de Ronde Tafel 169 De Ronde Venen. Dit jaar waren de opbrengsten van 12.500 euro voor Stichting Achter de Regenboog.
In samenwerking met het recreatieschap is ook dit jaar door Ronde
Tafel 169 een 12-holes ‘linkscourse’
uitgezet over negen eilanden van
de Vinkeveense Plassen. Er werd
net als voorgaande jaren gespeeld
met slechts drie stokken (S/P, 5/7
en putter). De deelnemende ‘flights’
bestaande uit vier personen werden
van eiland naar eiland gevaren door
leden van de Ronde Tafel, bedrijven
of particulieren uit de regio. Tussendoor was er voldoende tijd om
te eten en te drinken. Op diverse
eilanden stonden lokale horeca ondernemers met een stand om de 80
golfers te voorzien van een hapje en
een drankje.
In vier uur tijd werden 12 holes doorlopen en kon om 18.00 tijdens een
aangeklede borrel bij de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude op
Eiland 4 de prijsuitreiking plaatsvinden, waarbij een cheque ter waarde
van Euro 12.500,00 aan een vertegenwoordiger van Stichting Achter
de Regenboog is overhandigd.

Enthousiaste deelnemers, horeca
exploitanten, de nodige kapiteins en
Tafelaars hebben er met elkaar voor
gezorgd dat het Eilandgolf 2011 is
geslaagd. Een vijfde editie kan niet
uitblijven. April volgend jaar zal dan
ook Eilandgolf 2012 plaatsvinden.
Heeft u interesse, hou dan de website
www.eilandgolf.nl in de gaten.
Stichting Achter de Regenboog
Stichting Achter de Regenboog
ondersteunt sinds 1993 kinderen en
jongeren bij het verwerken van het
overlijden van een dierbare, zodat
deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.
De stichting is vooral bekend om hun
lotgenotencontact activiteiten in de
vorm van een kinder- of gezinsweekend. Daarnaast faciliteren zij een
informatieve website, een open forum
op hun website, een telefonische
informatie- en advieslijn en verzorgen zij doorverwijzingen naar professionele hulpverleners.

Met dank aan:
G.Brouwer &Zn., Profile Tyrecenter Hogendoorn, www.Ikzoekbedrijfsuitjes.nl, Zetacom Business Communicatie, PsB steigers, Cassee Schilders BV, P.A. van Rooyen/Top Movers, Hierwordenweblijvan.nl, Van
Beers Tandtechniek b.v., Tandartspraktijk Botman, Hijman Schoonmaakartikelen BV, A-Side Media, Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen b.v., EHBO-diensten, Jacques Balvert, Recreatieschap Vinkeveense
Plassen, Wijn Verlinden; Society Shop; Static Productions, Restaurant Lust!, Restaurant Bon, Vinkeveen
Haven/De Kombuis, Golfpark Wilnis, s’Anders eten en drinken, Restaurant Boven Water, Paviljoen Eiland
Een, Homan Beveiliging, Jachthaven Achterbos, Nic van den Burg, Partyschip Klinkhamer, Passet
Watersport, Pimia Diving, VVP verhuur, Wakeboardschool V'veen, Zeilschool de Vinkeveense Plassen,
Vinkeveen haven, Berkelaar Scheepsmotoren, Jachthaven Borger, Outboardcenter Wilnis, Homan
Elektrotechniek en Jachthaven Winkeloord.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politie nieuws
Gokkast leeggeroofd
Woensdagmiddag 9 maart is het
druk in café Stee-Inn aan de Pieter
Joostenlaan in Wilnis. Het Rode
Kruis gebruikt het café die dag als
bloedbank. Honderden mensen geven er bloed af. Van die drukte maken twee mannen gretig misbruik.
In een aparte rokersruimte staan
twee gokautomaten. Die worden elke avond door de eigenaar
geleegd. Op de avond van die drukke
woensdag blijkt dat de automaten
zijn opengebroken en leeggeroofd.
Uit bewakingsbeelden blijkt dat er
slechts twee bezoekers in de ruimte
met de gokautomaten zijn geweest.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Nel en Margot Blans

Belangstelling voor scouting neemt weer toe
Scouting is een internationale organisatie die 100 jaar geleden gesticht
is door Baden Powell. Zijn idee, om kinderen door middel van spel en
sport te leren met elkaar om te gaan vindt, nog steeds navolging. Ook
in De Ronde Venen zijn verschillende scouting groepen actief. Een daarvan is de Eliboe groep uit Vinkeveen. Deze groep bestaat al 65 jaar. Veel
traditionele scouting activiteiten worden nog steeds met enthousiasme
beoefend. Maar er worden ook steeds vernieuwingen doorgevoerd, om
deelname ook voor de moderne jeugd aantrekkelijk te houden, vertellen
moeder Nel en dochter Margot Blans. Beiden zijn al vele jaren actief bij
de Vinkeveense groep betrokken..
Scouting richt zich op de jeugd van
vier tot drieëntwintig jaar. Nel Blans
was al vijftien toen ze lid werd. Maar
ze is er vervolgens niet meer weggegaan. Momenteel is ze voorzitter van
de Eliboe groep. Haar enthousiasme
heeft er ongetwijfeld toe geleid dat
haar dochter Margot al vanaf haar
vierde lid van scouting is, evenals
haar andere kinderen. “Scouting
staat van oudsher open voor kinderen van alle gezindten,” vertelt Nel.
“Vroeger had je aparte jongens en
meisjesgroepen. In Vinkeveen vormden de meisjes de Elisabeth groep en
de jongens de Rimboetrappers. In de
70er jaren is dat onderscheid weggevallen en trokken de jongens en de
meisjes grotendeels samen op.”
Margot legt uit dat er met verschillende leeftijdscategorieën wordt
gewerkt. “De kinderen van vier tot
zeven noemen we de Bevers. Van
zeven tot elf zit men bij de welpen.
In de leeftijdscategorie van elf tot
veertien onderscheiden we dan wel
weer de jongens als verkenners en
de meisjesgroep noemen we vendel.
Vanaf veertien tot achttien vormen ze
dan weer samen een afdeling en van
achttien tot drie en twintig noemen
we de groep een stam. Men kan ook
boven die leeftijd nog actief blijven.
We zien dat veel scouts zich op wat
latere leeftijd bezig gaan houden met
de leiding van de verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft voldoende
leiding nodig. Die zoeken we in
eerste instantie in eigen kring. Gelukkig is er tot nu toe voldoende aanbod.
Tegenwoordig melden zich ook men-

sen die bij ons hun maatschappelijke
stage lopen. En het is daarbij wel erg
leuk dat het vaak mensen zijn die uit
onze eigen scouting groep komen.
We hebben momenteel ongeveer 130
leden. Er zit al een aantal jaren groei
in het ledental en daar zijn we wel
erg blij mee.”“Je moet er dan ook
wel wat voor doen om de kinderen
gemotiveerd te houden,” vult haar
moeder aan. “Vandaar dat we ook
steeds zoeken naar nieuwe spelmogelijkheden en activiteiten die de
jongeren aanspreken.”
Sociaal met elkaar om gaan
De ideologie van de scouting
organisatie is er sterk op gericht om
kinderen te leren samen dingen te
ondernemen. Persoonlijkheidsontwikkeling en saamhorigheidsgevoel zijn
belangrijke kernbegrippen. Nel: “Ze
leren om sociaal met elkaar om te
gaan en ook verantwoordelijkheid te
nemen. Je merkt ook dat in de groepen die met elkaar samenwerken, de
ouderen de zorg op zich nemen voor
de jongeren. In zo’n groep is er dan
een patrouilleleider die er voor zorgt
dat ieder lid van de groep doet wat
van hem of haar verwacht wordt. Dat
is eigenlijk wel een slim systeem om
kinderen dat verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. De kinderen
beschouwen het ook als een erebaan
als ze patrouilleleider mogen zijn.”
Spelaanbod
Bij scouting hebben ze een heel gevarieerd spelaanbod. Nel: “We doen
nog steeds de van oudsher bekende

Nel (rechts) en Margot: “Bij ons leer je om sociaal met elkaar om te gaan en ook
verantwoordelijkeheid te nemen.” 			
foto patrick hesse
activiteiten zoals het hutten bouwen,
tenten op zetten, knopen leggen en
dergelijke. Dingen die veel mensen
vroeger bij de verkenners of de gidsen geleerd hebben en waar ze hun
hele leven plezier van hebben. Maar
we doen ook heel veel aan sport en
aan theater. We letten er altijd sterk
op dat de activiteiten zijn aangepast
aan het niveau van de kinderen. Ze
moeten altijd mee kunnen doen en
ergens goed in kunnen worden. Dat
betekent ook dat we ze stimuleren in
wat ze leuk vinden. En we belonen
goede prestaties ook met een insigne.
Ik geef zelf leiding aan de welpen en
voor de kinderen op die leeftijd werkt
dat heel goed,” zegt Nel.
Op kamp
Margot benadrukt dat de traditie nog
steeds een rol speelt. “Zo dragen we
nog steeds een uniform. Dat noemen
we het ‘scoutfit’. Dat is ooit ontstaan
om aan te geven dat de beweging
geen onderscheid maakt tussen arm
en rijk. Die uniformen betekenen ook
een zekere gelijkwaardigheid. Die
symboliek spreek me wel aan,” zegt
Margot. “We gaan ook elk jaar een
paar keer op kamp. In juli is er het
grote zomerkamp. Het leuke daarvan
is dat we dat met de hele groep
doen. Door het jaar heen wordt er
veel met de afzonderlijke onderdelen

gewerkt maar op het zomerkamp zijn
we een hele week met z’n allen bij
elkaar. De kleintjes bivakkeren dan in
blokhutten en de groteren in tenten.
En tijdens zo’n kamp, dat duurt van
vrijdag tot vrijdag worden er uiteraard allerlei activiteiten georganiseerd. Ik vind dat altijd wel weer een
hoogtepunt.”
Een ander hoogtepunt is volgens
moeder en dochter de revue. “Dat is
echt een hele belevenis. In principe
doet iedereen mee. We hebben dan
een middag en een avondvoorstelling
in een echte schouwburg. Dat maakt
het extra spannend. We nodigen
daarvoor speciale groepen uit om
te komen kijken, bijvoorbeeld de
mensen van de Zonnebloem.”
Ook Scouting Nederland organiseert
regelmatig activiteiten op landelijk
en regionaal niveau, waar de Eliboe
groep ook aan deelneemt. Zo hebben
de Vinkeveners afgelopen zomer
deelgenomen aan een zomerkamp
waar 11.000 scouts van over de hele
wereld aan hebben deelgenomen. Nel
en Margot Blans zijn eensgezind in
hun conclusie dat Scouting voor jonge
mensen veel te bieden heeft waar ze
de rest van hun leven veel aan hebben. De Eliboegroep heeft ook een
eigen website: www.eliboe.nl. waar
gedetailleerde informatie over de
Vinkeveense groep te vinden is.

Sportnieuws
Vermaarde schaatstocht
nu op de fiets

Hemelvaartsdag:
Vinkeveenseplassenen Botsholtocht op de
fiets
Op Hemelvaartsdag 2 juni wordt
de eerste Vinkeveenseplassen- en
Botsholtocht op de fiets georganiseerd over 30 en 60 kilometer.
Voor de fietstochten, georganiseerd
door de samenwerkende ijsclubs
uit Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge, kan die dag vanaf half tien
's morgens tot één uur 's middags

gestart worden. De startplaatsen
zijn: Abcoude: Fort Abcoude, Viscentrum, Molenweg 19; Vinkeveen: Café het Meertje, Achterbos
101 en Baambrugge: Clubgebouw
"IJsclub Baambrugge", IJsbaan
6. De kosten voor deelname zijn
gering: 3 euro per persoon.
De samenvoeging van de gemeente
De Ronde Venen en Abcoude
bracht de ijsclubs uit de nieuw
gevormde gemeente De Ronde
Venen op het idee om de winterse
schaatstochten met Hemelvaartsdag te vervangen door fietsentochten. Voor de schaatstochten is er
al een samenwerking in de SWIJ.
IJsclub VIOS en Voorwaarts uit
Vinkeveen en de twee ijsclubs uit

Abcoude en Baambrugge zitten
al vanaf 1997 te wachten om hun
vermaarde Vinkeveenseplassen- en
Botsholtocht weer eens te kunnen laten schaatsen. Afgelopen
winter kwam het er weer niet
van. In de jaarlijkse vergadering,
die de samenwerkende ijsclubs
houden, om de draaiboeken voor
de schaatstochten door te nemen
kwam plots het zomerse fiets idee
naar voren. Op 2 juni zullen dan
ook de traditionele controlevlaggen
van de schaatstochten wapperen op
de drie startlocaties die tevens de
controlepunt vormen. De fietstochten houden zoveel mogelijk de
contouren aan van twee schaatstochten. Evenals de echte schaatstochten is er een grote en een

kleine tocht. De grote fietstocht
maakt ook uitstapjes buiten het
gebied van de schaatstoertochten,
maar komt telkens weer terug op
de klassieke route. De fietstochten zijn eveneens onderdeel van
het project sportief bewegen voor
50-plussers in de maand juni binnen De Ronde Venen. Stilletjes hopen de ijsclubs dat de toeloop naar
de fietstochten net zo groot is als
naar de vermaarde schaatstochten
in de winter. Met de drie startpunten in de kernen van Vinkeveen,
Baambrugge en Abcoude wordt
het voor veel potentiële lokale
deelnemers gemakkelijke gemaakt
bij de ijsclubs in het eigen dorp te
starten.
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Spektakel aan de Ondernemingsweg

28 mei: Roké Motors
Triumph Day 2011
Aanstaande zaterdag is het weer
tijd voor de inmiddels traditionele
Roké Triumph dag. Dan staan bij
Roké Motors de deuren wagenwijd
open voor motorminnend Nederland.
Deze dag in mei is stilaan een goede
gewoonte geworden bij de heren van
Roké Motors. Eigenaren Aad en Bas
Kentrop hebben dan een breed scala
aan nieuwe modellen van Triumph
staan, waar geheel vrijblijvend op kan
worden proefgereden en bieden daarmee iedereen met een rijbewijs A de
mogelijkheid kennis te maken met
zo'n beetje elk model dat Triumph in
haar gamma heeft. Ook zullen er een
aantal Italiaanse motorfietsen gereed
staan voor de liefhebber om een
straatje mee om te gaan, want zoals
wellicht bekend, is Roké niet alleen
officieel dealer van Triumph, maar
ook van Aprilia en Moto Guzzi. Uit
bevoorrechte ervaring weet ik dat het
dé kans is om eens op uw favoriete
Triumph te rijden en uzelf daarmee
te overtuigen wat een geweldig merk
dit is.
Ook zullen er op deze dag zeer
scherpe aanbiedingen zijn op kle-

dinggebied: tot 50% korting op de
collectie Triumph-kleding van 2010;
bovendien krijgt u bij aankoop van
Triumph-kleding boven de 200 euro
een Triumph t-shirt cadeau!
Uiteraard staat er voor een iedere
gast een hapje en een drankje klaar,
met als hoogtepunt de inmiddels
fameuze Roké Hamburgers (nee, niet
in motorolie gebakken maar van de
bbq-grill).
Tevens zullen Kees Kentrop en
Gerard Daalhuizen met hun Connect
– Roké zijspanraceteam acte-depresence geven en kunt u hen de
oren van het hoofd vragen over deze
sensationele vorm van motorsport.
Vanzelfsprekend is de winkel ook gewoon open, naast deze motormerken
is Roké Motors ook dealer van een
aantal scootermerken en heeft zelfs
een heuse Vespa-afdeling, met diverse
specials. Bovendien is er een scala
aan valhelmen van diverse merken,
met als in het oog springende merk
het exclusieve Davida. Deze handgemaakte helm uit Engeland staat
bekend om zijn superieure kwaliteit.

Om deze dag helemaal legendarisch te maken heeft Roké Motors
niemand minder laten invliegen dan
Kevin Carmichael. Deze legendarische Schotse meervoudig wereldkampioen stuntrijden doet alles met een
Triumph wat maar mogelijk is. Hij zal
de hele dag aanwezig zijn om een
aantal zeer spectaculaire stunts
aan het publiek te tonen.
Een unieke mogelijkheid
dus om deze alleskunner
van dichtbij aan het
werk te zien.
Iedereen die
motorrijden of
het motorrijden
een warm hart

toedraagt, is uitgenodigd op deze
spraakmakende dag en om een oude
marine leus uit de kast te trekken:
Zorg dat u erbij bent !
De dag
start

aanstaande zaterdag 28 mei om 9.00
uur en zal duren tot 17.00 uur
Roké Motors is gevestigd aan de
Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht
voor meer informatie:

www.roke.nl.
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Tekst en foto's Michael Reuling

Klassieker walhalla
Menig autohart gaat sneller kloppen van klassiekers. Of het nu gaat
om een Volkswagen Kever of exclusieve Ferrari 250 GT SWB, een oldtimer is pure beleving; meer emotie, de geur van olie, benzine en oud
leer, en vaak prachtige lijnen. In Nederland zijn er genoeg evenementen
waarbij de klassiekers uit de garage komen en aan de buitenwereld
getoond worden. En natuurlijk zijn er grote musea, maar vaak is zo’n
museum vrij kil en afstandelijk. Kort over de grens is er een prachtige
locatie waar je net wat meer beleving meekrijgt. Maak kennis met Meilenwerk Düsseldorf.
Ben je al bezig om de vakantiedagen
op te vullen met leuke uitjes, of ga je
op vakantie richting het oosten, rijd
dan zeker even langs dit prachtige
gebouw in Düsseldorf. Vanuit De
Ronde Venen rijd je in iets meer dan
twee uurtjes naar deze locatie in
Duitsland. Voordat je arriveert bij dit
klassiekerwalhalla kun je ook nog
even de eigen auto een stukje uitlaten
op de onbegrensde Autobahn. Na een
stukje door de binnenstad te rijden
kom je aan bij dit zeer bijzondere
pand. Dit gebouw is door een groep
investeerders veranderd van een
vervallen remise in een hypermoderne showroom voor klassiekers. Het
pand is echter volledig in zijn waarde
gelaten; overal vind je oude muren,
staalconstructies en borden terug die
doen herinneren aan de periode dat
hier locomotieven door de klapdeuren
kwamen om het draaiplateau op te
rijden. Nu is dit de plek waar een
zeer waardevolle collectie auto’s
gehuisvest is van ettelijke miljoenen
verzekeringswaarde.
In Meilenwerk (dat overigens ook
in Berlijn, Stuttgart en Zürichsee
te vinden is) zijn diverse bedrijven
gevestigd. Hierbij moet je denken
aan restaurateurs, onderhoudsbedrijven, bekledingsspecialisten,
klassiekerhandelaren, zelfs leasebedrijven gespecialiseerd in klassiekers,
poetsbedrijven, taxateurs, kledingwinkels, boekhandels (uiteraard met
werkplaatshandleidingen en andere
vakliteratuur), verzekeringsagenten,
kunsthandelaars, goede restaurants
met grote evenementenhallen en
vergaderruimtes. Al deze bedrijven hoesten gezamenlijk een flink
bedrag op per jaar om Meilenwerk
draaiende te houden. Daarbij worden
ze gesteund door particulieren die
hun auto stallen in Meilenwerk en
daar huur voor betalen. Want in
tegenstelling tot wat je verwacht,
betaal je hier geen entree, laat staan
parkeerkosten. Bij Louwmans nieuwe
museum in Wassenaar leg je voor een
kaartje al snel € 13,50 neer, plus €
5,00 parkeerkosten. En in Meilen-

werk staan net zo veel, misschien
nog wel meer, bijzondere klassieke
automobielen.
Bij aankomst op het parkeerterrein
staan vanzelfsprekend al enkele
bijzondere klassiekers geparkeerd.
Bij binnenkomst via de grande entree
komt de geur van olie, benzine, rubber en leder je tegemoet. Rechts en
links staan oude Cadillacs, Corvettes
en Mercedessen opgesteld, terwijl
verderop een Fiat 500 Giardiniera
klaar staat om gerestaureerd te worden. Je loopt de eerste gang binnen
waar 75 glazen boxen zijn te vinden.
In deze boxen staan klassiekers van
particulieren en de hier gevestigde
bedrijven opgeslagen. Hoewel je niet
in de buurt kunt komen van deze oldies, kun je ze toch goed bewonderen.
Je kunt vanaf een verdieping hoger
ook in de boxen kijken, waardoor drie
naast elkaar opgestelde klassieke
Mercedes Benz 300 SL’s, jawel de
ongelofelijk exclusieve klassieke
vleugeldeur-Mercedes, prima te
bewonderen zijn. Loop je verder,
dan kom je ongemerkt een collectie
klassieke motoren, Vespa’s, Solexen
en ander materiaal tegen. Terwijl
je je buigt over weer een andere
klassieker, wordt verderop een
Ferrari 430 Scuderia naar
binnengereden. Ook voor
moderne exclusieve auto’s is plek. Om ruimte
te maken voor een
stationair draaiende gloednieuwe
Porsche 911 Turbo
wordt een Aston
Martin DB9 naar
buiten gereden. Het
leuke aan dit museum is
dat dat vandaag misschien de
911 Turbo en DB9 zijn, maar dat dat
morgen net zo goed een Lamborghini Gallardo en Ferrari 250 GTO
kunnen zijn. Bij alle bedrijven kun je
via de roldeuren naar binnengluren
of zelfs binnenlopen en bekijken hoe
een stoel wordt bekleed of hoe een
zeer bijzondere Nürburg wordt klaar
gemaakt voor een klassiekerrit.

In het midden van het gebouw, waar
zich vroeger het draaiplateau bevond,
is nu plek gemaakt voor een honderdtal klassiekers en een prachtig restaurant met nostalgische decoraties
in het interieur en een menukaart
waarbij het water in
je mond loopt.
Veel van de
klassiekers
die je
tegen-

komt staan hier gestald vanwege
ruimtegebrek of winterslaap, maar
sommigen zijn te koop. Variërend van
een Jaguar XK8 voor € 14.000,- tot
een goed gerestaureerde VW T1 voor
€ 60.000,-, of wat dacht je van een
Aston Martin V8 Vantage raceauto
voor een kleine 90 mille?
Of wellicht ben je meer
geïnteresseerd in een
Horch 8 Typ 470
Cabriolet voor,
ahum, € 349.000,? Geen hekje er
omheen, je kunt
er gewoon bij. In
welk museum vind je
dat? Uiteraard wordt
er wel van je verwacht
dat je respect op brengt
voor de eigendommen
van anderen en niet aan
elke auto zit. Een beveiliger
is echter ver te zoeken, bij
Meilenwerk kom je echt alleen
maar liefhebbers tegen. In een
hoek staat nonchalant een nieuwe
Mercedes SLS AMG geparkeerd,
terwijl achter je zojuist een Ferrari
330 GT 2+2 uit 1965 met Nederlands kenteken naar binnen wordt

gereden. De eigenaar van de Renault
Dauphine installeert ondertussen zijn
accu om weer een ritje te maken.
Motorliefhebbers komen ook niets tekort. Naast enkele klassieke motoren
als Royal Enfields, BMW’s, Duisburgs
en Moto Guzzi’s, vind je er ook een
prachtige Ducati showroom.
Dit museum leeft. Aan dit prachtige
gebouw ontdek je constant nieuwe
dingen, er is constant beweging van
mensen en auto’s, je neemt geluiden
waar, je ruikt allerlei autogerelateerde luchten; al je zintuigen worden
constant geprikkeld. En het mooiste
is dat het er door de grootte van het
complex niet druk is. Op geen enkel
moment loopt er iemand voor je voeten. Klassiekers en moderne bolides,
alles is er te vinden. Van Citroën DS
tot Aston Martin DB5, van Triumph
TR3A tot Lamborghini Miura en
alles wat daar tussen zit. En ga je
over twee weken weer, dan is het
‘museum’ veranderd van opzet en
inhoud. Meilenwerk is absoluut het
bezoeken waard. Met het gezin, met
vrienden, het maakt niet uit, iedereen
vermaakt zich opperbest.
Meer info op www.meilenwerk.de.
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Gerard van Scheppingen:

Ralph de Jong, meer dan Blues alleen!
“Ik ben helemaal gek van Blues.
Cuby and the Blizzards, daar mag
je me voor wakker maken. Toen ik
een keer in het Noord-Hollandse
Edam in een bruine kroeg zat,
hoorde ik op de achtergrond een
Blueszanger en dacht meteen aan
een forse zwarte man met gevoel
voor muziek. Toen ik ging kijken
was niets minder waar. Er zat een
jonge, blonde vent op een stoel, die
klompen droeg. Met die klompen
roffelde hij de maat. Maar wat mij
nog meer aansprak is het gevoel
dat deze man in de door hem gespeelde muziek kan aanbrengen.”
Gerard van Scheppingen is er duidelijk over: dit is zijn idool. Samen
met tien stamgasten heeft hij de
avond van zijn leven gehad.

foto peter vroon

te halen. Daar haalde hij het kunstje
opnieuw uit. Maar dan voor vijftig
man enthousiast publiek. Wij hadden
een paar nieuwe klompen voor hem
gekocht. Kunstenares Annet Vermeij
had ze op een fraaie manier beschil-

“Toen zijn klomp brak hebben we
het plan opgevat hem naar Noorden

derd. Hij was er blij mee. Geloof me,
Ralph de Jongh speelt met overtuiging en een drive die je vandaag de
dag niet veel meer ziet, gaat op in de
muziek en bovenal is hij een jongeling die het aandurft nu eens niet te
kiezen voor de 'easy way out': glitter,
snel succes..., maar voor een stuk
cultuur in de vorm van de muziek van
Robert Johnson, Son House, Elmore
James en Muddy Waters. Niet voor
niets kreeg Ralph de Jongh een uitnodiging om in dé bluesstad Memphis
op te treden, waar hij natuurlijk ook
onze klompen droeg.”
Onlangs presenteerde Ralph zijn
nieuwe CD in Paradiso in Amsterdam. Met ruim twintig Rondeveners
was Gerard van Scheppingen van
de partij. “Je raadt het al, ook wij
droegen klompen. Een fraai gezicht,
twintig kerels in ganzenpas op klompen op de Weteringschans. Ook trad
Ralph op in De Wereld draait door.
Ralph de Jong, u hoort nog van hem.”

Plassentoernooi bij VLTV
Zaterdag 23 juli begint het 36 ste Plassentoernooi op het tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen. In een week spelen zo'n 500 tennissers
hun wedstrijden op acht smashcourtbanen. Vier daarvan zijn gloednieuw; ze worden volgende maand aangelegd. Daarmee behoren de
plassen op de banen dus tot het verleden! Het Plassentoernooi staat
voor toptennis, veel gezelligheid en fantastisch eten en vindt traditiegetrouw plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis en gezelligheid wordt er elk jaar gekookt op topniveau. Topkoks uit de omgeving
zullen u samen met een groep vrijwilligers dagelijks verrassen met een
heerlijk menu. Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers
toe door de geweldige locatie waar van geweldig tennis kan worden
genoten in combinatie met heerlijk eten in een gezellige ambiance.
Men kan zich inschrijven voor
de categorieën 3,4,5,6,7,8
(DE,HE,DD,HD,GD). Overdag van
maandag t/m vrijdag spelen de
Veteranen 55+ 6,7,8 (DD,HD,GD).
Ook dit jaar is er bij voldoende
deelnemers vanaf de kwartfinales
rondegeld te verdienen in de HE
3 en DE 3. De deelnemers zullen
volgens het KNLTB-regelement
onder toeziend oog van bondsgedelegeerde Joop Weijburg strijden om
de titel en de eer!
In het weekend van zaterdag 30 juli
en zondag 31 augustus worden op
zaterdag de halve finales en op zon-

dag de finales gespeeld. Zaterdag
de 31ste is er weer een knallende
feestavond. De Veteranen spelen op
vrijdag 29 juli de finales en sluiten
deze dag hun toernooi af met een
overheerlijk slotdiner en muziek
van een dixieband.
Inschrijven kan t/m 6 juli 2011
De inschrijving voor het toernooi is
al geopend, doe het snel want vol is
vol! Inschrijven kan via
www.plassentoernooi.nl. Hier is ook
alle overige informatie te vinden
over het plassentoernooi 2011.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Zweeds raadsel week 21
militair
tenue

Europees
gebergte
nachtkleding

vochtig

rustbank

harde
werker

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

grosso
modo

2

pronkerwt
Zwitsers
kanton

arbeiders

6

geraamte
burgemeester
(Fr.)
muurholte

romp

barenspijn

een
zekere

7

edelman
(Fr.)
hoofdstad
in Europa

naderen

3

kapitein
talrijk

windrichting

gelofte

hok op vissersboot

zoen

rivier in de
Ardennen

symbool
krypton
errore
excepto

nanofarad
Oostenrijker

valse
vouw

roofdier

schaaldier

1

2

bescheiden

5

3

4

5

6

Sudoku week 21
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Oplossing puzzels week 20
1

7
9
4
5
6
2
3
1
8

7

© Puzzelland

RIETVOORN
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Vakantiekracht medewerker historische bouwmaterialen m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Medewerker historische bouwmaterialen m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Commercieel Medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Leerling electrotechniek of mechatronica
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Productiemedewerkers Data Mail, Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Installateur beveiligingstechniek
Organisatie: HOMAN Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair(e) Assistent creative director
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Vakantiekrachten SC Johnson
Organisatie: Randstad Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Uitgaande Goederen (binnenland)
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Beveiligingsbeambte
Organisatie: VMB security & services
Plaats: Uithoorn
Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Distributieplanner transport (fulltime)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker
(fulltime)
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (1-2
dagen p/w)
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Inpakker
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Maaltijdbezorger (oproep basis)
Organisatie: Cateringbedrijf Het Oventje
Plaats: Mijdrecht
Functie: Schoonmaker parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel/Technisch medewerker binnendienst
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bedieningsmedewerker Beachclub Lust
Vinkeveen
Organisatie: Beachclub Lust
Plaats: Vinkeveen
Functie: Vakantiekracht financiële afdeling voor juni, juli
en aug.
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Verkoopadviseur
Organisatie: The Phone House Uithoorn/Mijdrecht
Plaats: Uithoorn
Functie: 2 enthousiaste Barmedewerkers M/V Rechthuis
Mijdrecht
Organisatie: Café Het Rechthuis
Plaats: Mijdrecht
Functie: Magazijnkracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Backofficemedewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Bezorger Vinkeveen (De Groene Venen)
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen?
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Selfstoragemedewerker m/v zaterdag en
vakanties
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Een beleidsmedewerker kunst en cultuur en
diversiteitsbeleid
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Begeleider C gezocht voor Kerkelanden 85-87!
Organisatie: Amerpoort Vinkeveen
Plaats: Baarn
Functie: ICT infrastructuur topper
Organisatie: empower U
Plaats: Schiphol
Functie: Brandstofverkoper m/v
Organisatie: Autobedrijf Stoof Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen
Functie: Diverse administratieve fulltime vacatures!
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker customer services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
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