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Agenda Kort

Dit Pinksterweekend
in De Ronde Venen
Zaterdag 22 mei 2010
• AJOC Festival
• Workshop hout beschilderen
jeugd, De Woudreus, Wilnis
• Concert Greetje de Haan en
Irina Parfenova,
Zuwe Maria Oord, Vinkeveen
• Hardzeilerij om de Geuzenpenning, Zeilschool Vinkeveen
• Opentuindag, De Woudreus,
Wilnis
• Verbouwingsopruiming, Toyota
van Ekris, Mijdrecht
• Open Huis bij De Venen
Makelaars, Vinkeveen

Zondag 23 mei 2010
• AJOC Festival
• Pinksterviering + natuurwandeling, start bij parkeerplaats
De Geer, Wilnis
• Hardzeilerij om de Geuzenpenning, Zeilschool Vinkeveen

Opnieuw podiumplaats voor Wilnisser Kervin Bos
Na twee tweede plaatsen en één derde plaats tijdens de eerste drie races van het seizoen wist coureur Kervin Bos van
het Van der Heijden motors Racingteam ook in de vierde race op het podium te komen. De ingekorte race op het bekende
stratencircuit 'De Varsselring' in het Gelderse Hengelo leverde wederom een tweede plaats op voor de inwoner van Wilnis. Na
vier races staat Kervin in de tussenstand om het kampioenschap ook op een tweede plaats met 66 punten. Dit weekend vindt
in Oss de vijfde wedstrijd plaats op circuit 'De Paalgraven'. Zondag (eerste pinksterdag) worden de trainingen verreden en op
maandag staan twee races op het programma voor de SS600 klasse. Volg de verrichtingen van Kevin op www.kervinbos.nl.

Maandag 24 mei 2010
• Spektakeldag AJOC Festival
• Finale Rabo Talentenpodium,
AJOC
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Inloopbijeenkomst in De Meijert: 2 juni van 16.00 tot 22.00 uur

Natuur, fietsen, wandelen en spelen in Marickenland
Waar komen de wandel-, fiets- en ruiterpaden in Marickenland? En waar kun je straks picknicken, een balletje
trappen of je auto parkeren? In het concept-inrichtingsplan voor Marickenland is te zien hoe het toekomstige
natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen eruit komt te zien. Iedereen
wordt uitgenodigd zijn of haar reactie te geven op het plan.
In het concept-inrichtingsplan wordt
het oostelijk deel van Marickenland
ingericht als natuurgebied. In totaal
wordt 320 hectare hiervoor gereserveerd. Bloemrijk grasland, nat schraalgrasland en rietland en ruigte zullen
hier elkaar afwisselen. Alle sloten
krijgen natuurvriendelijke oevers.
De nieuwe natuur in Marickenland
verbindt, samen met nieuwe natuur
in een aantal andere gebieden, de
Nieuwkoopse Plassen, Vinkeveense
Plassen en Botshol met elkaar.
De landschappelijke afwisseling met
bos, open landschap en ruigere gebieden maakt Marickenland aantrekkelijk voor recreanten. Er worden
verschillende routes en paden aangelegd. Die paden en routes zijn bestemd
voor wandelen, fietsen, paardrijden

LUTZ

en kanoën. Ook voor kinderen is er
veel te doen in het gebied: er komen
speelveldjes, een natuurspeelplek of
speelbos of ze kunnen gewoon op ontdekkingstocht gaan. Voor de bezoekers
worden voldoende parkeerplaatsen,
fietsenstallingen en goede, veilige
oversteekplaatsen aangelegd.
Ook komen er in Marickenland
zogeheten recreatie-eilanden: lichte
verhogingen in het landschap die elk
een eigen invulling krijgen. Eén van
de recreatie-eilanden, bij het nieuwe
zwembad, zal tevens dienst doen als
evenemententerrein. Heel Marickenland krijgt een natuurlijke uitstraling
en wordt ecologisch beheerd.
Consultatieronde
Inwoners en betrokkenen worden

uitgenodigd voor 18 juni hun reactie te
geven op het concept-inrichtingsplan.
Om hen te informeren is er een
nieuwsbrief verschenen en wordt op
2 juni een inloopbijeenkomst gehouden in De Meijert van 16.00 tot 22.00
uur. De nieuwsbrief is op te halen in
het gemeentehuis of te downloaden op

www.marickenland.nl
Deel van een groter geheel
Marickenland is onderdeel van een
groter geheel: de Venen. Een uniek
veenweidegebied in het oosten van het
Groene Hart. In Plan de Venen wordt
gewerkt aan meer natuur, een goed
toekomstperspectief voor de landbouw, ontwikkeling van een duurzaam
water- en bodembeheer en volop
recreatiemogelijkheden.

Plezier
verzekerd
bij ajoc
(wij helpen ook jou graag met een goed
en voordelig verzekeringspakket)

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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zaterdag 26 juni 2010

Roog
Billy the Klit
Lucien Foort
Steven Quarre
Vato Gonzalez

·

Maximiliano Sair
Chief Bromden Berry Zarzamora

·

·

·

·

Hosted by: MC Tjen MC Smilez MC RastaLicious MC Ryordon
www.vogelvrij-festival.nl
www.vogelvrijfestival.hyves.nl

ENTREE: €20 (VVK) €27,50 (aan de deur) VLIEGTIJD: van 16:00 tot 01:30
LEEFTIJD: 16+ LOCATIE: Mijdrechtsedwarsweg 36 (Mijdrecht/Wilnis)

VOOR INLICHTINGEN
EN/OF BEZICHTIGINGEN:

GEVELTECHNIEK BV

vogelvrij_advertentie_265x390mm_V1.indd 1

Automotive-centre
van Nieuwkerk

15-05-2010 19:05:31
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Mijdrecht krijgt Burgemeester geraakt door geruchten- Luistervink
nieuw bowling- stroom rond eenzijdig ongeval
Oerend hard
centrum
Ruim zeven jaar na de verwoestende brand bij Party Plaza komt er
een nieuw Bowlingcentrum in Mijdrecht. Vrijdag 14 mei j.l. zijn de
contracten getekend en de nieuwe
eigenaars verwachten dat het
nieuwe bowlingseizoen in De Ronde
Venen per 1 september a.s. van
start kan gaan.
Na verschillende mislukte pogingen
in de afgelopen jaren is het dan
eindelijk zo ver. Het bowlingcentrum
komt in een gedeelte van het nieuwe
zwembad aan de Veenweg. Er komen
twaalf banen, een restaurant en een
flink buitenterras. In de week van 31
mei wordt begonnen met de aanleg
van de banen. De exploitanten gaan
er van uit dat de aanleg ongeveer zes
weken in beslag zal nemen. Dat zou
betekenen dat er bij aanvang van het
nieuwe seizoen in Mijdrecht gespeeld
kan gaan worden.
Met de komst van het bowlingcentrum komt een langgekoesterde
wens van de Rondeveense bowlers in
vervulling. Met name de Bowling Vereniging Mijdrecht, die zich zeer heeft
ingespannen voor dit project en ook
de Bowlinggroep van Spel en Sport
55+ zijn blij dat hun leden weer
dichter bij huis kunnen spelen. Beide
verenigingen hebben de afgelopen
jaren hun sport beoefend in De Kegel
in Amstelveen.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Je zou haast denken dat alle Rondeveners de Gondelvaart in De Hoef hebben bijgewoond. Minstens honderden
dorpelingen meldden namelijk getuige te zijn geweest hoe en waarom burgemeester Marianne Burgman van
De Ronde Venen betrokken raakte bij een eenzijdig ongeval. Het ene verhaal is nog ‘sappiger’ dan het andere
en hoewel vele lezingen elkaar tegenspreken, zijn ze volgens de ‘ooggetuigen’ allemaal waar.
Er is er maar één die kan vertellen wat er werkelijk is gebeurd: burgemeester Burgman zelf.
door rob isaacs

Inmiddels bekomen van de schrik,
maar aangedaan door de geruchtenstroom, ontvangt ze ons thuis.
Eerst maar even de feiten op een
rij: na afloop van de Gondelvaart
in De Hoef heeft de burgemeester
onderweg naar huis een eenzijdig
ongeval gehad. Op de kruising van de
Westerlandweg en Molenland is zij
met haar wagen doorgeschoten en
tegen een hek en een lantaarnpaal
tot stilstand gekomen. De schade die
daarbij is ontstaan is keurig afgehandeld en het incident is de dag er na
gemeld bij de politie. Het kan ons
allemaal overkomen.
Kort na het ongeluk doken hardnekkige geruchten de kop op, als zou
zij onder invloed achter het stuur
hebben gezeten. “Ik heb twee glazen
wijn gedronken, ben tegelijk met
goede vrienden weggegaan en naar
onze auto’s gelopen. Als ik niet meer
in staat zou zijn geweest te rijden,
hadden zij me zeker tegengehouden.”
Afgehandeld
Wijkchef Jaap Dubbelaar van de
politie De Ronde Venen beaamt
maandag na het incident in kennis gesteld te zijn. “De schade is
gemeld en afgehandeld, er waren
geen gewonden, er is geen aangifte

plaatste hij een verklaring op zijn
site, dat berichtgeving alleen wordt
gebaseerd op feiten en niet op
geruchten. Het kwam hem enkel
op beschuldigingen te staan dat hij
zaken uit het nieuws zou houden.

gedaan. Daarmee is voor ons de kous
af,” verklaarde hij woensdagmiddag
tegenover Peters Hotnews.
Toch trad vervolgens de geruchtenmachine in werking. Niemand die
vroeg of de burgemeester misschien
gewond was geraakt, want men had
het te druk met verhalen verzinnen.
Ze zou met haar auto ondersteboven in de sloot zijn beland, ze was
zwalkend in De Hoef gesignaleerd,
de politie had de melding uit het
systeem verwijderd en ga zo maar
door. Collega Peter Bakker van
Peters Hotnews werd gek van de
SMSjes, Twitter-berichten, e-mails
en ga maar door. “Iedereen wist er
het fijne van en als je dan doorvroeg,
bleek iedereen het alleen van ‘horen
zeggen’ te hebben.” Uiteindelijk

Winnaars kaarten AJOC Festival Prijsvraag

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Renée
Broggel, Piet van Buul, David Hague,
Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal,
Michael Reuling en Valérie Sambrink
Sanderink.

De afgelopen weken heeft iedereen
op onze website www.0297-online.
nl kunnen meedoen aan een grote
AJOC Festival 2010 actie.

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.

Hierbij werden vijf vragen gesteld en
de winnaars zijn nu bekend.
De vragen met de antwoorden

Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards

Vraag 1
Waar wordt dit jaar het AJOC
Festival gehouden?!
Op de hoek van de Bovendijk en
Molenland te Wilnis

Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Marianne Burgman: “Dat is wat mij
het meeste raakt. Die geruchtenstroom. Waarom doen mensen dit,
waarom zijn mensen er kennelijk op
uit om mij te beschadigen? Het is
zo ongrijpbaar. Nu ook de landelijke
media ervan overtuigd zijn dat het
slechts een onfortuinlijk incident is
dat iedereen kan overkomen, hoop
ik dat er snel een eind komt aan de
geruchtenstroom.”

Veel boetes tijdens
snelheidscontroles
Constructieweg

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.

Media
Het duurde niet lang of de landelijke media stortten zich op het
verhaal. Een mooie primeur laat je
tenslotte niet liggen. Volkskrant, AD,
Telegraaf, Radio 2, RTV Utrecht,
allemaal meldden ze zich voor ‘hoor
en wederhoor’ in Mijdrecht en allemaal kwamen ze na het natrekken
van de feiten tot dezelfde conclusie:
geen verhaal. Einde verhaal dus?
Nee, want de complottheorieën
blijven rondspoken in de hoofden
van vele dorpelingen en een enkele
lokale krant.

Vraag 2
Gokken: hoeveel liter bier is er vorig
jaar ongeveer doorheen gegaan?
31.687 liter
Vraag 3
Wie was de eerste artiest ooit op
het AJOC festival?
Frank Boeien Groep
Vraag 4
Waar staat de afkorting “AJOC”
voor?
Algemene Jongeren Ontspannings
Club

Vraag 5
Huisregel: Tijdens het AJOC Festival worden foto’s gemaakt die
gebruikt (kunnen) worden voor
promotionele doeleinden. Bij het
betreden van het terrein gaat u
hier stilzwijgend mee akkoord.
WAAR
De winnaars van twee kaarten zijn:
Vrijdag
Bas Rosenboom
Betsie Versteegh
Minke van der Meij
Zaterdag
Karlijn Hospes
Lida Kooijman
Erwin van den Heuvel
Zondag
Monique Verweij
Marleen van der Spek
Paula Voorbergen
Maandag
M. van Beek
Janny van Soest
Danielle van Graafeijland

De politie heeft de afgelopen dagen
diverse verkeerscontroles gehouden
op de Constructieweg in Mijdrecht.
Vanwege de afsluiting van de Industrieweg rijden veel mensen via de
Constructieweg. Bij de politie kwamen klachten binnen over de snelheid
waarmee bestuurders over deze weg
rijden.
Tijdens de controles met o.a. een    
lasergun is dinsdag tussen 13.20 uur
en 13.40 uur gecontroleerd. Hier
kregen twee personen een bekeuring
voor een te hoge snelheid en twee
voor het niet dragen van een gordel.
De hoogste gemeten snelheid was 70
km/u.
Later die middag werd er nogmaals
gecontroleerd. Ook hier werden weer
vele bekeuringen uitgedeeld voor de
te hoge snelheid met een topper van
81 km/u. Ook krijgt een automobilist
een bekeuring thuis gestuurd voor het
met zeer hoge snelheid (84 km/u)
wegrijden bij de controle.
Woensdag was het opnieuw raak.
Toen kregen zeven bestuurders een
bekeuring wegens een snelheidsovertreding met een maximum van 85
km/u. De politie zal de komende tijd
regelmatig controles uitvoeren op
de wegen rondom de afsluiting waar
een maximum snelheid van 50 km/u
geldt.

De dag dat Bertus voor het eerst
met beide oogbollen in de wereld keek, ligt al meer dan 65
jaar achter hem. Bertus heeft de
eerbiedwaardige leeftijd van 65
bereikt, een leeftijd die in de nabije
toekomst volgens de Balkenendenorm nog niet toereikend is om
het welverdiende aow-pensioen te
mogen ontvangen. Je kunt er voor
of tegen zijn, het gaat gebeuren. De
vergrijzing slaat toe en de geldelijke
middelen zijn door de bonusregelingen van slimme managers geslonken. Logisch en vanzelfsprekend
dat zij die spaarden en hoopten op
een fijne oude dag dit offer moeten
brengen. Dat is al sinds de, voor een
schijntje afgekochte, rentezegels
van weleer het geval.
Maar Bertus gaat er nog terecht
van genieten, samen met zijn
vrouw Truus die hem gedurende
zijn werkzame leven trouw terzijde
heeft gestaan. Wat doe je als je niet
meer werkt en de begonia’s je niet
aantrekken? Dan ga je op pad naar
evenementen die speciaal voor jouw
doelgroep worden opgezet.

Via de 50-plus beurs is Bertus op
het idee gekomen zich een rijwiel
met hulpmotor aan te schaffen.
Via een motortje, in de naaf van
het voorwiel bevestigd, gaat Bertus
op toertocht. De afgelopen jaren
bewoog hij zich nog op een brullend
tweemotorig monster voort. Een racemonster, dat opperste stuurmanskunst vereiste en verkeersinzicht.
Samen met collega’s en met Truus
achterop. Even naar Beieren of een
ritje naar de Ardennnen.
Een beetje vergoelijkend zegt
Bertus: “Ik heb het aan mijn hart.”
Toen hij een keer van de bank naar
beneden tuimelde, lachte Truus hem
uitbundig uit. Ze dacht dat het een
geintje was, dat doet Bertus wel
meer, maar dit keer was het ernst.
Af en toe stopt de tikkende motor,
om vervolgens weer met een schokje op gang te worden gebracht. Toen
hij eens samen met Truus richting
Waverveen fietste, kwam hij er achter. Wervelwind Truus was niet meer
bij te houden. Getraind door de
jarenlange gang langs hulpbehoevenden, is ze ook geen partij meer
voor Bertus, die even wat minder
kwiek ter fiets is. Dat weten beiden
en kijken gezamenlijk uit naar de
eerste krachtmeting.
Stiekem hoopt Bertus een op droge,
doch stormachtige, herfst. Vanuit
het Vinkeveense zullen ze dan naar
Nessersluis rijden. Over de Hoofdweg en zo de roots volgend die
Bertus als de zijne herkent. Truus
verheugt zich er ook op: “Ik weet
nu al dat hij het ding aanzet zodra
er ook maar een zuchtje wind tegen
zal zijn. Nou, hij komt maar op. Ik
bol mijn kuiten en zal hem eens wat
laten zien.”
Kon ik er maar bij zijn als het zover
is.
Luistervink
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Horizon over
Pinksteren

Zondag 23 mei verzorgt Horizon
van 9 tot 10 uur een uitzending over
Pinksteren. De uitzending wordt
herhaald van 17 tot 18 uur.
Ongeveer tweeduizend jaar geleden
werd met Pinksteren de Heilige
Geest uitgestort op mensen, die voor
Jezus kozen. Hoe zit dat dan nu,
in 2010? Merken wij iets van die
enorme kracht, die bijstand van God
uit Zijn hemel? Wat mogen wij van
die Heilige Geest verwachten?
De uitzending wordt verzorgd door:
Winnie van de Schraaf, Huub van
Bemmelen en Nel Pauw. Horizon is
te beluisteren op Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Match Wereldwinkel - De Kweektuin
Tijdens de vorig jaar gehouden beursvloer kwam het tot een match tussen
De Wereldwinkel en De Kweektuin. Willem Koolhaas van De Kweektuin
bood de wereldwinkel ruimte voor opslag en assemblage van de kerstpakketten. In ruil daarvoor kwamen vrijwilligsters van De Wereldwinkel
op vrijdag 14 mei j.l. een maaltijd koken voor de vrijwilligers en andere
betrokkenen bij De Kweektuin. De Kweektuin biedt mensen, die zich in een
kwetsbare situatie bevinden, de mogelijkheid zinvolle arbeid te verrichten
bij het kweken van ecologisch verantwoorde producten. De Wereldwinkel
maakt zich sterk voor de verkoop van producten uit derde wereld landen.
Die combinatie leverde de ingrediënten voor een bijzondere maaltijd die
door de vier dames van De Wereldwinkel op een voortreffelijke wijze werd
bereid.

Meiden C1 HSV handbal kampioen

Mijdrecht

‘Nacht van gebed’ op
twee locaties
Op twee locaties in Mijdrecht is er in
de nacht van vrijdag 28 op zaterdag
29 mei weer de jaarlijkse ‘Nacht van
gebed’. De initiatiefnemers stellen
de deuren van kerkelijke locaties
open voor iedereen die meer actuele
informatie wil over vervolging van
christenen en voor hen wil bidden.
Met filmfragmenten en actuele
informatie over gebieden waar dit
voorkomt, krijgen bezoekers informatie over de situatie van christenen
die te maken hebben met vervolging
vanwege hun geloof. Buiten ons land
ervaren diverse groepen wereldburgers beperkingen in hun vrijheid van
meningsuiting en geloof. In de ‘Nacht
van gebed’ kunnen belangstellenden
meer te weten komen over vervolging van christenen, bidden voor
hen en zich bewust worden van het
belang van vrijheid van meningsuiting en geloof. Als zij één nacht in
het jaar actief hun ogen sluiten voor
vervolgde christenen, zouden zij de
rest van het jaar hun ogen niet meer
moeten kunnen sluiten voor die
vervolging.
Wie wil meebidden, is van harte
welkom in onder meer verenigingsgebouw ‘Het Kruispunt’ bij CGK ‘De
Wegwijzer’ aan de Kon. Julianalaan.
Voor jongeren is er een speciaal
programma in de ruimte van ‘De
Weg’ boven bouwmarkt ‘Karwei’
op het industrieterrein. Voor  meer
informatie: www.opendoors.nl,
Wim Stam tel. 0297 - 28 74 95,
Willem Zijl tel. 0297 - 27 27 80.

Op de foto: De soep van Els vond gretig aftrek.

Monopoly-actie levert mooie prijzen op
Zes weken lang stond Super de
Boer in het teken van de Monopolyactie. Er kon gespaard worden
voor gratis producten en geweldige
landelijke prijzen. Al een aantal
jaren is deze actie erg populair en
ook deze keer werd er door onze
klanten weer fanatiek meegedaan. Zelfs op internet ontstond
een ware handel in de straat- en
stationskaarten. Ook bij Super de
Boer Vinkeveen zijn mooie prijzen gewonnen. Eigenaar Vincent
Schuijt en bedrijfsleider Robin de
Vries hebben zaterdag jl. de prijzen
overhandigd.
Als eerste de Direct Prijswinnaars.
Deze winnaars hadden slechts één
Monopoly-kaartje nodig om hun
prijs in de wacht te slepen. Mw.
v/d Berg kreeg een arrangement
aangeboden voor Hotel Zuiderduin
en Dhr. De Graaf is de nieuwe
eigenaar van een Gazelle fiets. Mw.

Van der Spruijt en mw. Torensma
hebben een kofferset en een Philips
steamer gewonnen. Verder waren
er ook nog twee winnaars van een
landelijke prijs. Zij hebben iets
meer moeite moeten doen voor
hun prijs, ze moesten namen een
complete stad bij elkaar sparen.
Mw. Verbruggen kreeg een mooie
pannenset overhandigd, Mw. De
Greef was de winnares van een
bestekset. Alle winnaars van harte
gefeliciteerd met jullie prijs!
De Monopoly-actie is inmiddels
afgelopen; de Direct Prijskaarten
voor gratis producten kunnen nog
ingeleverd worden t/m 30 mei
2010.
Super de Boer gaat verder met de
WK-Bungels. Scoor zoveel mogelijk
Bungels en vind Gouden Bungel
Bert. Hiermee win je een WK
BBQ-pakket. Kom dus snel naar
de winkel, hoe meer Bungels, hoe
meer kans!

Zaterdag jl. speelden meisjes C1
van HSV'69 hun laatste competitiewedstrijd tegen Vido in Purmerend.
Met een verpletterende overwinning van 13-1 reden de meiden
luid zingend terug naar De Hoef.
Daar werd hun feestje een dag later
voortgezet in de kantine van HSV
'69. De meiden en hun coaches
werden gehuldigd en kregen taart
en patat. De voorzitter Kees Bakker
deed een mooi woordje en allemaal
kregen ze een schitterende medaille. Daarna naar buiten voor de
groepsfoto. Volgend jaar spelen ze

Op de foto vlnr: Rosanne Bon, Dayla
Koning, Anne Oerlemans, Esmee v Yperen, Roos van Loenen en Lyanne van
Loenen. Onder: Amber Keizer, Sabine
van Bemmelen en Meertje v Yperen.
Liggend: Eva van Loenen

Stichting VSV doneert € 800
voor waterbron in Kenia

Opbrengst Collecte
Kinderhulp

De Stichting Samenwerking
Voetbal Vechtstreek (VSV)
organiseert jeugdvoetbal voor
de jongste leeftijdscategorie in
competitieverband voor kinderen van voetbalverenigingen
in de regio De Ronde Venen
en De Vechtstreek. Daarnaast
organiseert VSV activiteiten en
cursussen en steunt goede doelen
(KiKa en KASFOOC).

Dit jaar zijn in Wilnis maar liefst
43 collectanten op weg gegaan
voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, dat dit jaar 50 jaar bestaat.
Dankzij alle gulle gevers en geefsters en de fantastische inzet van
de collectanten mocht de gehouden collecte in Wilnis maar liefst
€ 2.489,52 opbrengen! Namens
de kinderen die ondersteund
worden door het Nationaal Fonds
Kinderhulp: heel hartelijk dank!

De competitie is afgesloten met
een veldvoetbaltoernooi dat is
gesponsord door Rabobank Rijn
en Veenstromen. Het toernooi
heeft op zaterdag 15  mei jl. bij
sv Hertha in Vinkeveen plaatsgevonden. Het was prima voetbalweer en de spelertjes en meegekomen familie en bekenden
hebben een plezierige ochtend
beleefd. Alle kinderen kregen na
afloop een medaille uitgereikt

Wilnis

een poule hoger en kunnen daarom
best versterking gebruiken. Lijkt
het je leuk om bij deze gezellige
en sportieve meiden te handballen
en ben je tussen 10 - 12 jaar? Kom
dan eens langs op de training of
mail met de coach: lyanne@vanloenen.net

en onder de poulewinnaars werd
een 1e, 2e en 3e prijs verdeeld.
Na afloop van het Rabobank
VSV Veldvoetbaltoernooi heeft
Dick van Pouderoijen, namens
KASFOOC Nederland een  
cheque van € 800 in ontvangst
genomen voor een waterbron in
Kakamega, Kenia. Dit bedrag
werd door VSV in het seizoen
2009-2010 bijeengebracht
tijdens  de activiteiten (Goalmaster Clinic, zaalvoetbal- en
veldvoetbaltoernooi) die werden
georganiseerd.
VSV bedankt de sponsors Rabobank Rijn en Veenstromen, Sea
Cargo, VCL Logistics en subsponsors heel hartelijk voor een
geslaagd seizoen. Zonder hun
bijdrage was het niet mogelijk
geweest dit te organiseren.
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Veenhartkerk viert Pinksteren
met natuurwandeling

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Programmaboekje
De Paraplu

De Veenhartkerk viert zondag 23 mei Pinksteren met een natuurwandeling onder leiding van fotograaf Sjon Heijenga en een dienst met als
thema: Voor altijd lente. Deze zondag is tegelijk de afsluiting van de
foto-expositie ‘Groen licht voor de wereld’ van Sjon Heijgenga.
Ga zondag mee met de wandeling
en laat je verrassen door de pracht
van de natuur heel dichtbij huis.
Sjon Heijgenga wandelt mee en zal
de wandelaars aanmoedigen met
andere ogen te kijken en nieuwe
dingen te ontdekken. De wandeling
start om 8.30 uur op recreatieterrein en parkeerplaats De Geer aan
de Geerkade in Wilnis. Deelname
is gratis. De route is ook geschikt
voor kinderwagens, rolstoelen en
ouderen. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en eindigt weer aan de
Geerkade.
Aansluitend is om 10.30 uur de
Pinksterdienst in de Veenhartkerk
met spreker Gerbram Heek. Het

thema van de dienst is ‘Voor altijd
lente?!’. Is het wel altijd lente? Het
gaat niet echt goed met de natuur
om ons heen. Maar moet je je daarover schuldig voelen? Helpt afval
scheiden wel? En moet er al niet zo
veel: groene stroom, bewust eten
kopen. Heeft dat allemaal wel zin?
In de Veenhartkerk denken we na
over wat het verhaal van Pinksteren
kan betekenen voor deze vragen?
Tijdens deze dienst wordt door
Sjon Heijenga de winnaars van
de fotowedstrijd bekend gemaakt.
De Veenhartkerk is te vinden aan
de Grutto 2a in Mijdrecht. Meer
informatie is te vinden op

www.veenhartkerk.nl.

Maak kennis met bridge bij De Paraplu
Bridgen wordt steeds populairder; er
worden veel cursussen georganiseerd
en het aantal bridgers groeit sterk.
Wie een cursus heeft gevolgd, wil
natuurlijk ook (regelmatig) spelen.
In Wilnis is die gelegenheid er. In de
‘Paraplu’, achter de Willistee, is een
gezellige bridgeclub, waar tijdens het
seizoen iedere dinsdagavond gespeeld
wordt. Omdat er zowel een A- als
een B-lijn is, zijn beginners ook van
harte welkom. Met beginners wordt
bedoeld, mensen die twee keer een
bridgecursus gevolgd hebben.
Deze bridgecursus voor beginners
bestaat uit 10 lessen met aansluitend
een vervolgcursus, ook tien lessen. De
bridgelessen beginnen op maandag
13 september van 19.15 – 22.30 uur.
Een vervolgcursus begint in januari
2011 en daarna nog een specifieke
uitspeelcursus van 5 lessen. Het

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. Kijk voor
informatie over o.a. starttijden op
www.ttcdemerel.nl of bel Margot
Kompier (tel. 0346-215133).

De Stichting ‘Paraplu’ houdt haar
jaarlijkse open inschrijfdag op
zaterdag 21 augustus 2010 van 10
tot 12.30 uur.

De bridgeclub in de ‘Paraplu’ begint
weer met haar clubavonden op
dinsdag 7 september 2010 en duurt
30 weken, dus tot half april 2011. De
kosten voor deze hele periode bedragen € 44,00. Geïnteresseerden die
over deze bridgeclub meer informatie
willen, kunnen contact opnemen met
de spelleidsters Janny Biesheuvel
0297-284785 of Margriet Kemperman 0297-256755.

Bepaal zelf wat er vanaf 2011 op
het gebied van cultuur gebeurt!
Op vrijdagavond 11 juni aanvang
20.00 uur in De Boei in Vinkeveen
kunt u samen met de aanwezige
raadsleden culturele plannen voor
de nieuwe gemeente maken.

Wilnisse Rommelmarkt
levert ruim 15.000 euro op
De jaarlijkse Wilnisse Rommelmarkt,
georganiseerd door Jeugdvereniging
'Op Weg' van de Hervormde Gemeente Wilnis, is een groot succes
geworden. Op zaterdag 8 mei bleef
het tot genoegen van de organisatie
de gehele dag droog en hierdoor
kwamen veel mensen een kijkje
nemen. Traditiegetrouw werd de
Rommelmarkt geopend door een
persoon die iets te maken had met de

Rommelmarkt. Dit jaar werd de opening verzorgd door Piet en Johanna
Hagen van Stichting Aqua Viva, waar
de opbrengst van deze rommelmarkt
naartoe gaat.
De uiteindelijke opbrengst van de dag
werd een bedrag van 15.678,63 euro,
dat bestemd is voor het opleidingscentrum voor houtbewerking van
Stichting Aqua Viva in Brazilië.

TVM organiseert het Vida Open Toernooi 2010
TVM bereidt zich voor op het 35ste
open tennisoernooib van 21 tot en
met 27 juni. Inmiddels staat het
toernooi niet alleen in de directe
omgeving, maar ook daarbuiten op
de kaart. Uiteraard staat tennissen
centraal tijdens het altijd gezellige
open toernooi, maar er is meer.
Op zondag 20 juni komt voormalig
proftennisser Sjeng Schalken naar
Mijdrecht om een clinic te verzorgen
voor de deelnemers. Op donderdag

www.stichtingparaplu.nl.

betreft een bridgecursus waarbij de
theorie begrijpend te lezen is.Niet
alleen de theorie wordt u aangeboden
maar ook zijn veel spellen uitgezocht
met bied- en speeluitleg, zodat u ook
thuis veel plezier aan de cursus zult
beleven. Als u meer weten over deze
bridgelessen, dan kunt u contact opnemen met de docente Sonja Dillions,
tel. 0297-261818.

Rabobank Toertocht bij TTC de Merel
Op zondag 30 mei organiseert
Fietsclub de Merel voor de derde
keer de Rabobank Toertocht. 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.
Daar is een controle en er kan worden gepauzeerd om gezellig wat te
eten en te drinken. Na de stop gaat
de route via Nederhorst den Berg
en Vreeland 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 den
Rijn, Ter Aar en Zevenhoven terug

De Stichting ‘Paraplu’ heeft al haar
activiteiten voor het seizoen 20102011 opgenomen in een handzaam
programmaboekje dat u kunt afhalen op de donderdagmiddagen in het
gebouw aan de Pieter Joostenlaan
28 in Wilnis of aanvragen via het
e-mailadres info@stichtingparaplu.
nl of downloaden op de website

staat de nu al legendarische Hollandse Avond met Hollandse muziek,
hapjes en gezelligheid gepland! De
vrijdagavond, de 25ste, is gereserveerd voor een top-feestavond met
entertainment. Er is natuurlijk ook
aan het WK gedacht. Gedurende de
week kunnen we het Nederlands
elftal volgen op een groot scherm.
Inschrijven
De inschrijving voor het TVM Vida

Vinkeveen

Cultuurcafé
politiek en cultuur

Het Cultuurplatform DRV organiseert een cultuurcafé met als
thema politiek en cultuur en roept
het hele culturele veld van Abcoude en De Ronde Venen op om die
avond aanwezig te zijn. Volgens
Marije Lutgendorff, cultuurconsulent van zowel DRV als Abcoude,
is dit hét moment om de politieke
partijen te inspireren en aan de
tand te voelen over hun standpunten op het gebied van cultuur. De
verkiezingsprogramma’s voor de
gemeenteraadsverkiezing worden
nu geschreven. Het is ook de
eerste keer dat vertegenwoordigers van cultureel Abcoude en De
Ronde Venen elkaar tijdens een
cultuurcafé zullen ontmoeten. Tijdens deze avond maken verenigingen e.d. in dit kader kans om de
vernieuwingsprijs ter waarde van
1500 euro te winnen. Meer info:
m.lutgendorff@bibliotheekavv.nl
en op www.bibliotheekavv.nl.

Mijdrecht

Taxatiedag Sotheby’s
bij Kringkoopwinkel
In het kader van het 10-jarig
bestaan van Kringkoop wordt op
zaterdag 5 juni a.s. een taxatiedag
gehouden van Sotheby’s. Taxateurs van het bekende veilinghuis
komen naar Mijdrecht om door
bezoekers aangedragen schilderijen, beeldjes, servies, e.d. te
onderzoeken. De taxatie is gratis
en een cadeautje van Sotheby’s
aan de jarige Kringkoopwinkel.
De dag duurt van 11.00 tot 16.00
uur. Voor de kids is er een groot
springkussen.

Open 2010 is geopend. Wacht niet
langer en schrijf je voor 31 mei in
via de website www.tvm-mijdrecht.nl.
Op deze site is ook meer info te
vinden over het TVM Vida Open.
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S tationsweg 12
3641 RG Mijdrec ht
Locatie: tegenover het gemeentehuis
Telefoon: (0297) 250421
E-mail: welkom@kor vermakelaars.nl
Internet : www.kor vermakelaars.nl
Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

Roerdomp 47 te Mijdrecht

Koningsspil 23 te Mijdrecht

Fluitekruid 36 te Mijdrecht

€ 535.000,- k.k.

€ 409.000,- k.k.

€ 269.962,- k.k.

€ 650.000,- k.k.

Aan doodlopende straat ligt deze fraaie geschakelde
bungalow met inpandige garage en een prachtige tuin
met diverse terrassen, gelegen aan water met uitzicht
op de dijk. Deze bungalow ligt op één van de mooiste
plekjes van Mijdrecht, heerlijk rustig en op loopafstand
van het centrum.

In de “villawijk” van Twistvlied, gelegen halfvrijstaand
herenhuis met aangebouwde, stenen garage. Op een
markante plek aan de rand van de wijk met aan voorzijde
toegang naar diverse uitvalswegen en aan achterzijde
een beschutte achtertuin op het zuidwesten.

Op zeer gewilde locatie in de wijk Molenland gelegen
goed onderhouden eengezinswoning. Het huis ligt aan
een plantsoen en er is voldoende parkeergelegenheid.
De achtertuin is gelegen aan een pleintje. Heerlijk veel
privacy zowel aan de voor- als achterzijde.

Had u ook graag in een herenhuis in Wickelhof willen
wonen? Dan is hier alsnog uw kans! Deze extra grote
hoekvilla heeft een perfecte situering in deze recentste
Mijdrechtse woonwijk. De woning is zeer luxe afgewerkt
met goede materialen en voorzieningen.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

165 m 2
580 m 3
1974
3

150 m 2
400 m 3
1985
4

120 m 2
330 m 3
1991
3

195 m 2
600 m 3
2005
5

Steven van Rumelaerstraat 58 te Mijdrecht

Gemeeneland 12 te Vinkeveen

Botdrager 1 te Mijdrecht

Rechthuislaan 3 te Mijdrecht

€ 249.942,- k.k.

€ 275.000,- k.k.

€ 595.000,- k.k.

€ 279.000,- k.k.

Aan breed opgezette laan, met “om de hoek” de
Proostdijstraat, een basisschool en het sportpark, gelegen
verzorgde eengezinswoning met diepe tuin op het zuidwesten. Het huis is deels uitgebouwd met een keuken
welke toegang heeft tot een stenen bijkeuken.

Deze hoekwoning is zeer vrij gelegen met uitzicht op sierwater aan de voorzijde en tuin op het zuiden. Deze van
oorsprong seniorenwoning is voor veel mensen geschikt.
De slaap- en badkamer op de parterre maken dit een
uniek object in Vinkeveen.

Op mooie locatie van Mijdrecht ligt deze royale bungalow aan het begin van de straat in vrije hoek waardoor
privacy is gewaarborgd. Woning is gesitueerd aan
sierwater op perceel van 1100 m2 grond. Amsterdam en
Utrecht zijn binnen 30 minuten bereikbaar. Kantoor aan
huis is mogelijk.

Op loopafstand van de dorpskern, winkels en scholen
ligt deze grote eengezinswoning met zonnige tuin op het
zuidwesten. Het huis is met zorg bewoond en onderhouden, vernieuwd waar nodig en uitgebouwd met een
enorm grote woonkeuken.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

110 m 2
325 m 3
1960
4

100 m 2
300 m 3
1991
3

145 m 2
400 m 3
1973
4

170 m 2
400 m 3
1970
4

Schepenenstraat 14 te Mijdrecht

Kroon 1 te Mijdrecht

Oudhuyzerweg 73 te Wilnis

Trasmolen 11 te Mijdrecht

€ 210.000,- k.k.

€ 347.500,- k.k.

€ 495.000,- k.k.

€ 375.000,- k.k.

Op markante locatie in de wijk Proostdijland-Noord, heerlijk rustig met vrij uitzicht is deze verzorgde hoekwoning
gelegen. De locatie garandeert een goede ligging ten
opzichte van scholen, winkelcentrum, openbaar vervoer
en het gezellige centrum van Mijdrecht.

Op perfecte plek gelegen, zeer verzorgde hoekwoning
met extra zijtuin en brede tuin op het zuiden, welke uitstekend geschikt is voor praktijk- c.q. kantoor aan huis. De
woning is van beneden naar boven in zeer goede staat.
Op korte afstand van scholen en dorpscentrum.

In de lintbebouwing van Wilnis gelegen ruime twee-onderéén-kap woning aan. Wanneer u minder gecharmeerd
bent van een woonwijk, wanneer u vrij wilt wonen met
goede bereikbaarheid naar de provinciale wegen, wanneer u ruimte en privacy zoekt, dan zou deze woning wel
eens uw interesse kunnen wekken.

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland bieden
wij u een verzorgd herenhuis aan. Het huis is op een vrije
hoek gelegen. De sfeervolle woning is perfect onderhouden (schilderwerk 2009) en beschikt over een onder
architectuur aangelegde achtertuin op het zuidoosten.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

110 m 2
330 m 3
1968
3

150 m 2
400 m 3
1974
4

150 m 2
450 m 3
1980
3

150 m 2
430 m 3
1990
3

Gemeeneland 11 te Vinkeveen

Karolus 15 te Mijdrecht

Trasmolen 23 te Mijdrecht

Korenbloem 28 te Mijdrecht

€ 244.000,- k.k.

€ 363.000,- k.k.

€ 424.000,- k.k.

€ 545.000,- k.k.

Heerlijke eengezinswoning op een zeer leuke locatie in
kindvriendelijke omgeving. De voorzijde kijkt uit op een
breed plantsoen met sierwater, de achtertuin is op het
zuiden gesitueerd en heeft voldoende privacy. De woning
is zeer autovrij gelegen met parkeerruimte op steenworp
afstand.

In de wijk Hofland Zuid aan brede laan ligt deze royale
eengezinswoning met dubbele garage en tuin op het zuiden. De locatie is zeer goed, buurtsupermarkt, scholen en
centrum zijn op loopafstand. Het huis is het grootste type
in zijn soort en deze woning is tot in de puntjes verzorgd!

In perfecte onderhoudsstaat verkerend herenhuis met een
riante, uitgebouwde woonkamer van maar liefst 55 m2,
inpandig bereikbare garage en verzorgde achtertuin
met goede zonligging. De woning staat in de woonwijk
Groot-Molenland, nabij het sportpark, scholen en op korte
afstand van het gezellige Mijdrechtse centrum.

Gelegen in luxe appartementencomplex, luxe uitgevoerd
PENTHOUSE met twee eigen parkeerplaatsen in de
parkeerkelder. Het appartement is gelegen aan de rand
van Mijdrechts jongste woonwijk Wickelhof. Het uitzicht is
fenomenaal. Zeer weids over oer-Hollandse polders.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

KIJK

110 m 2
300 m 3
1991
3

160 m 2
410 m 3
1974
4

180 m 2
500 m 3
1990
4

168 m 2
465 m 3
2005
3

OP WWW.KORVERMAKEL AARS.NL VOOR ONS ZEER GEVARIEERDE WONINGAANBOD!
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Het nieuwe zwembad:

Fris, modern, groot, mondain, maar vooral nieuw!
Eindelijk staat het er. Het zwembad aan de ontspanningsweg in Mijdrecht, bij het nog te ontwikkelen Marickenland. Het centraal gelegen zwembad is voor een breed publiek. Sportzwemmers en de meer
recreatieve zwemmers, iedereen is van harte welkom.
renee broggel

foto peter bakker

In januari 2008 was de kogel
door de kerk en tekenden de
gemeente, Vaessen bv en Optisport
het contract. Nu is het zwembadcomplex bijna klaar met aanvullende voorzieningen voor sport en
ontspanning.
Er is overal aan gedacht in dit
zwembad. Door zijn nieuwe status
voldoet het aan de behoefte van
veel zwemmers. In dit zwembad is
aan iedereen gedacht: groot, klein,
jong, oud. Vanaf het moment dat je
binnenkomt, lijkt het zwembad met
je mee te denken in faciliteiten.
Hoe ziet een dagje zwembad er
uit?
Met een tas gevuld met handdoek
en zwemtenue stap je door de
grote glazen deur de hal binnen.
Het eerste wat je dan ziet is een
lage grijze balie waarop met grote
letters ‘receptie’, aangegeven staat.
Links is de horecagelegenheid waar
de vroege vogels voor €3,- al banen
hebben gezwommen en nu genieten
van een kopje koffie.
Bij de receptie koop je je toegangskaartje of een ‘meerbadenkaart’
voor 12 of 25 keer zwemmen.

Dan rechts langs de balie door de
lange gang, met aan een kant glasmuur, naar de kleedhokjes. Het is
een kwestie van de ene kant erin de
andere kant eruit. Voorbijgangers
over de Veenweg zullen u niet in uw
zwempak zien lopen. De kleedhokjes zijn net een slag groter dan
normaal. Gelukkig, want nu gaat
omkleden makkelijker. Ouders met
kinderen kunnen gezamenlijk in een
echt familiekleedhok.
Speciaal voor hen.
Spullen in de locker en dan het sleuteltje om je pols binden. Op blote
voeten loop je over de verwarmde
vloer richting de douches. Eén van
de twee uitgangen van douche is net
gesloten, omdat de zwemploeg aan
het trainen is en kan er even niet
in het wedstrijdbad (25 x 17 m)
worden gezwommen.
Het zwemgedeelte bestaat verder
uit een doelgroepenbad (16 x 10
m). Op het bordje aan de muur staat
aangegeven dat de bodem is verlaagd naar twee meter. Later staat
de bodem op anderhalve meter,
want er is swimba, de swingende

Harjan Hubers en Sandra Mur zijn er helemaal klaar voor.
workout op Latijns-Amerikaanse
muziek in het water. Een van
de activiteiten die het zwembad
organiseert.
Daarnaast is er een bassin voor
recreatief zwemmen (ongeveer 200
m2) met een grote glijbaan en een
extra peuterbad (40 m2). In het
bassin is een stroomversnelling en
een zogenaamde massagebank: een  
bank met bubbels, waar je lekker
kan relaxen.
Dorst
Een drankje bestellen bij de bar. En
dan rustig opdrinken op een van de

verwarmde banken zo krijg je het
niet gelijk koud. En dan nog even in
een van de whirlpools.
De muur wordt opgerold naar het
plafond. Het zwembad is nu weer
een geheel. Iedereen kan weer in
het wedstrijdbad en de douches
zijn ook weer aan alle kanten open.
Baantjes trekken met uitzicht op
het weiland waar de koeien staan
te grazen. De duikplank staat klaar
voor een sprong in het 3,5 meter
diepe wedstrijdbad. Geen bommetje, want dat had de badmeester nog
zo gezegd.

Dit is niet alleen een zwembad. Het
is meer dan dat. Het is een beleving.
Je hoeft er niet alleen te zwemmen,
maar ook voor ontspanning, recreatie en plezier is dit ook de juiste
plek om te zien en te beleven.
Vanaf 14 juni is iedereen van harte
welkom in het nieuwe zwembad.
Op 26 juni is er een open dag voor
de inwoners van De Ronde Venen.
Georganiseerd door de gemeente
De Ronde Venen, zwemvereniging
en Optisport.

Verfmolen 17 te Mijdrecht
€ 269.000,- k.k.

Herenweg 289 te Vinkeveen
€ 339.000,- k.k.

Raadhuisplein 28 te Mijdrecht
€ 390.000,- k.k.

Nobel 58 te Mijdrecht
€ 179.000,- k.k.

Penning 16 te Mijdrecht
€ 217.500,- k.k.

In Groot-Molenland gelegen ruime eengezinswoning met diepe tuin op het westen, grenzend
aan groot plein waardoor een sterk gevoel van
vrijheid in de achtertuin heerst. Een huis met een
luxe uitstraling door indeling, gebruikte materialen
en architectuur.

Op een mooie locatie gelegen woonhuis aan de
Ringvaart met een grote schuur en eigen aanlegsteiger. De achtergelegen Ringvaart staat direct in
verbinding met de Vinkeveense Plassen.

Wonen op HOOG NIVEAU! Dat kan in dit praktische en ruime penthouse in het sfeervolle centrum
van Mijdrecht. Het appartement van ruim 125 m2
bevindt zich op de tweede en bovenste verdieping van een kleinschalig appartementencomplex
met eigen garage in de afgesloten parkeerkelder.

Op centrale plek, in verzorgd appartementencomplex met uitstekende parkeergelegenheid ligt
dit drie-kamer appartement. De situering van het
complex nabij de winkels, het openbaar vervoer
en de uitvalswegen is optimaal te noemen. Het
centrum van Mijdrecht is op loopafstand gelegen.

Op super plek gelegen sfeerwoning waarin veel
vernieuwd is. Het huis heeft een vrije ligging met
de diepe tuin op het zuidoosten. De woning is
zowel van binnen als van buiten goed onderhouden.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

115 m 2
330 m 3
1992
3

Bosch en Haven 9 te Mijdrecht
€ 247.500,- k.k.

90 m 2
200 m 3
1940
3

Wilnisse Zuwe 19 te Wilnis
€ 450.000,- k.k.

125 m 2
350 m 3
1993
2

Dorpsstraat 34 te Mijdrecht
€ 747.000,- k.k.

65 m 2
180 m 3
1974
2

80 m 2
200 m 3
1974
2

Houtzaagmolen 26 te Mijdrecht
€ 474.000,- k.k.
S tationsweg 12
3641 RG Mijdrec ht
Locatie:
tegenover het gemeentehuis

Op de eerste etage van kleinschalig en vriendelijk
appartementencomplex ligt dit goed afgewerkt
drie-kamer appartement met balkon op het
westen. De bijzondere architectuur en de goede
locatie tegen het centrum aan maken van dit appartement een exclusief object.

Op één van de mooiste locaties in Wilnis
gelegen houten, vrijstaande woning met prachtig
en vrij uitzicht over de voorgelegen vaart en het
Hollandse landschap. Echt een woning voor
liefhebbers van rust en vrijheid en bovendien zeer
centraal gelegen.

Op werkelijk unieke locatie gelegen PENTHOUSE
met een heerlijk dakterras van ruim 60 m2, gesitueerd op het zuiden en uitkijkend over het groene
centrum van Mijdrecht. Voorzien van grote berging in de onderbouw en twee parkeerplaatsen
in de ondergelegen parkeerkelder. Een Top-lokatie
en eenmalige kans!

Zoekt u iets in een rustige, kindvriendelijke woonomgeving? Zoekt u een woning waar u zo in
kunt? Zoekt u een huis met een goede sfeer, een
stijlvol huis? Dan bent u op zoek naar deze woning aan de Houtzaagmolen in de ruim opgezette
woonwijk Groot-Molenland.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

85 m 2
220 m 3
2000
2

KIJK

110 m 2
285 m 3
1959
3

147 m 2
400 m 3
2004
2

Telefoon: (0297) 250421
E-mail:
welkom@kor vermakelaars.nl
Internet :
www.kor vermakelaars.nl

Thuis in de Venen!

195 m 2
490 m 3
1990
5

OP WWW.KORVERMAKEL AARS.NL VOOR ONS ZEER GEVARIEERDE WONINGAANBOD!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Belijdenis tijdens Pinksterdienst
in 'De Wegwijzer'
Op zondag 23 mei (eerste Pinksterdag) is de morgendienst in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, een bijzondere dienst. Drie
jonge mensen hopen dan in het
openbaar hun geloof in Jezus Christus te belijden. Dit is het gevolg van
wat Gods Geest in hun leven heeft
uitgewerkt. En juist op deze zondag
wordt gevierd dat God Zijn Geest
in deze wereld gestuurd heeft:
het Pinksterfeest. Iedereen is van
harte welkom! In de dienst, die om
10.00 uur begint, lezen we samen
het Pinksterevangelie. Daarin komt
onder andere de vraag aan de orde
wat die Geest doet en hoe het kan
dat je tot geloof komt. We lezen
ook een mooie vergelijking die de
Heere Jezus daarover gemaakt
heeft in Johannes 3. De preek, die
gehouden wordt door dominee Arnout Weststrate, gaat daar ook over.
Het belooft al met al een feestelijke
dienst te worden!

Na de morgendienst in ‘De Wegwijzer’ is iedereen uitgenodigd om
in verenigingsgebouw 't Kruispunt
koffie of thee te drinken en om degenen die belijdenis hebben gedaan,
te feliciteren. Wie niet naar de kerk
kan komen, kan de diensten live en
achteraf beluisteren via de website
www.CGKMijdrecht.nl. via de link ‘Online diensten.’ Op deze site staat bij
de link ‘Contact’ ook de route naar
‘De Wegwijzer’ beschreven.
Op Tweede Pinksterdag begint
om 10 uur een zangdienst, waarin
onder andere ook een muzikale
bijdrage van het koor ‘Rejoice’
opgenomen zal zijn. Dit koor staat
onder leiding van dirigent Wim van
Dijkhuizen. De meditatie zal door
dominee Weststrate verzorgd worden. Zie voor meer info (bijvoorbeeld de liturgie) ook de website
van de kerk, www.CGKMijdrecht.nl.

Dierenbescherming:
Korting op het laten chippen van hond en kat

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

Schilderij dijkdoorbraak naar Willisstee
Kunstenaar Maurice Delmonte (78) draagt a.s. woensdag 26 mei zijn
schilderij van de Dijkdoorbraak Wilnis over aan de Stichting  Willisstee.
Delmonte komt regelmatig in het nieuws omdat hij een aantal ‘grootse’
gebeurtenissen aan het doek toevertrouwde. Zo schilderde hij een impressie van Koninginnedag 2009, de vliegtuigcrash van Turkish Airlines
bij Schiphol en vereeuwigde hij Ramses Shaffy en Liesbeth List. Al zijn
schilderijen worden geschonken aan belanghebbenden. Zo ook het doek
van de dijkdoorbraak in Wilnis, dat hij in 2003 maakte.

Nieuw kantoor voor Wensstichting ‘De Oppepper’
Wensstichting 'De Oppepper' betrekt dinsdag 1 juni a.s. een ruimer
kantoor op het industrieterrein Hollandse Kade nr.13 in Abcoude.
De stichting, die vier jaar geleden
ontstond als particulier initiatief in
Abcoude –en straks samen met de
Ronde Venen– telt inmiddels zo'n
40 vrijwilligers en vervult binnenkort de honderdste wens.
De Wensstichting kreeg onderdak
bij Sypro B.V. en kon dankzij belangeloze hulp van Verhuizers Kuiper
& Zn het door Rabobank-Amstel &
Vecht geschonken meubilair kunnen
installeren. Ook mede dankzij financiële bijdragen van de Rabobank en
serviceclubs uit deze regioziet de
toekomst er rooskleurig uit, maar
voor de continuïteit van de organisatie is de stichting nu op zoek naar
structurele sponsors.
De vrijwilligers vervullen graag
ultieme wensen voor chronisch
zieke mensen, maar kunnen dat niet
zonder steun vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. De Op-

pepper ontvangt geen subsidie en
bestaat voor 100% uit vrijwilligers,
mocht u met ons mee willen doen
graag, kijk gerust op www.deoppepper.nl, of bel met 0294-777728
voor informatie.
Oprichtster Lineke Steenhuis
Geertsema van 'De Oppepper':
“De doorslag om ons te steunen is
voor veel mensen toch dat dit doel

zo concreet en dichtbij huis staat.
Het is toch mooi om te zien dat er
in deze regio zoveel vreugde en
aandacht wordt gegeven en dat
langdurig zieke mensen even alle
sores kunnen vergeten tijdens zo'n
unieke verwendag en samen met
hun dierbaren weer kracht kunnen
opdoen om het leven draaglijk te
houden.”

Traditioneel staat de maand juni
weer in het teken van chippen en
registreren van uw huisdier. Voor
de maand juni is bewust gekozen,
omdat deze maand voorafgaat aan
de vakantieperiode, en juist in deze
periode blijken de meeste eigenaren
hun huisdier als vermist op te geven.
Er wordt dan ook geadviseerd aan
huisdiereigenaren om nog voor de
zomervakantie hun huisdier te laten
chippen.
Honden- en katteneigenaren kunnen
in de hele maand juni een korting
krijgen op het laten chippen en registreren van hun huisdier. De Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
heeft hierover afspraken gemaakt
met de dierenartsen in Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen. Deze
kortingsactie wordt mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage

van de Dierenbescherming.
Tijdens de Chipmaand wordt tevens
aandacht gevraagd voor het belang
van het controleren van de geregistreerde adresgegevens. Want ook
als een huisdier wel geregistreerd
is, wordt er vaak niet aan gedacht
om aan de databank een telefoonnummer- of adreswijziging door te
geven. Dat is heel jammer want bij
het vermist raken van een dier heeft
de vinder niets aan een chipnummer
zonder de daaraan gekoppelde juiste
gegevens van de eigenaar.
Op de website www.chipnummer.nl
kunt u controleren of het chipnummer
van uw huisdier en de bijbehorende
registratie nog kloppen. Het is wenselijk om dit voor de vakantie nog even
te checken. Meer informatie kunt u
vinden op www.chipjedier.nl.

Rebecca en Beau in de prijzen bij Lucky Stable
Zaterdag 15 mei vonden de jaarlijkse springwedstrijden plaats bij Lucky
Stable. Uit De Hoef deden dit keer wederom Rebecca Janmaat en Beau
van Loenen mee op de eigen shetlanders Aukje en Geertje. Dat deze kleine
pony’s zelfs sneller waren dan de pensionpaarden van Lucky Stable, is niet
zo verwonderijk. De meiden trainen wekelijks op de  weilanden in De Hoef.
Beau wist de snelste tijd neer te zetten met Geertje, Rebecca werd tweede
met Aukje. Met de prijsbekers in de rugzak reden ze op hun pony's weer
terug naar hun dorp voor een ererondje. Zonder de steun en hulp van hun
vriendin Imelda hadden ze deze prijzen niet in de wacht kunnen slepen.
V.l.n.r.: Rebecca Janmaat, Imelda de Jong en Beau van Loenen.

DE GROENE VENEN 		

TE HUUR of TE KOOP

VERMOGEN
–wEG
OPEN daG

Communicatieweg 9N Mijdrecht

Bedrijfsruimte/kantoor
Industrieterrein Mijdrecht
140 m² (70 b.g. + 70 verd.)
huur: € 925,- per maand
koop: € 155.000,- k.k.
bel: 0653-312835
of kijk op: www.brinc.nl

Voorbancken 11 Vinkeveen
088-3503503

wOENsdaG
19 MEi VaN 16.30 – 18.00 UUR
zaTERdaG
22 MEi VaN 11.00 – 13.00 UUR

1
E
s
a
f

KOOPsOM VaNaf e 79.500,V.O.N. Excl. BTw.

TE KOOP

MijdREchT

18 nieuwbouw bedrijfsunits vanaf 66 m²
verkoopinfo:

0174 289 946

0297 231 050

www.twinsinvestments.com

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Sangriaconcert Eline Hofstra

Agenda
Film in de Veenhartkerk

Muziek

Film: Gran torino
Vrijdag 21 mei 20.30 uur
Entree: €4.00 euro.
Locatie: Grutto 2a te Mijdrecht.

concert met Greetje de Haan (zang) en Irina Parfenova (piano)
Zaterdag 22 mei 10.30
Troupe A’dour presenteert:
Zuwe Maria Oord, Herenweg 69, Vinkeveen
Toegang: € 5,00/bewoners vrij
Meer info T (0297) 24 17 67

AJOC Festival
Vrijdag 21 mei tot en met maandag 24 mei (Pinksterweekend)
Locatie: Molenland.

www.troupeadour.nl

Workshop Jeugd

Zaterdag 22 mei 10.00 – 16.00 uur
Locatie:  NME Centrum de Woudreus aan de Pieter
Joostenlaan te wilnis.
Meer info: tel.0297-273692.

Hout beschilderen
Zaterdag 22 mei
De Woudreus Wilnis
Voor meer informatie: tel. (0297) 273692.

Open Tuindag

Excursie De Groene Jonker op 5 juni

landen. Deze afwisseling in natuur
zorgt voor een bijzonder gezelschap
van weide- en moerasvogels. Elk
jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen.
Met de gids van Natuurmonumenten maken we op zaterdag 5 juni
een wandeling van zo’n twee uur.
Starten om 10.00 uur Kijk op:
www.degroenevenen.eu voor meer

informatie. Ook niet-leden van
natuurvereniging De Groene Venen
en kinderen zijn van harte welkom.
Trek bij regen laarzen aan, anders
goede wandelschoenen. Aanmelden
kan via email: degroenevenen@hetnet.nl of met een telefoontje naar
ons secretariaat: 0297 261576.
Kosten: leden Natuurmonumenten
€ 4, niet-leden € 7, kinderen 50%.

Opening oudheidskamer in De Boei
Misschien is het u ontgaan, maar wist u dat de Gemeente De Ronde Venen al vijfentwintig jaar lang een
voortvarende historische vereniging kent?
Onder de naam "De Proosdijlanden" houdt de vereniging, met
bijna 1000 leden, zich bezig met
geschiedschrijving, met genealogie,
met archeologie en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich in
deze onderwerpen de verdiepen.
Hoe de vereniging dat doet kunt u
persoonlijk waarnemen tijdens de
opening van de oudheidskamer die
op vrijdag 28 mei aanstaande door
wethouder Van Breukelen, te beginnen om 15.30 uur in dorpscentrum
De Boei, zal plaatsvinden.
U kunt dan kennismaken met het

tijdschrift ‘De Proosdijkoerier'
waarin de memorabele geschiedenis van de dorpen in interessante artikelen uit de doeken wordt
gedaan.

wat zij voor ons hebben betekend.
Het klapstuk van de opening van de
oudheidskamer wordt de overhandiging van uniek filmmateriaal door
wethouder Dekker.

U krijgt te horen wat genealogie inhoudt en wat u kunt doen wanneer
u zelf iets meer van uw voorgeslacht te weten wil komen. U zult
getuige zijn van wat archeologie
en monumenten voor de gemeenschap betekenen, want dat zijn
tenslotte de tastbare bewijzen hoe
onze voorouders hebben gewerkt en

Enkele beelden daaruit tonen u dan
het Vinkeveen van vroeger. Al dit
materiaal zal worden verwerkt in
een tweede DVD over de geschiedenis van de Rondeveense dorpen
waaraan op dit moment hard wordt
gewerkt en die binnen afzienbare
tijd op de markt zal worden gebracht. Tot ziens op 28 mei.

Demonstraties seniorencomputer in De Buurtkamer
Lijkt het u leuk om uw (klein)kinderen vaker te zien? Zin om mensen
uit uw buurt te ontmoeten en samen
leuke dingen te ondernemen? Houdt
u van spelletjes? Heeft u niks met
computers, maar wilt u wel zelf
gemakkelijk informatie vinden? Kom
dan donderdag 27 mei of dinsdag 1
juni kijken naar een demonstratie
van PAL4 in de Buurtkamer, G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. De
presentatie is van 15.00 – 16.00 uur,

Het gitaarconcert begint om 20.00
uur en de toegang bedraagt € 6,-inclusief een drankje in de pauze.

Expositie tekeningen
Jolanda Schuit in Bibliotheek Mijdrecht
Een selectie van potloodtekeningen van Jolanda Schuit is de hele
maand mei –tijdens de openingsuren– te zien in de Bibliotheek van
Mijdrecht. In deze expositie heeft
konijn Pien een mooie plek gekregen, met dank aan Arno en Berrit
die de tekening speciaal hebben uitgeleend, zodat ook anderen kunnen
genieten van hun geliefde Pien.

Wist u dat onze buren “de Nieuwkoopse Plassen” ook zo’n mooi
natuurgebied hebben? De Groene
Jonker, 100 ha groot en onderdeel
van de verbindingszone tussen de
Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen.
De natuur is hier nog jong, de
omzetting van landbouwgrond naar
natuur is begin 2008 afgerond. Het
gebied is volop in ontwikkeling,
maar er worden al zeer bijzondere
vogels gezien. Een paar steltkluten,
geoorde futen en zelfs de schuwe
porseleinhoen zijn hier voorbeelden
van. Maar als u door het gebied
loopt, ziet u ook kievieten, futen,
zwarte sterns en smienten. In de
Groene Jonker is het het hele jaar
door een drukke bedoening. De
Groene Jonker is een waterrijk
natuurgebied met een grote plas,
ruisende rietkragen en natte gras-

De 18-jarige Eline Hofstra uit Vinkeveen geeft zaterdagavond 29 mei
een gitaarconcert in de Veenhartkerk,
Grutto 2a te Mijdrecht.
Eline studeert klassiek gitaar aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en behaalde eerste en tweede
prijzen op concoursen. Ook trad zij
op in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met het
Nederlands Blazers Ensemble.
Zaterdag speelt zij werken van
Bach, de Spaanse componist Ponce
en Cavatina (uit de film "The Deer
Hunter").
Na de pauze treedt de Spaanse gitarist Víctor Landeira op. Hij werkte
mee aan diverse cd-opnames.

vanaf 14.00 uur bent u al welkom
voor een kopje koffie! De Buurtkamer is te vinden: u loopt het straatje
tegenover de Hema in en neemt dan
de eerste weg links. Komt u met de
auto? Dan kunt U het best parkeren
op de P-plaats bij de Hema.
PAL4 combineert beeldbellen
met eenvoudige internetfuncties.
Ingewikkeld? Welnee! U hoeft
helemaal geen ervaring te hebben met computers. Het syteem is

speciaal ontwikkeld voor senioren.
Naast beeldcontact met familie,
vrienden en zorgverleners, biedt
PAL4 informatie uit de eigen wijk,
nieuws, spelletjes en nog veel meer.
Uiteraard staat er in de buurtkamer
ook een vers kopje koffie of thee
met iets lekkers voor u klaar. En
iedereen krijgt na afloop een leuk
presentje mee naar huis. Meld u snel
aan voor de demonstratie
op 0900 – 235 98 93.

Al jaren tekent Jolanda Schuit met
veel liefde mens en dier op een zeer
gelijkende en intense manier. Jolanda woont in Mijdrecht, ontwerpt
met veel plezier badkamers bij
Intermat Mijdrecht en is al tekenend bekend geworden in De Ronde

Venen. Een tekening van Jolanda is
altijd een uniek stuk vakmanschap.
Meer informatie over Jolanda en
haar tekeningen op

www.jolandaschuit.nl.

Voetbalteams bereiden zich voor
op 'De Ronde Venen Cup'
De voorbereidingen voor het bedrijvenvoetbaltoernooi ‘De Ronde Venen
Cup’ op 29 mei a.s. zijn in volle gang. De belangstelling is groot, want voor
dit evenement hebben zich inmiddels 18 teams aangemeld, te weten:
BvCM+ Tailormade Credit management; S.C. Johnson (2 teams); Van
Walraven Operation; Van Walraven
Holding; RaboBank Rijn en Veenstromen (2 teams); FC Leucoplast;
Bouwbedrijf Mulckhuijse; Meeùs;
Arch. en ing.bureau H.W. van der
Laan; Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen; Verkaick Holding & Van
Rossum Makelaardij; Auto Berkelaar
& G. Brouwer & Zn; Van Kouwen
& Eron communicatie; Kringkoop;
Bouwbedrijf Midreth; Veenhartkerk.
De teams zijn volop aan het trainen
om zich voor te bereiden op dit uitdagende toernooi. Ze hopen allemaal
de felbegeerde wisselbeker te gaan
winnen.

Het evenement wordt gehouden op
de Argonvelden in Mijdrecht. Naast
het voetbaltoernooi zijn er volop
leuke nevenactiviteiten voor partners,
kinderen en supporters. De opbrengst
van het toernooi gaat naar vier goede
doelen: De Moederverwendag en het
Kerstdiner Soos de Cirkel, beide in
De Ronde Venen. Daarnaast worden
twee internationale doelen gesteund
Stichting Hand in Bolivia en Stichting Wees en Kind in Indonesië. Het
toernooi wordt georganiseerd door
Rotary Club Mijdrecht in samenwerking met sv Argon.
Voor meer informatie over het toernooi: Wim van der Laan, tel. 06-51
20 51 21.
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Dr. Beeker

De wenselijkheid en menselijkheid van versterven
Met Hemelvaart zijn we met het hele gezin in Parijs geweest. Mijn vrouw vond het nu wel eens tijd om ergens anders naar toe te gaan dan alleen naar
Oostenrijk. De kinderen zijn inmiddels groot genoeg, het wordt tijd voor wat cultuur!
Op dag 3 zijn we naar de Notre
Dame geweest, ik weet niet of u
zich dat voor kunt stellen maar de
zon scheen, de bomen in het park
waren prachtig groen en de Seine
stroomde voorbij, geweldig toch?
Het heeft ook wel wat symbolisch: op Hemelvaartsdag was de
kruisiging van Jezus en twee dagen
later stonden wij bij de kerk waar
de doornenkrans, een stuk van
het kruis en één van de spijkers
bewaard worden. Ik werd er wat
melancholiek van, niet alleen van
die constatering, maar vooral van
de drukte om mij heen. Als er één
ding opvalt als je daar zo loopt, is
dat het er krioelt van de mensen;
het is net een mierenhoop. Ik stond
op een hoger gelegen deel te kijken
naar het plein voor de Notre Dame
en keek naar al die benen, armen
en gezichten en eigenlijk vraag je je
dan af; wat is de zin?
Al die beentjes, armpjes en gezichten zijn ooit geboren, ze zijn
misschien wel ziek en ooit gaan ze
weer dood. Wat maakt ieder mens
uniek?
Dat soort gedachten moet je
natuurlijk snel uitbannen, het helpt
mij altijd om naar mijn vrouw en
kinderen te kijken, ik word daar
wel weer vrolijk van en ik realiseer me altijd dat wij leven voor
ons nageslacht. Dat is natuurlijk
de essentie van menselijk leven; je
geeft je genen door aan je kinderen,
die -als je een goede partner hebt

gekozen- dan van twee kanten het
beste krijgen (vanuit de genetica
gezien).
De laatste tijd zijn er een aantal
mensen in mijn praktijk overleden,
dat is zo’n natuurlijke golfbeweging. Vorig jaar zomer toen ik op
vakantie ging, had ik geen enkele
zieke patiënt over te dragen aan
mijn collega (normaal geef je die
data door, zodat je collega weet
waar hij op moet letten), maar dan
weet je al, dat als je nu geen ernstig
zieke mensen in de praktijk hebt er
op een bepaald moment opeens een
heel aantal zijn. Zo gaat dat met
sterven ook, sterft er één patiënt
dan weet je al dat er meer zullen
volgen.
De laatste weken zijn een paar van
mijn patiënten overleden en ik moet
zeggen, het begint mij dan steeds
meer aan te grijpen. Misschien
denkt u dat het voor mij gesneden
koek is, maar dat is niet zo. Ik ben
altijd aangedaan door de manier
waarop mensen afscheid nemen van
het leven. Wat me opvalt is dat er
zo vaak (bijna altijd) sprake is van
berusting; de stervende kijkt om
zich heen en ziet dat het goed is.
Zoals de dood van Jezus een nieuw
begin was, zo zie ik veel mensen
tevreden sterven in de wetenschap
dat dit de bedoeling is. En dat raakt
me iedere keer.
In Nederland is ontzettend veel dis-

cussie over de manier waarop mensen zouden kunnen sterven. Nadat
we eerst de hele euthanasiediscussie hebben gevoerd en het verrichten van euthanasie tot op zekere
hoogte is gelegaliseerd, zijn we nu
onder invloed van het buitenland
begonnen aan een discussie over de
wenselijkheid en de menselijkheid
van versterven.
Versterven is natuurlijk weer zo’n
typisch Nederlands woord, eigenlijk is het een soort van versluierend begrip voor het feit dat je
iemand laat dood gaan zonder
dat je ingrijpt. Als je zegt dat je
iemand laat sterven, dan heet het
euthanasie als je dat met de zieke
bent overeengekomen en in feite
is het dood door schuld als je dat
niet hebt afgesproken. En om die
discussie te omzeilen hebben we
een nieuw woord geïntroduceerd.
De puriteinen zijn daar uiteindelijk
niet ingetrapt en zo is een discussie
ontstaan over de wenselijkheid van
het zonder consensus afzien van
behandeling.
Versterven is het niet meer toedienen van vocht en of voedsel wanneer de zieke daar zelf niet meer
om vaagt. Het is iets anders dan
euthanasie, want dat geschiedt op
verzoek van de zieke. Uiteindelijk
zal de patiënt overlijden door algehele zwakte en uitdroging, het hart
pompt onvoldoende bloed rond om
in de zuurstofbehoefte van het hart
zelf te voldoen, uiteindelijk ga je

daaraan dood. Voor die tijd krijgen
de hersenen al niet meer voldoende
zuurstof en de zieke raakt in een
coma.

Met een euthanasie verklaring is er
dan sprake van in consensus afzien
van behandeling, daarmee technisch
gezien niet van versterven.

Eigenlijk versterven er in de praktijk niet zo veel mensen, je ziet het
nog wel eens in het verzorgingshuis,
wanneer er voor dat de ziekte
intrad geen overleg meer mogelijk
was over hoe het verder zou moeten, bijvoorbeeld omdat de patiënt
al dementerend is. In zo’n geval ben
je aangewezen op de door de familie vertaalde wens van de zieke.
Vaak volgt dan na verloop de beslissing om de behandeling te staken
en geen drank en voedsel meer aan
te bieden. Ideaal is dat niet, want
liever had je dat van te voren af
gesproken.

Slechts weinig mensen overlijden
echt door euthanasie (ik zal hier
een volgende keer nog eens wat
over schrijven); het verrichten
van Euthanasie is voor de zieke
zelf over het algemeen echt een
uitkomst, maar het gaat mij eerlijk
gezegd niet in de koude kleren
zitten. Van mijn laatste euthanasie
ben ik toch wel een paar dagen van
slag geweest, gewoon omdat er
iemand sterft door jouw toedoen.
Ik geef veel liever morfine om een
geleidelijk sterven te veroorzaken,
de familie heeft dan meer tijd om
afscheid te nemen en de dood komt
geleidelijk.
Huisartsen zijn ook maar mensen.

Veel van mijn patiënten hebben een
euthanasieverklaring (Nederlandse
Vereniging Vrijwillige Euthanasie
www.nvve.nl). Daarin verklaren ze
af te zien van onnodige en levensverlengende handelingen. In de
praktijk komt het er in zo’n geval
op neer dat de patiënt versterft.
In verband met pijn bij kanker of
bijvoorbeeld doorligpijn geven we
morfine, door de morfine registreren de hersenen steeds minder
van de buitenwereld, waardoor ons
dorst- en hongergevoel afneemt.
Wij geven geen water en geen eten
meer, de patiënt vraagt daar niet
meer om, en daardoor komt de patiënt te overlijden.

Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Workshop Huidverzorging in 't Anker

Bescherm je huid-dag op 29 mei

toegepast. Ze hadden geleerd hoe
je met kleine nuances de tint van
je gezicht weer levendig en warm
kunt maken, hoe een kleine aanvulling op je wenkbrauwen je expressie
vergroot, en hoe je je ogen zachter of
sprekender kunt maken. Ze hadden
ook veel met elkaar uitgewisseld,
over hun ervaringen door de kanker
en over het lef om nu te experimenteren met de make-up. Na afloop
kregen ze ieder een tasje vol met
spulletjes mee, om het geleerde thuis
ook in de praktijk te blijven brengen
en de drie workshopgevers werden
bij het afscheid nemen warm bedankt: Karin van Hartevelt, Dorethé
Zwemer en Dineke Koek. Als extra
inbreng bij de workshop waren er
twee gastsprekers: José Degens vertelde over de zin van lymfedrainage
en Jolanda Bras gaf algemene maar
ook heel persoonlijke kleuradviezen.
Het was erg verrassend om te zien

Op zaterdag 29 mei 2010 organiseert het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
een open dag in het kader van de Nationale 'Bescherm Je Huid - Dag'.
Van 11.00 - 16.00 uur kunnen bezoekers op afspraak terecht bij de
dermatoloog voor een gratis huidbeoordeling. Ook is er informatie over
veilig zonnen en huidkanker. Geïnteresseerden kunnen een afspraak
maken op werkdagen tussen 14.00 - 19.00 via het landelijke telefoonnummer 0800 4002040.

Een beetje zenuwachtig zaten ze
rond de tafel: twaalf gasten van
Inloophuis ’t Anker. Een tafel vol
opmaakspullen en een confronterend
spiegeltje. Wat zou deze workshop
opleveren? Iedere deelneemster wist
uit ervaring wat de ziekte kanker met
je gezicht kan doen. Soms wil je dan
niet in de spiegel kijken. Je voelt je
al beroerd en zo zie je er dan ook uit.
Maar deze ochtend gingen ze onder
goede begeleiding oefenen hoe ze
hun gezicht zó kunnen verzorgen, dat
ze zich wel in de spiegel durven aankijken. En met meer zelfvertrouwen
de wereld tegemoet treden.
Een paar uur later was er een
wondertje gebeurd: de twaalf zagen
er niet alleen goed verzorgd uit,
hun ogen twinkelden van pret en
van trots. In de tussenliggende uren
hadden ze algemene en soms heel
persoonlijke adviezen gekregen en

hoe groot het effect is van de kleur
van je kleding op de uitstraling van je
gezicht. Vijf professionals, die zichzelf
geheel gratis beschikbaar stelden om
deze workshop voor de gasten van ’t
Anker mogelijk te maken. En gevulde
tasjes dankzij l’Oréal Nederland
en Hema Mijdrecht. Een bijzonder
mooie ochtend, die mogelijk in oktober herhaald wordt.

Ga fietsen,
in Meimaand
Fietsmaand!

Meimaand Fietsmaand maakt deel uit
van de campagne Heel Nederland Fietst.
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De Honda Civic Style Mode.

Nu met € 1.250,- extra eco inruilbonus

Meer Civic dan ooit, meer extra’s dan ooit.

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

Style Mode pakket:
• Donkere lichtmetalen velgen
(16” of 17”)
• Designgrille in honingraat design
• Combinatie van lederen
en stoffen stoelbekleding
• Donker chroomgekleurde
deurgrepen en brandstofklep
• Wielkasten, zĳ- en onderskirts
in kleur
• Honda compact navigatiesysteem
Honda Civic Style Mode
vanaf € 22.650,-*.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

B

|

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

Honda Civic vanaf B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/19,6 km, max. 1 l/13,6 km. CO2-uitstoot: min. 132 gr/km, max.
169 gr/km. *Inclusief € 1.250,- extra eco inruilbonus is er een Civic Style Mode vanaf € 22.650,-. Afbeelding kan afwĳken van standaarduitvoering.
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De Passage 79, Mijdrecht
Deze week ga ik een appartement bezoeken wat midden in het centrum van Mijdrecht ligt.
Qua ligging natuurlijk ideaal. Een gezellig winkelcentrum om de hoek en het openbaar vervoer op een
korte loopafstand. Ik ben nieuwsgierig naar het appartement. Je rijdt hier zo vaak langs maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het er uit zal zien. Gelukkig zijn de eigenaren present om mij rond te leiden door het
appartement.
Vanaf de entree is het appartement
te bereiken per trap maar ook per
lift, en dat is echt een groot voordeel.
Je hoeft nooit te slepen met boodschappen of andere zware spullen.
De lift brengt je voor de deur van het
appartement. En wat handig is, met
deze lift is ook meteen de parkeergarage bereikbaar waar je een eigen
parkeerplaats en een fietsenberging
tot je beschikking hebt. De parkeergarage is alleen bereikbaar voor
bewoners. Via de parkeergarage
kun je het overdekte winkelcentrum
bereiken zodat je, wanneer het slecht
weer is, gewoon zonder paraplu
je boodschappen kunt gaan halen.
Ideaal lijkt mij.
We gaan met de lift naar boven
om het appartement van binnen te
bekijken.
We komen binnen in de ruime hal

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

vanwaar je toegang hebt tot de
meterkast, het toilet, de badkamer
en de slaapkamers. Eerst maar eens
de woonkamer bewonderen. Wat
meteen opvalt als ik hier binnen
loop zijn de grote ramen waardoor
het lekker licht is. De woonkamer is
ontzettend ruim dus je kunt er met
gemak een zithoek en een eethoek
creëren. De eenvoudige open keuken
ziet er netjes uit en is voorzien van de
benodigde apparatuur.
Er zijn twee slaapkamers aanwezig
waarvan één met toegang tot het
balkon, wat op het westen gelegen is.
Vanaf het balkon kijk je op het gezellige gemeenschappelijke plein. Het
plein wordt heel netjes onderhouden
en wanneer het mooi weer is kunnen
kinderen hier leuk spelen omdat het
helemaal afgeschermd is. Er zijn ook
bankjes geplaatst dus wanneer je
zin hebt in een praatje met de buren
kun je hier ook even lekker in de zon
gaan zitten. Wanneer je van je rust
wilt genieten is het balkon een prima
plek om te ontspannen.
Als laatst mag ik een kijkje nemen in
de badkamer, en wat voor badkamer!
De badkamer is ruim opgezet met
een wastafel, een separate douche
met een glazen deur en een heerlijk
2-persoons ligbad. Zo’n ruime badkamer zou je niet verwachten in een
appartement.

aan af te zien.
Een prachtig ruim appartement,
een flexibele vraagprijs en zeer
centraal maar toch ook rustig
gelegen. Zeer zeker de moeite
waard om hier eens een kijkje te
komen nemen.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportschool

0,05
9,0
0,5
0,5
2,7

Facts & Figures
De Passage 79, Mijdrecht
Vraagprijs € 269.000,- k.k.
Woonoppervlakte 100 m2
Inhoud 275 m3
3 kamers (2 slaapkamers)

Ik begrijp van de eigenaren dat dit
een van de grootste appartementen
in dit complex is, het is dan ook zo’n
100 m2 groot. De servicekosten van
€ 94,82 vallen erg mee. Daar staat
tegenover dat het complex erg goed
wordt onderhouden, en dat is er ook

Makelaardij Van der Helm
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297-591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl

Westhoek Wonen en gemeente
tekenen overeenkomst starterswoningen Grutto
Burgemeester Marianne Burgman
van De Ronde Venen en directeur
Tom Burgers van woningcorporatie
Westhoek Wonen hebben dinsdag
18 mei 2010 de overeenkomst getekend die de bouw van goedkope
starterswoningen in het nieuwbouwproject Grutto mogelijk maakt.
In de overeenkomst is vastgelegd
dat Westhoek Wonen tien woningen
verkoopt voor 130 duizend euro per
stuk aan jongeren uit De Ronde Venen. Om de bouw van de goedkope
woningen mogelijk te maken, heeft
de gemeenteraad van De Ronde
Venen vorig jaar 300 duizend euro
ter beschikking gesteld.
Het idee om tien woningen met
korting te verkopen is afkomstig
van de raadswerkgroep Bouwen
voor Starters. Met de subsidie
worden starters op de woningmarkt
met weinig financiële armslag

toch in staat gesteld een woning te
kunnen kopen. De gemeenteraad
en college van B en W van De
Ronde Venen vinden het belangrijk
dat jongeren huisvesting kunnen
vinden in de gemeente en als gevolg
van de forse woningprijzen niet
worden gedwongen naar elders
uit te wijken. Naast de goedkope
woningen die aan Grutto worden
gebouwd, kunnen jongeren bijvoorbeeld ook aanspraak maken op een
starterslening. De maatregelen zijn
bedoeld om eigen woningbezit ook
voor jongeren uit De Ronde Venen
mogelijk te maken.
Met de subsidie die de gemeenteraad vorig jaar ter beschikking
heeft gesteld, koopt Westhoek
Wonen de tien woningen in het
nieuwbouwcomplex Grutto en zet
deze met een korting van 30 dui-

zend euro per woning op de markt.
Wanneer starters de woning willen
verkopen, koopt Westhoek Wonen
de woning terug, waarna de woning
weer met een korting verkocht kan
worden. Deze Koopgarant constructie wordt nu ook al door Westhoek
ingezet bij de verkoop van huurwoningen.
De tien woningen met Koopgarant
zijn inmiddels allemaal verkocht
aan jongeren uit De Ronde Venen.
Zodra de bestemmingsplanprocedure van de Grutto is afgerond en
60 procent van alle woningen van
het nieuwbouwproject is verkocht,
kan gestart worden met de bouw
van de woningen aan Grutto. Dit zal
waarschijnlijk na de zomervakantie
zijn.
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Gemeente zet deelnemers van Maatje voor Twee in het zonnetje
Ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers van Maatje voor Twee werden afgelopen woensdag getrakteerd op een gezellige ochtend bij de gemeente. Maatje voor Twee is een initiatief
van Stichting De Baat en is er voor alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vrijwilligers, de zogenoemde maatjes, doen
samen leuke dingen met hun hulpvrager. Te denken valt aan het maken van een wandeling, fietsen of simpelweg een kopje koffie drinken. Ook kan een maatje de hulpvrager ondersteuning bieden door een aantal taken over te nemen of even mee te denken.
Afgelopen woensdag vond er de
zogenaamde ‘maatjesdag’ plaats.
In de zonnige ochtend verzamelden
de maatjes en hulpvragers zich
in gezelschap van burgemeester
Marianne Burgman, de gemeenteraadsleden Kees Schouten en Wim
Klaassen als ook Carolien Har-

bers van Maatje voor Twee bij de
brandweerkazerne. Daar bleek dat
door een misverstand de geplande
rondleiding helaas niet door kon
gaan. Tot spijt van burgemeester
Marianne Burgman. Zij heeft alle
aanwezigen beloofd dat dit op een
later moment alsnog zal

plaatsvinden.
Gelukkig werd iedereen, iets eerder
dan gepland, gastvrij ontvangen
door wethouder Jan van Breukelen. Onder het genot van een kopje
koffie en een taartje sprak hij zijn
waardering
uit voor

Maatje voor Twee en de inzet van
alle betrokkenen. Henny de Roos
van de WMO- raad legde uit hoe
het project Maatje voor Twee
tot stand is gekomen. Vervolgens
vertelde Edmond Pasman, hoofd
Publiekszaken, over de werkzaamheden van de afdeling Burgerzaken.

Na een rondleiding door het gemeentehuis kwam wethouder Ingrid
Lambregts het gezelschap infomeren over het project Marickenland.
De zeer informatieve ochtend werd
vervolgens afgesloten met een
gezellige lunch.

Rondleiding door het gemeentehuis met wethouder Jan van Breukelen

Burgemeester Marianne Burgman geeft een toespraak (foto kan er misschien
beter uitgelaten worden)!

Edmond Pasman, hoofd Publiekszaken, geeft uitleg over de werkzaamheden
van de afdeling Burgerzaken

De wethouder deelt de broodjes kroket uit.

Euronics en de Keurslager
maken er een feestje van
Euronics Koeleman Elektro en Keurslager Bader gaan op donderdag
24 juni een voetbalfeestje met barbecue bij u als consument organiseren. U maakt in de periode van 10 mei tot 15 juni kans een barbecuefeest te winnen voor 25 personen in uw straat. Het enige dat u hoeft te
doen is naar de Euronics winkel te gaan en aan te geven wat voor soort
voetbalfeest u voor de straat gaat organiseren op 24 juni 2010.
De ondernemers van Euronics en
de Keurslager zijn ondernemers die
verder gaan dan alleen maar het
verkopen van producten.
Huishoudelijke apparatuur  en
Televisies zijn meer dan producten
alleen. Alle Euronics ondernemers
komen graag bij  thuis om samen
met u uw situatie op dat gebied te
beoordelen en in gebruiksgemak en
naar uw behoefte te optimaliseren

en dat alles tegen een betaalbare
prijs!
Barbecue is meer dan vlees. Menig
Keurslager levert ook salades, sauzen, rauwkost, stokbrood, speciale
kinderproducten, vis, houtskool en
bijvoorbeeld  aanmaakblokjes. Organiseer je een barbecuefeest? De
Keurslager verzorgt desgewenst de
borden, servetten en het bestek.

www.degroenevenen.nl

Zin in de zomer? Neem een Varilux zonnebril op sterkte
We kijken reikhalzend uit naar de zomer. De vakantie is geboekt en de zonnebrand in huis gehaald. Maar
vergeet niet om ook uw ogen goed te beschermen tegen de zomerzon! Hans Winter Brillen in Mijdrecht
heeft een breed assortiment aan zonneglazen in huis, die op de juiste sterkte gemaakt kunnen worden. Zo
bent u helemaal klaar voor de zomer!
Hans Winter Brillen biedt onder
andere een uitgebreide collectie
Varilux zonneglazen. Dit merk staat
voor geavanceerde multifocale
glazen, die perfect zicht bieden op
elke afstand. Dit betekent dat u met
een Varilux zonnebril prima een
boek kan lezen aan het zwembad, en tegelijkertijd scherp zicht
heeft op uw kinderen die verderop
spelen. Er zijn tal van uitvoeringen
beschikbaar voor elke specifieke activiteit, bijvoorbeeld voor vakantie,
in het verkeer, tijdens het sporten
en op het water. Daarnaast zijn er
de comfortglazen Transitions VI,
die in de zon buitenshuis zonnebrildonker worden en schitteringen
verminderen.
Laat uw ogen goed controleren
voordat u een zonnebril op sterke

aanschaft. Hans Winter Brillen kan
een correcte oogmeting uitvoeren
en helpt u graag met de uw keuze.
Hans Winter Brillen heeft niet alleen kennis van de nieuwste producten en technologieën, maar kan ook
een betrouwbaar advies geven over
de keuze van het montuur en het
glas. Hiertoe heeft hij de modernste technieken en meetapparatuur
tot zijn beschikking, waardoor hij
maatwerk kan leveren.
Varilux zonneglazenactie
Het is nu extra aantrekkelijk om
een paar Varilux zonneglazen aan
te schaffen bij Hans Winter Brillen. Tot en met 30 juni loopt de
actie "Natural vision, whatever the
distance" in samenwerking met National Geographic. Tijdens de actieperiode krijgen klanten bij aankoop

van een paar originele Varilux zonneglazen het fotoboek ‘Masters of
Photography’ cadeau, samengesteld
door de beroemde fotograaf Steve
McCurry van National Geographic
met unieke beelden, inclusief de
verhalen áchter de foto’s.
Fotowedstrijd
Bovendien kunnen klanten meedoen
aan een National Geographic fotowedstrijd. De inzendingen worden
beoordeeld door topfotografen van
National Geographic, waarbij klanten ervoor kunnen kiezen om hun
favoriete foto’s te tippen. De hoofdprijs is een unieke reis naar Finland
voor twee personen. De tweede en
de derde plaats krijgen een eervolle
vermelding en een leuke prijs, en
daarnaast worden de 12 beste foto’s
gebruikt voor een kalender.
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IN VOL BEDRIJF
PK Sport

Een centrum voor gezond bewegen
De initialen van eigenaar Peter Kinkel vormen de naam van zijn bedrijf.
PK Sport in Vinkeveen is een sportcentrum waar men terecht kan voor
veel vormen van fitness training en gezond sporten. Een team van
gekwalificeerde medewerkers staat garant voor een persoonlijke en
deskundige begeleiding. Volgens Peter is dat ook de kracht van zijn
bedrijf.
door piet van buul

Peter Kinkel komt oorspronkelijk
uit de vechtsport. Zijn roots liggen
bij Taekwondo en Judo. Ooit begon
hij in de Wilgenlaan in Vinkeveen
en hij zit nu al weer twintig jaar in
het sportcentrum aan de Voorbancken. In 2000 werd het pand
ingrijpend verbouwd en flink uitgebreid. Op meer dan tweeduizend
vierkante meter wordt een enorm
uitgebreid pakket aan fitness en
health activiteiten geboden. Peter:
“PK Sport biedt veel meer dan
een uurtje sporten in de week. Het
gaat bij ons niet alleen om sport en
ontspanning, maar ook om de gezelligheid. Of het nu gaat om fitnessen,
squashen, zaalsporten of lekker in
de sauna of een stoombad, het is bij
ons ‘all-inclusive’, Dat betekent dat
onze leden van alle voorzieningen
gebruik kunnen maken op dagen en
tijden die hen het beste schikken.
Daarbij is professionaliteit voor
ons een kernbegrip. We hebben op
dit moment zo’n 3300 leden die
begeleid worden door een team van
25 professionele medewerkers. PK
Sport is aangesloten bij de Vereniging van Exclusieve Sportcentra
(VES) en de brancheorganisatie
FitVak. Dit betekent dat PK Sport
voldoet aan de hoogste eisen op
het gebied van vakleerkrachten,
hygiëne en bewegingsprogramma’s.
Door aan deze eisen te voldoen
verkreeg PK Sport toelating tot
deze organisaties. Dat is tevens een

foto patrick hesse

kwaliteitswaarborg voor de gasten.”
Bewegen is prima
Er is tegenwoordig veel aandacht
voor gezondheid en bewegen. Van
alle kanten klinkt de boodschap dat
we meer moeten bewegen. “Bewegen is prima”, vindt Peter Kinkel.
“Maar dan wel op een verantwoorde manier. Wanneer je lang niet
meer aan sport hebt gedaan of wanneer je een paar kilo’s kwijt wilt,
moet je bij voorkeur niet zomaar
op eigen houtje na je werk gaan
hardlopen. Dat pakt vaak verkeerd
uit en levert dikwijls vervelende
blessures op.
Wij hebben een uitgekiend aanbod
dat we helemaal op de persoon
in kwestie kunnen afstemmen.
We beginnen met een test om te
bepalen hoe het lichaam er voor
staat. En dan maken we een persoonlijk gericht programma dat een
verantwoorde opbouw kent. Daarbij
bieden we veel verschillende technieken, al naar gelang wat voor de
betrokkene het beste is, of wat hij
of zij leuk vindt om te doen. Want
je moet er ook plezier in hebben
natuurlijk.”
Geavarieerd aanbod
Bij PK Sport treft men een gevarieerd aanbod. Er zijn tal van trainingsmethoden zoals body-shape,
waarbij het gaat om het verbranden
van vet en het verstevigen van de

Peter Kinkel: “Wanneer je lang niet meer aan sport hebt gedaan of wanneer je een paar kilo’s kwijt wilt, moet je bij voorkeur niet
zomaar op eigen houtje na je werk gaan hardlopen. Dat pakt vaak verkeerd uit en levert dikwijls vervelende blessures op.”
spieren. In het BBB programma
wordt speciaal aandacht besteed
aan het verstevigen van buik, billen
en bovenbenen. Veel plezier kan
men ook beleven aan Tae bo/Bootcamp. Dat is een vorm van training
op muziek, een spectaculaire combinatie van aerobics en vechtsport,
waarbij men ook nog leert zich
te verdedigen. Er zijn oefeningen
voor speciale delen van het lichaam
zoals bij steps waar het vooral gaat
om bovenbenen en billen en waarbij
ook het uithoudingsvermogen wordt
opgevoerd.
De fitnessruimte is ingedeeld in
twee aparte ruimten. Op de begane
grond bevindt zich de krachtafdeling en op de eerste verdieping is
de cardioafdeling met loopbanden,

foto: peter bakker

Frank Verkerk derde op het NK goochelen
Afgelopen weekend was Ede de magische hoofdstad van Nederland. De plek waar de crème de la crème van nationale- en internationale artiesten streden om de titel van het Nederlands kampioenschap 2010. Frank Verkerk
uit Mijdrecht werd derde in de categorie mentale magie. Verkerk is pas sinds een klein jaar bezig met mentale
magie en is erg trots op zijn resultaat. In de wedstrijd moest Verkerk zich bewijzen op zes onderdelen: magische
sfeer, presentatie, originaliteit, technische kwaliteit, entertainment en programma-opbouw.
Zijn act was een zogenaamde ‘dubbele boektest’. Verkerk vroeg twee vrijwilligers uit het publiek een bepaalde
pagina, zinsregel en woord in het boek te zoeken. Dit moesten de kandidaten in het hoofd nemen. “Wel moesten
zij in plaatsjes denken, want dat makkelijker te achterhalen dan een hele letterbrei”, vertelt Verkerk. De mentalist kon achterhalen wat men in gedachten had. Hij legde de lat later nog iets hoger en ook daar slaagde hij.
Het zeshoofdige jurypanel kon
100 punten verdelen. Met de 69
behaalde punten voor Verkerk liet
hij regerend wereldkampioen Ger
kopper achter zich. De jury gaf
Verkerk complimenten voor zijn
act. Het panel moest toegeven dat
zij écht niet wisten hoe hij de truc
had gedaan. Maar dat zal geheim
blijven. Dit NK was het voorportaal
voor het EK in 2011 en het WK in
2012. Verkerk zal zijn uiterste best
doen om op het EK net zo hoog of
misschien wel hoger te eindigen.

stepmachines, roeiapparaten en
fietsen. Voor mensen die willen
afslanken biedt PK Sport een speciale afslankcursus die helemaal op
de persoon is toegesneden en onder
leiding staat van een voedingsdeskundige.
Er zijn in het sportcentrum een
aantal squash banen en men kan
trainingen volgen voor Judo en
Taekwondo. Nieuwste loot aan de
stam van PK Sport is XCO-Walking.
Dat is een duidelijk meer conditieverhogende methode dan het
gewone wandelen. Voor de speciale
looptrainingen wordt er elke zaterdagmorgen in het Amsterdamse Bos
verzameld.
Gezelligheid
Peter Kinkel en zijn mensen vinden
dat die trainingen geen obsessie
moeten worden. “Het is belangrijk
dat je het ook leuk vind en dat
je met plezier een paar uurtjes
uittrekt om hier aan je conditie te
werken en lekker te ontspannen.”
Een van de succesnummers is Kick
Fun, waar je al snel verslaafd aan
kunt raken. Centraal element is de
Kickbag, een soort verplaatsbare
bokszak, waar je naar hartenlust
op kunt inbeuken. Je maakt trap
en boksbewegingen, al dan niet
onder begeleiding van muziek. Je
doet het met anderen samen en het
is vaak lachen en lol maken met
elkaar. Onder de noemer gezellig

en ontspannen vallen zeker ook de
sauna en het stoombad. Speciaal
voor kinderen is er een PK Sportparty ontwikkeld. Voor kinderen
vanaf acht jaar kan er een verjaardagspartijtje worden georganiseerd
waarbij de kinderen met een aantal
verschillende sporten kennismaken.
Fysiotherapie
PK  Sport werkt samen met een
drietal (sport)fysiotherapeuten
die er hun praktijkruimte hebben.
Speciaal voor mensen die moeten
revalideren na een operatie of een
sportblessure. Het blijkt een ideale
combinatie waarbij de fysiotherapeuten gebruik kunnen maken van
de faciliteiten die PK Sport biedt.
Charissa van Bruggen, Emile van
Bruggen en Harry Remmers zijn
gespecialiseerd in het behandelen
van blessures en orthopedische
revalidatie. Ook mensen met spier
en gewrichtsgerelateerde aandoeningen zijn bij hen aan het goede
adres.
PK Sport is gevestigd aan Voorbancken 26 in Vinkeveen, telefoon
0297 26 46 66. Meer informatie
kan men vinden op
www.pksport.nl. De openingstijden zijn van maandag tot en met
donderdag van 07.30 – 24.00 uur,
vrijdag van 08.30 – 24.00 uur,
zaterdag van 08.30 – 18.00 uur en
zondag van 10.00 – 14.00 uur.
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Groep 7 Hoflandschool
deed verkeersexamen
Hoezo spanningen? Moet je meemaken! Nee, je zult maar midden in
april met acht entreetoetsen achter
de kiezen en nog acht te gaan ook
nog even het schriftelijk verkeersexamen moeten doen! Wekenlang
heeft meester Fons ons doorgezaagd over voorrang, signalen en
tekens, woonerven en afritten,
bestuurders en voetgangers. En
maar proefexamens maken en maar
oefenen thuis en op school op de
site van Veilig Verkeer Nederland.
Maar dan blijkt ineens, dat het niet
voor niets was; allemaal geslaagd,
ook al was het voor enkelen dan na
een extra computerexamen. Gelukkig, verder dan maar weer met
die spannende entreetoetsen.  Ja,
en dan is het opeens woensdag 28
april. Verdorie, kun je twee dagen
voor de meivakantie op de valreep
ook nog eventjes het praktisch verkeersexamen gaan fietsen. Nou ja,
het was schitterend fietsweer en we
waren lekker de school uit. Dus we
hadden daar best wel zin in. Sommigen hadden de route wel drie of
vier keer tevoren geoefend met hun
moeder of vader er achteraan. Pas
extra op bij deze afslag, want bij
dat winkelcentrum is het loeidruk
!!! Nou, we kregen allemaal zo’n
lekker oranje hesje om en daar
gingen we. Elke minuut mocht er
iemand starten. Binnen het half
uur waren we allemaal weer terug.
Toen barstten de verhalen los; over
de moeders met lijsten aan de kant,
over een auto die stom deed, over
elkaar inhalen en van elkaar de
kunst afkijken. Om 12 uur waren we
weer terug op school.
Meester, wanneer krijgen we de
uitslag??? Ja jongens, als ik dat
wist. Eerst twee weken vakantie en
dan horen we wel van de gemeente
hoe en wie. En dan is het eindelijk
zover. Je moest minstens 80% goed
hebben. Oei, dat is best hoog. Nou,
iedereen heeft het gehaald hoor en
5 van de 20 zelfs met 100%.
Allemaal gefeliciteerd en nou wel
uitkijken, dat je in het verkeer niet
toch nog domme dingen doet, want
je weet… een ongeluk zit in een
klein hoekje! Ha ha meester, u moet
niet zo zeuren!!!
Meester FONS.
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De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Door het vuur 		
Auteur: Ellen den Hollander
‘Heleen Vermeer keert terug naar
haar geboortestad Kampen als de
ouders van haar jeugdvriendin Francine bij een verkeersongeluk om het
leven komen. Bij toeval ontdekt ze
dat het echtpaar grote schulden had
en lid was van een extremistische
geloofsgemeenschap. Heleen begint
te vermoeden dat het geen ongeluk
was en schakelt de politie in. Ze
raakt nauw betrokken bij het onderzoek en reist naar de Ardennen,
waar Francine in retraite is gegaan,
om haar vriendin ervan te overtuigen dat ook zij moet vrezen voor
haar leven. Maar brengt Heleen
daarmee zichzelf en haar dochtertje
niet in gevaar?
‘Door het vuur’ is een mooi debuut
van Ellen den Hollander. Het
boek leest lekker weg door haar
toegankelijke schrijfstijl en maakt
nieuwsgierig wat er op de volgende
bladzijde komen gaat. Wat mij betreft smaakt dit debuut naar meer!’
gelezen door madelon tiemens

Zo veel keus....
Ik vraag me wel eens af hoe men
vroeger een vakantie uitkoos.
Het is nu heel makkelijk om te
surfen op het internet, of naar het
reisbureau te gaan voor drie dikke
catalogussen en dan hebben we
keus uit 30 verschillende resorts in
tientallen verschillende gebieden in
tientallen verschillende prijsklassen. Wat hebben we het toch luxe!
Ik denk hier nu aan, omdat ik

Bijna thuis 			
Jean Kwok (literaire roman)
De elfjarige
Kimberly
Chang en
haar moeder
verhuizen
van Hongkong naar
New York.
Daar wonen
ze noodgedwongen
in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn. Op school is
Kimberly een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels spreekt.
Na schooltijd moet Kimberly haar
moeder helpen bij haar werk in een
kledingfabriek, waar ze de knappe
Matt ontmoet. Ondanks alle tegenslagen blijkt Kim een getalenteerde
leerling, en ze slaagt erin een beurs
te krijgen voor een vooraanstaande
particuliere school. Kim overwint
vele obstakels en vecht voor een
beter leven, maar net als alles
waarvoor ze heeft gewerkt binnen
bereik is, raakt ze zwanger van haar
jeugdliefde Matt. Hij vertegenwoordigt alles wat ze niet wil. Waarom is
het dan toch zo moeilijk om hem los
te laten?

2

Verlos ons van het kwaad
David Baldacci (thriller)
Evan Waller
is schatrijk
geworden
door te
handelen in
alles waar
veel geld
aan te verdienen valt,
inclusief
mensen.
In zijn drang naar grotere rijkdom
gaat hij letterlijk over lijken en nu
heeft hij een nieuw doel in het vizier.
Een deal die miljoenen mensen het
leven kan kosten. Het is in ieders
belang dat Waller wordt tegengehouden. De man die deze taak krijgt

morgen naar Tunesië op vakantie
ga! Een heerlijke week uitrusten
met familie. Dit betekent ook, dat
ik over 10 uur in het vliegtuig zit
en daar maak ik me wel weer een
beetje druk om. Als ik kijk wat ik
nog allemaal van de wereld wil
zien, dan is het vliegtuig misschien
iets waar je niet meer onderuit
kunt. Ik zou bijvoorbeeld nog graag
naar Zuid-Amerika willen om de
mooie wijnplantages van Casa
Silva in Chili te bezoeken of uitgestrekte koffieplantages in Guatemala of Nicaragua. Maar ja, 16 uur
in het vliegtuig zitten staat gelijk
aan mijn ergste nachtmerrie en die
heb ik liever niet! Tot die tijd blijft
het bij wegdromen bij programma’s
zoals RTL Travel (Chris Zegers,
zucht…) en 3 op Reis. Welke luxe
wij natuurlijk nog meer hebben, is
dat we alle internationale lekkere
producten naar Nederland kunnen

toebedeeld is Shaw. Als agent van
een internationale inlichtingendienst
is hij gespecialiseerd in het oplossen
van conflicten waar ook ter wereld.
Shaw weet niet dat er nog iemand is
die Waller in de gaten houdt: Reggie
Campion. Zij werkt niet voor een
officiële instantie, maar voor een
organisatie die geheel buiten de
wet om opereert. Haar taak is niet
om Waller tegen te houden, maar
om hem voorgoed uit te schakelen.
Shaw en Reggie, de besten in hun
vak, zitten allebei achter dezelfde
man aan. Alleen weten ze dit niet
van elkaar...
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Heavy shit! 			
Eerlijk over ouderschap
Manon Abbel en Brigiet
Bluiminck 			
(zwangerschap 		
en opvoeding)
Kinderen krijgen is het mooiste dat
er is. Tegelijkertijd is het een van de
meest ingrijpende gebeurtenissen in
je leven, maar daar hoor je niemand
over. Slapeloze nachten; nog maar
één keer per halfjaar seks; de
confronterende spiegel die je kind
je kan voorhouden; de strijd om
het aantal te eten doperwten; het
doe-ik-het-wel-goed-gevoel… én al
die emoties die erbij komen kijken:
als jonge ouder valt het soms niet
mee! Brigiet Bluiminck en Manon
Abbel schrijven op een humoristische en eerlijke manier over wat
je als verse ouder meemaakt in je
nieuwe leven en wat dat met jou
als ouder doet. Heavy shit! is een
lachspiegel, een informatiebron, een
hart onder de riem én een feest van
herkenning.
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Geheimen 			
Julie Compton (thriller)
Olivia
Mayfield is
naar Florida verhuisd
om zich te
bevrijden van
haar rijke,
bemoeizuchtige vader en
haar dominante ex-vriend. Ze wordt al snel
verliefd op Anders Erickson, een
biker en manusje-van-alles. Anders

halen om er thuis van te genieten.
Chileense wijn is niet meer weg te
denken uit de schappen en de koffieboontjes uit Zuid-Amerika zijn
op het moment de populairste. Koffie uit Zuid-Amerika is geliefd om
zijn evenwichtige body. Samen met
de constante kwaliteit is deze koffie een ideale basis voor melanges,
omdat ze vaak een tegenhangend
zuurtje geven aan de koffie. Bijna
de helft van de alle koffie komt uit
Zuid-Amerika. Naast de koffiereuzen Brazilië en Colombia spelen
andere koffielanden als Peru,
Ecuador en Bolivia een bescheiden
rol op de wereldmarkt. Wat zou
het lekker zijn als al deze smaken
met elkaar gemelangeerd zouden
zijn! Op een koffiebeurs afgelopen
weekend hebben we een heerlijke Zuid-Amerikaanse melange
geproefd, namelijk café Diego. Het
klinkt net als een sterke, gladde

heeft meer in zijn mars dan hij
doet voorkomen en de twee geliefden vormen een ideaal koppel. Op
een avond raken ze betrokken bij
een motorongeluk. Anders zweert
dat hij met opzet is aangereden.
Olivia’s verwondingen zijn zo
ernstig dat ze kunstmatig in coma
moet worden gehouden. Als haar
ouders naar het ziekenhuis komen,
verandert het leven van Anders in
een nachtmerrie. Niemand vertelt
hem iets en zonder zijn medeweten
wordt Olivia verplaatst. Om zijn
geliefde te vinden zal Anders vele
geheimen uit haar verleden moeten
ontrafelen…

5

Doe maar alsof
Bridget Asher (roman)
Hoe zou je
leven eruit
zien als je
toch bij die
ene ex was
gebleven?
Gwen is eraan gewend
weinig
aandacht en
liefde te krijgen. Haar vader, een
zeebioloog, stortte zich na de dood
van haar moeder volledig op zijn
werk. En haar man, de altijd even
beheerste en brave Peter brengt ook
weinig opwinding in haar leven. Als
ze plotseling haar ex-vriendje van
vroeger, de uitbundige Alex tegenkomt, herinnert ze zich hun intense
liefde als de dag van gisteren. Als
Alex haar vraagt om te doen alsof ze
zijn verloofde is zodat hij de laatste
wens van zijn stervende moeder kan
vervullen, besluit Gwen met instemming van Peter om op zijn verzoek
in te gaan. Voor één weekend maar,
wat kan het voor kwaad? Eenmaal
opgenomen in Alex’ warme en
eigenzinnige familie, begint Gwen
zich langzaam af te vragen wat
het begrip liefde nu eigenlijk voor
haar betekent. Terwijl ze de ware
toedracht van haar moeders dood
ontrafelt begint het erop te lijken dat
haar gespeelde relatie met Alex wel
eens meer zou kunnen betekenen
dan ze denkt…

vent uit een foute soapserie, maar
het is in werkelijkheid een volle romige koffie met een klein zuurtje.
Ik weet niet of we in Tunesië een
lekker glas wijn of een goed kopje
koffie kunnen drinken, maar dat
maakt niet uit! Ik lig lekker in de
zon en neem voor de verandering
een cocktail of een lekker kopje
verse muntthee.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Een goede voorbereiding is het halve werk!
Barbecuen moeilijk? Welnee, zeker als u de tips & trucs van Slager
Arno opvolgt, kan het niet mislukken. Haal vlees en andere lekkernijen in huis, zorg voor stokbrood, salades en sauzen, zet wijn en/of bier
koud en het feest kan beginnen!
1. Steek de barbecue tijdig aan,
tenminste 1 uur van tevoren.
2. Leg een bergje houtskool in de
barbecue. Daartussen plaatst u
aanmaakblokjes, die u vervolgens
aansteekt. Volg de aanwijzingen
op de verpakking van de barbecue/houtskool/aanmaakblokjes.
Wanneer de houtskool goed
gloeit kan het over de barbecue
verspreid worden.
3. Wanneer de vlammen zijn gedoofd en de houtskool of briketten bijna grijs kleuren, heeft de
barbecue de juiste hitte bereikt
om het vlees mooi te grillen.
4. Voeg tijdig nieuwe kolen toe, dan
hoeft u de barbecue niet opnieuw
aan te steken.

5. Geef het vlees de tijd om bruin te
worden; teveel om en om draaien
is niet goed.
6. Door het vlees op het rooster
regelmatig met olie te bestrijken
blijft het vlees sappiger.
7. Gebruik een tang (dus geen
vork) om het vlees op het rooster
te leggen en om te keren. Hierdoor blijven de vleessappen in
het vlees bewaard.
8. Dep gemarineerd vlees goed
droog met keukenpapier voordat
je het roostert.
9. Strooi van tevoren nooit zout op
het vlees; er verschijnt vocht, dat
het bruin worden bemoeilijkt.
10. Trek vlees, dat aan het rooster
kleeft, niet los. Laat het even liggen, later gaat het vanzelf los.

Arno’s vlees (bewaar)tips

• Zet vlees direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast
worden bewaard.
• Haal ingevroren vlees de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de
koelkast ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, gebruik hiervoor altijd schone schalen.
11. Op een houtskoolbarbecue
moet vlees, dat de meeste hitte
nodig heeft, als eerste geroosterd
worden. Ga uit van onderstaande
volgorde en let goed op de kleur:
   1e rundvlees (biefstuk) rood/rose
   2e kalfs- en lamsvlees, spiesen
rose/gaar
   3e varkensvlees helemaal gaar
   4e voorgegaarde producten zoals:
worstjes, spareribs, kipproducten,
kebabs.
12. Bij een barbecue met verstelbaar rooster kunt u de temperatuur regelen door het rooster
hoger of lager te plaatsen.
Voorgegaard vlees kan dichter bij
het vuur dan rauw vlees. Immers,
rauw vlees heeft langer nodig om
gaar te worden.

Recept voor
Kip grillstengels
BEREIDING BBQ: Zorg dat de BBQ goed
warm is. Bak vervolgens 2x2 minuten
om en om.
BEREIDING PAN: 2x2 minuten om en om
bakken.
BEREIDING OVEN: oven voorverwarmen.
Zet 6 minuten in de oven op 160gr.
RECEPT KINDERSPIES: snijd de grillstengels in drie stukjes en maak er met
paprika (groen,geel of rood), frikandel
of knakworstjes een leuke kinderspies
van. SERVEERTIP SAUS: Kerriesaus.

      13. Werkt u met een elektrische   
           barbecue, leg dan het snoer   
                stevig vast op de grond en
                   pas op met regen.
                   14. Voor de gas                  barbecue geldt    
                 dat de gasfles recht                op naast de barbecue
             moet worden geplaatst.

OEKZ

BARBECUE VOORDEEL

PARTYCENTRUM

Kip grillstengels
uit eigen keuken

4 STUKS

2.

99

"Kan niet
bestaat niet"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Week 20 en 21 2010

Aanbieding is geldig van vrijdag 21 mei t/m woensdag 26 mei 2010. Prijswijzigingen, drukfouten en
uitverkocht voorbehouden. Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08.00 - 21.00
08.00 - 18.00

Slager Arno van de C1000 in
Wilnis kaart deze zomer elke
twee weken een recept aan,
waarbij je zelf gaat kokkerellen en omdat iedereen het
toch nét iets anders doet,
heeft iedereen altijd een
uniek resultaat. Elke keer
wordt er een andere productgroep uitgelicht en geeft Arno
handige tips over bereiding,
hygiëne en voedselveiligheid.

DE GROENE VENEN
Zelf ook lekkere barbecue-recepten?
Mail ze naar:
barbecue@degroenevenen.nl
en maak kans op een
C1000 barbecuepakket!
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Vierde plaats voor zijspanteam Bos-Roké
Afgelopen zondag is op het stratencircuit van Hengelo (Gld) de derde
wedstrijd verreden in het Open Nederlands Kampioenschap wegrace

(ONK). De start van de wedstrijd op
zondagmiddag verloopt vlekkeloos,
Kees en Gerard komen als derde door
de eerste bocht. In de eerste ronde

ABN AMRO Ouder&Kind Golftoernooi

Families golfen voor de
elfde keer voor UNICEF
Op maandag 24 mei 2010 wordt
een voorronde gespeeld van het
landelijke ABN AMRO Ouder&Kind
Golftoernooi op Golfclub Veldzijde
te Wilnis. Vanaf april 2010 spelen
op ruim 120 golfclubs in Nederland ouders en kinderen samen
voor UNICEF. Het landelijke
Ouder&Kind Golftoernooi wordt dit
jaar voor de elfde keer gehouden.
Tot begin oktober vinden door het
hele land de voorrondes plaats. De
finale wordt op 22 oktober gespeeld
op de Kennemer Golf & Country
Club. Alle inschrijfgelden gaan voor
de volle 100% naar UNICEF.
Het afgelopen jaar werd het ABN
AMRO Ouder&Kind Golftoernooi
gespeeld op gespeeld op 119
golfclubs in Nederland. De deelnemers sloegen in 2009 € 70.000 bij
elkaar.
UNICEF-ambassadeur Monique van
de Ven ondersteunt het initiatief
van harte: "Kinderen zijn de toekomst. Als wij goed voor kinderen
zorgen, zorgen we misschien voor
een betere wereld. Ik voel me daar
verantwoordelijk voor en vind dat ik

daaraan mijn deel moet bijdragen."
HIV bij baby's voorkomen
De totale opbrengst van de inschrijfgelden gaat naar UNICEF,
de kinderrechtenorganisatie van de
Verenigde Naties dat deze gelden
beschikbaar stelt voor haar campagne het voorkomen van hiv bij
baby’s. Bijna elke minuut wordt een
baby geboren met hiv. Dat zijn ruim
1.000 baby's per dag. Met de juiste
medicijnen en zorg kan 98 procent
van de gevallen worden voorkomen.
Met het inschrijfgeld € 20 van
één koppel 20 kan UNICEF bij 28
aanstaande moeders een hivtest
afnemen. Wanneer een moeder
seropositief blijkt te zijn krijgt zij
zorg en medicijnen. Niet alleen om
de overdracht van het virus op de
baby te voorkomen, maar ook om
de gezondheid van de moeder te
beschermen.
De opbrengst van het ABN AMRO
Ouder&Kind Golftoernooi levert een
zeer belangrijke bijdrage aan deze
actie. Met de deelname van zoveel
mogelijk golfers op zo veel mogelijk
golfclubs wordt het mogelijk heel
veel baby's te redden.

worden ze gepasseerd door team
Streuer, de zoon van de oud wereldkampioen. Doordat de koploper in de
voorlaatste ronde crasht komen Kees
en Gerard in de voorlaatste ronde op
de derde positie door. Helaas moeten
zij in de laatste ronde het onderspit
delven in de strijd met de oud kampioen en beëindigen de wedstrijd  op de
vierde plaats. Een vierde plaats zou
vooraf als een goede uitslag op zijn
omarmd. Maar finishen op slechts
een paar seconden van het podium
zorgt voor een dubbel gevoel. Door
deze uitslag staat het zijspanteam
Bos-Roké nog steeds op de 3de plaats
in het overall klassement.
De volgende wedstrijd is op 24 mei,
2de pinksterdag, op het stratencircuit
van Oss.

ToonBeeld 2010, zo heet het cultuurfestival dat volgende week van 28 tot
en met 30 mei a.s. voor het eerst in Abcoude en Baambrugge zal plaatsvinden. Op verzoek van de gemeente Abcoude heeft de Stichting Ab-Art i.s.m.
BeKoorlijk Abcoude de organisatie ter hand genomen. Ook de Kulturele
Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) verleent haar medewerking. Dit
festival, met een keur aan optredens door musici en artiesten van eigen
bodem, wordt gehouden in het weekeinde waarin de Open Atelierroute van
Abcoude en het Korenfestival van BeKOORlijk Abcoude al waren gepland.
Naast deze twee evenementen biedt ToonBeeld 2010 nu ook toneel, cabaret,
jazz, popmuziek, klassieke muziek, een muziekprogramma voor kinderen en
nog veel meer. Het festival toont dat in Abcoude en Baambrugge een groot
aantal professionele artiesten en musici wonen. De toegang tot de ateliers
en alle evenementen is gratis. Bij alle voorstellingen geldt: vol is vol.
Kijk voor het volledige driedaagse programma op:

www.ab-art.nl/toonbeeld_2010.htm.

Finaledag mini's VV Atalante
Afgelopen zaterdag speelden de miniteams van V.V.
Atalante de finaledag van de minicompetitie.
Deze laatste dag werd zeer succesvol, want de Atalante
Kanaries werden de overall kampioenen en daarnaast
pakten ook de Atalante Ministars de eerste plaats op
hun niveau. Met nog een derde plaats voor de Atalante
Ukketoppers en drie vierde plaatsen liet de Vinkeveense club zien goed bezig te zijn met de jeugdafdeling.
Voor meer informatie over de minidag (foto’s en verslagen van de kinderen zelf) kunt u terecht op:

www.vv-atalante.nl.

Leerlingen Veenzijde winnen middag zwemmen in Kikkerfort

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

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

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Woensdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Donderdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Vrijdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Wat is de sport met de meeste
leden in gemeente De Ronde
Venen? Hoeveel auto’s zijn er? En
hoeveel kinderen onder de twaalf
jaar wonen er in de gemeente?
Op deze en nog een aantal andere
vragen wisten leerlingen van groep
7 van de Veenzijdeschool het juiste
antwoord. Daarmee wonnen ze de
speurtocht door het gemeentehuis,
uitgezet voor basisschoolleerlingen
van groep 7 en 8.
Uit handen van burgemeester
Burgman ontvingen de prijswinnaars dinsdag 18 mei een speciale
medaille. Ook gaan ze discozwemmen in subtropisch zwemparadijs ’t
Kikkerfort in Breukelen.
De speurtocht werd voor de vierde
maal georganiseerd. De eerste keer
was in het najaar van 2007. Toen
organiseerde de gemeente de Week
van de Dienstverlening. De speurtocht was zo’n succes, dat besloten
is er een terugkerend evenement
van te maken.

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

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

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

Nederlink met
Jan Voortwist

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Non Stop Hit Mix

Schooltas verloren
In Hofland Noord is een zwarte
schooltas (type postmanbag
van Dark-Dudes) met
bordeaux/paarseklep verloren,
met daarin een zwart-wit
geblokte meisjesjas en een
melkbeker met de naam Tess.
De vinder kan bellen naar
0653-526207.
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De Club van… Corrie van Breukelen

Samen wandelen is erg gezellig
Er wordt veel gewandeld in dit land. Steeds meer mensen vinden het
belangrijk om in beweging te blijven. Wandelen kan vrijwel iedereen en
je kunt het tot op hoge leeftijd doen. En een beetje redelijk weer is vaak
al voldoende om een eind te gaan wandelen. Bij wandelsportvereniging
Vinkeveen doen ze dat graag met elkaar omdat samen wandelen nu eenmaal gezelliger is dan in je eentje. Desondanks moet secretaris Corrie van
Breukelen vaststellen dat het animo voor de georganiseerde wandelsport
terugloopt.
door piet van buul

Wandelsportvereniging Vinkeveen
vierde vorig jaar het vijftig jarig jubileum. De vereniging heeft op gepaste
wijze aandacht besteed aan deze
mijlpaal. “Vanzelfsprekend is dat
een mooie aanleiding om nog eens
stil te staan bij de historie van de
vereniging,”zegt Corrie van Breukelen. “De vereniging is ontstaan vanuit
de Avondvierdaagse in Vinkeveen en
het is altijd een actieve vereniging
geweest. We hebben momenteel 17
leden. Ons bestuur bestaat uit vier leden. Het is dus geen grote vereniging,
maar we vormen wel een hecht clubje
liefhebbers van de wandelsport.”
In Nederland zijn er twee landelijke
organisaties op het gebied van de
wandelsport. De ene is de Nederlandse Wandelsportbond. De wandelsportvereniging Vinkeveen is aangesloten
bij de andere bond, de Koninklijke
Nederlandse Bond voor Lichamelijke
Opvoeding (KNBLO). Deze landelijke
bond zet zich in voor de promotie van
de wandelsport en geeft jaarlijks een
wandelsportagenda uit. Daar staan
vrijwel alle wandeltochten in die er
in Nederland worden georganiseerd.
Dat levert een lange lijst op van meer
dan 10.000 wandeltochten per jaar.
Er zijn, zeker in het seizoen elke
weekend tal van wandeltochten waar

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

Steen voor steen
naar een nieuw
clubhuis voor
HVM

- foto patrick hesse
je een keuze uit kunt maken.
Corrie: “Wij maken als vereniging
een keuze uit het brede aanbod. In
totaal doen we per jaar tweeëntwintig keer aan een wandeltocht mee.
Wij kiezen bij voorkeur tochten met
routes van vijf, tien of vijftien kilometer. Onze leden behoren inmiddels tot
de senioren dus de langere afstanden
laten we liever aan de jongeren over.
We hebben overigens wel een paar
leden die nog wel die lange afstanden
lopen. Er zijn een aantal tochten,
waar we regelmatig terugkomen. En
soms wordt de keuze bepaalt door
praktische redenen, zoals de beschikbaarheid van vervoer en dergelijke.”
De leden van de Vinkeveense wandelvereniging hebben ook een voorkeur
voor de wat kleinschalige tochten.
Corrie: “Die grote evenementen
zoals de Vierdaagse van Nijmegen of
Apeldoorn vinden wij te massaal. Wij
kiezen liever voor tochten waarbij
het om enkele honderden deelnemers gaat in plaats van tienduizenden. Meestal treffen we daar een
gezellige, rustige sfeer en je kunt er
genieten van de mooie natuur.”
Twee Vinkeveense tochten
Mooie natuur hebben we hier in de
Ronde Venen ook. Het is dus niet
verwonderlijk dat wandelvereniging
Vinkeveen de wandelsportliefhebbers
ook graag van het mooie polder- en
weidelandschap laat genieten. “Op
zaterdag 12 en zondag 13 juni a.s.
organiseren we voor de 32ste keer de
‘Weide – Natuurwandeling’. De deelnemers kunnen dan afstanden lopen
van 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Op
beide dagen kan er gestart worden
bij Dorpshuis de Boei vanaf acht uur
’s morgens. Onze grote animator
achter de organisatie is Arie van
der Greft. Er zijn ook dit jaar weer
mooie routes uitgezet. Als het een
beetje redelijk weer wil zijn verwacht
ik toch zeker tussen de vierhonderd
en vijfhonderd deelnemers. Dat is
het aantal dat we de laatste jaren
hebben mogen begroeten. En eind
november organiseren we ook altijd
de Sint Nicolaastocht. Daar komen
gemiddeld toch ook altijd wel zo’n
honderd vijftig wandelaars op af. Alle
informatie over onze tocht staat op de
site van de KNBLO.”

Vinkeveen

Nog inschrijven voor Avond4daagse Vinkeveen
Van 25 tot en met 28 mei zal de “Super de Boer Avond4daagse Vinkeveen” weer plaats vinden.
Je kan je nog inschrijven via www.avond4daagsevinkeveen.nl voor de
respectievelijk afstand van 5 of 10 km. Hier kan je voor € 5,- inschrijven
via i-deal of overmaking naar bank. Mocht je niet in de gelegenheid zijn
om je via internet in te schrijven, dan kan dat ook nog op dinsdag 25 mei
van 17.30 uur tot 18.30 uur in de Boei. Voor de groep met de meeste
inschrijvingen is er een speciale prijs en voor de deelnemers die zich er
niet op kunnen beroepen dat ze scholier zijn is er een extra verassing op de
slotavond. Schrijf je in, want dit alles mag je natuurlijk niet missen!

Hockeyvereniging Mijdrecht
heeft een ludieke actie bedacht
om het bedrijfsleven een steentje te laten bijdragen aan de
bouw van een nieuw clubhuis.

Corrie van Breukelen: “Steeds meer mensen doen mee aan georganiseerde tochten, maar het lukt niet om die mensen bij de vereniging te krijgen.”
Het gaat niet meer
Verenigingssecretaris en tegenwoordig ook waarnemend voorzitter, Corrie van Breukelen moet met spijt in
haar stem vaststellen dat er dit jaar
een einde komt aan de twee traditionele tochten in De Ronde Venen. “We
hebben als bestuur moeten besluiten
om er na al die jaren mee te stoppen.
We zijn een kleine vereniging en
onze leden worden ook een dagje
ouder. En bij de organisatie van zo’n
tocht komt heel wat kijken. Om te
beginnen moet je routes uitzetten. Je
gaat niet elk jaar hetzelfde traject
lopen. En zo’n route moet je zelf ook
helemaal controleren. Je moet dus
met de fiets het traject langs om te
kijken of het overal geschikt is voor
een grote groep wandelaars. Een
ander probleem is het zoeken van de
rustpunten. De meeste wandelaars
willen toch wel graag dat er in het
traject rustpunten zijn opgenomen,
waar je even kunt uitrusten en iets
kunt drinken of zo. Maar er zijn hier
in de omgeving niet zoveel van die
punten. En zeker op zondag is er veel
gesloten. Dan moet je met de eigenaar een speciale regeling treffen.
Kortom, er komt heel wat bij kijken
om zo’n tocht goed voor te bereiden.
Om door te kunnen gaan zouden we
dus mensen moeten zien te vinden die
bereid zijn om ons bij de organisatie
te helpen. Nou heeft onze vereniging
weliswaar niet zo heel veel leden,
maar er zijn in De Ronde Venen
ontzettend veel wandelliefhebbers die
op individuele basis wandelen en ook
overal in het land aan wandeltochten
mee doen. Het zou toch mooi zijn
wanneer zich van die grote groep een
aantal mensen zouden melden die
bereid zijn om ons te helpen bij het
uitzetten en het organiseren van onze
twee wandeltochten. Alleen op die

manier kunnen we voorkomen dat er
einde komt aan een rijke traditie van
georganiseerd wandelen in De Ronde
Venen,” verzucht Corrie hoopvol.
Vriendenclub
Steeds meer mensen raken er van
overtuigd dat een goede gezondheid
gebaat is bij regelmatig bewegen.
Corrie: “In dat verband is wandelen
natuurlijk een ideale sport. Wandelen
is goed voor lichaam en geest voor
jong en oud. Je ziet dan ook dat veel
mensen mee doen aan de georganiseerde tochten. Kijk maar eens hoeveel kinderen met de wandelsport
kennis maken tijdens de avondvierdaagse in Vinkeveen of in Mijdrecht.
Maar op een of andere manier lukt
het dan niet om al die wandelsportliefhebbers bij de vereniging te
krijgen. Terwijl dat nou juist zo leuk
is. We trekken er samen op uit en
dat is heel gezellig. In de loop der
jaren vorm je toch een soort vriendenclub. En we lopen tochten die ons
in de mooiste gebieden van ons land
brengen. We hebben allemaal een
soort wandelpaspoort. Bij zo’n tocht
krijg je meestal een sticker van de
organisatie. Die plak je in je boekje,
je vermeldt er alle gegevens in en je
kunt je ervaringen noteren. Op die
manier krijg je een heel leuk overzicht van alle georganiseerde wandelingen die je gemaakt hebt. Wandelen
is een sport waar je niet perse een
vereniging voor nodig hebt. Je kunt
de deur uitstappen en een flink eind
gaan wandelen. Maar wandelen in
verenigingsverband is vele malen
leuker en gezelliger. Ik blijf dan ook
mijn best doen om mensen daarvan te
overtuigen. Het zou toch wel erg jammer zijn wanneer we na ruim vijftig
jaar uiteindelijk de vereniging zouden
moeten opheffen.”

De 5.000 stenen die nodig zijn
voor de bouw worden verkocht
voor 10 euro per stuk. Wie voor
100 euro stenen 'koopt' (het
minimumbedrag, anders schiet het
niet op) krijgt uiteraard naamsvermelding op de club. Voor 250
euro krijgt een bedrijf vermelding
van naam plus logo. Sponsors die
voor 500 euro meedoen worden
‘steunpilaar’; hun naam en logo
worden vermeld op één van de
pilaren in de nieuwe kantine.
Voor 750 euro wordt men niet
alleen steunpilaar, maar krijgt
men bovendien een jaar lang de
mogelijkheid te adverteren op een
intern tv-kanaal dat in het nieuwe
clubhuis beschikbaar komt.
Elke 14 dagen brengt De Groene
Venen de stand in beeld. Tijdens
de actieperiode, die loopt t/m
15 juni a.s. zullen steeds meer
grijze steentjes verkleuren in rode
stenen, om aan te geven hoever
men al is. Naast de bedrijven die
zich aanmeldden als steunpilaar
(te weten Strix Lease Service,
Schadenet Kranenburg, Van Bergen
Sports International, Adviesgroep
'88, Autoschadecentrum Hilversum,
Weerberg Vastgoed beheer b.v.,
1op1 Communicatie van Nol Vos en
tribune sponsor Bugaboo) kon
Huisman & van Muijen worden
genoteerd als nieuwe steunpilaar!
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Yamaha XT660R occasion Floor Verbrugge

Grote stappen: snel thuis
Vandaag ga ik op pad met een kobaltblauwe Yamaha XT660R.
XT staat sinds medio jaren zeventig
synoniem voor ‘off road’, want de
moeder van alle off road motoren is
de legendarische XT500 van Yamaha.
Die motor introduceerde in 1976 een
heel nieuwe vorm van motorrijden,
eerst voor de Amerikaanse markt,
en een jaar later werd heel Europa
veroverd. Dit was de eerste motor
met deze cilinderinhoud waar men
uitstekend mee kon toeren en ook
serieus mee het terrein in kon (De X
staat voor cross en de T voor trial).
De XT 500 werd een mega verkoophit. Terwijl veel motorrijders hem niet
bepaald comfortabel vonden en de
rauwe eenpitter zoveel trillingen teweeg bracht, dat na een lange rit een
bezoek aan de tandarts nodig was
om nieuwe vullingen te halen. Maar
vooral het aantrappen van deze crosser voor op de weg ging gepaard met
de nodige kracht; in de cilinderkop
zat een klein kijkglaasje om te kijken
hoe de kleppen stonden om te zorgen
dat de zuiger zich in het BDP bevond
(bovenste dode punt), om vervolgens
met alle kracht die in je lichaam zat
de kickstarter na beneden te brengen. Je moest dan wel zorgen dat je
stuur helemaal naar links stond, was

dit niet het geval en de kickstarter
maakte een terugslag dan knalde je
knieschijf heel hard tegen het stuur.
(Mijn goede vriend Marcel, die in
die tijd een trotse bezitter was van
de oerXT, is door schade en schande
wijs geworden en liep de eerste 3
maanden dat hij de XT in bezit had
continu mank). Maar àls hij dan aansloeg was het feest. Want de XT leek
onverwoestbaar en de allereerste
verkeersdrempels waren werkelijk
een genot om te nemen en in die tijd
werd er door oom agent ook niet
gezwaaid met artikel 5 (gevaarlijk
rijgedrag), wanneer je weer eens met
een ferme wheelie bij het stoplicht
weg reed. En om de XT met noppen
banden uit te rusten om vervolgens
lekker in het terrein te raggen, was
helemaal kicken.
Door de jaren heen is de XT populair gebleven en is uiteraard flink
geëvolueerd. In de jaren tachtig is er
ook een elektrische starter gekomen  
waarmee de XT een stuk toegankelijker werd. Ook is de cilinderinhoud
naar 660 gegaan. Vandaag de dag
zijn er zoveel soorten motorfietsen en
moet de off road motor het duidelijk

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

afleggen tegen de all road motor, die
vooral geschikt is voor het toeren en
de weekendavonturier meer comfort  
biedt. Toch vind ik het leuk om weer
eens op pad te gaan met een off road
als de Yamaha XT660R. Gebouwd
in 2007 en heeft slechts 13.590 km
gelopen. Als mede-eigenaar Jos van
Verbrugge motoren hem naar buiten
rijdt, constateren we dat het benzinelampje brandt en besluit Jos voor
de zekerheid de motor van een paar
liter brandstof te voorzien, want het
zal je toch gebeuren dat je stil komt
te staan tijdens een test! Eenmaal
onderweg blijkt dat het rauwe karakter van de XT nog

steeds niet verloren is gegaan. Inmiddels is hij wel voorzien van waterkoeling en brandstofinjectie en is de
tellerpartij uitgebreid. De trekkracht
is gebleven en als je deze XT met
serieuze stuurbanden uitrust, kun je
werkelijk fantastisch sturen. Eigenlijk
markeert er niets aan de XT660R en
als dit soort mannige motorfietsen je
ding is, kun je vet veel plezier hebben.
Ik kan een glimlach niet onderdrukken als ik bedenk om vanavond
Marcel eens te bellen om hem van
mijn ritje op de hoogte te brengen.
Kan ik terloops ook melden dat hij
tegenwoordig elektrisch gestart kan

worden! Misschien slaat bij hem de
vonk dan ook weer over. De XT660R
staat te koop voor € 4.990,- .Dat is,
zoals bekend bij Floor Verbrugge, een
‘all in’ prijs: volle tank, overschrijven,
afleverbeurt en drie maanden Bovag
garantie.
Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
Tel. 0297 593348

www.floorverbrugge.nl

Van Rijn Racing behaalt eerste punten voor het NK
Zondag 16 mei was er een ontmoeting voor het Nederlandse én Belgische Kampioenschap
Rallyracing. Dit resulteerde in sterk deelnemersveld in de Super 1600 klasse. Er werd gestreden op het scherpst van de snede, wat vrijwel in elke manche te merken was. Geen meter
werd er prijsgegeven en het duw- en trekwerk zorgde voor veel schade. Zo ook aan de SEAT
Cordoba van Dennis van Rijn. Ondanks de schade behaalde het team zijn eerste heatoverwinning en een negende plaats algemeen. Een knappe revanche op de wedstrijd van 11 april,
toen het team met lege handen terugkeerde naar Mijdrecht. Na een felle strijd geleverd
te hebben in elke
manche, heeft Van
Rijn Racing weer van
zich laten spreken. In
Mijdrecht gaat men
de rallyrace wagen
weer in orde brengen
voor de eerstvolgende
wedstrijd, die op 20
juni zal plaatsvinden.  
Foto’s en films van
afgelopen wedstrijd,
ook van de crash, zijn
terug te vinden op

www.vanrijnracing.nl.
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Autonieuws

Yeti met nieuwe
krachtbron

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

Hyundai ix35

Spetter Pieter Pater

Suzuki Splash. Alleen van de naam al word je vrolijk. Maar maakt de Splash zijn naam waar? Of is deze naam gekozen om de auto extra aantrekkelijk te maken?
door michael reuling foto’s patrick hesse

De Splash is de opvolger van Wagon
R+. En dat klinkt stoer; Wagon R+.
Door de naam alleen al raak je
in de waan dat je met een stoere
legerbak met raket-lanceerplatform
rond rijdt. In werkelijkheid was het
een hoekige, ietwat saaie auto. De
Japanse marketeers van Suzuki
vonden het waarschijnlijk hoog tijd
daar verandering in te brengen, door
een wat hipper model op de markt
te brengen. Net als bij de ontwikkeling van de Wagon R+ werkten de
ingenieurs samen met hun Duitse
collega’s van Opel. Resultaat is een
nieuwe Splash en een nieuwe Agila.
In tegenstelling tot de Wagon R+
en de eerste generatie Agila, zijn de
twee nu goed te onderscheiden van
elkaar.
Suzuki timmert de laatste jaren flink
aan de weg met nieuwe modellen.
Zo kennen ze nog altijd een groot
succes met de recente generatie
Swift. Een mooi vormgegeven auto,
met hier en daar kenmerken van
de Mini, maar natuurlijk een stuk
betaalbaarder dan de Duitse Engelsman. De SX4, een nette familie-auto
met trekjes van een terreinauto. Dan
de Vitara; vroeger een hoekige terreinbak, nu een zeer net vormgegeven SUV. En datzelfde geldt voor de
Alto, die een complete make-over te
verwerken kreeg, maar er nu weer
jaren mee door kan. En tot slot ook
de Splash.

De Splash is gepositioneerd tussen
de Alto (vanaf € 7.999,-) en de
Swift (vanaf € 10.954,-). Je ziet
direct, in het bijzonder als de lakkleur lichtgroen is, dat dit een vrolijk
stadsautootje is. Geschikt voor de
boodschappen in het dorp of in de
stad en af een toe een kleine uitstap
naar een verder gelegen oord. De
Splash is leverbaar met 2 benzinemotoren en een dieselmotor.
Wij reden met de 1.2 benzinemotor
(C-label). Deze levert 86 pk, zit
daarmee in 12,3 seconden op de
100 km/u en is verkrijgbaar met een
automaat (D-label). Ook leverbaar
is een kleinere 1.0 driecilinder
benzinemotor (B-label) met 65 pk.
Deze is uitermate geschikt voor in
de stad. Om een bekende vers van
een nummer van Herman van Veen
aan te halen: ‘hij komt een druppel
later’ dan de 1.2 motor, want er
zijn een kleine 15 seconden nodig
om naar de 100 km/u te komen.
Wil je daarmee de snelweg op, dan
zul je toch flink moeten doortrappen. Overigens is het verbruik zeer
netjes met 1 op 20. En dan is er
nog een 1.3 dieselmotor (C-label)
met 75 pk. De Splash geen echte
rijdersauto, ‘opzij, opzij, opzij’ zit er
dus niet in. Daarvoor zal Suzuki je
waarschijnlijk doorverwijzen naar de
Swift Sport. Er is overigens wel een
GT-pakket leverbaar met een aantal
accessoires dat de auto er sportiever
doet uitzien.

Het eerste wat opvalt als je instapt
in de Splash, is de enorme hoeveelheid ruimte. Zowel voorin als
achterin heb je voldoende ruimte om
je in te bewegen. In de kofferruimte
vinden we al aardig wat plek voor
boodschappen, maar na het ontdekken van de dubbele bodem kun je er
nog veel meer in kwijt. Het interieur
ziet er simpel uit, maar is daardoor
zeer efficiënt opgezet. Speels detail
is de toerenteller die los op het
dashboard staat, iets wat we kennen
uit onder meer de Smart. Het geluid
van de richtingaanwijzer is zeer
bijzonder te noemen. In die zin dat
het niet een alledaags geluidje is. De
klik-klak is namelijk vervangen door
een hoog-laag-melodietje. In eerste
instantie klinkt dit als een vrolijke
toevoeging aan de auto. Maar als je
heel lang voor het stoplicht staat kan
ik me voorstellen dat je je er aan
gaat irriteren. Kan natuurlijk zo zijn
dat je er extreem vrolijk van wordt.
De praktijk zal het uitwijzen.

kelen voelt een beetje houterig aan,
maar dat kan nieuwigheid van de
versnellingsbak zijn geweest. Verder
is daar niets op aan te merken. Als je
wat meer toeren draait met de auto
hoor je de motor goed in het compartiment, echter is het binnen bij
een lager toerenbereik vrij stil. Goed
geïsoleerd dus door die Japanners.
De Splash is een vrolijke toevoeging
aan het gamma van Suzuki. Met
een vanafprijs van € 9.299,- is deze
scherp geprijsd ten opzichte van de
concurrentie. Kort door de bocht is
dit een leuk stadsautootje met veel
ruimte, voor weinig geld. Waarvan
er al vele op de markt zijn. Onderscheidend is simpelweg de factor
waardoor de Splash een glimlach op
je gezicht kan toveren.

Eerder dit jaar reden we met de
Skoda Yeti, voorzien van een 1.2
TSI motor. Ook leverbaar is een 1.8
TSI en 2.0 TDI. Om het gat tussen
de twee motoren op te vullen, is de
Yeti nu ook verkrijgbaar met een
1.4 TSI met een vermogen van
122pk en 200Nm koppel. Met deze
motor neemt de sprint van 0 naar
100 km/u 10,5 seconden in beslag.
De topsnelheid ligt op 185 km/u.
De Yeti 1.4 TSI is voorzien van
een C-label en is leverbaar vanaf €
21.380,-. Overigens is de 2.0 TDI
motor met 140pk ook leverbaar
met de zestraps DSG-automaat.

GM schrijft zwarte
cijfers
Na een ongelofelijk moeilijk jaar
voor het Amerikaanse General
Motors (onder meer Opel, Chevrolet,
Cadillac) is er toch een lichtpuntje.
Het bedrijf heeft namelijk in het
eerste kwartaal van 2010 voor het
eerst in drie jaar een nettowinst van
865 miljoen dollar genoteerd, aldus
persbureau Reuters. De producent
profiteerde van wereldwijd gestegen
verkopen en hoefde minder rente te
betalen dankzij de overheidssteun
die het merk dit jaar ontvangen
heeft. Inmiddels is ook al 6,7 miljard
dollar van de schuld terugbetaald
aan de Obama-regering. De totale
lening bedroeg 50 miljard dollar.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Terug naar belangrijkere zaken: de
rijeigenschappen. Voor een auto met
zoveel ruimte en een vrij hoge daklijn, rijdt de Splash meer dan goed,
ook in de bochten. De besturing is
direct, maar licht, wat manoeuvreren in kleine straatjes en parkeergarages makkelijk maakt. Natuurlijk
draagt de kleine draaicirkel daar
ook aan bij. Met de 1.2 benzinemotor rijd je redelijk vlot weg. Scha-

Suzuki Splash
Gereden versie: Suzuki Splash
1.2 Exclusive
Vermogen: 86 pk
0-100: 12,3 s
Top: 175 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 18,2 / 5,5 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 13.299,Alternatieven:
Chevrolet Spark, Fiat Panda,
Ford Ka, Hyundai i10, Opel Agila
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Regio Agenda
Tentoonstelling

aan levende organismen is, behalve
mooi, ook nuttig en noodzakelijk.
Het wordt echter ernstig bedreigd.
Plant- en diersoorten verdwijnen
en ecosystemen raken verstoord.
Artis is lid van de coalitie Biodiversiteit 2010 en zet zich in
om biodiversiteit te behouden en
duurzaam te benutten. Verwonder
u tijdens uw bezoek aan Artis over
de rijkdom en veelzijdigheid van
het leven. Bezoek in het Aquarium
de expositie Wildernis in Europa
van het Zoölogisch Museum, en
leer alles over de biodiversiteit van
Europa.
Ook zijn er diverse activiteiten in
het kader van biodiversiteit op de
internationale biodiversiteitsdag
op 22 mei. Familiespeurtocht “In
soorten en maten”, Themarondleiding Biodiversiteit en Workshop
Biodiversiteit. www.artis.nl

Splash!

Zaterdag 22 mei
Museum Geelvinck,
Amsterdam
De metropool Amsterdam is beroemd om haar leven op, naast en
onder het water. Het water zorgde
er onder andere voor dat Amsterdam in de 18de eeuw een van de
grootste handelssteden ter wereld
werd. Eeuwen van leven aan het
water leverde de stad tevens een
unieke kunst- en cultuurtraditie op.
Het themajaar Amsterdam Water
Sensations laat de bezoeker beleven hoe de metropool Amsterdam
zich, vanuit haar rijke historie op
het gebied van water, blijft ontwikkelen.
Aan de hand van foto’s, ontwerptekeningen en prenten laat de
tentoonstelling onder andere zien
hoe de vijver en de fontein van het
stadspaleis aan de Keizersgracht
zich in de hoogtijdagen van de
Amsterdamse regenten - in de loop
van de 18e eeuw - ontwikkeld hebben. www.museumgeelvinck.nl

Theater

Life Streaming

Zondag 23 mei 10.00 uur
Lucas Bolwerk (tegenover
restaurant Jakarta), Utrecht
Op een strand, 8000 kilometer
van hier verwijderd, staat een
internetcafé. Daar wacht een grote
groep performers op het moment
dat toeschouwers hier, in Utrecht,
inloggen. In de nieuwe ervaringsvoorstelling van Dries Verhoeven
staan zij direct met elkaar in verbinding. Life Streaming gaat over
ongemakkelijke en schokkende

Overigen

Wereldbiodiversiteitsdag
Zaterdag 22 mei
Artis, Amsterdam
Biodiversiteit is al het leven op
aarde. De enorme verscheidenheid

beelden van ver die dagelijks op
ons netvlies verschijnen. Komen
we alle hulpbehoevenden die we
zien te hulp? Kan het contact met
de onbekenden ons ook verrijken?
Of is deze continue stroom aan
beelden en vraag om hulp aan
deflatie onderhevig? Hoe scheiden
we de oprechte interesse van de
verborgen agenda? Net als in het
eerdere werk van Dries Verhoeven
ervaren toeschouwers de bestaande wereld op een verwarrende,
poëtische manier. De afgelopen
jaren had de theatermaker veel
succes met projecten als U bevindt
zich hier, Niemandsland, uw
koninkrijk kome en de grote beweging. Die waren allen op Festival
a/d Werf te zien en reizen langs de
Europese theaterfestivals. Let op:
vanwege het tijdsverschil speelt de
voorstelling niet in de avond. Kijk
op www.festivalaandewerf.nl of er
nog kaarten zijn voor de ochtendvoorstellingen, in verband met de
openingstijden van de kassa.

Recreatie

Wandeling met het
Cursusproject

Vrijdag 28 mei 11.00 – 12.30
uur
Borneo-Sporenburg,
Amsterdam
Het is alweer meer dan 10 jaar
geleden dat men begon te bouwen
op de schiereilanden Borneo
en Sporenburg in het Oostelijk

Zondag 23 mei 20.00 uur
Stadsschouwburg Utrecht
De virtuoze dansers van Alain
Platel laten een arsenaal aan
spasmen, stuipen en tics zien.
Van de kleinste bewegingen met
de mond, klappen met de tanden
en het knipperen van de ogen tot
grimassen, dronkemansgang en
een uitgelezen selectie ‘silly walks’.
De Vlaamse choreograaf begeeft
zich in het spanningsveld tussen
oncontroleerbare bewegingen en
de klassieke bouwstenen van de
choreografie zoals synchronisatie.
Het is een ritueel waarin mensen
op zoek zijn naar een essentie die
ze niet vinden. Maar ondertussen maken ze wel iets mee wat
de moeite waard is. Flirtte Alain
Platel de afgelopen jaren juist regelmatig met aspecten van opera,
zoals in Vsprs en Pitié!, in Out of
Context laat hij al het overtollige
achterwege. Geen bombastisch
decor of overheersende muziek.
Enkel de dansers en hun zeven
rode dekentjes. In deze beperking
toont hij zich meester.

Zaterdag 22 mei 13.30 uur
Stadsschouwburg Amstelveen
Gehaktballen is gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek van Judi
Barrett en Ron Barrett uit 1978
en gaat over de jonge uitvinder
Flint die de uitvinding van zijn
leven doet. In een stadje waar iedereen door de economische crisis
alleen nog maar sardientjes kan
eten komt hij met een machine die
het allerlei soorten eten kan laten
regenen. Alles gaat goed, totdat
de machine op hol slaat en er een
zware storm op komst is.
Regie: Chris Miller/Bill Lord – VS
2009 – 90 min.

€4.649,-

met 1.0 liter benzinemotor

*

14% bijtelling
Vrij van BPM
Vrij van
motorrijtuigenbelasting
* Bij handgeschakelde versies

2 Suzuki toppers voor de helft!

En de andere helft betaalt u over 2 jaar. Zonder rente!*
Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 6401 199
Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 272 381

Out of Context –
for Pina

Het regent gehaktballen

Brandstofverbruik Euro5-norm (CE)
715/2007 en 692/2008 gemiddeld:
4,4-5,2 l/100 km; 19,2-22,7 km/l;
CO2: 103-122 g/km.

Auto Berkelaar

Dans

Film Jeugd

€3.999,-

Brandstofverbruik 2004/3/EC (benzine)
gemiddeld: 5,0-5,9 l/100 km; 16,9-20,0 km/l;
CO2: 119-142 g/km.

www.schouwburgamstelveen.nl

www.cursusproject.nl

Suzuki Alto
nu vanaf *

Suzuki Splash
nu vanaf *

Met de stemmen van Do, Carry
Goossens, Koen de Graeve, Alex
Agnew e.a.

havengebied van Amsterdam. Op
Borneo en Sporenburg moest
in de plannen van de gemeente
Amsterdam laagbouw komen met
ongeveer honderd woningen per
hectare. Architectenbureau West
8 ontwierp het stedenbouwkundig
plan, waarna de kavels werden ingevuld door verschillende architecten. Tussen Sporenburg en Borneo
zijn twee loop-/fietsbruggen die
zeer bijzonder vormgegeven zijn.
Het geheel is dus zeer de moeite
waard om eens nader te gaan
bekijken en dát is wat we in deze
wandeling gaan doen onder leiding
van kunsthistorica Carla Redegeld.

www.stadsschouwburg-utrecht.nl

Als u een nieuwe Suzuki Alto of Suzuki
Splash koopt, hoeft u nu maar de helft van
het aankoopbedrag te betalen; de tweede
helft betaalt u pas over 2 jaar. Over deze
uitgestelde betaling betaalt u géén rente.
Intussen rijdt u lekker in uw nieuwe, zuinige
Alto of Splash. Mét 3 jaar garantie en alle
veiligheid en zekerheid van een nieuwe
auto. Is dat een Lente Deal, of niet? Deze
actie loopt t/m 30 juni 2010. Kijk voor alle
informatie op www.suzuki.nl/lentedeals

Suzuki Alto vanaf € 7.999,lease vanaf € 179,- p.m.
Suzuki Splash vanaf € 9.299,lease vanaf € 229,- p.m.
* Rekenvoorbeeld 0% rente
Kredietbedrag

Eﬀectieve rente
op jaarbasis

Looptijd
in maanden

Maandlast

Totale prijs
krediet

€ 4.000,- (Alto)

0,0%

24

€ 0,00

€ 4.000,-

€ 4.650,- (Splash)

0,0%

24

€ 0,00

€ 4.650,-

Deze Uitgestelde Betaling wordt u aangeboden door Suzuki Financial Services
• Geldig vanaf 1 mei t/m 30 juni 2010 • Voor nieuwe Suzuki’s Alto en Splash 1.0
• U ﬁnanciert 50% van de consumentenprijs tot een maximum kredietbedrag
à €7.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Het uitwerken van een
voorstel op maat is een uitgelezen taak voor uw dealer • De eﬀectieve rente op
jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten voor
het krediet tot uitdrukking • Suzuki Financial Services staat onder toezicht van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Prospectus verkrijgbaar via www.suzuki.
nl • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • info@suzukifs.nl
Afgebeelde auto’s zijn de Alto 1.0 Exclusive en de Splash 1.0 Exclusive. Bij
iedere aankoop van een nieuwe Suzuki auto wordt een bedrag gedoneerd aan
de Rhino Club. Deze internationale organisatie zet zich met succes in voor het
beschermen van de zeldzame zwarte neushoorn in Afrika. Geadviseerde
verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Leaseprijzen zijn in euro’s per maand excl. BTW o.b.v.
Full Operational Lease, 48 maanden, 20.000 km, 75% no-claim, excl. brandstof
en accessoires (Suzuki Financial Services). Wijzigingen voorbehouden.
Importeur B.V. Nimag, Postbus 77, 4130 EB Vianen, tel. 0347-349749.
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Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

HVM's team M6E6 is kampioen geworden. Bijzonder, want de
meiden zijn pas in september gestart met hockeytraining.
Na 4 maanden trainen mochten ze deelnemen aan de midwinter
competitie, maar door het winterse weer werden bijna alle wedstrijden afgelast.
De voorjaarscompetitie bestond uit zeven wedstrijden, die door de
enthousiaste meiden allemaal werden gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Hoorn werd met 11-2 gewonnen. Een mooie afsluiting
van hun eerste hockey seizoen!

De dames 2 van HSV '69 zijn afgelopen week kampioen geworden. De laatste
wedstrijd was tegen de Legemeervogels uit Uithoorn en werd gewonnen met
18-10. De tenues werden gesponsord door Administratiekantoor K. Bakker b.v.(
shirts ) en Cor Peek.( broekjes )			
foto: kris baken

Het weer heeft gelukkig meegewerkt afgelopen zondag. Mede daardoor was de
eerste opendag van het Trike Centrum een geweldig succes en als het aan eigenaar
Yehudi ligt een jaarlijks terugkomend evenement. Er kwamen ca. 400 bezoekers op
het evenement af. Als hoogtepunt van de dag onthulde Wethouder Jacques Dekker
met een geweldige toespraak de door Yehudi gebouwde Courage Trike. De Trike,
met zijn zeker voor trikerijders extreme kleurstelling, kon de goedkeuring van het
publiek wegdragen, want toen Wethouder Dekker samen met Yehudi het doek van
de driewieler trok, werd er luid geapplaudisseerd en nam de aimabele en bescheidde eigenaar het applaus in ontvangst. 			
foto patrick hesse

Zestien kabouters van Scouting Jan van Speyk hebben in Bussum hun jaarlijkse kamp gehad. Vijf dagen
lang beleefden de kabouters een avontuur in Bambilië, waarbij ze van alles meemaakten en verschillende
opdrachten moesten uitvoeren. Wil je ook een keer
bij de kabouters op woensdagavond van 18.30 tot
20.00 uur komen kijken?
Mail dan naar kabouters@janvanspeykgroep.nl of
neem alvast een kijkje op www.janvanspeykgroep.nl.

Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei heeft
Scouting Jan van Speyk weer haar jaarlijkse tuinplantenactie
georganiseerd. Scouts van de vereniging hebben in de verschillende
wijken in Mijdrecht en Wilnis tuinplantjes verkocht, niet alleen de
bekende klassiekers als fuchsia’s en geraniums, maar ook diverse
andere populaire grotere en kleinere tuinplantjes. Dit jaar was er in
verband met het WK 2010 een heel mooie Oranje Afrikaantjes actie!

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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