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Mijdrecht morgen in teken Straattheaterfestival
Zaterdag 18 juni is het centrum van Mijdrecht letterlijk weer het toneel van straattheater. Tussen 11 en 17 uur zijn er in de
open lucht meer dan 55 shows te bewonderen van professionele gezelschappen uit binnen- en buitenland. Zij worden omlijst
door 20 optredens van jonge muzikale talenten, levende stand- beelden, en toneel-, dans-, zang en sportgroepen uit de
regio. Het Straattheaterfestival De Ronde Venen is uitgegroeid tot een bont feest van professioneel internationaal straattheater en cultuur uit de omgeving en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. De optredens vinden plaats op het Raadhuisplein,
rondom de winkelcentra De Lindeboom, De Passage en de Bozenhoven, en op diverse plaatsen op de Dorpsstraat. Alle
informatie over het Straattheaterfestival De Ronde Venen is te vinden op www.straattheaterdrv.nl.            foto rob isaacs

Julianaschool (Wilnis) vindt de dode hoek
Woensdag jl. zijn kinderen van groep
6 van de Koningin Julianaschool uit
Wilnis naar het loonbedrijf van Koos
van der Vaart aan de Gagelweg in
Wilnis geweest. Hier hebben zij met
eigen ogen de dode hoek van een
vrachtwagen of grote landbouwvoertuigen bekeken. Loonwerker
Koos had tijd vrijgemaakt tussen het
maaien door om te vertellen over de
landbouwmachines en opa Wim van
Eijk kon als vrachtwagenchauffeur
ook uit eigen ervaring vertellen.Tijdens de verkeersles op school hadden de kinderen al gehoord over de
gevaren van de dode hoek en dat je
er op moet letten dat je altijd rechts
en ruim achter een groot voertuig
moet blijven. Tijdens het bezoek
hebben de kinderen gemerkt dat de
chauffeur je niet hoort roepen als de
motor van het voertuig draait. De
voertuigen zijn ontzettend zwaar en
hebben vaak grote wielen. En soms
zijn ze ook langer dan je verwacht,

Jullie
bruiloft verdient
natuurlijk de
mooiste locatie
in de omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

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

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen

omdat er nog iets aan vast zit. Ieder
kind heeft achter het stuur van de
vrachtwagen en de Big M (maaimachine) gezeten om zo zelf te merken
dat je inderdaad niet altijd zichtbaar
bent in de spiegels van de chauffeur
en je dus in de gevaarlijke 'dode
hoek ' bevindt. Als jij de chauffeur in
zijn spiegels kan zien, kan hij jou ook
zien. Zorg dat je gezien wordt, dan
kun je veilig op weg.

•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Nattigheid...
Dit weekend hebben we last van een
randstoring die alleen maar groter
wordt en die over het Noordzeegebied trekt. Dat geeft bij ons toch wel
een heel wisselvallig weekend met
op zaterdag aardig wat buien en
ook gaat de wind dan aardig door
waaien. De zondag ziet er wel iets
beter uit met minder buien. Aan de
temperatuur kunnen we het ook wel
merken, die blijft het hele weekend
zo rond de 18 graden.
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Nationaal Ouderenfonds Nederland ondersteunt De Baat met vorstelijk vervoersmiddel

Nieuwe PlusBus feestelijk in gebruik genomen Luistervink
Afgelopen woensdag nam de Stichting de Baat de nieuwe Plusbis in ontvangst. Deze werd overgedragen door
Wim Lambers van het Nationaal Ouderenfonds die de financiering van de nieuwe bus een jaar lang voor haar
rekening neemt. Tevens ontving Mieke Telder, directeur van stichting De Baat, nog een navigatiesysteem en een
‘logboek’. De heer Cobben, één van de deelnemers van het eerste uur, knipte het lint door waarna de bus door een
ieder bewonderd kon worden. Daarna ging deze bus gelijk met 7 personen op pad voor het eerste uitstapje.
door paul bosman

De PlusBus is een begeleidingsdienst voor ouderen vanaf 55 jaar
en mindervaliden die tegen moet
gaan dat ouderen in een isolement
dus eenzaamheid terecht gaan
komen. Begeleiding wordt gegeven
aan iedereen die zich zonder hulp
niet of nauwelijks buitenshuis kan
begeven.
Zelf boodschappen doen
De belangrijkste activiteit van de
dienst PlusBus is boodschappen

doen, in groepsverband, altijd met
begeleiding. Hierdoor kunnen
ouderen blijven deelnemen aan het
dagelijkse leven en andere mensen
ontmoeten. Er wordt ruim de tijd
genomen om boodschappen te doen,
ook wordt er gezamenlijk koffie
gedronken tenslotte wordt iedereen
weer netjes thuis gebracht. U betaalt de PlusBus 3 euro per dienst.
Meer
Wekelijks wordt een uitstapje
aangeboden, bijvoorbeeld naar
toeristische attracties, musea of

horecagelegenheden. De prijs van
de uitstapjes wordt bepaald door
afstand en/of entreekosten.
De activiteiten van de PlusBus
staan in het maandelijkse nieuwsblad van de PlusBus en in lokale
bladen. U kunt bij De Baat aangeven dat u het nieuwsblad wilt
ontvangen.
U kunt zich aanmelden voor de
PlusBus door te bellen op Maandag
t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur, op tel.nr. 0297-587600 (Servicepunt wonen, welzijn en zorg).

Zaterdag is het een bewolkte dag,
en zullen we het zeker niet droog
houden. Plaatselijk komen er buien
voor. De temperatuur zal overdag
zo rond de 18 graden zijn en in de
nacht rond de 10 graden. De wind
komt uit zuidelijke richting en is
matig tot hard van kracht.
Zondag is het ook weer een zwaar
bewolkte dag en ook dan komen er
nog een stel buien over ons heen.
De wind is matig tot krachtig en zal
uit zuidwestelijke hoek komen. De
temperatuur werkt ook niet echt
mee: rond de 18 graden.
Maandag is het bewolkt met wat
lichte regen, de temperatuur zal
rond de 17 graden zijn en dat bij
een matige westen wind.
De dagen daarna zien er ook niet
standvastig uit, en dat komt door
dat we, toch wel in een sterke
westcirculatie. De eerste dagen zijn
bewolkt en elke dag kans op een
paar buien, de temperatuur zal zo
rond de 18 graden zijn. Na woensdag ziet het er iets vriendelijker uit,
de temperatuur gaat iets omhoog en
wordt het wel iets droger.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 18 juni 2011
• Straattheaterfestival, centrum Mijdrecht
• Accordeonoptreden Irena Filippove,
Zuwe Maria-Oord, Vinkeveen
• Vaarexcursie Botshol, 		
Natuurmonumenten
• IVN Weidewandeling bij De Lindenhorst,
De Hoef
• Lekker naar de Boer, boerderij Nooit
Gedacht, Abcoude
• Auto-Was-Actie, JC Allround, Rondweg,
Mijdrecht
• Presentatie dichtbundel Wim de Boer,
Veenhartkerk, Mijdrecht

Zondag 19 juni 2011
• Vaderdag
• Hockeyclinic 5-7 jaar, HVM-terrein,
Mijdrecht
• Lekker naar de Boer, boerderij Nooit
Gedacht, Abcoude

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

Tijdens zeilspektakel in Vinkeveen

Beperkte duikgelegenheid
Vinkeveense Plassen op 2 juli 2011
Van 29 juni tot en met 3 juli 2011 vindt op verschillende plassen in het Groene Hart het eerste Nationaal
Regenboogevenement (NRE) plaats. Vijftien zeilboten uit de Regenboogklasse strijden gedurende vijf
dagen namens verschillende gemeenten en organisaties om de eer. Iedere dag wordt op een andere plas gevaren. Doel van het NRE is het plassengebied in het Groene Hart landelijke bekendheid te geven als (water)
recreatiegebied.
Ook Vinkeveen staat één dag in het
middelpunt van de belangstelling.
Als onderdeel van de vijfdaagse
wedstrijd zeilt de Regenboogklasse
op 2 juli drie manches op de Vinkeveense Plassen. Om deze wedstrijd
heen wordt een evenement gebouwd,
met onder andere activiteiten op
Zandeiland 1 en een uitgebreid
programma voor de jeugd op Zandeiland 4.
Het evenement duurt van 10.00 tot
18.00 uur, de wedstrijd vindt plaats
in de middag van 14.00 tot 16.00 uur.
Het doel van deelname aan het
zeilevenement is de promotie van

(water)recreatie in het Vinkeveense
plassengebied. Omwille van de
veiligheid levert dit op de dag van het
evenement helaas enige beperkingen
op voor de duikrecreatie:
* Op 2 juli is er beperkte duikgelegenheid, de duikzone zal kleiner
zijn dan normaal.
* In het wedstrijdgebied op de
Noordplas tussen de eilanden
mogen geen duikactiviteiten
plaatsvinden.
* Op de plas moet rekening worden
gehouden met de zeilwedstrijd en
toeschouwers daarvan. Ook daar
zal dus minder ruimte voor duikre-

creatie beschikbaar zijn.
* De parkeergelegenheid bij Zandeiland 4 is op deze dag zeer beperkt.
Verkeersregelaars op het parkeerterrein van Zandeiland 4 zullen het
verkeer in goede banen leiden. Indien de parkeerplaats vol is, wordt
verwezen naar de parkeerplaats op
Eiland 1.
Bovenstaande afspraken zijn tot
stand gekomen in nauw overleg
met onder meer de hulpdiensten en
Recreatie Midden-Nederland.
Voor meer informatie over het
zeilevenement, zie

nationaalregenboogevenement.nl.
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Stukkie zeep en een
handdoek
Het is bijna niet voor te stellen
in een tijd waarin we ons druk
maken of er nu per minuut zes of
twaalf liter kokend heet water
uit de kraan stroomt om je te
douchen of te badderen, maar er
was een tijd dat wij slechts over
een koperen kraan beschikten
waar alleen koud stromend water uit kwam. Wekelijks ging je
in bad. Ik behoorde tot de groep
die niet thuis in een teil hoefde
te badderen, vaak ook nog in het
water waar je oudere broer of
zus al in was geweest aangevuld
met een keteltje warm, maar die
naar het badhuis ging. Een oud
statig gebouw, waar ik aanbelde
en met schoon ondergoed, een
handdoek en een stuk zeep, plus
een kwartje, terecht kon voor de
wekelijkse schrobbeurt. Meneer Timmermans was degene
die daar de scepter zwaaide.
In een witte overal, de voeten
in rubberen laarzen gestoken,
wees hij naar de bank waar je
kon gaan zitten om op je beurt
te wachten. Zodra er een bad
vrijkwam ging hij de badkamer
in met een slang, vijf keer zo dik
als een tuinslang, en spoot de
ruimte schoon. Als je tijd om was
werd er op de deur gebonsd. Als
je er dan niet uit kwam, kwam
Timmermans met zijn imposante
slang dit maal gevuld met koud
water, waardoor je het wel uit
je hersens liet de volgende keer
weer niet op zijn bons te reageren. Als ik dit aan mijn zoon
vertel, kijkt hij mij onbegrijpend
aan.
Afgelopen week waren we te
gast in het Kurhaus in Scheveningen. In 1863 opgezet door
een Scheveninger, die vanuit
het badhuis speciale koetsjes
naar de branding van de zee
liet rijden met daarin dames en
heren van stand die zich discreet
binnen konden verkleden en even
discreet ter branding te water
werden gelaten. Een stukje
badcultuur waar je middels grote
geprojecteerde foto’s kennis
mee kunt maken. In de loop der
tijden is er wel wat veranderd.
Badhuizen zo ik die omschreef
heb je vrijwel niet meer.
Rondom het Kurhaus en de de
pier heerst nu de nieuwe badcultuur. Met je kont in het zand
of op een terras op banken van
steigerdelen zonnen en genieten
van een drankje en een hapje.
Zien en gezien worden. Toch is
de ontvangst in het Kurhaus iets
dat aan de sfeer van toen herinnert. Een keurige man in een
zwart pak, met hoge hoed die je
ontvangt en je verwelkomt met
de woorden “Mevráuh, meneer,
ik wens u een prettig verblèhf”.
En dat werd het!
		

Luistervink
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Kort Nieuws

'Eendrachtig' inzamelen voor Stichting4Life

De Ronde Venen

Met verschillende projecten heeft de bovenbouw van obs De Eendracht zich de afgelopen weken ingezet voor de Stichting4Life. Deze
stichting, o.a. bekend door het jaarlijkse Argon benefietdiner en Spinning4life op het Raadhuisplein, heeft een bijzonder concept ontwikkeld. Hierbij gaan bedrijfsmatige activiteiten (o.a. productie van sieraden) samen met scholing voor kinderen, opvang van wezen en export
van goederen van Kenia naar Nederland. Blij verrast over de hoge opbrengst mochten Linda Janssen en Marcel Schenk van de stichting een
cheque van ca. 3.000 euro in ontvangst nemen, bestemd voor de Kibera
Girls Soccer Academy in Kenia.

Horizon

Deze zondag verzorgt het radioprogramma Horizon een uitzending
met het onderwerp Niet zien en
toch geloven – kan dat? Is het vanzelfsprekend dat je in deze wereld
in een God gelooft? Horizon gaat
over dit onderwerp in gesprek met
ds. Gerbram Heek van de Veenhartkerk. Het horizonteam in de maand
juni bestaat uit Huub van Bemmelen, Nel Pauw en Winnie van de
Schraaf. Horizon wordt uitgezonden
van 9-10 en van 17-18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Nacht van gebed
op 17 juni
In de 'Nacht van gebed' van vrijdag
17 op zaterdag 18 juni staat
verenigingsgebouw ‘Het Kruispunt’
in Mijdrecht de hele nacht open
voor gebed. Iedereen die wil bidden
voor gelovigen die lijden onder
vervolging, is van harte welkom. De
Nacht van gebed is een initiatief
van Open Doors, een organisatie
die vervolgde christenen steunt
in meer dan vijftig landen. Op
honderden locaties komen gelovigen
in Nederland en België bij elkaar
om voor hen te bidden. Belangstellenden kunnen vrij inlopen vanaf
21.45 uur tot 06.00 uur ’s morgens
met per gebedsonderwerp een
korte film van Open Doors. Een
van die onderwerpen is het geweld
tegen gelovigen in Irak: Bagdad en
Mosul (in de regio van het Bijbelse
Ninevé).Velen vluchtten, anderen
twijfelen over vertrek. Ninevé staat
symbool voor al die andere plekken
waar christenen vervolgd worden
vanwege hun geloof.
Wie solidair wil zijn met vervolgde
gelovigen, is van harte welkom in
de Nacht van gebed in verenigingsgebouw 'Het Kruispunt' bij CGK 'De
Wegwijzer' aan de Kon. Julianalaan
22 in Mijdrecht. Voor meer informatie: www.opendoors.nl, Saskia van
den Bor tel. 0297 – 75 26 45.

Vinkeveen

Spulletjes gezocht
voor Rommelmarkt
Op zaterdag 6 augustus zal alweer
voor de vierde keer de jaarlijkse
rommelmarkt plaats vinden op het
plein voor de R.K. Kerk aan de
Kerklaan te Vinkeveen. Van alles
wordt er dan aangeboden, zoals
boeken, speelgoed, vazen, apparaten
en nog veel meer. Voor een ieder die
ook thuis wat wil gaan ruimen en
hun (goede) overgebleven attributen kwijt wil, zijn er de volgende
inleverdata.
Zaterdag: 25 juni: 10.00 – 12.00
uur; 2 juli: 10.00 – 12. 00 uur; 16
juli: 10.00 – 12.00 uur en 30 juli:
10.00 – 12.00 uur
Behalve meubelstukken, kleding en
schoenen is alles welkom bij de Pastorie, Kerklaan 2 te Vinkeveen.

De groepen 6, 7 en 8 hebben zich
op verschillende manieren ingezet
voor de Kibera Girls Soccer Academy. Deze school steunt kwetsbare
meisjes door sport (voetbal) en
gratis middelbaar onderwijs. De
meisjes zijn wezen of komen uit
kwetsbare gezinnen. Deze school
heeft 137 meisjes die hier vol
enthousiasme studeren. De groepen
6 hebben een sponsorloop georganiseerd, en hebben erg veel rondjes
hard gelopen om zoveel mogelijk
geld te kunnen ophalen. Als leuk
intermezzo mochten ze schieten
op het doel van keeper Romero
Antonioli van Argon.
De groepen 7 hebben d.m.v.

microkredieten kleine bedrijfjes
opgericht om te proberen om met
het geïnvesteerde bedrag zoveel
mogelijk winst te behalen. Ze
maakten sieraden, verkochten bloemen en hielden een ‘high tea’ party
met heerlijke hapjes! Groep 8 was
gekoppeld aan leerlingen van de
school in Kenia. Ze communiceerden via de mail over onderwerpen
als wonen, school, klimaat beroepen en nog veel meer. Zo ontstond
over en weer een beeld van elkaar.
Groep 8 verzorgde de hapjes en
drankjes tijdens een gezellige
afsluitingsbijeenkomst, waar de
opbrengst bekend werd gemaakt.
Zie ook www.s4l.nl.

Winnaar Fairtrade ontbijt
Op World Fairtrade Day deelden de
Rondeveense wereldwinkels heerlijke brownies en mini muffins uit.
Klanten die in de maand mei voor
minimaal vijf euro aan eerlijke producten kochten, konden meedingen
naar een gratis ontbijtpakket, door
op te geven met wie ze zo’n ontbijt
zouden willen delen en waarom.
De meest grappige reacties kwamen binnen. Wat te denken van de
klant die graag met prinses Maxima
wilde ontbijten, om haar alsnog
met haar veertigste verjaardag te
feliciteren. Of met de buurvrouw,
omdat ze altijd vroeg op moet om
te melken. Of met Hans, omdat hij

haar leven in één dag in een stralende zon kan zetten..
Met de actie ontbijtpakket werd
duidelijk hoeveel ‘food’ je in de wereldwinkel kunt kopen. Rijstwafels,
sappen, heerlijke hazelnootpasta en
de lekkerste chocola. Kom ervoor
naar de wereldwinkel in Mijdrecht,
Passage 14 of Abcoude, Brugstraat
9, www.derondevenen.wereldwinkels.nl en www.wereldwinkelAbcoude.nl

Foto: Het ontbijtpakket in Mijdrecht is
gewonnen door Annemieke Oudman
(links). Zij kwam het ophalen samen
met haar dochter.

Dijk Meerbad in
Abcoude geopend
De dijk Meerbad in Abcoude is
opnieuw ingericht. Het resultaat is
een prachtige wandel- en fietsroute
op een veilige dijk waar inwoners,
fietsers en wandelaars volop van
kunnen genieten. Op 10 juni jl. is de
dijk officieel geopend door wethouder van De Ronde Venen Ingrid
Lambregts en dagelijks bestuurslid
van Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht, Gerard Korrel.
De dijk is onderdeel van de
Amsterdamsestraatweg. Een weg
die door de komst van de Nieuwe
Amsterdamsestraatweg jarenlang
niet meer toegankelijk was voor
doorgaand verkeer. De heropening
van deze weg voor fietsers en
wandelaars creëert een belangrijke
schakel in de recreatieve structuur in De Ronde Venen. Vanaf nu
beschikken fietsers over een snellere en aantrekkelijkere route van
Abcoude naar Amsterdam Zuidoost.
Het pad is onderdeel van de

fietsroute ‘Rond Gaasp en Gein’ van
Groengebied Amstelland.
Het Waterschap heeft de dijk door
innovatieve technieken versterkt en
een kwelscherm geplaatst om lekkage te voorkomen. Langs de oever
krijgt de natuur weer vrij spel. Zo is
er riet geplant dat binnenkort een
volle rietkraag zal vormen die de
oever beschermd tegen de westenwind. De aanplant zal de ontwikkeling van flora en fauna in het
Abcoudermeer verder stimuleren.

Kaarten voor Grijze Jagerdag
Luca Bonsangue (links op de foto)
en Floris Kummer uit Abcoude
hebben bij boekhandel Sprey in
Abcoude tickets gewonnen voor de
Grijze Jager Dag in Alphen aan den
Rijn, die zondag jl plaatsvond.
Zojuist is het nieuwste deel in deze
bijzonder populaire serie boeken
van de Grijze Jager uitgekomen.
Onder de reserveringen verlootte
boekhandel Sprey kaarten voor de
Grijze Jager Dag in het Alphense
Archeon. Uit handen van eigenaresse José van Dijk ontvingen de
jongens ieder twee tickets.
De boeken van de Grijze Jager
zijn zeer geliefd bij vooral jongens
vanaf een jaar of 10. Hoofdpersoon
in de boeken is de 15-jarige Will
die uitverkozen wordt om Grijze Jager te worden. Dat zet zijn wereld
op zijn kop. Niet meer het saaie
weeshuis waar hij is opgegroeid. Nu
beleeft hij het ene avontuur na het
andere. Hij en zijn vrienden reizen

het hele land en de hele wereld af
om anderen te helpen. Zo komen zij
in ontzettend gevaarlijke situaties
terecht. Met hun pijl en boog en
een aantal andere wapens moeten
ze met hun vijanden afrekenen.
Het tiende deel is nu te koop bij
boekhandel Sprey.

Zondag: Hockey Clinic voor jeugd
van 5 - 7 jaar bij HVM
HVM organiseert zondag 19 juni
een gratis Open Dag voor jongens
en meisjes in de leeftijd van 5 t/m 7
jaar die geïnteresseerd zijn in hockey. Iedereen in deze leeftijdgroep
met belangstelling voor hockey is
welkom van 11:00-12:30 uur bij
HVM. Vooraf aanmelden is niet
nodig. Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee (en zo mogelijk
scheenbeschermers). Na afloop

ontvangen alle deelnemers een informatiepakket en wie binnen twee
weken na de clinic lid wordt, krijgt
een startersset cadeau, bestaande uit
een hockeystick en scheenbeschermers. Ken jij in je omgeving jongens
of meisjes in de leeftijd van 5 t/m
7 jaar, informeer ze dan over deze
open dag bij HVM.
Meer informatie: Marjolein Berger
0297-255931.
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Kunstwerk 'Molenchill' onthuld
op 25-jarige OBS-Molenland
OBS Molenland in Mijdrecht bestaat 25 jaar en dat werd op uitbundige
wijze gevierd. De school organiseerde een heel scala aan activiteiten,
zoals een knutselmiddag, diverse sportclinics en het schoolreisje. Op
vrijdagavond voerden alle leerlingen en leerkrachten de musical ‘Jor’
uit, voor een volle zaal in De Meijert.
Op woensdag 8 juni jl. stond de onthulling van een bijzonder kunstwerk
op het feestprogramma. De afgelopen
maanden was door de leerlingen, samen met het kunstenaarsduo Norman
Trapman en Florentine Haak, creatief
gewerkt aan de voorbereiding van

Van Rijn Racing klaar voor
tweede wedstrijd
Dit weekend treedt Van Rijn Racing
aan voor haar tweede wedstrijd,
die meetelt voor het Nederlands
Kampioenschap Rallyracing. Een
spectaculaire tak van autosport, de
wedstrijden zijn kort en elke vijf
minuten is er een nieuwe start te
zien, wat voor de nodige beleving
zorgt. Dennis van Rijn neemt dit
jaar voor het eerst deel met een
Skoda Fabia in de Super 1600 klasse. Het team heeft de wagen geheel
in eigen beheer geprepareerd. Doel

is nu om komend weekend weer
vooruitgang te boeken. De wagen is
weer op punt gezet, zodat het team
aankomende zaterdag weer kan
afreizen naar Valkenswaard.
Zondag gaat de wedstrijd rond de
klok van 12 uur van start. Daarvoor
vinden de technische keuring en
vrije trainingen plaats. Er is genoeg
te zien en te beleven!
Kijk op www.vanrijnracing.nl voor het
laatste nieuws.

voor het kunstwerk kon bedenken,
mocht het kunstwerk officieel
onthullen, samen met de schooldirecteur en de wethouder van onderwijs.
Die eer viel te beurt aan Danae van
der Meer, uit groep 4. Zij bedacht
de naam ‘Molenchill’, die feestelijk
werd onthuld.
foto's marianne meijer

een kleurrijk kunstwerk. Door alle
leerlingen zijn tegeltjes beschilderd
aan de hand van thema’s als: vervoer,
bloemen, dieren en letters. Deze
tegeltjes zijn verwerkt in acht unieke
bankjes die het schoolplein opvrolijken. De leerling die de leukste naam

Veldjesfeest toert langs speelveldjes Mijdrecht
Drie verschillende speelveldjes in Mijdrecht worden komende week weer
een 'feestveldje'. Alle kinderen en belangstellenden mogen er van maandag
20 tot en met woensdag 22 juni namelijk weer komen voor het Veldjesfeest.
Het programma start elke avond om
19 uur (te zien op een grote klok bij
het speelveldje) en duurt tot 19.45
uur. De locaties zijn al een paar jaar
hetzelfde: de start is op maandag 20
juni in Wickelhof aan de Dr. Van der
Haarlaan vlakbij zwembad Blijdrecht.
Het speelveld aan de Vijzelmolen is
dinsdag 21 juni aan de beurt. Het
laatste Veldjesfeest is woensdag 22
juni op het veld aan de Aquamarijn
bij de Toermalijn. Het thema is dit
jaar: “Wie zijn je vrienden?” Na de
ronde van de omroepwagen en met
het openingslied 'Kom op het feest'
moet het rondom de veldjes duidelijk
zijn dat iedereen welkom is bij het
Veldjesfeest. Natuurlijk is Olleke
Bolleke ook weer uitgenodigd met
zijn vriendje Boris. In de poppenkast
gaat het deze keer ook over vrienden.
Het verhaal uit de Bijbel gaat over
hoe Jezus omgaat met iemand die
daarvoor weinig vrienden had. Na
het programma, is er voor iedereen
wat te drinken met iets lekkers. De
kinderen kunnen weer op het zeil
blijven knutselen: een armbandje of

een sleutelhanger. Ze krijgen ook een
vriendenboekje mee.
Via een aantal basisscholen kunnen de leerlingen een uitnodiging
krijgen met daarop de omtrek van
een pop die ze helemaal zelf mogen
aftekenen, aankleden en versieren.
Op die uitnodiging staat alle verdere
informatie over het Veldjesfeest.
Ieder kind mag op het Veldjesfeest
direct zelf een prijsje uitzoeken bij
inlevering van het kunstwerk.. De
uitnodiging met blanco versie van de
pop is te downloaden via:

www.cgkmijdrecht.nl

voor Stichting Handjehelpen

De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de negende achtereenvolgende
keer in Mijdrecht werd gehouden, heeft 5.000 euro opgebracht voor het
goede doel. Het bedrag is bestemd voor de Stichting Handjehelpen Regio
Utrecht, die daarmee lokale activiteiten ondersteunt in De Ronde Venen. Na
afloop nam Yvonne Sieben van de stichting de cheque in ontvangst.

Tien keer onder de hamer
De opbrengst voor het goede doel
wordt vooral bereikt door het veilen
van het eerste vaatje Rondeveense
haring en dit gebeurde onder de
enthousiasmerende leiding van

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert drie zomeravondfietstochten op 22 juni, 27 juli
en 24 augustus.
Er wordt vertrokken om 19.15 uur
vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht. Elke avond is er een andere
route in de omgeving van ons mooie
veenweidegebied. Ontdek samen de
bijzonderheden van dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er
is een pauze onderweg waar u uw
zelfgebrachte koffie/ thee e.d. kunt
nuttigen. Denk om fietsplakspullen
en regenkleding. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 25 kilometer. Info:
Anja de Kruijf, 0297-261628.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 24 juni is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen, tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om 20.00 uur stipt
en uiterlijk om 20.15 uur starten
met kaarten. We spelen vier maal
zestien giffies, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen: dus 24 juni en 8 juli;
dit zijn alle vrijdagen.Tijdens de
Vinkeveense feestweek is er niet op
donderdagmiddag, maar op woensdagmiddag 13 juli prijsklaverjassen
voor iedereen. Aanvang 13.30 uur,
inschrijven vanaf 13.00 uur in de
feesttent aan de Demmerik.

Verkiezing vrijwilligers van het jaar
weer van start

'Haringhappen' leverde 5.000 euro op

veilingmeester Ruud van Bemmelen, die het vaatje maar liefst tien
(!) keer achtereen onder de hamer
wist te brengen. Een eervolle
vermelding gaat naar Liquid Rubber die drie keer het winnende bod
uitbracht. Het eerste hoogste bod
ging gezamenlijk naar de heren J.
van Schie (EDO accountants) en
M. van Til (Liquid Rubber). Het
tweede hoogste bod ging naar de
heer R. Meijer (Rabo bank).
De reeks van winnaars ging verder
met de heer G. Brouwer (firma
Brouwer & Zn), heer P. van Dort
(Van Dort & Partners), heer H.W.
van der Laan (architectenburo),
heer S. Harmens (VSU Groep),
mevr S. Habekotté (Liquid Rubber),
heer P. Homan (Homan Beheer),
heer E. Puts (Liquid Rubber) en
tenslotte de heer J.M. De Graaf
(Betonbouw).

Regio

De Ronde Venen

Eerste Rondeveense vaatje Hollandse Nieuwe geveild

Vele liefhebbers van de Hollandse
Nieuwe kwamen donderdag 9
juni jl. naar het Raadhuisplein om
de maatjes van Smit Volendammer Visdelicatessen te proeven.
Traditioneel wordt de opbrengst
van de haringproeverij door de
organiserende Lionsclub MijdrechtWilnis ter beschikking gesteld aan
het goede doel. Dit jaar was dat
Stichting Handjehelpen (www.
hhru.nl), die zich al ruim 30 jaar
inzet voor de vrijwilligerszorg voor
kinderen en volwassenen met een
handicap of chronische ziekte en
hun mantelzorgers.

Kort Nieuws

Het eerste vaatje haring ging tien keer onder de hamer. De veilingmeester Ruud
van Bemmelen (links) met de winnaars van de veiling. Zittend: het team van
foto’s otto boelens
haringleverancier Smit Volendammer Visdelicatessen.

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in De Ronde Venen kunnen
weer aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen. De jaarlijkse verkiezing is een vast onderdeel van de
vrijwilligersdag. Met deze speciale
dag en verkiezing wil de gemeente
het belang van vrijwilligerswerk
voor de samenleving benadrukken
en vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. De organisatie is in handen
van Steunpunt Vrijwilligerswerk van
Stichting De Baat.
Dit jaar vindt de vrijwilligersdag en
de prijsuitreiking plaats op dinsdag
15 november.
Organisaties en vrijwilligers kunnen
sinds 15 juni aangemeld worden via

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

De gasten lieten zich de Hollandse
Nieuwe goed smaken en bij de
haringkar van Smit Volendammer
Visdelicatessen was het dan ook flink
doorwerken.

Yvonne Sieben van Stichting Handjehelpen (rechts) en Sandor Harmens van de
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis worden door
Claudia Prange geïnterviewd bij de
overhandiging van de cheque.

Hier kunt u vrijwilligers of -organisaties opgeven met bijzondere
kwaliteiten of verdiensten, die
volgens u in aanmerking komen
voor de vrijwilligersprijzen.
Meer informatie: Dyanne van
Tessel van het Steunpunt Vrijwilligers van Stichting De Baat, via
telefoonnummer 0297 23 02 80
(di. en do.) of via e-mail:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Huizen kijken in De Ronde Venen

Molenkade 1, Vinkeveen
Aan de rand van Vinkeveen, richting Amsterdam, ligt een mooie vrijstaande woning aan de Molenkade. De Molenkade is onlangs grondig aangepakt en helemaal
opnieuw bestraat. Het ziet er heel netjes uit en er zijn ook veel extra parkeerplaatsen aangelegd voor de bewoners. Bij de woning op nummer 1 waar ik ga
kijken, is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, je kunt hier namelijk
wel drie auto’s kwijt. De hele straat is door de renovatie echt opgeknapt.
Precies om 10 uur bel ik aan, en
ik word vriendelijk ontvangen door
de eigenaar. De hal waar we binnenkomen is ruim en geeft toegang
tot de garage, de bijkeuken en de
woonkamer.
De woonkamer is ruim en licht
door de grote ramen en de schuifpui, waardoor je de tuin in kunt
wandelen. Ik schrijf wandelen, want
de tuin die bij deze woning hoort
is echt bijzonder. Het is net een
park waar je doorheen wandelt. Er
staan veel verschillende soorten
planten, en zelfs fruitbomen, zoals
appelbomen en een pruimenboom.
Er zijn twee terrassen aangelegd,
zodat je in de zon of in de schaduw
kunt gaan zitten. De terrassen
zijn onderheid en er is zelfs een
vergunning om op de plaats van het
terras aan de woonkamer een serre
te bouwen. De tuin is omringd door
water en natuurlijk is er een steiger
waar je zelfs meerdere boten aan
kunt leggen. Vanuit je tuin vaar je
dan zo de Vinkeveense Plassen op.
Doordat de A2 nu voorzien is van
nieuw asfalt en een nieuwe geluidswal, heb je, ook als je buiten zit,
totaal geen overlast van verkeerslawaai. Dit is echt een bijzonder
leuke tuin, zeg!
We gaan via de schuifpui weer naar
binnen om de rest van de woning
te bekijken. Aan de woonkamer
grenst de half open keuken die van
enige inbouwapparatuur voorzien
is.Verder vind je op de begane
grond een ruime slaapkamer, het
toilet en de badkamer met ligbad,
aparte douche en een wastafelmeubel.
In de bijkeuken is de wasmachine
aansluiting, en tevens hangt hier de
cv-ketel. Het is een ruime bijkeu-

ken, dus ook nog plek genoeg om
je boodschappenvoorraad en de
schoonmaakspullen in op te bergen.
De garage is ook lekker ruim en
zou dienst kunnen doen als kantoor
of praktijk aan huis.
We gaan nog even boven kijken.
Op de bovenverdieping liggen
twee grote slaapkamers, en ook de
overloop biedt nog behoorlijk wat
ruimte. Hier staat nu een groot bureau dus kan ook gebruikt worden
als kantoorruimte. Maar natuurlijk
kun je dit helemaal naar je eigen
idee inrichten.
De slaapkamers beschikken over
een behoorlijke dosis bergruimte,
die is weggewerkt in de wanden.
Dit is echt een leuke woning waar
je alle kanten mee op kunt. Sommige dingen zouden wat gemoderniseerd kunnen worden, maar dat
heeft ook z’n voordelen, omdat je
de woning dan meteen helemaal
naar je eigen smaak kunt inrichten.
Wat je in ieder geval niet meer
hoeft te doen is het onderhoud aan
de kozijnen. Alle kozijnen, ramen
en deuren zijn vervangen door
kunststof met dubbele beglazing.
Kort samengevat is dit een ruime
woning met een bijzondere tuin
en vaarverbinding naar de plas, en
ook qua ligging zit je goed want je
zit hiervandaan zo op de snelweg
richting Utrecht of Amsterdam.
Van sommige huizen krijg je
gewoon een goed gevoel als je er
doorheen loopt, en dit is zo’n huis!
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportcomplex

Aantal km:
3,1
1
4,5
5,9
7,5

Facts & Figures
Molenkade 1, Vinkeveen
Vraagprijs: Tegen elk aannemelijk
bod!
Perceeloppervlakte 1665 m2
Inhoud 580 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

Zintuigentuin ‘Het Hof van Geur en Kleur’ bij Zorgcentrum Maria-Oord in
Vinkeveen officieel geopend
Dinsdag jl. vond bij Zorgcentrum Maria-Oord in Vinkeveen de officiële opening plaats van de door het gerenommeerde hoveniersbedrijf Rodenburg Tuinen uit Woerden gerealiseerde Zintuigentuin. Het ‘Hof van Geur en Kleur’
werd om 14.30 officieel geopend door donateurs en bewoners onder het genot van een hapje, drankje en een ijsje.
Wat vorig jaar nog een moerasachtig perceel was is door Rodenburg
Tuinen omgetoverd tot een prachtige tuin waarin de zintuigen; ruiken,
proeven, horen, voelen en zien
geprikkeld worden. De tuin is nog
jong, maar zag er bij de opening al
mooi en fleurig uit.
Dankzij de bijdrage van verschillende donateurs heeft Rodenburg
Tuinen de tuin kunnen ontwerpen
en realiseren met als thema het

prikkelen van de zintuigen voor de
bewoners van Zorgcentrum MariaOord met een geestelijke en/of
lichamelijke handicap.
Geurende planten als Munt en
Lavendel prikkelen het reukorgaan.
De besdragende planten en vogelhuisjes maken de tuin een paradijs
voor vogels die net als de ruisende
bamboe het gehoor prikkelen.
Diverse eetbare planten als Kiwi,
aardbeien, bessenstruiken en fruitbomen kunnen geproefd worden.

De verschillende zachte planten als
Ezelsoren prikkelen het gevoel. En
de fel gekleurde bloemen zijn een
lust voor het oog en lokken prachtige vlinders.
‘Het hof van geur en kleur’ is ook
toegankelijk voor omwonenden.
Rodenburg Tuinen, laureaat en
gevestigd in Woerden, realiseerde
onlangs ook de ‘gewone’ tuin voor
Zorgcentrum Maria-Oord.

www.rodenburgtuinen.nl

DE GROENE VENEN 		

DE WEEK IN BEELD
In De Ronde Venen zijn dit jaar op diverse plaatsen haringparty's georganiseerd om de
aanvoer van Hollandse Nieuwe te benadrukken. Wilnis trok vorige week dinsdag op het gezellig ingerichte dorpsplein veel publiek, dat zich de haring goed liet smaken, onder muzikale
klanken van Veribus Unitis en shantykoor de Turfschippers. In Mijdrecht werd de traditionele
haringparty voor het goede doel op het Raadhuisplein gehouden (zie verslag op pag. 4-5 van
deze editie). In Vinkeveen was vorige week vrijdag winkelcentrum Zuiderwaard dé locatie
waar toeschouwers konden genieten van een hapje (haring) en een drankje. Aanwezig waren
(alweer) de Turfschippers, die voor een groot aantal liefhebbers, voor de bijpassende haringen zeemansliedjes zorgden.

Vrijdag 10 juni was de laatste creatieve middag op de Kon. Julianaschool in
Wilnis. Zo’n creatieve middag vindt vijf keer per jaar plaats op vrijdagmiddag
voor de groepen 5 t/m 8. Met behulp van ouders wordt er in kleine groepjes
aan prachtige werkstukken gewerkt. Zo bakt een groepje kinderen taarten,
wordt er een dier gemaakt van binnenbanden van een fiets, er worden mooie
sieraden ontworpen, andere kinderen zijn aan het glas graveren of beschilderen. Ook worden er vogelhuisjes getimmerd en kaarten gemaakt. De kinderen
kunnen op allerlei manieren hun creativiteit kwijt en gaan met prachtige
werkstukken naar huis.

Op zaterdagavond vond het jaarlijkse concert door leerlingen
van Letta, Letske en Eline Hofstra plaats in zorgcentrum Nieuw
Avondlicht te Mijdrecht. De leerlingen speelden voor een volle
zaal de sterren van de hemel. Het publiek genoot zichtbaar van
de zeer gevarieerde piano- en gitaarmuziek, afgewisseld met
zang en dwarsfluitklanken.

Vijftien leerlingen van de Plusklas van de stichting St. Antonius uit Wilnis
brachten vorige week een bezoek aan de drukkerij van deze krant.
Medewerkers van drukkerij Dijkman gaven de kinderen een uitgebreide uitleg
en rondleiding. Hoogtepunten waren natuurlijk het moment dat de gigantische drukpersen werden opgestart en om hun zelfvervaardigde Plusklas
pagina van de pers te zien rollen. De drukplaten mochten ze als aandenken
mee naar school nemen.
            foto peter bakker

Zes inwoners van De Ronde Venen hebben donderdag 9 juni een prijs ontvangen voor hun
deelname aan het woonwensenonderzoek. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Ingrid
Lambregts (Ruimtelijke Ordening) en directeur-bestuurder Tom Burgers van Westhoek Wonen.
Op de foto van links naar rechts: de heer en mevrouw Honig, wethouder Lambregts, mevrouw
Smit, Tom Burgers en de heer Klomberg. De overige prijswinnaars krijgen hun prijzen thuisgefoto patrick hesse
stuurd 					
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
‘t Liefste wat ik heb bezeten,
55 jaar de spil van ons bestaan.
Vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer verder te gaan.
Na een mooi leven is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en geweldige opa

Willem Kroon
- Wim Ö 24 augustus 1931 te Wilnis

H.J. Kroon - van Toorn
Kees en Ans
José en Niels
Curien en Laurens
Kees-Jan (in liefdevolle herinnering)
Els en Harry
Nick en Joyce
Karin
Arie en Tonni
Pascalle
Dionice en Yoran

uni van 19.00 tot
straat 12 te Wilnis.

Wim en Gerdien
Noëlle
Bonnie

i om 14.00 uur in
nden op de Herv.

oeping’.

† 15 juni 2011 te Wilnis

Ds. H. ten Brinckplantsoen 13
3648 VA Wilnis
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 18 juni van 19.00 tot
20.00 uur in de rouwkamer van verenigingsgebouw ‘de Roeping’ Kerkstraat 12 te Wilnis.
De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op maandag 20 juni om 14.00 uur in
gebouw ‘de Roeping’, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Herv.
begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw ‘de Roeping’.

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Mantelzorgsalon 27 juni ‘Fotolijstje maken’
Maandag 27 juni verzorgen Ingrid
Streekstra en Yvonne van der Eijk
van ‘Scrappydoe’ een creatieve
workshop tijdens de mantelzorgsalon. Zij gaan met u een fotolijstje
maken aan de hand van scrap technieken. We vragen u een oude foto
van het formaat 10 x 15 cm mee
te nemen waar u een bijzondere
herinnering aan heeft. Voor deze
workshop wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 3,00 p/p.
Bent u mantelzorger en woont
u in De Ronde Venen, dan bent
u van harte welkom bij de mantelzorgsalon op maandag 27 juni
van 13.30 uur tot 15.30 uur in de
Buurtkamer.

(G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht). Maandag 25 juli is er geen
mantelzorgsalon.
U kunt zich vooraf opgeven bij
Stichting de Baat, tel 0297–
230280, of per e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl. Zie voor meer informatie over Scrappydoe de website:
www.scrappydoe.come2me.nl
Mocht u het lastig vinden om van
huis te gaan of heeft u iemand
nodig die uw zorgtaken even over
kan nemen, dan kunt u contact
opnemen met een van de Servicepunten. Zij denken met u mee voor
een oplossing, telefoonnummer:
0297-587600.

Quizmiddag voor Todos in Mijdrecht
Op donderdag 9 juni werd in bejaardentehuis Avondlicht een gezellige
quizmiddag georganiseerd, op initiatief van stichting Todos in samenwerking met Hogeschool INHolland. Een aantal eerstejaars studenten
van de opleiding Facility Management had als project de opdracht
gekregen om voor Todos een evenement te organiseren. Door dit evenement moest de naamsbekendheid van Todos worden vergroot. Todos
staat voor toekomst door sport en heeft als doel om kinderen die in
sloppenwijken wonen een goede toekomst te geven door hen op te
leiden tot bijvoorbeeld sportleraar.
ste 25 vragen. Opnieuw werd er een
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helemaal klaar te zijn voor de laat-

Willem Kroon
- Wim -

H.J. Kroon - van Toorn

Presentatie dichtbundel
Kees en Ans over Taizé

José en Niels
Op zaterdagavond 18 juni wordt
in en
deLaurens
Veenhartkerk aan de Grutto 2a
Curien
Kees-Jan (invan
liefdevolle
herinnering)
te Mijdrecht de nieuwste dichtbundel
Wim de
Boer gepresenteerd.
Dit gebeurt aansluitend aan de door de Werkgroep ‘Katholiek AlterEls en Harry
natief De Ronde Venen’ georganiseerde
eucharistieviering. Deze vangt
Nick en Joyce
aan om 19.00 uur.
Karin

Pastoor Wim de Boer heeft in
deze
Arie
en Tonni
Pascalle
bundel zijn ervaringen, opgedaan
en Yoran
tijdens een aantal bezoeken aanDionice
de
bekende oecumenische leefgemeenWim en Gerdien
schap in Taizé vastgelegd. Elke zomer
Noëlle
bezoeken duizenden jongeren dit
in
Bonnie
de Franse Bourgogne gelegen dorp.
Ds. H. ten Brinckplantsoen 13
3648 VA Wilnis
Het bijzondere van de bundel is dat
Ook de voorafgaande viering heeft
elk gedicht wordt vergezeld van een
een bijzonder tintje. Celebrant is
pentekening. Deze zijn gemaakt door
pastoor Wim de Boer, de preek zal
de beeldend kunstenares Ria Schoof
verzorgd worden door ds. Hans Hoekuit Driehuis. Zoals zij zelf zegt zijn
stra, PKN predikant uit Velsen-Zuid.
haar tekeningen een persoonlijke
Beide voorgangers hebben vele jaren
reactie op de gedichten.
samengewerkt in de oecumene te
Een deel van de opbrengst van de
Velsen .
bundel gaat naar de Jun-Jun Kantoa
Scholarship Foundation in de Filippij- Ds. Hoekstra zal bij de presentatie in
een korte toespraak op de inhoud van
nen. Deze stichting ondersteunt met
de bundel ingaan.
een studiebeurs jongeren die naar
College willen, maar dit niet kunnen
Een ieder die Taizé kent, de viering
betalen.
wil bijwonen of de uitgaven van
De dichtbundel wordt uitgegeven
Merweboek wil inzien is van harte
door Merweboek uit Sliedrecht..
welkom in de Veenhartkerk.
Merweboek zal tevens met een
boekentafel in de hal van de kerk
http://derondevenen.okkn.nl
aanwezig zijn.

Familieberichten
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LAURA HELGERING

GESLAAGD!
Gefeliciteerd met je
VWO diploma!

xxx

papa, mama en nicole

Gefeliciteerd met jullie VWO diploma
Sanne, Michelle, Maia, Laura en Marieke! Succes!
Jan, Eveline en Nicole
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Meer mogelijkheden bij helpen
kind met woning
Er staan genoeg huizen te koop. Ook de huizenprijzen worden voor starters steeds aantrekkelijker. Toch blijkt
het voor starters moeilijk een huis te kopen omdat zij vaak niet voldoende geld bij de bank kunnen lenen. Als
starters enkele jaren geleden een huis hebben gekocht zien we dat door de economische omstandigheden
de hypotheeklasten eigenlijk te hoog zijn geworden en het huis verkocht moet worden. Ouders kunnen hun
kind(eren) dan financieel te hulp schieten.
Ouders schenken geld aan hun
kinderen
Sinds 2010 kunnen ouders hun
kinderen eenmalig een groot bedrag
belastingvrij schenken als een kind
met dit bedrag een woning koopt.
Deze schenking kan worden gedaan
aan een kind dat ouder is dan 18 jaar
maar jonger dan 35 jaar (of met een
partner jonger dan 35 jaar). Deze
vrijstelling is maximaal € 50.300
(in 2011). Het kind moet dit melden
bij de Belastingdienst en kunnen
aantonen dat het geld is gebruikt
voor het kopen van een huis (en niet
bijvoorbeeld om spullen voor het huis
te kopen). Deze schenking moet in een
notariële akte worden vastgelegd.
Onlangs heeft de minister van
Financiën besloten dat de vrijstelling
ook in andere gevallen geldt als de
schenking verband houdt met de eigen
woning. Bijvoorbeeld: uw kind kan de
schenking van maximaal € 50.300
ook gebruiken om af te lossen op de
hypotheek of om de bouwtermijnen te
betalen van een nieuwbouwwoning.
Ouders lenen geld aan kind
Als de bank niet voldoende geld wil
lenen, kunnen ouders hun kind geld

lenen. Over deze lening
dient het kind rente te
betalen. De rente die het
kind over de lening aan
de ouders betaalt, is voor
het kind als zogenaamde
“”Eigen Woning”-rente
aftrekbaar in box 1. Het
is voor het kind gunstiger van zijn ouders te
lenen dan van de bank:
de betaalde rente blijft
immers in de familie.
Ook voor de ouders is er een voordeel.
Als zij het geld op een spaarrekening
zouden laten staan, krijgen zij vast
geen 6%-rente van de bank. De hele
familie heeft zo voordeel: het kind kan
het huis kopen en heeft aftrek in box
1; de ouders krijgen een hogere rente
over het (spaar)geld!
Ouders kunnen kinderen het bedrag
van de ontvangen rente ook terugschenken, waarbij toch de aftrek van
de door het kind betaalde rente in box
1 voor de inkomstenbelasting blijft
behouden. Jaarlijks kunnen ouders
hun kinderen € 5.030,00 (in 2011)
belastingvrij schenken. Wordt meer
dan dit bedrag geschonken dan moet

schenkbelasting worden betaald (het
tarief van de schenkbelasting bedraagt
10% voor de eerste € 118.708).
Extra belastingvoordeel: Een combinatie van schenken en lenen
Als u extra belastingvoordeel wilt
bereiken, dan is geld lenen aan het
kind en eventueel terugschenken door
de ouders van de ontvangen rente interessant. Wij kunnen u adviseren wat
in uw geval het meest gunstig is.
Fanoy Forsthovel
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86

www.fanoyforsthovel.nl
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Activiteiten
Doe iets leuks met je
vader op Vaderdag
Kom zondag 19 juni met je vader
of moeder naar Crea en maak met
je ouders een fantastisch schilderij.
Deze activiteit begint om 12.00
uur en duurt tot 16.30 uur. Je kunt
op elk moment binnen lopen en
maakt dan samen een schilderijtje
al of niet voor Vaderdag. Voor de
kinderen is er een lekker glaasje
limonade en voor de ouders een
kopje koffie. Deze activiteit wordt
begeleid door een creatieve docent
die ook al denk je er niets van te
kunnen iedereen met een mooi
resultaat naar huis laat gaan. Een
doek en verf is voor je aanwezig
en de kosten hiervan bedragen 3
euro. Ik zou zeggen tot ziens op
zondag 19 juni op onze vertrouwde locatie Fort aan de Drecht.

Weidewandeling op
‘De Lindenhorst’

Morgen, zaterdag 18 juni, is weer
de landelijke Open Dag voor
biologische bedrijven. Gedurende
die hele dag is iedereen van harte
welkom op biologische boerderij
‘De Lindenhorst’ in De Hoef. De
IVN afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn geeft op die dag om 13
uur een excursie en weidewandeling op en rondom het bedrijf.
Het geheel duurt ongeveer 1,5
uur. Tijdens de wandeling door de
weilanden is er aandacht voor de
planten, vogels en andere dieren
die er voorkomen, voor de biologische manier van boeren met
respect voor natuur en milieu,
het landschap, dierenwelzijn en
duurzaamheid en voor de historie
en toekomst van het gebied. Als
u het groene veenweide gebied
altijd al eens van een andere kant
wilde bekijken en beleven, is dit
uw kans. Deelname aan de excursies is gratis. Aanmelden van
te voren is niet nodig. Het bedrijf
van de familie van der Horst ligt
aan de Kromme Mijdrecht, tussen
De Hoef en Uithoorn. Adres:
Westzijde 17a, 1426 AR, De
Hoef. Meer informatie: Gerhard
Coster: 0297 – 286 229, fam. van
der Horst: 0297 – 567 419.

Workshop schilder
je eigen veensteekmachine
Zaterdag 9 juli a.s. organiseert
Museum De Ronde Venen samen
met kunstenares Annie Overbeeke
van atelier 54 een workshop
schilderen. Op een inspirerende
plek aan de Vinkeveense Plassen kun je deelnemen aan de
workshop: Schilder je eigen
veensteekmachine. Onder professionele begeleiding breng je met
acrylverf jouw eigen interpretatie
van de veensteekmachine over
op het doek. De cursus begint
om 9.30 uur, duurt tot 13.00 uur
en is geschikt voor beginners en
voor gevorderden. Aanmelden
via info@museumderondevenen.
nl of bel 0297-262223. (NB: de
cursus gaat pas door bij minimaal
5 deelnemers).
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Klassieke concerten in Vinkeveen en Mijdrecht
Bewoners van Zorgcentrum Zuiderhof Vinkeveen, Zorgcentrum Gerardus Majella en Woonzorgcentrum Nieuw Avondlicht te Mijdrecht
kunnen binnenkort genieten van een prachtig klassiek concert. Mezzo
sopraan Merel Huizinga en pianiste Rie Tanaka spelen verschillende
hoogtepunten uit de klassieke muziek: beroemde aria's uit Italiaanse
opera's, mooie Franse liederen, en prachtige pianoklassiekers. Merel en
Rie vertellen ook het verhaal achter de muziek die zij spelen. De concerten worden op donderdag 7 juli gehouden.
Het concert, getiteld: L'Amour est
un Oiseau (Frans voor: de liefde is
een vogel), is de nieuwste muziekvoorstelling van Merel Huizinga.
Huizinga speelt al jaren op concertpodia in binnen- en buitenland.
Tegenwoordig produceert ze zelf
haar voorstellingen via Stichting
Philomela. Merel speelt vaak
samen met Rie Tanaka. Deze in
De Hoef woonachtige pianiste is
ook binnen en buiten Nederland
werkzaam.
De concerten op donderdag 7 juli
om 11:00 uur in Zorgcentrum
Zuiderhof Vinkeveen, 15:00 uur
in Zorgcentrum Gerardus Majella
en 19:30 uur in Woonzorgcentrum
Nieuw Avondlicht te Mijdrecht
worden mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van het VSB Fonds
en Fonds Sluyterman van Loo. Be-

Vogelvrij Festival maakt line-up bekend
De langste zaterdagnacht van het jaar wordt volgende week vogelvrij ingeluid. De organisatie van Vogelvrij Festival kan met gepaste
trots de definitieve line-up bekend maken van artiesten en bands die
aantreden.
Line-up Mainstage:
15.00 - 16.30 Dj talents: Del Amor - Ace Andrew - J-Romeo
16-30 - 17.30 Robert Feelgood
17.30 - 19.00 Irwan
19.00 - 20.00 Looney Tune
20.00 - 21.30 D-Rashid
21.30 - 23.00 Erick E
23.00 - 00.30 Baggi Begovic
00.30 - 02.00 Billy The Klit
Vogelvrij Festival heeft dit jaar meerdere toppers weten te strikken. DRashid de geestelijk vader van Latin Village, Baggi Begovic, Erick E dé
outdoor dj van Nederland en niemand minder dan Billy The Klit. Om het
festival compleet te maken, worden de dj's begeleidt door Nederlands
beste MC: Lady Bee en vocalist / zangeres MC Choral.
Vogelvrij Festival is dit jaar per openbaar vervoer vanuit alle omliggende steden snel bereikbaar. Bezoekers kunnen na het festival gebruik maken van pendelbussen die rijden naar Uithoorn busstation en Woerden
treinstation. Vanaf hier zijn verbindingen naar naastgelegen plaatsen.

woners van de verzorgingshuizen en
hun families zijn van harte welkom.
Het concert is licht van toon en
geschikt voor zowel liefhebbers als
geïnteresseerden die nooit eerder
een klassiek concert bijwoonden.

Kom 25 juni naar Vogelvrij Festival en ga vogelvrij je zomer in! Wil je
vast een preview van het festival, kijk dan op www.vogelvrij-festival.nl
en bekijk de trailer. Volg ons ook via Facebook, Twitter en Hyves.

Jazztoppers bij Chazz op 25 juni
De zesde Charity Jazz (Chazz) staat voor de deur: zaterdag 25 juni in
de prachtige tuin van de Hoeve Stroomzicht aan de Westzijde 50 in De
Hoef. En opnieuw is de organiserende Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen erin geslaagd een groot aantal toppers uit de
vaderlandse jazzwereld te bewegen de sterren van de hemel te komen
zingen en spelen ten bate van het doel waar het allemaal om begonnen
is: het scheppen van onderwijsfaciliteiten voor kinderen in een paar
van de armste landen in de wereld.
podium, en Thijs Snoek uit Wilnis,
Dim Kesber, klarinet- en saxofoondie al in Jungle Book heeft gestaan,
virtuoos die al in 1946 door Peter
worden bijgestaan door Timon de
Schilperoort naar de Dutch Swing
Graaff op de toetsen en saxofonist
College Band werd gehaald, is er
Roelof Hoogendoorn.
als altijd weer bij. ’s Middags als
leider van de befaamde Reunion
AMC Bigband
Jazzband; in de vroege avond als
Een belangrijk deel van de avond
prominent deelnemer aan de jam
wordt gevuld door de AMC Bigband
session waarin tijgers uit de Nederonder leiding van Diederik Ruisch.
landse jazzwereld proberen elkaar
Het buitengewoon geroutineerde
in muzikale creativiteit te overtrefgezelschap dames en heren laat
fen. De 81 (!)-jarige Dim neemt
het op tegen onder andere trompet- zich horen op het moment dat de
schemetist Paul
ring zich
Poulissen,
meester
mondharmomaakt
nicaspeler
van de
Martijn
tuin en
Luttmer, viohet tijd
list Michael
is voor
Gustorff en
cheek to
veelgeprecheek
zen vocaliste
en een
Colette Wicdim kesber en colette wickenhagen
dansje.
kenhagen.
Veel wordt
Op www.chazz.nl staat alles wat u
verwacht van de Oekraiense Rita
Reys Dasha Skorokhodova. Ze is
wilt weten. Toegangskaarten kosten
jong (25) maar al zo goed dat men- aan de kassa 20 euro en in de
sen als Rita Reys en Ruud Jacobs
voorverkoop 15 euro. Ze zijn ook
zonder bezwaar het podium met
online te bestellen.Scholieren en
haar deelden.
studenten krijgen op vertoon van
hun legitimatie een korting van
Jeugdig talent
50%, kinderen tot 12 jaar hebben
Nieuw op Chazz is een blok jeugdig
gratis toegang en krijgen limonade,
regionaal talent. Muziekschool De
speeltoestellen en een heleboel
Hint stuurt een uit zes meisjes en
plezier toe.
een jongen van 13-17 jaar gevormd
saxofoonseptet onder leiding van
Een pakje brood of wat te drinken
de befaamde saxofonist Leon van
meenemen is niet nodig, de tuin van
Mill. De jeugdige vocalisten Buiske
Chazz is tussen 15.30 en 23.00 een
Boone uit De Hoef, al bekend van
paradijs voor smulpapen en liefhebChazz en van het Rabo Talentenbers van een goed gevuld glas.

'De Fonograaf'

Amsterdamse Cantorij in Dorpskerk Abcoude
Op zaterdag 25 juni geeft de Amsterdamse Cantorij een concert in
de Dorpskerk van Abcoude o.l.v.
Felix van den Hombergh, Raphaela
Danksagmüller, Duduk en Sjamaantrommel.
Het programma De Fonograaf
belicht het werk van enkele
componisten, die aan het begin van
de 20e eeuw uitvoerig onderzoek
hebben gedaan naar de volksliederen in hun land en daar vervolgens
prachtige koorwerken mee hebben
gecomponeerd. Het
bekendste voorbeeld is
waarschijnlijk Zoltán
Kodály, die samen met
Béla Bartók met de
fonograaf (een opnameapparaat, uitgevonden
door Edison) langs de
boerderijen in Hongarije en later ook Slowakije en Bessarabië (nu
West-Roemenië) ging
om daar de volksmuziek
voor het nageslacht
te bewaren. Maar ook
elders waren componisten met hetzelfde bezig:
de schilder/componist
Mikolajus iurlionis,
Cyrillus Kreek, Komitas
Vartabet of Veljo Tormis. In dit programma
trachten wij niet alleen
de rijkdom van de oor-

spronkelijke melodieën, maar ook
de kundigheid van bewerken van
de respectievelijke componisten te
demonstreren door middel van een
kort overzicht uit elk land.
Zaterdag 25 juni Dorpskerk Abcoude, Kerkplein 45, aanvang 20.15
uur. Toegang: € 16,00 / € 14,50
(voorverkoop, reductie). Kaarten
reserveren via:
www.amsterdamsecantorij.nl of bij
Marten Hoogenhout in Abcoude,
tel. 06 461 513 13.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Amateurarcheoloog Jan Bakker:

“Ik zit een beetje nostalgisch in elkaar”
Met zijn 88 jaar is Jan Bakker de oudste amateurarcheoloog van de Historische Vereniging 'De Proosdijlanden’. Een titel waar de Mijdrechter best trots op is. We maken kennis met Jan Bakker – die zich al grappend
voorstelt als ‘Jantje Bakker’. Het is geen man van veel woorden, de pientere man laat de beelden spreken.
Hij illustreert zijn passie voor het verleden met foto’s en voorwerpen. Die zeggen – met een beetje commentaar van Jan – meer dan duizend woorden.
Overal in zijn woning hangen foto’s
van familieleden. Foto’s van de
broer en ouders van zijn vrouw met
wie Jan nog altijd samen is, maar
ook foto’s van zijn eigen familie.
Jan: “Ik kom uit een groot gezin
van negen zoons en twee dochters.
Hoewel we nu weinig contact met
de familie hebben, is het gezin
altijd erg belangrijk geweest. Ik
ben nu 88 jaar oud, over twee jaar
ben ik zestig jaar getrouwd. Op
zo’n moment word je zuinig op dat
soort dingen.” Jan wijst naar een
oorkonde op de muur. “Mijn vader
heeft in 1973 zelfs een oorkonde
gekregen van de gemeente Vinkeveen, omdat hij altijd hard heeft
gewerkt voor ons grote gezin. De
medaille die erbij hoort heb ik ook.
Die bewaar ik mijn leven lang.” Al
snel loopt Jan naar de andere kant
van de huiskamer. Al wijzend naar
een pamflet vertelt hij: “Die man
op die poster heet Joris van Dijk.
Dat was de broer van mijn moeder
en was net als ik actief met fietsen.
Hij is zelfs kampioen van Nederland
geweest.” Naast de portretten van

familieleden heeft Jan ook verschillende aandenken aan de huizen die
hij bewoond heeft en zijn vroegere
werk. Overal in zijn huis hangen
foto’s en schilderingen van de
boerderij in Waverveen, waar Jan
nog altijd een schuur bezit. Daarnaast heeft hij ook verschillende
foto’s van de bedrijven waarvoor
hij zich ingezet heeft. In de keuken
pronkt een bord dat Jan in 1988 bij
zijn afscheid bij het bestuur van de
Rabobank kreeg. De bijbehorende
foto van de uitreiking hangt in zijn
woonkamer. Achterin de huiskamer
ligt een foto in een lijst. Jan pakt
het erbij. “Dat waren de werknemers van ons bedrijf. Mijn oom
was een graandorserij begonnen,
genaamd ‘De Echo’ en deze heb
ik samen met twee broers overgenomen. Jarenlang hebben we hier
graan gedorst. Nu worden het pand
en de grond verhuurd.”
Archeologische vondsten
Al van jongs af aan hield Jan van
oudheden. Als kind vond hij al wel
eens wat op het land, maar toen

er 27 jaar geleden een historische
vereniging in De Ronde Venen werd
opgericht, begon de hobby van Jan
echt vorm te krijgen. Jan: “Ik was
nooit echt op zoek, maar liep wel
altijd met het hoofd richting de
grond. Daarbij kwam ik nog wel
eens wat tegen. Bij het ploegen op
het land in Waverveen bijvoorbeeld.
Alles wat ik gevonden heb, komt uit
de Ronde Venen. De meeste spullen
komen uit de Poeldijk in Waverveen, waar ik geboren ben, en de
Cliffordweg, waar ik ook gewoond
heb.”
Dat hij veel gevonden heeft, dat
weet Jan nog goed. Maar bij de
vraag wát Jan allemaal gevonden
heeft, laat zijn geheugen hem een
beetje in de steek. Jan: “Ik heb nog
een bakje met pijpenkoppen die ik
gevonden heb en in de woonkamer
heb ik nog een stalen haardplaat en
een oude slee. Ook in mijn schuur in
Waverveen heb ik wat liggen, maar
daar kom ik zelf op deze leeftijd
niet zo vaak meer. Die schuur
wordt voor mij beheerd. Wat ik zoal

Expositie Stad en Land
Vijf kunstenaars laten u genieten van prachtige landschappen, stadsgezichten en andere vormen uit de natuur in verschillende technieken. Nog tot en
met 3 juli kunt u bij Galerie Fort aan de Drecht de expositie Stad en Land
komen bekijken. Zo is er werk te zien van Rob van Hoek. Het gaat dan om
werken met ondermeer transparante olieverf. Fraaie velden, landschappen
en bomenrijen brengen u in de juiste sfeer. Frank Zindler exposeert aquarellen van Amsterdam en Franse landschappen. Deze zijn in figuratieve stijl
gemaakt. De Amsterdamse schilder Josua de Jong laat werken zien met en
duidelijk Hollands kleurgebruik. De zwerf- en rolstenen van Herman van
der Made geven een heel apart tintje aan deze tentoonstelling. Tot slot vragen de vazen, sieraden schalen van Helena Jansz (Lamberti) uw aandacht
en laten u zien waar schoonheid en vergankelijkheid samenkomen.
Stad en Land is te zien op donderdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur en in
het weekend van 12.00-17.00 uur.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie op www.galeriefortaandedrecht.nl

Wegwerkzaamheden
Mijdrecht, Dorpsstraat
Op dinsdag 28 juni is de Dorpsstraat ter hoogte
van huisnummer 63 afgesloten voor al het
verkeer. Deze wegafsluiting is nodig omdat
Vitens een waterleiding moet aansluiten die in
het midden van de rijbaan ligt. Verkeer richting
Dorpsstraat wordt omgeleid via de Helmstraat
en Kerkstraat. Bij de Kerkstraat wordt het
eenrichtingsverkeer opgeheven en verkeersregelaars ter plaatse regelen het verkeer.
Vinkeveen - Loenen, N201
In de periode van 20 juni tot en met 24 juni
voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit
aan de Provincialeweg N201 tussen Vinkeveen
en Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en hm
59,8). De werkzaamheden worden op maandag, dinsdag en woensdag (20 tot en met 22
juni) overdag uitgevoerd tussen 7.00 uur en
18.00 uur. Ter hoogte van de werkzaamheden

geldt dan een snelheidsbeperking waarbij de
maximumsnelheid verlaagd wordt naar 50 km/
uur. Er zijn overdag geen beperkingen voor het
fietsverkeer.
Van woensdag 22 juni tot en met vrijdag 24
juni wordt er ‘s avonds en ’s nachts gewerkt tussen 20.00 uur en 6.00 uur de volgende ochtend.
Hierbij wordt één rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van tijdelijke verkeerslichten om en om langs het werk geleid en de
maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/
uur. Dit kan enige vertraging opleveren voor het
doorgaande verkeer. Het fietsverkeer kan gedurende de nachtelijke werkzaamheden onder
begeleiding het werkvak passeren. Tijdens de
nachtwerkzaamheden is een alternatieve route
beschikbaar vanaf Mijdrecht via de N212 en de
N401 richting de A2.
Vragen over de werkzaamheden? Bel met
030 258 38 88 of e-mail naar:

wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.

Jan Bakker heeft thuis en op zijn land de nodige pijpenkopjes gevonden. Ze zijn
onderdeel van zijn ruime verzameling.		
               foto patrick hesse
gevonden heb, kan ik niet zo snel
meer vertellen.” Wiesje Dykxhoorn
van de Historische Vereniging 'De
Proosdijlanden’ weet dit echter
precies. Zij is bestuurslid van de
historische vereniging waaraan Jan
Bakker vrijwel zijn gehele collectie
geschonken heeft. Wiesje: “Jan
heeft van alles verzameld. Elke
scherf die hij in het toemaakdek
heeft gevonden, lag bij hem thuis
en op zijn land in Waverveen. Hij
heeft daar ook veel pijpenkopjes
gevonden. Voor ons waardevol om
te zien en te oefenen. Deze spullen
kwamen overal vandaan. Sommige
ouder en andere minder oud. In
onze bibliotheek met boeken over
archeologie, kunst en pijpen liggen
verschillende boeken van meneer
Bakker en in onze Oudheidkamer
in De Boei, hangen prachtige oude
kaarten van De Ronde Venen, die in
het bezit waren van Jan. Ook een
prachtige gietijzeren pot uit de 19e
eeuw kunt u daar vinden. Wij zijn
meneer Bakker hier heel dankbaar
voor.”
Afscheid nemen
Jan is erg gehecht aan zijn woning
aan de Mijdrechtsedwarsweg. Dat
zijn woning zou moeten wijken voor
de komst van het recreatiegebied
Marickenland, kan Jan niet bevat-

ten. Daarvoor is de plaats hem te
dierbaar. Hoewel Jan een groot
deel van zijn archeologische collectie aan de historische vereniging
geschonken heeft, kost het de
Mijdrechter ook veel moeite om
spullen af te staan of weg te gooien.
Jan: “Ik bewaar zoveel mogelijk.
Mijn hele kelder ligt vol.” Een klein
trapje in de woonkamer leidt naar
deze kelder. Er liggen inderdaad
overal spullen. Klompen die Jan
tijdens de werkzaamheden gedragen heeft, tientallen krantenknipsel
en tijdschriften en vele verkleurde
boeken. Overal liggen briefjes met
beschrijvingen bij. Opvallend zijn
Jans dagboeken. Er staan er zo’n
tien op een rij. Jan: “Ik heb altijd
een dagboek bijgehouden. Nu doe ik
dit niet meer zo actief als vroeger,
maar ik houd het nog steeds bij.
Niet voor de kinderen, want die
hebben we niet, maar voor mezelf
en voor wie het straks lezen wil.
Wanneer je het in geld uitdrukt is
alles wat ik heb niet zo waardevol,
maar voor mij is alles het bewaren
waard. Zelfs de auto heb ik nog.
Hier heb ik al vier jaar niet meer in
gereden, maar toch kan ik hem niet
wegdoen. Het behoort tot mijn verleden en het verleden dat vergeet je
nooit. Dat koester je voor altijd.”

Vaarexcursies Botshol mogen weer
Met ingang van zaterdag 18 juni kan er weer gevaren worden in Botshol nu het broedseizoen is afgelopen. Natuurmonumenten organiseert elke woensdag en zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur een vaartocht door het natuurgebied Botshol.
De tocht gaat door enorm afwisselend landschap. Langs veenweiden, rietlanden en moerasbos, door smalle slootjes en over weidse plassen. Het is bijzonder kleurrijk door een enorme
variatie in plantensoorten zoals
verschillende orchideeën die in deze
tijd bloeien. En u krijgt uitleg over
de bijzondere moerasplant galigaan
waar dit gebied bekend om staat.
Verder zitten er volop vogels in Botshol. De lepelaar en de aalscholver
zult u zeker te zien krijgen en met
een beetje geluk scheert de bruine
kiekendief boven de rietlanden.
De excursies zijn van 18 juni t/m 20
juli.

Kosten: kinderen (tot 12 jaar) €4,- leden
€8,- niet leden 12,- U kunt zich opgeven bij
de ledenservice van Natuurmonumenten 0356559911 of via www.natuurmonumenten.nl

12		

DE NIEUWE KIA PICANTO
VOL MET KARAKTER

KIA PICANTO

v.a. € 7.995,lease v.a. € 189,-/mnd

• BELASTINGVRIJ
• 14% BIJTELLING
*
• €500,- EXTRA INRUILKORTING
Gem. verbruik: 4,1 – 5,6 l/100km, 24,4 – 17,8 km/l. CO2 -uitstoot: 95 – 130 g/km.

AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl
*De € 500,- extra inruilwaarde geldt bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto 5 deurs modeljaar 2012 in de periode van 12 april t/m 30 juni 2011. De inruilauto dient
minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privé persoon of klein zakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de
gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. De uiterlijke registratiedatum van de nieuwe auto is 29 juli 2011. Getoonde model kan afwijken van
standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage.
Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud
en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer
informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.
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beestenboel
Ik ga op reis en neem mee… de hond!
Vader heeft het eindelijk voor elkaar,
denkt hij. Met een voldaan gevoel bekijkt hij zijn volgepakte auto. Wat er
ook op de stoep stond, tent, tassen,
stoeltjes,tafeltje, doos vol met eten, alles
zit er in. En overzichtelijk. De vakantie
kan beginnen. Dan gaat zijn blik naar
voren, naar de stoel van de bijrijder. Wie
is daar alvast maar gaan zitten ? Juist ja,
Boris. “Schat, moeten we nog iets voor
de hond regelen???!”
De zomervakantie komt er aan en dan
doemt altijd de vraag, gaat ie mee of niet?
Sommige mensen boeken in december
al het pension, je wilt zeker weten dat je
hond bij zijn favoriete opvang terecht kan.
Er zijn hondeneigenaren die de reisplannen juist volledig op de hond afstemmen:
samen thuis, samen uit. Het is geen vraag
of hij meegaat. Houdt hij van de bergen of
gaat-ie liever naar zee ? Mee op de boot ?
Niets leuker dan met je hond op vakantie,
en door je wandelingen zie je meer van je
vakantiestek. Je hebt mensen die speciaal
voor de hond thuisblijven: ‘hij is te oud om
nog te reizen’. Anderen bekijken het per
jaar, bedenken af en toe een uitwisseling
met ‘uitlaatvrienden’; zo gaat onze hond
Bram een weekje op bezoek bij zijn dikke
maat Skip en andersom. Het moet allemaal
net passen. Iedereen zijn afweging.

huisdier vertelt ‘hij gaat morgen mee’ of ‘hij
gaat vanavond naar het dierenpension’. Dat
is te laat. Gaat de hond (of kat !) mee naar
het buitenland? Gezellig! Dan is in ieder
geval een chip verplicht, evenals een geldig
paspoort en een hondsdolheidvaccinatie,
de eerste keer minimaal 21(!) dagen voor
vertrek. Verder hangt het helemaal af welk
land je bezoekt. Zijn er door bloedparasieten besmette teken? Komt er hartworm
voor? Leishmania??! Iedere dierenkliniek
zal u graag voorlichten over de te nemen
maatregelen. Het is maatwerk, afhankelijk van het land waar u heen gaat. Het is
belangrijk aan de regelgeving te voldoen,
zodat je bij een eventuele controle niet in
de piepzak hoeft te zitten of Boris in den
vreemde moet achter blijven...
Maar zeker zo belangrijk zijn de voorzorgsmaatregelen en informatie over mogelijke
infecties. Laat u tijdig voorlichten. En tot
slot, wellicht het meest belangrijke van de
hele onderneming: zorg dat de hond het
naar zijn zin heeft. Haal stressfactoren
weg, neem zijn eten, zijn kleedje mee,
neem de tijd en.... de hond loopt zijn neus
wel achterna; een mooi motto om over te
nemen op vakantie!
Hans Walder
Dierenartsen Amstel
Vecht & Venen

www.dkavv.nl
Maarrr… bedenk het niet op de laatste
dag! We zien ze ieder jaar op de kliniek
langskomen, de cliënt die wijzend op zijn

Informatieavond op 23 juni a.s. van 17:00 tot 20:00 uur

Midzomer Grutto Avond
Vida makelaars organiseert op woensdag 23 juni a.s. een kijkersavond voor belangstellenden op de bouwplaats van nieuwbouwproject “De Grutto” in Mijdrecht, op de hoek
van de Hoofdweg en Roerdomp. Iedereen is welkom. De bouwer, Bolton Bouw uit Zegveld, is deze avond aanwezig om u te informeren over de laatste ontwikkelingen.
Er zijn nog diverse woningen en appartementen beschikbaar. Kiest u voor een eengezinswoning met tuin, een appartement of een
combinatie in de vorm van een maisonnette?
In De Grutto kan het allemaal!
Alle woningen hebben een fantastische
uitstraling, met uitzicht op het water of
de binnentuin. Er zijn verschillende typen,
waarbij men de luxe heeft om de moderne
keuken en het sanitair geheel naar eigen

smaak te kunnen uitzoeken. In de garage zijn
één, of meerdere eigen parkeerplaatsen gereserveerd. De parkeergarage is alleen voor
bewoners toegankelijk. Boven de parkeergarage wordt een gezellig ontmoetingsdek
gecreëerd.
Heeft u vragen over uw eigen woning? Of
bent u nieuwsgierig naar De Grutto? Kom
dan naar de informatieavond op 23 juni a.s.!

...boodschappenmaatje kletsmaatje wandelmaatje
luistermaatje regelmaatje koffiemaatje...

Wilt u
een
maatje
zijn?

Foto Joost van Velsen

Wat voor maatje bent u?
Wilt u een maatje worden omdat u het fijn vindt
om betekenisvol te zijn voor mantelzorgers,
oudere mensen of voor mensen met een
handicap of chronische ziekte en heeft u een
paar uurtjes beschikbaar?
Wat voor maatje zoekt u?
Bent u op zoek naar een maatje omdat de
dagen te lang zijn, of omdat er te weinig
mensen om u heen beschikbaar zijn voor een
praatje, een uitstapje of een goed gesprek?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Carolien Harbers:
Telefoon:
0297-230280
Email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl
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Slank de zomer in!
Bozenhoven 19

3641 AB Mijdrecht

Tel:06-10903050

Slank worden & Slank blijven
1e consult (± 30min.) gratis en vrijblijvend!
Maak nu 1 afspraak en bel: 06-10903050

www.slimness.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Beek & Geyn kinderopvang

Laat een kind merken dat het er mag zijn
Uitgerekend op een moment dat de politieke discussie over de financiering van de kinderopvang weer is
opgelaaid, openen Wenny Vonk en Esther te Voortwis hun nieuwe kinderopvang bij een landelijk gelegen
boerderij in Baambrugge. In een gebied met veel werkende ouders zal er altijd vraag zijn naar kwalitatief
goede kinderopvang, menen zij. En de grote belangstelling tijdens een open dag op 4 juni jl. sterkte de
beide dames in die opvatting. Op 20 juni a.s. gaan ze echt van start.
Wenny en Esther zijn zo’n twee jaar
geleden met elkaar in contact gekomen. Esther komt oorspronkelijk uit
de wereld van personeelszaken en
secretarieel werk. Winny is jarenlang
in de bloemenbranche actief geweest.
Ze waren allebei op een punt in hun
leven dat ze iets wilden gaan ondernemen en ze kwamen er achter dat
ze dezelfde passie deelden. Esther:
“We hebben allebei kinderen en
mogen ons dus wel ervaringsdeskundige noemen. Er is hier in de
omgeving nog steeds een tekort aan
kinderopvang. En in de loop van de
tijd ontstond bij mij het idee dat de
kinderopvang vanuit een andere kijk
georganiseerd zou kunnen worden. In
gesprekken met Wenny kwamen we
tot de ontdekking dat we allebei op
één lijn zaten en zo rijpte het idee om
samen een kinderopvang op te gaan
zetten.”
Bepalende levensfase
“De eerste jaren van een kind zijn
van grote invloed hoe het in zijn
of haar verdere leven in de wereld
staat,” stelt Winny. “Wij werken
beiden vanuit een christelijke levensovertuiging. Dat dragen we ook uit
door ons te presenteren als ‘chris-

telijke’ kinderopvang. En dat vindt
je ook terug in onze benadering en
aanpak, in de manier waarop we met
kinderen omgaan. Dan gaat het nog
niet zozeer over het feit dat we dag
beginnen met een liedje of een verhaaltje, maar dat uit zich vooral in de
manier waarop wij tegen de kinderen
en tegen hun ontwikkeling aankijken.
Ze brengen doorgaans flink wat
tijd door in de kinderopvang. Het is
dus belangrijk dat je die tijd goed
besteed. In de eerste levensjaren leg
je de basis voor hun verdere groei en
ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dan
ook dat elk kind gewenst en geliefd
is. Een kind mag weten dat het er
mag zijn.”
Op de boerderij
Een van de uitgangspunten van Winny en Esther was kinderen een plek
dicht bij de natuur te geven. Esther:
“Dat is gelukt doordat we ons hier
op de boerderij van Wenny konden
vestigen. Er was een oude stal die
we hebben opgeknapt. De gemeente
heeft ons hiervoor een vergunning
verstrekt. Ik mag wel zeggen dat we
van de gemeente en de GGD alle
medewerking hebben gehad. Zo’n
kinderopvang moet natuurlijk aan

STIJL7Tien in Abcoude nu geopend

allerlei voorwaarden voldoen. Om te
beginnen hebben we een pedagogisch
plan opgesteld waarin we onze manier van werken hebben beschreven.”
“Ook voor wat de inrichting van het
gebouw moet je aan allerlei voorschriften voldoen,”vult Winny aan.
“Er is een risico inventarisatie gemaakt. En verder gaat het om hygiëne, veiligheid en dergelijke. De
oude stal moest ingrijpend verbouwd
worden. We wilden graag een
frisse, lichte, huiselijke en stijlvolle
inrichting. Daarbij hebben we, met
respect voor de authenticiteit van het
gebouw, zoveel mogelijk oorspronkelijke details bewaard. We zijn zelf
erg tevreden over het eindresultaat
en gezien de reacties tijdens de open
dag spreekt het ook veel mensen
aan.”
Naar de natuur
Een van de redenen om deze locatie
te kiezen was voor Esther en Winny
ook het feit dat de kinderen hier
kennis kunnen maken met tal van
aspecten van de natuur. Winny:
“We hebben hier een aantal hobbyboerderij dieren rondlopen. Er is een
ezel en een pony, er zijn schapen en
kippen. Er is dus alle gelegenheid

Maandag start Beek & Geyn een op christelijke leest geschoeide kinderopvang in
deze landelijk gelegen boerderij in Baambrugge.
                foto patrick hesse
voor de kinderen om te kijken en te
ontdekken wat dieren zijn. Kijken
hoe ze er uit zien, hoe ze klinken, hoe
ze voelen en hoe ze ruiken. Er is dus
volop ruimte voor beleving, die wij
zo belangrijk vinden voor die jonge
kinderen.”
Op 20 juni van start
Beek & Geyn (christelijke) kinderopvang gaat 20 juni a.s. van start. Er is
plaats voor maximaal 23 kinderen.
Er zijn momenteel 12 kinderen aangemeld. Esther: “Er is dus nog volop
plaats. Beek & Geyn kinderopvang
gaat van start met twee leidsters. De
kinderen zijn ingedeeld in twee groepen. Een groep voor de allerkleinsten
van baby tot anderhalf à twee jaar
en de groep van ouderen tot vier

jaar.”Terugkomend op de bezuinigingsplannen van de overheid, meldt
Winny nog dat ze op een gemiddeld
prijsniveau zitten voor wat betreft de
ouderbijdrage. “Wij denken dat we
daarmee een goede verhouding hebben met wat we kunnen bieden: een
liefdevolle, veilige en professionele
opvang op een unieke locatie, dicht
bij de natuur. Kinderen zullen hier
een flink deel van hun jonge jaren op
een heel plezierige manier kunnen
doorbrengen.”
Beek & Geyn kinderopvang is gevestigd aan de Rijksstraatweg 1 in
Baambrugge en is telefonisch bereikbaar onder nr. 06 245 516 14. Meer
informatie kan men ook vinden op

www.beekengeynkinderopvang.nl.

Han van Eijk op OBS De Eendracht
Een videoclip die in één take werd opgenomen en waaraan alle 272
leerlingen meewerkten. Leerkrachten Manja van Buul en Marloes
Mooijman van OBS De Eendracht produceerden een zogeheten 'lipdub'
op het nummer ‘Leef!’ Zanger Han van Eijk, die het nummer inzong
voor het RTL-programma Big Brother, kwam speciaal naar de Eendracht om samen met de kinderen het nummer Leef te zingen.

Vorige week heeft ‘STIJL7Tien,
wonen en genieten’ haar deuren geopend voor Abcoude en omstreken.
Het was al opgevallen dat het pand
aan de Hoogstraat 17 in Abcoude de
laatste weken een complete gedaantewisseling heeft ondergaan. Een
lang gekoesterde droom van Marga
Heising, om een lifestylewinkel te
openen ging hiermee in vervulling.
“Ik had al jaren lang het gevoel dat
dit in Abcoude werd gemist”, zegt
zij. “Het is mijn passie om kwalitatief goede en stijlvolle producten te
combineren. En dat kunnen klanten
in onze winkel vinden.”
Samen met Denise van den Boogaard, bloemiste van beroep, hebben zij een concept neergezet dat
stoer en verrassend is. “Vanuit mijn
ervaring weet ik wat onze klanten
zoeken” aldus Denise. “We verkopen
merken en producten met een verhaal: een tweede leven of natuurlijke
materialen, maar vooral stijlvol en
duurzaam. Onze collectie bestaat

onder meer uit meubels, lampen,
tafellinnen , sieraden, Franse leren
tassen, serviesgoed, kaarsen en
nog veel meer leuke accessoires.
Kortom: cadeaus voor jezelf of een
ander.”
STIJL7Tien voert een aantal
bekende merken, zoals Hk Living,
Van Verre, Otentic, Householdhardware, Pol’s potten, It’s about Romi,
&Klevering, Kitsch Kitchen en ML
Fabrics. “Het unieke is dat we ook
artikelen van minder bekende jonge
ontwerpers aanbieden”, vertelt
Marga met veel enthousiasme. “Wij
willen met de inrichting van de winkel steeds weer verrassen. Het moet
een feestje zijn om bij ons binnen te
lopen”. De reacties van de klanten
zijn stuk voor stuk positief. “Een
aanwinst voor het dorp”, aldus een
klant die met een net aangeschaft
cadeau de winkel verlaat. Iedereen
is dan ook van harte welkom om de
sfeer te proeven en rond te kijken in
dit prachtig verbouwde pand.

Manja van Buul, leerkracht op de
Eendracht, werd door een vriendin
gebeld die de Lipdub van de Eendracht op Twitter had bekeken. Die
had Han inmiddels gevraagd of hij
bereid was samen met de kinderen
zijn lied Leef te zingen. Dat wilde
hij graag doen.
Afgelopen vrijdag was het dan ook
een beetje feest op school. Niet
iedere dag komt er immers een
bekendheid naar je school. Alle 272

kinderen stonden op het grasveld
voor het podium waar Han optrad.
Tussen de vrolijke noten door was
er tijd vragen te stellen aan Han.
De kinderen en hun ouders genoten van het optreden van Han en
zongen nog één keer samen het lied
Leef. Uit volle borst.
Zelf kijken? Ga naar:

http://a-url.nl/CJtg.
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De keuze van...

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

Vergane glorie

Blikjes, flesjes, glazen, asbakken, autootjes en sleutelhangers,
uitgestald over twee zalen in De
Meijert. Het is Tweede Pinksterdag en ik struin rond over de
Internationale Coca Cola Verzamelbeurs. Verzamelaars vanuit
onder andere Spanje, Turkije,
Suriname, België en Nederland
reizen de hele wereld over met
hun bij elkaar verzamelde Coca
Cola-collectie en zijn vandaag
ook hier aanwezig.
Volgens standhouder Jan Ros is
het een dure hobby. Hij zit achter
een kraam die staat volgestapeld
met Coca Cola autootjes. Thuis
heeft hij twaalfhonderd verschillende exemplaren, verspreid over
zeven vitrinekasten. Hij bestelde
ze uit allerlei landen, meerdere
tegelijk. Om die dan weer te
verkopen en zo zijn verzameling
te financieren. Maar dat lukt
tegenwoordig niet meer. Op een
dag als deze draait hij verlies.
Daarom handelt hij sinds kort in
horloges. Maar zelfs daarmee
kan de verzamelaar zijn hobby
niet meer bekostigen. Beurzen
afrijden, hotelovernachtingen,
dubbele exemplaren die niemand
meer wil hebben, concurrentie
van internet; het wordt hem te
gortig. Ros: “De nieuwe generatie verzamelt niet meer, maar
speelt liever computerspelletjes.
Het is vergane glorie.”
Hij zou er geen tweede keer aan
beginnen, maar stoppen kan hij
ook niet. Wie begint met verzamelen, komt er niet meer af. En
hoe meer je hebt, hoe dieper je
er in vastgroeit. Dat bevestigt
de 64-jarige Spanjaard Antonio
Martínez Andreu. Hij draagt een
legergroen Coca Cola werkpak
met strik en pet en werkte veertig jaar voor het frisdrankbedrijf.
In zijn huis in Spanje heeft hij
vierduizend verschillende blikjes
staan, maar in een dorp buiten
Barcelona heeft hij sinds hij in
2007 met pensioen ging zelfs
een officieel Coca Cola museum.
Het is puur een hobby en hij
vraagt dan ook geen entree.
Volgens zijn zoon, werkzaam bij
een aan Coca Cola gerelateerd
bedrijf, brengt hij er alle dagen
door, tussen de flessen en blikken. “Op de eerste plaats komt
mijn familie, daarna Coca Cola,”
vertelt de Spanjaard vrolijk,
terwijl hij foto’s van zijn arsenaal
onder mijn neus drukt.
De passie van deze Coca Cola
fanaten, die geld toeleggen voor
een leeg colablikje en hun huis
er mee volstouwen, raakt me.
Ze reizen de wereld af met één
doel; zoveel mogelijk van dat
Amerikaanse merk verzamelen.
Het is geinig, merkwaardig,
fascinerend en eigenlijk zo
simpel; het maakt me even heel
gelukkig.

marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1
...de heer Beeker
Titel: Geschiedenis van een
genotzoeker			
Auteur: Richard Mason
'Mijn vrouw en ik lezen allebei
erg graag. Doordat we heel
weinig televisie kijken hebben we
daar ook tijd voor. We houden allebei van literatuur en goede detectives. Mijn vrouw was vroeger
bibliothecaresse, zij las dus altijd
al veel boeken en besprak deze.
Ze houdt nog altijd goed bij wat
er allemaal gepubliceerd wordt.
In de Boekenbijlage van NRC
Handelsblad, die donderdags verschijnt, kijken we welke boeken
ons aanspreken. Daarin werd ook
'Geschiedenis van een genotzoeker' besproken, over een jongeman die probeert te ontsnappen
aan zijn kleurloze bestaan. Het
verhaal speelt zich af in Amsterdam, aan het begin van de vorige
eeuw. Als we in Oostenrijk zijn
lezen we ook veel, daar koop ik
ook wel Duitstalige boeken van
opkomende schrjivers.'

Op volle zee			
Wilbur Smith
Hazel Bannock is de
belangrijkste
erfgenaam
van Bannock
Oil Corp,
een van de
grootste olieproducenten
ter wereld.
Tijdens een
cruise op de Indische Oceaan wordt
Hazels privéjacht gekaapt door
Somalische piraten. Hazel is op dat
moment niet aan boord, maar haar
negentienjarige dochter Cayla wordt
gekidnapt. De piraten eisen niet
minder dan twintig miljoen dollar
losgeld voor haar vrijlating. Ingewikkelde politieke en diplomatieke
overwegingen weerhouden de autoriteiten ervan in te grijpen. Hazel
is radeloos, en wanneer ze bewijs
ontvangt van de gruwelijke martelingen waaraan haar dochter wordt
onderworpen, roept ze de hulp in van
Hector Cross. Hector is de eigenaar
van Cross Bow Security, het bedrijf
dat de beveiliging voor Bannock Oil
Corp verzorgt, en een man die zich
door niets of niemand laat stoppen.
Samen besluiten Hazel en Hector
het recht in eigen hand te nemen en
Cayla te bevrijden.

2

#Twitter werkt!		
Fiona Stoop
Werk vinden
via Twitter,
zelfs zonder
ervaring met
dit medium?
Het kan
echt! Banenzoekers kunnen online
netwerken

niet langer negeren, steeds meer bedrijven werven via sociale netwerksites als Twitter. Ook zzp’ers vinden
steeds vaker nieuwe opdrachtgevers
via sociale media. En klanten volgen
hun favoriete bedrijven op de voet.
Om niet achter te blijven is het dus
hoog tijd om de vele toepassingen
van Twitter te ontdekken. Want er is
zoveel meer mogelijk voor werkzoekenden, zzp’ers en kleine ondernemers dan alleen de laatste trending
topics volgen! In vogelvlucht neemt
Fiona Stoop je mee in de wereld van
Twitter.

3

De terugkeer van de leeuw
Nelson DeMille
John Corey,
ex-rechercheur
Moordzaken in
New York en nu
special agent
voor de AntiTerrorist Task
Force, is terug.
Maar dat geldt
ook voor Asad Khalil, de beruchte
Libische terrorist, beter bekend als
‘De Leeuw’. Terwijl Corey en zijn
vrouw, FBI-agent Kate Mayfield,
jacht maakten op Khalil, elimineerde
deze zijn slachtoffers een voor een
en verdween spoorloos. Nu, jaren
later, is Khalil teruggekeerd naar
Amerika om een ongekende golf van
terreur te ontketenen en enkele rekeningen te vereffenen. ‘De Leeuw’
is een meedogenloze moordenaar
die op wraak zint. Maar John Corey
gaat tot het uiterste om zijn doel te
bereiken: Khalil opsporen en hem
doden…
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Zeg haar naam		
Fransisco Goldman
Het is
ondenkbaar dat
Franks
twintig
jaar
jongere,
levenslustige

Ondernemersvereniging Wilnis presenteert:

Midzomerbraderie Wilnis 2011
Woensdag 22 juni wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden
in het ‘nieuwe oude’ dorpscentrum
van Wilnis. De Dorpsstraat is het
afgelopen najaar volledig gerenoveerd en ziet er nu weer helemaal
fris en knus uit. Brede trottoirs
voor het winkelend publiek. Er
staan kramen waar van alles te zien
valt en traditioneel zoals elk jaar
laat de zon zich van haar beste kant
zien.
Zo vind je middenin de Dorpsstraat
de slager Gelderblom met diverse
broodjes en kipsaté. Daarnaast tref
je Beauty-Lounge Bellissimo voor
een complete gezichtsverzorging en
Damesmode Groot Gelijk, voor als
het een maatje groter moet zijn. Onze
plaatselijke goudsmid Nant Hartel
is met interessante aanbiedingen
aanwezig en Willem van Harberden
van de gelijknamige schilderswinkel
ontbreekt evenmin. Verse groenten
en fruitwaren zijn te vinden bij het

Fruitpaleis. Even verderop vindt u
drogisterij Nagtegaal met een scala
aan producten, die je in een drogisterij mag verwachten. Ga ook eens
langs bij het Servicepunt om te horen
wat zij voor u kunnen betekenen.
Voor de laatste mode moet u zijn bij
Wouda-Fashion, mode die je raakt.
Daarnaast kapsalon Lydia die je
haar compleet verzorgt. Kortom, het
centrum van Wilnis leeft! Natuurlijk
zijn er kramen met poffertjes, pan-

nenkoeken, suikerspinnen, bloemen,
groenten, antiek, sieraden, snuisterijtjes, noem maar op; er is van alles te
vinden.
Ook Stichting “Mensen in Nood” is
op de midzomerbraderie aanwezig.
Ga kijken bij deze kraam en kijk
hoe deze Stichting te helpen is. Een
bezoek aan de Historische vereniging De Ronde Venen is zeker de
moeite waard! Ook Kringkoop is

bruid Aura Estrada eerder overlijdt
dan hij, maar toch gebeurt het
ondenkbare: de getalenteerde
schrijfster sterft door een ‘freak
accident’, vlak voor de viering van
hun tweejarig huwelijk. Frank wordt
halfgek van verdriet en navigeert
stuurloos in een onherkenbare en
tegelijkertijd vijandige realiteit:
de moeder van Aura houdt hem
verantwoordelijk voor de dood van
haar dochter.
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De Grijze Jager 10 De keizer
van Nihon-Ja		
John Flanagan
Arnaut
wordt vermist. Enkele
maanden
geleden is
hij vertrokken op een
militaire
missie naar
het hof van
de keizer
van Nihon-Ja en daarna is er niets
meer van hem vernomen. Evanlyn
maakt zich zorgen en besluit met
Will en Alyss op onderzoek uit te
gaan. Aangekomen in Nihon-Ja
blijkt Arnaut verstrikt te zijn geraakt
in een politiek web. Leden van de
Senshi, een kaste die gevreesd wordt
om zijn vechtkunst, zijn in opstand
gekomen tegen de keizer en Arnaut
heeft ervoor gekozen om te blijven
en de afgezette keizer bij te staan.
Met de komst van Will breekt er
een nieuw hoofdstuk aan. Samen
staan ze voor de moeilijke taak om
mannen te vinden die het durven
opnemen tegen de behendige Senshi. Ook Alyss en Evanlyn willen hun
steentje bijdragen, maar om goed
samen te kunnen werken moeten
deze eeuwige rivales eerst hun eigen
strijdbijl zien te begraven. Zal het de
vier vrienden lukken om de keizer
van Nihon-Ja weer op de troon te
krijgen?

aanwezig waar allerlei dingen voor
een habbekrats zijn aan te schaffen. Bij de verkeerskruising zijn de
bekende Oudhuyzer-sloepen van Jan
Nap, waar tevens de Arctic Quads van
Adrie van Ieperen te bewonderen
zijn. U staat ervan versteld hoe sterk
deze voertuigen zijn.
Je bent niet op de braderie geweest
als je geen bezoek hebt gebracht
bij Ed de Haan. Elektrische fietsen
horen bij het dagelijkse straatbeeld.
Laat u informeren over de voordelen
hiervan.
Voor diegenen die dorst en trek
hebben kunnen terecht bij Café De
Buurvrouw, waar tevens Amsterdamse straatmuziek is van Hans Kap
(aanvang: 19.00 uur). Voor relaxed
tafelen kun je terecht bij Brasserie
de Waard, die tegenwoordig wordt
gerund door Sandra en Tibor. Kortom
de Wilnisser midzomerbraderie, die
’s middags vanaf twaalf uur tot ’s
avonds negen uur gehouden wordt,
belooft weer gezellig te worden!
De midzomerbraderie van Wilnis:
mis 'm niet!
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Limousinboerderij De Meierij, Loenersloot
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Als biologische kok hou ik van dieren, vooral steak. Maar niet zomaar
elke steak en ik heb een hekel aan lage kwaliteit, intensief geteeld
spul dat taai en smakeloos is, vooral als het van duizenden kilometers
hiervandaan is ingevlogen. Wat ik wil is vlees dat heel sappig, mals en
smaakvol is en dat de tijd en energie waard is om te kopen. Dus voor
degenen die echt om dieren geven maar ook houden van een lekker
stukje vlees, heb ik een klein geheim dat ik met jullie ga delen. Maar
onthoud; er zijn maar weinig dingen die het echt waard zijn te hebben
die je zomaar kunt halen in een mandje bij de supermarkt.
Limousinboerderij “De Meierij” zit aan het einde van de Polderweg
in het kleine dorpje Loenersloot. Deze prachtige boerderij uit 1929 is
het thuis van Gerrit, Willy en Hendrick Kreuger en ongeveer 80 fraaie
Franse Limousin koeien.
De prachtige chocoladekleurige koeien zijn een klein vlekje aan de horizon als Patrick en ik samen met de Kreugers door het lange gras naar
de koeien waden. Deze dieren zijn totaal tegengesteld aan de 'normale'
zwart-witte Friese koeien, die behalve melk produceren niet in staat
lijken tot iets heel speciaals. De Limousin koeien daarentegen zijn hele
wilde dieren. De boer leidt ons langzaam naar een familiegroep koeien
en kalfjes, die in de regel ook een stier bevat die wel meer dan 1.000 kg
kan wegen. Patrick besluit slim genoeg om een telelens op zijn camera
te bevestigen, zodat wij een kleine voorsprong hebben mocht de stier besluiten op ons af te rennen. Ook de vrouwtjes zien er zo alert uit alsof ze
elk moment in galop op ons af kunnen komen als ze zich bedreigt zouden
voelen. Zoals je op de foto’s kunt zien ben ik best dichtbij gekomen. Nog
niet Ernest Hemingway, maar niet slecht voor De Groene Venen...
Nadat Patrick en ik ons leven op het spel hebben gezet, zijn we opgelucht als we weer aan de juiste kant van het hek staan. Ik heb altijd trek
na een dagje jagen op groot wild en dus overleggen we met Gerrit en
Hendrick over de mogelijkheden. Het werkt als volgt: kijk op de website,
bestel online of telefonisch. Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de boerderij, maar alleen op zaterdag tussen 10:00 en 16:00
uur. Maar verwacht niet altijd het soort vlees dat je wilt. De meeste
mensen willen de haasbiefstuk, die vervolgens dus ook snel uitverkocht
is. Niet omdat dit het smaakvolste stuk vlees is, maar omdat het het makkelijkst te bereiden is. Probeer anders één van de twintig andere soorten
vlees en zoek even in een kookboek op hoe het het beste klaar te maken.
Eén ding is zeker, je zult het beste vlees eten dat er te krijgen is. Een
puur ras, antibioticavrij gecertificeerd en zo dicht mogelijk geteeld bij
het wilde dier als mogelijk en allemaal zo om de hoek verkrijgbaar, nou
ja, bijna dan.

Zesde druk

Begrippen voor
vervening
Op 1 juni jl. verscheen alweer de
zesde druk van het boek “Begrippen voor vervening”. In januari dit
jaar presenteerde de schrijver nog
de vijfde druk, die al binnen enkele
weken uitverkocht raakte.
“Begrippen voor vervening” staat vol
met feiten over de geschiedenis van De
Ronde Venen, met name over de landschapsontwikkeling en de turfindustrie.

Daarnaast vind je in het boek volledige
begrippenlijsten over turf, namenlijsten
van bekende Vinkeveeners in de veenderij en spreekwoorden en gezegden
die met turf te maken hebben. De vernieuwde 6e druk bevat nieuwe feiten,
een nieuwe indeling en heeft bovendien
een nieuw uiterlijk gekregen.
Schrijver Dick Koeleman heeft tijdens
zijn werk als rondleider bij
Museum De Ronde Venen de behoefte gezien aan een naslagwerk met
betrekking tot de vervening. Tijdens
het rondleiden kreeg hij steeds vaker
vragen van bezoekers, maar ook van
collega rondleiders, waarop hij het

tip
s
’
d
i
v
a
D
Studenten recept voor hongerige sporters
Ingrediënten
2 eetlepels olijfolie
500g rundergehakt
500g pittige runderworsten, omhulsel verwijderd
1 grote ui, gesneden
4 tenen knoflook, geperst
250ml kippenbouillon (biologisch)
5 g gesneden verse basilicum
800 g blokjes tomaten (uit blik) op smaak gebracht met knoflook,
oregano en basilicuml
410 g cannellini bonen, afgespoeld en uitgelekt
50 gram ongekookte penne pasta
250g verse baby spinazie, gewassen
200g geraspte kaas
Bereiding
Verwarm de olie in een grote pan op een middelmatige hitten. Voeg
het gehakt, de worst en de ui toe tot het vlees licht gebruind is, blijf
roeren. Voeg de knoflook toe en kook 30 seconden.
Voeg de bouillon, basilicum, tomaten en bonen toe. Breng aan de kook.
Bedek en kook op een laag vuur en roer af en toe. Voeg de pasta toe
en kook tot de pasta gaar is.
Voeg de spinazie toe en kook tot de spinazie zacht is en roer af en toe.
Haal de pan van het vuur en roer de kaas erdoorheen. Serveer met
extra kaas.

N ZIEL
E
T
MET HAR
GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

?
e koop
Waar t

Gerrit, Willy en Hendrik
Kreuger
Polderweg 6
3634 AC Loenersloot
Tel: 0294-232349 of
06-21551427
(Niet op zondag)
E-mail: info@betervlees.nl

www.betervlees.nl

antwoord niet direct paraat had. Steeds
vaker probeerde hij antwoorden te
achterhalen en zocht o.a. door de
collectie, de bibliotheek en het archief
van Museum De Ronde Venen. Ook zijn
heel wat andere archieven en bibliotheken aangedaan. Ook oud verveners
waren een bron van informatie.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in
het boek “Begrippen voor vervening”.

Het boek “Begrippen voor vervening”
door Dick Koeleman is te koop bij Museum De Ronde Venen en kost €9,95.
Foto: Dick signeert zijn boek.
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Sportman 2010 zet goede lijn in 2011 door
Afgelopen weekend is Lennart
Cnossen (44) uit Abcoude Nederlands kampioen zeilen geworden in
de Laserklasse. Cnossen, vorig jaar
uitgeroepen tot sportman van De
Ronde Venen, leverde een ongekende prestatie door ex-olympiër
Arnoud Hummel en voormalig
wereldkampioen Alan Davis in een
rechtstreeks duel te verslaan.
De Laser is een eenmansboot
waarin ook in leeftijdscategorieën wordt gevaren. Vanaf 35 jaar
strijden de zeilers tegen elkaar in

de Master-klasse. Lennart Cnossen
is lid van WSV De Doordrijvers.
Wekelijks organiseert deze zeilclub
vrijdagavondwedstrijden op het
Kinselmeer even boven Amsterdam. Een gezellige club maar met
wedstrijden op hoog niveau, want er
varen nog meer Nederlandse kampioenen rond. Zo werd afgelopen
weekend in de Laser Radiaal klasse
Johan Stam (67), ook lid van De
Doordrijvers, Nederlands kampioen.
Voor meer info en de uitslagen kijk
op www.doordrijvers.nl.

Johan Stam en Lennart Cnossen van de
Doordrijvers.

In mei leggen alle vogels een ei….
Je kunt gerust zeggen dat elk vogelei een wonder van de natuur
is. De basiskenmerken van een ei kent iedereen; eiwit en een gele
dooier. Als het ei is bevrucht en de ouders houden het ei goed warm
dan groeit er zomaar een kuiken in. Dat vogels eieren leggen en
geen levende jongen baren is eenvoudig te verklaren. Als een vogel
zwanger zou zijn dan zou zij door haar gewicht ter aarde storten.
Ook zou zij te zwaar zijn om te kunnen (op)vliegen waardoor ze o.a.
een makkelijke prooi zou zijn voor roofdieren. Eieren leggen is dus
veel praktischer.
En zoveel vogels, zoveel eieren. De
verschillende eivormen hebben zich
door de evolutie heen ontwikkeld en
zijn kenmerkend voor een vogelsoort geworden. De vorm van het ei
komt overeen met de vorm van het
bekken van de vogel. Een vogel met
een langgerekt bekken zoals de fuut
legt langgerekte eieren. Een vogel
met een diep bekken zoals de oehoe
legt een kort ovaal ei. De kievit legt
peervormige eieren. Als een kievit
broedt, liggen de vier eieren met
de punten naar elkaar toe. Als je ze
om zou draaien, dus met de puntige
kant naar buiten, dan zal de kievit
ze gewoon weer terugdraaien.
Als de punten van de eieren naar
buiten wijzen dan liggen de eieren
namelijk verder uit elkaar dan
wanneer ze met de punten naar
binnen wijzen. Met de punten naar
binnen gericht kan de kievit ze dus
makkelijker allemaal tegelijk warm
houden.
Eieren komen in allerlei kleuren
en met allerlei motieven voor. De
merel legt groene eitjes met bruine
vlekjes, de koolmees witte met
kleine roodbruine vlekjes, de kievit
lichtbruine met bruine vlekjes, de
bosuil een grote ronde witte, de buizerd een witte met onderaan bruine
vlekken en onze boerderijkip legt ze
van wit tot donkerbruin.
Ook de grootte verschilt per vogelfamilie. Van de thans levende vogels
legt de struisvogel het grootste ei
met gemiddelde afmetingen van
158 bij 131 mm en een gemiddeld
gewicht van 1620 gram. Hiervan
komt 278 gram voor rekening van
de eischaal. Het goudhaantje en het
vuurgoudhaantje wegen zelf slechts
5 gram. Hun eitjes meten 13,5 bij
10,3 mm en wegen 0,72 gram. De
allerkleinste eitjes worden door kolibries gelegd. De soort ‘Lophornis
ornata’ weegt 3 gram en legt eitjes
die gemiddeld 10,5 bij 6,5 mm zijn
en 0,25 gram wegen. En zelfs nog
kleiner en dus ook lichter is het
eitje van de kleinste kolibrie ‘Phaethornis ruber’. Dat vogeltje weegt

slechts 1,80 gram en het eitje
ongeveer 0,2 gram. Met het blote
oog nauwelijks waarneembaar. Ter
vergelijking: Het kippeneitje dat wij
bij ons ontbijt eten, weegt gemiddeld zo’n 60 gram.
De voornaamste broedtijd van
Europese vogelsoorten loopt van
april tot en met juni. De ene vogel
begint vroeg aan nageslacht, een
ander wacht ermee tot laat in de
zomer. En dan zijn er nog soorten
waar helemaal geen pijl op te trekken is. Zo broedt de kruisbek het
hele jaar door. Het hoogtepunt ligt
dan wel van januari tot april en dan
vooral in maart. Maar afhankelijk
van het aanbod dennenkegels kan
moederkruisbek het hele jaar door
eieren leggen.
Nog meer vogels die zich niet aan
de richtlijnen houden: In Londen
worden in elke maand van het jaar
broedende Houtduiven aangetroffen. Het vroegste legsel van de
houtduif in Nederland werd ooit
gevonden op 17 maart en het
laatste legsel van deze vogel werd
aangetroffen op 7 oktober. Ook
wilde eenden worden het hele jaar
broedend aangetroffen. En zo had
een paartje spreeuwen in januari
al jongen en futen kunnen midden
maart al zitten te broeden. Nog een
vroege vogel: Het vroegste broedsel
van een sijsje is ooit gevonden op
9 maart. En het vogeltje dat ooit
op een 11e september nog druk
bezig was met het voeden van haar
jongen, was een huiszwaluw.
Zo zie je maar, uitzonderingen
bevestigen de regel. In mei leggen
alle vogels een ei!

www.degroenevenen.eu

VIOS volop in beweging
Bij muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht is altijd wat te beleven. Het
seizoen loopt bijna ten einde, maar niet voordat VIOS het defilé van de
avondvierdaagse leidt en nog maar eens een rondje door de wijk heeft
gemaakt. Deze keer worden Wickelhof en Twistvlied met een bezoek
vereerd. De vernieuwde website gaat online en het nieuwe seizoen start
na de zomervakantie weer volop. De repetities en diverse opleidingen
beginnen dan weer. Én… er is nog plek voor majorettes, slagwerkers,
blazers, dweilers en bij de gratis MusicKidz lessen.
De geheel vernieuwde website
www.vios-mijdrecht.nl is officieel
online. Door het faillissement van
Midreth raakte VIOS haar hoofdsponsor kwijt. Dat betekende de nodige financiële bijsturing, maar ook
aanpassing van de administratieve
omgeving. Een nieuw internetadres
was één van de zaken die geregeld
moest worden. Gelijk heeft de site
ook maar een facelift en grondige
onderhoudsbeurt gehad. De performance is sterk verbeterd en mede
dankzij de vaak nachtelijke inspanningen van Alexander van Ballegooij en Dennis de Groot staat de
vereniging er weer digitaal gelikt
op. VIOS is inmiddels ook op twitter
te volgen via @viosmijdrecht. En
VIOS heeft een vriendenpagina op
Hyves. Meld je aan en hyve mee op

http://vios.hyves.nl.
VIOS neemt weer de wijk
Op 30 juni marcheert de Show- &
Marchingband door de straten van
de wijken Wickelhof en Twistvlied
met een grote finale op het grasveld

bij de Taling. VIOS vertrekt om
19:00 uur vanaf clubgebouw De
Notenkraker aan de Windmolen om
uiteindelijk via de wijken om 20:00
uur op het grasveld bij de Taling de
U2 taptoeshow op te voeren. Van
daar marcheert de band weer terug
naar het thuishonk aan de Windmolen. En vast voor in de agenda…
Op 25 augustus doet de Show- &
Marchingband Hofland-Noord aan
en op 22 september is er een vergelijkbare rondgang door de wijk
Molenland.
MusicKidz
In september gaan ook de MusicKidz weer van start. Sinds een aantal jaren is het voor alle kinderen
mogelijk om een gratis muziekopleiding te volgen bij muziekvereniging VIOS. De vereniging heeft een
totaalpakket samengesteld waarbij
de kinderen in een half jaar tijd
een goed beeld krijgen van muziek
maken, noten lezen, instrumenten
bespelen, etc. Voor informatie over
en aanmelden voor MusicKidz kun

je terecht bij Kees Posdijk. Hij is
bereikbaar via telefoonnummer
(06) 51348872. Mailen kan ook
naar pr@vios-mijdrecht.nl.
Ook de andere opleidingen starten
weer na de vakantie. Voor sousafoon, bariton, trombone, trompet,
saxofoon, dwarsfluit en slagwerk.
Voor informatie of aanmelden kun
je terecht bij Ingrid de Boer (0297)
282856 en Karin Schrama (0297)
250510.
Voor informatie over en aanmelden voor de majoretteopleiding
kun je het beste even met Chantal
de Groot op het nummer (0297)
272862 bellen.
Dweilorkest DORST
Muzikanten hebben de naam altijd
dorst te hebben! Daar hebben ze
bij VIOS iets op gevonden. Het is
namelijk mogelijk je muzikale ‘dorst
te lessen’ in het dweilorkest. DORST
brengt met feestelijke muziek sfeer
tijdens het carnaval, bij bruiloften,
jubilea, (voetbal)wedstrijden, etc.
Daarnaast bezoeken zij ook de
diverse dweilorkestenfestivals. Ook
DORST kan nog best wat uitbreiding
van de bezetting gebruiken. Dus
speel je sousafoon, bariton, trombone, trompet of saxofoon of ben je
slagwerker? Neem dan contact op
met Gerrit van Vliet op nummer
(06) 21525558 of kijk op:

www.dweilorkest-dorst.nl.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19

De Club van…
Simone Tielrooij

Een samenleving waarin iedereen meetelt
Overal zijn vrijwilligers in touw om met elkaar de samenleving leefbaarder te maken. Ook op het vlak van welzijn en zorg voor elkaar wordt veel
tijd, energie en liefde gestoken in tal van activiteiten. Stichting Tympaan
in Abcoude is een welzijnsorganisatie, waar ze de mens centraal stellen
en waar men er op uit is om de zelfredzaamheid, de leefbaarheid en de
sociale samenhang in de gemeenschap te bevorderen. ‘Samen leven, iedereen telt mee’ is onze missie, zegt Simone Tielrooij.
“Stichting Tympaan is voortgekomen
uit de Stichting Welzijn Ouderen die
al in 1968 in Abcoude van start ging,”
zegt directrice Simone Tielrooij.
“Geleidelijk groeide Tympaan uit tot
een brede welzijnsorganisatie voor
Abcoude en Baambrugge. In 2009
werden we door de Stichting Welzijn
uit Breukelen gevraagd om hen te
helpen bij de professionalisering en
stroomlijning van hun organisatie.
Korte tijd later kwam eenzelfde
verzoek vanuit Loenen. Al snel leidde
dat tot het besluit om er één organisatie van te maken. Sindsdien
bestrijken we dus het hele gebied
langs de Vecht van Abcoude tot aan
Maarssen. Bij de Stichting zijn in totaal ongeveer 350 vrijwilligers actief.
In Abcoude Baambrugge zijn dat er
ongeveer 140. De organisatie wordt
aangestuurd door een veertiental
betaalde krachten, die samen zeven
formatieplaatsen invullen.”
Kloppend hart van Tympaan is De
Angstelborgh, waar de stichting
kantoor houdt en waar men beschikt
over een flinke ontmoetingsruimte.
Simone: “De ontmoetingsruimte
biedt ons de mogelijkheid om mensen
bijeen te brengen. We zijn zeven
dagen per week open en er zijn altijd
wel mensen aanwezig. Je kunt hier
dus gewoon binnenlopen voor een
kopje koffie of thee en een praatje.
Maar er is ook gelegenheid om te biljarten of te kaarten. Er is een vaste
soosmiddag, er worden spelletjesmiddagen georganiseerd zoals bingo en
dergelijke. De ontmoetingsruimte en
de deelname aan de activiteiten staan
open voor iedereen. In de praktijk
zijn het veel mensen van boven de
vijfenvijftig en alleenstaanden.”
Inhoud geven aan samen leven
Bij Stichting Tympaan komen mensen
samen, die met elkaar en voor elkaar
iets kunnen betekenen. “Hierbij besteden we veel aandacht aan ouderen,
mensen met een handicap, chronisch
zieken, mantelzorgers, langdurig

werklozen en vluchtelingen,” zegt
Simone. “Wij werken intensief samen
met Stichting Vluchtelingenwerk.
Dat betekent onder meer dat we
hier ontmoetingen organiseren met
vluchtelingen. We bieden vluchtelingen ook de mogelijkheid om bij ons
stage te lopen, de taal te leren of zich
voor te bereiden op een reguliere
baan. Er is hier elke vijfde dinsdag
van de maand een multiculturele eettafel. De laatste keer was er Armeens
gekookt. Er is altijd veel belangstelling om te komen eten. Dat geldt ook
voor de open eettafels die we elke
dinsdagavond hebben voor vijftigplussers. Eén keer per maand is er
dan nog een culinaire eettafel met
een driegangen menu die open is voor
iedereen. We hebben ook een afhaalen bezorgservice voor zowel warme
als koude maaltijden. Veel ouderen
en mensen met een handicap maken
daar gebruik van.”
Diensten
Tympaan besteedt nogal wat aandacht aan de vaak kleine dingen des
levens, die voor sommigen mensen
wel heel belangrijk zijn. Zo is de
dienst ‘Graag gedaan’ een activiteit
waar vooral ouderen of mensen
met een handicap een beroep op
doen. Simone: “Dan gaat het om
kleine klusjes in of rond huis, een
boodschappendienst, het repareren
van de rollator, computer hulp, vervoersdienst en dergelijke. We willen
mensen zoveel mogelijk steun bieden,
zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven functioneren.”
Tympaan richt zich ook op de mantelzorgers, de mensen die vaak dag en
nacht in touw zijn voor de verzorging
van een ernstig zieke. “We hebben
daar een speciaal steunpunt voor ingericht, waar mantelzorgers adviezen
kunnen krijgen of cursussen kunnen
volgen. We zetten ook vrijwilligers
in om hen af en toe te ontlasten.
Respijtzorg noemen we dat. En daarnaast hebben we ook vrijwilligers be-

AJOC Festival 2011
groot succes

Ajoc Festival, Avond4daagse
40 jaar, Plusbus, Babbeltrucs,
Regenboog zeilen in Vinkeveen
en Examen gehaald?
Elk heel uur te zien op Midpoint
TV.
Kijk voor meer informatie op
www.midpointlive.nl

Door Piet van Buul

Tijdens het Pinksterweekend was de 26e
editie van het AJOC Festival. De organisatie
mag spreken van een zeer geslaagd weekend
met goede optredens, veel gezelligheid en veel
bezoekers om dat allemaal mee te delen.
Wil je nog even terugblikken op 4 dagen AJOC
Festival? Dat kan!
Kijk op www.0297-online.nl/fotoalbum
foto's peter bakker

Simone Tielrooij: “We willen mensen zoveel mogelijk steun bieden, zodat ze zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.”
foto patrick hesse
schikbaar bij de terminale zorg voor
mensen die thuis willen sterven. Onze
vrijwilligers doen ook huisbezoeken.
Dat doen we in samenwerking met
de GGD. De vrijwilligers zijn speciaal
opgeleid in het herkennen van
eenzaamheidssituaties en in beginnende vormen van dementie. Ook het
alarmeringssysteem dat samen met
Zuwe is ontwikkeld is een belangrijk
instrument in de strijd tegen de eenzaamheid. Deelnemers kunnen met
een apparaatje mensen van Zuwe of
hun eigen mantelzorger oproepen.
Wij doen de intake voor deze service
en zorgen voor de apparaatjes. En
zo zijn we op vele fronten actief om
mensen te steunen waar dat nodig
is. Niemand hoeft eigenlijk echt
eenzaam te zijn. We bieden volop
mogelijkheden om zelfstandig te
blijven en samen met anderen te zijn.
Niet voor niets hebben we als missie
gekozen voor het uitgangspunt dat bij
het samen leven iedereen meetelt.”
De toekomst
Simone is gelukkig met het feit dat
Tympaan op een uitgebreid en zeer
actief en betrokken vrijwilligersteam
kan rekenen. “Onze ervaring is dat
mensen best wel bereid zijn om iets
voor een ander te doen. Zeker als je
ze aanspreekt op die dingen waar
ze goed in zijn of die ze leuk vinden.
En ze zijn onmisbaar in een dorpsgemeenschap waar je iedereen er ook
zo veel mogelijk bij betrokken wilt
houden.”
Kijkend naar de toekomst is er
nog de nodige onzekerheid over de

huisvesting. Simone: “We zitten hier
midden tussen de mensen. Er wonen
hier veel ouderen die ons makkelijk
kunnen bereiken en hier vaak aan
allerlei activiteiten deelnemen. Maar
de oude gemeente had plannen om
het hier allemaal af te breken en er
een woon/zorgcentrum te bouwen.
Door de herindeling zijn er nog geen
definitieve besluiten genomen maar
de zaak komt zeker weer een keer
op de agenda. Het liefst blijven wij
hier blijven zitten, tenzij men ons een
goed en bereikbaar alternatief kan
bieden. En dat is tot nu toch nog niet
gebeurd.”
En als gevolg van de herindeling zijn
er nu in de nieuwe gemeente De Ronde Venen twee organisatie die elkaar
voor een deel overlappen.
“Wij zijn te vergelijken met De Baat
in de oude gemeente De Ronde
Venen. We werken al samen, maar
het is nog onzeker of we in de toekomst als zelfstandige organisaties
naast elkaar blijven bestaan. Het is
een beetje ingewikkeld, omdat wij
ook Loenen en Breukelen bedienen.
Maar ik ga er van uit dat daarvoor
goede oplossingen komen. Zolang
we het belang van onze doelgroepen
maar goed voor ogen houden en onze
vrijwilligers daarin de ruimte geven,
komt het allemaal wel goed,” zegt
Simone.
Stichting Tympaan heeft een website
www.stichtingtympaan.nl waar alle
informatie over de diensten en activiteiten en alle contactadressen terug
te vinden zijn.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

'Blokje om' met de Triumph Tiger 800XC

Duizend kilometer stuurfestijn
in Duitse Eiffel
Toen ik op een koude winterdag in januari bij Roké motors de spiksplinternieuwe Tiger stond te bewonderen, merkte eigenaar Aad op dat
je zo'n geweldenaar het beste op bochtige bergweggetjes kan berijden.
Daar zou hij het beste uit de verf komen. Ik had mijn plan al gesmeed.
Eens per jaar ga ik met een paar maten rond de Pinksterdagen een
lang weekend op motoravontuur. Wij strijken dan altijd neer in de
Eiffel in Duitsland. Van daaruit toeren we dan de hele dag op de motor
door het gebied. Gezien de hoeveelheid motorfietsen we onderweg
tegenkomen, blijkt dit helemaal geen origineel idee. Dit kan ook niet
anders, want waar kun je relatief dicht bij huis zo geweldig motorrijden als door de bergen in de Eiffel? Binnen het uur zit je dan ook nog
in Luxemburg, waar het als motorrijder bijzonder prettig toeven is.
Het is een soort traditie geworden, dit jaarlijkse event.

De drie mannen waarmee ik op pad
ga, ken ik al ruim 25 jaar. Met één
van hen deelde ik zelfs de lagere
schoolbanken. Het aparte is dat het
gezelschap net zo gemêleerd is als
de motoren waarop we rijden: Pim,
elektronicaverkoper op Schiphol,
rijdt een schitterende FJR1300 van
Yamaha (een snelle toermotor),
Albert is Netwerkbeheerder bij een
Amstelveens ziekenhuis en rijdt een
pure sportfiets in de vorm van een
CBR 600 en mijn gabber Yves, parttime medewerker van de KLM en
huisvader, huurt voor deze gelegenheid ieder jaar een Suzuki Vstrom
(een allround Tywin met 650 cc)
tot zijn garage klaar is en hij kan
gaan shoppen voor weer eigen fiets.
Dit jaar heb ik Aad van Roké zo
ver gekregen om de Triumph Tiger
800 XC in zijn natuurlijk habitat:
de bochtige bergweggetjes van de
Eiffel, aan een duurtest te onderwerpen.
De XC is een meer voor off the
road geschikte Tiger met een ander
veersysteem,
bespaakte brede
velgen en standaard handkappen .
Wanneer ik de
bloedmooie Tiger XC ophaal,
voelt het als
een ‘first date’.
Licht gespannen
van enthousiasme hijs ik me
op de hoge 800,
de turbineachte
fluittoon van
stationair draaiende 3-cilinder
klinkt geweldig.
Af en toe een
toefje gas doet
de uitlaten brullen van plezier.
Net als ik heeft
de Tiger er echt
zin in. Thuisgekomen monteer
ik mijn net
aangeschafte
Tom Tom Urban
Rider navigatie.
Gedurende het
weekend zal
blijken dat dit
een echte must
have is voor
de avontuurlijk ingestelde
motorrijder:
waterdicht, een
mooie Rambeugel en het
allergaafst van
dit navigatiesysteem is de optie
'kronkelwegen';

hiermee kom je op de mooiste en
meest geschikte wegen voor de
motorfiets. Zelfs binnen Nederland
is het te gek om te zien waar je
terecht komt. Uiteraard kun je met
het gratis programma Tyre routes
maken op Google Earth en vervolgens simpel in de Urban laden.
Als ware computerliefhebber had
Albert al maanden geleden een
paar likkebaardend lekkere routes
uitgestippeld en dus kwamen we
goed beslagen ten ijs.
Wanneer ik het uitstekende koffersysteem van Triumph heb volgestopt
met cameratas en verse kleding,
kan vrijdag eindelijk het feest
beginnen. Op weg naar Grosslangenfeld midden in de Eiffel. Ook
het weer is onze vriend vandaag:
een graad of 18 en niet al te veel
zon. Ik zit als een vorst op de Tiger:
lekker hoog, rechtop en alles zit
binnen hand- en voetbereik. Dit hou
ik wel een paar dagen vol zo. We
rijden uren en uren langs prachtige
wegen en ontdekken je hoe mooi
ons land eigenlijk is en de Tiger?
Die doet met veel plezier zijn werk
wanneer het gas er af en toe op
gaat, heeft hij een enorme ‘will to
please’ en doet met verve wat er
van hem gevraagd wordt.
Na een lange rit komen we rond
19.00 uur aan in Grosslangenfeld,
alwaar wij een geheim adresje

hebben. Voor weinig geld een uitstekend onderkomen, met –niet onbelangrijk– een afsluitbare garage.
Na de traditionele Schnitzel en
het dollen met de bediening in een
lokaal restaurantje, nemen we nog
een afzakkertje om laat in de avond
onze mandjes op te zoeken.
Bij binnenkomst in ons huisje waren
de twee kamers snel verdeeld. Ik
liep linea recta naar de de kamer
met het grote bed, dat ik net als
vroeger op vakantie deel met snurkende gabber Pim. De lange Albert
mag boven in het veel te korte
stapelbed en Yves slaapt beneden.
Het betreden van de bedden gaat
niet zonder slag of stoot en zorgt
voor de nodige hilariteit (en zo
hoort het!).
De volgende ochtend staat de zon
al als een koperen ploert hoog in
de lucht en dat belooft veel goeds.
Na een ‘mannig’ ontbijt (eieren met
kaas en ham en veel koffie), zijn
we klaar voor weer een superrit die
ons dwars door de Eiffel zal voeren,
langs het legendarische circuit de
Nürburgring. Even de tank vol (de
Tiger doet ruim 20 kilometer met
1 liter benzine) en het feest kan
beginnen. De hele dag door pakken
we de ene haarspeldbocht na de
andere en komen we in dorpjes die

lees verder op pag. 22
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Door Michael Reuling

Kia Picanto

Maak kennis met de
kleine degelijke
Koreaan
Vorige week even geen autopagina, maar daarvoor in de ruil deze week
een zeer belangrijke auto voor het Koreaanse Kia. Kia, dat onderdeel
uitmaakt van de Hyundai Motor Company, timmert net als Hyundai
goed aan de weg in Nederland en de rest van Europa. Langzaam verdwijnen de wat saaiere modellen uit de showroom en komen er Europees gestylde auto’s voor terug. Naast de nieuwe Kia Rio wordt deze
Picanto zeer belangrijk de komende tijd. Tijd voor een proefrit.
Deze knalrode Picanto (Signal
Red) is voorzien van een 1.0 CVVT
benzinemotor met Comfort Pack
(€ 895,-). Dat betekent dat je
Picanto iets meer aangekleed is
dan de instapversie. Zaken die in
het Comfort Pack zitten zijn onder
meer toerenteller, afwijkende stoelbekleding, speakers achter, elektrische verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, diverse
opbergvakken en geïntegreerde
radio/CD-speler met USB en AUX
aansluiting. Een ander pakket dat je
kunt bestellen bij het Comfort Pack
is het Exterior Pack (met zaken als

Kia Picanto

Gereden versie: 			
Kia Picanto 1.0 CVVT Comfort
Pack
Vermogen: 69 pk
0-100: 14,4 s
Top: 153 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 23,8 / 4,2 l/100km
Prijs gereden model:
€ 11.705,Alternatieven: Chevrolet Spark,
Citroën C1, Hyundai i10, Nissan
Pixo, Peugeot 107, Suzuki Alto,
Toyota Aygo

sideskirts, meegespoten buitenspiegels en deurgrepen, projectiekoplampen, LED-dagrijverlichting, 15
inch lichtmetalen velgen). Bij het
Exterior Pack kun je ook nog het
Style Pack toevoegen (onder meer
knie-airbag, chromen deurgrepen,
climate control, keyless start, bluetooth connectiviteit en stuurwielbediening). Standaard worden de
bumpers meegespoten en beschik
je over zaken als ABS, zes airbags,
centrale deurvergrendeling, getint
glas, 14 inch velgen met wieldoppen, dagrijverlichting en stuurbekrachting. Je kunt deze kleine Kia
bestellen met een 1.0 (69 pk) of
1.2 (85 pk) benzinemotor. Deze
laatste variant kun je ook uitvoeren
met automatische versnellingsbak
(€ 1.500,-). Met deze superzuinige
motoren rijd je rond met een groen
A-label en mag je daarom van de
regering belastingvrij rondrijden.
Wat direct opvalt bij de Kia is
dat deze vijfdeurs zeer degelijk
aanvoelt. Ten opzichte van de oude
modellen heeft Kia flinke stappen
vooruit gemaakt. Stappen die het
merk dichter in de buurt brengen
van de Europese en Japanse concurrenten en op een aantal punten
de concurrentie al voorbij streeft.
En hoe rijdt de Picanto? Iets meer

foto's patrick hesse

pit had gemogen, maar van een 1.0
motor mag je natuurlijk niet al te
veel verwachten. Met zijn 69 pk zit
je na 14,4 acceleratie op de 100
km/u. Dat zijn geen wereldtijden,
maar daar is het de auto ook niet
voor. Wil je wat vlotter rijden, kies
dan voor de 1.2. Met de kleine
benzinevariant komt de 820 kilo
zware Picanto goed mee in het verkeer. De kleine draaicirkel is ideaal
voor de stad of in het dorp van
Mijdrecht. Het is echter wel even
wennen aan het stuur. In die zin dat
je meestal drie- of vierspaaks stuurwielen gewend bent. In de Picanto
krijg je een tweespaaks stuurwiel,
afgewerkt met aluminium looks.
Het interieur is verder overzichtelijk opgebouwd. Drie simpele grote
draaiknoppen, een stereo met zo
weinig mogelijk knoppen en goede
materialen. Zelfs van iets simpels
als het laatste punt kunnen enkele
Europese merken nog leren. De
achterbak biedt 200 liter ruimte.

Morgen: Auto-was-actie bij JC Allround
Op zaterdag 18 juni organiseert
het jongerenwerk van Stichting
De Baat een auto-was-actie.
Jongeren gaan van 12.00-17.00 uur
auto's wassen op de parkeerplaats
voor JCAllround. Voor vijf euro
wordt uw auto gewassen. Misschien
een leuk cadeau voor vaderdag! In
het jongerencentrum is een kopje
koffie of thee verkrijgbaar en kunt

u genieten van (live) muziek.
De opbrengst van deze auto-was-

actie wordt geïnvesteerd in het jongerencentrum, dat een opknapbeurt
en nieuwe apparatuur nodig heeft.
Wilt u uw auto laten wassen? Of
gewoon een kopje koffie komen
drinken en het jongerencentrum
eens van binnen bekijken?
Kom dan zaterdag 18 juni langs
bij JCAllround, Rondweg 1a in
Mijdrecht.

Praktische zaken kun je dan ook
gemakkelijk kwijt, anders kun je
de bank in delen neerklappen. Op
de achterbank vind je overigens
genoeg ruimte voor twee volwassenen (mits zij niet te lang zijn),
bij het instappen moet je wel even
letten op de C-stijl. Deze loopt iets
gebogen en had wat hoger mogen
zijn om het instappen wat makkelijker te maken. Binnenkort komt er
trouwens ook een sportief ogende
driedeurs variant van de Picanto.
De Koreanen hebben de styling
goed aangepakt. Hoewel je de
Picanto in eerste instantie misschien niet direct als Kia herkent,
past het ontwerp in het straatbeeld van Nederland anno 2011.
Door gebruik te maken van goede
materialen en de auto degelijk in
elkaar te zetten en daar behoorlijke
garanties op af te geven weet Kia
langzamerhand een steeds betere
positie op te bouwen in Nederland.

Kijk maar naar andere modellen als
de Sportage en Soul. Zijn er merken die zich zorgen moeten gaan
maken? Jazeker. De Picanto is met
zijn instapprijs van € 7.995,- zeer
scherp geprijsd. Maar met een paar
pakketten praat je over bedragen
rond de 10 mille. Dat is een nette
prijs voor deze kleine Koreaan,
waarbij de kwaliteit die je ervoor
terug krijgt doorslaggevend zal zijn
voor velen. Daarbij geeft Kia ook
nog eens zeven jaar garantie. Kia is
een ambitieus merk, waar andere
merken voor op moeten passen.
Kia Van Kouwen Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650380
Kia Van Kouwen Aalsmeer
Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
Telefoon: 0297-329911
Website: www.vankouwen.nl

AUTOSCHADE... WAT NU?
OOK EEN DEUK IN MIJN PREMIE OF
ZELF DE SCHADE BETALEN?

NEE HOOR, THEO HEEFT
GOEDKOP E ALTERNATIE VEN VOOR U BESCHIKBAAR
VIA WWW.GROENAUTOSCHADEHERSTEL.NL

THEO VAN RIJN REGELT ’T VOOR U!
Constructieweg 58, 3641 SN Mijdrecht, 0297 282657

www.theovanrijn.nl of
www.groenautoschadeherstel.nl
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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
Plaats: Schiphol-Noord

Functie: Teamleider Zuwe Zorg
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Vacature Medewerker technische binnendienst
Organisatie: Feka Ict & Office
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verpleegkundige palliatieve zorg
Organisatie: Johannes Hospitium Wilnis
Plaats: Wilnis

vervolg van pagina 20
nog het meest lijken op het Noorse
stadje Røros (de locatie van de
legendarische Pippi Langkous films).
Tijdens dit zwenk- en draaifeest
geeft de Tiger geen krimp en is hij
helemaal in zijn element.
Na dit stuurfestijn komen we moe
maar zeer voldaan terug op onze
slaapplaats. Tevreden zet ik de Tiger
op stal en ben toch behoorlijk verliefd
geworden op deze Allrounder. Het
grappige was, dat in het land waar
de BMW GS heerst, er bij rustpauzes toch stiekem een paar Duitsers
poolshoogte kwamen nemen bij deze
Engelse indringer. Hun goedkeurende blikken zijn misschien wel het
mooiste compliment dat de Tiger kan
krijgen.
De volgende dag rijden Pim en ik
terug naar huis; we hebben beiden
verplichtingen elders. Yves en Albert
blijven achter voor nog een dag sturen in de Eiffel. Maar ook wij hebben
nog een geweldige binnendoorweg
naar huis, die ons ook een groot stuk
door België voert.

Na een lange rit ben alleen maar
zeer enthousiast over de Tiger. Helemaal niets op aan te merken dan?
Misschien alleen de onhandige, ondiepe tankopening waar je met beleid de
benzine in moet gieten, anders spuit
het over de tank.
Na de Tiger liefdevol te hebben
gewassen en gepoetst, breng ik hem
terug bij Roké . Na Aad meer dan bijzonder bedankt te hebben voor deze
unieke ervaring, hoop ik stiekem dat
Triumph volgend jaar met een update
komt, zodat ik ‘noodgedwongen’ weer
een langduurtest moet organiseren.
Hoewel... gezien de kwaliteit van
de Tiger betwijfel ik dit. Hoe dan
ook, wij hebben de slaapplaats voor
volgend jaar alweer geboekt, al is het
alleen maar om onze vrouwen een
lang weekend rust te gunnen!
De Tiger 800 is te koop bij Roké
Motors voor € 10.490,00; de XC
uitvoering kost € 11.490,00

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: DTP-er/Grafisch Vormgever
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker voor de invalpoule KDV/BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving

Functie: Receptioniste/Telefoniste Wifac Mijdrecht
Organisatie: Wifac
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker KDV de Droomboom - Abcoude 2 tot
3 werkdagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Abcoude
Functie: bouwkundig werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Part-time verkoopster slagerij Mijdrecht
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht
Functie: Installateur beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: ICT Service Desk Medewerker met groei ambitie
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: medewerker Scanning & Controle (16½ uur/week - ma/di/wo)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Account manager Duitsland/Engeland (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Technisch / commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Müller Martini Benelux BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmedewerkster El Fuego Mijdrecht
Organisatie: El Fuego
Plaats: Mijdrecht

Functie: MEDEWERKER BEDIENING (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Roké Motors, Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht, tel.: 0297-285218
www.roke.nl

Functie: Marketing Manager
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verpleegkundige op zoek naar afwisseling
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Medewerker ICT support
Organisatie: Empower-U

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 24

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.
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Vernieuwde gedragscode voor hypotheken
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Wijzer op www.rabobank.nl/
Rabobank Amstel en Vecht Postbus 92 1180 AB Amstelveen (020) 454 80 00 info@amstelenvecht.rabobank.nl www.rabobank.nl/amstelenvecht
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Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Marthahoeve 3, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6

Rabobank Amstel en Vecht

Postbus 92

1180 AB Amstelveen

(020) 454 80 00

info@amstelenvecht.rabobank.nl

www.rabobank.nl/amstelenvecht

Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Marthahoeve 3, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6

