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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

Veel plezier op het AJOC Festival dit weekend!

Vanaf vanavond tot en met maandag vindt de 26e editie van het AJOC Festival in Wilnis plaats. Dit jaar een vernieuwd AJOC Festival,
met een nieuwe tent, een tweede podium, diverse eettentjes, meer aandacht voor aankleding en uitstraling en meer muziek! Twee
weken geleden verstopte de organisatie het laatste festivaldier. Niels Roeleveld heeft de AJOC Festivalkoe gevonden. Gefeliciteerd
Niels! Je hebt 2 kaarten gewonnen voor maandag 13 juni: de Spektakeldag van het AJOC Festival. Deze dag zijn er veel spectaculaire
attracties en shows op het buitenterrein te zien en te beleven. Op het hoofdpodium zijn o.a. leuke kinder- en illussieshows en optredens van Frans Duijts, Memhpis Maniacs en BZB. Kaartprijs Spektakeldag: € 8,- (Gratis entree voor kinderen t/m 12 jaar). Wil jij ook
naar het AJOC Festival 2011? Bestel nog snel je kaarten op www.ajoc.nl of koop ze aan de ingang van het terrein. foto peter bakker

Plusklas op bezoek bij De Groene Venen
Vijftien leerlingen van diverse
katholieke scholen uit De Ronde
Venen die vallen onder de stichting
St. Antonius uit Wilnis, vormen
samen de Plusklas. In het kader
van een project hebben ze gewerkt
aan het samenstellen van hun eigen
krantenpagina in De Groene Venen.
Gistermiddag was het tijd om het
resultaat van hun inspanningen
te bewonderen op de redactie in
Mijdrecht.

website inclusief
ontwerp + cms voor
slechts € 975,–

zie de voorbeelden op:
hanscooper.pdf
09-06-2011
www.pprzzlight.nl
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Hier kregen de leerlingen te zien
hoe van losse teksten, foto's en
advertenties een krant wordt
gemaakt en wat daar allemaal bij
komt kijken.
Trots waren ze om hun bijdragen terug te zien op het scherm. Daarna trok het gezelschap naar Diemen. Daar
wordt bij drukkerij Dijkman Offset wekelijks De Groene Venen gedrukt. Hier kregen de kinderen een uitgebreide
uitleg over drukken en een rondleiding. Maar het hoogtepunt was natuurlijk het moment dat de gigantische
drukpersen werden opgestart om de krant te drukken en te zien dat wat als rol papier de machine in gaat, er als
compleet gevouwen krant uitkomt.
Benieuwd naar de verrichtingen van de Plusklas? Op pagina 8 staat hun bijdrage.		
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hans cooper brillen
lindeboom 8 mijdrecht

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

ascol.nl
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CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Huizen kijken in De Ronde Venen

Houtzaagmolen 73, Mijdrecht
Deze week ben ik gevraagd om een ruime hoekwoning met garage in de wijk
Molenland in Mijdrecht te komen bekijken. De woning is gelegen aan de
Houtzaagmolen. Aangekomen zie ik dat deze woning op een heerlijke, rustige
en kindvriendelijke plek is gelegen. In de Houtzaagmolen rijdt uitsluitend
bestemmingsverkeer en is er veel parkeergelegenheid. De woning ligt aan een
plantsoen. Hierdoor heb je vrij uitzicht en kinderen hebben hier volop de ruimte
op lekker te spelen!
Deze moderne woning ligt op de
hoek en heeft een ruim perceel van
198 m². Parkeren kan gewoon op
eigen terrein voor de garage. Het
leuke van deze woning is dat er
ontzettend veel mogelijkheden zijn.
Zo is het namelijk mogelijk om op
de begane grond een extra slaapkamer, kantoor of praktijk aan huis te
creëren. Door de schuine kap boven
de garage zijn er veel originele indelingsmogelijkheden te realiseren.
We komen binnen in de ruime hal.
Hier bevinden zich het toilet en de
trap naar de 1e verdieping. Maar
eerst bekijken we de woonkamer.
Direct valt op hoe heerlijk licht deze
kamer is. Aan de tuinzijde is een
serre aangebouwd. Via deze serre is
ook de garage van binnenuit te bereiken, wat natuurlijk ideaal is.
Aan de voorzijde bevindt zich de open
keuken. Deze ziet er strak uit en is
van alle gemakken voorzien. Een
leuk detail is dat de eettafel in dezelfde stijl als de keuken gemaakt is.
Vanuit de serre is er toegang tot de
zonnige achtertuin. De tuin is heel

breed en ligt op het zuidwesten. Het
bijzondere van deze tuin is dat je
heel veel privacy hebt, doordat de
achterliggende woningen dwars op de
tuin liggen. Ook via een achterom is
de tuin bereikbaar.
Ik ben erg enthousiast geworden van
de begane grond. Op naar de eerste
verdieping! Hier bevinden zich drie
ruime slaapkamers en de badkamer.
In de masterbedroom is boven de garage een grote inloopkast gebouwd!
Dit lijkt mij echt ontzettend handig en
het ziet er keurig uit. Daarnaast is dit
denk ik dé droom van iedere vrouw!
De badkamer ziet er strak en modern
uit en is voorzien van een tweede
toilet, wastafelmeubel, een ligbad en
een aparte inloopdouche.
Ook de tweede verdieping is lekker
ruim. Op de voorzolder zijn de aansluitingen voor de wasmachine,
droger en cv-ketel geplaatst. Op deze
verdieping bevindt zich nog een kamer, die nu in gebruik is als kantoor.
Op deze verdieping is airconditioning
geplaatst, wat natuurlijk ideaal is in
de zomer.

Dit is echt een hele ruime woning op
een groot perceel. Ook de ligging is
ideaal; vrij uitzicht en in een rustige
straat vanwaar je zo op de fiets of
met de auto in het dorpscentrum van
Mijdrecht bent.
Op 17 en 18 juni a.s. wordt er een
open huis gehouden in deze woning
en kun je vrijblijvend langskomen om
de woning eens van binnen te bekijken. Op vrijdag 17 juni kun je tussen
18:00 en 20:00 uur langs komen. Op

Facts & Figures
Houtzaagmolen 73, Mijdrecht
Vraagprijs € 349.500,- k.k.
Perceeloppervlakte 198 m2
Inhoud 365 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

zaterdag 18 juni ben je tussen 11:00
en 13:00 uur van harte welkom.
Let op! Tijdens het open huis kun
je van extra voordeel profiteren bij
deze woning. De woning wordt dan
namelijk aangeboden met overbruggingsgarantie. Dit betekent dat je
kunt kopen zonder het risico op dubbele woonlasten als je je eigen huis
nog niet verkocht hebt.
Ik raad zeker aan om hier even
binnen te kijken, want een woning
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zelf van binnen bekijken is toch veel
leuker dan op de foto’s op internet.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportcomplex

Aantal km:
1,8
10,8
1,3
0,6
1,2
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Wisselvallig weekend
Dit weekend is het even minder met
het weer, we krijgen te maken met
een stukje lagedrukgebied dat bij
Engeland ligt en een stukje hogedrukgebied bij de Azoren.
Dat houdt de echte depressie bij
ons vandaan, maar veroorzaakt wel
wisselvallig weer. Zaterdag hebben
aardig wat kans op een stel buien en
koudere lucht. Zondag is eigenlijk
de beste dag van het weekend.
Zaterdag is het een bewolkte dag
en hebben we te maken met een
paar buien. De wind gaat ook aardig
door, er staat een matige tot harde
wind uit westelijke richting. Met
de temperatuur gaat het ook niet
lekker: die ligt overdag zo rond de
18 graden en in de nacht rond de 9
graden.
Zondag is het licht bewolkt en blijft
het zo goed als droog. De temperatuur zal een stukje hoger zijn doordat we met een passerend stukje
hogedruk te maken hebben. De temperatuur bedraagt overdag zo rond
de 20 graden en in de nacht rond de
8 graden. Er staat een matige, uit
zuidelijke richting komende wind.
Maandag is er weer vrij veel bewolking en kan er lokaal een buitje
gaan vallen. De temperatuur ligt
overdag zo rond de 19 graden en in
de nacht wordt het ca. 10 graden.
Ook de wind blijft aanwezig met een
matige zuidwestenwind.
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Prijzen woonwensenonderzoek uitgereikt
Zes inwoners van De Ronde Venen hebben gistermiddag, 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.
De gemeente De Ronde Venen en
Westhoek Wonen hebben van 11
mei tot 3 juni een grootschalig
woononderzoek uitgevoerd, waarbij
aan alle inwoners in de gemeente
van 18 jaar en ouder is gevraagd
een woonwensenenquête in te vullen. Ruim 2000 inwoners hebben
dat gedaan. De gegevens worden
momenteel verwerkt en worden
door gemeente en Westhoek Wonen
gebruikt voor het formuleren van
beleid op het gebied van wonen. De
resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht en op
de gemeentelijke informatiepagina
gepubliceerd en op de websites van
beide organisaties.

Hoge respons
Wethouder Ingrid Lambregts: “We
zijn erg blij dat zoveel mensen de
moeite hebben genomen de enquête
in te vullen. Een hoge respons is
voor ons belangrijk zodat we een
goed beeld hebben van de wensen
van inwoners op het gebied van
wonen, nu en in de toekomst.’’
Goed beeld van wensen
Ook Tom Burgers vindt het geweldig
dat ruim tweeduizend inwoners de
enquête hebben ingevuld, in leeftijd
variërend van 18 tot 90 jaar. “Hierdoor hebben we een goed beeld van
wat de wensen van inwoners exact
zijn en kunnen we er alles aan doen

Morgen, zaterdag 11 juni en zondag 12 juni zijn de Kleine Plas en de
Zuidplas van de Vinkeveense Plassen het decor van een evenement waarin
zeilende historische bedrijfsvaartuigen, zoals Westlanders en Kagenaars,
de hoofdrol zullen spelen.
Vanaf de steigers van Zeilschool de
Vinkeveense Plassen aan de Herenweg 144 te Vinkeveen starten de ca.
15 schepen op zaterdag rond 14.30
uur en op zondag rond 11.30 uur hun
strijd om de fel begeerde Geuzenpenning. De route die gevaren zal worden is uitgezet over de Kleine Plas
en de Zuidplas van de Vinkeveense
Plassen en over de Geuzensloot. Voor
zich spreekt dat (op een enkele plek
na waar de vaarboom gebruikt mag
worden) alles gezeild moet worden.
Extra handicap voor de schippers en
hun bemanningsleden is het feit dat
de brug in de Provinciale weg, tussen
de Zuidplas en de Kleine Plas niet
bediend zal worden. Als de schepen
deze brug passeren zal de mast

gestreken moeten worden om direct
na het passeren de mast weer zo snel
als mogelijk op te zetten.
De wedstrijdleiding is ook dit jaar
weer in handen van Siemon Medema,
een van de laatste schippers die nog
beroepsmatig met Turf heeft gevaren.
Belangstellenden kunnen de start
(rond 12.00 uur) en finish van dichtbij meemaken vanaf het terras Het
Voordek, in de haven van Vinkeveen
Haven (Herenweg 144), dat gedurende het Pinksterweekend tussen 10.00
en 19.00 uur geopend is.
Zeilschool de Vinkeveense Plassen
zal zelf met drie van haar schepen
deelnemen aan de wedstrijden. Deze
schepen worden normaliter door de

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 11 juni 2011

Zondag 12 juni 2011
• Hardzeilerij om Geuzenpenning, Zeilschool Vinkeveense Plassen, Vinkeveen
• AJOC Festival, Wilnis

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

zeilschool ingezet bij activiteiten als
bedrijfsuitjes, familiereünies, schoolkampen en dergelijke.
De “Hardzeilerij om de Geuzenpenning” wordt in nauwe samenwerking
met de Zeilschool de Vinkeveense
Plassen jaarlijks georganiseerd door
de werkgroep Kleine Zeilvaart van
de Landelijke Vereniging tot Behoud
van het Historisch Bedrijfsvaartuig
en vindt altijd plaats in het Pinksterweekend. De werkgroep stelt zich ten
doel het behouden van de kleinere
historische bedrijfsvaartuigen zoals
Westlanders, Kagenaars, Zand- en
Rietaken en dergelijke. Geprobeerd
wordt dit doel te bereiken door
de bezitters van deze voormalige
vrachtscheepjes te adviseren bij
de restauratie van hun schip en
hen te bewegen deel te nemen aan
evenementen zoals de Westlander
Zeildagen in Warmond, de jaarlijkse Turfrace tussen Warmond en
Vinkeveen en de Hardzeilerij om de
Geuzenpenning in Vinkeveen. Daarnaast is er jaarlijks een vaartocht in
een gebied waarin deze scheepjes in
het verleden een onmisbare schakel
waren in het vervoer.

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

Maandag 13 juni 2011
• Spektakeldag AJOC Festival, Wilnis
• Open (beelden)tuin, Donkereind 46,
Vinkeveen

Prijswinnaars
Onder de deelnemers aan het
onderzoek is een aantal prijzen
verloot. Een waardebon van 150
euro is donderdag uitgereikt aan
mevrouw Smit uit Vinkeveen.
Irischeques ter waarde van 20
euro zijn gewonnen door de heer
Klomberg uit Mijdrecht, de heer
Bouwens uit Abcoude, mevrouw
Honig uit Wilnis, mevrouw Ridderhof uit Abcoude en mevrouw van
Diest uit Vinkeveen.

Hardzeilerij om de Geuzenpenning

De dagen daarna gaat de luchtdruk weer stijgen door een hogedrukgebied, en dat geeft bij ons
weer een stijging van de temperatuur en de buien kansen worden
kleiner. De temperatuur gaat na
disdag weer boven de 20 graden
uitkomen.

• Hardzeilerij om Geuzenpenning, Zeilschool Vinkeveense Plassen, Vinkeveen
• Saluutbatterij en rondleidingen, Fort
Abcoude, Abcoude
• Open Tuindag, NME centrum 		
De Woudreus, Wilnis
• Leerlingenconcert Letta van Maanen,
Nieuw Avondlicht, Mijdrecht
• AJOC Festival, Wilnis

om daar zoveel mogelijk op in te
spelen,” aldus de directeur-bestuurder van Westhoek Wonen.
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Koomen, Astrid Lemmerzaal, Marlous van
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Plusklas - stichting St. Antonius, Wilnis.
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
De sterkste schouders
Al toen in de jaren negentig het
begrip kinderopvang gestalte
kreeg, moest het systeem gefinancierd worden door de beter
betaalde ‘upper ten’. Het zou de
samenleving zoveel saamhorigheid
opleveren dat dit vanzelf goed zou
komen. Ik had m’n bedenkingen.
Natuurlijk is het een loffelijk
streven geweest bijstandsmoeders uit de misère te trekken en
aan een baan te helpen, die hen
een paar honderd gulden meer
opleverde dan de uitkering. Maar
bij mij bleef de vraag rijzen of
de kosten sowieso wel opwogen
tegen de baten. Kinderopvang,
voorschoolse- en naschoolse opvang; de instituten met de daarbij
behorende overhead breidden zich
gestaag uit. De meest luxueuze
panden werden aangekocht en
verbouwd tot opvang van het
landelijk kroost. De doelstelling
vrouwen of mannen meer te laten
werken door subsidie op die kinderopvang te verstrekken, is een
flop gebleken. Uiterst frauduleuze
praktijken onstonden spontaan.
Oppas-tantes, oma’s en buren
werden uitbundig betaald uit de
subsidiepot. Onlangs werd er nog
een meneer in de boeien geslagen
die als hoofd van een kinderopvangorganisatie twee en een half
miljoen euro fraudeerde. Heel
wat ouders die een bemiddelingsbureau in de arm namen, kregen
een forse naslag van de belasting
omdat de burootjes onjuiste
declaraties hadden ingediend bij
de belastingdienst. Dat ging soms
om meer dan dertigduizend euro.
Het topje van de ijsberg. Terecht
grijpt de regering in. Maar op
de goede manier? Een mijner
nazaten verblijdde ons onlangs
met de geboorte van ons tweede
kleinkind. Samen met zijn echtgenote hebben ze een behoorlijk
bedrag te besteden. De nieuwe
regeling kinderopvang komt hen
te staan op een maandelijkse
last van 2.400 euro voor twee
kinderen die elk drie dagdelen op
het kinderdagverblijf verblijven.
Hij heeft inmiddels een arbeidsovereenkomst gesloten met een
lieftallige buurvrouw die van
kinderen houdt. Zij komt voortaan
dagelijks, dus twee dagdelen
meer dan de reguliere opvang, op
beide spruiten passen en haalt en
passant ook nog even de stofzuiger
door het huis. Het helpt de vrouw
uit een nare financiële situatie
te komen, waardoor iedereen
blij is. Allemaal legaal en met
medeweten van de dienst die onze
inkomsten en uitgaven registreert
en afrekent. Ons volkje is inventief
genoeg nieuwe illegale paden te
ontdekken en te gebruiken. Kinderdagverblijven sluiten massaal en
de directies en personeelsleden
worden omgeschoold tot fraude
inspecteurs. Was het niet beter
geweest de best betaalden binnen
de kinderopvang te houden, zoals
een eerlijk en zorgvuldig onderzoek naar de exploitatiekosten en
organisatie van de kinderopvang...
		
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Idolen
Op deze zondag van Pinksteren
wil Horizon stilstaan bij de vragen:
Hebt u, heb jij een idool, iemand die
je belangrijk vindt, op wie je wilt
lijken, en zijn er gevaren als je een
idool achterna loopt? Zijn er vanuit
de bijbel idolen aan te wijzen? Hoe
gaan wij om met een idool, gezien
vanuit de Pinksterboodschap? Het
horizonteam in de maand juni bestaat uit Huub van Bemmelen, Nel
Pauw en Winnie van de Schraaf.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur via
Midpoint FM.

Mijdrecht

Pinksterdiensten in
'De Wegwijzer'
Met Pinksteren wordt de uitstorting
van de Heilige Geest herdacht. Eerste Pinksterdag valt dit jaar later
dan andere jaren, op zondag 13 juni.
In de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, zijn er (zoals gebruikelijk) twee zondagse diensten.
De morgendienst begint om 10 uur
en zal door dominee Weststrate
geleid worden. Iedereen is welkom, en van harte uitgenodigd om
de dienst mee te beleven. Na de
morgendienst is er in verenigingsgebouw 't Kruispunt koffie en thee.
In de avonddienst, die om 18:30 uur
begint, zal dominee Weststrate ook
voorgaan.
Op Tweede Pinksterdag begint om
10 uur een zangdienst, waaraan
onder andere het koor ‘Rejoice’
meewerkt. Dominee Weststrate
houdt een meditatie. Wie niet naar
de kerk kan komen, kan de diensten
live en achteraf beluisteren via
www.CGKMijdrecht.nl via de link ‘Online diensten.’ Op deze site staat bij
de link ‘Contact’ ook de route naar
‘de Wegwijzer’ beschreven.

DE WEEK IN BEELD
Vrijdag 20 mei
stond de laatste
competitiewedstrijd voor
het eerste mix
team 25 + van
Tennisvereniging De Ronde
Vener op het
programma. Dit
team, bestaande
uit Nico Schreurs,
Rob Kniep, Jan Röling, Karin Marsen, Danielle van Leeuwen en
Charlotte Homan, had het hele seizoen al goed gepresteerd
en kon daarom redelijk makkelijk, al voor de zesde achtereenvolgende keer, kampioen worden. Zij hadden nog maar twee
punten nodig. Door met 2-2 gelijk te spelen tegen TV De Heksenmeppers uit Oudewater is het team kampioen geworden in
de eerste klasse op vrijdag! Uiteraard wil het team de sponsor,
Rendez Vous weer bedanken voor de mooie kleding waar in we
weer goed voor de dag kwamen! Bedankt Frans!

Bij een folder van Koeleman Elektro kon men meedoen aan een
prijsvraag. Door middel van detailfoto's moest worden geraden
welke apparaten waren afgebeeld. De familie Traas uit Vinkeveen
kreeg van Koeleman medewerkster Kim Habets een cheque ter
waarde van 170 euro voor een kookworkshop.
Van harte gefeliciteerd! 		
foto peter bakker

Ter afsluiting van het seizoen organiseerde K.V. De Vinken voor
de negende keer voor de jongste jeugd een minikamp. De kinderen bleven overnachten in het Vinkennest onder toezicht van
onder andere coaches en trainers. De pupillen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar mochten in hun eigen kantine overnachten. Voor dit
spektakel was de kantine omgetoverd in een circustent. Ook de
spellen stonden in het teken van het circus. Zonder de pupillen
was de leeuwentemmer zijn spullen nog steeds kwijt en was de
clown nog steeds zoek. Een mooie afsluiting van het seizoen.
Kijk voor meer foto’s op www.de-vinken.nl

DE GROENE VENEN

Alles in de tuin van Bertus Fransen
groeit als kool. Dikke kans dan ook
dat als je om een pondje aardbeien
vraagt, er maar vijf in je schaaltje
liggen. Trots vertelt Bertus dat
zijn aardbeien op appels lijken. Dat
geldt overigens ook voor zijn komkommers, tomaten en ander lekker
eetgewas dat op de een of andere
manier fors tot wasdom komt. Zo
vind je bij Bertus een aardbei van
wel 93 gram. De broertjes en zusjes van deze kanjer groeien nog, dus wie
weet doet hij binnenkort een gooi naar het Guinness Book of Records!

Mijdrecht

Aankondiging 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. Belangstellenden
kunnen vrij inlopen vanaf 21.45 uur
tot 06.00 uur 's morgens. De verschillende onderwerpen voor gebed
worden ingeleid met korte films van
Open Doors. Dit jaar gaat het gebed
onder meer over Irak, vanwege
geweld tegen gelovigen in Bagdad en Mosul (in de regio van het
Bijbelse Ninevé). Wie solidair wil
zijn met vervolgde gelovigen, kan
naar de Nacht van gebed komen in
verenigingsgebouw 'Het Kruispunt'
bij CGK 'De Wegwijzer' aan de Kon.
Julianalaan 22 in Mijdrecht. Zie
ook: www.opendoors.nl

Op woensdag 1 juni hebben de kleuters van groep 1 en 2 van scholencomplex
Hofland genoten van een 'Winterse' sportdag. Onder de stralende zon konden
ze sneeuwballen gooien, skiën en werden er sneeuwpoppen gemaakt. Na de
hoeveelheid sneeuw van afgelopen winter zat de vaardigheid er nog goed in en
hoewel het een enkele omstander wel wat warm leek, gaven de kinderen zich
naar hartenlust over aan de 'winterse activiteiten' die ook prima pasten bij een
zomerse sportdag! Er was gelukkig ook uitstekende gelegenheid tot 'apres ski'
met een terrasstoelendans! De EHBO vanuit de skihut hoefde alleen uit te rukken
om wat pleisters te plakken, zodat er gelukkig geen 'gipsvluchten' hoefden plaats
te vinden.

Argon D1 heeft deze week het internationale voetbaltoernooi in het Deense Aalborg gewonnen. In een prachtige finale versloegen zij het Noorse Drobak frogn il, de
beste jeugdploeg van Oslo onder 13 jaar en bekroonden
zij een mooi seizoen met een verdiende 1-0 zege en
een fraaie cup. Aan dit toernooi deden meer dan 230
teams mee uit alle windstreken van Europa zoals bvo's,
topamateurs en meisjes.
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Wint Veldzijde de Golfbaan van het Jaar verkiezing?

Kort Nieuws

Golfclub Veldzijde in Wilnis is genomineerd voor De Golfbaan van het Jaar Verkiezing. Om een van de prestigieuze Golfbaan Awards te winnen, moeten zoveel
mogelijk mensen hun stem uitbrengen op Golfclub Veldzijde. Bij het uitbrengen
van een stem maakt men direct kans op een golfreis voor 2 personen naar De
Algarve in Portugal en mooie wellness arrangementen.
De verkiezing gaat om de waardering van de bezoekers van de golfbaan. Bij het
uitbrengen van een stem wordt een waarderingscijfer gevraagd voor prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid, de speelmogelijkheden en het clubhuis. Per provincie
dingt vervolgens de golfbaan met de hoogste gemiddelde score mee naar de
Gouden Golfbaan Award. Er kan tot en met 30 juni op Golfclub Veldzijde worden
gestemd via www.golfbaanvanhetjaar.nl. In de eerste week van juli worden de
winnende golfbanen en de winnaars onder de stemmers bekend gemaakt.

De Ronde Venen

Zesduizend euro voor Alpe d’HuZes ‘Opa en oma’-dag op de Fontein
Donderdag 26 mei jl. vond de overhandiging plaats van de opbrengsten uit de door de Lions AbcoudeBaambrugge georganiseerde
acties ten behoeve van ‘Team Alpe
d’HuZes Abcoude tegen kanker’.
Hans Schuurman overhandigde
namens de Lions een cheque van
maar liefst zesduizend euro.
De activiteiten bestonden uit het
verspreiden van een huis-aan-huis
flyer om de actie bekend te maken
bij de inwoners van Abcoude/
Baambrugge met een uitnodiging
tot een donatie. Daarnaast is er een
prachtig ‘fundraising dinner’ georganiseerd in de culinaire boerderij
De Lindenhoff te Baambrugge en

zijn diverse sponsoren en vrijwilligers benaderd. De Lions zijn er
trots op te kunnen melden dat het
bedrag mogelijk nog zal oplopen
vanwege nieuwe toegezegde
sponsorbijdragen. De leden van het
‘Team Abcoude Alpe d'HuZes tegen
kanker’ toonden zich zeer dankbaar; zij voelen zich door alle lokale
initiatieven enorm gesteund. Alle
opbrengsten komen volledig ten
goede aan het kankeronderzoek.
Zijzelf hebben gisteren, 9 juni, voor
dit goede doel, samen met duizenden andere renners, gepoogd maar
liefst zes keer op 1 dag de Alpe
d’Huez te beklimmen. Kijk voor
meer informatie op:

Juf Linda, de stagiaire in groep 4a
van de Fontein, bedacht samen met
de kinderen een leuk onderwerp voor
haar leerarrangement. Het schoolleven in de tijd van Ot en Sien. De
kinderen van groep 4a hebben een
hele week les gehad over het schoolleven van vroeger. Als je aan vroeger
denkt, denk je aan opa’s en oma’s.
Woensdag 1 juni was er dan ook een
opa en oma dag. De kinderen hadden
in de week ervoor al uitnodigingen
gemaakt, om hun grootouders voor
deze dag op school uit te nodigen.
Na de ontvangst met een lekker

kopje koffie was er eerst een spelletje bingo. Natuurlijk deden de
kinderen met hun opa en oma mee.
Daarna waren er allerlei spelletjes,
zoals sjoelen en spijker-poepen. Ook
hebben de kinderen aan hun opa en
oma laten zien wat zij leren op de
computers. De opa’s en oma’s vonden
het allemaal prachtig om te zien en
waren erg onder de indruk.
Als afsluiting hadden de kinderen nog
wat vragen over vroeger. Over welke
straf opa en oma vroeger op school
kregen en welke spelletjes zij het
leukste vonden.

www.opgevenisgeenoptie.nl

deze dag bij Karwei een kleurplaat
op z’n mooist inkleuren en met naam
en telefoonnummer inleveren. Tussen
17 en 18 uur worden de winnaars
van zowel de fotowedstrijd als de
kleurwedstrijd gebeld.
Maar ook morgen al, op zaterdag 11
juni, valt er veel te beleven bij Karwei: deze dag staat in het teken van
Vaderdag. Er is een demonstratie van
Bosch gereedschap, kinderen kunnen
gratis een kledinghanger versieren
voor hun vader, en we zorgen ervoor
dat de koffie, thee en limonade
klaarstaat.

De Sterkste Mannen van Beuving Sport
Zaterdag jl. vond bij Beuving Spot in Mijdrecht het evenement Sterkste Man
plaats, georganiseerd door Erik Mooij en Marcel Honingh. Zeven deelnemers
gingen de strijd aan, met Richard van der Linden (welbekend van o.a. Sterkste
Man van Nederland) als hoofdscheidsrechter.
Het weer was zonnig en warm dus een ware strijd voor de deelnemers.
Beginnend met Bankdrukken, Deadlift, Walking Kettlebell Swing (wat voor de
meesten het zwaarste onderdeel was) Boomstam Press en afsluitend Vehicle
Pull. Vice Miss Utrecht Alexandra Oudshoorn verzorgde de prijsuitreiking.
Lorenzo Joren behaalde uiteindelijk de eerste plaats. Stefan de Graaf eindigde
als tweede en Marik werd derde. Door dit grote succes hebben Erik Mooij en
Marcel Honingh besloten om dit evenement volgend jaar in juni terug te laten
komen maar dan als: De Sterkste Man De Ronde Venen.

ARGON AC Milan sluit het seizoen in stijl af
Onder prachtige weersomstandigheden reisde AC Milan afgelopen zaterdag af naar Breukelen om de laatste wedstrijden van het seizoen te spelen.
Omdat Sem Bos en Toine Stark niet aanwezig konden zijn, waren gastspelers Stan van Beers en Lev Schuurman toegevoegd.
Nadat de eerste wedstrijden winnend waren afgesloten met resp. 6-1, 2-1
en 5-0, speelde AC Milan de laatste wedstrijd om de poulewinst tegen
PVCV. In deze finale wedstrijd werd er prachtig combinatievoetbal op de
mat gelegd, met een einduitslag van 2-0. De beker van de eerste plaats in
de poule ging dan ook terecht mee naar Mijdrecht.
Op de foto v.l.n.r. achter: Stan van Beers, Lev Schuurman, Ryan Ruimschoot, Oualid Laasal, Hüseyin Cankaya en Fouad Ouahdan. voor: Amine
Aouadi en Jesper de Haan.

Op woensdag 15 juni a.s. vindt in De
Meijert in Mijdrecht de uitgestelde
Algemene Ledenvergadering plaats.
Leden zijn welkom vanaf 19.30 uur.

Mijdrecht

Openingsbridgedrive
groot succes
Op 6 juni is de zomerdrive van
Bridgevereniging Mijdrecht begonnen met 55 paren over 3 lijnen. De
grote opkomst is mede te danken
aan de deelnemers aan de cursus
Denken en Doen die door de Gemeente en de Bridgebond over de
laatste twee jaren is gegeven.
De volgende speeldagen zijn 20
en 27 juni en daarna de eerste
drie maandagen in juli. Plaats: De
Meijert in Mijdrecht. Inschrijven
aan de zaal vanaf 19:15 uur. Ook
beginnende spelers zijn welkom in
onze C-lijn.

Abcoude

Kom Lekker naar de
Boer op 18 en 19 juni

Prijzen winnen bij Karwei
Heeft u tijdens het fantastische
voorjaarsweer uw buiten-houtwerk
geschilderd met een Cetabever
product? Lever dan uiterlijk 25 juni
uw mooiste actiefoto van het geschilderde object in bij Karwei Mijdrecht
(Cetabever verfblik verwerken in de
foto) en maak kans op een complete
BBQ set met vleesbon t.w.v. 125
euro.
Op zaterdag 25 juni vindt bij Karwei
de Vakantiemarkt plaats met o.a.
een demonstratie barbecueën en
verschillende kramen met zomerse
artikelen. Ook voor de kinderen zijn
er leuke prijzen te winnen: zij kunnen

ALV van
Midpoint FM & TV

Biologisch boeren is samenwerken
met de natuur. Je kunt het zelf
bekijken in het weekend van 18
en 19 juni 2011. Dan houden de
biologische boeren en tuinders van
Nederland open huis. Of beter: open
erf. Spring op de fiets en snuif de
geur van het platteland op.
Op zaterdag 18 juni is biologisch
melkveebedrijf Nooit Gedacht
(familie Gijsen), gelegen Gein Zuid
50 te Abcoude, van 10.00 uur 16.00
uur open voor publiek. De volgende
activiteiten worden georganiseerd:
proeverij van biologische melkproducten, rondleiding over het bedrijf
en een bezoek aan de imker. Ook
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten zoals ponyrijden, slootvissen, knuffelen met de dieren en een
speurtocht over de boerderij.
Met de fiets naar de boer? Dat kan!
De deelnemende biologische boerderijen komen in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond te staan. Op
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner/lekkernaardeboer kun je zelf
een tocht uitstippelen.
Kijk voor alle adressen en informatie over de deelnemende bedrijven
op: www.lekkernaardeboer.nl

Dit weekend in
2ThePoint:

Elk even uur: Haringhappen in De Ronde Venen, Ajoc, de
Sterkste man en Woonwensonderzoek
Dit weekend in
2TheSport:

Elk oneven uur: De seizoensafsluiting bij CSW met Gerard
Adelaar, Jimmy Simons, de BvCM
Topscorer, Imke Bartels, Tim de Vries
en de 67 in de Regenboogklasse
Dit weekend is Midpoint FM live te
horen vanaf het Ajoc Festival terrein.
Kijk op www.midpointlive.nl voor de
uitzendtijden.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

OPEN OCHTEND OP 29 JUNI A.S.
VAN 09.00 – 12.00
Wil je weten of het montessori-onderwijs past bij je kind?
Kom dan naar onze open ochtend.
Ervaar de kleinschaligheid, de goede sfeer en de veiligheid
waarin de kinderen leren en kunnen spelen.
De school heeft een continue rooster en ligt aan een grote
buitenspeelruimte waar gespeeld wordt in de pauze en bij
mooi weer wordt er buiten gegymd.
Tijdens de open ochtend kun je onze kinderen aan het werk
zien en kennismaken met het team.
Er is nog plaats in diverse groepen vanaf groep 2.
Wij ontvangen je graag op onze Montessorischool:
Hollandstraat 25 - 3634 AS Loenersloot – 0294-291597.
Informatie over onze school en het montessori-onderwijs
vind je op: www.montessorischoolloenersloot.nl

KleurT’op...

Dag van het Optimisme & het Creatief Geluk

Joop
Johannes Gerardus Straver
3 augustus 1925 - 27 april 2011

bedankt
We willen graag bedanken voor de vele blijken van medeleven, zowel tijdens het
ziekbed als na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Joop Straver.
Of het nu in de vorm van bezoek, een kaartje of bloemen is geweest. Het is ons
allemaal veel waard en het steunt ons in het omgaan met het verdriet.

Dora Straver-Vink
Henk en Gemma Tim

Op 25 juni van 11.00 tot 17.00 uur viert Dorpsacademie Mus & Muzen,
Irenestraat 4a in Wilnis haar derde KleurT’op, dag van het optimisme en het
creatief geluk. Op deze dag zijn er fantastische activiteiten en optredens van
rapper Fantast en singer-songwriter Aafke Romeijn. Tevens staat MakeupSisi alias Zsuzsa Meijer klaar met de meest kleurrijke make-up en Petra de
Vries met ontspannende stoelmassages. Er is een heus Kindermuseum, een
schalenexpositie van Piotr de Haan, een gemotoriseerde vliegtuigdemo, St.
Multi Mondo, reusachtige bellen blazen, een graffitidemonstratie en nog vele
andere activiteiten.
De toegang is gratis maar neem wel de portemonnee mee om iets te eten,
eventueel te doneren als de artiesten met de pet rondgaan of om iets artistieks te kopen. Natuurlijk is er ook werk van Jenneke van Wijngaarden zelf te
zien. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds en
Westhoek Wonen. Kijk voor de laatste updates van het programma op:

www.dorpsacademie.nl

Marcel en Anita Eva en Hugo
Frans en Jacoline Anouk, Puck en Donna
Carolien en Bert

Sterling 5 - 3641 MG Mijdrecht

Voorstelling maakt senioren weerbaarder
tegen babbeltrucs
Gemeente De Ronde Venen organiseert samen met stichting De Baat
en de politie op donderdag 16 juni 2011 een speciale bijeenkomst om
senioren weerbaarder te maken tegen zogenaamde babbeltrucs. Bij
babbeltrucs bellen oplichters aan of spreken ouderen op straat aan
met een glad praatje met als doel geld of spullen van hen te stelen.
de politie een bijeenkomst waarin
deelnemers erop attent worden
gemaakt op welke wijze babbeltrucoplichters te werk gaan. Dit gebeurt
in de vorm van een voorstelling
waarin duidelijk wordt gemaakt
waarop u kunt letten en wat u wel
en vooral ook niet moet doen in
bepaalde situaties.

Wereldwinkels zijn hard op weg om ook dit jaar te worden uitgeroepen tot
de beste cadeauwinkel van Nederland. Je kunt er sieraden, sjaals en
prachtige kunstnijverheid kopen.

Oplichters die aanbellen of mensen
aanspreken en zich voorstellen als
medewerkers van de thuiszorg,
energiebedrijf, nieuwe buren,
gemeenteambtenaar of politieagent.
Bij de babbeltruc is alles mogelijk.
Doel is dat de oplichter binnen wil
komen en de aandacht wil afleiden
van waar het werkelijk om gaat: het
stelen van de tas, het meenemen
van sieraden, het betalen van niet
bestaande rekeningen of het ‘lenen’
van geld. De politie krijgt regelmatig
meldingen binnen van voornamelijk
senioren die slachtoffer zijn geworden van deze babbeltrucs. Daarom
organiseren gemeente, De Baat en

Ze hebben er de lekkerste chocola van de wereld en een Chardonnay
die voor een vakjury van wijnproevers is uitgekozen tot winnaar in de
categorie wit. Wereldwinkels hebben ook veel gelukbrengers zoals boeddha’s, dromenvangers en gelukspoppetjes. Maar nu is er in de Rondeveense
wereldwinkels in deze categorie een heel aardig product te koop.

Financieringsmogelijkheden voor eigenaren
van monumenten

het Rijk. Ook bestaat de mogelijkheid tot zeer voordelige leningen
via het Nationaal Restauratiefonds.
Ten slotte zijn diverse werkzaamheden aan rijksmonumenten fiscaal
aftrekbaar.

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

Wereldproduct van de maand juni

De geluksbrenger van de maand komt uit Vietnam en op zijn lijf staat ‘I am
your guardian angel’. Voor € 6,75 kun je deze beschermengel meenemen en
bijvoorbeeld cadeau geven aan iemand die hem gebruiken kan.
Kom ervoor naar de wereldwinkel in Mijdrecht, Passage 14 of
Abcoude, Brugstraat 9

www.derondevenen.wereldwinkels.nl
en www.wereldwinkel-Abcoude.nl

In De Ronde Venen kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten
subsidie voor de instandhouding van
hun pand krijgen. Jaarlijks wordt er
een nieuw subsidieplafond vastgesteld. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen, als aan de voorwaarden
wordt voldaan, subsidie krijgen van

Tijd: 13:45 uur aanvang met koffie en thee
14:00 uur tot 15:00 uur voorstelling
Waar: Raadzaal, gemeentehuis De Ronde
Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht.
Voor wie: Senioren en overige belangstellenden
Kosten: Deelname is gratis!

Meer info over deze financieringsmogelijkheden of over cultuurhistorie in
De Ronde Venen staat op de gemeentelijke website: www.derondevenen.nl

Over De Ronde Venen/Kunst en cultuur/
Cultuurhistorie
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Vliegeraar Fons Speijer:

“Een goede vlieger is
millimeterwerk”
Op de camping is hij de vriend van elk kind. Niet alleen omdat hij ze
met zijn prachtige verhalen elke minuut wijzer maakt, maar vooral
door zijn vliegers. Fons Speijer, bekend van de Hofland School waar hij
zo’n 40 jaar voor de klas stond, is gek op vliegeren en daarin is hij niet
uniek. Fons: ‘Zodra ik één van mijn vele vliegers tevoorschijn haal, staat
er al een horde geïnteresseerde kinderen met ouders om mij heen.”
Vrijwel elke vlieger in zijn collectie heeft Fons zelf gemaakt. De
63-jarige Mijdrechtenaar begint
enthousiast te vertellen: “Ik begon
als 7-jarig knulletje. In die tijd
speelde je nog veel buiten. Er
waren nog niet veel auto’s en tv’s
en daarmee hadden we veel minder
last van antennes op de daken.
Soms zweefden er wel tientallen
vliegers door de straat en ik wilde
natuurlijk ook een vlieger. Samen
met mijn moeder maakte ik mijn
eerste exemplaar. We verzamelden
latjes, een oud laken voor de staart,
plaksel en CrackFree. Dat laatste
gebruikten we om het textiel kreukvrij en stijf te maken. Uiteraard
maakten we er één met een lange
staart. Want daarmee won je de
straatwedstrijdjes: met de hoogste
vliegers en de langste staarten.
Zodra de vlieger af was, rende ik er
alweer de straat mee op. Gedurende de pubertijd heb ik het vliegeren
even laten rusten. Toen ik in ’92 op
een camping aan het karpervissen
was, haalde een man ineens allerlei
vliegers te voorschijn. Hij had direct
mijn aandacht en ik heb de hobby
weer vol enthousiasme opgepakt.
Dat eerste jaar was ik al 5.000
gulden aan materiaal kwijt.”
Symetrie
Fons vervolgt: “Tijdens het klussen aan mijn eerste vlieger bleef
mijn moeder erop hameren: Zorg
dat je vlieger symetrisch is. Daarin
had ze groot gelijk. Al is je vlieger
nog zo mooi, de symetrie blijft het
belangrijkst. Anders krijg je nooit
controle over de vlieger of krijg
je deze niet eens de lucht in. Die
symetrie is echt milimeterwerk.
Je moet niet alleen het kruis en

de ribben op de juiste plaats zien
te krijgen, je moet ook nog letten
op de weefrichting van het doek.
Soms is het wel pietepeuterig
gedoe. Nog steeds zie ik af en toe
een vader verwoede pogingen doen
om een vlieger achterstevoren te
laten zweven. Daar kan ik een tijdje
naar kijken, maar op een gegeven
moment gaat het kriebelen. Dan
zeg ik tegen mijn vrouw Resi: ‘Ik
ga er nu toch even naartoe’. Eerst
kijkt de vader me raar aan, maar
als ik de beste man dan uitleg dat
de toom en de toomring zich aan de
achterkant van de vlieger bevinden,
waardoor de vlieger uit balans is en
achterstevoren bestuurd wordt, willen ze vaak toch wel even luisteren.
Vervolgens verplaats ik de toomring
waardoor de vlieger ineens wel
goed werkt. Zelden heb ik zulke
blije gezichten gezien.”
Af en toe gaat Fons ook met een
eigengemaakte vlieger naar een
vliegerevenement. Resoluut: “Bij
zo’n evenement halen wij vliegeraars onze neuzen op voor elke
koopvlieger. De portemonnee trekken om een vlieger te kopen, dat
kan iedereen. Máák er maar eens
één. Zorg voor een goede symetrie
en ken je vlieger door en door. Dan
mag je van mij meedoen aan zo’n
evenement.”
Uniek
Inmiddels heeft Fons al een bak
vol met vliegers op zijn zolder
staan.“Ik heb er nu zo’n 35 boven
liggen, maar als ik de kleine
vliegers en de vliegers die inmiddels ter ziele zijn meetel, heb ik
er al zeker 100 gemaakt. Zo heb
ik een snowflake die - zoals de

Fons Speijer: “De portemonnee trekken om een vlieger te kopen, dat kan iedereen.
Máák er maar eens één. Zorg voor een goede symetrie en ken je vlieger door en
door. Pas dan kun je aan evenementen meedoen.”
foto patrick hesse
naam al aangeeft – in de lucht veel
wegheeft van een sneeuwvlok en
de eagle one waar veel kraaien
op afkomen. Ook opvallend zijn
de vlieger in de vorm van een
vleermuis, de ringvormige vlieger
en de vliegertrein bestaande uit
144 opeenvolgende vliegers. Mijn
grote trots zijn de boxvlieger en
de ooievaar. Bij de meeste vliegers
laat ik me inspireren door boeken
en internetsites waar complete
bouwinstructies staan, maar de
ooievaar heb ik zelf bedacht. Deze
vlieger met een spanwijdte van 5
meter en een lengte van 3 meter is
uniek. Net als ikzelf, want een man
die 40 jaar bij één werkgever in het
onderwijs heeft gewerkt, écht kampeert met tent en
zonder Senseoapparaat én
nog nooit zijn
autorijbewijs
heeft gehad,
is volgens mij
uniek.”
Camping
Fons favoriete
vliegerplek is
op de camping.
Hij legt uit:
“In verband
met de wind en
de lijnen heb
je een grote
vlakte zonder
bomen en huizen nodig. Op
veel campings

is het vliegeren verboden. Daar hebben de gevaarlijke stuntvliegers het
verpest. Sommige vliegers kunnen
immers flink trekken en de lijnen
kunnen vlijmscherp zijn. Als je even
niet oplet, kun je zo in de sloot liggen of een kind een snee bezorgen.
Daarom gebruik in vaak ankers
en harnassen. Op boerencampings
mag het gewone vliegeren vaak
nog wel. Zodra ik daar aangekomen ben, steek ik mijn acht meter
hoge banier in de grond. Op deze
vlag staan mijn mooiste vliegers,
een zonnetje, een maantje en wat
vliegerkreten afgebeeld. Dat is
mijn visitekaartje, zo weet iedereen
dat we er zijn. Overdag ga ik dan
gezellig met mijn vrouw op stap en

rond 16.00 uur kan het vliegeren
beginnen. Soms ga ik zelfs ’s nachts
nog even door, want ik heb ook een
vlieger met ledlampjes. Vaak zitten
de kinderen vol bewondering naar
me te kijken. Zij willen ook wel
zo’n vlieger. Hiervoor vraag ik dan
wel een vergoeding van € 3,- voor
het materiaal, maar soms merk je
dat het kind zelfs dat kleine bedrag
niet van zijn ouders krijgt. Dan zeg
ik: Haal maar een vuilniszak. Als
dat kind dan braaf met zo’n zak aan
komt lopen, pak ik er stokken bij
en maak ik binnen een half uurtje
een vlieger voor hem. Als ik dan
zo’n kind de hele vakantie met die
vlieger in de weer zie, dan maakt
me dat zo gelukkig. Dan heb ik een
moordvakantie.”

Gezocht: nieuwe leden
van een leesgroep
Houdt u van lezen en vindt u het
leuk om in clubverband een boek te
bespreken en van gedachten te wisselen over de diverse invalshoeken?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
leden voor onze leesgroep! In oktober a.s. starten wij weer en komen
tot eind april 2011 ongeveer één
keer in de vijf weken bij elkaar in de
bibliotheek in Mijdrecht.
Nadere inlichtingen bij Willy Klein,
tel. 0297-256600

Persoonlijk
en zorgvuldig

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

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

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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De Plusklas stelt zich voor!
Wij zijn de Plusklas van de stichting St. Antonius uit Wilnis. Wij zijn kinderen van de verschillende katholieke
scholen uit De Ronde Venen. Op dinsdagochtend komen wij bij elkaar en krijgen les van juf Patricia. We zijn dan
met 15 leerlingen. We hebben dan vakken als filosofie, keuzewerk en ook project. Nu hebben we het project: de
krant. We hebben hiervoor nog twee andere projecten gehad. Namelijk de dierentuin en de tweede wereldoorlog.
Bij elk project doen we iets bijzonders. Bij de dierentuin hebben we een
dierentuin in het klein gemaakt. En tijdens het project van de tweede
wereldoorlog kwam er een gastspreker die ondergedoken heeft gezeten en
vertelde hoe het in de tweede wereldoorlog was.
Met ons project over de krant mochten we een pagina in De Groene Venen
verzorgen en ook kijken hoe deze bij de drukker gedrukt werd. We wensen
daarom veel leesplezier met de Plusklas-pagina!
					
Groetjes van de Plusklas

Broodje Aap verhalen:

Waar of niet waar?

Testteam: Naturel chips

door rody en max

1

In de buurt van het kustplaatsje
Florence in de staat Oregon in
de Verenigde Staten spoelt op een
gegeven moment een walvis aan.
Maar eigenlijk weet niemand in
het dorpje wat ze met het beest
aanmoeten. Dan komen ze op het
geniale idee om de walvis met
behulp van dynamiet op te blazen.

nog steeds luiers draagt. Zijn neef
wil niet reageren. Welk merk luiers
het is wil Obama niet zeggen. Onderzoekers denken dat het Ultimate
absorbing luiers zijn.

Een man komt bij de dokter en
zegt:
“Ik heb een pen ingeslikt.”Zegt de
dokter: ”Dan mag je er wel één van
mij lenen....”

2

5

Een moeder loopt met haar dochtertje in de dierentuin. Dan komen
ze bij de apen. Zegt het dochtertje:
“Hé, die aap lijkt precies op oom
Geert.”
Haar moeder antwoordt: “Dat mag
je niet zeggen!” Zegt het dochtertje:
“Nou en? Die aap hoort het toch
niet.”

3

door isabelle en valerie

Jantje geeft aan de juf elke dag
een dropje. Op een dag geeft Jantje
geen dropje. De juf zegt: “Waar is
mijn dropje?” Zegt Jantje: “Mijn
konijn is dood gegaan.”
Een giraffe komt terug in de dierentuin. “ Waarom kijk je zo boos?”
vraagt de bewaker. Zegt de giraffe:
“Ik kom net bij de kapper vandaan:
en alleen m’n nek uitscheren kostte
me al 500 euro!”
Een moeder stapt met haar zes
kinderen in de lift van een groot
warenhuis. De liftbediende vraagt:
“Waar moet U zijn, mevrouw?”
“De kinderafdeling”, antwoordt
de vrouw. Waarop één van haar
kinderen zegt: “Nee mam, niet nog
eentje, we zijn al met z’n zessen!”

Een Chinese man heeft zijn
vrouw aangeboden op EBAY. Hij
beschrijft zijn vrouw als mateloos
irritant en zeer chagrijnig. Hij
vraagt voor zijn vrouw $46.000
Meters boeken zijn er inmiddels
over volgeschreven: de vloek
van de farao. Egyptische priesters
zouden het graf van Toetanchamon
door middel van een vloek hebben
willen beschermen tegen grafrovers.
Op het graf stond de tekst: ‘Wie de
slaap van de farao verstoort, zal dat
moeten bekopen met de dood’. De
wetenschappers die het graf van
Toetanchamon in 1922 openden,
negeerden die vloek en moesten dat
met de dood bekopen.

4

De fastfoodketen KFC hoort
al jaren bij de Amerikaanse
traditie. Inmiddels duiken er ook in
Nederland steeds meer vestigingen
op. Tijdens een recente studie over
KFC aan de Universiteit van New
Hampshire, kwamen de onderzoekers schokkende feiten tegen.
Het was al wat mensen opgevallen
dat de fastfoodreus haar naam had
gewijzigd. Kentucky Fried Chicken
werd KFC. In eerste instantie werd
gedacht dat de naamsverandering te maken had met de "fried"
voedselzaak. Ten onrechte. Nu is
duidelijk wat de werkelijke reden is.
Kentucky Fried Chicken heet KFC
omdat de keten het woord 'kip' niet
meer mag gebruiken. KFC gebruikt
geen echte kippen, maar genetische
gemanipuleerde organismen.

President Obama van de
Verenigde Staten heeft bekend
gemaakt dat zijn neef Neil Obama

Oplossing elders op deze pagina.

Top 3

sonages in de film zijn niet de slimste
personen en dat levert daarom grappige situaties op.

Films

door bob en joost

Games

Xenia testte de chips van de Dirk. Ze
vond het niet heel knapperig, maar
wel een lekkere smaak. Ze geeft als
cijfer een 7,5.
Sanne had naturel chips bij de Jumbo
gekocht. Ze vond het echter niet zo’n
goede koop, want hij was een beetje
slap van smaak. Ze gaf het daarom
net aan een 7.

Het testteam van de Plusklas

Emma testte de chips van de Boni.
Ze vond het een lekkere grote zak
chips. En gaf het daarom een 8+.

Zoë had haar chips bij de Aldi
gekocht. Ze vond de chips heel lekker
zout en knapperig. Daarom gaf ze de
chips een 9.

Myrthe kocht haar chips bij Albert
Heijn. Ze vond de chips lekker knapperig en gaf het daarom een 9-.

De winnaar van de test is dus de
naturel chips van de Aldi, volgens
het testteam van de Plusklas.

IQtest IQtest IQtest
door marc en thomas

1 Welk woord van 3 letters kan op
de plaats van de puntjes komen?
Ge…d			
ga…
Bi…			
…en

1. Call of duty Black ops

2 Welke groente kun je vormen
met de letters PIER?

Wij vinden deze film het leukst,
omdat er veel actie in zit en het is op
een mooie manier gefilmd. Je zit echt
in de film.

Wij vinden dit het leukste spel, omdat
er veel actie in zit. De zombie killmode is ook leuk dus het is een leuke
shooter (schietgame).

3 Je hebt 9 eendjes en een olympisch zwembad. Alle eendjes gaan één
voor één het bad in en één na één het bad uit. Hoelang doen ze hier in
totaal over?

2. Pirates of the Caribbean —
On stranger tides

2. Assassins creed
brotherhood

Wij kennen deze film niet goed, omdat hij net uit is maar we hebben hem
in de top 3 gezet omdat we er goede
verhalen over hebben gehoord. Ook
verwachten we er veel van, omdat de
voorgaande delen van Pirates of the
Caribbean erg goed waren.

Wij vinden dit ook een leuk spel,
omdat het leuk is om over de daken
te freerunnen. En het is ook leuk om
slechteriken uit te schakelen en een
echte held te zijn.

3. New kids turbo

Wij vinden dit spel ook gekozen, omdat het een Lego spel is en er zitten
veel veldslagen bij.

1. Avatar

Wij vinden deze film ook leuk omdat
het een hele grappige film is. De per-

3. Lego star wars;
the clone wars III

4 Een dode kameel ligt in de woestijn met zijn voorpoten naar het noorden en de achterpoten naar het zuiden. Wat klopt er niet?
5 Welk woord zit verborgen in dit raadsel?
Mijn eerste deel is niet de dag.
Mijn tweede deel is een vrouwelijk paard.
Mijn geheel is een nare droom.
6 Schud de letters door elkaar om het beroep van deze vrouw te vinden:
Greet Spelver

Oplossing elders op deze pagina.

De antwoorden
Antwoorden Broodje aap:
1.
waar
2.
niet waar
3.
waar
4.
niet waar
5.
waar

Moppen!!!

Het testteam dat bestaat uit Xenia, Sanne, Emma,
Myrthe en Zoë hebben naturel chips van verschillende supermarkten getest. Hieronder de uitslag:

Antwoorden IQ test:
1.
zon
2.
prei
3.
2 minuten (12.59 uur het
bad in en 13.01 uur het bad uit)
4.
Zijn hart
5.
Nachtmerrie
6.
Verpleegster

Je huilt van het lachen!
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Centrum Mijdrecht
Meer dan 75 voorstellingen en optredens

1

Rabo Dichtbijfonds

11.00 - 17.00 uur
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ZATERDAG 18 JUNI: STRAATTHEATERFESTIVAL IN DE RONDE VENEN
Dorpscentrum Mijdrecht één openluchttheater tijdens Straattheaterfestival
Zaterdag 18 juni is het centrum van Mijdrecht letterlijk weer het toneel van straattheater. Tussen 11:00 en
17:00 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 standbeelden, en toneel-, dans-, zang en sportgroepen uit de regio.
Het Straattheaterfestival De Ronde Venen is in de jaren 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. Struinend van de ene locatie naar de andere komt u op de straat
ook van alles tegen zoals levende standbeelden, hoogpotige struisvogels, mensenvrienden die aangelijnd als
hond worden uitgelaten. Omdat alle locaties op loopafstand van elkaar liggen staat het festival bekend om
zijn intieme en ongedwongen sfeer.
Het speurwerk van de organisatie levert dit jaar weer een prachtig en gevarieerd programma met theater,
acrobatiek en andere onverwachte kunsten op straat. De artiesten komen uit Australië, België, Canada,
Frankrijk, Nederland en Portugal. Het zijn bijzondere mensen die met kennis van zaken en ervaring knappe
staaltjes van straatkunsten vertonen en prijzen hebben gewonnen op vooraanstaande festivals.
Om 11:00 uur wordt het festival swingend en dansend voor de 19e keer geopend op het Raadhuisplein.
Vanaf dat moment kunt u overal genieten van de straattheatershows, steltentheater, circusclowns, dwaze
figuren, straatmuzikanten, levende standbeelden, acrobaten, pantomimespelers, kindercircus en swingende
muziek. Ontmoet er een Marylin Monroe, een stel dansende apen, levende porseleinen beeldjes, een klein
manneke met nogal grote mond maar o zo klein hartje, timmerlieden die stuntelen met hamers en beitels,
twee violisten met acrobatiek, dans en brandende strijkstokken, en een stel die met grote skippyballen en
boxhandschoenen een geweldige en hilarische circusshow brengen. Verbazen zult u zich ook over een artiest
die vet klinkende beat uit ballonnen weet te maken, of over een artiest die 21 toeters bedient die aan z’n
overall zijn bevestigd. Geniet van acht professionele muzikale duivelskunstenaars, of dein gewoon lekker
mee op de meezingers van een frivool stel meiden. Met deze shows en veel meer, met acrogymmers, sportdemonstaties, en met de muzikale en choreografische omlijsting van artiesten uit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen,
Uithoorn en Aalsmeer wordt het weer een grandioze dag.
Op het Raadhuisplein zal de Vinkeveense Robert Vermaas optreden als de spreekstalmeester. RTV-Utrecht
maakt voor en tijdens het festival televisie-opnames voor het programma “Uit: Achter de Schermen” dat op
23 juni wordt uitgezonden. Het programma zal een beeld geven wat zich in de voorbereiding en op de dag
achter de schermen van het festival heeft afgespeeld.
Alle informatie over het Straattheaterfestival De Ronde Venen vindt u op www.straattheaterdrv.nl.

www.straattheaterdrv.nl
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Professionele artiesten
1. CIE. L’ELEPHANT VERT MET DE BESTE MENSENVRIENDEN (FR)
www.elephantvert-theatre.com
Strak aangelijnd door hun bazin zijn drie uiterst beleefde en goed
geklede hondenmannen aan het winkelen en houden er ondertussen een
wedstrijdje op na. Hun doel is meer erkenning, meer liefkozingen en
meer hondenbrokken. Ze verstoren de openbare orde. En eenmaal beet
laten ze niet meer los. Ze hebben een vechtersmentaliteit, zijn vasthoudend en snuffelen verleidelijk om aandacht. Schrik niet wanneer u deze
vier Franse artiesten onverwacht op straat tegenkomt.

2. CIRCUS POMPOM MET
CHAPPA-CHAPPA

3. CIRQUMSTANCIA MET CIRQUE PORCELAINE (BE)

www.circuspompom.com

Drie alomgekende fragiele poseleinen beeldjes die bij iedere (groot)
moeder op de schouw of in de vitrinekast staan. Hun schoonheid trekt al
van ver uw aandacht . Maar als ze dan ook nog tot leven komen, blijven
ze u verleiden, maar ontdekt u ook de scherpe kantjes van de porseleinen
beelden. Mooie creaties uit België.
Deze groep treedt ook op de vrijdagavond al op tijdens het defilé van de
Avondvierdaagse. Omdat de Avondvierdaagse dit jaar 40 jaar bestaat
haalt de organisatie hiervan, in samenspraak met het straattheater, twee
flikken naar Mijdrecht. Die zullen het defilé eens flink op stelten zetten,
en hun best doen om de orde, rust, discipline en veiligheid tijdens het
defilé op hun eigen wijze te garanderen…

Circus Pompom is een groep individuele artiesten die zich hebben
samengevoegd en een dankbaar
publiek vinden in de kinderen
. Het Circustheater Pompom
brengt allround clownerie met
tovertrucks, hilarische clownacts,
jongleren, acrobatiek. Ze zorgen
voor een onvergetelijke ervaring
voor alle kinderen vanaf drie jaar
die naar hun voorstelling komen.

www.cirqumstancia.be

4. DUO GI JO MET BORIS & TASJA - DANSENDE AAPJES
www.gi-jo.nl
Het publiek komt Olim Nicolai tegen terwijl hij moeizaam voortstapt met
achter zich een kleine huifkar. Even later presenteert hij trots zijn ‘sterren’: twee dansende chimpansees, Boris & Tasja. Maar … gaan zij niet
een beetje teveel hun eigen gang? En houdt Olim ze nog wel in de hand?
Verbazingwekkend wat je apen al niet kunt leren…

5. ENANO DUENDE ALS RED CHOCOLATE (PT)
http://www.enano-free-artist.com
Je weet dat je tijdens straattheater de kans loopt te grazen wordt genomen. Vooral als er een clown in de buurt is. En al helemaal als er een
clown in rode werkkleding rondloopt die luistert naar de naam Enano
Duende. Deze Portugese clown neemt u mee in de liefde in de vorm van
rode-hartbalonnen. Op het moment dat hij zijn koffertje opent ontdekt
het publiek pas hoeveel attributen hij eigenlijk bij zich heeft. Dat wordt
lachen geblazen! Een echte professional met ervaringen met clownsoptredens in meer dan 150 steden in 30 landen.

7. JAAP SLAGMAN MET HET MANNEKE
www.slagmanproducties.nl
Jaap Slagman brengt het Manneke tot leven. Hij zingt,
speelt, danst, zweeft en vliegt, heeft een grote bek met
sterke verhalen maar een heel klein hartje.

6. GHESELSCAP GOET ENDE FIJN

8. JARNO DI PARNO MET MR. SUITCASE

www.goetendefyn.nl

www.jarnodiparno.nl

Gheselscap Goet ende Fyn is een professioneel muziekensemble, dat zich
specialiseert in oude Nederlandse
en Vlaamse liederen, dansmuziek,
volksgebruiken, muzikale gedichten
en folklore vanaf de middeleeuwen.
Ze begeleiden zichzelf op oude
instrumenten waarop en waarmee
gedoedeld, gefleuterd, gepijpt, getokkeld, gestreken, geblazen, gedrukt,
gedraaid en getrommeld wordt.

Een oude bakfiets met 15 koffers vol visuele kolder en magische attributen vormt de basis voor deze komische one-man-streetshow. De
charmante gentleman brengt een half uur fysiek spektakel, nonsens, veel
improvisatie en absurde gekkigheid. Niet voor niets heeft
deze show al vele publieksprijzen gewonnen. Geniet van zijn
show vol prettige flauwekul,
magische hoogtepunten en
creatieve onzinnigheden.
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9. JEROEN ELFFERICH MET LOOP THE BALLOON

10. THE PRIMITIVES MET TIMBER (BE)

www.myspace.com/jeroenelfferich

www.primitives.be

Bij straattheater denk je niet zo snel aan artiesten met ballonnen. Maar
Jeroen is bijzonder. Met gemak zet hij vet klinkende beat neer en tussendoor verfraait hij die met snerpend, gierend of juist brommend geluid uit
ballonnen, een trompetje, een mondharmonica, of zijn eigen stem. Geloopte
ballongeluiden dus. Zo maakt hij met
ballonnen zijn eigen muziek met een beat.
Loop the Balloon is een merkwaardige,
maar professionele show, waar absoluut
wat te lachen en te luisteren valt.
Jeroen heeft in 2010 optredens achter de
rug op het Mysteryland en het Lowlandsfestival.

Laat 18 juni nu juist de Dag van de Timmerman zijn. Ter gelegenheid daarvan komen twee timmermannen uit
België hun gereedschap eens goed oppoetsen en hun vooraadje planken goed recht leggen, om er daarna weer
een jaar lang met plezier tegen aan te gaan. Met een schroevendraaier in de ene hand en een spijker in de ander
gaan ze aan de slag. Het zaagsel stuift in het rond, en hun zweetdruppels ook. En na flink wat geluid uit hun
gereedschappen en hun stemmen bereiken ze uiteindelijk toch een hommage aan het wonder van hout en het
timmermansvak.

11. STRINGS ON FIRE MET HET GEVAARLIJK VIOOLDUET (AUS)
www.stringsonfire.com.au
Wat krijg je wanneer circusartiest Mare naar de wereldberoemde
violiste Nellie gaat voor muziekles? Romance, gevaar, stunts en muziek.
Ze spelen op een viool terwijl ze acrobatische toeren uithalen, soms
zelfs met brandende strijkstokken. Ze dansen de tango en spelen met
z’n tweeën op een viool. Een unieke show en daarom ook winnaar van
diverse festivalprijzen. Kortom: een adembenemende komedie met
muziek, stunts en theater door twee Australische artiesten, zoals we in
Mijdrecht nog niet eeder hebben gezien.

12. STRUZZO MET STRUISVOGELS
http://www.marianne-jacobs-groep.nl
Onverhoeds sta je oog in oog met een
triomfantelijke struisvogel. Het kleurrijke,
komische beest op lollige lange poten lonkt
naar iedereen. Hij knipoogt hier, knuffelt
daar en verovert alle harten. Een aanlokkelijke, liefelijke dame zit op zijn rug. Iedereen vergaapt zich graag aan dit koddige
koppeltje. Maar waar komt die zweem van
geheimzinnigheid vandaan?

13. ORCHESTRE INFERNAL
www.orchestre-infernal.nl
Een professioneeel straatorkest met acht muzikale duivelskunstenaars in
kunstzinnige kleding. Een dampende mix van Igor Stravinsky en Balkan
Beat. Van cinema tot circusmuziek, Igor meets Shantel. Tierssen versus
Rota. Van de Sacre tot Disko Partizani. En Amélie tussen de clowns.
Alles bij elkaar een duivelse rondedans die u probeert op te zwepen tot
een tropische dans of klaporkest.

14. TORCH MICHAEL MET BAPO DE TOETERMAN (BE)

15. TOON MAAS MET VIA VIA

www.teorgemichael.com

www.toonmaas.com

Bapo is een originele
komische muzikale
show waarin Torch
met heel veel verschillend gestemde toeters
nauwkeurig bevestigd
op een overall, een
gevarieerd repertoire
speelt van rock, jazz
en blues tot klassieke
evergreens. Dit heeft
u een Belg nog nooit
zien doen.

De poëtische wereld van de
clown en zijn levende evenbeeld.
De wereld van illusie en verwondering. Over spelen en bespeeld
worden, leiden en lijden. Of
beiden! Toon Maas speelt met
poppen en maskers als een
spel in vijf schetsen: simpel en
scherpzinnig.

Torch komt ook met
een tweede show.
Heel wat anders. Met
een hoge driepotige
tafel, vijf drums en
een circusfiets kan
Torch Michael al jaren
overweg in zijn circusstraattheatershow.
Gedurfde en grappige acrobatiek, jongleren met kristal, poolballen en
zeepbellen, en verrassende goocheltrucks met alledaagse voorwerpen,
en halsbrekende fietsstunts.
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16. LES VITAMINÉS MET BUSKER SHOW (CA)

17. DE ZOTTE ZUSJES

www.lesvitamines.ca

www.www.zottezusjes.nl

Les Vitaminés zijn twee jonglerende acrobaten uit Canada. Zij zullen
proberen alle toeschouwers duizelig te maken met hun buitengewone
draai,-gooi,- en vangtrucs. Ze voeren een moderne dans op met grote
ballen, houden een bokswedstrijd tussen clowns en geven een spetterende drumshow door balletjes in een opzwepend ritme op een drumstel
te laten landen. Spectaculair en met veel humor!
Absolute topartiesten in Mijdrecht dus. Les Vitaminés is een veelgevraagd duo op grote festivals in Europa, Azië en Amerika. Bekende
kunstprogramma’s in Frankrijk en China maakten een documentaire
over deze straatkunstenaars. Ze treden dit jaar ook op tijdens de internationale talentenjachten ‘World Busker Championship’ in Ierland en
‘Daigogei World Cup’ in Japan.

Vier vrolijke meiden, altijd goed
gestemd en op zoek naar gezelligheid
met hun Hollandse hits. Lekker tussen
het publiek komen ze met hun vrolijke
portie ongein, theatrale hoogstandjes en
vocale capriolen. Met deze vier meiden
wordt het straattheater een groot feest.
Een greep uit hun repertoire: Malle
Babbe, Kleine café, Postkoets, Je bent
m’n schatje, Que sera, Lolliepop, Peter
en nog heel veel andere bekende meezingers.

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

Rabo Dichtbijfonds

2 Raadhui
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Programma en 1plattegrond

3 Dorpsst

11.00 - 17.00 uur
Mijdrecht

4

Begin
2 Raadhuisplein
tijd
10:45 28. Jazz en Showballet
Nicole opening
11:00 Officiële
11:15

3

11:45 11. Strings on fire (AUS)
violistenduet
12:00
acrobatie en dans
12:15
26.
Horangi
Taekwondo
12:30
sportdemonstratie
12:45
13:00 16. Les Vitaminés (CAN)
13:30

3

Nicole

11:30

13:15

Dorpsstraat
t/o Rechthuis

circus en komedie

13:45 11. Strings on fire (AUS)
violistenduet
14:00

4. Duo Gi-Jo
dansende apen

17. De Zotte Zusjes
gezellige meiden

10. The Primitives (BE)
timmerliedengestuntel

4

5

35. Shantykoor
de Turfschippers
13. Orchestre Infernal
muzikale kunstenaars

35. Shantykoor
de Turfschippers

15:00 16. Les Vitaminés (CAN)

17. De Zotte Zusjes
gezellige meiden

15:45 11. Strings on fire (AUS)
violistenduet
16:00
acrobatie en dans
16:15
34.
ROM-koor
16:30
operette
16:45
"Het Witte Ros"
17:00

geweldige clownshow
8. Jarno di Parno
komische koffershow

14:30 25. GVM`79 Acrogym
acrobatische gym
14:45

circus en komedie

2

Plein

13. Orchestre Infernal
muzikale kunstenaars

14:15

15:30

De Lindeboom

5. Enano Duende (PT)

4. Duo Gi-Jo
dansende apen

15:15

1

5. Enano Duende (PT)
geweldige clownshow

6

4. Duo Gi-Jo
dansende apen

35. Shantykoor
de Turfschippers

5. Enano Duende (PT)
geweldige clownshow
8. Jarno di Parno
komische koffershow
10. The Primitives (BE)
timmerliedengestuntel

Begin
tijd

4

De Passage
t/o Wereldwinkel

Dorpsstraat
5 ABN AMRO/van
Yperen

11:15
11:30 14. Thorch Michael (BE)
Bapo toeterman
11:45

Bozenhoven
Trendshop

5

clown met z'n evenbeeld

13:00 31. Meneer-Meneer
Lekkere meezingers
13:15

39. Sophie Jurrjens
Wilnis' zangtalent
29. J-Sports
Zumba for kids

13:30 33. Rene Wielings
Marylin Monroe mimespel 9. Jeroen Elfferich
13:45
loop the balloon
14:00 6.Gheselscap Goet ende Fyn
Middeleeuwse muziek

14:30 15. Toon Maas
14:45 clown met z'n evenbeeld
15:00 13. Orchestre Infernal
muzikale kunstenaars
15:15

Begin
tijd

Dorpsst
11:00

11:15

2. Circus Pompom

22. Da Capo's Popkoor
40 jaar popsound

12:00 33. Rene Wielings
Marylin Monroe mimespel 9. Jeroen Elfferich
12:15
loop the balloon
15.
Toon Maas
12:30

14:15

6

37. SOLID
swingende zangeressen

11:00

12:45

De Pass
slapstick voor kinderen

11:30

11:45

12:00

23. Djembikkels
Afrikaanse ritmes

12:15

2. Circus Pompom

12:45

6

12:30

Bozenh

slapstick voor kinderen

13:00

13:15

23. Djembikkels
Afrikaanse ritmes

13:30

2. Circus Pompom

14:00

27. Jack Valentijn
Rondeveense volksmuziek

slapstick voor kinderen

13:45
14:15
14:30

23. Djembikkels
Afrikaanse ritmes

14:45

2. Circus Pompom

15:15

Plus divers
www.straat

32. Passion
wereldmuziekkoor

15:00

14. Thorch Michael (BE)
straattheatershow

9. Jeroen Elfferich
15:30 33. Rene Wielings
loop the balloon
Marylin Monroe mimespel
15:45

8. Jarno di Parno
komische koffershow

16:00 6.Gheselscap Goet ende Fyn 38. Sonority
Aalsmeer's popkoor
Middeleeuwse muziek
16:15

16:00

41. Viribus Unitis
pop-fanfaremuziek

16:30 17. De Zotte Zusjes
gezellige meiden
16:45

13. Orchestre Infernal
muzikale kunstenaars

16:30

17:00

slapstick voor kinderen

15:30

15:45

16:15

16:45

17:00

Daarnaast vindt u op de Raadhuislaan capoeira demonstraties (12h30; 14h00;15h45), bij de Dierenkliniek in de Dorpsstraat een schreeuwend klein Manneke of
Middeleeuwse muzikanten, of u loopt drie statige porseleinen steltlopers, hoogpotige struisvogels en drie aangelijnde mensenvrienden tegen het lijf.
En uit De Ronde Venen wandelend theater van Altovi en mooie statige zwierende living statues van de dames van Sister Act en leerlingen van 't VeenLandenCollege.
Kinderen kunnen zich tussen 12:00 en 16:00 uur laten schminken bij De Lindeboom.

Het straattheaterfestival De Ronde Venen 2011 wordt mogelijk gemaakt door de inzet en bijdragen van onze sponsors. Hartelijk dank!!
Ascol Verzekeringen * C.& R. van der Wilt Installatie * Gemeente De Ronde Venen * Homan Elektrotechniek B.V. * Multifill *
Peugeot Hans Lammers * Polybius Beheer BV * SC Johnson Europlant B.V. * Schadenet Kranenburg Mijdrecht * Hotel Mijdrecht *
Servicepunt De Ronde Venen * Stichting Koopcentrum Mijdrecht * UBA Bouw * Ronde Venen Fonds * Westhoek Wonen

SPEELPLEKKEN STRAATTHEATER FESTIVAL 2011
1 De Lindeboom Plein
2 Raadhuisplein
1

3
5

2
4

6

3 Dorpsstraat Rechthuis
4

De Passage/WereldWinkel

5

Dorpsstraat ABN AMRO

6

Bozenhoven/Trendshop

Plus diverse mobiele acts
www.straattheaterdrv.nl
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Lokale en regionale artiesten en gezelschappen
21. Altovi met lopend theater

22. Da Capo`s Popkoor

23. Djembikkels met Afrikaanse percussie

Het jubilerende Altovi, toneelvereniging uit Vinkeveen, is dit jaar te bewonderen op het festival. Een aantal spelers hebben speciaal voor deze
dag een act ingestudeerd. U komt ze in het dorp tegen. Eng? Leuk?
Vreemd? Muzikaal? Oordeel zelf, maar mis het niet.

Ook dit jaar zal het koor zich
weer van haar beste kant laten
zien. Al jaren weten zij met het
gevarieerde aanbod het publiek
te vermaken. Een eigentijds
poprepertoire op een geheel
eigen wijze gebracht. Zal zeker
een breed publiek aanspreken.
Da Capo staat garant voor een
swingende happening.

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

24. Grupo Gingaxé met Capoeira-demonstratie
Capoeira is een unieke sport waarbij acrobatiek, muziek, gevecht maar
ook dans samen komen. Het is een afro-braziliaanse gevechtskunst die
word beoefend door twee spelers in een cirkel. In deze cirkel, beter
bekend als roda, wordt het spel gespeeld door twee capoeirista’s.
Het spel dat ze spelen is een sierlijke melange van bewegingen. Hoge
schoppen afgewisseld met lenige grondbewegingen zorgen ervoor dat
deze combinatie van schijnbewegingen, aanvallen en verdediging prachtig
is om te zien.

27. Jack Valentijn met Rondeveense Volksmuziek.
Singer/Songwriter Jack Valentijn uit Mijdrecht , zingt 39 jaar met The Jolly
Jokers in heel Nederland .
Maar nu gaat hij SOLO op het straattheaterfestival van De Ronde Venen .
Met zijn eigen gemaakte liedjes over De Ronde Venen en zijn prachtige
dorpen, misschien ook over Uw dorp?
Luister en zing mee, dat is plezier voor twee.

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

35. Shantykoor De Turfschippers met Zeemansliederen
Gevoelige en vrolijke zeemansliederen brengen “De Turfschippers”
op een enthousiaste manier over
op het publiek.
Liederen met een traan en een
lach. Kom en zing uit volle borst
mee met “De Turfschippers”!

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

36. Sister Act met Living
Statues
Wij zijn Rosanne en Laura Eilander en we zijn 19 en 16 jaar oud.
Rosanne doet het standbeelden
nu 4 jaar, en ze doet dit jaar
voor de vierde keer mee met het
straattheaterfestival in Mijdrecht.
Laura doet het standbeelden nu
2 jaar, en heeft vorig jaar voor
het eerst deelgenomen aan het
straattheaterfestival. Samen
vormen wij ‘’SisterAct’’. We zijn
te bewonderen als levend standbeeld, en ontwerpen zelf onze
kostuums. Ook dit jaar zijn we te
zien op het straattheaterfestival
in Mijdrecht.

26. Horangi Taekwondo

25. GVM`79 met Acrogym

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

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

29. J-Sports met Zumba for Kids

28. Jazz- en Showballet
Nicole
Verschillende groepen met in
totaal zo’n 150 “artiesten”
van voornamelijk kinderen en
tieners voeren korte jazzdansen
in diverse stijlen uit. Een genot
om naar te kijken, voor alle
ouders en grootouders en andere
jazzballet¬liefhebbers, en voor iedereen die in de sfeer wil komen
van het straattheaterfestival. Kom
op tijd voor een plaatsje vooraan
op het Raadhuisplein.

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

Onder de inspirerende leiding van John Rooseman geven de jonge dames
van j-sports een demonstratie Zumba. In 2009 begon het met een groep
enthousiate moeders, maar al spoedig wilde de kinderen ook aan de
Zumba. Vanaf september 2010 zijn de “kleine kanjers” druk doende en
kijken uit naar hun optreden.
Laat je meevoeren door deze swingende dans!

33. Rene Wielings met
Marilyn Monroe.

34. ROM Koor met
Operettemuziek

Rene wist ons vorig jaar te verrassen met zijn pantomime act,
dit jaar neemt hij niemand anders
dan Marilyn Monroe mee. Met
een simpele druk op de rode knop
komt Marilyn Monroe tot leven......
Of weigert de techniek?
Deze act won een eervolle vermelding op de European Living Statue
Contest!

3 April jl. bestond het Regionaal
Operette- en Musicalkoor alweer
25 jaar. Het jubileum is natuurlijk gevierd met een geweldige
uitvoering. De operette: “Im
Weissen Rössl”, voor deze
gelegenheid omgedoopt tot “Het
Witte Ros” was een jubileumstuk
bij uitstek. Tijdens het Straattheater gaan ze de operette in
verkorte vorm spelen en zingen.
Het belooft een leuke happening
te worden waarbij uiteraard gehoopt wordt op mooi weer, maar
als het regent.........? Dan gaan ze
daar ook over zingen!

38. Sonority met Popklassiekers
Sonority, opgericht in 1990,
weet zich aan te passen aan de
omstandigheden en de omgeving.
Van poptempel Paradiso tot de
plaatselijke kroeg, van een straatfestival tot een bruiloft, van een
privé optreden bij iemand thuis
tot een tournee langs de prachtigste tuinen in Aalsmeer, van de
Burgerzaal van het gemeentehuis
tot de wekelijkse repetitie in een
gymzaal, Sonority zingt!

37. SOLID met Gevoelige balads
SOLID is een zangduo, bestaande uit Judith Dijkstra en Corinne Rijnders
en komen beiden uit Uithoorn. In het verleden hebben ze in verschillende
Uithoornse koren gezongen. Graag presenteren ze zich aan een groot en
enthousiast straattheaterpubliek in De Ronde Venen.
Zoals de naam al doet vermoeden staat SOLID voor solide
meerstemmige zang en een solide repertoirelijst.
Van klassiek tot pop en van rock tot ballade.

DE GROENE VENEN 		

39. Sophie Jurrjens
Sophie Jurrjens is 19 jaar en woont in Wilnis. Dit jaar doet ze eindexamen HAVO, tevens volgt ze een vooropleiding zang jazz & pop op het
Concervatorium van Utrecht. Sophie is haar carrière begonnen bij Het
Nationaal Kinder- en jeugdkoor en volgde hiernaast piano en compositielessen. Muziek schrijven en maken werd haar passie. De liedjes van
Sophie zijn Engelstalig en gaan over verschillende onderwerpen, zoals
de kinderwereld, liefde en terrorisme. Sophie zingt en begeleidt zichzelf
op de piano. Haar stijl omschrijft ze als pop met een jazzy randje. Sophie
heeft opgetreden op verschillende podia in Utrecht en omgeving, zoals op
het Festival a/d Werf, Twee Takt Festival, Leidsche Rijn Festival, Tivoli de
Helling, No Label Culturele Zondag en het Up To You Festival. Diverse
keren viel zij in de prijzen zoals de Kunstbende Utrecht 2010.

7

40. Veenlanden College met
Living Statues
Jonge enthousiaste leerlingen
van het VLC staan te pronken als
levend standbeeld. Bewonder ze!
Wie weet doen ze plotseling verrassende bewegingen.

41. Viribus Unitas met Fanfare-popmuziek
De Wilnisse muziekvereniging Viribus Unitas is een begrip, zowel binnen
als buiten De Ronde Venen. Het optreden van het fanfare orkest staat garant voor een luchtig openlucht concert. Op het programma staat een mix
van moderne fanfare muziek tot hedendaagse popmuziek. Het beloofd
weer een mooi feest worden.
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Hoofd Sponsor
Rabo Dichtbijfonds

Sub Sponsors

Sponsors

www.straattheaterdrv.nl

Ascol Verzekeringen
C.& R. van der Wilt Installatie
Gemeente De Ronde Venen
Homan Elektrotechniek B.V.
Hotel Mijdrecht
Multifill
Peugeot Hans Lammers
Polybius Beheer BV
SC Johnson Europlant B.V.
Schadenet Kranenburg Mijdrecht
Servicepunt De Ronde Venen
Stichting Koopcentrum Mijdrecht
UBA Bouw
Ronde Venen Fonds
Westhoek Wonen
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Rein Treur, Autobedrijf Rovémij:

Er komen steeds meer nieuwe
modellen
Rein Treur van Autobedrijf Rovémij is er de man niet naar om somber te doen over de gang van zaken in de
autobranche. Natuurlijk groeien de bomen niet tot in de hemel. Maar ook van de wat kleinere bomen zijn
heel mooie vruchten te plukken. De autoproducenten spelen steeds meer in op de wensen van consumenten.
Dat betekent een grote diversiteit in aanbod zodat er voor vrijwel iedereen een auto op maat geleverd kan
worden.
De automobielindustrie doet er alles
aan om in te spelen op de zich wijzigende omstandigheden. “Er is nauwelijks nog sprake van een groeimarkt,”
stelt Rein Treur vast. “Het gaat
tegenwoordig vooral om vervanging.
Daarbij moet je de klant een ruime
keuze kunnen voorleggen. En daar
spelen tal van elementen een rol bij.
Om te beginnen is er de vraag waar
je de auto voor nodig hebt. Het maakt
nogal wat uit of je op zoek bent naar
een kleine stadsauto, die je vooral
voor boodschappen en korte ritjes
gebruikt of dat je veel rijdt en het rijcomfort dus erg belangrijk is. Heb je
een caravan waar je regelmatig mee
op stap gaat, dan zul je een auto met
een krachtige motor nodig hebben.
Vervolgens zijn er de aspecten van
energiezuinig en milieuvriendelijk
gebruik. In toenemende mate speelt
het brandstofgebruik en de uitstoot
van schadelijke stoffen een rol bij het
bepalen van de keuze.”
Sinds het jaar 2000 is Rovémij Skoda
dealer en in 2005 kwam daar Hyundai bij. Rein: “Dat zijn twee merken
die een range van types op de markt
brengen die heel mooi op elkaar aansluiten.”
Breed assortiment
Al een aantal jaren is de Fabia van
Skoda een populaire gezinsauto.
“Daaronder komt nu een iets kleiner
formaat auto,” vertelt Rein. “Dat
is er een in het A-0 segement. Die
verwacht ik in september, oktober
a.s. in de showroom. De auto zal dan
verkrijgbaar zijn in drie- en vijfdeurs
uitvoering. Boven de Fabia komt bij
Skoda de Octavia. Tussen deze twee
modellen komt begin volgend jaar
nog weer een tussenmaat uit. En
de Octavia zal volgend jaar in een
heel nieuwe uitvoering op de markt
komen.”
Kijkend naar Hyundai, wijst Rein
er op dat dit merk de laatste jaren
vooral aan de weg timmert met een
hele nieuwe i-serie. “We hebben
al de i-10, de i-20 en de i-30. Daar
komt nog de i-40 bij. En dan is er nu
de serie ‘ix’. Ik verwacht veel van de
ix-20. Dat is een complete en compact gezinsauto met een hoge instap,
energiezuinig en schoon. Ideaal voor
mensen voor wie een SUV net weer
een maatje te groot is. Op korte termijn komt Hyundai ook met een serie
hybride auto’s.”
Het energieprobleem
De druk om met zuinige auto’s op de
markt te komen wordt steeds groter.
Rein: “Je ziet dat zelfs de grote
oliemaatschappijen op zoek zijn naar
alternatieven. Maar dat is nog niet
zo simpel. En met de ontwikkeling is

vaak veel tijd gemoeid. Er komen nu
wat aarzelend elektrische auto’s op
de markt. Maar zolang je nog slechts
een bereik hebt van zo’n 150 km
waarna je weer moet opladen, dan is
dat nog niet aantrekkelijk. En zeker
niet zolang er nog zo weinig oplaadpunten zijn. Maar zo gaat het met
tal van nieuwe ontwikkelingen. Vaak
zijn dingen al wel technisch mogelijk,
maar duurt het een tijdje vooraleer
het ook rendabel in productie kan
worden genomen. Kijk bijvoorbeeld
naar airco. Vroeger was dat een luxe
accessoire en tegenwoordig meestal
standaard. Zo gaat het met cruise
control, met navigatiesystemen en
met achteruitrij camera’s. De eerste
auto’s die zelfregulerend parkeren
komen al op de markt.”
Rentevrij is echt rentevrij
Als autoverkoper moet je tegenwoor-

dig van alles verzinnen om het voor
de klanten aantrekkelijk te maken.
De marges zijn klein en de rendementen laag. Rein: “De inruilprijzen
staan al aardig onder druk. We
hebben wel leuke gebruikte auto’s.
Maar daaraan stellen we ook hoge
eisen. Er gaat bij ons geen foute auto
de deur uit. Verder werken we met
specifieke voordeelacties. Zo geven
we bij de nieuwe Hyundai modellen
standaard een garantie van maar
liefst vijf jaar. En wat dacht je van de
mogelijkheid om bij aanschaf de helft
te betalen en de andere helft na twee
jaar tegen nul procent rente. En rentevrij is echt rentevrij. Mensen zijn
vaak in verwarring, omdat we altijd
de wettelijk voorgeschreven tekst ‘pas
op, geld lenen kost geld.’ moeten vermelden. Maar in ons geval kost het
echt geen geld.”

Rein Treur: “Skoda en Hyundai zijn twee merken die een range van types op de
markt brengen die heel mooi op elkaar aansluiten.”
					
Maatschappelijk bewust bezig
Rein Treur toont zich een ondernemer
die zich ook dienstbaar wil maken
aan de lokale gemeenschap. Rein:
“Als ondernemer heb je om te beginnen de verantwoordelijkheid voor je
eigen werknemers en hun gezinnen.
Er werken hier toch zo’n twintig medewerkers, die ik wel graag aan het
werk wil houden. Daarnaast wil ik
ook waar mogelijk een bijdrage leveren aan activiteiten door middel van
financiële steun of sponsoring. Al lang
voordat Skoda de Tour de France ging
sponsoren, had ik al een afspraak
met wielervereniging UWTC. Tegenwoordig doet Skoda veel sponsoring
in de wielrennerij en het ijshockey.

foto patrick hesse

Hyundai richt zich meer op de voetballerij. Op lokaal gebied doen we
verschillende dingen. Zo steunen we
het volleybal in Vinkeveen en hebben
we reclameborden bij Argon. Wanneer we op die manier verenigingen
kunnen steunen dan doe ik dat graag.
Leven en laten leven zeg ik altijd,”
aldus Rein Treur.

Autobedrijf Rovémij is gevestigd aan
Hofland 160 in Mijdrecht, tel. 0297
239290 en Oosterlandweg 22a-24 in
Mijdrecht, tel. 0297-593575. Website:
www.rovemij.nl.
Openingstijden van maandag t/m
vrijdag van 08.00-18.00 uur en op
zaterdag van 09.00-17.00 uur.

Vinkeveens succes bij nationale sleepbootdagen
Afgelopen weekeinde zijn in Vianen de nationale sleepbootdagen gehouden. Tijdens dit fantastische nautisch evenement met meer dan 200
historische grote en kleine sleepboten was er een Vinkeveens succes: De
klassieke opduwer (kleine sleep/duwboot) Wilfred van schipper Kai de
Bruin en bootsmaat Tom Hannes is verkozen tot 'Opduwer van het jaar
2011'. Deze titel wordt toegekend aan de mooiste en best gerestaureerde
opduwer door een vakjury die de staat en originaliteit van de deelnemende
schepen beoordeelt. De boot van Kai en Tom verkreeg deze titel in een veld
van meer dan 25 deelnemers in hun klasse.
De Wilfred is een klassieke opduwer
uit het begin van de vorige eeuw en
heeft een Deutz tweetact dieselmotor uit de jaren 1932. De boot
is door Kai en Tom in 2007 in een
zeer slechte staat van onderhoud
gekocht en tot 2010 zeer grondig
onder handen genomen. Zo zijn alle
slechte onderdelen of gerepareerd
of vervangen. Daarbij is de
boot tevens in originele staat
terug gebracht met gebruik
van authentieke materialen,
werkwijze en originele onderdelen. De motor is helemaal
uit elkaar gehaald en gereviseerd met onderdelen van
een tweede motor uit dezelfde
periode en onderdelen elders
op de kop getikt. De romp en
kleine kajuit zijn helemaal
ontdaan van alle verf en roest
en weer in perfecte, blinkende
staat teruggebracht. Al met
al een klus die 3 jaar noeste
arbeid heeft gekost in de achtertuin van een van de heren.
Wilfred is vernoemd naar
de echtgenotes van Kai en
Tom als 'afkoopsom' voor de
concurrentie die ze afgelopen
jaren hebben gehad als het

gaat om tijd en aandacht van beide
heren.
Zoals blijkt uit de toekenning van
deze prijs was een en ander niet
voor niets. Er is weer een stuk
varend erfgoed behouden voor de
toekomst en Wilfred zal de komende
jaren regelmatig te zien zijn op de
Vinkeveense plassen.

BEAUTYSALON
S A LON V OOR P R OFE S S I ON E LE HUI DV E R B E T E R I N G

GRATIS BEHANDELING op 15 juni?
Kijk op: www.perine.nl/nieuws-en-acties
Beautysalon Périne - Hofland 4 - 3641 GE Mijdrecht - 0297-273121
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Cultuur nieuws
Music for paradise in
Begijnhofkerk
Het Abcouder kleinkoor Collegium
Vocale Consonant geeft een zondagmiddagmatinee in de Engelse
Kerk op het Begijnhof in Amsterdam. Soms a capella, maar ook
begeleid door een strijkorkest
zingt het kamerkoor religieuze
muziek. Het zomerconcert is een
reis door de muzikale tijd van de
17e tot begin 20e eeuw.
Zo zingt het Collegium Vocale
Consonant psalmbewerkingen die
wel kloosterliederen lijken. Verder klinkt er muziek uit de tijd
van Mozart en zijn er motetten
van Franz Liszt te beluisteren.
Het kleinkoor brengt als Nederlandse première een Ave Maria
van Joseph Eybler, een vriend
en tijdgenoot van Mozart. Het
is prachtige muziek voor hobo,
gemengd koor en strijkorkest.
De sopraan Lyda van Tol soleert
bij werken van Pergolesi en
Durante. Haar flexibele stem
leent zich voor allerlei muziek,
van barok tot modern klassiek en
is een feest voor het oor. De muzikale klanken zijn soms hemels
en lijken rechtstreeks naar het
paradijs te voeren.
De algehele leiding is in handen
van Bert ’t Hart, de vaste dirigent van Collegium Vocale
Consonant. Het zomerconcert van
2011 vindt plaats op zondag 19
juni vanaf 15.15 uur in de Engelse
Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam.
De kaarten kosten € 15,- en zijn
verkrijgbaar bij de koorleden en
vanaf een half uur voor aanvang
aan de kerk.

Daverende Dipsaus Show

De Parade in
The Tumult Abcoude

Depressief of lusteloos? Of
gewoon een eerste Zomer-Dipje?
Kom naar De Daverende Dipsaus
Show! 25 juni sluit Tumult het
seizoen af met een verpletterende parade activiteit voor
iedereen tussen de 16 en 96
jaar. Laat u zich een zweterige
avond lang door onze gastvrouw
Debbie en gastheer Dave diep
onderdompelen in ons niet te
versmaden dipsaus-arrangement
waarbij onze vintage-dj's, Danny
& Donny u op de dansvloer tot
extase brengen met een uitgelezen selectie vergeten goud en
andere juweeltjes.Plaatje naar
plaatje onversneden dansgenot,
tot je echt niet meer dieper dippen kan.Waar vind je dat nog?De
Daverende Dipsaus Show:Een
dampend dansfestijn vol licht ranzig amusement, diverse buitengewone live-actsen een fantastische
popquiz met SUPER-prijzen en
altijd voldoende dipsaus...Aan u
de keus: Dippen of Dansen? 25
Juni Tumult kerkplein 28 Abcoude
voor iedereen tussen de 16 en 96
jaar vanaf 21.00 uur tot 3.00 uur
entree 10 euro.

www.thetumult.nl
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Drijvende zomeravondconcerten op ‘Kameryckse’ Plas
Deze zomer gaat voor de derde keer het evenement Kameryck Klassiek
van start. Een unieke reeks van vier “drijvende zomeravond concerten”
in de openlucht. Een indrukwekkende combinatie van muziek, dans en
culinaire verwennerij in een sprookjesachtig decor; het initiatief voor dit
evenement is genomen door restaurant Kameryck in Kamerik.
Op een drijvend platform van circa
600 m2 wordt een podium en een tribune, met 650 zitplaatsen, gebouwd.
Overdekt, zodat dit evenement niet ‘in
het water kan vallen’ bij slecht weer.
De concerten – in het prachtige decor
van recreatiegebied Oortjespad –
worden gehouden in een betoverende
sfeer. Om de plas heen worden bomen
fraai uitgelicht en de steiger zal als
een verlicht lint van 150 fakkels
leiden naar de ‘outdoor concertzaal’.
De presentatie van het programma
is ook dit jaar weer in handen van
acteur Bram van der Vlugt. Hij zal
de avond in stijl en met een vleugje
humor presenteren. Laat u meenemen in fantastische optredens van
het Matangi Kwartet, Ivo Janssen en

Francis van Broekhuizen. En heeft u
ooit een Breakdance act strak in het
pak gezien? De dansers van Come
Correct doen het u voor!
All inclusive
De data van het evenement zijn:
donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag
27 en zondag 28 augustus 2010. De
arrangementen zijn ‘all inclusive’,
wat inhoudt dat men bij Kameryck
(zonder éxtra kosten) ‘Ryckelijk’
kan genieten van het totale aanbod.
Parkeren is gratis.

men om 17.30 uur aan tafel om te
genieten van een heerlijk 3-gangen
diner. Om 20.15 uur gaat u naar de
voorstelling. In de pauze en na afloop
wordt u uitgebreid culinair verwend.

einde van het concert kan volop geproefd worden van allerlei lekkernijen, waaronder veel streekproducten.

Er zijn twee arrangementen / twee
soorten kaarten:
Dinerarrangement: U wordt vanaf
16.30 uur ontvangen met een borrel
en lekkere hapjes. Aansluitend gaat

Avondarrangement: U wordt vanaf
19.45 uur ontvangen met koffie en
iets lekkers. Ook u wordt gedurende
de avond uitgebreid culinair verwend,
want tijdens de pauze en aan het

www.kameryckklassiek.nl

Win vliegtickets voor Vogelvrij Festival
Als je niet tot de gelukkige winnaars
hoort, maar toch Vogelvrij Festival
wilt meemaken, koop dan je tickets
via www.vogelvrij-festival.nl of via de
lokale voorverkooppunten. Kan jij
(nog) niet vliegen? Vogelvrij Festival
zet dit jaar pendelbussen in waarmee alle omliggende plaatsen snel
bereikbaar zijn!

Vogelvrij Festival geeft dit jaar
in samenwerking met De Groene
Venen 5x2 vliegtickets weg!
Wil jij Erick E, Billy The Klit,
D-Rashid, Baggi Begovic en vele
andere gratis meemaken?
Doe dan mee aan de prijsvraag en
beantwoord de volgende vraag goed:
op welke plaats staat Erick E in de
overall ranking bij de gerenommeerde website Dj Guide? Weet jij het
goede antwoord? Stuur dit samen
met je gegevens naar:

Kom 25 juni naar Vogelvrij Festival
en ga vogelvrij je zomer in! Voor
meer info kun je de website
www.vogelvrij-festival.nl in de gaten
houden of je aanmelden via Facebook, Twitter en Hyves.

info@degroenevenen.nl.

Irena Filippova speelt op zaterdag 18 juni in Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen een soloprogramma met prachtige Hollandse en Russische
liedjes, sketches en virtuoos accordeonspel.
Johan de With en Margrit Kern. In
2000 rondt ze haar opleiding cum
laude af. Sinds 2000 werkt ze in
de Nederlandse theaters. Samen
met Hans Visser (Flairck) schrijft
ze het theaterprogramma over de
legendarische Moskoviet Vladimir
Vysotsky, programma’s over Rusland:
‘Hier komen de Russen’, ‘Reis door
Rusland’ , ‘Russin zkt man!?’ Als
componiste werkt Irena mee aan een
aantal muziektheater producties voor
o.a Wereld Natuur Fonds, CliniClowns
, Greenpeace. Ze brengt de CD/DVD
‘De Immigrant’ uit, CD ‘Gezellig’, CD
‘Russin zkt.man!?’

40ste Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis
Van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni 2011 wordt voor de 40ste keer de
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis georganiseerd. Vanaf de startlocatie, het
sportterrein Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht, kan men vier avonden lang
5, 10 of 15 km wandelen. Iedereen is welkom om in Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De Hoef en omstreken een paar sportieve wandelavonden mee te komen
doen. De starttijden zijn vanaf 18:15 uur voor individuele wandelaars en vanaf
18:30 uur voor groepen (10 km) en 18:45 uur (5 km). Op vrijdag starten de
groepen echter om 18:30 uur (10 km) en 19:00 uur (5 km). Inschrijven kan
nog op dinsdag 14 juni in het startlokaal vanaf 18:00 uur.
Meer informatie: www.avondvierdaagse-mijdrecht-wilnis.nl

Kameryck Oortjespad 3, Kamerik.
Telefoon: 0348 400 771

Expositie

Fons Franken in
Viscentrum Abcoude
Van 11 juni t/m 26 juni vindt in
het Viscentrum op het fort bij
Abcoude een verkoop-expositie
plaats van Fons Franken (19232000).
Ze groeide op onder moeilijke omstandigheden, in pleeggezinnen en
in de oorlogstijd. Tijdens de oorlog,
in 1941, ging zij naar de ‘Normaalschool’, de toenmalige opleiding
voor tekenleraar, die gehuisvest was
in het Rijksmuseum.
Na haar studie ging zij werken bij
de teken- en filmstudio’s van Joop
Geesink en Maarten Toonder. Daar
heeft zij aan verschillende tekenfilms gewerkt.
Later legde zij zich op het maken
van etsen en pastels. Fons Franken
was lid van een kunstenaarsvereniging St. Lucas en exposeerde in dat
verband jaarlijks in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. Haar werk
was ook te zien in gemeentehuizen
in Haarlem en Maarssen, in verschillende galeries in Nederland en
zij exposeerde in haar eigen galerie
aan huis.
De laatste tien jaar van haar leven
heeft zij niet meer geëxposeerd,
maar is wel altijd door blijven
werken.

Virtuoze accordeonklanken
en zang van Irena
Irena Filippova is Russische van origine en woont en werkt vanaf 1998
in Nederland. Ze komt uit Saratov,
een stad midden in Rusland, waar
de bekende rivier de Wolga stroomt.
Al op jonge leeftijd zingt ze mooie,
Russische liederen en ze begeleidt
zichzelf op accordeon. In 1998 speelt
ze op het prestigieuze Internationale
Accordeonconcours in Klingenthal.
Daar krijgt ze een uitnodiging om
naar Nederland te komen voor een
tweedefase-opleiding aan het Koninklijk conservatorium in Den Haag.
Ze gaat studeren bij de beroemde
Russische bajanist Friedrich Lips,

Voor boekingen en (programma)
informatie kunt u kijken op

In het theaterseizoen 2011-2012
is Irena te zien, samen met Hans
Visser, Ernesto Arrendel en Arthur
Bont in het programma “World Photo
Concert”.
Het concert van Irena maakt deel uit
van een viertal bijzondere concerten, die onder de noemer Carrousel
worden georganiseerd door Troupe
A’dour, een gezelschap voor muziek,
theater en culturele projecten uit
Wilnis.

Zaterdag 18 juni, Aanvang 10.30 uur,
Zuwe Maria Oord, Herenweg 69,
Vinkeveen. De toegang voor dit concert
is voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuwe Maria-Oord gratis.
Voor andere bezoekers bedraagt de
toegang 5 euro.

De expositie is geopend in de
weekeinden van 11.00 – 17.00 uur;
doordeweeks van 12.00 – 17.00
u. Op donderdag 16 en zondag 19
juni gesloten. Adres: Molenweg 19,
Abcoude, tel. 0294 283156
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De feiten over EHEC
Nu er in de afgelopen weken een aantal doden is gevallen door besmetting
met de Ehec bacterie, is het verstandig om wat zaken te verduidelijken.
Als je het journaal volgt en je let op het totale gebrek aan deskundigheid van de verslaggevers, waarbij RTL de kroon spant, dan is nu wel de
tijd gekomen om eens wat uit te leggen. In het journaal gebruiken de
verslaggevers de termen Bacterie en Virus in willekeurige volgorde door
elkaar, het ene moment gaat het over de “extreem dodelijke bacterie” om
vervolgens te verklaren dat er tegen dit dodelijke virus nog geen tegengif
is gevonden.
De eerste opmerking is dus dat het
hierbij om een bacterie gaat, een
bacterie vergelijken met een virus
is zoiets als een volwassen plataan
verwarren met een beukennootje,
ze lijken niet op elkaar en bovendien is een bacterie zo’n duizend
keer groter. Een bacterie kan je
behandelen met antibiotica, een
virus niet.
Het gaat bij de Ehec om de bacterie
escherichia-coli, deze bacterie hoort
tot de groep van de enterobacterien
en dat is een groep
die van nature in
de menselijke
darm voorkomt.
Zou het toeval
zijn dat de bacterie vernoemd is
naar de Duitse
onderzoeker
Escherich?
De bacterie leeft
vrolijk
in
onze
darmen
en
wij
worden
daar ook
vrolijk
van, want
hij zorgt
ervoor
dat onze
darmen in
staat zijn
bepaalde
stoffen
te verteren. Een
bekend
voorbeeld
is de vorming van
vitamine
-K;
zonder e-coli lukt dat niet.
Baby’s komen volkomen steriel ter
wereld, in de baarmoeder bestaat
nog geen bacteriekolonie. Als zo’n
baby geboren wordt, kan deze dus
nog geen vitamine-K aanmaken,
maar hij heeft dat wel nodig voor
de bloedstolling (zie het stukje
over bloedstolling op mijn site) en
daarom is het nodig om vitamine-K
bij te voeden. Na een paar dagen
bevinden zich al miljarden bacteriën in de darm en dan is de baby in
staat te verteren, daarom gaan de
eerste voedingen meestal ‘ongebruikt retour’.
In feite is de populatie van bacteriën in onze darm een soort van
bacteriële vingerafdruk: iedereen
heeft een volledig eigen samenstelling. Ook per land verschilt
die samenstelling, als u naar het
buitenland reist kunt u diarree krij-

gen (reizigersdiarree) en dat komt
doordat uw darm in aanraking komt
met e-coli stammen, waar uw darm
niet aan gewend is.
Het lijkt er dus op dat die e-coli best
een bijzondere bacterie is, nuttig
maar ook vervelend!
De Ehec is een
e-coli die ook nog
het voorvoegsel
Eh draagt en dat
staat voor enterohaemorragisch,
dat betekent niet meer of minder
dan ‘bloeding in de darm veroorzakend’. Het gaat om de Ehec van het
subtype 0104. Hoewel dit subtype
(0104) helemaal nieuw is, bestaan
er wel meer Ehec-types die al
langer bekend zijn. In de Verenigde
staten zijn in 1993 al eens een aantal mensen overleden na het eten
van slecht doorbakken hamburgers.
Ook toen ging het om een Ehec. In
2005 had je in Nederland het ‘filet
americain schandaal’ en ook daarbij
ging het om deze bacterie. Bijzonder is dat er toen geen mensen zijn
overleden. Van nature komen de
Ehec-bacteriën voor in de darmen
van dieren, zoals de koe en de geit.
Die hebben er geen last van en in
die zin is het dus precies als bij de
reizigersdiarree; als je lichaam
er aan gewend is, krijg je geen
klachten.

sturing niet altijd voor de meest
ideale behandeling is gekozen.
Ten tweede; de e-coli bacterie is
een notoire antibiotica-onderduiker.
Vaak is deze e-coli niet gevoelig
voor de gebruikelijke antibiotica,
dat maakt dat het voorschrijven van
antibiotica vaak de ziekte verergert. Als je namelijk medicijnen
geeft die het grootste deel van de
darmflora uitschakelen, maak je
daarmee dat de serieuze ‘bad boys’
meer ruimte krijgen. De darm
wordt overgroeid met e-coli varianten, waar hij toch al niet zo lekker
tegen kon. Door deze overgroei
raken de darmslijvliezen beschadigd, maar mogelijk had hij daar
anders geen ruimte voor gehad. Bij
een reizigersdiarree worden de indringers over het
algemeen door de
autochtone bacteriën verjaagd.
Iedereen die
wel eens in Duitsland bij de dokter
is geweest, weet dat het min of
meer standaardbehandeling is om
antibiotica te geven, een mogelijke
tweede reden van de hevigheid van
deze uitbraak.
Toen we in Nederland het ‘filet
americain schandaal’ hadden,
kwam er niemand te overlijden
maar in 1993 stierven er in de VS
meerdere mensen aan de onfrisse
hamburgers. Ook de VS is een grote
antibiotica-consument.

“Antibiotica zijn
uit den boze!”

Nu zijn in Duitsland al meerdere
mensen overleden en wordt er volop
gespeculeerd over de besmettingsbron, na de komkommer was er de
tomaat en de bladsla en toen weer
de taugé. Belangrijk in dit hele verhaal is dat het gaat om een besmetting van een groente met dierlijk of
mogelijk slachtafval; de Ehec komt
niet voor in deze groente, maar is
er op de een of andere manier op
terecht gekomen. Hoe dat kan moet
worden uitgezocht, maar hoe kan
deze bacterie zo dodelijk zijn?
Als eerste; de Duitse gezondheidszorg lijkt op de onze, maar zit toch
anders in elkaar. De Duitse staten
hebben een grote autonomie waar
het gaat om de uitvoer van gezondheidsmaatregelen. Dat maakt dat
er weinig sprake is van een centrale
sturing. In Nederland zou in een
vergelijkbaar geval gelijk het RIVM
(Rijksinstituut voor volksgezondheid
en milieu) alarm slaan; alle ziektegevallen worden daar ook gemeld.
In Duitsland is na een aantal dagen
het Robert Koch instituut ingeschakeld, een federaal instituut voor
infectieziekten, maar in de eerste
dagen werd gepoogd alles regionaal
op te lossen. Hoewel in Hamburg en
omgeving de meeste mensen ziek
werden, zijn een aantal andere ziektegevallen in de rest van Duitsland
(en mogelijk andere landen) over
het hoofd gezien. Het is denkbaar
dat toen bij gebrek aan centrale

Ten derde; ik had u net verteld
over vitamine-K en de e-coli toch?
Stel nu dat je antibiotica geeft die
je hele darm vloeren, nu reageert
de darm hevig op de Ehec en de
darmwand raakt beschadigd. Ieder
wondje in het lichaam moet worden
gedicht door het stollingsmechanisme en wat had je daarvoor
nodig? Vitamine-K dus, en die kan
je op dat moment niet produceren,
want de leverancier was om zeep
geholpen.
Ik ga niet zeggen dat dit de universele waarheid is, maar het laat wel
zien hoe complex het ziekteverloop
was.
Waar bestaat nu het Nederlandse
advies uit?
Net als bij andere vormen van
diarree bestaat het belangrijkste
uit preventie; goed je groenten wassen en goed het vlees verhitten en
natuurlijk je handen wassen.
Maar nu heb je diarree en dan?
Als je diarree hebt, is het meestal
voldoende om voldoende vocht in
te nemen, ORS kan daarbij helpen
(koop je bij de drogist), verder
natuurlijk licht verteerbaar eten en
liever geen diarreeremmers.
Maar als er nu bloed in de ontlasting zit?
Tja, het zou kunnen dat het dan om
de Ehec gaat, uw huisarts kan middels een ontlastingkweek aantonen
of dat het geval is. Maar in zijn
algemeenheid blijven de adviezen
hetzelfde, de infectie verloopt zeer
zelden ernstig en dooft meestal
vanzelf weer uit.
Antibiotica zijn uit den boze!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Latijn hoort bij de kerkelijke traditie
Toen na het Tweede Vaticaans Concilie de priesters in de katholieke
kerk met hun gezicht naar de gelovigen gingen staan en de gebeden
en gezangen in de landstaal werden uitgevoerd, was niet iedereen daar
gelukkig mee. Eeuwenlang waren de vieringen opgeluisterd met gregoriaans gezang. Dat kun je niet zo maar afschaffen, vonden ook een
aantal leden van het kerkkoor van de Heilig Hartparochie in Vinkeveen.
Latijns Koor Vivace houdt de Latijnse traditie nog steeds in stand.

Rijke koortraditie
De Rooms Katholieke gemeenschap in Vinkeveen kent een rijke
koortraditie. Hoewel de gelovigen
al vele jaren niet meer massaal op
zondag ter kerke gaan, beschikt
de parochie nog steeds over maar
liefst vijf koren. Het kerkkoor zingt
voornamelijk Nederlands. Dan is er
een kinderkoor en een jongerenkoor.
Voor de generatie die te oud is voor

het jongerenkoor maar ook niet veel
voelt voor de traditionele Gregoriaanse en andere kerkmuziek is er
het koor ‘Eigenwijs’. Leo: “En dan
zijn wij er als Latijns koor. Er waren
tijden dat we ruim vijftig zangers
en zangeressen in ons koor hadden.
Dat is wel wat teruggelopen. Op dit
moment beschikken we over twintig
koorleden. Vijftien daarvan behoren
nog tot de oude kern uit Vinkeveen.
Daarnaast zijn we blij met de
deelname van een vijftal koorleden
uit Mijdrecht, die ook al een aantal
jaren bij ons Latijn komen zingen. In
de Johannes de Doper in Mijdrecht
wordt namelijk ook maar weinig
Gregoriaans gezongen. Dat koor is
door interne problemen wel ernstig
gereduceerd. Pastoor Griffioen is
er voorstander van dat het tot een
samenwerking komt. Wij repeteren
inmiddels al veel samen met de
mensen uit Mijdrecht en er zijn
vergevorderde plannen om volgend
jaar regelmatig samen de diensten
te gaan begeleiden. Dat zou dan elke
maand tenminste één keer moeten
gebeuren. Op zaterdag in Vinkeveen
en op zondag in Mijdrecht.”
Gregoriaans zit in je genen
De drie bestuursleden zijn eensgezind in hun liefde voor het Gregoriaans. Paul: “Vroeger zongen de
monniken in de kloosters het al. En
wij zijn er mee opgeroeid. Veel van
onze leden hadden vaders die al bij
het koor waren. Van generatie tot
generatie was het kerkkoor in veel
families een vanzelfsprekendheid.
De meeste van onze leden zijn al
wat ouder. De oudste is in de tachtig.
Ik ben met mijn 59 jaar de jongste.”
Greet vult aan: “Het zou wel fijn
zijn wanneer we er nog wat zangers

R
VOE

Circustent

Greet, Leo en Paul

Aan de keukentafel bij Greet de
Koning, secretaris van het bestuur,
treffen we ook voorzitter Leo Liesveld en bestuurslid Paul Timmermans van Latijns Koor Vivace. Mede
dankzij hun inzet is er in Vinkeveen
nog elke maand een viering met gregoriaanse zang. “Daar is wel stevig
voor geknokt,”vertelt Greet. “Er
was in die tijd een groot kerkkoor
in Vinkeveen. Een aantal zangers
had grote moeite met de overstap
naar de Nederlandstalige liederen.
Er ontstond een apart mannenkoor
dat kans zag de pastoor ervan te
overtuigen dat er met een zekere
regelmaat ook gregoriaans gezongen moest worden. Daar waren wel
stevige discussies aan te pas gekomen,” aldus Greet. Het is inmiddels
44 jaar geleden dat het Latijns Koor
officieel werd opgericht. Vanaf die
tijd gingen ook vrouwen meezingen in het koor. Het koor richt zich
nog steeds op de uitvoering van de
Latijnse gezangen. Voorzitter Leo
Liesveld: “We hebben met ons koor
altijd tegengehouden om Nederlands
te gaan zingen. Uiteraard hebben we
in de loop der jaren wel een aantal
liederen op het repertoire genomen
in het Nederlands, het Engels of het
Duits, maar Latijn blijft onze favoriete taal voor de kerkzang.”

GROEN

v.l.n.r. Paul Timmermans, Greet de Koning en Leo Liesveld verzorgen met Latijns
Koor Vivace elke derde zondag van de maand een viering met gregoriaanse zang
in de Heilig Hartkerk in Vinkeveen.			
foto patrick hesse
bij zouden kunnen vinden. Het gaat
natuurlijk in de eerste plaats om het
plezier van het zingen. We repeteren
elke maandagavond en het is dan
altijd erg gezellig. Je moet dan wel
enige affiniteit hebben met het gregoriaans repertoire. Dat wij ons daar
zo voor inzetten, komt heus niet omdat we mensen zijn die alleen maar
aan het oude vast zouden willen
houden. Het is eigenlijk tweeledig.
Natuurlijk willen we dat dit stukje
cultureel erfgoed niet verloren gaat.
Maar we willen ook graag overbrengen hoe mooi deze muziek is. Het is
erg melodieus en heeft een enorme
zeggingskracht. En het is universeel.
Vroeger was het overal in de wereld
hetzelfde en dat betekende ook
dat je ook in het buitenland met de
gelovigen verbonden was, wanneer
je er eens een mis bijwoonde tijdens
je vakantie.”
Professionele begeleiding
Het Latijns Koor Vivace staat onder
artistieke leiding van Han Siertsema, dirigent uit Almere. Vaste organiste is Felicity Goodwin. Het koor
repeteert elke maandagavond in de
Heilig Hartkerk in Vinkeveen. Greet:
“Elke derde zondag van de maand
verzorgen we de mis in Vinkeveen.

En bij bijzondere gelegenheden
treden we ook op, vaak ook met het
andere koor van de parochie, hier
in Vinkeveen of in Mijdrecht. We
weten dat er in Abcoude ook een
heel goed koor is. We maken ons wel
een beetje zorgen over de huidige
gang van zaken in de kerk. We
vormen hier in de regio met negen
parochies nu één grote kerkgemeenschap. Maar er zijn veel te weinig
priesters beschikbaar. Dat heeft dan
onder meer tot gevolg dat er met
Pinksteren hier in Vinkeveen alleen
op zaterdagavond een dienst is. Op
eerste en tweede Pinksterdag is de
kerk gesloten. Dat is toch wel erg
droevig. Vroeger maakte ik een lijst
van al onze activiteiten voor het hele
jaar. Tegenwoordig moet ik daarover
veel meer overleggen met het parochiebestuur of met de pastoor. Het
aantal kerkbezoekers loopt terug en
de inkomsten van de parochie ook.
Er zal dus ook meer samengewerkt
moeten worden. Wat ons betreft is
dat geen probleem. En we hopen dat
er ook in de andere kerken belangstelling is voor een gregoriaans
gezongen mis. We komen dan graag
ook daar zingen.”

Demonstraties op Fort Abcoude
Het Fort Abcoude kan op zaterdag 11 juni 2011 weer bezocht worden. De
Saluutbatterij Amsterdam is die dag aanwezig en zal tijdens de rondleidingen
elk heel uur een demonstratie met het kanon van de batterij geven. Na het
passeren van het kanon en de brug, een replica van de oorspronkelijke brug
worden tijdens de rondleiding onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. Tijdens de rondleidingen
is ook aandacht voor de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.Tevens
wordt een uitkijkplatform bezocht. Adres: Molenweg 19 te Abcoude. Open voor
bezoekers vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Laatste rondleiding: 16.00 uur.

Vaak neem ik in De Ronde Venen
kleine polderweggetjes. Kom ik
vanuit Utrecht, dan ga ik bij
Breukelen van de snelweg af in
plaats van bij Vinkeveen. Ik maak
er een sport van om zoveel
mogelijk verschillende routes te
rijden. In mijn roze blikkie tuf ik
over de Gagelweg, Winkeldijk of
Geerkade.
Het maakt me vrolijk en stemt
me tevreden. Tussen de weilanden
door karrend zie ik de seizoenen
voorbij glijden. Ik zie de veranderingen; hoe alles groen wordt
in de lente, de koeien weer in de
wei, bokkende lammetjes, donzige
kuikens in de sloot, paardenbloemen en klaprozen, oranje
bladeren in de herfst en witte
velden in de winter. Ik ontdek
prachtige weggetjes waarvan
ik me voorneem er ooit te gaan
fietsen, wandelen of picknicken,
maar wat ik vervolgens nooit doe.
Leuk die weelderige flora en
fauna, maar eigenlijk hunker
ik tijdens mijn sluiproutes naar
nieuws. Iets verrassends.
Nieuws ligt op straat, heb ik altijd
geleerd, maar schijnbaar niet
waar ik rij.
Van de week overkwam het me
eindelijk. Ik reed over de Bovendijk en vanuit mijn rechterooghoek doemde op het groene
gras een paars-geel gevaarte op.
Vorig jaar was de AJOC tent nog
gewoon wit. Een saai maar functioneel blok, zonder acht punten
op het dak, zoals dit circusachtige
exemplaar.
Een nieuwe tent! Dat heeft te
maken met de nieuwe insteek van
het festival dit jaar, weet voorzitter van AJOC Jeroen van Schie
mij te vertellen. AJOC wordt dit
jaar flink opgepimt en daar is
over nagedacht. Niet enkel de
tent is anders, het complete festivalterrein gaat volgens Van Schie
op z’n kop. De vorm van het terrein wordt ronder en platen op de
grond maken plaats voor gras. De
buitenbar komt in een lichtgevende discotent die van kleur wisselt.
Verder staan er lachspiegels, een
metershoge toren in felle kleuren,
een regenboogkussen, lopen er
straattheaterartiesten rond en
is er een buitenpodium, waar
gedurende het festival doorlopend
bands optreden. Goed idee van de
organisatie, om deze 26e editie
van een nieuw jasje te voorzien.
Maar alle goede bedoelingen
ten spijt, AJOC blijft natuurlijk
gewoon AJOC. Waar we met z’n
allen dansen, springen, meeblèren
met toffe bands, oude bekenden
om de nek vliegen en drinken,
zoenen en patat eten tot we erbij
neervallen.

Lions-donatie voor EHBO Lucas Vinkeveen
Zaterdag jl. heeft EHBO Vereniging Lucas in Vinkeveen een donatie van
500 euro ontvangen van Lionsclub Vinkeveen en Waverveen.
Voorzitter Wim Nicolaas van EHBO Lucas nam de cheque in ontvangst van
Erik de Boer en Leo van Neutegem van de Lionsclub Vinkeveen en
Waverveen. Lions Vinkeveen en EHBO Lucas hebben al een lange relatie
met elkaar. EHBO Lucas draagt zorg voor de EHBO-post tijdens de jaarlijkse Koninginnedag Braderie.

marlous van merkenstein
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wonen aan het water!
BAAMBRUGSE ZUWE 92, VINKEVEEN
Op zoek naar een leuke gerenoveerde huurwoning op een prachtige locatie?
Dan is dit uw kans. Deze ruime 5 kamer hoekwoning met uitbouw is gelegen
aan het water. U heeft een eigen steiger waar u, uw boot kunt aanleggen
waarmee u vanuit uw tuin rechtstreeks de Vinkeveense Plassen op kan varen.
■
■
■

woonoppervlak ca. 100 m2
nieuwe keuken en badkamer
slaap- en badkamer op de begane grond

■
■
■

aparte ruimte voor wasmachine
tuin op het zuid oosten
directe verbinding met de plassen

huurprijs € 1.350 p.mnd.
met aanlegsteiger!

tweed www.tweed.nl 2780-11

te huur!

Interesse? Bel met de afdeling Wonen van Westhoek Wonen:
0297 23 23 23 (ma t/m vr. van 08:00-17:00 uur) of kijk op www.westhoek.nl
Huurders van Westhoek Wonen krijgen voorrang!

www.westhoek.nl

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 3.997,

€ 5.497,

50

50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

2 jaar 0% rente.

Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende).
En de andere helft over twee jaar. In de tussentijd betaal je
geen rente. En ontvang je wel meteen 5 jaar garantie.
Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen herkennen kansen.
Anderen grijpen ze. Wat doe jij?

Aankoopprijs

Aanbetaling/
inruil (50%)

Kredietlimiet

Termijnbedrag
per maand

Effectieve rente
op jaarbasis

Looptijd in
maanden

Kredietvergoeding

Totale prijs
van het krediet

Hyundai i10

€ 7.995,00

€ 3.997,50

€ 3.997,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 3.997,50

Hyundai i20

€ 10.995,00

€ 5.497,50

€ 5.497,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 5.497,50

Hyundai i30

€ 14.495,00

€ 7.247,50

€ 7.247,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.247,50

Hyundai i30 CW

€ 15.245,00

€ 7.622,50

€ 7.622,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.622,50

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een effectief rentepercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Genoemde prijzen zijn incl. BTW en
BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde
betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518).
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

TM

www.hyundai.nl/rovemij

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen
kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling
is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW
en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum.
Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig
met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2011. Vraag uw dealer naar de
voorwaarden.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290

20-05-2011 + wk 25 _ De Groene Venen_ 265x193 _ FC

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

DE GROENE VENEN 		

De keuze van...

Familieboek over
Vinkeveen uitgereikt

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

De eerste exemplaren van het
boek “Met zeven maten gemeten”
waarin de kinderjaren van de Vinkeveense familie Van der Maat, door
de kinderen zelf zijn beschreven, is
zaterdag jl. uitgereikt, onder grote
belangstelling van de familie en
andere belangstellenden.

1

In dit 200 pagina's dikke en met
vele (oude) foto’s geïllustreerde
Vinkeveens familieboek, laat ieder
kind zien hoe hij of zij zijn, over het
algemeen gelukkige, jeugd beleefde. Ook maakt de lezer kennis met
een stukje Vinkeveense geschiedenis. Het eerste exemplaar werd
uitgereikt aan Stella, de dochter
van overleden oudste zoon Kees.

Titel: Nu jij nog
Auteur: Katia Lief
'Ik lees graag spannende boeken.
Gelukkig heb ik voor mijn verjaardag weer een flink stapeltje
nieuwe titels gekregen! 'Nu jij
nog' van Katia Lief is een thriller
die je in een keer uit wilt lezen.
Het verhaal gaat over Karin
Schaeffer, een voormalig rechercheur, die eigenlijk niets meer
heeft om voor te leven nadat een
seriemoordenaar haar man en
haar dochtertje heeft vermoord.
De man is opgepakt, maar zelfs
vanuit de gevangenis heeft hij
grote invloed op haar. Wanneer de
moordenaar ontsnapt, weet Karin
dat hij achter haar aan zal komen,
want op de badkamerspiegel
schreef hij in bloed: Nu jij nog.
Toch vlucht Karin niet. Ze heeft
immers niets meer te verliezen.
Het verhaal leest heel prettig en
is tot op het einde heel spannend!'

Het boek is in een beperkte oplage te
koop à 15 euro via: tel. 0297-263372.

gelezen door
hetty blom
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Tonio			
A.F.Th. van der Heijden
Op de Eerste Pinksterdag van 2010
komt de 21-jarige Tonio van der Heijden, het enig kind van A.F.Th. van
der Heijden en Mirjam Rotenstreich,
bij een verkeersongeval om het leven. Van der Heijden doet het enige
waar hij op dat moment toe in staat
is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij
voortgedreven door twee dwingende
vragen: wat gebeurde er met Tonio
in de laatste uren en dagen voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit
ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht
naar het wat en het hoe, die leidt
langs verschillende ooggetuigen,
vrienden, politiemensen, artsen en
het mysterieuze meisje Jenny, dat in
de laatste weken van Tonio’s leven
een cruciale rol blijkt te hebben
vervuld. 'Tonio' vormt de neerslag
van die zoektocht. Een nauwgezette
reconstructie van een jongensleven
en een radeloze queeste naar zin en
betekenis.

2

Kind van me 		
Barbara Voors
Alba Moedig, 41 jaar, is ongepland
zwanger van de veertien jaar jongere Seth. Haar zwangerschap gooit
haar tot dan toe zo kalme leventje
compleet overhoop. Ze heeft tien
dagen om te beslissen welk leven
voorgaat: dat van haarzelf of dat van
haar ongeboren kind. Een complicerende factor is dat uit onderzoek
blijkt dat Alba zwanger is van een

van Livestrong, en ook in zijn laatste
dagen als renner. Armstrong was niet
alleen een fenomenale sporter, maar
ook een society-figuur, een vrouwenman, vader van vijf, marathonloper,
ondernemer en multimiljonair. Mart
Smeets blikt in dit boek terug op het
wielerleven van Lance Armstrong.
Wat voor renner was hij, wat voor
ploegmaat, wat voor mens? Waar
en hoe won hij? Waarom reed hij
relatief zo weinig? Waar heeft hij
spijt van? Hoe zag zijn privéleven
eruit? Wat is er te zeggen over alle
dopingverhalen? Zijn er bewijzen?
En bestaat er een ‘Lance-factor’?

kind met het syndroom van Down.
Bovendien moet Alba in het reine
zien te komen met de keuzes van
haar eigen moeder voordat ze zelf
moeder kan worden.

3

Vita			
Matthijs Kleyn
Terwijl Hylke Moorman worstelt
met zijn zoveelste complexe relatie,
wordt hij verliefd op een vreemd
klein meisje: Vita. Nadat ze lang
om elkaar heen gedraaid hebben,
belandt hij met haar in bed. Als
een week later ook de eerste kus
plaatsvindt, is hun liefde bezegeld.
Hylke is met Vita voor het eerst echt
gelukkig. Totdat hij merkt dat Vita
depressief is en niet naar het leven,
maar naar de dood verlangt. Hylke
onderneemt verwoede pogingen om
haar tot inkeer te brengen, maar
merkt dat dit Vita alleen maar meer
kwelt. Om te voorkomen dat Vita
ongelukkig blijft, besluit hij een eind
aan haar leven te maken. 'Vita' is
een controversieel verhaal over de
liefde en de dood, en over een relatie
waarin deze onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.

5

Het zwemfeestje 		
Madeleine Wickham
Op een warme zondag in mei stelt
de familie Delaney zoals gewoonlijk
hun tuin en zwembad ter beschikking
aan het hele dorp voor het goede
doel. Louise is er, samen met haar
twee dochtertjes, maar ook haar
ex, die haar boze blikken toewerpt.
Louise negeert hem volkomen. Terwijl de kinderen spetteren en gillen
ligt zij lekker in de zon te dromen
van de nieuwe liefde in haar leven,
een aantrekkelijke advocaat. Het
lijkt een perfecte dag te worden. Tot
het noodlot toeslaat. Er gebeurt een
ongeluk bij het zwembad en de dramatische gevolgen daarvan blijven
zich voortslepen. Verwijten vliegen
over en weer, hechte vriendschappen
brokkelen af door schuldgevoelens
en jaloezie. Ursula en hugh Delaney zijn diep geschokt wanneer ze
ontdekken dat ze zullen worden
aangeklaagd. Louise komt in een
emotionele achtbaan terecht.

4

De Lance-factor		
Mart Smeets
Begin 2011 reed de 39-jarige wielericoon Lance Armstrong zijn laatste
profkoers. Mart Smeets kwam in
1993 voor het eerst bij de renner
thuis in Austin, Texas; het was een
grijze decemberdag, het huis was
een puinhoop en de muziek stond
snoeihard. Sindsdien spraken ze
elkaar meermalen uitvoerig. Smeets
maakte de Amerikaan mee voor en
na zijn ziekte, tijdens zijn lange heerschappij in de Tour, bij de vorming

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

Kruiswoordpuzzel week 23

Sudoku week 23
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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© Puzzelland

Bevrijder
Boemelen
Broer
Circustent
Eigendom
Ertoe
Ethiopie
Euvelmoedig
Hoesten
Hoornslak
Immoreel
Kalot
Kaneelappel
Knevel
Logeren
Maagd
Melkkan
Mortel
Negorij
Omrekenen
Oneven
Oplevering

Orkest
Prang
Snoeper
Sportblad
Suomi
Turnpakje
Uitglijden
Virginia
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6 3 1 2
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6 3
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Oplossing puzzels week 22
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OPEN HUIS 18 juni 2011 van 11:00 tot 15:00 uur
Vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen bij onderstaande woningen!

Ver

koo

Ver

P Bi

P Bi

Bod

Mijdrecht
Nobel 71
Grootste type 3-kamer appartement
gelegen op bovenste etage van
complex met lift. Het appartement
beschikt o.a. over een woonkeuken,
woonkamer van 31 m² en een dubbel
balkon op het zuiden!
Woonoppervlak: 90 m²
Inhoud: 220 m³
Kamers: 3

Ver

koo

j oP

Bod

Bod

Het hele jaar het gevoel hebben op
vakantie te zijn? Dat kan in deze compleet verbouwde en perfect onderhouden woonark gelegen in heerlijk
rustige woonomgeving. Een groot
plus punt is ook dat u geen 6% overdrachtsbelasting hoeft te betalen!
Woonoppervlak: 70 m²
Inhoud: 210 m³
Tuin: 4 x18 meter
Kamers: 3

Op geweldig plekje in Amstelhoek
gelegen karakteristieke 2-onder-1-kap
woning met diverse authentieke
details. Aan de voorzijde mooi uitzicht
op sierwater.
Woonoppervlak: 90 m²
Inhoud: 250 m³
Perceeloppervlak: 153 m²
Kamers: 4

startprijs
€ 220.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 244.000,- k.k.

koo

P Bi

Mijdrecht
houtduif 17
Ruime eengezinswoning met o.a.
parkeergelegenheid op eigen terrein
en diepe tuin op het zuid-oosten.
Gelegen in de wijk Twistvlied, deze
wijk kenmerkt zich als rustige woonwijk met veel groen en speelvoorzieningen voor kinderen.
Woonoppervlak: 105 m²
Inhoud: 275 m³
Perceeloppervlak: 130 m²
Kamers: 4

Vraagprijs
€ 239.000,- k.k.

Stijlvol en luxueus afgewerkte hoekwoning met uitzonderlijke ligging!
Rustig gelegen in Hofland-noord op
een ruim perceel met fantastisch
groen uitzicht en voldoende privacy.
Werkelijk uniek in zijn soort!

Woonoppervlak: 110 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 137 m²
Kamers: 5

Woonoppervlak: 100 m²
Inhoud: 300 m³
Perceeloppervlak: 220 m²
Kamers: 5

startprijs
€ 269.500,- k.k.
Vraagprijs
€ 298.500,- k.k.

ViNkeVeeN
oudeland 24
De woorden “modern, strak , licht en
sfeervol” zijn helemaal van toepassing op deze fraaie uitgebouwde
gezinswoning. De begane grond
is in 2006 verbouwd en de onderhoudsvriendelijke achtertuin is 2009
opnieuw aangelegd.
Woonoppervlak: 120 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 137 m²
Kamers: 5

Vraagprijs
€ 275.000,- k.k.

ViNkeVeeN
Waterhoenlaan 5

Vraagprijs
€ 375.000,- k.k.

ViNkeVeeN
Achterbos 111
Nu te koop als COMBINATIEPERCEEL
met als groot voordeel de mogelijkheid van parkeren op eigen terrein!
Karakteristiek woonhuis met geweldige mogelijkheden! Op werkelijk
schitterend perceel grond en water
(1281 m²) gelegen. Direct aan de
Vinkeveense plas “De Rietkraag”. Er
is een aanlegsteiger en een doorvaart
naar de Vinkeveense Plassen.

Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.

ViNkeVeeN
klijne Meer 16

Super onderhouden en lichte gezinswoning met luxe keuken, dakopbouw
en ca. 11 meter diepe, zonnige tuin op
het westen.

Op mooie locatie gelegen ruime en
moderne eengezinswoning met
grote onderhoudsvriendelijke tuin,
uitgebouwde keuken, riante badkamer
en parkeergelegenheid met carport op
eigen terrein.

Woonoppervlak: 120 m²
Inhoud: 360 m³
Perceeloppervlak: 150 m²
Kamers: 6

Woonoppervlak: 110 m²
Inhoud: 300 m³
Perceeloppervlak: 162 m²
Kamers: 4

Vraagprijs
€ 298.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 300.000,- k.k.

koo

Woonoppervlak: 100 m²
Inhoud: 280 m³
Perceeloppervlak: 270 m²
Kamers: 5

Woonoppervlak: 105 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 147 m²
Kamers: 4

Vraagprijs
€ 247.500,- k.k.

Ver

Helft van dubbel woonhuis met onder
meer een aangebouwde garage en
ruime parkeergelegenheid op eigen
terrein. Tuin ca. 11 meter breed op het
zuid-oosten.

Sfeervolle, goed onderhouden,
hoekwoning met vrijstaande stenen
berging en zonnige achtertuin op het
westen. Gelegen in rustige, groene en
ruim opgezette woonomgeving aan
einde van doodlopende straat.

Bod

Voor iedereen die een woning zoekt
waar helemaal niets aan gedaan hoeft
te worden is dit de kans! Uitstekend
onderhouden, trendy woning met
achtertuin op het noord-westen.

ViNkeVeeN
Baambrugse Zuwe 114

Mijdrecht
stadhouderlaan 26

j oP

Mijdrecht
Parel 21

Vraagprijs
€ 255.000,- k.k.

j oP

AMstelhoek
Van dijklaan 15

Ver

Mijdrecht
Viergang 74

P Bi

WilNis
Zon en Water 8

startprijs
€ 195.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 220.000,- k.k.

startprijs:
€ 179.000,- k.k.
Vraagprijs:
€ 199.000,- k.k.

koo

j oP

P Bi

j oP

Bod

Mijdrecht
Beltmolen 8

AMstelhoek
Mennonietenbuurt 120

ViNkeVeeN
donkereind 41

Zeer ruime dwarskapwoning met
garage, woonkeuken en heerlijk
lichte woonkamer. Vrije en beschutte
achtertuin op het westen, gelegen aan
sierwater op prachtige locatie.

Op prachtige locatie met vrij uitzicht
over De Amstel gelegen, degelijk gebouwde dijk villa met multifunctionele
(bedrijfs) ruimte onder de woning.
Bij het object hoort tevens een eigen
aanlegplaats voor een boot aan de
rivier de Amstel.
Woonoppervlak: 210 m²
Inhoud: 1000 m³
Perceeloppervlak: 1300 m²
Kamers: 5

Uniek object, welke door ligging, grootte
en indeling, diverse gebruiksmogelijkheden biedt. Gelegen op een fantastische
locatie aan het eind van Donkereind.
Bij de karakteristieke woonboerderij
horen o.a. een grote garage/schuur en
compleet ingericht gastenverblijf.
Woonoppervlak: 288 m²
Inhoud: 740 m³
Perceeloppervlak: 3.860 m²
Kamers: 9

Woonoppervlak: 165 m²
Inhoud: 525 m³
Perceeloppervlak: 240 m²
Kamers: 6

Vraagprijs
€ 525.000,- k.k.

startprijs
€ 950.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 1.195.000,- k.k.

Vraagprijs
€ 1.495.000,- k.k.

twitter.com/www_ruijgrok_nl

Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht | 0297 - 28 33 75 | info@ruijgrok.nl | www.ruijgrok.nl

