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12 mei: Nationale
Molendag in Wilnis
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Morgen, zaterdag 12 mei, is het weer Nationale
Molendag. De Veenmolen in Wilnis is natuurlijk geopend. Tussen tien en vier uur is iedereen welkom
voor een bezoek. Bezoekers worden onthaald op
koffie en thee, en voor de kinderen is er limonade.
Er worden pannenkoekjes en kniepertjes gebakken die je nog warm kunt eten; kniepertjes zijn
ouderwetse dunne wafeltjes. In het winkeltje van
de molen is meel te koop, en lokale specialiteiten.
En natuurlijk kun je een kijkje in de molen zelf
nemen, de hele dag geven de molenaars rondleidingen, en er zijn live beelden uit de kap te zien. Als
er genoeg wind is, draait de molen de hele dag. De
molen staat aan de Oudhuijzerweg 109a in Wilnis.

T: 0297 - 38 52 56

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

ascol.nl

Line-up Vogelvrij Festival bekend: voorverkoop start
Vogelvrij Festival bestaat drie jaar en trekt alles uit de kast voor een grootse editie op zaterdag 30 juni
2012! Een gloednieuw festivalterrein en zes fantastische headliners. Met gepaste trots presenteert Vogelvrij Festival vandaag haar line-up! De volgende toppers komen Vogelvrij Festival in 2012 rocken: Gregor
Salto, Billy the Kit, Lucien Foort, Michael Mendoza, Delivio Reavon & Aaron Gill en Audiophox. Zij worden
daarbij ondersteund door: MC Pryme, Massive MC en Ace on Sax.
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Vogelvrij Festival begon in 2010
als een lokaal evenement, maar is
inmiddels uitgegroeid naar een uniek
festival dat ook in de rest van Nederland aanzien heeft. Een groter publiek,
een line-up die je omver blaast, maar
nog altijd dat gevoel van vrijheid en
intimiteit. En dan is er dit jaar ook nog

23-04-12

20:49

zoek niet verder

eens een te gekke nieuwe locatie: het
Fort bij Uithoorn te Amstelhoek!
Op DJguide.nl staat het festival
inmiddels zelfs in de top 3 van meest
ge-likete events.
De early bird tickets waren al binnen
36 uur uitverkocht. Enkele honderden
gelukkige vogels wisten voor slechts 15
euro een vliegticket te bemachtigen.
Morgen, zaterdag 12 mei, start de gewone voorverkoop, tickets kunnen via
www.vogelvrij-festival.nl worden besteld
of worden gekocht bij de bekende
voorverkoopadressen. Vogelvrij trekt
dit jaar bezoekers uit een wijde omgeving, dus zorg ervoor dat je er op tijd
bij bent! Op=op!
Nieuw is dit jaar de DJ-contest, meer
info hierover volgt nog.

Ben jij een aanstormend DJ talent en
wil je draaien op de mainstage van
Vogelvrij Festival?
Houd dan onze site in de gaten. Check
onze website ook voor meer informatie over het festival en volg ons via
Facebook en Twitter.
Vogelvrij Festival 2012 gaat los!
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Maar er is méér: zo kunt u een fietspuzzeltocht
langs 12 molens maken of een kijkje nemen bij
Fort Abcoude, waar rondleidingen en demonstraties worden gehouden.

Zie verder pagina 10.
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners
Deze week was er in De Ronde Venen
opnieuw een stroomstoring, zo'n
3.000 huishoudens in Vinkeveen hebben een paar uur zonder elektriciteit
gezeten. Stroomstoringen komen vaak
voor, kan de gemeente hier niets aan
doen?

Nieuwe rubriek:

Exclusief voor De Groene Venen
beantwoordt burgemeester
Maarten Divendal hier tweewekelijks vragen van inwoners
uit De Ronde Venen.
Heeft u zelf vragen, brandende
kwesties of prangende problemen,
mail ze dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Weekend
weerbericht
www.weerstationteraar.nl

Droger, maar kouder
Zaterdag is er vrij veel bewolking.
met lokaal nog wat lichte neerslag.
De wind uit noordelijke richting is
zwak tot matig van kracht. De maximum temperatuur ligt tussen de 10
en 13 graden; de minimum temperatuur ligt rond de 3 graden.
Zondag is het licht bewolkt en droog,
De zon komt er goed bij en als je uit
de wind kan zitten wordt het lekker
buiten. Maxima: tussen 12 en 15
graden; minimum temperatuur rond
het vriespunt. De wind is matig uit
noordwestelijke richting.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 12 mei 2012

• Nationale Molendag, diverse locaties
• Prijsuitreiking Prijzenfestival 		
De Passage, Mijdrecht
• Tuinmarkt, centrum Mijdrecht
• SAM's kledingactie, Mijdrecht
• Fair Trade Day, o.a. Wereldwinkels
Mijdrecht/Abcoude
• Open Dag Kinderopvang DRV, 		
Vinkeveen/Waverveen
• Open Dag Kanovereniging DRV,
Vinkeveen
• Open Dag Verkeerscollege, Mijdrecht
• Open Dag, Roké Motors, Mijdrecht
• Boekenverkoop, diverse bibliotheken
• JPR Strinxband bij Bar Adelhof,
Mijdrecht

Zondag 13 mei 2012
• Moederdag
• Argon - Haaglandia, Sportpark Argon,
Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

In De Ronde Venen komen meer
stroomstoringen voor dan gemiddeld.
Het bedrijf Stedin is de beheerder
van het elektriciteitsnet en is hiervoor
verantwoordelijk. Hun verklaring voor
het hoge aantal storingen in De Ronde
Venen: “Door extreme grondwerking
en de zure veengrond hebben elektriciteitskabels het zwaar te verduren. De
kabels hebben daarom een aanzienlijk
kortere levensduur dan gemiddeld en
moeten worden vervangen.” Stedin
heeft in onze gemeente inmiddels 15
kilometer kabels vervangen, nog eens
25 kilometer wordt de komende tijd
aangepakt. “Door de vervanging van al
deze kilometers middenspanningskabel
verwachten we dat het aantal storingen minimaliseert en de storingsduur

aanzienlijk wordt verkort.” De rol
van de gemeente is zeer beperkt:
wij verlenen vergunningen voor de
werkzaamheden.

Negen inwoners uit De Ronde Venen
hebben een lintje gekregen, is dat veel
of weinig?
Ik vind dat behoorlijk veel. In steden
met meer inwoners worden verhoudingsgewijs veel minder Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt. De
hoeveelheid lintjes past bij het beeld
dat ik heb van De Ronde Venen: een
gemeente met enorm veel inwoners
die zich echt onderscheiden met langdurig en belangrijk vrijwilligerswerk.
Mooi dat Koninginnedag een moment
is om daar eens extra waardering voor
uit te spreken.

U was met Koninginnedag en Dodenherdenking beide keren in Wilnis, gaat
u dat elk jaar doen?
Niet elke kern heeft met Koninginnedag een ‘officieel moment’. Bij de

opening was ik in Wilnis, waar een aubade plaatsvond. Daarna ben ik in nog
vijf andere kernen op bezoek geweest.
Heb overal kunnen meemaken hoe
feestelijk de festiviteiten waren. Dit
jaar heb ik tijdens de Dodenherdenking
in Wilnis de gemeente vertegenwoordigd. Volgend jaar zal ik waarschijnlijk
ergens anders zijn.

Op 12 mei organiseert de gemeente
‘Goud in je wijk’, bent u daar zelf ook
bij betrokken?
Het is een campagne van de gemeente
samen met allerlei organisaties die
in de verschillende wijken en kernen
actief zijn. Actief om de leefbaarheid
te versterken, op een leuke manier
aandacht besteden aan een schone,
groene en veilige omgeving. Zelf ben
ik zaterdag verhinderd om eraan deel
te nemen. Wethouder Kees Schouten
is met ‘Goud in je wijk’ volop in de
weer. Het past bij het beleid van de gemeente om initiatieven van inwoners
te ondersteunen.

Wordt De Ronde Venen Kom naar de Afvalroadshow
Fairtrade Gemeente? en leer meer over afval
Op zaterdag 12 mei is het Fairtrade-dag. In de wereldwinkels
in Abcoude en Mijdrecht krijgen
klanten een aardigheidje of een
fairtrade lekkernij.
In de week rond World Fair Trade
Day zal Rendez Vous -tot donderdag
16 mei- fairtrade producten op de
kaart hebben, zodat alle inwoners
op culinaire wijze met deze producten kennis kunnen maken. Dit initiatief is ontstaan in samenwerking
met de Stuurgroep Millenniumdoelen in de Gemeente De Ronde
Venen. Momenteel adviseert deze
stuurgroep de gemeente om aan
de criteria te voldoen om fairtrade
gemeente te worden. Inmiddels
zijn er al 24 fairtrade gemeenten
in Nederland en hebben 50 andere gemeenten (net als De Ronde
Venen) plannen om dit predicaat te
bemachtigen.
De stuurgroep zoekt en stimuleert
winkels, bedrijven en organisaties
om fairtrade producten te gaan verkopen en gebruiken als onderdeel
van de procedure. Hopelijk komen
er steeds meer instellingen en
bedrijven die fairtrade worden en
zal de gemeente de 25e fairtrade
gemeente van Nederland zijn.

“Waarom zou ik mijn afval scheiden? Wat gebeurt er met dat gescheiden afval?” Het antwoord op deze vragen en meer krijgt u zaterdag 12
mei a.s. wanneer u de Afvalroadshow van de campagne ‘Doe meer met
afval’ in Mijdrecht bezoekt tijdens de jaarlijkse wijkdag. Op deze dag
staat deze reizende doe-en-ontdek-tentoonstelling van 9 tot 17 uur op
het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht.
Met deze Afvalroadshow vraagt het
campagneteam en gemeente De
Ronde Venen op een speelse manier
extra aandacht voor het scheiden
van afval. Veel inwoners van de
gemeente doen het al, maar het kan
natuurlijk altijd beter. Het scheiden
van afval is goed voor het milieu,
levert grondstoffen op en is goed
voor onze portemonnee, want zo
houden we de afvalstoffenheffing
laag.
Mini-kliko winnen?
De promotiewagen van de Afvalroadshow heeft een interactieve
wand waardoor men op een verrassende manier meer leert over het
scheiden en recyclen van afval. Ook
zijn er, voor zowel volwassenen als
kinderen, allerlei spelletjes en quizzen te doen. Kinderen kunnen hiermee zelfs een mini-kliko winnen. In
de wagen kunt u ook de campagnefilm ‘Doe meer met afval’ bekijken
en al uw vragen over afval stellen
aan onze gastheren en –vrouwen.

Gratis Jekko
Op 12 mei kunnen de bezoekers
van de Afvalroadshow ook een
gratis Jekko krijgen; een opbergbox
waarin men lege batterijen, kapotte
apparaten en lampen kwijt kan. Is
de Jekko vol, dan is deze bij het
Afvalbrengstation van de gemeente
legen. Wees er snel bij, want op=op!
Afval als grondstof
Wanneer huishoudelijk afval zorgvuldig wordt gescheiden, kan het
in veel gevallen grondstof zijn voor
nieuwe producten. Van kapot textiel
worden bijvoorbeeld weer poetsdoeken gemaakt, matrasvulling of
isolatiemateriaal voor woningen.
Plastic levert de grondstof voor
vloerbedekking, tennisballen,
dvd-doosjes en fleecekleding. Ons
groente-, fruit en tuinafval wordt in
een grote installatie vergist. Hierbij
komt biogas vrij, dat wordt omgezet
in groene stroom. Van de resten die
overblijven wordt compost gemaakt.
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Luistervink
De Zilvervloot
Ik ben van de generatie die gewend
was bij het binnentreden van een
nieuwe woning het alom bekende
Puem formulier aan te treffen. Een
belletje naar Vinkeveen, een soortgelijk telefoontje naar Utrecht en je
had gas en licht. Je kon bijna zeggen dat het bij verhuizen hoorde.
Het gaf een gevoel van: “he, dat
is geregeld”. Het klinkt misschien
vreemd, maar ik had het idee dat
ik een band had met m’n energieleveranciers. Na veel fusiegeweld en
overnames werd ik gekoppeld aan
Eneco. Het gas en de stroomstoten
bleven hetzelfde, het enige dat
veranderde is de nota waarop ik de
graaizucht van de overheid, maar
liefst 30% van de totale kosten, en
de kosten van transporteur van dit
energieplezier, 15%, in één oogopslag kan zien. In ons geval komt dat
jaarlijks neer op 1.320 euro echte
kosten voor energie en 1.080 euro
overheidshebzucht en transport. De
markt veranderde: prijzen moesten
vrij en concurrerend worden en
dus er verschenen er partijen op de
markt die zich op die 1.320 euros
wierpen.
Er worden op grote schaal termijncontracten afgesloten, er wordt
volop gespeculeerd. Er verschijnen
nieuwe energiegiganten op de
markt, met grote kantoren en
peperdure directies. Als consument
worden we gebombardeerd met tal
van aanbiedingen die ons energieleven aantrekkelijker en vooral
voordeliger zouden moeten maken.
Maar de 45% kosten voor overheid
en transport blijven buiten schot.
Het inmiddels weer opgebloeide
bedrijf KPN doet het goed. Ons
buitensportig bel- en twittergedrag
levert het bedrijf grote sommen
geld op. Niets op tegen, we doen
het zelf. Als we zo hoognodig onze
telefoon op een pak melk willen
richten om, via een formule eerste
Paasdag gedeeld door tweede
Kerstdag, te zien hoe hoog we op
milieuniveau scoren, moeten we dat
zelf weten toch. Dat KPN het goed
doet is ene meneer Carlos Slim uit
Mexico ook opgevallen. Als het bod
dat hij op KPN heeft uitgebracht
reden wordt de aandelen te verkopen, haalt hij een zilvervloot binnen
die zijn weerga niet kent. Zo gaat
hij een deel van onze welvaart, als
je het zo mag noemen, toevoegen
aan zijn toch al zo grote kapitaal.
Marktwerking heet dat.
Mijn zwager, een hard werkende
agrariër, die met pezen en zweten
zijn hoofd boven water moet houden, verkocht vorig jaar met hangen
en wurgen een partij van 30.000
kilo uien. Ver onder de kostprijs:
anderhalve cent per kilo. Dezelfde
kilo uien ligt overigens voor 70 cent
in het schap in de supermarkt. Naar
zijn centen kan hij inmiddels fluiten.
De speculant die de partij opkocht
is inmiddels failliet. Even een BVtje laten springen. De boer ploegt
gewoon voort.
Luistervink@ziggo.nl
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Walraven stond in het teken van
‘Girlsday’; een landelijk evenement,
waarbij meiden tussen de 10 en
15 jaar die geïnteresseerd zijn in
techniek een kijkje kunnen nemen
bij (technische) bedrijven. Want
vrouwen zijn de komende jaren heel
hard nodig in aan wetenschap en
techniek gerelateerde functies. Te
weinig meisjes kiezen voor bèta en
techniek en Girlsday is een goede
gelegenheid om te laten zien, dat
techniek niet alleen iets voor jongens
is. De Walraven Group aan de Industrieweg in Mijdrecht, winnaar van
de Femme Tech Award 2011, wilde
meisjes laten ervaren dat werken in
een technisch bedrijf uitdagend en
afwisselend kan zijn en zette haar
deuren open.

Girlsday bij Walraven

De Ronde Venen

Augustinus bij
Horizon
In de serie uitzendingen ‘Grote
christelijke denkers’ komt zondag
13 mei als vierde deel aan de orde:
Augustinus – de vader van alle
Latijns-Westerse theologie. Augustinus heeft grote invloed gehad op
de westerse theologie. De vraag
waar Augustinus mee worstelde
vóór zijn bekering was de vraag
naar het wezen en de oorsprong van
het kwaad. Aan de discussie nemen
deel: Hannie van Diën (PKN Janskerk Mijdrecht); Pieter Koopmans
(PKN de Rank Mijdrecht); Dorien
Kuijlenburg (RK Mijdrecht/Wilnis)
en Pastor Tejo van der Meulen (RK
samenwerkingsverband Vecht en
Venen). Gespreksleider is Henk
Oudshoorn. Horizon wordt uitgezonden van 9 tot 10 en van 17 tot 18
uur op Midpoint FM.

Een groep van 18 meisjes van het
Amstelveens College kwam, met
twee begeleidsters, op bezoek. Voor
de gelegenheid was voor één dag de
kleur roze toegevoegd aan de groen/
gele bedrijfskleuren van Walraven.
Na een korte introductie kregen

Mijdrecht

VIOS komt naar u toe deze zomer!

Prof. Den Hertog te
gast in
'De Wegwijzer'

Ook dit jaar verzorgt VIOS weer in een aantal Mijdrechtse wijken een
straatoptreden. Op maandagavond 14 mei is Hofland Zuid de eerste.
Later dit jaar volgen nog de wijken Proostdijland en Molenland.

Op zondag 13 mei zal om 10 en 17
uur in beide diensten prof. dr. G.C.
den Hertog voorgaan in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'de
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht. In de morgendienst
zal de schriftlezing uit 2 Korintiërs 5 vers 14 zijn: ‘Want de liefde
van Christus heeft ons te pakken’.
Paulus spreekt hier niet maar van
een liefde die hem inspireert of
motiveert, maar van een liefde die
zijn leven voorgoed heeft veranderd;
de liefde van Christus die zichzelf
gegeven heeft voor mensen die het
er bepaald niet naar gemaakt hadden. In de middagdienst zal Zondag
38 uit de Heidelbergse Catechismus
behandeld worden. In het hart van
de Tien Geboden vinden we het
gebod de rustdag te houden. Bekijk
ook eens de website van de kerk op
www.CGKMijdrecht.nl.

Om 19:15 uur vertrekt de Show- &
Marchingband van VIOS vanaf het
parkeerterrein naast het Veenlandencollege aan de Diamant voor
een straatparade door de wijk
Hofland Zuid. De route voert via de
Diamant, Dukaton, Kogger, Florijn,
Griffioen, Frank, Florijn, Daalder,
Penning, Dukaat, Karolus, Braspenning, Botdrager, Albertijn, Leicester, Rozenobel, Dubloen, Pieter,
Postulaat, Gouden Reaal, Dubloen,

Rozenobel, Tweede Zijweg, Schelling, Zilveren Rijder, Vlieger, Dokter
van den Berglaan naar het grasveld
van de Rozenobel.
Hier treden tussen ongeveer 20:00
en 20:30 uur de majorettes op en
wordt de U2 taptoeshow door de
Show- & Marchingband gelopen.
Vrijwilligers delen mooie flyers uit
om VIOS te promoten en je op te
roepen vooral lid te worden.

Op 12 mei 2012 vindt in Mijdrecht
de kledinginzamelingsactie van
Sam's Kledingactie voor Mensen
in Nood plaats. Men kan van 12
tot 14 uur goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken afgeven
bij: RK Kerk Johannes de Doper,
Driehuisplein 1 te Mijdrecht. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al een aantal jaar
steunt Sam's het Droogte Cyclus
Project in Kenia. In dit project
wordt de lokale bevolking geleerd
om zich te wapenen tegen de
droogte. Voor meer informatie over
Sam's Kledingactie en de gesteunde
projecten kan men kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.

Mijdrechtse Myrthe Jansen wint boerderijdag
Stal Bos
Bij Stal Bos aan de Westerlandweg
in Mijdrecht werd op tweede paasdag de inmiddels traditionele dag
van de boerderij gehouden. De bezoekers konden rondkijken op een
echte boerderij en de lammetjes,
konijnen, koeien, paarden en kalfjes
van dichtbij bekijken en aaien.
De kinderen konden een ijsje eten
en de volwassenen een glaasje
wijn proeven. ABNAMRO Bank
Mijdrecht stond er met een leuke
grabbelton en het spel “raad het
aantal paaseitjes”. Dit jaar was
Myrthe Jansen uit Mijdrecht de
winnares. Uit handen van bankdirecteur Michel Verweij ontving zij
een cadeaubon en een horloge.

Wilnisse Rommelmarkt brengt ruim €17.000 op
De 38e Wilnisse Rommelmarkt van 5 mei jl. was weer een groot succes.
Het resultaat van een gezellig dag is ook dit jaar weer geweldig! Er is
een voorlopig bedrag van €17.273,16 opgehaald voor het Morgenster
Ziekenhuis in Zimbabwe. Dit geld zal onder andere worden gebruikt
voor het kopen van medicijnen, het opleiden van nieuw personeel en
voor het voortzetten van het HIV- programma.

Mijdrecht

Sam's kledingactie op
12 mei

zij een rondleiding door het bedrijf,
maakten in de demonstratieruimte
kennis met de invloeden van temperatuurswisselingen op buizen en hoe
bepalend deze temperatuurswisselingen zijn voor de keuze van de juiste
buisbevestigingen. Een medewerker
van de afdeling Productontwikkeling vertelde over het proces ‘van
idee tot eindproduct’ en daarna
konden de dames zelf aan de slag
om hun technisch inzicht te tonen
bij een heuse wedstrijd ‘net geen
kubus’ bouwen. Elke groep kreeg de
benodigde Walravenproducten, plus
een stappenplan. Na drie kwartier
puzzelen en meten, wikken en wegen
stonden er drie mooie ‘eindproducten’ op tafel. De drie teams kwamen
zo goed als gelijk over de eindstreep.
Maar er kon er maar één de winnaar
zijn. Als prijs en aandenken ontvingen zij een mooie Walraven-Girlsday
trofee. Deze krijgt op het Amstelveens College een mooi plaatsje.Na
een afsluitende lunch kwam aan de
gezellige en leerzame dag een einde
en keerden de meiden schoolwaarts.

Taaldorp op het Veenlanden College
De leerlingen van de derde klassen
Havo en Vwo hielden zich bezig met
de moderne vreemde talen in het
zogeheten taaldorp. Voor de talen
Duits, Engels en Frans hadden ze
zich voorbereid op het spreken in
alledaagse situaties zoals de markt,

inkopen doen in een sportwinkel of
het brengen van een bezoek aan het
VVV-kantoor.
In de aula van het Mijdrechtse
VeenLanden College ontvingen
de docenten de leerlingen bij het
betreffende onderdeel en vervolgens raakte men aan de
praat. Conversaties in het
Frans, Duits en Engels
vulden de ruimte. Het
leuke van deze dagen
was dat ook leerlingen
van de klassen vier tot
en met zes deelnamen
aan de gesprekken. Ook
zij spraken ‘een woordje
over de grens’ met hun
jongere medeleerlingen.

De leden van de
jeugdvereniging
‘Op Weg’ van
de Hervormde
Kerk in Wilnis
zijn maanden
aan het werk
geweest om deze
rommelmarkt
tot een groot
succes te maken,
wat uiteindelijk
leidde tot een
grote stapel gevulde verhuisdozen die op vrijdag 4 mei naar het
kerkplein van de Hervormde Kerk
in Wilnis werden gebracht, waar de
rommelmarkt werd opgebouwd. De
volgende dag kwam om half tien
het grote publiek door de hekken gestormd. Men kon heerlijk
rondstruinen over de rommelmarkt,
waar alles te vinden is. Van antiek
tot nieuw en van elektra tot aardewerk, alles was ruim vertegenwoor-

digd. Ook tijdens het opbod zijn er
schitterende dingen uit gegaan en
de verloting had ook vele mooie
prijzen. Mede dankzij de geweldige
opbrengst werd het een dag met
een gouden randje. De organisatie
bedankt iedereen die zich heeft
ingezet voor deze rommelmarkt en
ook de bezoekers die deze dag tot
een groot succes hebben gemaakt.
Zie ook: www.rommelmarktwilnis.nl.
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Moederdag bij Karwei Mijdrecht

Opbrengst kinderkleding- en speelgoedbeurs
naar Stichting Feestelijkheden Abcoude
Op Koninginnedag overhandigde Mariska Visser namens de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs Voor Elkaar! de opbrengst
van de lente/zomerbeurs aan Arie Ligtvoet van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

Zaterdag 12 mei staat bij Karwei Mijdrecht geheel in het teken van
Moederdag. Kinderen kunnen van 11 tot 16 uur een moederdagcadeautje komen maken, van 10 tot 16 uur wordt er een demonstratie gegeven
met de Kärcher Window Vac (cadeautip!!), en voor iedere klant is er
popcorn. Deze dag zal er in de bouwmarkt ook een kraam staan van
de stichting Handjehelpen, een stichting die praktische hulp biedt aan
kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte.

De Klimboom uniek in de regio met
‘tik-tik’-communicatie

De Stichting Feestelijkheden
Abcoude (SFA) behoeft eigenlijk
geen toelichting. Ieder jaar weer
weet de commissie van de Abcouder
Feestweek een echt dorpsfeest te
maken met voor iedereen, hoe jong
of hoe oud je ook bent, aantrekkelijke activiteiten. De kinderen komen
altijd ruim aan bod: gratis kaartjes
voor de kermis, kinderspelen in het
dorp, recordjachten, schoolvoetbalen slagbaltoernooi, etc. De Stichting bestaat dit jaar 100 jaar; een
goede reden om de opbrengst van
de lente/zomerbeurs deze keer te
schenken aan de SFA. Het geschonken bedrag, 500 euro, zal worden
besteed aan nieuwe spellen voor
de Kinderspelen. Ieder jaar weer
organiseert de SFA die op woensdagmorgen in de Feestweek voor de
kinderen van de basisscholen. Kijk
voor meer informatie op

www.feestweekabcoude.nl
De volgende tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs is op za-

gen een persoonlijke inlogcode en
zien op de beveiligde website van
tik-tik filmpjes en foto’s alleen van
de locatie van het kind. Zo kunnen
zij meekijken welke activiteiten er
worden aangeboden, hoe er lekker
in de tuin gespeeld wordt of hoe
een verjaardag op de groep wordt
gevierd. Niet alle locaties beschikken al over een tik-tik touchscreen,
maar ouders kunnen dan toch
online, met inlogcode, foto’s en
filmpjes bekijken.

AbcoudeGroen wil dat bomen ook hun
pensioen halen
Gemeente De Ronde Venen laat het
kapvergunningenbeleid pas gelden
voor bomen ouder dan 60 jaar.
Daar is de werkgroep AbcoudeGroen het absoluut niet mee eens.
Bomen en mensen groeien gelijk
op, maar bomen zijn vaak al voor
hun 60e verdwenen. Bomen willen
ook graag hun pensioen halen! Dat
vergt een strikter vergunningenbeleid (binnenkort in de gemeenteraad). AbcoudeGroen blijft zich
daarvoor inzetten!

Baambrugge

Oproep Braderie

Op zaterdag 9 juni loopt Baambrugge e.o. weer uit voor de braderie
in het Dorpshuis De Vijf bogen. Van
9.30 tot 16.00 uur is er weer van
alles te beleven. Hiervoor zijn nog
verhuurkramen beschikbaar. U kunt
nog bruikbare spullen die u niet meer
gebruikt inleveren op zaterdag 2
juni van 9.30 uur - 16.00 uur in de
Crescendozaal. De opbrengst komt
ten goede aan de aanstaande verbouwing van het Dorpshuis. Inlichtingen
bij Dirk de Jong, tel. 06-230 36 200
en Frits Benacchio, tel. 06-516 09
452.

Mijdrecht
terdagochtend 6 oktober in het Piet
Mondriaan Gebouw in Abcoude.
Wie een goed doel weet voor de
jeugd (elke leeftijdscategorie) in
Abcoude/Baambrugge, dat wel een
financieel steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunt u dit aanmelden
via een e-mail aan: voor.elkaar@
hotmail.com.

In de uren dat kinderen op het kinderdagverblijf zijn, maken ze momenten mee die ouders eigenlijk ook graag zouden willen meemaken! De
Klimboom, stichting voor kinderopvang in o.m. De Ronde Venen, brengt
ouders dichterbij: met tik-tik wordt nu de mogelijkheid geboden om van
afstand te zien wat het kind meemaakt tijdens de opvanguren.
Tik-tik is het nieuwe communiceren tussen kinderen, ouders en
pedagogisch medewerkers. Het is
een digitale ontmoetingsplaats via
een grote zuil op het kinderdagverblijf en via een beveiligde toegang
thuis, op het werk of onderweg. De
Klimboom was in 2010 de eerste
kinderopvangorganisatie in Nederland die tik-tik invoerde. Inmiddels
is de pilotfase voorbij en is tik-tik
voor elke opvanglocatie van De
Klimboom toegankelijk. Ouders krij-

Kort nieuws

Open Dag bij
Verkeerscollege
Altijd al eens op een vrachtauto
willen rijden? Of op een motor ? Op
zaterdag 12 mei kan men het gratis
komen gratis proberen!
Er zijn die dag rijtesten met de auto,
motor, vrachtauto of aanhangwagen,
er zijn speciale kortingsacties en
informatie over 2ToDrive, de proef
waarbij je met 16,5 jaar al mag gaan
lessen voor je rijbewijs. Ook wordt
er die dag informatie gegeven over
de nascholing van chauffeurs en zijn
er theoriesessies over de nieuwste
verkeersregels. Tijd: van 10 tot 15
uur. Locatie: Verkeerscollege, Groot
Mijdrechtstraat 39 D, Mijdrecht.
www.verkeerscollege.com

Baambrugge

Dit weekend: Combi Vinkeveen op Noordplas

De Watersportvereniging Vinkeveen
Abcoude (WVA) organiseert op 12
en 13 mei a.s. de traditionele Combi
Vinkeveen op de Noordplas. Deze
wedstrijden worden georganiseerd
voor jeugd van 6 tot 18 jaar in het
kader van het regionale Combi-klassement. Het evenement kent dit jaar
voor het eerst een viertal klassen
waarin op verschillende niveaus wedstrijden worden gevaren. Centraal
verzamelpunt is het Clubschip van de
WVA aan Zandeiland 4.
De Combi tour is een serie van
wedstrijden bij zes verschillende
watersportverenigingen die elk een
weekend wedstrijdzeilen voor de
jeugd organiseren. Dit jaar verzorgt
de WVA de opening van de tour.
Andere locaties zijn de plassen bij
Haarlem, Vlietlanden, Loosdrecht,
Westeinder en de Braassemermeer.
De wedstrijden worden gevaren in de
Optimist, de Splash en de RS Feva.
Dit jaar is voor het eerst ook een
wedstrijdveld van de Laser 4.7 klasse
aanwezig. De WVA is vertegenwoordigd met vijf zeilers in de eenmans-

boten en zeven teams in de RS Feva.
Programma 12 en 13 mei
De eerste wedstrijden van deze combi starten op zaterdag om 11.00 uur.
Er wordt geprobeerd om drie wedstrijden te varen, uiteraard afhankelijk van het weer. Op zondag starten
de eerste wedstrijden om 10.00 uur.
Het programma eindigt zondag rond
16.00 uur met de prijsuitreiking bij
het Clubschip van de WVA. Uiteraard
blijft het tijdens zo’n weekend niet alleen bij zeilen. ’s Avonds kunnen alle
zeilers hun ervaringen kunnen delen
met elkaar. Ook volgt er een avondprogramma voor en door de kinderen.
Wedstrijden volgen
Behalve vanaf het water zijn alle
wedstrijden voor toeschouwers en
ouders goed te volgen vanaf de
zandeilanden 4 en 5 en vanaf het
grote terras van het clubschip van
de WVA. Ook kunnen geïnteresseerden hier informatie krijgen over het
verloop van de wedstrijden en over de
mogelijkheden om als (jeugd)lid bij
de WVA te varen.

Dit weekend boekenen plantenmarkt
In en rond de Dorpskerk in
Baambrugge wordt dit weekend
door het Restauratiefonds Dorpskerk de inmiddels overbekende
jaarlijkse boeken- en plantenmarkt georganiseerd. Op vrijdag
11 mei is de markt tot 21.00 uur
geopend, op zaterdag is de markt
geopend van 9.30 tot 14.30 uur.
De opbrengsten zijn bestemd voor
de noodzakelijke restauratie van
de Dorpskerk in Baambrugge. De
inbreng van oude boeken voor
de markt was perfect, er is een
groot aanbod aan boeken. Maar
ook zomerplanten zijn volop
aanwezig op deze markt. Ook
voor de inwendige mens kunt u
op de markt terecht, even lekker
bijtanken. Heeft u nog vragen bel
gerust met, Aart van der Roest,
tel: 0294-291993 of Ton Steenhof,
tel: 0294-295730.
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Dinsdag 15 mei 2012, 14.00 – 19.00 uur
De vakbeurs voor de professional!
Vakbeurs Mijdrecht

Gereedschapsdag

Vakbeurs Mijdrecht
Kom langs voor: • Interessante productinformatie • Demonstraties van topleveranciers
• Speciale beursaanbiedingen • Hapje, drankje en muziek • Een leuke attentie

VAKBEURS MIJDRECHT
Groot Mijdrechtstraat 37A/B • Mijdrecht

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Onlangs ontvingen 44 vijfde- en zesde klas leerlingen het diploma elementair boekhouden. De diploma’s werden uitgereikt in de aula van het VeenLanden College in Mijdrecht.
Terwijl het centraal schriftelijk examen nog moet beginnen stonden deze leerlingen al
te glunderen. Ze hadden dan ook extra werk geleverd en werden door rector R. van Tergouw in het zonnetje gezet. Vecon business school VLC is heel blij met zoveel geslaagde
leerlingen. Ook docent G. Flor is in zijn nopjes met zoveel geslaagden.

Op vrijdag 4 mei jl. is overal in de gemeente door jong en oud op indrukwekkende
wijze stilgestaan bij de herdenking van oorlogsslachtoffers. In Wilnis werd door de
91-jarige Ralph Tailford een krans gelegd ter nagedachtenis van de bemanning van een
Vickers Wellington die in 1943 neerstortte bij Wilnis. In Vinkeveen betrokken leden van
de Scouting Groep Vinkeveen een erewacht bij het Monument en werd een stille tocht
gehouden. Wethouder Kees Schouten legde een krans.
foto richard van der spoel

Eind april hebben zeven kinderen van verschillende scholen uit Wilnis, Vinkeveen en De Hoef de naschoolse activiteit improvisatietoneel
afgesloten. Zes weken lang kwamen de kinderen bijeen in de speelzaal
van de Willespoort voor de kennismakingscursus improvisatietoneel onder
leiding van Astrid Millenaar. Naast de improvisatielessen, konden kinderen
ook deelnemen aan activiteiten zoals trommelen, streetdance en taarten
decoreren. In het najaar doen alle scholen in Mijdrecht en Wilnis mee en
wordt het activiteitenaanbod uitgebreid.
foto astrid millenaar

CA
NV
AS

Dinsdag en
woensdag jl.
stapten leerlingen van de
groepen 7 en
8 van basisscholen uit Mijdrecht en Wilnis weer op de fiets voor het verkeersexamen. Na het theoretische examen van 18 april jl. kwam het nu aan op de praktijk.
Al fietsend moesten de leerlingen laten zien dat ze op de hoogte zijn van de
verkeersregels en zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. Wethouder Kees
Schouten (Verkeer en Vervoer) was bij de start op het Raadhuisplein aanwezig om
foto rob isaacs
de leerlingen succes toe te wensen. 			

Voorzitter Jan Duijsens van Hockeyclub Abcoude (midden) kreeg uit handen van
Lenno Bos (links) van de Rotaryclub Vinkeveen Abcoude een geldbedrag overhandigd, onder
goedkeurend
oog van
voorzitter Nico
Veenman van
de Rotaryclub.

Zondag jl. is de 13de editie van de Venniper Koninginnerit verreden. De route was dit
jaar ongeveer 130 kilometer lang. Gedurende de rit worden er diverse kaartleessystemen gehanteerd, opgesteld door Gerard Heimerikx, die al meerdere jaren de
prachtige routes voor de rit uitzet. De rit ging o.a. door de polder van Wilnis en deze
foto is gemaakt langs de Gagelweg.
Meer over deze rit op de autopagina. 			
foto marrie den braber

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Beleef het zelf: de Alzheimer Experience op 23 mei 2012

Interactieve film tijdens Alzheimercafé Abcoude
Hoe ziet een patiënt met dementie de wereld en de mensen om zich heen? En hoe kunnen
familieleden en verzorgers het beste met hen omgaan? Ingewikkelde vragen waarop de
Alzheimer Experience antwoorden geeft.
De Alzheimer Experience is een interactieve
film, waarin het leven van een persoon met
dementie gevolgd wordt. De kijker ziet door
de ogen van de patiënt of door die van de
omgeving welke verwarrende, verdrietige en
onveilige situaties kunnen ontstaan.
Op elk moment kan de kijker het perspectief selecteren van een willekeurig persoon
binnen een scène. Het beeld verschuift dan
direct naar het perspectief van de gekozen
persoon, waarbij men ook de gedachten van
die persoon hoort. Op deze manier kun je heel
duidelijk het verschil in beleving van de realiteit zien, en hoe deze verschillen leiden tot
conflicten en onbegrip. Zowel voor de naasten
van patiënten, als andere verzorgers is de film
heel geschikt.

De filmscènes worden vertoond en besproken
tijdens het voor iedereen gratis toegankelijke
Alzheimercafé Abcoude op woensdagmiddag
23 mei a.s. van 14.00 tot 15.30 uur, Dorpszicht 22, Abcoude. Voor meer informatie
of vragen over vervoer kunt u bellen met
Steunpunt Mantelzorg van Tympaan, mob
06–45103660.
Dit café is in het bijzonder geschikt voor wie
met geheugenproblemen te maken heeft
(door bijv. dementie, Parkinson, beroerte),
voor hun familie en andere verzorgers.
U ontmoet zorgprofessionals met wie u op
ongedwongen wijze kunt praten en andere
mensen waarmee u ervaringen kunt delen.

Fit na kanker

Gericht werken aan revalidatie bij kanker heeft zin
Met deze boodschap organiseert Inloophuis ’t Anker samen met de fysiotherapeuten
Peter Egbers en Toon Schippers een informatieve thema-avond op dinsdag 15 mei in de
kantine van sv Argon in Mijdrecht.

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

Digitale samenwerking en afstemming rondom vrijwilligerswerk

Steunpuntvrijwilligerswerk.info
Vanaf deze week is de website voor de
ondersteuning van het vrijwilligerswerk in
De Ronde Venen vernieuwd. Voor vrijwilligersorganisaties is het steeds belangrijker
onderling samen te werken en met elkaar
af te stemmen. Daarom heeft de website
nu een overzicht van activiteiten en een
overzicht van deskundigheidsbevordering
voor vrijwilligers die organisaties zelf kunnen invoeren en bijhouden. Zo weet ieder
wat er (al) georganiseerd wordt en wanneer,
zodat aansluiting of aanvulling gezocht kan
worden. Ook de vacaturebank voor vrijwilligerswerk is te vinden op deze website. Ieder
die zich wil oriënteren op vrijwilligerswerk
en organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen gebruik maken van de vacaturebank.

Verder is er op de site meer informatie
over vrijwilligerswerk te vinden. Zoals de
vrijwilligersverzekering waaronder alle
vrijwilligers vallen of de wetgeving rondom
vergoedingen voor vrijwilligerswerk.
De website is te vinden op:

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

Kanker is een chronische ziekte geworden.
De medische behandeling weet steeds vaker
de kanker te stoppen. Maar de kwaliteit van
leven na die behandeling is beduidend lager
dan men gehoopt had. Vermoeidheid, depressie, verminderde kracht, slechte conditie zijn
veel gehoorde klachten. Uit onderzoek blijkt
dat een gerichte persoonlijke aanpak van de
revalidatie deze klachten kan terugdringen.
Mensen die aan zo’n aanpak hebben meegedaan, zijn daar meestal zeer tevreden over.
Je functioneert thuis beter, je kunt je hobby’s
weer uitoefenen, je kunt je werk weer oppakken, je kunt in je sport weer actief worden.
De kwaliteit van je leven verbetert.
De fysiotherapeut Toon Schippers (foto) heeft
zich gespecialiseerd in oncologische revalidatie. Samen met Peter Egbers vertelt hij in
de thema-avond van 15 mei hoe zinvol het
is om tijdens en snel na de kankerbehandeling in een aangepaste vorm sportief te gaan
bewegen. Zij zullen voorbeelden geven van
wat mogelijk is, afhankelijk van de soort kanker en de zwaarte van de behandeling. Het
beweegprogramma wordt individueel opgezet
maar kan in een lotgenotengroep uitgevoerd
worden.
Na de presentatie door Toon Schippers en
Peter Egbers is er uitgebreid gelegenheid

tot het stellen van vragen. Deze informatieve
avond is gratis toegankelijk, en begint om
20.00 uur. Iedere belangstellende is van harte
welkom. De deur staat open vanaf 19.30 uur.
De avond eindigt voor 22.00 uur.
Locatie: de kantine van sv Argon, Hoofdweg
85 B, 3641 PR Mijdrecht. Voor meer informatie: www.inloophuishetanker.nl.

Hemelvaartsdag: Vinkeveenseplassen- en Botsholtocht op de fiets
Hemelvaartsdag 17 mei wordt de tweede Vinkeveenseplassen- en Botsholtocht op de fiets
georganiseerd over 35 en 60 kilometer. Voor
de fietstochten, georganiseerd door de ijsclubs
uit Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge, kan
die dag vanaf half tien 's morgens tot één uur
's middags gestart worden. De startplaatsen
zijn: Abcoude: Fort Abcoude, Viscentrum,
Molenweg 19; Vinkeveen: Café het Meertje,
Achterbos 101 en Baambrugge: Clubgebouw
\"IJsclub Baambrugge\", IJsbaan 6. De kosten
voor deelname zijn gering: 3 euro per persoon.
Afgelopen jaar kwamen de ijsclubs op het idee
om op Hemelvaartsdag te gaan fietsen. In de
winterdag werken de ijsclubs VIOS en Voorwaarts uit Vinkeveen en ijsclubs uit Abcoude
en Baambrugge ook samen om de vermaarde
Vinkeveenseplassen- en Botsholschaatstocht te

organiseren. Afgelopen winter kon slechts een
klein deel van die tocht geschaatst worden. Op
17 mei zullen dan ook de traditionele controlevlaggen van de schaatstochten wapperen op de
drie startlocaties, die tevens de controlepunten
vormen. Evenals de echte schaatstochten is er
een grote en een kleine tocht. De grote fietstocht volgt deels de kleine route maar maakt
zo af en toe een uitstapje, om vervolgens
weer terug op de 35 kilometer lange route te
komen. Recreatief fietsen is een gezonde en
gezellige bezigheid. Stilletjes hopen de ijsclubs
dat de toeloop naar de fietstochten net zo
groot is als de vermaarde schaatstochten in de
winter. Met de drie startpunten in de kernen
van Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude
wordt het voor veel potentiële lokale deelnemers gemakkelijke gemaakt bij de ijsclubs in
het eigen dorp te starten.

13 MEI BERT 50!

GEFELICITEERD, LIEFS BERTINA, JULIA & MART
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Deze maand: Kijkavonden op dinsdag bij Ruijgrok Makelaars

Fundraising diner Lions voor Emma Kinderziekenhuis

Omdat bij veel woningzoekers de behoefte bestaat om buiten werktijden naar woningen te
kijken, heeft Ruijgrok Makelaars de dinsdagavond ‘kijkavond’ ingevoerd voor de maand mei.
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om op zaterdag woningen te bezichtigen, maar omdat er veel
mensen zijn die op zaterdag een sport beoefenen of een andere hobby hebben die de zaterdag
in beslag neemt, is er nu een extra mogelijkheid voor woningzoekers.
Op www.funda.nl of op www.ruijgrok.nl zijn de deelnemende woningen te zien en men kan zonder afspraak een kijkje nemen tussen 19 en 21 uur. Voor meer informatie over de kijkavonden
of over de deelnemende woningen contact worden opgenomen met tel. 0297-283375 of
info@ruijgrok.nl.

Op 12 mei as. wordt alweer het
tweede Fundraising diner van de
Lions Abcoude-Baambrugge georganiseerd in de culinaire Boerderij
Lindenhoff te Baambrugge. In
2011 was de opbrengst 6.000 euro;
dit jaar zijn de opbrengsten bestemd
voor sport en revalidatie-apparatuur op
de afdeling oncologie van het vernieuwde
Emma Kinderziekenhuis in het AMC.
De Lions zijn er trots op ook dit jaar weer
een ware topkok bereid te hebben gevonden

om belangeloos mee te werken.
Niemand minder dan chef-kok Luc
Kusters van restaurant Bolenius
uit Amsterdam staat in de keuken!
Het 5-gangen diner bestaat uit
kwalitatief zeer hoogwaardige producten van de Lindenhoff, die wederom
zonder winstoogmerk gastheer zal zijn.
Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch een
donatie wilt doen, kan dit kenbaar maken
via het e-mail adres lionsdiner@gmail.com.

Stichting ‘Paraplu’ organiseert voor alle inwoners van
de gemeente De Ronde Venen

cursussen, workshops,
educatieve,
sociale en ontspanningsactiviteiten
Spel en Sport en Maatje voor Twee introduceren:
Beweegmaatje
Recreatief wandelen in Botshol, fanatiek werelddansen bij Spel en Sport, zwemmen in
het zwembad in Mijdrecht? Allemaal leuke activiteiten om fit en gezond te blijven.
Het kunt u alleen doen, maar dat is lang niet altijd zo gezellig als met z’n twee!
Om die reden is Maatje voor Twee in samenwerking met Spel en Sport gestart met het
‘beweegmaatje’.
Actuele vragen op dit moment:
De heer Dekker (70 jaar) uit Mijdrecht
zoekt een fietsmaatje om eens per week op
maandag, dinsdag of vrijdag recreatief in
Mijdrecht, De Hoef of Wilnis met iemand te
fietsen.
Mevrouw Van Dommeren (52 jaar) uit Mijdrecht zoekt een vrouwelijk wandelmaatje
om wekelijks overdag op mooie plekken van
circa 10 kilometer in Nederland te wandelen. Voor de gezelligheid, om de conditie op
peil te houden en ook voor de prestatie.
Lijkt u het leuk om in contact te komen met
meneer Dekker of mevrouw Van Dommeren?
Dan kunt u voor meer informatie terecht bij
coördinator Carolien Harbers van Maatje
voor Twee.
Aanmelden en inschrijven
Of wilt u zich, bijvoorbeeld voor een andere
beweegactiviteit inschrijven, dan kunt u het
inschrijfformulier voor een beweegmaatje downloaden op de website van Stichting
De Baat: www.stichtingdebaat.nl/nieuws of bij
Spel en Sport: www.spelensportdrv.nl/bestanden.

Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen 2012-2013 dat in september 2012 begint heeft
de Stichting weer een keur aan verrassende, interessante en vernieuwende cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid. Naast het vele
nieuwe zijn uiteraard ook veel bestaande populaire activiteiten en cursussen opgenomen. Alle informatie over het programma en cursussen, workshops, activiteiten en
dagtochten is te vinden in het programmaboekje, dat op diverse manieren geraadpleegd kan worden:
• Afhalen:
• Bestellen:
• Downloaden:
			

Elke donderdagmiddag, Pieter Joostenlaan 28. Wilnis
Tel. 0297-283908, via email: info@stichtingparaplu.nl
www.stichtingparaplu.nl, via de website kan men zich ook digitaal
inschrijven.

Men kan zich ook laten informeren over alle activiteiten tijdens de zogenaamde
"Open Inschrijfdag" die de Stichting organiseert op zaterdag 18 augustus 2012 van
10.00-12.30 uur. Dan zijn alle docenten en spelleiders aanwezig die belangstellenden
uitvoerig kunnen en willen informeren.

U kunt tevens het formulier ophalen bij
Stichting De Baat (Kerkvaart 2, Mijdrecht)
of één van de Servicepunten. Het formulier
kunt u op allebei de punten inleveren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met projectcoördinator Carolien
Harbers van Maatje voor Twee. Telefoonnummer: (0297) 230280 of mailen
naar c.harbers@stichtingdebaat.nl

Noot van de redactie: namen en leeftijden van
de vragende personen zijn om privacyredenen
gefingeerd.
foto joost van velsen

Workshop Sieraden maken met zilverklei
Bij het Cursusproject vindt op 26 mei een
bijzondere workshop plaats: sieraden maken
van zilverklei.
Met zilverklei kun je –in tegenstelling tot de
traditionele technieken van het edelsmeden–
relatief eenvoudig de meest geweldige
sieraden maken. Zilverklei is op dezelfde

Alweer voor de 32e keer presenteert de Stichting 'Paraplu' een volledig vernieuwd,
interessant en verrassend programma voor het seizoen 2012-2013,
dat op 3 september 2012 begint.

manier verwerkbaar als klei, daarom wordt
het zilverklei genoemd. Je kunt het kneden,
uitrollen, snijden, stempelen, etc. Na het vormen en drogen, kun je het sieraad bewerken
met vijltjes, graveermesje en schuurdoekjes.
Als het sieraad naar wens is bewerkt wordt
het gebakken. De zilverklei wordt hierdoor
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik
je door het te polijsten een prachtig sieraad.
Van: 13.00 tot 17.00 uur. Bij Ann Robles,
Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht. Cursuskosten: € 5,00. Materiaalkosten: € 45,00.
Inschrijven kan via de Rabobank of via
internet. Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297
261849 of 0652431473 of mailen: auwert@
casema.nl. Het totale cursusoverzicht staat
op www.cursusproject.nl.

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

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Tijdens Pinksterdagen

12 mei is Nationale Molendag

Expositie Gozen Doorn
in Abcoude

Puzzelfietstocht langs 12 molens

In Abcoude wordt tijdens het aanstaande Pinksterweekeinde weer
de jaarlijkse Kunstroute georganiseerd. Het is de aanleiding voor
de zonen van de in mei 1999 overleden beeldend kunstenaar Gozen
of Goos Doorn, het werk van één
van de initiatiefnemers van de
route weer eens onder het publiek
te brengen. De Landbouwcoöperatie, of tot voor kort de Welkoop,
aan de Amsterdamsestraatweg
in Abcoude is zo welwillend de
ruimte daarvoor beschikbaar te
stellen.
Gozen was vormgever, graficus,
illustrator en beeldend kunstenaar.
Velen kennen zijn, sinds eind jaren
'60 van de vorige eeuw, internationaal bekend staande beeldmerk
van veembedrijf Pakhoed, de rode
hoed. Na zoveel jaren nog aanwezig
in het logo van Vopak. Ook de gele
racestrepen op de voorzijde van de
groene 'hondekop' treinen en de
onlangs prachtig gerestaureerde
Schone Baadster bij de entree van
Abcoude, zijn van zijn hand.
Gozen heeft daarnaast een lijvig
oeuvre bestaande uit o.a. beelden
en schilderijen aan zijn zonen nagelaten. Een oeuvre dat te lang aan
het oog onttrokken is geweest.
Het zal een laatste omvangrijke

Korenfestival
‘BeKOORlijk Abcoude’
Op zaterdag 26 mei wordt voor de
derde keer het korenfestival
‘BeKOORlijk Abcoude’ gehouden in
de Dorpskerk te Abcoude. Beide vorige keren waren een groot succes
en daarom heeft het organiserend
comité besloten om weer de schouders eronder te zetten en met vertegenwoordigers uit diverse Abcouder
koren dit grandioze evenement
wederom plaats te laten vinden.
Evenals vorige keren valt het tegelijk met de Open Atelierroute.
Om 11.15 uur opent burgemeester
Maarten Divendal het festival. Het
is de eerste keer dat dit plaatsvindt
als onderdeel van De Ronde Venen.
Daarom zijn ook alle koren uit de
nieuwe gemeente uitgenodigd. Uit
Mijdrecht doen drie koren mee,
en verder uit Wilnis en Vinkeveen.
Natuurlijk doen de meeste koren uit
Abcoude mee en verder treden er
koren op uit de gehele regio van Amsterdam tot Maarssen. Het repertoire
is heel afwisselend van populair, jazz
en wereldmuziek tot kerkmuziek en
klassiek. Iedereen is welkom om te
komen luisteren naar de koorklanken
van zoveel verschillende koren. Vanaf
de opening zijn er de hele middag
optredens; aan elkaar gepraat door
Marry Jansen en Liesbeth Boswijk.
Zie www.creatoonkoor.blogspot.com.
voor info en het schema van optreden
van alle koren.

Een groep molenaars uit de regio
organiseert op Nationale Molendag,
zaterdag 12 mei 2012, een fietstocht
langs twaalf koren- en poldermolens,
gelegen aan de Vecht, de Angstel en
het Gein. Alle molens zullen in bedrijf
zijn en 6 molens kunnen worden
bezocht.

expositie zijn, waarin het werk van
Gozen zo compleet te zien zal zijn.
De erven hebben de intentie om een
collectie samen te stellen van Gozens werk, dat exemplarisch zal zijn
voor zijn kwaliteit, diversiteit en
een weergave van zijn stijlperiodes.
Vrienden en kennissen van Gozen
en familie worden nadrukkelijk
uitgenodigd. Gozen was een kleurrijke en graag geziene figuur in de

Abcouder gemeenschap en met zijn
werk was hij een exponent van zijn
tijd (denk aan Cobra). Data: 26, 27
en 28 mei 2012.
Voor een indruk van Gozens werk
bezoek je de website

Er kan worden gestart tussen 10.00
en 13.00 uur. Om 17.00 uur sluiten
de molens. Langs de route zijn diverse horecagelegenheden te vinden.
Meer informatie zoals inschrijfkosten,
consumpties, deelnemende molens en
de volledige route is te vinden op

www.molenbaambrugge.nl.

De volledige fietsroute is ongeveer 50
km, maar minder getrainde fietsers
kunnen de route naar eigen inzicht
inkorten. De routebeschrijving begint
in Weesp. Er kan ook vanuit andere
plaatsen worden gestart, zoals Abcoude of Baambrugge. Bij de eerste
molen na deze dorpen kan men zich
per fietser of fietsgroepje inschrijven.
Er is ook een puzzel verbonden aan
de fietstocht met drie prijzen die
worden verloot onder de winnaars.

www.gozendoorn.nl.
Voor informatie of een afspraak kan
je mailen met eelcodoorn@gmail.
com of rdo@tele2.nl.

‘Anders dan anders’
Maandagmiddag-cursisten van
Marijke Zwart exposeren tot eind
mei schilderijen in de bibliotheek van
Mijdrecht, Dr. v.d. Haarlaan 6.
‘Anders dan anders’ omdat er in
een serie lessen werd gewerkt met
toevoeging van andere materialen: in
gemengde technieken. Zo kregen we
vaak onverwachte, bijzondere effecten
te zien. Landschappen ontstonden
m.b.v. een vloeimiddel, waarbij
kleuren in elkaar overliepen en fraaie
droogranden ontstonden. Mensfiguren
tekenden zich af in een ondergrond
van tissue, die werd gelijmd met gel op
doek. Schuurpapier is in vele kleuren
en grofheden verkrijgbaar en vormt
een dankbare ondergrond; het kan

worden gescheurd of geknipt voordat het op het doek wordt gelijmd.
Het thema was: ‘beweging’: het is
leuk om te zien hoe een ieder een
eigen oplossing heeft gecreëerd.

Rondleidingen op Fort Abcoude
Op zaterdag 12 mei 2012 start het
excursieseizoen op Fort Abcoude.
Het aan de Molenweg 19 te Abcoude
gelegen fort is dan open voor bezoekers vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
De laatste rondleiding is om 16.00
uur.
Tijdens de rondleiding worden onder
andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders
besteden tijdens de rondleidingen ook
aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.
Tevens wordt bezocht tijdens de rondleiding een uitkijkplatform, waarmee
men het inundatiegebied van het Fort
Abcoude ten oosten van Abcoude tot
aan Fort Nigtevecht kan overzien.
De Saluutbatterij Amsterdam is
op 12 mei aanwezig en zal tijdens
de rondleidingen elk heel uur een
demonstatie met het kanon van de
batterij geven.
Het Fort Abcoude is een van de
tweeënveertig forten van de Stelling
van Amsterdam.
Het fort is het eerst gebouwde fort
van deze stelling. Het tussen 1883 en
1886 gebouwde fort zou als bouwmodel dienen voor de overige forten van
de Stelling van Amsterdam.
Het fort verloor echter meteen na
de oplevering zijn functie als artil-

JPR Strinxband bij Bar Adelhof

leriefort door de uitvinding van de
brisantgranaat. Er is toen een ander
bouwmodel voor de overige forten
ontwikkeld. Het fort heeft gedurende
de Eerste Wereldoorlog als infanteriefort gefunctioneerd.
Het Fort Abcoude staat als monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.
Het fort is in de maanden juni, juli en
augustus elke tweede zaterdagmiddag van de maand open voor bezoekers vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
Voorts is op het buitenfort de in de
genieloods gevestigd paviljoen van
het viscentrum open voor de bezoekers van het fort.
In de maand september is het fort
open voor bezoekers op zaterdag en
zondag 8 en 9 september 2012 (Open
Monumentendagen) en zondag 23
september 2012 (Fortendag) vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur.

Op zaterdag 12 mei zal The JPR
Strinxband na twee jaar weer een
spetterende rock-avond verzorgen bij
Bar Adelhof (Bob’s Bar) in Mijdrecht.
De JPR Strinxband staat al meer dan
12 jaar garant voor vuige 70’s rock,
met uitstapjes naar reggae en country, waarbij onder andere covers van
The Rolling Stones, Herman Brood,
Neil Young en Black Crows worden
gebracht. Maar ze zullen ook eigen
werk ten gehore brengen.
De band bestaat uit 4 ervaren
rockers uit Oost-Nederland en met
op zang /sax de excentrieke Edgar
Francken...ooit nog bij The Wild
Romance van Herman Brood. De

grote hoogtepunten voor JPR waren
tot nu toe toch wel de 4 optredens
bij De Zwarte Cross en de diverse
support-acts voor o.a. Normaal,
De Dijk, Golden Earring, Jovink en
Di-Rect. Eind vorig jaar heeft de
band een live-cd uitgebracht, LIVE@
Zaanradio, waarop opnames van een
optreden bij Zaanradio in Krommenie
te horen zijn. Momenteel wordt er
alweer gewerkt aan de volgende cd,
die geheel uit eigen werk zal bestaan.
Voorproefjes hiervan zullen bij Bob’s
Bar al gespeeld worden.
Aanvang 22:00 uur, Prinses
Margrietlaan 40, Mijdrecht

Juvat te gast bij Build Ya Skillz
Maandag 14 mei komt Juvat (So You Think You Can Dance) weer naar Hiphop
Dance Centre Build Ya Skillz, om een experimentele workshop te geven.
Inschrijven kan nog deze week online. Op moederdag gaan de leerlingen van
Build Ya Skillz met z’n allen naar de film Streetdance 2. Moeders kunnen
uiteraard gratis mee. Wil jij ook mee dan kan dat reserveer online je ticket.
Dinsdag 15 mei komen er twee dansers/acteurs uit deze film ieder een uur les
geven. Niek Traa (onlangs nog Nederlands kampioen breakdance en nu te zien
met zijn crew bij Holland’s Got Talent) geeft van 18 tot 19 uur een breakdance
les. Daarna geeft Dey Dey (wereldkampioen Popping) een workshop in de
populaire streetdance stijl Popping. Inschrijven en info: www.hiphoplessen.nl
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Michel de Jong:

“AJOC Festival is meer dan even een tentje opzetten”
Voor dat het feestgedruis een aanvang kan nemen, zijn er bergen werk verzet. De werkgroep accommodatie steekt vooraf de handen uit de mouwen en zorgt er voor dat de
feestgangers veilig op het terrein kunnen verblijven. In totaal wordt er ongeveer 2.500
meter elektra kabel gelegd. 650 kW aan stroomaggregaten wordt geplaatst. Er wordt
tijdens het festival 5.000 liter diesel verstookt, 800 ton rijplaten aangebracht en 250 kubieke meter drinkwater klaargezet. Er moet ook nog wel eens worden geplast. Michel de
Jong maakt deel uit van de groep van twaalf techneuten die dit alles in goede banen leidt.
door paul bosman

Het kan bijna niet anders. Zodra
Michel over ‘zijn’ AJOC gaat vertellen komt er een enorme plattegrond
ter tafel, waarop nauwgezet het gehele terrein staat afgebeeld. Ieder
slootje, dammetje opslagplekje, toilet staat omschreven. Temidden van
dat alles staat de enorme tent afgebeeld, die dit jaar op maar liefst
acht pilaren van ieder negentien
meter hoog rust. Het opzetten van
zo'n festivalterrein behoeft vooraf
heel wat denkwerk. Waar komen
de uitgangen, hoe staat de tent het
best op de wind, hoe is de tent het
makkelijkst bereikbaar, waar moeten de aan- en afvoerpaden worden
gesitueerd en –niet geheel onbelangrijk– hoe kunnen we de veiligheid van bezoekers, artiesten en
medewerkers zo optimaal mogelijk
garanderen. Michel brengt een stuk

ervaring in. Als jochie van vijftien
werd hem gevraagd eens mee te
helpen. “Ben je handig? Heb je last
van hoogtevrees?” waren de vragen
die vooraf werden gesteld. Vanaf
dat moment was het aanpakken en
meedenken. Daarna is het van zelf
gegaan. Meer dan twintig jaar is hij
nu betrokken bij het grootste evenement dat De Ronde Venen kent.
Michel: “Met de gemeente gaan we
om tafel om onze plannen uiteen
te zetten. Gaandeweg de jaren
hebben we een band opgebouwd
die op vertrouwen is gebaseerd. Er
wordt bijvoorbeeld heel goed naar
de nooduitgangen gekeken. De Europese regelgeving houdt in dat het
aantal vluchtwegen zo groot moet
zijn dat we geen tent meer overhouden maar een soort afdak. In goed
overleg

hebben we
een uiteindelijke versie
neergelegd
waar eenieder zich in
kan vinden.
We hebben
Het festivalterrein 2011 vanuit de lucht gezien 				
luchtfoto peter bakker
trouwens helemaal niet te
dan zijn er noodvoorzieningen die
mopperen over de medewerking die terrein lag. Een teken voor ons dat
calamiteiten kunnen, maar ook
de nieuwe tent aansloeg. Maar ook
we van gemeentewege krijgen.”
leuk om te horen, er wordt over ons moeten, opvangen. Mocht dat laatgesproken en we zorgen er voor dat ste gebeuren dan liggen de draaiWas het vroeger zo dat de mannen
boeken klaar en weet iedereen wat
het AJOC festival een hedendaags
van AJOC zelf de tent plaatsen, dat
er van hem wordt verwacht.
gezicht krijgt. Weet je dat de tent
is niet meer zo. De tent wordt door
een windkracht van elf doorstaat?
een gespecialiseerd bedrijf neerDit weekend worden de eerste
Leuk om te weten, maar voordat
gezet, casco; alleen de rest wordt
rijplaten aangebracht en wordt een
nog met eigen menskracht tot stand het zover is hebben we de menbegin gemaakt het terrein op feestsen er hopelijk al lang uit,” lacht
gebracht. “De eerste keer dat we
sterkte te krijgen. Voor de werkMichel.
de tent nieuwe stijl lieten plaatsten
groep accommodatie betekent dat
kregen we telefoontjes dat er een
Vanaf het moment dat de stroom er de handen uit de mouwen steken
aantal biggetjes ruggelings op het
en tot stand brengen waar je al een
op staat, alle elektriaantal maanden mee bezig bent.
sche apparatuur het
Een mooie, maar zeker ook verantdoet is en blijft het
woordelijke taak. Gerund voor en
spannend of alles gaat
door een flink aantal vrijwilligers
zoals dat van te voren
die als beloning genoegen nemen
is uitgedacht. Twaalf
met de eer die deze grote taak opman staan paraat dit
levert. Het kluppie Katholieke Platalles nauwgezet in
telands Jongeren, dat onder leiding
de gaten te houden.
van meneer Pastoor boerenfeesten
Mocht het licht uitvalorganiseerde, is meer dan volwaslen (niet ondenkbaar
sen geworden.
in deze regio -Red),

Go Back To The Zoo

‘Door constant samen te zijn konden we de mooiste
dingen maken’
Op 25, 26 en 27 mei wordt het AJOC Festival gehouden. Sinds 1985 is het ‘Pinkpop van De Ronde Venen’
een begrip. Jong en oud staan elk jaar, bij de aankondiging van de voorverkoop van de kaarten, in lange rijen
bij de kassa. In 2011 trok AJOC rond de twintigduizend bezoekers. Exclusief voor De Groene Venen sprak
popjournalist Peter Schavemaker met drie artiesten en bands die op zullen treden. Deze week aflevering 2:
bassist Lars Kroon van Go Back To The Zoo, te zien op vrijdag 26 mei.
door peter schavemaker

Jullie nieuwe cd ‘Shake a wave’ is
zojuist verschenen. Bij het afluisteren
hoorde ik als inspiratiebronnen de
muziek uit de jaren zeventig, zoals Lou
Reed en The Stones (tracks ‘Somebody
Else’ en ‘Can’t Stop My Feet’).
“Dat klopt. Het gaat bij ons alle
kanten op. We hebben met z’n
vieren de plaat gemaakt, met ieder
zijn eigen voorkeur.”

Wat is jouw muzikale voorkeur?
“Ik luister de laatste tijd veel naar
jaren ’90 bands en grunge muziek,
zoals The Pixies, The Jesus and
Mary Chain en Pavement. Veel gitaren, dat is ook een overeenkomst
in onze invloeden.”

Jij bent misschien wel dé reden dat
de band bij elkaar gekomen is. Je ontmoette Teun en Cas bij een popconcert.

“Dat is echt gebeurd, soms denken
mensen wel eens dat dit een verzonnen verhaal is. We hadden in het
begin misschien niet eens op muzikaal niveau een klik, maar meer dat
iedereen –vanuit Nijmegen- naar
de grote stad vertrok en na een tijd
een soortgelijk iemand tegenkomt,
waarmee je gesprekken hebt over
dingen die je belangrijk vindt. Deze
vriendschap bleek een goede basis
om de band te beginnen. Vanaf het
begin hebben we besloten, als we
dit willen doen moeten we alles
aan de kant zetten en daar veel tijd
aanbesteden.”

poneren. We wilden alleen met muziek bezig zijn. Door het constant
samen te zijn konden we de mooiste
dingen maken. Iets meer dan de vorige plaat (Benny Blisto uit 2010),
toen we wat naïever waren, wilde
we meer als een band klinken. Nu
hebben we met z’n vieren gekeken
hoe we willen klinken en uitstralen.
Als wij met elkaar spelen gebeurt
er iets. ‘Keep on Running’ hebben
we als enige in Berlijn geschreven,
daar zit voor mij wel een ‘Berlijn
geluid’ in, die onze tijd daar heel
mooi weergeeft.”

De liedjes op ‘Shake a wave’ zijn voor
een groot deel in Berlijn geschreven.

De nummers op de nieuwe plaat zijn
steviger en harder dan de ‘popliedjes’
op jullie vorige plaat.

“We hebben gekozen om in Berlijn
in één huis (leegstaand postkantoor,
red.) te wonen om de songs te com-

“Dat snap ik wel. De eerste plaat
maakte we met net zoveel integriteit, en de intentie om er diepgang

Go Back To The Zoo bestaat uit Teun en Cas Zieltjes, Bram Kniest en Lars Kroon.
Lars Kroon staat helemaal links op de foto.
foto karen rosetzsky
aan toe te voegen, dan nu. We zijn
er nu beter in geworden om te
vertellen wat we doen.”

Volgende week in deze serie AJOC
interviews: Henk Temming van Het
Goede Doel.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Debby Deenstra:

“Zumba is een powersport”
Als manager bij een sportschool in Mijdrecht is Debby Deenstra dag in dag uit met sport bezig. Weliswaar
niet met het trainen, maar wel met de organisatie er omheen. Om zelf ook in beweging te blijven, kan ze het
niet laten om elk vrij uurtje dat ze heeft zelf te sporten. Zo doet ze zo’n 5 keer per week aan fitness, rent en
fiets ze graag en geeft ze elke maandagavond een uurtje zumbales. Debby: “Om zo fanatiek met sport bezig
te zijn, moet het wel je roeping zijn. Mijn roeping is het zeker.”
Debby is altijd actief geweest in de
sport. Na de sportopleiding CIOS,
ging ze aan de slag als sportlerares.
Dertig jaar lang gaf ze aerobics-,
steps- en fitnesslessen, totdat ze
voelde dat ook zij een dagje ouder
werd. Debby: “Ik ben nu 54 en dan
is dat intensieve les geven voor vele
uren in de week niet meer op te
brengen, maar leuk was het zeker.
Daarom sta ik nog één uurtje in de
week voor een groepje dames. Die
groep gaf ik eerst beroepsmatig
les toen ik als sportlerares was
aangesloten bij een gymvereniging.
Toen dat stopte, waren de dames zo
teleurgesteld, dat ik doorging, maar
dan als hobby. Niet meer in verenigingsverband, maar puur één uurtje
in de week voor hen en mijn lol. Ik
regel een zaaltje en daar kunnen de
dames tegen een kleine vergoeding
elke maandag van 19.30 uur tot
20.30 uur komen sporten. Met die
vergoeding betaal ik dan de zaal
en de faciliteiten. Soms houd ik er
wat aan over, de andere keer leg ik
weer wat bij. Rijker word ik er niet
van, maar het is ook een hobby.”

Zumba
Daar waar de groep eerst aan de
aerobics was, is ze zo’n vier jaar
geleden overgegaan naar de zumba,
een kruising tussen fitness en dans.
Debby legt uit: “Zumba is een stuk
intensiever dan de meeste danssporten en daarmee worden er
ook meer calorieën verbrand. Een
echte powersport. De overgang
naar zumba is mijn eigen initiatief.
Ik hoorde over de nieuwe sport en
bij de vereniging in Hilversum waar
ik eerst salsales gehad heb, kon je
toen ook een zumbacursus volgen.
Dat leek mij wel wat. Bij die cursus
raakte ik zo enthousiast dat ik
het op een avond eens in de groep
gooide om aan de zumba te gaan.
Ze waren allemaal direct voor het
plan en zo werd de aerobicsles
omgezet naar een zumbales. Inmiddels zijn we wel veranderd van
locatie, we zitten nu in sporthal De
Brug in Mijdrecht, maar de groep
is en blijft hecht. Meestal zijn we
met zo’n twaalf vrouwen waarbij
de leeftijd varieert van ongeveer
20 tot 65 jaar. Natuurlijk wisselt er

ook wat in de groep en wordt ieder
nieuw ‘lid’ met open armen ontvangen, maar een groot deel van de
dames zit er al tien jaar bij.” Trots:
“Dan doe ik toch iets goed. Het
is een leuke bevestiging, want het
kost veel tijd. Elk uurtje les moet
voorbereid worden. Thuis struin ik
over internet en bekijk ik DVD’s op
zoek naar leuke pasjes voor nieuwe
dansen. Daar zoek ik dan weer een
muziekje bij en dan komt het lastige: alles passend op de maat zien
te krijgen. Een heel karwei, maar
het wordt gelukkig gewaardeerd.”
Marathons
Naast het fitnessen en dansen is er
ook wel eens ruimte voor andere
sporten. Debby probeert regelmatig
iets uit en gaat zo nu en dan hardlopen en fietsen. Debby: “Ik heb drie
broers die allemaal wat aan sport
doen. Vooral de jongste is net als ik
een echte sportfanaat. Samen met
hem heb ik een halve marathon in
Parijs gelopen. Daarnaast loop ik
zelf de verkorte Dam tot Damloop.
En als er een actie voor een goed

Makelaardigheden
Kansen voor
huizenkopers!
Het is lastig op het moment om je
huis te verkopen maar.. dat geeft
wel kansen als je op zoekt bent
naar een woning! Zeker nu de
overdrachtsbelasting 2% blijft.
Dat scheelt! En wat nu zo leuk is;
de makelaar is er niet alleen voor
de verkoper maar zeker nú ook
voor kopers.
Juist in een markt met veel
woningaanbod is het lastig om
te beoordelen wat een reële
koopprijs is voor een woning.
Vraagprijzen fluctueren enorm.
Wij kunnen u helpen om tot een
goede inschatting van de waarde
te komen.
Hoe werkt de aankoopmakelaar?
In de meeste gevallen heb je zelf
een huis op het oog. De aankoopmakelaar gaat met je mee kijken,
beoordeelt het huis op diverse
onderdelen zoals het onderhoudsniveau, de ligging, de omgeving
maar ook juridische zaken zijn
belangrijk om boven water te
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan
erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen. Lastige begrippen waar je niet dagelijks mee te

maken hebt. Of hier sprake van is,
kunt je niet zien als je een huis bezichtigt maar kunnen wel degelijk
van invloed zijn op de waarde! Na
het in ogenschouw nemen van alle
relevante aspecten, taxeren wij
de woning en komen we tot een
marktwaarde. Dan gaan we aan de
slag met de onderhandelingen! De
aankoopmakelaar onderhandelt
met de verkoper of met de makelaar van de verkoper. Voor alle
duidelijkheid nog even: de makelaar kan slechts voor de verkoper
OF de koper optreden, dus nooit
voor twee partijen tegelijk!
Spannend!! Gaat het lukken om
het huis aan te kopen? Of beter
gezegd: gaat het lukken om het
huis aan te kopen tegen een reële
prijs met goede voorwaarden voor
de koper? In de praktijk zien we
vaak dat als je zelf met de onderhandelingen aan de slag gaat, je
meer betaalt dan nodig en nogal
eens relevante zaken over het
hoofd ziet. Dit komt omdat je vaak
emotioneel betrokken bent. Je
wilt het huis graag hebben en je
laat het vaak niet schieten op de
laatste paar duizend euro. Maar..
dat is zonde. Je eigen aankoopmakelaar gaat voor je door het vuur
en onderhandelt tot de bodem.
Dat is ook veel gemakkelijker
omdat de aankoopmakelaar niet

Debby Deenstra: “Zumba is een stuk intensiever dan de meeste danssporten en daarmee worden er ook meer calorieën verbrand. Een echte powersport.” foto rob isaacs
doel wordt gehouden, zet ik mij
daar graag voor in. In juni stap ik
dan ook voor de vierde keer op de
fiets voor de actie Spinning4Life. Ik
heb me ingeschreven voor vier uur
spinnen. Uit ervaring weer ik dat ik
daarna wel helemaal gesloopt ben
en even moet herstellen, maar het
is voor het goede doel en dat geeft
extra energie.”
Uitlaatklep
Sport is voor Debby een uitlaatklep.
Debby: “In het sporten kan ik mij
uitleven. Teamsporten zijn niets
voor mij, wedstrijden en optredens
ook niet. Dubbelen bij het tennissen vind ik nog wel leuk, maar
ik ben meer van het individuele
trainen. Ik hoef niet in de spotlight
te staan, maar wil wel voor mezelf

goed presteren. Mocht er dan iets
niet helemaal lekker gaan, hoef ik
niet boos op een ander te worden.
Dat heb ik dan aan mezelf te danken. Want als ik sport haal ik altijd
het uiterste uit mezelf, anders heb
ik geen voldaan gevoel en ben ik de
opgebouwde conditie ook al snel
weer kwijt. Ik blijf mezelf dan ook
uitdagen en dat gevoel probeer ik
ook bij de zumbagroep te creëren.
Ik zeg ook tegen die meiden: Ik
schreeuw hard, maar ik bijt niet.
Zo is het gezellig en leuk, maar we
gaan er wel even lekker tegenaan.
Dat is de sport.”

Heeft u interesse in de zumbagroep?
Neem dan contact op met Debby via
debbydeenstra@gmail.com.

‘Aangekleed’ Open Huis naturistenterrein de
Wilgenborgh, Waverveen

beïnvloed wordt door emoties en
bovendien is onderhandelen een
onderdeel van ons vak. Wij onderhandelen elke dag!
Dus wees verstandig en schakel je
eigen aankoopmakelaar in als je
een huis wilt gaan kopen. No cure
no pay. Dus de aankoopmakelaar
verdient pas wat als de transactie
geslaagd is.... en niet eerder!
Wel zo fair en heel duidelijk. Wil
je meer informatie over onze
werkzaamheden als aankoopmakelaar? Loop eens binnen tijdens
kantooruren of bel me als het jou
uitkomt. Tot snel.
martine van acker

Vida makelaars og Fax. 0297 28 80 91
Dorpsstraat 14
info@vidamakelaars.nl
3641 EC Mijdrecht www.vidamakelaars.nl
Tel. 0297 21 29 87

Het gaat wellicht aan de nietsvermoedende passant voorbij. Maar als je
je vanaf de N201 richting Waver begeeft, rij je langs een fraai bosachtig
stuk terrein dat geheel aan het zicht is onttrokken. Daar bevindt zich een
oase van rust en ruimte die plaats biedt aan hen die het bloot recreëren
hoog in het vaandel hebben staan. Werkzame handen en vrije geesten
hebben het voormalige boerenbedrijf omgebouwd tot een plek waar het
goed toeven is. Nu, na veertig jaar, wil de vereniging graag aan buren en
andere belangstellenden laten zien hoe goed het dan wel toeven is in de
Mijdrechtse polder. Belangstellenden zijn van harte welkom op vrijdagmiddag 18 mei vanaf 16:00 uur bij een ‘aangekleed’ Open Huis op haar
terrein de Wilgenborgh aan de Proostdijerdwarsweg 12 in Waverveen.
Dit jaar is het veertig jaar geleden
dat de naturistenvereniging de
Haagse Lichtbond de beschikking
kreeg over een eigen terrein in de
polder bij Waverveen. Van een stuk
weiland met een vervallen boerderij
en stallen is de Wilgenborgh gedurende de afgelopen vier decennia door
de leden van de vereniging gemaakt
tot een groene oase van rust. Een afwisselende begroeiing biedt beschutting aan mens en dier; al vroeg in
het voorjaar is het er mogelijk om te
genieten van zon en natuur. Faciliteiten als het zwembad met kinderbad
en ligweide, de kantine, het terras en
de sauna maken de Wilgenborgh tot
een plek waar zowel leden als gasten

zich kunnen vermaken. Behalve voor
dagrecreatie is het terrein ook geschikt voor een langer verblijf in tent
of caravan. Gezinnen zijn welkom;
met een jeugdhonk, speeltuintje en
tafeltennistafel hoeven de kinderen
zich geen moment te vervelen.
Het Open Huis of 18 mei biedt de
gelegenheid om vrijblijvend kennis te
maken met de Haagse Lichtbond en
de Wilgenborgh. Er zijn rondleidingen
over het terrein en aansluitend een
feestelijk hapje en drankje. Voor meer
informatie over het terrein, bezoek en
lidmaatschap, bezoek de website:

www.haagselichtbond.nl.
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Wandelen
Zwemmen
Fietsen
Hardlopen

5, 10, 20 km
1 km
30 km
5, 10 km

41 van De Hoef

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL

GESPONSORD DOOR:

WWW.ZAATSIDEE.NL EN

posterDeHoefSportief4.indd 1

29-03-12 18:04
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Budgetcoach De Ronde Venen

'Rust in uw financiën brengt rust in uw leven'
Economische recessie, bezuinigingen en banen die op de tocht staan leiden er toe dat steeds meer mensen
zich gedwongen zien om zorgvuldig met hun uitgaven om te gaan. Het is dus van belang dat men de eigen
financiële administratie goed op orde heeft. “En dat valt in de praktijk nog wel eens tegen,” stelt budgetcoach
Petra Ostendorf uit Mijdrecht vast. “Veel mensen hebben soms geen idee waar elke maand het geld blijft.”
Petra Ostendorf is budgetcoach. Zij
helpt mensen om hun financiële administratie op orde te brengen en inzicht
te verwerven in hun inkomsten en
uitgaven. “Het ontbreekt mensen vaak
aan voldoende inzicht,” stelt Petra
vast. “Overzicht in de eigen inkomsten
en uitgaven is erg belangrijk om te
voorkomen dat men in financiële problemen komt. Veel mensen bewaren
van alles voor hun administratie, maar
hebben vaak geen idee wat het allemaal is. Doordat het dan ook nog eens
niet of slecht geordend is, is het moeilijk om overzicht te krijgen. Mijn werk
is er op gericht om mensen te helpen
bij het verkrijgen van dat inzicht. En
dat vormt dan weer de basis om greep
te krijgen op je uitgavenpatroon. Dit
alles om te voorkomen dat er echt grote problemen ontstaan en er sprake is
van oplopende schulden.”
Het simpele kasboekje
Petra was al vroeg doordrongen van
het feit dat je niet meer kunt uitgeven
dan er binnen komt. Om dat goed in
de gaten te houden hield ze al van
jongs af aan haar eigen financiële

administratie bij. “Dat begint eigenlijk
al met het simpele kasboekje, waarin
je je uitgaven noteert. En dat principe
pas ik nu in mijn werk nog steeds
toe. Mensen hebben vaak geen idee
waar hun geld blijft. Ze hebben geen
overzicht en hun administratie is een
chaos. Door een tijdlang wekelijks te
noteren waar het geld aan besteed
wordt, komt men vaak tot verrassende
ontdekkingen. En dan kun je ook gaan
nadenken over de vraag of bepaalde
uitgaven wel nodig waren en waar op
bezuinigd kan worden.”
Na haar havo en heao opleiding
heeft Petra drie jaar bestuurskunde
gestudeerd aan de VU in Amsterdam.
Vervolgens ging ze bij een bank
werken. “Ik ben dus altijd al wel met
financiën in de weer geweest. In mijn
vrije tijd deed ik vrijwilligerswerk
bij Humanitas en daar moest ik de
uitgaven in de gaten houden. Omdat
ik ook voor familie en vrienden de administratie bij hield, ontstond het idee
om daar mijn beroep van te maken. Ik
ben vervolgens een opleiding budgetbegeleiding gaan volgen bij het Nibud.
Dat is het Nationaal Instituut voor

Budgetvoorlichting. Het is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied
van huishoudfinanciën.”
Geen schuldhulpverlening
Met enige nadruk legt Petra uit dat zij
zich niet bezig houdt met de schuldhulpverlening. “Dat vereist nog weer
andere kennis en vaardigheden. Ik ga
die opleiding wellicht in de toekomst
nog wel volgen, maar voorlopig richt ik
mij op hulp aan mensen, die onvoldoende greep op hun eigen financiële
huishouding hebben. We proberen
daarmee juist te voorkomen dat men
afglijdt naar een situatie dat schuldhulpverlening moet worden ingeroepen.” Petra maakt zich overigens wel
zorgen dat steeds meer mensen met
oplopende schulden zitten. “Het geld
uitgeven wordt mensen ook wel erg
makkelijk gemaakt. Op alle mogelijke
manier kun je tegenwoordig dingen
kopen, via internet of postorderbedrijven. Vroeger had je contant geld
en zag je wanneer de portemonnee
leeg raakte. Tegenwoordig betaal je
met je bank- of pinpas en ziet niet wat
er allemaal gebeurt. Wanneer je dan
niet regelmatig je
overzichten controleert kan het
snel mis gaan.”
Orde op zaken
Petra hanteert
een heldere
werkwijze. “Ik
begin met een
intake gesprek
dat vrijblijvend
en gratis is. Ik

Budgetcoach Petra Ostendorf: “Maar in veel gevallen is het opzetten van een
inzichtelijke administratie al een goede eerste stap om beter grip op je financiële
situatie te krijgen.”					
foto patrick hesse
probeer er achter te komen waar
het probleem zit en leg dan uit hoe
ik kan helpen om de zaak weer op
orde te krijgen. Wanneer blijkt dat er
sprake is van meerdere schuldenposten verwijs ik meestal meteen door
naar de schuldhulpverlening. Maar
in veel gevallen is het opzetten van
een inzichtelijke administratie al een
goede eerste stap. Ik adviseer mensen
vaak om een tijdlang alle uitgaven in
een kasboekje te noteren. Dat leidt
tot inzicht waar het geld blijft. We
kijken ook naar de vaste lasten. Dan
zie je soms ook dat mensen voor van
alles en nog wat verzekerd zijn zonder
zich af te vragen of dat allemaal wel
nodig is. Zo’n pakket opschonen kan
ook al helpen. En we kijken ook naar
de inkomsten. Mensen laten soms ten
onrechte geld liggen. Soms is er recht
op teruggave van belastinggeld of is
er recht op bepaalde toeslagen, op
huursubsidie, op vergoeding van extra
medische kosten. Wanneer je dat niet
weet, of wanneer je geen aanvraag
indient, doe je jezelf vaak tekort.”

Petra merkt dat ouderen vaak moeite
hebben om het allemaal goed bij te
houden. Het komt ook nog vaak voor
dat één van de partners de financiële
administratie bijhoudt en dat de ander
zich daar helemaal niet mee bemoeit.
“Wanneer er dan iets gebeurt heb je
een probleem. Ik zie dat bij overlijdensgevallen of bij echtscheidingen.
Het ontbreken van een duidelijke,
overzichtelijke financiële administratie
levert dan vaak grote problemen op.
Mijn werk is er op gericht om mensen
te helpen zo’n inzichtelijk systeem op
te zetten. Daarmee kunnen ze dan zelf
weer verder. In een enkel geval ga ik
later nog wel eens een keertje langs
om te zien hoe het gaat, maar ik ga
er van uit dat mensen het uiteindelijk
toch zelf moeten doen. Ik wil daar
graag een handje bij helpen.”

Meer informatie is te vinden op
www.budgetcoachderondevenen.nl.
Petra is ook bereikbaar op e-mailadres:
info@budgetcoachderondevenen.nl.

Vertrek gemeentesecretaris De Ronde Venen
Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen is met gemeentesecretaris
Emma de Lange tot overeenstemming gekomen over haar vertrek. Emma de Lange was ruim
14 jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente De Ronde Venen. Ze leidde de
herindeling van de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude en gaf in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders vorm aan het Beleidsplan 2011-2014.
In oktober vorig jaar werd ze onverwacht op non-actief gesteld, na het bekend worden van een
kritisch rapport over verliezen op grondexploitatie bij de gemeente.
De gemeente geeft aan geen verdere mededelingen over haar vertrek te willen doen. Deze
maand wordt gestart met de werving van een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur.
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Cadeautip:

Wijnkenner in een
weekend: het kàn!
Wijnkenner worden in één weekend? Dat kan natuurlijk helemaal
niet. Dachten we. Maar als die
‘aanprijzing’ wordt gedaan door
wijngrootmeester Hubrecht Duijker uit Abcoude, wordt het interessant. De titel slaat op een wijncursus die hij zelf samenstelde.
Eentje die hij ooit als beginnende
wijnliefhebber graag zélf zou hebben gevolgd: snel, leuk en betaalbaar. Maar zo'n cursus bestond
toen gewoon niet.
Nu is hij er wel,
net verschenen,
in een handig
boekformaat.
Wijnkenner in
een weekend
maakt die titel
ook wáár. Want
na pakweg anderhalve dag heb je zo veel over wijn
geleerd dat het predicaat ‘wijnkenner’
inderdaad op zijn plaats is.
Het bewijs lever je zelf, want na
afloop kun je via internet een zelftest
doen, door meerkeuzevragen te
beantwoorden, een examentje dat
als beloning een fraai certificaat op
naam geeft.
De cursus is sowieso multimediaal:
je hebt niet alleen een cursusboek(je)
in handen, er moet ook geluisterd
worden naar een klein ‘college’ op
CD) en uiteraard geproefd. Want
daar gaat het om. De cursus bevat
stap voor stap instructies, bijna uur
voor uur.
De te proeven wijnen moeten
natuurlijk zelf worden aangeschaft,
maar hiervoor zijn kortingsbonnen
bijgesloten ter waarde van maar
liefst 9 euro.
De cursus zelf kost de eerste drie
weken van mei slechts 6,99 euro
en daarna een euro meer. Tijdelijk
exclusief verkrijgbaar in alle filialen
van Gall & Gall.
Leuk idee voor moederdag!

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

1
Titel: 13 uur
Auteur: Deon Meyer
“Het voordeel van werken in
een boekhandel is dat je soms
boeken mag lezen, die nog niet
in de winkel te koop zijn. 13 uur
is zo'n exemplaar, aangeprezen
door de vertegenwoordigster als
zeer spannend. Eerlijk gezegd
ben ik dan al wat sceptisch, ook
omdat de 13 uren, die worden
beschreven wel 370 pagina's
beslaan. Maar eerlijk gezegd ben
ik het volkomen met haar eens.
Het verhaal speelt zich af in
Kaapstad, waar een Amerikaanse rugzaktoeriste is vermood
en een andere is verdwenen.
Inspecteur Bennie Griessel heeft
slechts 13 uur de tijd om haar
terug te vinden en het complot
te ontrafelen, dat achter haar
verdwijning zit.
Het is een boek dat ik de echte
spanning liefhebber zeker kan
aanraden, en het ligt vanaf deze
week in de winkel!”
gelezen door hetty blom

Marokkaanse proeverij
in de Angstelborgh
Op vrijdag 15 juni van 15 tot 18 uur
houdt Meryem Benjah in de Angstelborgh in Abcoude een proeverij van
Marokkaanse gerechten en hapjes,
zowel zoet als hartig. Meryem is als
vrijwilligster actief bij de Stichting
Tympaan kan heerlijk koken; de
Marokkaanse keuken is haar specialiteit. De Marokkaanse keuken is niet
speciaal heet, maar wel specifiek
gekruid en dan ook door iedereen
goed te verdragen.
De kennismaking met de heerlijkheden van de Marokkaanse keuken
belooft een gezellige mediterrane
middag te worden, met in ieder geval
lekkere hapjes.
Voor deze proeverij moet men zich
wel van te voren aanmelden. Dit kan
tot uiterlijk dinsdag 12 juni bij het
Servicepunt Abcoude aan Kerkgaarde
(tel. 0297-587600). De kosten
bedragen 3 euro p.p. en dienen
vooraf betaald te worden. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de
Stichting Tympaan, Annemarie Keja,
tel. 0294-284824.

Boeken tip 5...

Zeker sanne 		
Marjan van den Berg
Haar werk
in de winkel
voor antiek
en curiosa,
wordt door
de inbreng
van Daan
en Abel
alleen maar
leuker.
Haar zoon
Wichard
en zijn vrouw Jennifer verwachten
een kindje. Zelf heeft Sanne een
onverwachte ontmoeting met haar
jeugdliefde, waarbij oude vonken
opnieuw overslaan. Een belofte
voor de toekomst? Maar dan wordt
juffrouw Schaap heel ernstig ziek.
Sanne houdt stand. Ze vecht zich
een weg naar een nieuw leven met
nieuwe uitdagingen. Want wat is
toch dat raadsel van die gordijnen?
Wie speelt toneel? Wie droomt
er van heksen en wie mompelt
toverspreuken?

2

Ik woonde in Berlijn 		
Ruth Andreas-Friedrich
Vanaf de
oorlogsvoorbereidingen van
naziDuitsland
in 1938
tot en met
de blokkade van
Berlijn in
1948 houdt
journaliste Ruth Andreas- Friedrich
een dagboek bij. Samen met haar
geliefde en hun vrienden vormt ze
een verzetsgroep. Ze helpen joden,
laten mensen onderduiken, stelen
voedselbonnen, bezoeken gevangenen en proberen de moed te
bewaren in een stad die voortdurend wordt gebombardeerd. Via de

voorlopig niet meer naar de appie
hoef voor de relatief dure muntblaadjes.
"Goed wassen, hoor!" was het eerste
dat ik hoorde van een vriendin. Vorige week had ze namelijk bladluis in
het glas en dat extraatje is iets waar
je niet op zit te wachten. Ik kreeg
meteen de kriebels in m'n buik.

Groene vingers, of
thee?
Van de week was manlief druk in
de tuin bezig. Het was mooi weer,
dus alle onafgemaakte karweitjes werden die dag opgeruimd
en afgemaakt. Ik werd geroepen
want manlief vond iets leuks! We
waren de eigenaren van een kleine
muntplantage in onze achtertuin!
Ik rekende me rijk, want deze
hoeveelheid zorgde er voor dat ik

Muntthee is een theevariatie die
de laatste jaren niet meer weg te
denken is uit de Nederlandse horeca
en huishoudens. Het allerlekkerste
is natuurlijk muntthee gemaakt
van verse munt, maar zoals gezegd
wordt dat op de lange termijn een
dure grap en moet je het toch best
snel opmaken, omdat er niet een al
te lange houdbaarheidsdatum aan
zit. Wat is dan een lekker alternatief?
Kusmi tea Paris heeft een onwijs
lekkere variant, namelijk groene

meeslepende aantekeningen van
de schrijfster leeft de lezer mee
met de ontstellende gebeurtenissen
van de oorlogsjaren, getekend door
strijd, spanning, dood en verderf.
De naoorlogse jaren tot 1948
zijn minstens zo ingrijpend, met
plundering en verkrachting, en de
dood van haar geliefde. Maar Ruth
weet in alle omstandigheden opmerkelijk humaan, creatief en slim
te blijven, al schrijft ze sardonisch
over de nazi’s en rekent keihard
met hen af.

3

Verdwijnpunt 		
Arnaldur Indridason
Verdwijnpunt
is weer een
rasechte Indridason met
Erlendur in
de hoofdrol.
Inspecteur
Erlendur was
in de laatste
boeken met
vakantie. Inmiddels is hij terug in zijn ouderlijk
huis in de Oostfjorden, en wordt er
steeds opnieuw herinnerd aan de
verdwijning van zijn broer, waar
hij zich persoonlijk verantwoordelijk voor voelt. Maar niet alleen
gebeurtenissen uit zijn eigen leven,
ook andere, onopgeloste zaken
komen bovendrijven. Zo raakte
jaren geleden tijdens een storm in
de bergen een groep Britse soldaten spoorloos. In dezelfde nacht
verdween er ook een jonge vrouw,
die nooit meer werd teruggevonden. Erlendurs blik is voortdurend
op het verleden gericht, hoe pijnlijk
de confrontatie ook is.

4

Voltooid verleden 		
Robert Goddard
Tijdens
zijn zoektocht naar
spoorloos
verdwenen
documenten van het
bedrijf Cornish China
Clays wordt

Jonathan Kellaway na ruim veertig
jaar opnieuw geconfronteerd met
de raadselachtige dood van zijn
jeugdvriend Oliver. Oliver was de
jongste telg van de familie achter
het bedrijf waar Jonathan zijn
leven lang heeft gewerkt. Destijds
is nooit duidelijk geworden of
Oliver zichzelf van het leven heeft
beroofd of dat hij vermoord is.
Het traumatische verlies van zijn
jeugdvriend heeft Jonathan in de
loop der jaren verwerkt, maar als
hij de kans krijgt om het mysterie
rond Olivers dood eindelijk op te
helderen, is hij vastbesloten om
voorgoed achter de waarheid te
komen.

5

Toeval is logisch 		
Pieter Winsemius
Toeval is
logisch.
Het is
een van
de gevleugelde
uitspraken van
Johan
Cruijff.
Dit is de
tweede
coproductie
van Johan en Pieter: in 2004
verscheen, Je gaat het pas zien als
je het doorhebt, over Johan Cruijff
en leiderschap. Het boek stemde
ook de oud-voetballer tevreden,
getuige zijn uitspraak in een autotijdschrift: ‘Vaak weet je niet wat
je allemaal weet, je kan het niet
beredeneren. Totdat iemand als
Pieter Winsemius dat eruit trekt,
met dat boek. Dan denk je opeens:
ja, zo is het, dat heb ik altijd al
gedacht, zonder dat ik het wist.’
Blijft het hierbij? Zeker weten
doen we het niet, maar recent zei
Cruijff: ‘Ik blijf gewoon doorgaan
met mij uitspreken, pas als ik dood
ben houd ik mijn mond.’

gunpowder thee met gedroogde
munt. Het aroma dat daar vanaf
komt is heerlijk! In het begin denk
je dat je je neus in een tube tandpasta gestoken hebt, maar zodra je
er thee van gezet hebt ben je bij de
eerste slok verkocht. Gunpowder is
een groene thee waarvan het blad
opgerold is tot kleine balletjes. Die
balletjes ontvouwen zich zodra ze
in contact zijn gekomen met water
en dan komen die heerlijke smaken
vrij. Kusmi staat bekend om zijn
hoogwaardige theesoorten die, niet
geheel onbelangrijk, niet bitter worden. Dat, in combinatie met de munt
die er doorheen gemelangeerd zit,
maakt het tot een kop heerlijke, volle, frisse thee. Een lekkere opkikker
voor overdag of voor na het eten,
groene thee en munt zijn namelijk
goed voor de spijsvertering.

verpakt, leuk voor in de keukenkastjes!

En iedereen die nog op zoek is naar
een cadeautje? Kusmi tea zit in
onwijs vrolijke gekleurde blikken

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

Na het ompotten van onze munt
kwamen we erachter dat dit niet
zo'n heel goed idee was... Na een
kwartier hing alles op half zeven
en dat beetje extra water deed ze
ook geen goed. Weer het bewijs dat
we niet van het hele groene vinger
gebeuren zijn. Gelukkig had ik nog
een vrolijk gekleurd potje in de kast
staan.
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

foto's patrick hesse

Coleslaw
Hier in De Ronde Venen mogen
wij ons gelukkig prijzen in één van
de mooiste hoekjes van de wereld
te wonen. Ik kan niet wachten tot
de weersomstandigheden aangenamer worden zodat ik eropuit
kan trekken, weg van huis, weg
van de computer en terug naar het
Holland waar ik zo van houd. Ik
zit hier achter mijn toetsenbord,
maar mijn geest dwaalt af naar
een plekje langs de waterkant, genietend van de simpele geneugtes
van het leven. Een frisse, sappige
appel op een warme zomerdag;
de heerlijke zoete smaak van een
handvol rozijnen na een lange
fietstocht, uitrustend in de schaduw
van een boom, met wat smakelijke
verse worteltjes, een potje romige
mayonaise en een goed boek. Deze
producten zijn in feite typisch Hollands, en die oranje worteltjes, ter
ere van het Koningshuis, natuurlijk
helemaal. Als ik deze producten
allemaal door elkaar meng en daar
nog fijngesneden kool aan toe voeg,
dan resulteert dat in één van de
bekendste Nederlandse gerechten,
namelijk coleslaw (koolsla).
Laten we deze kleurige salade en
zijn grenzeloze mogelijkheden eens
nader onder de loep nemen. Uiteraard in het kader van mijn voortdurende zoektocht naar plaatselijke
biologische producten en de beste
voedingswaarde, wat tegelijkertijd
een stimulans is voor de plaatselijke
economie.
Over wie uiteindelijk de coleslaw
heeft uitgevonden, zijn de meningen
verdeeld. De Ieren, de Engelsen
maar ook de Spanjaarden maken
hier aanspraak op. Er zijn echter een paar feiten die mij doen

Coleslaw
geloven dat ze allemaal ongelijk
hebben, en dat coleslaw van ons is!
Oranje worteltjes werden namelijk
in de 17e eeuw hier uitgevonden;
cole is afkomstig van ‘kool’ en ‘sla’ is
nog steeds ‘sla’.
Ik ben de laatste tijd een soort van
Coleslaw-freak geworden. Tot mijn
keukenapparatuur behoren nog
slechts een snijplank en een rasp.
De mogelijkheden zijn fenomenaal. Het begon met verschillende
koolsoorten, wortelen, uien en mayonaise, maar al snel werd dit uitgebreid met appel, gedroogd fruit,
noten, zaden, slagroom, rode uien,
dadels, vijgen, chilipoeder, komijn,
peer, ananas, stukjes jonge kaas,
et cetera. Ik vervang mayonaise
vaak door een lichte vinaigrette
van olijfolie en citroensnap, maar
voor de rest is de basis hetzelfde.
Het eindproduct kan alle kleuren
hebben, desnoods maak je het in de
kleur van je overgordijnen!
Maak vooral lekker veel, dus
gebruik een grote schaal, een grote
lepel en veel luchtdichte containers.
Van de variëteit met de lichte
vinaigrette maak ik meestal genoeg
voor drie dagen en ik eet het in
plaats van koolhydraten. Ik voeg er
nog extra pompoenpitten aan toe
(mannen hebben deze voor een gezonde prostaat nodig) en chiazaad,
omdat deze een grote hoeveelheid
Omega3 bevat.
Het past prima bij een BBQ of is
makkelijk bij een picknick met
bijvoorbeeld wat gepocheerde kip
erdoorheen gemengd. Een verstandige salade, dus het moet wel
Nederlands zijn!
Stem dus op coleslaw!

(Biologische) Ingrediënten:
•
1 kool (soort maakt niet uit), fijn geraspt
•
2 grote wortelen, fijn geraspt
•
1 klodder mayonaise of vinaigrette
•
2 eetlepels zure room (optioneel)
•
Geraspte ui
•
Zout en versgemalen peper
Bereidingswijze:
Doe de geraspte kool en wortel in
een grote schaal. Mix de mayonaise
en zure room en voeg ui, zout en
peper toe. Voeg dit aan de koolmix
toe. Meng alles goed door elkaar
en proef of er voldoende zout en
peper (en mogelijk suiker) in zit.
Supermakkelijk om te maken en
tegelijkertijd een wereld van variatie
mogelijk.
Eet smakelijk!

t
p
e
c
e
r
David’s
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WAT IS
UW EXCUUS
OM NIET
TE BEWEGEN?
De meeste goede voornemens zijn alweer vergeten, gezonder eten, stoppen met roken en meer bewegen!
Kortom verantwoord werken aan uw gezondheid door te bewegen in ons kwaliteitssportcentrum met het predikaat VES
(Vereniging van Exclusieve Sportcentra). Wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van o.a:

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS
MET DE FACILITEITEN
VAN PK SPORT VOOR
SLECHTS
€ 1,50 PER DAG!

• Afslankprogramma’s
• Squash
• Cardioﬁtness
• Club Power
• Meer dan 80 lesuren
per week
• Personal Training
• Vechtsporten

• Kidsswing (vanaf 3 jaar)
• Pilates
• XCO
• Spinning
• Body Shape
• Yoga
• Fysiotherapie
• Zumba

Nieuwsgierig? Kom eens langs, onze medewerkers staan klaar om u rond te leiden en alles te vertellen over
het bewegen bij PK Sport. Uiteraard ontvangt u van ons een uitgebreid informatiepakket.
Bel voor meer informatie of een afspraak (0297) 26 46 66.

Voorbancken 26 Vinkeveen
tel.: (0297) 26 46 66

WWW.PKSPORT.NL

GroenWest biedt u de kans
om een zeer complete woning
te huren in De Grutto.
Het betreft driekamerappartementen van ongeveer 80 m2.
Zij zijn gelegen op de tweede etage en hebben allemaal een
ruim balkon. Alle woningen beschikken over een parkeerplaats in
de parkeergarage. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur.
De badkamer heeft een douchehoek en een ligbad.

De Grutto

Vijf sociale huurappartementen centraal in Mijdrecht
De netto huurprijs bedraagt € 603,00.
De servicekosten zijn voorlopig vastgesteld op € 50,00.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 22 mei 2012 bij www.woningnet.nl.
Informatie is ook verkrijgbaar bij GroenWest Mijdrecht.

Rendementsweg 14, Mijdrecht
Postbus 2171, 3440 DD Woerden
T (0297) 23 23 23
www.groenwest.nl
Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Cindy Raaphorst en Trijnie Korver

IVN op zoek naar natuurgidsen
De centrale doelstelling van het IVN is mensen bewust maken van het belang en van de schoonheid van de
natuur in hun woonomgeving. IVN is een vereniging voor natuur- en milieueducatie. Tientallen vrijwilligers
zetten zich binnen het IVN in om door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten het belang van natuur onder de aandacht te brengen. Om die taak goed te kunnen vervullen worden vrijwilligers
opgeleid tot natuurgids. Volgend voorjaar start de IVN afdeling De Ronde Venen & Uithoorn weer met een
nieuwe cursus. Afdelingsvoorzitter Cindy Raaphorst en oud-voorzitter Trijnie Korver leggen uit hoe zo’n
cursus mensen de kans biedt om hun kennis over de natuur te verdiepen en ook met anderen te delen.
“Onze afdeling verzorgt al zo’n 35
jaar de natuurgidsencursus,” vertellen Cindy en Trijnie. “Vroeger was
dat een jaarlijkse cursus, maar nu
doen we dat om de vijf jaar. Het is
een breed opgezette opleiding die in
totaal anderhalf jaar in beslag neemt.
De cursus is door de landelijke IVN
organisatie opgezet, maar biedt
voldoende ruimte om het programma
een sterk regionaal accent te geven.
En wij zitten hier in een heel interessant gebied met een grote diversiteit.
De specifieke kenmerken van het
veenweidegebied en de droogmakerijen komen dan ook volop aan bod
in de cursus. Deze natuurgidsencursus vormt een goede basis voor het
vrijwilligerswerk bij de IVN. Het is
de officiële kadercursus van het IVN.
Het doel is om de cursisten kennis en
vaardigheden bij te brengen om de
activiteiten te begeleiden die door de
afdeling worden uitgevoerd. De cursus wordt gegeven door ervaren vrijwilligers uit de eigen afdeling en door
gastdocenten. Wij streven er naar
dat al onze vrijwilligers de cursus
volgen en zich dan ook gediplomeerd
natuurgids kunnen noemen.”
Een pittige cursus
De natuurgidsencursus is een pittige
opleiding. Trijnie: “Wij nemen onze

taak op het gebied van natuur- en
milieueducatie heel serieus. Dat
betekent ook dat de vrijwilligers
voldoende geschoold moeten zijn.
Zo’n cursus is ook voor jezelf een geweldige verrijking. Je leert je eigen
omgeving veel beter kennen. En met
de basiskennis die tijdens de cursus
wordt opgedaan kun je heel goed aan
een of meer van de vele werkgroepen
meedoen, die binnen de afdeling
actief zijn. De opzet van de cursus
is ook heel gevarieerd. Theorie,
excursies en praktische vaardigheden
worden zoveel mogelijk afgewisseld.
De cursusavonden zijn om de veertien
dagen op maandagavond. De cursus is
opgebouwd uit zeven blokken. We beginnen met een eerste kennismaking.
Dan zijn er vier blokken die sterk
zijn toegespitst op de omgeving van
onze afdeling, het veenweidegebied
en de droogmakerijen. Het gaat dan
over de natuur in dit gebied, over de
flora en fauna, de ecologie en hoe het
landschap in elkaar zit.
Ter afronding gaan we ook in op
de aspecten van mens, milieu en
maatschappij. En uiteraard oefenen
de cursisten ook educatieve vaardigheden zodat ze de verworden kennis
goed over kunnen brengen.”

Veenland volleybal zoekt competitiespelers
Voor het seizoen 2012-2013
hebben zowel het dames- als de
herenteams van Veenland nog
enkele competitiespelers nodig.
De teams spelen 3e klasse Regio
West van de Nevobo. Wie
interesse heeft, is van
harte uitgenodigd een keer
de sfeer te proeven op de
trainingsavond. Dat is elke
donderdag van 20.30 tot
22.00 uur in De Willisstee te Wilnis. Tot aan de
zomervakantie (1 juli)
gaan de trainingen/partijtje
spelen door. Op 10, 24 en
31 mei wordt er een 2
tegen 2 toernooi gespeeld,
maar ook op deze avonden
kun je gewoon even komen

kijken en mogelijk zelfs meespelen.
Wie komt onze teams versterken?
Meer informatie kun je vinden op
de website

Er gaat een wereld open
“Voor de meeste van onze cursisten
gaat een wereld open,”zeggen Cindy
en Trijnie. “Veel mensen beseffen
nauwelijks dat het hier zo’n bijzonder
gebied is. De polders en de veenweiden lijken ogenschijnlijk saai, maar
bieden een boeiende wereld met
een bijzondere structuur, met een
gevarieerde begroeiing en met een
heel gevarieerd bestand aan vogels.
Je gaat de omgeving met andere
ogen zien. De cursisten lopen ook
stage binnen de eigen vereniging en
maken kennis met het werk van de
weidevogelbescherming of ze gaan
ook op stap met de jeugdafdeling ‘de
Veenmollen.’ We zijn trouwens ook
met een jeugdafdeling in Uithoorn
begonnen. Daarvoor zoeken we nog
nieuwe leiders.”
Actieve vereniging
Landelijk zijn er meer dan 19.000
vrijwilligers actief in ruim 170 afdelingen. De afdeling De Ronde Venen
& Uithoorn heeft momenteel 117
(huisgenoot)leden, 187 donateurs
en 41 jeugdleden. Er zijn maar liefst
14 werkgroepen actief . Er worden
educatieve activiteiten georganiseerd.
Leden zijn actief bezig met de natuur,
er worden excursies georganiseerd,
worden vogels geteld, er zijn speciale

Trijnie Korver(links) en Cindy Raaphorst: “In februari beginnen we weer met de
anderhalf jaar durende cursus die opleidt tot natuurgids. We mikken er op met
zo'n 25 deelnemers van start te gaan.”			
foto patrick hesse
werkgroepen die zich bezig houden
met uilen, met planten, met amfibieën en reptielen of met vlinders.
“Van de gediplomeerde cursisten
verwachten we dat ze zich in een van
de werkgroepen gaan inzetten,”zegt
Cindy. “Enerzijds kunnen de huidige
vrijwilligers wel wat steun gebruiken.
En het is voor de vereniging natuurlijk ook goed dat er van tijd weer
wat nieuwe, enthousiaste mensen bij
komen.”
Informatieavond op 21 mei a.s.
“We mikken voor de nieuwe cursus,
die op 4 februari 2013 van start gaat,
op zo’n 25 deelnemers,” zegt Cindy.
“Met nadruk wil ik er op wijzen dat
ook natuurliefhebbers uit Baambrugge en Abcoude van harte welkom zijn.

Aquafix Milieu opent vestiging in België
Het Mijdrechtse bedrijf Aquafix Milieu, de
grootste fabrikant van olie/benzine-, lamellen- en vetafscheiders in Nederland, heeft
een eigen vestiging in België geopend.

www.volleybal@veenland.nl.
Het is de eerste stap van Aquafix buiten de
Nederlandse grenzen. Met de opening van
deze vestiging wordt Aquafix de grootste
afscheider fabrikant van de Benelux. Onder de
naam Aquafix Belgium BVBA zal Aquafix in
België de markt gaan bedienen.
Bedrijfsleider Chis Beeren heeft 2 mei jl. het
startsein gegeven voor de opening van Aquafix
Belgium vanuit het kantoor en magazijn in
Lummen (Belgisch Limburg). Hiervandaan
worden zowel de Vlaamse, Waalse als NoordFranse markt bediend.

Argon mini-toernooi G-team & Zondag 1

Aquafix Belgium zal het gehele
leveringsprogramma van Aquafix
Nederland gaan voeren, aangevuld
met producten van en voor de
lokale Belgische markt.

Dinsdagavond 15 mei speelt Argon Zondag 1 samen met het G-team
het jaarlijkse minitoernooi op het Sportpark van sv Argon. Het
belooft zoals altijd een gezellige happening te worden waar vooral
de G-spelers naar uit kijken. Zoals altijd worden de G-spelers en de
Zondag 1 spelers in vier teams opgedeeld, waarna ze in drie sessies
van 15 à 20 minuten bepalen wie de sterkste is.
Iedereen is welkom om de spelers aan te moedigen in hun verrichtingen op veld 3 van Sportpark Argon. Aanvang 19:30 uur.

Om iedereen die belangstelling heeft
goed te informeren gaan we een
informatieavond beleggen op maandagavond 21 mei a.s. om 20.00 uur
in het NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Dat
is achter dorpshuis De Willisstee. We
vertellen dan wat over onze vereniging en uiteraard krijgen de mensen
informatie over de cursus. Er is in het
najaar trouwens een ‘groencursus’.
Dat is een mooie opmaat voor de
natuurgidsencursus. Belangstellenden
die op 21 mei willen komen kunnen
zich melden bij Cindy Raaphorst tel.
0297 562138 of bij Marianne van
den Bosch 0297 257287.
Meer informatie is ook te vinden op

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Spektakel aan de Ondernemingsweg op 12 mei

Zaterdag open dag Roké Motors
Ik moet u bekennen ik ben gek op tradities. Je heb namelijk altijd iets om naar uit te kijken. En zoals het
hoort bij goede tradities: je verwachtingspatroon wordt zelden teleurgesteld. Op de motorbeurs van februari
kan ik me me al in december verheugen. Bij de start van het Motogp-seizoen, begin april, weet je: het voorjaar
is er. We kunnen niet alleen genieten van de o zo spannende races, maar ook het motor-gebeuren leeft weer.
Inmiddels ook een zeer goede traditie
is de open dag van Roké Motors. Vorig
jaar was hier die wereldkampioen stuntrijden Kevin Carmicheal aanwezig, die
de hele Ondernemingsweg omtoverde
in een stuntcircuit en de hele zaterdag
bezig is geweest om in recordtempo
een aantal peperdure achterbanden op
te roken. De strepen staan nu een jaar
later nog steeds op het asfalt.

Natuurlijk ben ik (en ik hoop u ook)
ontzettend nieuwsgierig wat de
mannen van Roké Motors dit jaar in
petto hebben. Hiervoor heb ik zoals
altijd contact met Sharon Kentrop,
de vrouw van eigenaar Aad, die zich
onder andere bezighoudt met de promotie en organisatie van deze dag.
Sharon: “De open dag begint om 9
uur en duurt tot 17 uur. Natuurlijk is

de winkel ook gewoon open. We hebben zoals elk
jaar leuke extra's in petto,
er is gezellige
muziek, gratis
drankjes en
ook de inmiddels eveneens
traditie
geworden
heerlijke BBQ.
Ook gratis, trouwens.”
Er mag de gehele dag onbeperkt
proef gereden worden op alle demo
motorfietsen, waaronder de sensationele Triumph Explore. Dit is altijd een
groot succes omdat het laagdrempelig is en uiteraard geheel vrijblijvend. Sharon vervolgt: “Nieuw is op
de open dag dat we een fotograaf
hebben lopen, die de hele dag gratis
foto’s maakt. Dat kan op je eigen
motor zijn, of misschien wel op de
droomfiets bij ons uit de zaak, wie wil
dat nu niet een mooie foto op de mo-

tor! En als klap
op de vuurpijl
organiseren we
de hele dag een
doorlopende
quiz.”

werelds grootste driedaags durend Triumph-evenement. The place
to be voor de echte Triumphfan, met
allerlei activiteiten van muziek tot
toertochten (zie voor het programma:
www.tridays.com).

Goed beantwoorde vrageb bieden
kans op een aantal serieuze prijzen: een gloednieuwe helm, een veiligheidsvest, een cheque voor een dag
lang gratis motorhuur van Silverline.
nl en als hoofdprijs: een ongelofelijke
te gekke waanzinnige top-trip naar
de Tridays in Oostenrijk, voor twee
personen (Inclusief twee overnachtingen in een hotel (2-persoonskamer)
en ontbijt, toegangstickets tot de
Tridays, entree ticket voor de T-night
(zaterdagavond), tridays T-shirt +
patch en deelname aan begeleide
tochten in de regio. De Triday’s is 's

Kortom, ik raad iedere motor fan aan
om morgen, zaterdag 12 mei, koers
te zetten naar de Ondernemingsweg
te Mijdrecht. Goede tradities zijn er
immers om voortgezet te worden. Ik
hoop u daar te treffen, enne... breng
goed weer mee!

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Klassiekers in de polder
Jaarlijks organiseert Stichting De Venniper Koninginnerit een grote klassiekerrit. Verdeeld in een tour- en
sportklasse rijden diverse klassieke auto’s een route van ongeveer 130 tot 150 kilometer. Zoals de naam
Venniper Koninginnerit al een beetje verklapt, start en eindigt deze rit steevast in Nieuw-Vennep in de
Haarlemmermeer. Ondergetekende is sinds twee jaar betrokken bij de organisatie. Eindelijk kan hij nu zijn
enthousiasme over de rit op deze autopagina kwijt. Want, dit jaar deed de rit ook De Ronde Venen aan.
Met een bestuur van zes mensen
wordt een jaar lang gewerkt aan
alle voorbereidingen. Het uitzetten
van de route (met hulp van Gerard
Heimerikx, een grote naam in de
rally-wereld), het selecteren van een
geschikte lunchlocatie, benaderen van
sponsors, regelen van vergunningen,
etcetera. Op de dag zelf bemannen
zo’n 40 vrijwilligers diverse posten
als de inschrijftafel, stempelpost,
rekenkamer en ook niet onbelangrijk,
de post van verkeersregelaar. De
route blijft ieder jaar tot het laatste
moment geheim. Pas ’s morgens
ontvangen de rijders bij de inschrijftafel het routeboek van de dag. De
routebeschrijving bestaat uit bolletjepijl instructies, maar ook uit routebeschrijving met afstanden, op basis van
foto-volgorde (aan de hand van foto’s
in het routeboek bepaal je welke kant

je op moet), pijlen op de plattegrond,
of ingetekende lijn op een plattegrond. Genoeg variatie dus voor een

navigator om zijn of haar hersenen
op te kraken. Onderweg staan diverse
letters langs de kant van de weg
die genoteerd moeten worden op
de controlekaart. Daarnaast worden op bepaalde plekken stempels
uitgedeeld. Diegene die het meest
nauwkeurig heeft gereden gaat die
dag naar huis met de wisselbeker. In

tegenstelling tot vele andere rally’s,
wordt bij de Koninginnerit niet op tijd
gereden, om overtredingen (of erger)

te voorkomen.
De Venniper Koninginnerit werd
voor alweer de 13e keer georganiseerd en vond afgelopen zondag
plaats. Inmiddels is het evenement
in 13 jaar uitgegroeid tot één van de
grotere klassiekerevenementen van
Nederland. Dit jaar namen zo’n 130
klassieke auto’s (bouwjaar van voor
1975) deel
aan de rit.
Bij de start
reden alle
deelnemers
een startplatform op,
waardoor
toeschouwers alle
klassiekers
goed konden
bewonderen. Nadat
speaker Bert
van den Dool
bezoekers
op de hoogte
had gesteld
over de
bijzondere
klassieker
en haar
inzittenden startten de deelnemers
hun tocht. De rit voerde van NieuwVennep naar Schiphol-Rijk en het

Amsterdamse Bos. Via binnendoor
wegen kwamen de deelnemers vervolgens in Abcoude terecht, waarna
ze doorreden naar Baambrugge en
Loosdrecht. Na een stukje langs de
Vecht en door Breukelen eindigden
de deelnemers in de polders rond
Kockengen. Op de lunchlocatie bij
Kameryck in Kamerik (Oortjespad)
konden deelnemers genieten van
uitgebreide lunch. Ervaringen werden
uitgewisseld en navigators die voor
het eerst deelnamen wonnen snel
wat informatie in bij meer geoefende
navigators.
Toeschouwers vergaapten zich op dat
moment aan de prachtige klassiekers
die in de zon stonden koel te tikken.
Naast de herkenbare en alledaagse
klassiekers als een Volkswagen Kever,
MG A en B, Jaguar E-Types en Austin
Healey, waren er ook minder alledaagse klassiekers te bewonderen,
zoals de Lancia Fulvia Sport Zagato,
Dodge Brothers Touring (1917), Alvis
Speed 25 (1937), Ford A Roadster
(1931), Wolseley Hornet Sports
(1930) en La Salle Phaeton (1928).
Na de lunch, die velen nuttigden in de

zon op het terras, vertrokken de equipes richting de finish. De route voerde
voor de sportklasse verder door
Vinkeveen en Mijdrecht, terwijl de
sportklasse via Wilnis naar Mijdrecht
reed. Om het lastig te maken, kruisten de sport- en tourklasse elkaar om
verwarring te creëren. Via Uithoorn,
De Kwakel en Hoofddorp keerden
de eerste equipes rond 15.00 uur
terug bij de finishboog. Nadat de
rekenkamer klaar was met de laatste
controlekaarten kregen deelnemers
een toelichting op de lastige punten in
de route. Iets wat uiteraard voor veel
aha-geluiden zorgde in de zaal.
Een rally rijden, of het nu met een
oude of nieuwe auto is, is leuk. Vraag
het maar aan deelnemers van de
Lenterit, of aan deelnemers van de
Venniper Koninginnerit. Mocht u het
interessant vinden om met uw klassieker eens deel te nemen aan een
grote klassiekerrit, meldt u dan aan
op de nieuwsbrief op www.vkrit.nl.
U krijgt dan bericht zodra de inschrijving van 2013 is begonnen.
foto's: michael wesseling
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Dan Brinkhuis, ScienceMedia:

“Je moet mensen nieuwsgierig maken”
Het lijkt een jongensdroom: vliegen naar de Bermuda Eilanden en daar inschepen op een Amerikaans onderzoeksschip dat gedurende twee maanden voor de kust van Newfoundland grondboringen op de zeebodem
gaat verrichten om klimaatveranderingen in kaart te brengen. Aan boord een crew van wetenschappers uit
25 landen. Voor Dan Brinkhuis van ScienceMedia uit Mijdrecht is het geen droom, maar werkelijkheid. Hij
gaat mee als enige niet-wetenschapper. Zijn opdracht: het onderzoeksproces aan boord in beeld brengen
met een filmverslag. Op 1 juni vertrekt hij voor een bijzondere expeditie die het oerklimaat van de aarde
moet reconstrueren.
Wetenschap, educatie en duurzaamheid, dat zijn de aandachtsgebieden
waar ScienceMedia films en educatieve programma’s voor produceert.
Van programma’s voor de NTR
Schooltelevisie bedoeld voor havo
en vwo-leerlingen, of een interactieve website voor de Universiteit
van Utrecht over het broeikaseffect –waarvoor hij de Academische
Jaarprijs ontving– tot internationale
projecten, zoals een Zuidpool-expeditie in 2010 in opdracht van de Amerikaanse organisatie Ocean Leadership,
die ook opdrachtgever is voor Dan’s
aanstaande reis.
Nieuwsgierig
De basis van zijn succes heeft hij te
danken aan zijn nieuwsgierigheid. “Ik
roep altijd: stop even met wetenschapper zijn, leg me nu eens precies

uit hoe het werkt. Dat blijkt vaak
helemaal niet zo makkelijk. Eenmaal
terug naar de basis, en ontdaan van
al het vakjargon, komt er dan een
verhaal uit dat interessant is voor
niet-wetenschappelijke doelgroepen.
Daar ligt ook mijn kracht en mijn passie: om onderwerpen die het waard
zijn, toegankelijk te maken voor een
breder publiek. Ik laat me daarbij
leiden door mijn eigen nieuwsgierigheid,” aldus Dan Brinkhuis vanuit
zijn werkkamer aan de Stationsweg
in Mijdrecht. In het pand waar o.a.
Event Station van John den Hollander is gevestigd en mediabedrijven
als Zcene van Bram Verlaan en
Jules Bohnen, is sinds kort ook Dan
neergestreken.

Bram opgezet en we hebben samen
erg mooie projecten gedaan, maar
we wilden beiden een andere richting
op. Mijn focus op wetenschappelijke
projecten maakt dat ik vaak op reis
ben en me maandenlang op één klus
moet focussen. Niet handig als je
samen een bedrijf runt. Zo ben ik
ScienceMedia gestart en –noem het
toeval of lot– inmiddels zitten we
in hetzelfde pand en kan ik gebruik
maken van veel van de audiovisuele
faciliteiten van de collegabedrijven.
Maar belangrijker is, dat we ook een
inhoudelijke klik hebben met elkaar,
waardoor het hier meer is dan alleen
een verzamelgebouw van bedrijven.
Alles komt bij elkaar. De cirkel is
rond.”

De cirkel rond
“Ik heb destijds Zcene samen met

Avontuur
Terug naar Dan’s komende avontuur.
Waar wetenschappers bijna vechten
om een van weinige en dus felbegeerde plekken aan boord van de
Newfoundland Expeditie te krijgen,
laat hij alle binnen- en buitenlandse
filmmakers achter zich en is als
enige filmer aan boord. Hoe doe
je dat? “Ik zit in een markt waar
geen opdrachten worden verstrekt.
Je moet mensen dus nieuwsgierig
maken naar wat je doet. Mijn eigen
YouTube-kanaal, waar ik een aantal
spraakmakende projecten laat zien, is
een belangrijk wervingsmiddel. Dit is
weliswaar een internationale wereld,
maar in totaliteit niet zo groot. Mijn
clipjes worden in wetenschappelijke
kringen snel gedeeld en zo maak je
naam. Je moet mensen als het ware
nieuwsgierig maken.” Dat dit succesvol is, blijkt wel uit het teaser-

Wetenschappers uit 25 landen doen mee aan het Integrated Ocean Drilling Program IOPD. De verschillende steen- en zandlagen op grote diepte moeten inzicht
geven in klimaatveranderingen sinds de oertijd.

Hosta’s
Overal zie je ze bovenkomen,
Hosta’s. Door zijn zeer decoratieve blad is de Hosta al jaren een
zeer populaire plant. Wist u dat
er wel meer dan 5.000 verschillende soorten zijn en ieder jaar
komen er weer nieuwe cultivars
bij. De uit van oorsprong China
afkomstige plant staat bekend als
schaduwplant, maar er zijn soorten
voor een zonniger plekje in de tuin.
Eigenlijk kan je wel zeggen dat
de Hosta’s met bont blad het liefst
in de schaduw staan en de groene
soorten ook prima zon kunnen verdragen. Geurende soorten willen
juist een warme plaats om goed te
kunnen bloeien. De allerkleinste
Hosta is slechts een paar centimeter hoog en zo’n 10 cm. breed,
terwijl het grootste soort hoger
dan een meter wordt. Voor elke
tuin is er dus wel een Hosta. Ik
vind ze prachtig in grote groepen
onder het gefilterde licht van een
aantal bomen. (De mooie Engelse
term ‘dappled shade’ geeft goed

de sfeer aan voor deze wisselende
schaduw.) Ook de druppels op het
blad na een buitje of ’s morgens
als er nog dauwdruppels op liggen
geven een bijzonder fraai effect.
Hosta’s doen het ook prima in
potten. Als ze te groot worden kun
je ze zowel in het voorjaar als in
het najaar gewoon delen, zodat er
weer voldoende ruimte in de pot is.
Wel hebben ze jaarlijks behoefte
aan lekkere verse potgrond. Voor
slakken is een Hosta in pot minder
aantrekkelijk dan een Hosta in de
volle grond. Mocht je last hebben
van slakken, kies dan voor een
milieuvriendelijk middel.
Hosta’s laten zich heel makkelijk
combineren met andere vaste
planten. Mooie combinaties voor in
de schaduw tot halfschaduw zijn
bijvoorbeeld te maken met Varens
en Vingerhoedskruid, Astilbe en
Pioenen. Maar ook de soorten
die in de zon kunnen staan gaan
goed samen met andere planten
zoals Vrouwenmantel, Kruisdistels,
Salvia, Lelie’s , Vuurwerkplant en

Dan Brinkhuis is klaar voor een nieuw avontuur: “Op de website’s van het
onderzoekschip en het YouTube kanaal van Ocean Leadership zijn gedurende juni
en juli mijn belevenissen aan boord te volgen via korte videoclips over de IODP
Newfoundland Expeditie.”
filmpje dat hij voor het Consortium
for Ocean Leadership maakte van de
aanstaande Newfoundland Expeditie.
“Binnen no-time was dit 600 keer
bekeken; dat lijkt misschien niet
veel, maar wereldwijd zijn er in dit
vakgebied misschien 1.000 wetenschappers actief.” Die kunnen straks
hun vingers aflikken: de verrichtingen
aan boord zijn dankzij de moderne
communicatietechnieken en social
media van dag tot dag te volgen en
Dan zet tussentijds regelmatig korte
videoclips op YouTube. Voor wie hier

belangstelling voor heeft, raden we
de onderstaande links aan.

Zie ook: www.sciencemedia.nl en het
eigen YouTube kanaal van het bedrijf:
www.youtube.com/user/ScienceMediaNL
YouTube kanaal van het Consortium for
Ocean Leadership (Dan’s opdrachtgever):
www.youtube.com/user/OceanLeadership
of gebruik bovenstaande QR-code.
De website van het boorschip (RV JOIDES
Resolution):
http://joidesresolution.org

Het boorschip RV Joides Resolution

Sedum. Zomaar wat voorbeelden
van prachtige combinaties met
de Hosta (Nederlandse naam
Hartlelie).
Er is een Hostavereniging in Nederland, mensen
hebben complete
verzamelingen
Hosta’s en er
zijn ware forums
op internet om
informatie met
andere hobbyisten te delen. Dit
geeft maar aan dat
de Hosta een echte
liefhebbersplant is.
Bent u zo’n verzamelaar/hobbyist van de
Hosta of van een andere
plant? Laat het eens weten.
Misschien een leuk item voor
Valérie Sambrink Sanderink's
rubriek De Hobby van...

Veel tuinplezier,
Hilda Visser www.tuinontwerphetgroenehart.nl.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Van Kouwen zoekt Junior Verkoopadviseur!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Van Kouwen zoekt Hoofdverkoper!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Van Kouwen zoekt Verkoop stagiaire!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: Servicemonteur
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Een algemeen directeur/ gemeentesecretaris
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Air gateway agent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Marketing Medewerker Internet
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: exportmedewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkplaats chef
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: vrachtwagenmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent autotechnicus
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Financieel medewerker voor in de vakantie m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht VERKOOPSTER filiaal Maarssenbroek
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Relatiebeheerder verzekeringen (fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

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

Woordzoeker week 19

Sudoku week 19
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Afsplitsen
Ammonia
Bederf
Bolero
Cobol
Dorade
Egaal
Foelie
Gymnaste
Help
Jubileren
Keren
Laan
Nieuwbouw
Oceaanreis
Ongegeneerd
Ongenegen
Onvolwaardig
Oproerling

Pilatus
Poseidon
Puik
Renbode
Schoenlappen
Senor
Tekst
Vissersboot
Zeemanschap
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Oplossing puzzels week 18
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in de maand Mei is

dinSdAG AVond
‘KijKAVond’
tussen 19.00 en 21.00 uur!

Mijdrecht - Steven van rumelaerstraat 25

In de maand Mei is er bij diverse woningen op
dinsdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur
open huis. Kijk op www.ruijgrok.nl en
www.funda.nl voor de deelnemende woningen.

Keurig onderhouden eengezinswoning in de rustige en
kindvriendelijke woonwijk Proostdijland. Deze wijk
kenmerkt zich door voldoende speeltuintjes en openbaar groen. Er is voldoende (openbare) parkeerruimte
aan de voorzijde van de woning aanwezig.
Woonoppervlak: 110 m² - Inhoud: 275 m³ - Kamers: 5

de deelnemende woningen zijn op
genoemde data zonder afspraak
te bezichtigen!

Mijdrecht – c. Beerninckstraat 90

Mijdrecht – Schoutenstraat 24

Op mooie en rustige locatie, aan de buitenste rand van
de groene wijk Proostdijland, gelegen eengezinswoning
met dakkapel, beschutte tuin op het westen en
optioneel een garage.
Woonoppervlak: 114 m² - Inhoud: 300 m³
Perceeloppervlak: 159 m² - Kamers: 5
Garage: € 30.000,- k.k.

Ruime hoekwoning met een tot extra kamer en berging
verbouwde garage, grote tuin op het westen en riante
zolderverdieping met dakkapel. Leuke ligging in rustige
straat nabij basisschool, kleinschalig winkelcentrum en
bibliotheek.
Woonoppervlak: 130 m² - Inhoud: 350 m³
Kamers: 5 - Perceeloppervlak: 225 m²

Vraagprijs
€ 229.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 219.000,- k.k.

VinKeVeen – demmerik 17

WilniS – Wilnisse Zuwe 17

de hoef – Kromme Mijdrecht 34
Laat u verrassen door de grootte van de leefruimte en tuin
die schuilgaan achter de gevel van dit zeer goed onderhouden, charmante “dijkhuis”. Het object is mooi landelijk
gelegen met aan de voorzijde zicht op de idyllische Kromme
Mijdrecht en aan de achterzijde uitzicht over landerijen.
Woonoppervlak: 115 m² - Perceeloppervlak: 279 m²
Kamers: 5

Prachtig vrij gelegen vrijstaand woonhuis op een
steenworp afstand van het Wilnisse dorpscentrum en
op een unieke plek met fantastisch vrij uitzicht over
Hollands polderlandschap.
Woonoppervlak: 160 m² - Inhoud: 650 m³
Perceeloppervlak: 590 m² - Kamers: 6

Vraagprijs
€ 375.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 265.000,- k.k.

Mijdrecht – Maansteen 20

Op één van de mooiste plekjes in Vinkeveen te midden
van boerderijen en landerijen ligt deze bungalow.
Prachtig aan water gelegen in visrijk gebied, en een
perceeloppervlak van maar liefst 1.150 m², een heerlijk
vrije tuin en een bijzonder grote schuur die momenteel
in gebruik is als garage maar ook voor diverse andere
doeleinden kan dienen. Woonoppervlak: 116 m².

Aan de rand van Mijdrecht gelegen zeer exclusieve,
degelijk gebouwde vrijstaande villa. De villa ligt aan de
voorzijde aan een rustig kindvriendelijk woonerf met parkeerplaatsen op eigen terrein. De tuin ligt aan sierwater
met prachtig vrij uitzicht over weids polderlandschap.
Woonoppervlak: 292 m² - Inhoud: 1000 m³
Perceeloppervlak: 810m² - Kamers: 6

Vraagprijs
€ 545.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 495.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 1.180.000,- k.k.

twitter.com/www_ruijgrok_nl

Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht | 0297 - 28 33 75 | info@ruijgrok.nl | www.ruijgrok.nl
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OPEN HUIS DAGEN MET
ZOND
OPENAG

FIAT 500 CABRIO VOOR
SLECHTS v 1.000,- EXTRA OF
EASY PACK VOOR v 200,EASY PACK
•
•
•
•
•

Handbediende airconditioning
15" Lichtmetalen velgen
Chromen spiegelkappen
Chroompakket
Chromen sierstrip op de motorkap

FIAT 500 VANAF w 12.495,-

Fiat
Fiat 500
Fi
500 v.a.
v.a w 12.495,12.
12.495
2 495
9 ,--

Fiat
Fia
at 500C
5 C nu v.a.
v.a. 3 13.495,13.495
13.
495,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9 - 4,7 l/100 km (1 op 21,4 - 25,6). CO2: 90 - 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
Contant
waarde
v 12.495,-

Aanbetaling
Totaal
Looptijd Vaste debetrente- Jaarlijkse Kosten Termijnbedrag
Totaal te
en/of inruil kredietbedrag in maanden voet op jaarbasis Percentage (JKP) per maand betalen bedrag
v 5.995,-

v 6.500,-

36

0,0%

0,0%

v 180,56

v 6.500,-

0% rente
jaar garantie
3 jaar

*Uitgezonderd de 500 by Gucci. Prijs van de 500C is na aftrek van € 1.800,- Cabrio Bonus. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Actie is geldig t/m 31 mei 2012. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De financiering in de vorm van
niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Fiat Financial Solutions handelsnaam van FGA Capital B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag € 6.500,-. Deze financieringsactie is geldig tot
en met 30 juni 2012. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde
gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011.
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