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Je hypotheek
weer op orde?
Kom nu naar
de Hypotheek
Opschoon Dagen!
2 TOT EN MET 12 JULI.

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.opschoondagen.nl

DUIDELIJK VERHAAL
Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

Deelnemers Rap en Ruig Race moeten alle zeilen bijzetten
Dit weekend vindt op de Vinkeveense Plassen het jaarlijkse bouw- en vaarspektakel Rabobank Rap en Ruig Race plaats.
Morgen, zaterdag 30 juni, zijn op diverse locaties in de gemeente zo'n 30 teams in touw om het mooiste vaartuig te bouwen.
Op www.rapenruig.nl zijn onder 'deelnemers 2012' de bouwlocaties te vinden. De heer en mevrouw Rap en Ruig zullen alle
bouwlocaties bezoeken en beoordelen of alles volgens reglement gaat! Op zondag 1 juli is iedereen vanaf 12 uur welkom
bij eiland 1 voor de daadwerkelijke Rap en Ruig Race, waarin de verschillende boten het tegen elkaar opnemen. De heer en
mevrouw Rap en Ruig zullen samen met de jury prijzen geven voor de snelste en origineelste boot. Verder is er een pech- en
de Rap & Ruig prijs.								
foto peter bakker

Voor diverse interessante vacatures
zoeken wij technische toppers!

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
payrolling • hr advies & coaching

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

Rolstoelbrigade VLC zorgde voor leuke uitjes

•alarmopvolging

Voor gasten van verzorgingstehuis Gerardus Majella in Mijdrecht stond de afgelopen maanden elke vrijdagmiddag een team leerlingen van het Veenlandencollege klaar om een rolstoelwandeling te verzorgen. In het kader van hun maatschappelijke stage oefenden
de leerlingen bij het Rode Kruis de kneepjes van het rolstoelduwen, mensen in en uit de rolstoel helpen, een gezellig praatje maken,
maar ook leuke routes bedenken in de omgeving. Onder begeleiding van activiteitenbegeleidster Lian en Rode Kruisvrijwilliger David
was het elke week een feestje voor de deelnemers om lekker naar buiten te kunnen en van alles te zien. Maar een enkele keer bleef
men binnen en was er een spelletjes programma. Ook werd dit jaar de jaarmarkt bezocht en de laatste keer was er een gezellige
afsluiting op het Raadhuisplein bij Rendez-Vous. Na de zomervakantie starten er weer nieuwe Rolstoelbrigades. De bewoners kijken
er al naar uit!

LUTZ OF

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
www.LUTZ.nl
Facebook.com/Lutzfashion
Twitter.com/Lutzfashion

SUMMER SALE
30-70% KORTING
ZIE LUTZ.NL VOOR MEER INFO
1.000 M2 MODE, VAKKUNDIG ATELIER,
EIGEN PARKEERTERREIN & KINDERSPEELHOEK

Luc Pirlet

Les Ponts de Doulens

Fris & fruitig
Wit
Rosé
Rood

4,95
doos

25,-

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Zwemmen in de Kromme Mijdrecht, fietsen, hardlopen en wandelen

Zondag: De Hoef Sportief!
Aanstaande zondag 1 juli vindt de
eerste editie plaats van De Hoef
Sportief, een nieuw regionaal
evenement op initiatief van het
Dorpscomité De Hoef, waarbij
er wordt gewandeld, gezwommen, gefietst en hardgelopen.
Alle streekgenoten die een klein
beetje sportief zijn, zijn welkom.
De Hoef Sportief speelt zich grotendeels af rond de kerk van De
Hoef en restaurant De Strooppot.
Men kan wandelen, deelnemen
aan een recreatieve zwemwedstrijd, fietsen en hardlopen. Heel
bijzonder is de wedstrijd ‘De 41
van De Hoef’: een combinatie
van 1 kilometer zwemmen, 30
kilometer fietsen en 10 kilometer
hardlopen. De dag begint met een
wandeltocht van, naar keuze, 5, 10
of 20 kilometer. De routes gaan
alle drie langs de Kromme Mijdrecht, met op elke afstand een
verzorgingspost en start en finish
bij De Strooppot. Voor de langste
afstand is de start tussen 8 en 9
uur, voor de andere twee afstanden een uurtje later.
Om 11 uur start het zwemmen, op
de steiger bij De Strooppot. De
deelnemers zwemmen 500 meter
richting de brug, keren bij een
felgekleurde boei en eindigen ook
weer bij de steiger. De Reddingsbri’
gade Vinkeveense Plassen, EHBO’
ers en mensen van zwemvereniging
De Amstel houden de veiligheid van
alle deelnemers ondertussen goed
in de gaten.
Voor de fietsers, die om 12.15
uur starten, is een fraai parcours
uitgezet in de polder. Wie de 30
kilometer volmaakt, rijdt 7 rondjes
en komt zo diverse malen terug in
De Hoef. Speaker Patrick de Graaf
praat hier alles aan elkaar. Dat
maakt het voor het publiek ook erg
leuk om de tocht te volgen.

DE GROENE VENEN

Onze sponsors, bedankt!

De beste start van uw sportieve
activiteit begint hier!

Oostzijde 42-43, De Hoef

Marcel Kentrop (links) en Kees Bakker zien a.s. zondag hun dorp transformeren
tot één groot sportief evenement.			
foto peter bakker
Het laatste sportieve onderdeel
van de dag is de hardloopwedstrijd,
die om 14 uur begint. Er zijn drie
mogelijkheden: 5 km recreatief, 10
km recreatief en 10 km als onder’
deel van ‘De 41 van De Hoef’. Het
parcours is bijna hetzelfde als voor
de fietsers, wie kiest voor de 10
kilometer loopt twee rondjes.
Kinderen
Ook voor kids zijn er activiteiten en
attracties tijdens De Hoef Sportief.
Kinderen onder de 14 mogen actief
meedoen met De Hoef Sportief op
het onderdeel wandelen. Er zijn
afstanden van 5 en 10 km en voor
de hele fanatiekelingen is het ook
mogelijk om 20 km te lopen. Kinde’
ren onder de 12 jaar mogen alleen
onder begeleiding van een volwas’
sene meedoen.
Op en rond het kerkplein zijn diver’
se attracties voor kinderen: Zo is er
een springkussen, een evenwichts’
spel boven een waterbak en kun je
je laten schminken. In het water
van De Kromme Mijdrecht liggen
twee waterfietsen en in de middag
is er ook nog een behendigheidsspel
met waterloopski's. Wellicht is het
raadzaam dat kinderen en reserve’
setje kleding meenemen, aangezien

er een grote kans is om tijdens de
activiteiten een nat pak te halen!.
Verkeersmaatregelen
Er worden zondag veel mensen ver’
wacht. Om de verkeersstromen in
goede banen te leiden, zijn rondom
De Hoef parkeerplaatsen ingericht.
Vanaf deze plekken rijdt de Hoefse
buurtbus pendeldiensten. Iedere
tien minuten kan men opstappen om
vervolgens naar De Strooppot ge’
bracht te worden. Vanzelfsprekend
brengen deze bussen u ook weer
terug naar uw auto. Automobilisten
die de auto parkeren bij Stroom’
zicht worden met het nostalgi’
sche Rabootje naar de overkant
gebracht. Men wordt verzocht de
aanwijzingen van de verkeersrege’
laars op te volgen. De bussen en het
bootje zijn van 10 uur 's ochtend tot
16 uur 's middags beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op

www.strooppot.nl

Oostzijde 17
1426 AD de Hoef
Tel: 0297 - 593542
Fax: 0297 - 593970
Email: dehoef@administratiekantoorbakker.nl
www.administratiekantoorbakker.nl

www.dehoefsportief.nl.

Wij gaan voor kwaliteit en
dat bepaal JIJ!
Officiële NOC/NSF, KNKF en
Sport in Holland sportschool.

Plezier
verzekerd
bij De Hoef

Sportief

Korting op uw maandpremie
bij Zorg en Zekerheid als
sporter van Beuving Sport.
7 dagen per week geopend!

1 JULI 2012
Wandelen
Zwemmen
Fietsen
Hardlopen

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

41 van De Hoef

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

www.beuvingsport.nl
Tel: 0297 - 531967

ascol.nl

Vinkenweg 50B
2231 NT Rijnsburg
Tel: 071 - 40 132 03
www.pvandermey.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL
Sponsor van de broodjes tijdens
De Hoef Sportief
GESPONSORD DOOR:

WWW.ZAATSIDEE.NL EN
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Bayer op stap met bewoners van zorgcentrum De Ronde Venen
Voor het vierde achtereenvolgende
jaar organiseerde Bayer een grote
vrijwilligersactie met activiteiten
door heel Nederland. Medewerkers
van het bedrijf zetten zich deze
week massaal in voor een sociaal
doel, waaronder zorgcentra in de
omgeving van Mijdrecht.

Weekend
weerbericht

Zo werd op maandag jl. voor Zonnehuisgroep Amstelland locatie De
Ronde Venen in Mijdrecht een
bijzondere activiteit georganiseerd.
Na een gezellige barbecue maak’
ten de bewoners samen met Bayer
medewerkers een puzzeltocht naar
het hoofdkantoor van Bayer in
Mijdrecht, waar in de bedrijfskantine
een echte bingo werd georganiseerd.
Volgens Jacqueline Breedveld van
zorgcentrum De Ronde Venen kijken
de bewoners altijd uit naar deze

gezellige dag en feestelijk bereide
barbecue: “Door de inzet van de vele
vrijwilligers van Bayer hebben onze
bewoners een heerlijke dag mogen
beleven.”
Ook werkten medewerkers van Bayer
op woensdag jl. in het Johannes
Hospitium De Ronde Venen in Wilnis.
Lyda ten Hove van het Johannes
Hospitiumwas erg blij met de hulp
die ze kreeg: “We mochten vandaag
vier enthousiaste mensen ontvangen

die ons hielpen bij diverse activiteiten
binnen en buiten het hospice.”
“Bayer erkent en aanvaardt wereld’
wijd zijn rol als maatschappelijk en
ethisch verantwoorde onderneming
en wil deze rol zo veel mogelijk
actief uitdragen in de samenleving.”
zegt Bayer-directeur Adri Koersvelt.
“Bayer Cares is de gezamenlijke vrij’
willigersactie van alle medewerkers
van Bayer in Mijdrecht waarbij zij
één dag aan de slag gaan voor een
sociaal doel.”

www.weerstationteraar.nl

Licht wisselvallig...
Ook dit weekend bepaalt een
depressie bij ons het weer. Die ligt
bij Schotland en zorgt voor licht
wisselvallig weer. De temperaturen
zullen in ieder geval niet verkeerd
zijn. Ook de zon laat zich regelmatig
zien, maar een bui kan ook zomaar
ergens naar beneden komen.
Zaterdag is er vrij veel bewolking
maar de zon heeft aardige kansen
om er tussendoor te komen. Lokaal
kunnen er wat kleine buitjes over
trekken. De maximum temperatuur
ligt rond de 21 graden; de minimum
temperatuur rond de 11 graden.
De wind is matig van kracht uit
zuidwestelijke richting.
Zondag is het aardig bewolkt, maar
de zon zien we ook regelmatig
langskomen. In de middag hebben
we de meeste kans op een lokaal
buitje. De wind is matig van kracht
uit zuidwestelijke richting. De maxi’
mum temperatuur wordt zo’n 21
graden en de minimum temperatuur
ligt rond de 12 graden.
Maandag wisselen bewolking en zon
elkaar af. Maximum temperatuur
rond de 20 graden; de minimum
temperatuur rond de 12 graden. De
wind is matig uit zuidelijke richting.
De dagen daarna zal het licht wis’
selvallig blijven, dus echt zomers is
het nog steeds niet echt.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 30 juni 2012
• KleurT'op, Dorpsacademie Mus
& Muzen, Wilnis
• Heropening De Zwart dranken &
delicatessen, Wilnis
• IVN excursie, Botshol 14, Abcoude
• Opbouwen Rap & Ruig Race,
div. locaties
• Zomerconcert Academie voor Muzikaal Talent, Maria-Oord, Vinkeveen
• Vogelvrij Festival, Fort bij Uithoorn,
Amstelhoek

Zondag 1 juli 2012
• De Hoef Sportief, centrum, De Hoef
• Rap en Ruig Race, eiland 1, Vinkeveen
• Landing André Kuipers live bij
Holland Space Centre, Wilnis
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

foto patrick hesse

Economische Monitor 2012

'De cijfers zien er relatief goed uit'
Regelmatig wordt de stand van de lokale economie door de gemeente bijgehouden. Wethouder Pieter Palm presenteerde woensdag jl. de economische monitor 2012, waarin de meest recente gegevens zijn samengevat.“Het
geheel overziend, ben ik niet ontevreden,” stelde de wethouder.“Gezien de sombere economische ontwikkelingen
in ons land, staan we er hier in onze gemeente nog niet zo slecht voor. Zeker op de kortere termijn bekeken ziet
het er goed uit. Tegenover de bedrijfssluitingen en faillissementen staan ook een flink aantal starters, die het aandurven een nieuw bedrijf op te starten. We hebben een betrekkelijk lage leegstand van bedrijfsgebouwen. Met
name Mijdrecht blijft een aantrekkelijk koopcentrum, door een sterk aanbod op het gebied van levensmiddelen
en een goede combinatie met non-food bedrijven. Deze combinatie zorgt voor een hoge koopkracht binding.”
door piet van buul

Uit de monitor blijkt dat de lokale
economie zich goed staande houdt.
Het aantal banen is sinds 2010 licht
gegroeid en er is ook sprake van
een duidelijke groei van startende
bedrijven. Het aantal faillissementen
bleef beperkt maar trof in 2011 wel
in totaal 230 werkzame personen. De
gevolgen van de economische crisis
zijn het duidelijkst merkbaar in de
vastgoed sector. De leegstand op het
Bedrijventerrein Mijdrecht is licht
toegenomen. Het Bedrijventerrein is
175 hectare groot met een omvang
van ruim een half miljoen vier’
kante meter bruto vloeroppervlakte.
Daarvan staat ruim veertigduizend
vierkante meter leeg. Pieter Palm:
“Dan spreken we over zo’n acht
procent. Dat valt dus wel mee. Maar
we moeten wel alert blijven.”
Arbeidsmarkt
Op het industrieterrein is sprake van
meer dan 5.000 arbeidsplaatsen.
Het totaal aantal banen is in De
Ronde Venen gegroeid met 1,7% en

bedroeg in 2011 in totaal 16.413
banen. De totale beroepsbevolking
van de gemeente bestaat uit 17.300
personen. Daarvan werkt 63 % in
de gemeente. De rest werkt elders of
heeft geen werk.
Het aantal openstaande vacatures
daalt nog steeds en het aantal
werkzoekenden stijgt. In 2008 waren
er per kwartaal circa 550 mensen
zonder werk op zoek naar een baan.
In 2012 zijn dat er inmiddels 600.
Stagnerende bouwactiviteiten
De dalende tendens in het aantal
aanvragen voor bouwvergunningen
zet zich door. “Daardoor missen we
ook inkomsten aan bouwleges,” aldus
de wethouder van financiën. “De te’
rugloop zit vooral in een afname van
aanvragen van projectontwikkelaars
en bouwondernemingen. Bouwac’
tiviteiten beperken zich momenteel
tot kleinschalige appartementencom’
plexen e.d..”
Ook op de woningmarkt zet de da’
lende trend zich door. In 2009 vonden
nog 336 woningtransacties plaats. In
2010 waren dat er 317 en in 2011

daalde dat naar 288. De daling geldt
voor woningen uit alle prijsklassen,
maar zijn het sterkst bij de woningen
van meer dan een half miljoen.
Detailhandel
Sinds 2004 is het winkelaanbod met
9.000 vierkante meter gegroeid. In
de winkelcentra wordt een omzet
gedraaid van 180 miljoen euro, het’
geen als goed wordt aangemerkt. De
koopkrachtbinding in de gemeente
is hoog met 89% in de sector van
de dagelijkse artikelen en 52% in
de niet-dagelijkse sector. Bijna de
helft van de omzet wordt gemaakt
in het centrum van Mijdrecht. Vooral
de omzet in de supermarkten en
de overige dagwinkels is gestegen.
Van de totale omzet is 70% uit de
eigen gemeente. Ook inwoners uit de
regio winkelen in De Ronde Venen.
Omgekeerd winkelen Rondeveense
inwoners ook in grotere winkelgebie’
den zoals Amstelveen en Amsterdam.
De economische monitor is te vinden
op www.derondevenen.nl onder het
thema ‘ondernemen’.
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Luistervink
Op stap
Kortgeleden vertoefden wij een
weekje in het zonnige zuiden.
De Dordogne, bekend van hete
zomers, verkoelende wijn en een
soms kwalijk riekend kaasje. Onze
jongste werkt daar een aantal
maanden om zowel de taal als
het werken met de twee daarvoor
geschapen handen aan te leren.
Na tien maanden Zweden, waar
hij zowel Zweeds als Portugees
leerde, nu dan in la Douce France.
Het toeval wil dat ik veertig
jaar geleden voor het eerst een
buitenlandse vakantiereis maakte
naar Belves. Een stel uit Abcoude
opende daar destijds een fraaie
camping waar we een aantal jaren
met veel plezier doorbrachten. Dat
dit nu de verblijfplaats van jongste
spruit is, is puur toeval. Helemaal
zelf vanuit Zweden geregeld.
Trouwe lezers weten dat wij ons
met het grootste gemak kunnen
verhuren aan landen waar het
water schaars is. Zelfs midden in
de woestijn voelen wij ons in ons
element. Op de een of andere ma’
nier leidt onze aanwezigheid tot
het spontaan nederdalen van grote
hoeveelheden water. Zelfs in Lan’
zarote regent het nooit, behalve de
week die vrouwe Vink en onder’
getekende daar waren. Terwijl de
vertrekkers zich als oliebollen op
weg naar het vliegtuig begaven,
constateerden wij dat onze koffers
nat waren.
Op het dorpsplein in Belves
spraken wij op maandagmiddag
af. Klokslag drie uur. Nog geen
vijf minuten later stortte de hemel
zich volledig leeg. Donder en
bliksem en een halve meter water
kolkte door de straten en op het
plein. Het “O la la” was niet van
de lucht. Ondanks de blijheid ons
te zien, kon junior het toch niet
laten te zeggen: “Zo zijn jullie
er weer.” Een helaas maar al te
bekend verschijnsel had zich weer
eens geopenbaard. Het is die hele
week nat en koud gebleven, met
uitzondering van een dag die der’
tig graden opleverde en een strak
blauwe lucht. Dat dit juist de dag
moest zijn voorafgaand aan ons
vertrek, zie ik als pure pesterij. Te’
rug gekomen in Nederland bleek
dat het weer zich aldaar ernstig
had verbeterd. Echt vakantieweer.
Zelfs mijn broer die altijd van
mooi weer geniet heeft het een
jaar zwaar gehad. Onze vakantie’
huisjes bevonden zich op twintig
kilometer van elkaar. Dus u snapt
het al. Dat doet hij nimmer meer.
Maar weest gerust. Ik blijf
voorlopig lekker in Mijdrecht. Na
uw vertrek naar een zonnig oord
hoeft u zich geen zorgen te maken
dat uw tuin verdroogt. Dat zit
wel goed. Geniet van een welver’
diende vakantie. Laat de krimp
en de aankomende ellende van de
bezuinigen die ongetwijfeld zullen
gaan volgen ver achter u. Doe
vooral voorzichtig en kom weer
heel thuis!
Luistervink
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Inloophuis 't Anker bedankt Martin

De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 1 juli kan men bij
Horizon luisteren naar een Songs of
Praise-dienst onder leiding van Dirk
Jan Warnaar, kerkmusicus van PKN
Mijdrecht. Door het publiek geko’
zen liederen worden met elkaar
gezongen. Voorafgaand aan de zang
wordt eerst het betreffende lied
nader toegelicht. Elke derde zondag
van de maand worden deze diensten
gehouden in kerkelijk centrum De
Rank te Mijdrecht – aanvang 19.00
uur. Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Vinkeveen

Boekenmarkt bij
De Morgenster
Op zaterdag 30 juni en zaterdag
7 juli is er een boekenmarkt in
het Ontmoetingscentrum achter
‘De Morgenster’, Herenweg 253
in Vinkeveen. De kerk is door een
schenking in het bezit gekomen
van een prachtige collectie
boeken, voornamelijk romans uit
de binnenlandse en buitenlandse
literatuur. De boeken kosten
tussen de 10 cent en 3 euro.
De verkoop vindt plaats tussen 10
en 13 uur en de opbrengst komt
ten goede aan de kerk.

Vinkeveen

Inzamelactie rommelen boekenmarkt
In Vinkeveen wordt op zaterdag
11 augustus voor de zesde keer
een rommelmarkt gehouden op
het plein voor de R.K kerk. In de
kerk zelf zal onder andere weer
een groot aantal boeken aangebo’
den worden. Heeft u nog boeken,
speelgoed en overtollige, mooie,
gekke maar vooral hele spulletjes
die overbodig zijn (geen attributen
zoals meubels, kleding en schoe’
nen) dan kunt u deze inleveren
bij de garage van de R.K. kerk,
Kerklaan 2 in Vinkeveen en wel op
de volgende zaterdagen: 30 juni, 21
juli en 4 augustus, steeds tussen 10
en 12 uur. De opbrengst is bestemd
voor de restauratie van de toren.

Mijdrecht

Legerpredikant in
De Wegwijzer
Zondagmorgen 1 juli zal om 10
uur ds. P.L.D. Visser voorgaan in
de morgendienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwij’
zer, Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Vanuit de Schriftlezing,
Handelingen 5: 1-11 zal er in de
preek een heftig onderwerp aan
de orde komen. Wat kun je daar
nog mee als modern mens? Na de
dienst kan er nagepraat worden on’
der het genot van een kopje koffie
of thee in het verenigingsgebouw.
Zie ook www.CGKMijdrecht.nl.

Tijdens de jaarlijkse BBQ van
Inloophuis 't Anker is dinsdag jl., na
zeven jaar, afscheid genomen van
vrijwilliger Martin Hoegee. Martin
wil zich weer nuttig gaan maken
voor het Rode Kruis. Dat wordt
wel even wennen, want op Martin

konden de gasten en de vrijwilligers
altijd een beroep doen. Hij wist
voor ieder probleem een oplossing
en had voor iedereen een luisterend
oor. Collega's en gasten wensen
Martin, samen met zijn vrouw, nog
veel mooie jaren.

Buurtkamergasten op toertocht
Met prachtig weer, een tiental mooi
opgepoetste oude Citroëns en ruim
40 gasten en vrijwilligers, maakte
de Buurtkamer dinsdag jl. een
uitstapje. De route voerde via Dem’
merik, Nieuwe ter Aar, Loenersloot,
Loenen en Baambrugge naar
Abcoude. Mooie binnenwegen waar
je normaal niet zo snel komt, maar
zeker in deze tijd van het jaar met
veel groen, bloemen en koeien in de
wei een openbaring! Iedereen ge’
noot van de prachtige uitzichten en
aangekomen in Abcoude was er een
gastvrije ontvangst met een lekker
kopje koffie bij Stichting Timpaan.
Weer terug in Vinkeveen zorgde het
team van De Boei voor een heer’
lijke lunch, waar zowel gasten als
chauffeurs nog gezellig na konden

praten. Bijzonder was vooral, dat
deze tocht tot stand gekomen is via
de Rondeveense Beursvloer. Rob
de Bas, van BASTAX uit Abcoude,
wilde wel een club Citroënrijders
enthousiasmeren om voor de Buurt’
kamer Vinkeveen een uniek uitje
te bieden in ruil voor een lekkere
lunch. Zelf zorgde hij ook nog voor
de muzikale noot, door bovenop
zijn auto gezeten, tijdens de tocht
accordeon te spelen! Al met al een
geweldige ervaring en zowel de
Buurtkamer als Citroënclub vinden
het zeker weer voor herhaling
vatbaar! Overigens: de Buurtkamer
in de Bibliotheek, is als ontmoe’
tingsplek voor alle 55+ ers uit
Vinkeveen, de héle zomer open op
dinsdag en donderdag van 10-12.

Van Wijngaarden reikt diploma’s uit aan
geslaagden Nibud Geldexamen
De leerlingen van de groepen 8 van
de drie basisscholen in Vinkeveen
die met goed gevolg het Nibud
Geldexamen hebben afgelegd, heb’
ben hun diploma's uitgereikt gekre’
gen. Vanaf april hebben alle groe’
pen 8 van OBS de Pijlstaart, PCB
De Schakel en de Sint Jozefschool
lessen gevolgd van het lespakket
van het Nibud met als doel de leer’
lingen een basis en kennis van geld
meegeven. Assurantiekantoor Van
Wijngaarden vindt het van groot
belang dat basisschoolleerlingen
goed leren omgaan met geld. Begin
deze maand hebben de leerkrach’
ten het Geldexamen afgenomen en
vorige week donderdag ontvingen
de geslaagden in een feestelijke
sfeer een officieel diploma.

Bert van Diemen van OBS de Pijl’
staart stelde zijn aula beschikbaar,
zodat de gediplomeerden van de
drie scholen gezamenlijk in het zon’
netje gezet konden worden. Na een
openingswoord van Bert van Die’
men nam Arnold Oldert (foto) van
Assurantiekantoor van Wijngaarden
het woord. Na een kleine testcase,
ging hij over tot het uitspreken
van het verlossende woord dat alle
leerlingen waren geslaagd.
Iedere leerling kreeg van de eigen
groepsleerkracht het officiële
diploma overhandigd met een aar’
digheidje van het assurantiekantoor.
Natuurlijk was er ook gezorgd voor
drinken en wat lekkers, zodat er
met elkaar geproost kon worden op
de goede afloop.

Zaalvoetbalteam ‘Café Stee-Inn’ weer kampioen
Dinsdagavond 19 juni jl. was het feest in Café Stee-Inn in Wilnis.
In de Willisstee Zaalvoetbalcompetitie 2011/2012 is het team Stee-Inn
opnieuw kampioen geworden. Dat was al eerder gebeurd in het sportseizoen
2009/2010. De laatste zaalvoetbalavond van het seizoen werd ingevuld met
het jaarlijks terugkerend ‘drie-tegen-drie-toernooi’.
De bedrijvencompetitie zaalvoetbal van Sportvereniging Veenland bestaat uit
een enthousiaste groep voetballers die elke week op dinsdag van 19.15 uur
tot 22.15 uur bij elkaar komen voor een fanatiek doch fair potje zaalvoetbal,
gevolgd door een gezellige avond in Café Stee-Inn in Wilnis. De competitie
bestaat uit de volgende
teams: Tuincentr. Rijdes, Jo’
ben Bouw, Bouwserv. Gom’
mans, Notass, De Schaduw’
spitsen (Karsten Zonwering),
Veenland (Klaaskleijn.nl),
Van Harberden, Nieuw Deco
B.V. en Stee-Inn.
Geïnteresseerd in deze
competitie? Sstuur dan een
e-mail naar:
zaalvoetbal@veenland.nl.

Stichting Haarwensen kan weer groeien
op nieuwe locatie
Stichting Haarwensen is verhuisd naar het kantoorpand van Dock 15
aan de Mijdrechtse Industrieweg. Stichting Haarwensen, die kinderen
tot en met 18 jaar helpt aan een pruik, als zij door bijvoorbeeld chemotherapie of een haarziekte kaal zijn geworden, krijgt de ruimte kosteloos aangeboden.
“Door deze verhuizing zijn wij in
staat een volgende stap te zetten
in de groei van Haarwensen. De
nieuwe locatie biedt niet alleen vol’
doende ruimte voor de twee vaste
medewerkers, maar ook de vrijwil’
ligers die zich bezighouden met het
beantwoorden van de post en het
sorteren van het gedoneerde haar
kunnen hier terecht”, aldus Yvonne
de Boer, oprichter en voorzitter van
Haarwensen.
Dock 15 is een verzamel’
gebouw met een aantal
aan elkaar gelieerde
mediaondernemingen.
Eigenaar Youri Lieberton
is als medebestuurslid van
Stichting Haarwensen
initiator van de verhuizing:
“De vorige kantoorlocatie
van Haarwensen werd te
klein. Vooral de opslag
van het haar en het op
voorraad houden van een
behoorlijke hoeveelheid
pruiken heeft ruimte
nodig. De vraag naar
pruiken is de afgelopen
twee jaar flink gestegen
en om voldoende keuze te
kunnen bieden is een grote
en gevarieerde voorraad
pruiken een absolute must.

Dock 15 is op de groei gebouwd,
dus de komende jaren zijn ze van
harte welkom.”
Het nieuwe adres van Stichting
Haarwensen is Industrieweg 15,
3641 RK Mijdrecht. Hier kunnen
vanaf heden ook alle haardonaties
naar toe gestuurd worden. Het
rekeningnummer voor donaties
13.63.28.628 is ongewijzigd
gebleven.

Yvonne de Boer en Youri Lieberton samen met
Haarwensen-mascotte Saartje in de hal van
Dock 15.
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foto peter bakker

Huldigingen op brandweeravond in Vinkeveen

v.l.n.r.: A. van Kouwen (postcommandant Vinkeveen), A. Kok (12,5 jaar brandweerdienst), P. Leliveld (12,5 jaar brandweerdienst), L. Tillart (hoofd Incidentbeheersing),
R. Oldenburger (12,5 jaar brandweerdienst) en S. Strik (12,5 jaar brandweerdienst).
Op 23 juni jl. vond de jaarlijkse
gezamenlijke brandweeravond van
de brandweerkorpsen Abcoude,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis
plaats. In het bijzijn van Lex Tillart,
het hoofd Incidentbeheersing van het
brandweerdistrict Rijn & Venen waar
deze korpsen onder vallen, was er
bijzondere aandacht voor diploma’s
en jubilarissen.
Onderscheidingen werden uitgereikt
aan Arjan Kok, Patrick Leliveld,
Remco Oldenburger en Sander Strik
voor 12½ jaar brandweerdienst.
Respectabele prestaties om je met zo
veel enthousiasme in te zetten voor
een organisatie!
Diploma's waren er voor Geurt
Plomp (Chauffeur/pompbediener),
Lieke Feijen en Chris Huijbreghs
(Brandweerchauffeur licht), Ruud
Scholten (Manschap A) en Oscar van
Kouwen (Duikploegleider). Valerie

Feddema en Bart van Asselen kregen
een certificaat voor de functie oefen’
leider.
Zeven nieuwe vrijwilligers hebben dit
jaar de korpsen versterkt, namelijk
twee in Abcoude, twee in Mijdrecht,
twee in Vinkeveen en één in Wilnis. In
een tijd waarin het moeizaam is nieu’
we vrijwilligers te vinden, is het een
unicum dat er in één jaar tijd zeven
nieuwe leden zich hebben aangemeld.
Het merendeel van hen komt van de
jeugdbrandweer. Brandweerkorps
Abcoude is nog op zoek naar nieuwe
enthousiaste brandweervrijwilligers.
Heb je altijd al brandweerman of
–vrouw willen worden? Woon je in
Abcoude? Ga je fysieke uitdagingen
niet uit de weg en wil jij je inzetten
voor de veiligheid van anderen? Kom
dan eens kijken op een oefenavond
op woensdag of bel 088 – 878 2300
voor meer informatie.

3x40+2x25 = Pauluscircusdag
Op de Paulusschool vonden dit jaar
heel wat jubilea plaats. Allereerst
was daar juffrouw Brigitte. Zij
werkt maar liefst al 25 jaar in het
onderwijs. Dat is heel lang, maar
nog niet zo lang als meester Streng
en meester Teitink. Die werken
inmiddels 40 jaar in het onderwijs!
Net als juffrouw Cily, zij werkt bin’
nenkort ook 40 jaar in het onder’
wijs. Het laatste jubileum is van
juffrouw Jeannette. Zij is op 1 juli
1987 begonnen op de Paulusschool
en dat is komend weekend 25 jaar
geleden!
Zo’n bijzondere gelegenheid kon
de school natuurlijk niet zo maar
voorbij laten gaan. Daarom is
Circus Grote Broer gevraagd om
de kinderen op een circusfeestje te
trakteren. Alle groepen kregen een

workshop circusspelen. Daar moch’
ten ze fietsen op kleine fietsjes,
met jongleerballen werken, bordjes
draaien, op pedalo’s en eenwielers
oefenen, met linten zwaaien, op
een heeeeel grote bal lopen, met
jongleerkegels oefenen, met schij’
ven draaien, kortom oefenen voor
volleerd circusartiest. De tweede
workshop bestond uit het instude’
ren van één van de volgende acts:
circuspaarden, leeuwen, clownerie,
Chinese bordjes draaien, acrobatiek,
jongleren en diabolo, devil sticks en
balanceren.
Tussen de middag mochten alle
kinderen pannenkoeken eten en
daarna was de grote voorstelling.
Er werd een heus circuspistekleed
uitgerold. De directeur van het
circus kondigde de artiesten aan
en zo vertoonde iedere
groep zijn circuskunsten.
Prachtige acts, als ware
circusartiesten uitgevoerd.

EHBO-oefening in C1000 Wilnis
Dinsdagavond jl. heeft C1000 in
Wilnis in samenwerking met EHBO
vereniging Wilnis (KNV EHBO af’
deling Wilnis) een EHBO-oefening
voor de medewerkers gehouden. De
supermarkt heeft diverse mede’
werkers in dienst met een BHV of
EHBO-diploma om in de winkel
eerste hulp te kunnen verlenen. De
oefening op de werklocatie ver’
sterkt de EHBO-vaardigheden en
samenwerking van het personeel.
De oefening vond plaats tijdens
een reguliere avondopening, om de
situatie zo werkelijk mogelijk na
te bootsen. Vijf teams van C1000
medewerkers behandelden in sa’
menwerking met een EHBO’er van
de Wilnisse vereniging vijf onge’
valssituaties; diverse botbreuken,
snijwonden, verstuikingen en een
reanimatie. De slachtoffers werden
gespeeld door LOTUS-slachtoffers

(geoefende ‘acteurs’ die slachtof’
fers naspelen). Observeerders,
de Lotussen en een politieagent
gaven na de oefening feedback op
de handelingen van de EHBO’ers.
Ook de winkelmedewerkers waren
enthousiast.

Voor 't laatst
Prijsklaverjassen in
De Merel

Op vrijdag 6 juli is er –voor de
laatste keer voor de vakantie–
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
in Café de Merel, Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn
om 20 uur stipt en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Ook is er op
deze avond een grote tombola.
In september wordt weer gestart
met de open Rondeveense
kampioenschappen.

Bruidsmodeshow in
Zuiderhof
worden de halve finales en de
finales gespeeld, opgeluisterd door
een spetterende feestavond op
de zaterdagavond. De Veteranen
spelen op vrijdag 27 juli de finales
en sluiten deze dag hun toernooi af
met een overheerlijk slotdiner en
dixieland muziek. De inschrijving
voor dit gezellige toernooi sluit op
5 juli 2012. Aangeraden wordt snel
in te schrijven, want vol is vol!
Dit kan via
www.toernooi.nl/plassentoernooi of
www.plassentoernooi.nl. Op deze
laatste site is ook alle overige infor’
matie te vinden.

Op donderdag 5 juli wordt van 14
tot 15 uur een bruidsmodeshow
gehouden voor bewoners en fami’
lie van verzorgingstehuis Zuider’
hof in Vinkeveen. Maar natuurlijk
is iedereen van harte welkom!
Er zijn twaalf bruidjes die zullen
lopen tijdens de bruidsmodeshow.
Een deel van de bruidskleding
die wordt geshowd is gesponsord
door bruidsboetiek Giovanna uit
Mijdrecht. Aansluitend aan de
bruidsshow zal Joppe de Ree zor’
gen voor een gezellige muzikale
omlijsting. De bruidstaart en een
kopje koffie of thee staan klaar!

Mijdrecht

MeeBUS op
Haitsmaplein

Geslaagde open dag BouwCenter Filippo,
Gerritse en Van Vliet groep
De drie ondernemingen hebben wederom de handen in één geslagen
voor de zesde regionale Open Dag voor de professionals en ZZP-ers in
de bouw en aannemers van klein tot groot. Vanwege het weer waren de
kramen dit jaar binnen in de loods opgesteld.

De MEEbus staat woensdag
4 juli van 10 tot 12 uur op het
Burgemeester Haitsmaplein in
Mijdrecht. Iedereen met een
beperking, handicap of chronische
ziekte kan in de MEEbus terecht
voor informatie en advies. Een
gratis gesprek met een profes’
sionele consulent van MEE, dicht
bij u in de buurt. U kunt in de bus
terecht met vragen over bijvoor’
beeld vakantie, vrije tijdsbeste’
ding, wonen of dagbesteding.

Mijdrecht

Zomerbridge beleefde
vierde ronde

Tussen 14 en 19 uur wer’
den zowel de professional
als de particulier bijgepraat
door leveranciers over
bouwmaterialen, hout- en
plaatmateriaal, gereed’
schappen en mogelijkheden
om afval op te ruimen.
Het nuttige werd met het
aangename verenigd, door
een drankje en hapje uit de
befaamde frietkraam.
BouwCenter Filippo is een groot’
handel in bouwmaterialen, die zich
voornamelijk richt op de profes’
sionele bouwmarkt. Zij bieden een
groot assortiment bouwmaterialen.
Alles wat nodig is voor bouw of
verbouw, zowel binnens- als buitens’
huis.

Vinkeveen

Vinkeveen

VLTV houdt 37ste Plassentoernooi
Van zaterdag 21 tot en met zondag
29 juli staat het altijd oergezel’
lige Plassentoernooi weer op het
programma.
Op het tenniscomplex Molmhoek te
Vinkeveen zullen in die week maar
liefst zo’n 500 tennissers strijden
om de titel en de eer in hun enkel,
dubbel of mixdubbel wedstrijden in
de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8!
Overdag van maandag t/m vrijdag
spelen ook de Veteranen 55+ in
de categorieën 6,7,8 (DD,HD,GD),
aangevuld met gemengd dubbel in
categorie 5. Naast schitterend ten’
nisspel kan er ook genoten worden
van culinaire verrassingen, verzorgd
door topkoks uit de omgeving!
Jaarlijks neemt het aantal deelne’
mers en toeschouwers toe, door de
geweldige locatie waar van gewel’
dig tennis kan worden genoten in
combinatie met heerlijk eten in een
gezellige ambiance.
In het weekend van 28 en 29 juli

Kort nieuws

Voor gereedschappen, bouwbeslag
of bevestigingsmiddelen is men bij
Gerritse IJzerwaren aan het goede
adres. De Van Vliet Groep biedt
voor ieder bedrijf een passende op’
lossing voor de inzameling van het
vrijkomende afval. Kijk voor meer
informatie over de bedrijven op
www.bouwcenterfilippo.nl, www.gerritse.nl en www.vanvlietgroep.nl.

De vierde ronde van de zomerbridge
van Bridgevereniging Mijdrecht
leverde een leuke bridgeavond op
met 61 paren. Er werd gespeeld
in drie lijnen. Bij Lijn A behaalden
Joop Koeman en Frans van Vliet
de eerste plaats (62,27%), bij Lijn
B wonnen Hans en Nel Leeuwerik
(63,96%). Henny en Viviane van
Nieuwkerk kwamen bij Lijn C als
winnaar uit de bus (64,61%). De
volgende ronde is op maandagavond
2 juli aanstaande in De Meijert in
Mijdrecht. Zaal open om 19 uur en
aanvang om 19:45 uur. Zowel voor
gevorderde als beginnende bridgers
met wat ervaring een leuke en
afwisselende avond.

6		

DE GROENE VENEN

zomervakantie
zwemles
· Verbeter je vaardigheden
· Haal je diploma
!
UNIEK
· Veilig op vakantie

Turbocursus B/C
· 5 lessen van 2 uur
· Tarief: € 200,-

Zwemles Coach

(individueel of duo)
· 2 privé lessen á 30 minuten
· Tarief: vanaf € 17,50 p.p.
Meer informatie is te vinden op onze website:
www.optisport.nl/veenweidebad
Inschrijven is mogelijk bij de receptie.
Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297-256589
E zwembadderondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad

kEERS MijdREchT

serres, veranda’s, aluminium en kunststof kozijnen
Keers Mijdrecht heeft de deuren van haar nieuwe showroom geopend. In deze showroom kunnen wij u
alles vertellen over het aanbouwen van een nieuwe serre of veranda, of over het vervangen van uw
kozijnen. Van maandag tot en met zaterdag kunt u op afspraak terecht in onze showroom. Neem contact op
met onze adviseur en wij openen onze deuren wanneer het u uitkomt.

Serres

Veranda’s

Aluminium kozijnen

Kunststof kozijnen

Met een serre creëert u
een comfortabele extra
leefruimte waarmee het
hele jaar door “buiten”
kunt zitten. Serres zijn er
in diverse uitvoeringen
en meestal aanpasbaar
aan uw wensen.

Aluminium biedt unieke
voordelen voor het
ontwerpen van de vorm,
uitstraling en afwerking
van kozijnen. Bovendien
is aluminium duurzaam
en te recyclen.

Vaker buiten zitten?
Genieten
van
de
eerste zonnestralen?
Veranda’s zijn er in
diverse uitvoeringen
en meestal aanpasbaar
aan uw wensen.

Bij de keuze voor kunststof kozijnen kiest u
bewust voor de voordelen van een onderhoudsarm product en
kwaliteit.

Vermogenweg 26 | 3641 SR Mijdrecht | Telefoon: 0297-231697 | Fax : 0297-288036 | E-mail: info@keers.nl | www.keers.nl

DE WEEK IN BEELD
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Twintig kinderen van de bso ‘De Blauwe Muis’ liepen –onder begeleiding– mee met de Avondvierdaagse. Vol goede moed gingen ze op weg. Iedereen kon zien dat zij liepen namens de SKON; ze
droegen een geel hesje, hadden een eigen bidon en een leuke tas; iedereen (ook de ouders) hebben
erg genoten. Op de laatste avond kregen ze twee medailles, waarvan één van chocolade!

Voorzitter van de Rotary Club Aalsmeer Mijdrecht Uithoorn (AMU) John Zwarts
(rechts) heeft een cheque van 2.000 euro overhandigd aan de drijvende kracht
achter de Mijdrechtse voedselbank, de heer Bert Koen. Rotary AMU heeft het bedrag bij elkaar gebracht met de verkoop van Hema Rookworsten op de kerstmarkt
in Mijdrecht. Bert Koen stelde in zijn dankwoord: een voedselpakket voor een gezin
kost gemiddeld 40 euro. Er zijn op dit moment zo’n 50 gezinnen afhankelijk van de
Mijdrechtse voedselbank. Met deze opbrengst kan hij dus weer een week vooruit.
Iets om over
na te denken.
Meer informatie over de
voedselbank
op www.
voedselbankderondevenen.
nl/. Meer
informatie
over de Rotary
club AMU is
te vinden op
www.rotaryamu.nl

De Mijdrechtse Alexandra Oudshoorn is maandag jl. in de finale
voor de verkiezing van Miss Utrecht 2012 geëindigd op de
derde plaats. In totaal deden 12 kandidaten mee aan de finale.
Die werd gewonnen door de Nieuwegeinse Yasmin Stelte.
foto aneo koning

CA
NV
AS

Mannenkoor Immanuel trad zaterdag op in de RK Kerk Johannes de Doper, samen met Noortje van
Middelkoop (panfluit), Jan Lenselink (vleugel) en het familiekoor Ichthus uit Katwijk. Een verfrissend
optreden, waarvan is genoten. Pianist Jan Lenselink wist regelmatig de lachers op zijn hand te krijgen met
zijn improvisaties. Bij de Hollandse improvisaties verruilde Noortje haar panfluit voor de accordeon. Het
slotnummer You never walk alone, vormde een indrukwekkend einde aan de avond.

Maandagavond vond een
NVM verkopersavond
plaats in De Ronde Venen.
Het initiatief was afkomstig van de makelaars
Raadhuis (Abcoude),
Korver (Mijdrecht) en Witte
(Vinkeveen). De opkomst
was hoog en verkopers
van woningen beleefden
een geslaagde avond met
veel statistieken, maar
ook hypotheekinformatie,
toekomstverwachtingen en
tips voor styling/presentatie van een woning.

Poes Toosje was al maandagmiddag verdwenen bij de familie
Verstraaten op de Torenlaan in Abcoude. Niemand kon haar vinden.
De hele nacht bleef ze ook weg, maar de volgende ochtend was ze
duidelijk miauwend te horen: hoog in een boom, dichtbij huis. De
brandweer werd gebeld. Poes Toosje liet zich echter niet pakken
door meneer de Brandweer; het bazinnetje moest toch echt zelf
komen, met haar eigen kattenbak en kattenbrokjes! Zoontje Hugo
zwaaide Mama uit, die in de hoogwerker met de brandweer mee
naar boven ging. Wat was Toosje blij, wat had ze een honger en
wat was ze moe. Eind goed, al goed. Hulde aan de brandweer en de
stoere Mama Heleen!		
foto christel kooyman

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

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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De Botshol excursies komen er weer aan
Je ziet ze niet zo snel, maar hoort ze wel de’
gelijk…..de rietzangers. De lepelaars zitten
er ook weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’
roepend voor ons uit. Gidsen van het IVN
zullen in het mooie, stille en afwisselende
gebied een excursie verzorgen.
Zij zullen op zoek gaan naar kranswieren, de
welriekende nachtorchis en andere orchidee
soorten, kikkers en libellen. Wellicht vliegt
er een buizerd over of een andere grote roof’
vogel zoals de havik of bruine kiekendief. Ga
mee, geniet van de oogstrelende omgeving en
laat je verrassen.
Er zijn nog 2 data waarop de excursies zijn
gepland. Zaterdag 30 juni: vertrek 10 uur
vertrek en woensdag 4 juli: vertrek 19 uur.
Het verzamelen is óf bij boer Verweij, Bots’
hol 14, Abcoude of (als je de weg niet weet!)
30 minuten eerder op het Kloosterplein in
Vinkeveen.

Muzieklessen voor peuters
Vanaf woensdag 22 augustus starten er weer
nieuwe lessen Muziek in de Kring. Muziek in
de Kring is een acht weken durende cursus
voor ouders en hun kind in de leeftijd van 1
tot 4 jaar. De cursus biedt een eerste kennis’
making met gezamenlijk muziek maken.
Tijdens de lessen ontdekken de kinderen ken’
nis een heleboel verschillende instrumenten
en leren ze hoe ze de instrumenten kunnen

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

Nieuw shirt en veiling voor Unicef bij FC Abcoude
Op 5 juli om 19 uur (zie www.fcabcoude.nl voor
wijzigingen) wordt op Sportpark De Hol’
landse Kade het nieuwe shirt van FC Abcoude
gepresenteerd door voorzitter Roy Blom en een
bekende Nederlandse voetballer. Vanaf komend
seizoen zal heel FC Abcoude, vanaf de F18 tot
het eerste elftal, in een shirt spelen met op de
borst ‘Unicef’. De link met Barcelona is snel
gelegd, want de tenues hebben dezelfde kleur.
In het verlengde daarvan past ‘Unicef’ daar
prachtig bij. Het was een lang gekoesterde
droom van het bestuur om dit te realiseren.
Deze droom kon in vervulling gaan, doordat de
nieuwe hoofdsponsor van
FC Abcoude, Ruitenheer, met als steunsponsor
Borchland, alle teams in nieuwe tenues steekt.

De komende seizoenen wordt er binnen de
vereniging veel aandacht besteed aan Unicef;
uitleg over het werk van Unicef (spreekbeurt’
materiaal voor kinderen), activiteiten om geld in
te zamelen en het verkrijgen van publiciteit. Dat
begint 5 juli na de presentatie van het nieuwe
shirt met een veiling voor Unicef. De eerste
kavels waar op geboden kan worden zijn: 2x 1
minuut gratis winkelen bij PLUS Koot, Vliegles
op vliegveld Lelystad, kunst uit de kunstcollectie
van Rabobank, 2x een dag sloepvaren bij Jacht’
haven Winkeloord, 2 kaarten voor de
wedstrijd Ajax-PSV, 2 skybox plaatsen voor de
wedstrijd FC Utrecht-Ajax en een uur arbeids’
recht van L&A advocaten. Maar er volgen meer
kavels!

Kom Jeu de boules spelen bij stichting Tympaan

In verband met de huur van de bootjes is
aanmelden gewenst, bij Marianne v.d. Bosch,
tel. 0297 - 25 72 87 of Patrick Heijne,
tel. 0297 - 23 08 90.
Kosten zijn voor IVN-leden en donateurs 4
euro; voor anderen 5 euro. Gráág gepast geld
meenemen.
Het aantal deelnemers wordt bepaald door
beschikbare boten en gidsen.

gebruiken.
Daarnaast zingen ze allerlei bekende en
nieuwe liedjes die worden ondersteund door
gebaren en dansjes.
De cursus start op woensdagen en don’
derdagen vanaf 22 augustus in Vinkeveen.
Aanmelden en/of informatie bij de docente
Angela Smit – Strubbe, tel. 0297-265531;
06-52237152

Wandelen met Spel en Sport DRV
In de maanden juli en augustus start Spel
en Sport DRV een beginnerscursus sportief
wandelen voor mensen die graag wandelen
en hun conditie en wandeltempo willen
verbeteren. De training sportief wandelen
staat borg voor een gevarieerde en verant’
woorde opbouw van uithoudingsvermogen en
techniek. Ook coördinatie en lenigheid komen
aan bod.
Het trainen met elkaar is niet alleen heel
gezellig maar ook een stimulans om de con’
ditie te verbeteren. Bovendien is men lekker
buiten en ziet zo nog eens wat van de mooie
plekjes in onze gemeente.De begeleiding
van de sportieve wandelaars gebeurt door
een ervaren en gediplomeerde docent, die
erop toeziet dat de krachten goed worden
verdeeld.
Ook dit jaar participeert Spel en Sport DRV
weer in het jaarlijks beweegprogramma van
Sport in de Ronde Venen. Onder het motto
Gezond in Beweging kunnen De Ronde
Veners voor een klein prijsje bij verschillende
sportaanbieders een kennismakingscursus
volgen. Op deze manier krijgen senioren de

mogelijkheid om kennis te maken met een
sport of beweeg vorm, zonder zich direct te
verbinden aan een sportclub.
Spel en Sport doet hier natuurlijk aan mee
en biedt deze nieuwe sportief wandelcursus
aan.
In de maanden juli en augustus kost een cur’
sus van zes keer 15 euro. Er wordt gelopen
op dinsdagochtend van 11-12 uur. Starten
bij de ingang van Sporthal de Phoenix aan
de Hoofdweg 85 in Mijdrecht. Informatie en
aanmelden: tel. 06-21918353 of

www.spelensportdrv.nl.

Op maandagmiddag 2 en 9 juli van 14 tot 16 uur is er een Jeu de boules inloop bij Stichting
Tympaan op de jeu de boules baan van de Angstelborgh. Onder deskundige begeleiding van
Bert Rentinck kan men vanaf 14 uur inlopen. Ballen zijn aanwezig, maar als u zelf ballen heeft,
mag u die natuurlijk meenemen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar er is een maximum
speelruimte voor 12 deelnemers.
U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Bel voor informatie met
Annemarie Keja, tel. 0294-284824

Op zoek naar de VIP!
In de eerste week van de zomervakantie staat
in het Speelwoud in Wilnis weer een grote
blauwe tent. Van 10 t/m 14 juli wordt daarin
een VakantieBijbelWeek gehouden. Zit je in
groep 2 t/m 8 dan ben je van harte welkom!
Voor deze week wordt een uitnodiging huis aan
huis verspreid. Het belooft een supergezellige
week te worden met veel activiteiten.

Het VBW-team gaat dit jaar op zoek naar een
VIP, die ergens in Wilnis woont. De uitnodiging
is namelijk tegelijk ook een poster. Hang deze
voor het raam en wie weet word jij dan onze
VIP. De hulp van inspecteur Keigaaf, de beste
speurneus van De Ronde Venen, is ingeroepen
om de VIP op te sporen. Hoewel, de beste?

Justin 10 jaar! Gefeliciteerd!
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Dr. Beeker

Fuego en de wonderbaarlijke ziekte (1)
Weinig mensen zien mij aan voor veearts, en eerlijk gezegd zie ik mijzelf ook niet als zodanig. Over het geheel genomen is het niet per se zo dat, als
je geneeskunde hebt gestudeerd, je daarmee ook verstand hebt van het dierlijk lichaam. Maar er bestaan natuurlijk wel eens overeenkomsten tussen dieren en mensen, al was het alleen maar omdat veel medicijnen eerst op honden en apen worden uitgeprobeerd.
Door enkele van mijn patiënten word ik daarom wel eens geraadpleegd als een dier ziek is; ik heb een boer voor wie ik medicijnen voorschrijf die hij dan weer voor zijn schapen gebruikt. En mijn vader heeft wel eens een hagedis van een huidtumor afgeholpen. Maar verder
dan een enkel proefje wil ik niet.
Dus toen onze hond Fuego ziek werd, gingen
we naar de dierenarts. We hebben drie honden
en we gaan iedere dag een stuk met ze wan’
delen in het park. Toen we op maandag thuis
kwamen na de wandeling liep Fuego opeens
met zijn hoofd tegen een betonnen rand. Dat
is opmerkelijk, want ik zie mensen wel eens
tegen een lantaarnpaal aanlopen, maar honden
zijn in dat opzicht beter in hun coördinatie. De
dag daarop viel ons op dat hij erg aan de riem
trok. Normaal is het een rustige hond, maar nu
stond de riem strak gespannen. En ’s avonds
waren we hem opeens kwijt: zonder op ons te
letten trok hij ineens een spurt terug naar huis.
Dinsdag viel het gebrek aan coördinatie steeds
meer op en we hebben daarom op woensdag
een afspraak gemaakt bij de dierenarts.
Op dat moment had ik nog zoiets van ‘ik heb
van honden geen verstand’ en dus ging Jolande
op consult met Fuego. De dierenarts deed
uitvoerig onderzoek, bloed werd nagekeken, de
reflexen werden getest en eigenlijk moest de
urine worden getest, maar een hond plast niet
op commando, dus dat lukte niet. Besloten werd
dat we de urine zouden opvangen en het dan

bij ons op de praktijk wel even zouden testen.
Eigenlijk was er al met al niets uitgekomen.
’s Avonds kon Fuego al niet zo goed meer lopen,
als hij moest plassen moesten we hem steunen,
want anders viel hij om.
Op donderdag heb ik de dierenarts gebeld
met het verzoek naar de neuroloog te mogen.
Wij krijgen ook wel eens dat soort telefoon’
tjes ‘Dokter, ik vertrouw het niet, kan ik niet
naar de specialist?’ De kunst is om dat te zien
als ongerustheid, je kunt namelijk ook in de
verdediging schieten en dan krijg je ‘vertrouw
je mijn oordeel niet?’ Maar de assistente en de
dierenarts pikten dat goed op en de afspraak
bij de neuroloog kon al worden gemaakt op
diezelfde middag.
Als eigenaar van een zieke hond is het eigenlijk
net als wanneer je kind ziek is, je vertrouwt op
de kennis en kunde van de dokter, een afspraak
in het dierenziekenhuis is heel geruststellend.
Ik was nog steeds niet erg medisch aan het
denken, meer zo van; ik ben benieuwd wat ze
gaan vinden. Goed, de dierenneuroloog kwam,

Sprookjeshuwelijk voor Joyce en Yannick
Joyce Bakker en Yannick Verhoeven staat een sprookjeshuwelijk te wachten. Joyce
woont al haar hele leven in Mijdrecht en Yannick in Rotterdam. Op een mooie zomerdag,
inmiddels twee jaar geleden, hebben zij elkaar in Rotterdam leren kennen. Al snel na
deze ontmoeting belandde Joyce in het ziekenhuis, waardoor de twee nauwelijks van
elkaar hebben kunnen genieten. Maar na een juiste diagnose en medicatie ging de zon
weer schijnen en inmiddels zijn ze toe aan de volgende stap: trouwen!
Joyce en Yannick hebben meegedaan met
een wedstrijd van een bekend landelijk
ochtendblad waar ze een compleet droom’
huwelijk mee kunnen winnen. Ze zijn door
de eerste selectieronde heen gekomen en
strijden nu met 14 andere koppels om een
plaats in de finale.
Joyce: “De opdracht voor deze ronde is het
maken van een fotoserie, met foto’s van het
begin van onze relatie tot nu. We hebben
onder andere gekozen voor foto’s van onze
eerste date, vakanties en weekendjes weg
en gezinsuitbreiding: onze lieve poes Luna.
Om in de finale te komen hebben we uw hulp
hard nodig! Tot maandag 2 juli kunt u uw
stem op ons en onze foto’s uitbrengen. Het
aantal stemmen is doorslaggevend, de vijf
koppels met de meeste stemmen gaan door
naar de finale. Stemmen is gratis en ano’

niem, het kost slechts enkele seconden. Wij
stellen het op prijs als u op ons wilt stem’
men en hiermee helpt om onze grote droom
werkelijkheid te laten worden.
Stemmen is mogelijk via

www.vrouw.nl/sprookjeshuwelijk en kies vervol’
gens voor 'Joyce en Yannick'.

Landing André Kuipers live bij Holland Space Center
Aanstaande zondag 1 juli komt André Kuipers
weer terug op aarde. André en zijn collega's
worden rond 06.30 uur losgekoppeld van het
ruimtestation ISS en zullen naar verwachting
tegen 10.15 uur landen in de buurt van Dzhez’
kazgan (Kazachstan).
Holland Space Center organiseert deze ochtend
in samenwerking met Sterrenwacht De Ronde
Venen en Astrovereniging Omega Centauri
hét landingsevenement ‘#LandingTweetupNL’.
Iedereen is van harte welkom om hierbij aan’
wezig te zijn om gezamenlijk naar de landing
te kijken.
Tijdens deze ochtend wordt er een live verbin’
ding gerealiseerd, om de instap, ontkoppeling,
en landing te volgen via een groot scherm van

3 bij 2 meter. Ook is er een presentatie over de
ruimtevlucht van André Kuipers met filmbeel’
den vanuit het Ruimtestation en foto’s tijdens
zijn vlucht. Om 05.45 uur gaan de deuren open
en wordt men ontvangen met een ‘Kuipersontbijt’: belegde broodjes met koffie of thee
naar keuze en een lekker glas jus d’orange (à 3
euro p.p.). Tot ca. 11 uur is er een afwisselend
programma. Van 13 tot 16 uur vindt een herha’
ling van het ochtendprogramma plaats. Toegang
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Iedereen is welkom; inschrijven via de website
www.hollandspacecenter.nl (ivm het ontbijt).
Er is voldoende parkeergelegenheid. Adres:
OBS de Willespoort, Vossestaart 1 te Wilnis. Tel
voor informatie: 06-10225188.

zag en in haar gevolg kwamen nog veel meer
coassistenten en arts-assistenten. Een coassis’
tent kun je herkennen aan de iets onhandigere
houding en vooral aan het minimum van 5
pennen en stiften in verschillende kleuren in het
borstzakje.
De reden daarvoor is simpel; coassistenten
worden verondersteld de status bij te houden en
als er sprake is van een papieren status, is het
de bedoeling dat opvallende uitslagen met kleur
worden gemarkeerd. Hoewel ik mij zo voorstel
dat dat hedentendage toch wel allemaal
digitaal zal gebeuren, was er in het dierenzie’
kenhuis blijkbaar nog sprake van een papieren
status (anders zijn al die pennen ritueel).
De neuroloog stelde voor dat het verstandig
was om een mri-scan te maken. Dat is een mooi
onderzoek, zonder veel moeite kon daarmee
een beeld worden gemaakt van de hersenen
van Fuego. Zo veel was namelijk wel duidelijk;
er was sprake van een hersenziekte.
Op vrijdag zou de scan worden gemaakt en
eigenlijk kon Fuego op vrijdag al helemaal niets
meer; staan, lopen of zelfs reageren lukte niet
meer. De neuroloog startte met medicijnen,
want er was geen tumor vastgesteld, maar er
waren in de hersenen wel her en der kleine
ontstekingshaardjes te zien. De dierenarts
constateerde een meningitis op basis van een
infectie en was begonnen met Cotrimoxazol
(antibioticum), Morfine (tegen de pijn) en
Dexamethason (ontstekingsremmer).
Ook stelde ze voor om een hersenvocht-punctie
te nemen, dat zou namelijk meer duidelijk kun’
nen maken over de verwekker van deze ziekte.
De coassistenten waren ook blij met dat
onderzoek, blijkbaar niet iets wat veel voor
komt, want ze renden met z’n zessen naar de
behandelruimte waar de punctie zou worden
gedaan.
Na de scan en de punctie werd Fuego opgeno’
men op de intensive care. Het kon niet anders,
hij moest aan een infuus en moest ook in de
gaten gehouden worden. Dat was wel tof, wij
kregen een login en konden in het weekend (in
het weekend liever geen bezoek) op de compu’
ter zien hoe het met hem ging.
En wat we zagen stemde ons niet gerust, maar
toch leek het wel iets beter te gaan. Soms ging
hij even staan en draaide een rondje!
Maandag was er bezoekmogelijkheid, wij met
z’n allen daar naar toe. De neuroloog was

nergens
te bekennen, maar er was wel een dierenarts
in opleiding. De jonge vrouw was erg aardig
maar probeerde onze verwachtingen wel te
temperen; Fuego kon niet eten, niet slikken
en reageerde nergens op, hij leek ook geen
reflexen te hebben.
Natuurlijk waren we ongerust. Er kwamen
opeens medische vragen bij ons op: hoe kan
je verbetering of verslechtering objectiveren?
Ik zou zeggen: maak een nieuwe scan en kijk
of de zwellingen afnemen. Maar de dieren’
arts meende dat dát niet gebruikelijk was, we
moesten de hond op het klinisch beeld beoor’
delen. En hoe staat het met de punctie van het
hersenvocht, was daar al wat over bekend? Nee
dus, want dat duurde wel een week of twee…
Toen Fuego ons zag was hij heel blij, hij
kwispelde en piepte en wilde uit zijn kooi. O,
zei de dierenarts, dat doet hij bij ons niet! Zie
je: er is wel progressie, meenden wij. Nou, de
neuroloog meende in haar afwezigheid dat er
geen verbetering was en besloot de dosering
dexamethason te verdubbelen (naar 8 mg).
We mochten dinsdag weer terug komen om
te kijken of Fuego nog opknapte. Op dinsdag
troffen we een zombie aan, de hond liep alleen
maar monomane rondjes en reageerde niet
meer op onze aanwezigheid. De dierenarts had
een slecht nieuws gesprek voorbereid. Het ging
niet goed, de hond zou wel eens kunnen lijden
en het voorstel was om hem in te laten slapen.
In laten slapen? Dat is een eufemisme voor
actieve euthanasie!
Het was toen dat Jolande en ik ons realiseer’
den, dat deze artsen misschien niet alleen het
beste en het verstandigste met onze hond voor
hadden en dat we niet zomaar onze zorg uit
handen konden geven.
Zonder twijfel besloten we gelijk om Fuego
mee naar huis te nemen. Die avond lukte het
niet meer, want het infuus en de katheter (die
had hij inmiddels ook), enzovoort.... Maar
woensdag zouden we Fuego in de ochtend op
halen uit het dieren hospitaal.
Over twee weken leest u hier het vervolg....

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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Nieuw theaterseizoen vol prachtige voorstellingen in Mijdrecht en Vinkeveen

Feestelijk programma bij 10 jaar Cultura
In onze krant van 25 mei jl. blikten bestuursleden Rob de Graaff en Remko Vis van de Stichting Cultura
al vooruit op het naderende 10-jarig jubileum en bij de editie van vandaag treft u het jubileumprogramma. Maar liefst acht verrassende voorstellingen met onder anderen Mathilde Santing, Petra Berger en
Jan Vayne. En daarvoor kunt u nu al reserveren.
Cultura-voorzitter Pieter Voorwinden zegt trots:
“Cultura De Ronde Venen bestaat, als voortzetting
van de Culturele Raad, nu alweer tien jaar. Bewogen
jaren waarin Cultura gegroeid is naar een professionele

aanbieder van podiumkunsten. Zonder een eigen theater,
maar door steeds te kijken naar de meest geschikte lo’
catie voor een bepaald optreden lukte het om een groot
aantal landelijk bekende artiesten naar De Ronde Venen
te halen. Door een aantrekkelijke prijsstelling, mede
door subsidie van de gemeente, konden vele inwoners
- jong en oud, al dan niet met een goedgevulde beurs genieten van vele, prachtige voorstellingen. En dat zo
dichtbij!” Ondanks sombere financiële vooruitzichten en
overheidsbezuinigingen gaan de vrijwilligers van Cultura
er weer voor. Pieter Voorwinden: “Wij durven het aan
om ook dit jaar weer een aantal fantastische optredens
aan te bieden.”

Jong talent musiceert in Maria-Oord
Op uitnodiging van Troupe A'dour,
de organisatie voor muziek, theater
en culturele projecten uit Wilnis, is
de Academie voor Muzikaal Talent
te gast in Zorgcentrum Careyn
Maria-Oord, aan de Herenweg 69
in Vinkeveen. Het zomerconcert
vindt plaats op zaterdagochtend
30 juni en begint om 10.30 uur. De
toegang voor bewoners en kinderen
tot 12 jaar is gratis. Voor bezoekers
van buiten bedraagt de toegang
5 euro.
Troupe A’dour wil met deze
concertserie op het zorgcentrum
bewoners, hun familie en alle be’
langstellenden plezier laten beleven
aan klassieke muziek van een
hoogstaand niveau. Veel leerlingen
treden op dit zomerconcert op. Ze

bespelen onder andere piano, viool,
altviool, cello en fluit.
De componisten die centraal staan
zijn: Mozart, Bach, Schumann en
Chopin. Het concert wordt gepre’
senteerd door de directeur van de
Academie, Erika Waardenburg.
Meer info over de Academie:

www.academiemuzikaaltalent.nl.
Het volgende concert in deze serie
vindt plaats op zaterdag 13 oktober,
om 10.30 uur.

Wie niets wil missen van dit feestelijke programma
van Cultura De Ronde Venen kan nu al kaarten reser’
veren via www.cultura-drv.nl. En in aanloop naar al die
mooie voorstellingen is komend seizoen op zondagmid’
dag natuurlijk ook weer Cultura-dio te beluisteren via
RTV Ronde Venen. Het laatste woord is ten slotte aan
Cultura-voorzitter Pieter Voorwinden: “Als vrijwilligers’
organisatie met ambitie hebben we altijd behoefte aan
nieuw bloed en nieuwe ideeën. Kunt en wilt u ons daarbij
helpen? U bent van harte welkom!”

Fotoworkshop DRV exposeert over bouwproject DOCK15
In het Hofland Medisch Centrum is momenteel een expositie te zien van 12 foto’s die gemaakt zijn tijdens de
bouw van een nieuw kantoorpand in Mijdrecht. In 2011 was A-side media een van de sponsoren van de Expo
t.g.v. het 12½ jarig bestaan van Fotoworkshop de Ronde Venen. Als dank voor die sponsoring hebben vier leden van de Fotoworkshop de Ronde Venen –Jessie Bos, Joss Siebers, Leo Honkoop en Wim Stolwerk– de bouw
van het nieuwe pand DOCK 15 fotografisch gevolgd.
Bij dit project werd enerzijds de voortgang van de bouw’
werkzaamheden wekelijks vastgelegd en anderzijds werd
gekeken naar alternatieve fotografische gebruiksmo’
gelijkheden. Een selectie van de foto’s over en rond de
bouw is in boekvorm gebundeld. Uit dit boek zijn vervol’
gens weer 12 beelden gekozen om via deze expositie te
laten zien dat je een bouwproject ook heel anders kunt
fotograferen.
Het oorspronkelijke boek ‘DOCK 15’ kan op internet
doorgebladerd worden in de boekwinkel van Blurb
(http://nl.blurb.com/bookstore). Het boek is daar ook in
diverse vormen te koop, incl. e-book.
Meer fotowerk van leden van de Fotoworkshop is te
bekijken op hun website www.fotoworkshop.nl.

Voorspeelochtend bij de Harmonie, leerlingen
met X-factor
Zaterdag jl. werd de halfjaar’
lijkse voorspeeldag gehouden bij
de Abcouder Harmonie. Leerlingen
van alle leeftijden brachten onder
belangstelling van familieleden,
vrienden en muziekgeïnteres’
seerden bijzondere voordrachten.
Tijdens deze drukbezochte ochtend
kregen de muzikanten de kans om
de vorderingen van het afgelopen
halfjaar te laten horen. Naast
de hiervoor bestemde etudes en
composities werden er ook zelf
geschreven muziekstukken ten
gehore gebracht. Zo schreef Jesse
(slagwerk-leerling), pas 12 jaar,
zijn eigen compositie en speelde
Maartje (klarinet-leerling) samen

met haar beste vriendinnetje een
duet met piano. Naast jong talent
kent de harmonie ook talenten
van oudere leeftijd, mensen die op
latere leeftijd graag nog muziek
wilden maken en dit gelukkig
niet onbenut hebben gelaten. De
muzikale ochtend werd afgesloten
door het leerlingenorkest. Al met al
een goede zaak voor het orkest en
drumband van de Abcouder Harmo’
nie, want uit de kweekvijver zit er
nog zoveel muzikaal talent aan te
komen. Inmiddels zijn de voorberei’
dingen begonnen voor het Concert
op Water, dat tijdens de feestweek
op zondag 26 augustus gehouden
wordt op het Abcouder Meer.

Morgen Vogelvrij de zomer in!
Vogelvrij Festival gaat morgen los! Tijdens de derde editie zullen zaterdag, op de nieuwe locatie het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek, de bezoekers de zomer vogelvrij inluiden. Het bezoekersrecord werd twee weken geleden
al verbroken en het lijkt erop dat elke grasspriet het morgen zwaar te verduren krijgt! De weersvoorspellingen
zijn goed, een ideale festivaltemperatuur van 21 graden, zo nu en dan vergezeld van een stralende zon.
Nieuw is dit jaar de gedeeltelijke
overkapping van het festivalterrein.
Mega-sols zullen de bezoekers voor’
zien van een verkoelende schaduw
en mocht er onverhoopt een druppel
uit de lucht vallen dan sta je hier he’
lemaal droog! Droge kleren kunnen
we je niet beloven, want de toppers
achter the wheels of steel zullen
ongetwijfeld zorgen voor heel wat
lichaamsbeweging en transpiratie.
Vanaf 16.00 uur gaan de artiesten
op Vogelvrij Festival los. We begin’
nen om 16.00 met de finalisten van
de DJ contest. Als de avond valt
nemen rond 18.30 uur de nationale
top-dj’s het heft in handen. Bij het in’

gaan van duisternis vinden we onder
meer de superstars Gregor Salto en
Billy the Kit achter de draaitafels op
de mainstage.
Het Vogelvrij Festival is per fiets snel
te bereiken. Mocht je al je energie
willen bewaren voor de dansvloer,
pak dan (nieuw dit jaar) vanuit
Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen de
gratis pendelbus naar het Vogelvrij
Festival. De pendelbussen rijden van’
uit Hertha via CSW en Argon naar
het Vogelvrij Festival terrein. Ook
terug kan je gebruik maken van de
pendelbusverbinding door een ticket
(€ 4) te kopen op het festivalterrein.
Mocht je met de auto willen komen,

dan kan je parkeren op ons par’
keerterrein aan de Ringdijk Tweede
Bedijking.
Tickets zijn tot morgenmiddag 14.00
uur te koop via
www.vogelvrij-festival.nl, Primera
en de overige vvk-punten zonder fee
(Total, El Fuego, Prinselijk Proeven,
Snackbar Vinkeveen, Jamie & Joel’
le). De eventueel resterende kaarten
worden aan de deur verkocht voor
€ 27,50, maar wees er dan wel op
tijd bij! Bezoek onze website en
social media kanalen voor de laatste
informatie. We gaan Vogelvrij de
zomer in!!

Basisscholen Vinkeveen fietsten voor het
verkeersexamen
Vrijdag 22 juni jl. hebben de leerlingen van groep 7 van de Schakel, de
Pijlstaartschool en de kinderen uit groep 8 van de Sint Jozefschool op de
fiets het praktisch verkeersexamen afgelegd. De kinderen hebben eerst het
theoretisch examen op school behaald. Daarna mochten ze de verkeersles’
sen in praktijk brengen tijdens een fietsroute in hun eigen omgeving. On’
derweg werden de kinderen beoordeeld door vrijwilligers aan de hand van
een controlelijst. Het weer zat gelukkig mee; een week eerder moest het
examen nog worden afgelast vanwege de enorme stortbuien. Alle kinderen
zijn geslaagd en hebben hun Verkeersdiploma ontvangen.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Sjaan van der Laan uit Amstelhoek:

“Voor de Kerst maak ik negentig kaarten”
In mei is ze 88 jaar geworden, maar stilzitten dat heeft Sjaan van der Laan nooit gedaan. Wekelijks bezoekt de
Amstelhoekse het buurthuis voor een potje kaarten of bingo en ook thuis steekt de vlotte dame nog graag de
handen uit de mouwen. Elf jaar geleden is Sjaan begonnen met het maken van kaarten, een hobby die vraagt om
geduld en precisie. Een lastig karwei op deze leeftijd? Sjaan:“Nee hoor. Het knippen gaat nog prima. Wel trilt
mijn rechterarm een beetje, maar daar leg ik dan een handdoek onder. Elastiek erom en ik heb nergens last van.”
Sjaan heeft een mooi maar turbulent
leven geleid. Elk dal dat zij tegen’
kwam, klom zij krachtig uit. Toen
haar man elf jaar geleden overleed,
besloot Sjaan niet bij de pakken neer
te zitten. Ze was toe aan een nieuwe
hobby en toen haar dochter over
haar hobby, het maken van kaarten,
vertelde, had Sjaan daar wel oren
naar. Sjaan vertelt: “Mijn dochter
riep meteen: ‘Goh, mam. Dat is ook
wat voor jou!’ We begonnen met het
vouwen van theezakjes, maar dat
was wel erg veel gepiel, dat kon ik
met mijn 77 jaar niet meer. Daarom
ben ik overgestapt op de 3D-kaarten
waarbij je hetzelfde figuur steeds in
een ‘uitgekledere’ versie met dikkere
tape ertussen over elkaar heen plakt.
Dat figuur plak je dan op een kaart

en daar schrijf of plak je dan eventu’
eel nog wat omheen. Op die manier
vond ik het maken van kaarten wel
leuk en zo ben ik steeds meer gaan
verzinnen. Zo bevestig ik nu borduur’
werkjes aan de kaarten en werk ik
regelmatig met CD’s als versiering.
Dan ziet een kaart er weer net iets
aparter uit. Een cursus heb ik er nooit
voor hoeven volgen. Af en toe legt
mijn dochter mij wat uit en verder
leer ik het mezelf allemaal aan.”
Trots: “En kijk nu naar mijn kaarten.
Dat gaat toch prima zo?”
Versturen
Bij elke gelegenheid stuurt Sjaan
een eigengemaakte kaart en voor de
Kerst gaan er jaarlijks wel negentig
kaarten de deur uit. Sjaan: “Kaarten

kopen doe ik niet meer, ik maak ze
allemaal zelf, dus ook de kerstkaar’
ten. Op de kerstkaarten na maak ik
vrijwel nooit eenzelfde kaart nog
eens. Ik zorg altijd voor verandering.
De kerstkaarten zijn wel hetzelfde,
maar daarbij wissel ik wel elk jaar.
Het ene jaar doe ik een kerstboom,
de andere keer kerstklokjes. Een
paar jaar geleden maakte ik een
kerstman op een bromfiets. Toen
wisten de meesten al zonder naar de
naam te kijken dat die kaart van mij
kwam. Ik reed namelijk tot ongeveer
mijn tachtigste nog op een bromfiets,
dus zo’n eigengemaakte kaart met
die afbeelding kon maar door één
iemand verstuurd zijn, en dat was ik.
Ja, die kerstkaarten maken is nog
een hele klus, dus daar moet ik elk

Korver Makelaars in Mijdrecht bestaat 5 jaar

”John kent de huizenmarkt als geen ander”
Aanstaande zondag 1 juli is het vijf jaar geleden dat John Korver in Mijdrecht zijn eigen makelaarskantoor
opende. Voor zijn drie collega’s - Nicolette van Dort, Charlotte Homan en Niels Veenman - een mooi moment
om hem eens in het zonnetje te zetten.
door anja verbiest

John Korver (42) is al tweeëntwintig
jaar werkzaam in de makelaardij, in
1997 werd hij beëdigd als makelaartaxateur en op 1 juli 2007 opende hij
zijn eigen kantoor aan de Stations’
weg 12 in Mijdrecht.
Op www.korvermakelaars.nl zegt hij:
“Of een huis een thuis kan zijn of
worden, is een kwestie van gevoel
en creativiteit. Empathie is nodig
om de mens achter de koper te le’
ren kennen, creativiteit en fantasie
om de mogelijkheden van een huis
te zien. Of een huis een verstandige
en goede investering is, vereist
zakelijk inzicht en ervaring.”
Volgens zijn drie naaste collega’s
geven die uitspraken precies weer
wie John Korver is. Nicolette van
Dort, die al zestien jaar met Korver
samenwerkt: “John is eerlijk en
recht door zee, hij vertelt precies
hoe zaken ervoor staan, hij maakt
de dingen niet mooier dan ze zijn.
Zeker in de huidige markt is dat
niet altijd even leuk, maar uitein’
delijk zijn onze cliënten wel blij
met die eerlijkheid. Niet voor niets
weten heel wat mensen die een huis
zoeken of hun woning willen verko’
pen de weg naar Korver Makelaars
te vinden. Onlangs passeerden we
op één vrijdagmiddag zelfs vier
koopaktes!”
Niels Veenman staat John Korver als
vastgoedadviseur en vastgoedmana’
ger ter zijde, Nicolette van Dort en

Sjaan van der Laan is al weer druk in de weer met zelfgemaakte kerstkaarten. Ik mak
vrijwel nooit dezelfde kaart nog eens. Een cursus heeft ze er nooit voor hoeven volgen.
						
jaar vroeg aan beginnen. De eerste
kerstkaarten voor komende decem’
ber zijn al weer gemaakt. Daarnaast
maak ik natuurlijk ook voor andere
gelegenheden kaarten, zoals verjaar’
dagen, het behalen van een rijbewijs
of een 25-jarig huwelijksfeest. Veel
kaarten pas ik aan op de persoon. Zo
weet ik dat de een van darten houdt,
en de ander weer van kikkers of mo’
toren. Soms heb ik zin in een grapje.
Dan borduur ik bijvoorbeeld een
wielrenster en plak daar het hoofd
van een vriendin op, omdat ze zo
van fietsen houdt. Of ik zie een foto
van een bekende in de krant waarbij
staat dat diegene 50 is geworden.
Dan knip ik die foto uit en doe ik daar
wat leuks mee.” Lachend: “Als ik die
verstuurd heb, bellen ze me al snel op
hoor! Ik maak de kaarten nu al elf
jaar en mensen vinden het nog mooi.
Soms ben ik een dagje te laat en dan
bellen ze me al lachend op, zo van:
‘Waar blijft mijn kaart?’ Dan leg ik
uit dat hij onderweg is. Zodra ze bin’
nen zijn, krijg ik bijna altijd wel een

foto patrick hesse

reactie. Dat is toch leuk.”
Cadeau
Verkopen zal ze de kaarten nooit.
Sjaan: “Maar ik vind het bijvoorbeeld
wel leuk om een paar kaarten te
bundelen. Dan doe ik er een strikje
om en geef ik ze als een setje cadeau.
Dan kunnen anderen de kaarten
versturen.” Hoewel Sjaan dagelijks
uren met de kaarten bezig kan zijn,
slaat ze ook wel eens een dagje over.
Sjaan vervolgt: “Ik ga zo nu en dan
een dagje op pad en soms wil ik liever
wat breien. Bovendien moet ik mijn
huisje toch ook nog een beetje bijhou’
den. Daarbij krijg ik hulp van familie,
maar een beetje soppen kan ik zelf
ook nog wel. En als ik dan weer tijd
over heb, pak ik er een kaart bij.
Inmiddels heb ik al meer kaarten ge’
maakt, dan ik ooit versturen zal, maar
toch blijf ik bezig. Je moet toch wat
en dit blijft nu eenmaal ontzettend
fijn om te doen. Ja, zolang de handen
en het hoofd meewerken, zullen ze
nog veel kaarten van mij ontvangen.”

Links: aan de vooravond van de start vijf jaar geleden onthult John Korver het
logo's van zijn eigen makelaarskantoor.
Rechts: John's collega's Nicolette van Dort, Charlotte Homan en Niels Veenman.
Charlotte Homan zorgen als officemanagers dat alles op en rond het
makelaarskantoor reilt en zeilt.

maar ook heel vertrouwd. In zijn
vroegere slaapkamer ontvangen we
nu cliënten.”

Charlotte Homan en Niels Veen’
man vinden het plezierig werken
met John. “Hij is integer en kent
de markt in De Ronde Venen en
wijde omgeving als geen ander. Van
zijn grote netwerk heeft hij in zijn
dagelijkse werk veel plezier. En,
ook heel belangrijk, hij heeft humor.
Elke dag zijn we bezig met voor
onze cliënten belangrijke zaken, dus
er wordt serieus gewerkt. Maar wel
in een gemoedelijke en open sfeer.”
Nicolette van Dort: “Ik ken John
al vele jaren en we voelen elkaar
feilloos aan. Het grappige is dat
Korver Makelaars gevestigd is in
de voormalige ouderlijke woning
van John. Dat vind ik heel apart,

Met onder meer ruim 130 wonin’
gen in de verkoop, twee nieuw’
bouwprojecten en diverse koopop’
drachten is het op dit moment best
druk bij Korver Makelaars. “Maar,”
zo zeggen de drie collega’s, “er is
gelukkig ook regelmatig ruimte
voor een lolletje. We plagen John
wel eens met zijn ijdelheid of met
zijn af en toe eigenaardige trek’
jes. Maar daar zit hij niet mee, hij
plaagt ons net zo makkelijk terug.
Als het er op aankomt, staat hij al’
tijd voor ons klaar. En wij voor hem.
We kijken dan ook vol vertrouwen
uit naar de volgende vijf jaar en
gaan graag met hem op weg naar
het tienjarig bestaan!”

Baambrugse Zuwe opengesteld
Met ingang van vanmiddag, vrijdag
29 juni, kunnen automobilisten op
werkdagen tussen 16.30 en 06.30
uur en in het weekend weer over de
Baambrugse Zuwe rijden. Uitvoerder
Dura Vermeer heeft het laatste werk
aan de betonconstructie en de verbre’
ding van de brug op de kruising met
de Herenweg afgerond. Eind septem’
ber 2012 worden, onder voorbehoud
van onvoorziene omstandigheden, de
overige werkzaamheden afgerond en
gaat de weg weer volledig open.
Op www.baambrugsezuwe.nl staat
meer informatie over de reconstruc’
tiewerkzaamheden.
foto dura vermeer
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MAKELAARDIJ WITTE

De organisatie van de EK Tent De Ronde

MAKELAARDIJ WITTE

Venen wil al haar sponsors bedanken.

MAKELAARDIJ WITTE

Zonder deze sponsors was de EK Tent

MAKELAARDIJ WITTE

niet mogelijk. Het was een succes.
Kijk voor alle foto's op
www.0297-online.nl/fotoalbum

MAKELAARDIJ WITTE

MAKELAARDIJ WITTE

Aquafix, VVP Verhuur, Fa. Ruizendaal, Automotive-centre van Nieuwkerk, C1000 Wilnis, DM4LIFE, Roekz Partycentrum, PPG Vastgoed, Van Dam Bedrijfsdiensten,
Korver Makelaars, Bouthoorn Tele-training, Keers Mijdrecht, Schildersbedrijf Van Zuylen, Qleantec, Schadenet Kranenburg Mijdrecht, Accent Design Mijdrecht,
Toyota Van Ekris, Backstage Hairfashion
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De Club van…

Door Piet van Buul

Yvonne Valentijn, toneelvereniging W.I.K.

Voorkeur voor blijspel en komedie
Het amateurtoneel is nog steeds een door velen gewaardeerd onderdeel van het culturele leven op plaatselijk niveau. De gemeente De Ronde Venen kent maar liefst vier toneelgezelschappen. Toneelvereniging Willen
Is Kunnen (W.I.K.) uit Mijdrecht is er daar één van. W.I.K. is een vereniging die al ruim negentig jaar het
publiek vermaakt met goede voorstellingen. “Er moet bij ons wel wat te lachen zijn. Daarom brengen wij bij
voorkeur een blijspel of een komedie op de planken,” zegt Yvonne Valentijn.
Toneelvereniging W.I.K. streeft er
naar om twee keer per jaar een
voorstelling op de planken te bren’
gen. Yvonne: “Zo’n stuk wordt dan
twee avonden gespeeld in onze vaste
thuisbasis, het Oude Parochiehuis.
Daar vinden ook onze wekelijkse
repetitie avonden plaats. Inmiddels
is er een traditie ontstaan om in het
voorjaar nog een derde voorstelling
te geven in Amstelhoek. Dat is net
allemaal achter de rug. Er is al weer

een keuze gemaakt voor een volgend
stuk dat we op 17 en 24 november
aanstaande gaan opvoeren. Meteen
na de zomervakantie starten de
repetities. We repeteren in beginsel
één keer per week.”
De cast
Yvonne is secretaris van de vereni’
ging en speelt zelf ook toneel. “Ik ben
ruim negentien jaar actief bij W.I.K..
De belangstelling voor het toneel’

Binnen Gezond in Beweging kennismaken met aanbod Optisport

Veel aandacht voor sociaal aspect van sporten
Steeds meer veertigplussers en senioren geven zich op voor Gezond in
Beweging. Binnen dit project maken ze bij sportaanbieders kennis met
het beweegaanbod in de buurt. Een van de aanbieders is Optisport. In
het Veenweidebad en bij de Optisport Healthclub hebben zij diverse
deelnemers met een cursus van zes lessen al enthousiast gemaakt voor
onder meer banenzwemmen, aquasporten, fitness en groepslessen. Aanmelden voor deze en vele andere kennismakingscursussen kan via
www.sportinderondevenen.nl. Hier is het complete aanbod te vinden.

Optisport
Optisport probeert zich binnen de
kennismakingscursussen op een
goede manier te laten zien. Niet
alleen als sportaanbieder, maar ook
op sociaal gebied. “Wij geven de
gast het gevoel dat ze welkom zijn,”
vertelt locatiemanager Sandra Mur.
“Dat maakt dat veel mensen na het
sporten gezellig blijven hangen voor
een kopje koffie. Optisport Health’
club is een fitnessclub met een echt
clubgevoel.”
Gezond in Beweging
“Via Gezond in Beweging bieden
we mensen een laagdrempelige
manier om kennis te maken met
verschillende vormen van lichaams’
beweging,” vervolgt Mur. “Het
leuke van deze activiteiten is dat
ze voor alle doelgroepen geschikt
zijn, ongeacht vaardigheden of
bijvoorbeeld leeftijd. Iedereen
kan op zijn of haar eigen niveau
meedoen, dus ook mensen met een
beperking. Natuurlijk houden we
dan rekening met de mogelijkheden

van de deelnemers. Bijvoorbeeld
belastbaarheid of mobiliteit. Met de
kundigheid van onze trainers en de
faciliteiten van onze accommodatie
kan iedereen bij ons terecht.”
Zelfredzaamheid
Mur weet vanzelfsprekend als geen
ander wat het belang van bewegen
is. “Bewegen is belangrijk, zeker als
je ouder wordt. Het houdt je langer
fit en zelfredzaam. Botten en spie’
ren worden sterker, de coördinatie
verbetert en het heeft een gunstige
invloed op diverse aandoeningen.
Maar het is vooral ook leuk en
gezellig, zeker als je het in groeps’
verband doet.”
Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond
in Beweging kan contact worden
opgenomen met coördinator leef’
stijlprojecten Leon van Fraeijenho’
ve van Sport in De Ronde Venen via
telefoon: 030-7513862 of e-mail:
leon.van.fraeijenhove@sportservi’
cemiddennederland.nl.

spelen is bij mij vooral gewekt door
mijn moeder. Die is al veertig jaar lid
en nog steeds actief. De vereniging
bestaat op dit moment uit 17 leden.
We hebben twee ereleden en één niet
spelend lid. De groep acteurs bestaat
uit acht vrouwen en vier mannen.
Daarnaast is er een vaste souffleur
en sinds een paar jaar is Ton Rapp
uit Mijdrecht onze regisseur. We zijn
op zoek naar uitbreiding. Zoals bij
veel verenigingen is ook bij ons een
geleidelijke vergrijzing merkbaar. Het
zou heel plezierig zijn wanneer we
een aantal jongeren zouden kunnen
begroeten. Met name mannen zijn
welkom. En wanneer ik spreek over
jongeren dan begint dat bij de leeftijd
van achttien à twintig jaar. Uitbrei’
ding en verjonging van het ledenbe’
stand is natuurlijk van belang voor
de continuïteit van onze vereniging.
Bovendien biedt een ruimere cast ook
meer mogelijkheden in het kiezen
van de stukken die we willen spelen.”
Het repertoire
De keuze voor een nieuw stuk
gebeurt volgens een zorgvuldige
procedure. “Je kunt natuurlijk niet
met z’n allen elke keer bij zo’n keuze
betrokken worden,” zegt Yvonne.
“Er bestaan een paar speciale
uitgeverijen die stukken voor het
amateurtoneel uitgeven. Uit dat
aanbod wordt een keuze gemaakt.
Een paar mensen lezen de teksten en
uiteindelijk bepalen de voorzitter en
de regisseur samen de keuze van het
stuk dat we op het repertoire nemen.
Daarbij mikken we er op dat voor
zover mogelijk iedereen ook mee kan
doen. En ik mag zeggen dat we daar
meestal ook wel in slagen. Wie welke
rol gaat spelen wordt door de regis’
seur bepaald. Ook dat levert vrijwel
nooit problemen op. Wij houden
van vrolijkheid en de stukken die
we spelen zijn dan ook vrijwel altijd
blijspelen of komedies. Wanneer de
rollen verdeeld zijn en iedereen de
tekst heeft kunnen doornemen gaat
de regisseur met iedereen praten.
Samen wordt dan nagegaan hoe men
de rol en het karakter wil invullen,
wat de acteur er zelf van wil maken
en wat de regisseur verwacht. Als dat

Yvonne Valentijn is al druk aan het repeteren voor de volgende uitvoering van
WIK, op 17 en 21 november. “Een komedie met een lach en een traan over twee
kapsalons.”					
foto patrick hesse
rond is gaan we met z’n allen aan de
slag met het repeteren. Dat is wel
stevig aanpakken want we leggen de
lat ook voor onszelf wel hoog. Er is
tegenwoordig zoveel te beleven op
het culturele vlak. Mensen zijn dus
wel een beetje verwend. En wan’
neer wij als amateurtoneel daar een
plekje in willen hebben, dan moet het
vertoonde spel wel van een behoorlijk
niveau zijn. Wij steven naar perfectie
en ik denk dat we daar aardig in
slagen, gezien ook de belangstelling
bij onze voorstellingen. Natuurlijk
bestaat een deel van onze bezoekers
uit een vaste kern van donateurs en
familieleden. Maar we krijgen toch
elke voorstelling aardig wat bezoe’
kers van buiten deze kring.”
Steun
Van de betalende bezoekers moet
W.I.K. het ook voor een deel hebben.
De vereniging ontvangt geen vaste
subsidie van de gemeente. Yvonne:
“We prijzen ons gelukkig met het
feit dat we gesteund worden door
ruim driehonderd donateurs. En ook
hier is plaats voor uitbreiding. Men
kan donateur worden voor tien euro
per jaar. Voor dat bedrag kan men
twee voorstellingen bezoeken. De
kosten heb je er dus snel uit. En voor
ons vormen die gelden een zekere
basis om de vereniging draaiende te
houden. Verdere inkomsten komen uit
een bescheiden vorm van sponso’
ring en uit de kaartverkoop. En we

houden bij de voorstellingen ook een
verloting waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de vereniging.”
De volgende voorstelling
Voor de uitvoeringen van 17 en 24
november is de keuze gevallen op het
stuk ‘Knip’. Yvonne licht een tipje van
de sluier op: “Het stuk speelt zich
af in twee kapsalons, de ene is een
hypermoderne salon en de andere is
een ouderwetse kapperszaak. Tussen
die twee bedrijven spelen zich allerlei
verwikkelingen af, zowel op zakelijk
terrein als in de emotionele sfeer. Het
wordt een komedie met een lach en
een traan.”
De voorstelling vraagt ook het nodige
van de podiumaankleding. “Het
decor bouwen we altijd zelf. Voor
deze voorstelling bestaat het podium
uit drie delen, de twee kapsalons en
nog een aparte ruimte. We hebben
onlangs een eigen geluidsinstallatie
aangeschaft. Toevallig heeft dit stuk
ook een uitgebreid lichtplan nodig.
Dat kunnen we niet zelf dus daarvoor
krijgen we hulp van buiten af.”
De bezoekers kunnen in november
uitzien naar een gezellige avond. Een
vrolijk toneelstuk van hoog niveau
met in de pauze een verloting en na
afloop kan men nog genieten van live
muziek, met de mogelijkheid om een
dansje te maken.
Meer informatie is te vinden op

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

1

Titel: Nacht in Parijs
Auteur: Micheal Berg
'Dit boek heeft alles: spanning, een
verrassende plot en leest ook nog
heel prettig.
Chantal Zwart woont in Parijs en is
freelance journaliste. Op een nacht
krijgt ze een paniekerig telefoon’
tje van een oud-studie genoot uit
Nederland, Naomi.
Naomi heeft in paniek het adres
verlaten waar ze een leuke avond
heeft beleefd met een vooraan’
staand man uit Frankrijk, die is
overleden voordat er daadwerkelijk
iets heeft plaats gevonden.
Chantal begint een zoektocht naar
de waarheid als ze heeft uitgevon’
den dat het om een bekend politi’
cus gaat. Waar is het lijk gebleven?
In haar zoektocht raakt Chantal
verstrikt in een web van intriges,
leugens en harde criminaliteit.
Er zijn verschillende verhaal’
lijnen die allemaal zeer goed en
uitgebreid worden beschreven,ook
komen er dagboekfragementen in
voor, dit komt aan het eind allemaal
tot een heel goed en spannend
einde!
Het verhaal is boeiend, en vooral
erg beeldend beschreven en zeker
een aanrader voor iedereen die van
een goede thriller houdt!'
gelezen door hetty aafjes

Kort Nieuws

Boeken tip 5...

VSV 			
Leon de Winter
Max Kohn is
een zware
crimineel
met een
slopende
hartziekte.
Op een dag
ontwaakt
hij in een
ziekenhuis’
bed met
een donorhart. Het hart van
een priester. Hij heeft extra tijd
gekregen, dankzij de goedheid van
een ander. Max besluit de goede
werken van de priester voort te
zetten. Hij krijgt zijn kans als een
groepje jonge geradicaliseerde
Marokkanen basisschool VSV in
Amsterdam-Zuid binnendringt. De
moslimfundamentalisten eisen de
vrijlating van Mohammed Bouyeri,
de moordenaar van Theo van Gogh.
Woede en paniek slaan door het
land. Max Kohn, de crimineel met
het priesterhart, zet zijn leven op
het spel om de zestig kinderen en
acht onderwijzeressen van de VSV
te ontzetten. In het oog van de
storm moet hij in het reine zien te
komen met zijn ex-geliefde, met
de zoon van zijn jeugdvriend - met
zijn verleden. Leon de Winter
schreef een genadeloos spannend
boek, met een scherpe politieke
component.

2

Het rode huis 		
Mark Haddon
In 'Het
rode huis'
brengen de
gezinnen van
broer Ri’
chard en zus
Angela een
week vakan’
tie door op
het Engelse
platteland.

Tijdens de familievakantie komen
oude gevoelens naar boven drijven
en worden familievetes uitgevoch’
ten. De religieuze vijftienjarige
Daisy komt uit de kast. De vijfja’
rige Benji ontdekt dat zijn vader
een affaire heeft. Puber Melissa
probeert te verbergen dat ze een
schoolvriendin tot zelfmoord
heeft aangezet. En Angela wordt
langzaam gek van verdriet om
het dochtertje dat zeventien jaar
geleden doodgeboren werd. Het
kookpunt wordt bereikt als Richard
vermist wordt in een storm. Gehei’
men kunnen niet langer verborgen
blijven. De familie moet onder
ogen zien dat ze bij elkaar horen
en elkaar moeten steunen.
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Villa Triste 			
Lucreta Grindle
Villa Triste
is een
meesle’
pend en
spannend
verhaal
over twee
zussen
in het
Italiaanse
verzet, en
een heden’
daags moordonderzoek. Bijzonder
aan dit boek is dat het geïnspi’
reerd en gebaseerd is op feiten:
de gebeurtenissen hebben echt
plaatsgevonden en Villa Triste heeft
werkelijk bestaan. Een prachtig
vakantieboek dat je meeneemt in
de geschiedenis van Italië.
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Zwarte Sylvester 		
James Worthy
Het le’
ven van
alleen’
staande
vader
Rufus
Op’
perman
neemt
een
drama’
tische
wen’

De man en huidverzorging
Oh, die man van mij, die kan echt niets aan zijn huid hebben. Wil ik een mee-eter weghalen, dan piept hij meteen. Dat wordt nog wat als hij hier komt. Eén van onze cliënten
vertelt lacherig haar verhaal.
Deze maand staat bij ons in het teken van
de man. We hebben verschillende acties bij
aankoop van herenproducten, we organiseerden
i.v.m. Vaderdag ‘de vader van de maand’ en
komende week gaan we samen met een heren’
modezaak uit Mijdrecht de verzorging van de
herenhuid in combi met de juiste uitstraling van
kleding onder de aandacht brengen. Kortom,
hele leuke dingen, waar ook erg enthousiast
op wordt gereageerd. En…. het geeft, zoals u
zojuist las, veel gespreksstof.
De huid van de man is nu eenmaal anders

dan die van een vrouw, daar moet je dus in
de verzorging rekening mee houden. Eén van
de belangrijkste redenen dat de man sterk op
een prikkel reageert, komt doordat de vrije
zenuwuiteinden hoger liggen. Dit houdt in dat
elke prikkel sneller en gevoeliger ervaren
wordt. Ook is de doorbloeding hoger, door’
dat er meerdere haarvaatjes (dit zijn kleine
bloedvaatjes) oppervlakkiger in de huid liggen.
De talgproductie is over het algemeen hoger,
het onderhuids bindweefsel dunner, terwijl de
hoornlaag dikker is.

ding als blijkt dat zijn tienerzoon
Sylvester ongeneeslijk ziek is.
Wanneer Rufus zijn zoon vraagt
wat zijn laatste wens in dit leven
is, antwoordt Sylvester stellig:
'Pap, ik wil de geschiedenisboeken
ingaan als Zwarte Sylvester, de
allergrootste seriemoordenaar van
Amsterdam en omstreken.' Rufus
doet er alles aan om deze wens
van Sylvester in vervulling te laten
gaan. Maar hoe ver gaat vader’
liefde precies en wat als die liefde
te ver gaat?
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Rond de 40 			
Mart Smeets
Mart
Smeets zal
in 2012
zijn veer’
tigste Tour
beleven.
Daarmee
is hij de
eerste Ne’
derlandse
sportjour’
nalist die
deze mijlpaal bereikt. Een mooie
aanleiding om terug te blikken op
de afgelopen veertig jaar. Smeets
memoreert hoogte- en dieptepun’
ten, bijzondere renners, vreemde
geschiedenissen, mooie anekdotes,
allerlei mensen en zaken die hem
zijn bijgebleven en een onuit’
wisbare indruk hebben gemaakt.
Hij lardeert dat alles met foto's,
lijstjes, knipsels en alle mogelijke
Tour-attributen uit zijn privéarchief. Rond de 40 is een fraai
vormgegeven Tourboek met een
unieke persoonlijke invalshoek.

Vooral dit laatste kan een oorzaak zijn, dat de huid te
vochtarm is. Een andere oorzaak van een te vochtarme
huid, is geen (juiste) huidverzorging.
Ook het scheren brengt nogal eens problemen met zich
mee. Zoals bekend zijn er twee scheertechnieken: nat- en
droogscheren. Het voordeel van ‘droog’scheren zit hem
met name in het gemak en de tijdwinst. De nadelen zijn
echter dat je relatief lang moet scheren om het goed glad
te krijgen, je door de verschillende mesjes in het apparaat
niet telkens met de haargroeirichting mee kunt scheren en
dat het niet erg hygiënisch is. Het voordeel van ‘nat’scheren
is dat de huid mooi glad wordt, je goed met de haargroei’
richting mee kan gaan en dat het daardoor minder irritaties
op de huid geeft. Het nadeel kan zijn dat het scheermesje
teveel mesjes bevat en dit kan de huid irriteren. Het is
daarom aan te raden om een gewoon mesje te kopen met
een rubberen flap (deze houdt de huid strak en maakt het
droog), zodat de huid zo min mogelijk belast wordt.

BEAUTY
Kortom, de huid van de man verdient een eigen verzorging
en behandeladvies.
Périne
Instituut Périne
Mijdrecht
info@perine.nl

Laatste kans: doe mee aan een
uniek ondernemersproject voor
jongeren

Begin je eigen onderneming en ontvang
een startkapitaal
Ben jij tussen de 15 en de 22
jaar en woon, ga je naar school
of studeer je in De Ronde Venen?
Dan heb jij de gelegenheid een
eigen onderneming te starten in
de zomervakantie. Je ontvangt
begeleiding, verzekering en een
startkapitaal. Meedoen? Meld je
snel aan want het project begint op
9 juli aanstaande!
Het project ZomerOndernemer
biedt jongeren de kans om gedu’
rende de zomervakantie een eigen
bedrijf op te zetten. Zij krijgen een
startkapitaal van 200 euro en wor’
den geadviseerd door coaches, de
Kamer van Koophandel, Rabobank
en de Belastingdienst.
Deelnemers krijgen vier tot acht
weken de gelegenheid kennis te
maken met ondernemerschap. In
de eerste week is er een driedaagse
training. Daarna gaan ze zelf aan
de slag. Regelmatig komen ze
bij elkaar, bijvoorbeeld voor een
workshop met spraakmakende
ondernemers. Aan het einde van
het project beslissen de deelnemers
of ze doorgaan met hun onderne’
ming of er weer mee stoppen. Het
geheel wordt afgesloten met een
feestelijke slotbijeenkomst waar
de jonge ondernemers hun bedrijf
presenteren.
Het idee ZomerOndernemer komt
uit Zweden en is twee jaar geleden
begonnen in Flevoland. Het is zeer
succesvol en heeft daar onder meer
een ontbijtservice voor recreanten
in jachthavens, een evenementen’
bureau en een aantal ICT-bedrijven
opgeleverd.
Deelname aan ZomerOndernemer
is gratis, je hebt alleen wel een goed
idee en een grote dosis enthousiasme
nodig.
Interesse?
Scholieren en studenten van 15 tot
22 jaar kunnen zich aanmelden voor
deelname via

www.zomerondernemer.nl.
Na aanmelding volgt er een selec’
tiegesprek en het project start op
9 juli 2012. Meer informatie: P.
Filius 06-55333642 of H. Bakker
06-22438062
Twitter: @zomerondernemen

Vinkeveen

Prijsklaverjassen bij
Proosdijhaven
Dinsdag 3 juli organiseert kla’
verjasclub Onder Ons weer een
zomer prijsklaverjasavond voor
àlle kaartliefhebbers, dus ook voor
vakantiegasten en recreanten!
Aanvang 20 uur in Bar Bistro
Gewoon Lekker, Proosdijhaven,
Herenweg 276 in Vinkeveen. Er
worden drie partijen gespeeld
van 16 gifjes. Deze kaartavond
vindt iedere eerste dinsdag van de
maand plaats.

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

De Zwart dranken & delicatessen, Wilnis

Derde generatie pakt de draad weer op
Op zaterdag 30 juni aanstaande openen Edwin de Zwart en zijn vrouw Raquel hun vernieuwde dranken- en
delicatessenzaak in Wilnis. Daarmee is het bedrijf, na een korte onderbreking van enkele jaren, weer terug in
de familie. Opa De Zwart ging in 1928 van start. Later namen zijn zoons Martien en Hans het bedrijf over. Toen
de beide broers er mee wilden stoppen, vond Edwin zich nog te jong om het bedrijf over te nemen. Wijnkoperij
Henri Bloem zette de zaak voort, maar slaagde er niet in de klantenkring vast te houden. Edwin heeft nu de
drankenzaak weer terug in de familie gebracht.
Slijterij en drankenhandel De Zwart
in Wilnis heeft een goede reputatie
op het gebied van dranken. “Mijn
opa is in 1928 gestart,” vertelt
Edwin. “Het was toen een lokale
kroeg waar feestjes, bruiloften en
partijen plaats vonden. Mijn vader
Martien en mijn oom Hans hebben
het bedrijf overgenomen. Later zijn
zij met de slijterij en wijnhandel
begonnen. Al vele jaren zitten we
aan de Herenweg in Wilnis. In 1971
vond er een ingrijpende verbouwing
plaats, waarvoor de eerste steen
door mijn opa is gelegd. In 1979
kwam er een aanbouw bij, waarvoor
oma de eerste steen heeft gelegd.
Het is dus van oudsher een echt
familiebedrijf. Toen mijn oom en
mijn vader van mening waren dat
het tijd werd om er mee te stoppen
was ik 22 jaar oud en ik vond mezelf
nog te jong om de verantwoorde’
lijkheid voor het bedrijf op me te
nemen. Wijnkoperij Henri Bloem
nam de zaak toen over. Bloem is een
gerenommeerd bedrijf, maar om een
of andere reden sloeg hun assorti’
ment niet aan bij de oude clientèle
van De Zwart. Toen we eind vorig
jaar hoorden dat het mis dreigde te
gaan, deed dat ons wel pijn. Het zou
toch zonde zijn wanneer de zaak op
deze manier zou moeten eindigen.
Ik ben inmiddels dertig jaar en heb
met de familie overlegd of het dan

toch maar niet beter was dat ik er
nu in zou springen. Mijn vader en
mijn oom waren enthousiast en in
een heel korte tijd hebben we de
zaken kunnen regelen, zodat we nu
officieel van start kunnen gaan. Ik
ben er wel trots op dat het bedrijf
nu weer in de familie is. Raquel en
ik zullen er dan ook alles aan doen
om het oude vertrouwde gevoel
ook bij onze klanten weer terug te
brengen. Onze huisstijl is vernieuwd
en gemoderniseerd maar we hebben
het vertrouwde logo gehandhaafd,
dat nog door mijn opa is ontworpen.
We zijn ook heel blij dat Jan de
Haan weer bij ons komt werken.
Hij is een geweldige verkoper en
heeft jarenlang bij mijn oom en mijn
vader gewerkt. Hij is ook perfect in
het samenstellen van geschenken en
kerstpakketten.”
Gewijzigde formule
Ook in de nieuwe constructie zal de
slijterij de kern van de activiteiten
blijven vormen. “Maar het leek
ons wel aardig om er enige uitbrei’
ding aan te geven door ook een
delicatessenafdeling in te richten.
Wij denken dat wijn en spijzen een
perfecte combinatie vormen. In
de delicatessenafdeling gaan we
allerlei lekkere dingen presenteren
die heel geschikt zijn voor bij de
borrel. Mijn vrouw Raquel heeft een

Spaanse achtergrond en dat zullen
de klanten ook kunnen merken in
de samenstelling van de producten
in de delicatessenzaak. Naast kaas
en nootjes, bijzondere streekpro’
ducten en bonbons komen er ook tal
van speciale Spaans georiënteerde
gerechten. Martinez Bonbons uit
Amstelveen gaat alle chocolade pro’
ducten leveren. De combinatie met
het drankenassortiment biedt ruime
mogelijkheden voor de samenstel’
ling van leuke en aparte geschenken.
De delicatessenafdeling krijgt een
aparte ingang aan de zijkant van het
gebouw, maar zal ook via de slijterij
te bereiken zijn.”
De Zwart biedt een enorme keuze
uit wijnen vanuit alle uithoeken van
de wereld. “We willen weer terug
naar de wijnsoorten die de mensen
vroeger van ons gewend waren,”
zegt Edwin. “We hebben ons aange’
sloten bij ‘de Wijnkring’. Dat is een
inkooporganisatie van zelfstandige
slijterijen. Op die manier kunnen we
fantastisch mooie wijnen tegen een
betaalbare prijs presenteren.” Daar’
naast gaat Edwin ook verder met de
verhuurafdeling. “Conform het oude
en bekende concept kan men bij ons
alles huren wat voor een geslaagd
feest nodig is. Dat gaat van biertap
en borrelbak tot statafels en tafels
en stoelen. En er wordt pas achteraf
afgerekend. Ongeopende flessen ne’

Edwin en Raquel de Zwart kunnen niet wachten totdat ze morgen hun vernieuwde
dranken- en delicatessenzaak in Wilnis op feestelijke wijze kunnen openen. 		
						
men we dus weer gewoon terug en
men betaalt alleen wat er verbruikt
is. Ook zal men in de toekomst weer
bij ons terecht kunnen voor mooie
geschenken en kerstpakketten.”
Opening op zaterdag 30 juni
Morgen wordt de nieuwe zaak fees’
telijk heropend. “Bezoekers kunnen
dan ondermeer kennis maken met
producten uit onze delicatessenafde’
ling. Tijdens de laatst gehouden bra’
derie in Wilnis hebben we de mensen
bijvoorbeeld hapjes laten proeven
met paprikajam en paprikachutney.
Daar kregen we veel positieve reac’
ties op. Ook tijdens de opening kan
men uitgebreid proeven. Verder gaan
we de voorraad wijnen, die we uit
het faillissement van Bloem hebben
overgenomen, tegen heel aantrek’
kelijke prijzen verkopen. Bezoekers
zullen ook een paar lege schappen in

Door
Jenneke van Wijngaarden

Voorpret
“Kinderen jullie gaan een groot doek
maken, waarop je echt probeert om
het mooiste schilderij te maken dat
jullie kunnen maken. Mag in gemeng’
de techniek zijn, abstract, alles wat
je wilt, als het maar jouw ultieme
kunstwerk is.”
“Jongens als deze sambaballen af
zijn…”, vragende koppies kijken op
van hun plakkerige papier-maché
werk, “dan kunnen jullie een sam’
baballenorkest vormen en misschien
wel de rappers begeleiden met jullie
ritmes.”
“Ok, Graffiti Kids van me, jullie gaan
een liefdesverklaring maken met
spuitbus en dat gaan we exposeren
voor het pand, want jullie zijn de
allerbeste Graffiti Kids van de wereld
en dat is ontzettende goede reclame;
voor graffiti en voor Dorpsacademie
Mus & Muzen!”
In een wereld van EK-voetbal en de
naderende Olympische Spelen stelt
misschien zo’n klein ééndagsfestival
als de KleurT’op, dag van het optimis’

me en het creatief geluk niet zoveel
veel voor, maar voor ons betekent het
alles.
Al maanden zijn we bezig met de
voorbereidingen.
De mooiste werken worden gemaakt,
plannen worden gesmeed en creatie’
ve vrienden van heinde en ver maken
plannen om hun beste beentje voor te
zetten. Artiesten maken hun setlist,
de rappers van de Vonk bereiden een
hiphoples voor, voor de graffi-jam
wordt het thema Legends verzonnen.
Singer-songwriter Sophie Jurrjens
test enthousiast onze nog niet ge’
stemde piano en houtbewerker Piotr
de Haan van De Swarte Schuur loopt
de deur plat om te helpen met alles
waar een technisch hoofd, spierballen
of een grote rode bus bij nodig is. In
de keuken staat een stapel kartonnen
dozen tot aan het plafond omdat we
een kartonknutselhoek willen hebben
en lieve bedrijven schenken brood,
bloemen, scoobydootouwtjes, latex,
kennis en artikelen voor de veiling.

Al onze creatieve vrienden blijven
avonden lang tot in de late uurtjes
veilingartikelen pimpen voor de grote
MegaMasterveiling.
Massage-therapeute Petra de Vries
komt met haar gouden handen de
zwijnenstal eens lekker opruimen.
Siersmid Arthur Dreissen reserveert
een plek in de voortuin voor zijn
smidse.
Ik hol, ik bel, ik sms, whatsapp, mail,
DM en schilder me ondertussen de
tandjes aan het laatste werk dat af
moet voor mijn expositie.
Groot talent singer-songwriter Aafke
Romeijn sms't ruimhartig dat ze
onbeperkt kan optreden, wat en hoe
we maar willen en iedereen springt
een gat in de lucht.
De kinderen verdelen de taken waar’
bij limonade verkopen veel minder
interessant blijkt dan beveiliging spe’
len dus zal de Dorpsacademie 30 juni
zwaar beveiligd worden door vele
jongetjes met zonnebrillen. Maar
Jelle deelt de bloemen uit, zoals hij
ook zo goed kon op de vorige edities.

Cupcakegoddess Zoete Suus kneedt
het deeg voor haar kunstwerkjes en
stagiair Enrico Toledo a.k.a rapper
Ekio doet zoveel dat ik daar alleen al
deze column mee zou kunnen vullen.
Ik koop een nieuwe jurk en mooie
schoenen en laat mijn hart vollo’
pen met trots en liefde voor al die
bijzondere mensen die belangeloos zo
hard werken aan deze bijzondere dag
voor Dorpsacademie Mus & Muzen
te Wilnis.
Voorpret
Komt u vooral kijken zaterdag 30
juni, van 11-17 uur. Kom om te
genieten, spelen, lachen en om al die
interessante talenten, groot en klein
te leren kennen. Het wordt een dag
met een regenboograndje! Kijk voor
meer info: www.dorpsacademie.nl

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

foto patrick hesse

de winkel aantreffen. Daar kunnen
mensen invullen welke wijnen ze
graag in ons assortiment opgenomen
willen zien. Op die manier helpen
klanten zelf mee aan de opbouw van
onze wijnvoorraad.”
De opening is op zaterdag vanaf
13.00 uur en zal worden opge’
luisterd door de bekende big band
Fortnight Swing. We hopen uiter’
aard dat veel mensen uit Wilnis en
verre omgeving de weg naar onze
zaak weer zullen weten te vinden,”
zeggen Edwin en Raquel.
De Zwart dranken & delicatessen
is gevestigd aan de Herenweg 35
in Wilnis. Telefoon 0297 281242.
Aan de nieuwe website wordt nog
gewerkt.

Vermiste peuter snel
terecht door burgernet
Dankzij een deelneemster van
Burgernet is woensdagochtend jl. een
vermiste peuter al na enkele minuten
in goede gezondheid aangetroffen.
Rond 09.45 uur kreeg de politie een
melding over de vermissing van een
3-jarig jongetje in de Mijdrechtse
wijk Molenland. Meerdere agenten
zochten op basis van een signalement
naar het jongetje. Een centralist van
de politiemeldkamer startte een
Burgernetactie. Het jongetje werd
in goede gezondheid aangetroffen en
herenigd met zijn ouders.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Honda Goldwing 1800

Beter dan dit wordt het niet
De laatste van de serie vakantiemotorfietsen is er één uit de categorie ‘save the best for last’. Al jaren staat
hij stiekem hoog op mijn lijstje. Ik zeg stiekem, want als er voor een motor een stereotype berijder is, dan is
het wel voor deze kolos van een toermotor. Een mastodont in elke zin van het woord.
Ik ben op weg naar Motor Service
Uithoorn en dat schrijf ik met veel
plezier, want het is altijd reuzegezel’
lig bij Frans en Irma Diepgrond, de
trotse eigenaren van dit motorpaleisje.
Lekker huiselijk gevoel en een hoog
ons kent ons gehalte (zoals het hoort
in de motorwereld. Altijd een lek’
kere bak verse koffie klaar om met de
klanten samen sterke motorverhalen
te delen, echt ‘my cup of tea’. Vandaag
is het bloedmooi weer en Frans gaat
mijn langgekoesterde wens vervullen:
ik mag op pad met de toerreus Honda
Goldwing 1800, een motor die zo goed
als nieuw is, met werkelijk alle opties.
Vroeger, toen ik niet beter wist en al’
leen maar vol gas kon gaan, heb ik met
mijn motorvrienden vaak lachend om
dit type motor gestaan met opmerkin’
gen zoals: “Wist je dat er in die gigan’
tische topkoffer een chemisch toilet zit
en in de linkerkoffer een koelkast!”
Hoongelach alom. Ook over de bestuur’
ders hadden wij geen goed woord over;
die werden altijd neergezet als mannen
van middelbare leeftijd met obesitas,

een veiligheidsvestje, een opklapbare
systeemhelm en een microfoon voor
hun mond voor de communicatie. Com’
municatie? De enige communicatie die
ik wil op de motor is met mijn motor
zelf, want dat is toch een van de doelen
van motorrijden: even geen gezeur aan
je hoofd?
Maar goed; je wordt ouder, je verliest je
(wilde) haren en gaat de motor steeds
mooier vinden en de techniek enorm
waarderen en als je dan dezelfde leef’
tijd krijgt als de gemiddelde Goldwing
rijder, ga je je afvragen waarom er
altijd zo een brede grijns onder die sys’
teemhelm vandaan komt. En stiekem
weet je dat het natuurlijk de ultieme
reismotor is. En dan ineens staat hij in
je top 3 van nog te rijden motorfietsen.
Na de koffie grapt Frans: “Weet je het
wel zeker Patrick? Straks zit ik met
wéér een Harley opgescheept.”Toege’
ven, zodra hij buiten staat in de uiterst
chique kleur, is hij een beetje ‘over the
top’ met al dat blinkende chroom. De
zijdezachte zescilinderboxer zoemt
tevreden, terwijl Frans mij de reverse

uitlegt. Huhh? Een achteruitversnelling
op een motor? Dit kun je niet menen!
Het betreft een elektrische versnelling,
360 kilogram is het leeggewicht, dus
niet echt een beginnersfiets.
Ik neem plaats en neem het klok’
kenspel door; ik tel 41 knopjes! Ik kan
beter collega Peter Bakker erbij halen,
die heeft tenslotte een vliegbrevet en
weet alles van zoveel knopjes. Maar
ja, een motor is een motor, met twee
wielen, een tank en een stuur, dus laten
we het maar proberen. Met opvallend
gemak rij ik richting mijn thuishaven
Vinkeveen, omdat ik daar een ideale
plek heb gevonden om een vakantie’
foto te maken (met dank aan Roland
Borst van Studio110 voor het idee). De
motor loopt uiterst soepel en wanneer
ik met de luchtondersteunde elektri’
sche vering ben uitgespeeld, heb ik ook
de juiste radiozender gevonden op de
enorme installatie. Wat een machine —
ik voel me koning van de weg. Het idee
van de Hondaheren om in 1975 een
echte zware toermotor te bouwen werd
meteen goed ontvangen en vanaf dag
1 was de 1000cc viercilinderboxer een
hit. Anno 2012,
na diverse evolu’
ties doorgemaakt
te hebben, is hij
niet meer weg
te denken uit het
toersegment. Dit
is een van fijnste
motorfietsen
waar ik ooit op
reed, wàt een
machine. Hoewel
ik de gehele fiets
persoonlijk wat
over the top vind
(want hoe leg
je je motorma’
ten uit dat er
in de topkoffer
niet alleen een
cd-wisselaar
verstopt zit, maar
ook een make-up

spiegeltje, nota bene met verlichting).
Al deze grappen en grollen daarge’
laten rij ik terug richting Uithoorn. Ik
zet de radio nog harder en hoor Tom
Browne met de klassieker ‘Funkin for
Jamaica’. De zon in mijn gezicht en een
glimlach die niet van mijn gezicht is af
te slaan. Nu na 37 jaar Goldwing heb
ik het mysterie opgelost. En hoewel ik
mezelf toch nog een beetje te jong vind
voor deze fiets, zou ik het totaal niet
erg vinden om hier mijn motorcarrière
over heel veel jaar mee te beëindigen.
Bij terugkomst vraagt Frans: “En??”
Ik kan alleen maar antwoorden: “Veel

beter dan dit word het niet, Frans.” En
daar is alles mee gezegd...
De Goldwing is uit 2001 en heeft
slechts 19.450 kilometer gelopen is in
absolute nieuwstaat full option en kost
14.950 euro.

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
0297 - 268852
www.motorserviceuithoorn.nl

Bijeenkomst Trouwen in De Groene Venen
Partners van de website Trouwenindegroenevenen.nl verzamelden zich afgelopen maandag
bij Hotel Mijdrecht Marickenland. Tijdens deze bijeenkomst deelden zij onderling ideeën en
informatie, om gezamenlijk koppels met
trouwplannen zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Op de website
www.trouwenindegroenevenen.nl vinden
mensen met trouwplannen tal van bedrij’
ven uit uiteenlopende branches, die wel
allemaal hetzelfde doel hebben: van een
huwelijk een onvergetelijke dag maken.
Alle aanwezigen waren zeer enthousiast
over de bijeenkomst en daarmee zal deze
eerste bijeenkomst op korte termijn een
vervolg krijgen. Bedrijven die ook interes’
se hebben om zich aan te sluiten, kunnen
meer informatie vinden op de website van
Trouwen in de Groene Venen.

van
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Skoda Citigo

Kleiner maar sterker
Downsizing, dat is de term waar iedere auto-ingenieur nu van smult.
Nog kleiner, maar nog sterker. Alles wordt er aan gedaan om auto’s
zuiniger en milieuvriendelijker te maken, maar de automobilist toch
veel waar voor zijn geld te geven. Een cilindertje minder hier, wat kilo’s
besparen daar. Helemaal in het kleine segment zijn de voorbeelden
legio. De drieling Aygo, 107 en C1 nemen al een groot marktsegment
voor hun rekening als het om betaalbare auto’s gaat, maar Volkswagen
komt daar nu tussen met de kleine Up! En het duurde iets langer, maar
nu pikt Skoda ook een graantje mee met de Citigo.
De Volkswagen Up! geldt als basis
voor de nieuwe Skoda Citigo (en ook
voor de Seat Mii). De Citigo is, zoals
de naam al redelijk doet vermoe’
den, een vlotte stadsauto. Compact,
wendbaar, maar ruim van binnen. Le’
verbaar als drie- of vijfdeurs model.
Leverbaar vanaf een zeer schappe’
lijke € 7.990,- (incl. BPM en BTW).
Je rijdt dan in 1.0 Easy, met 60 pk
sterke benzinemotor. Dit is goed voor
een fiscale bijtelling van 20%. De
1.0 is ook leverbaar als Greenline
uitvoering, waardoor je met slechts
14% bijtelling te maken hebt en dus
geen BPM betaalt.
De 1.0 is een driecilinder benzinemo’
tor. Hier merk je weinig van tijdens
het rijden, want de auto is goed geïso’
leerd. Bij fel accelereren hoor je in
de verte de driecilinder werken, wat
in mijn oren altijd wel sportief klinkt.
Ook biedt het motortje voldoende
kracht. De 60 pk’s lijken weinig, maar
voor een auto van dit formaat is dat
prima. Uiteraard geeft de 75 pk vari’
ant net wat meer power, iets wat de
sportievelingen zeker zullen kiezen.
De motor is standaard gekoppeld aan
een handbak, maar vanaf het najaar
komt er ook een semi-automatische
transmissie beschikbaar.
In de standaarduitvoering Easy is de
Citigo voorzien van zaken als ABS,
ESC (Elektronische Stabiliteits
Controle), dagrijverlichting, airbags
voor bestuurder en voorpassagier,

Verkeersbesluiten
“Voortaan is ook een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen
van een bushaltebord (L3).
Reden is dat bushaltes ook in
routeplanners en navigatiesystemen moeten kunnen worden
opgenomen.”
Dat kon ik lezen in de nieuwsbrief
die ik regelmatig ontvang van
“verkeersnet.nl”
Overheden worden dan verplicht
verkeersbesluiten voortaan
elektronisch bekend te maken.
Dit voorstel is inmiddels naar de
Tweede Kamer gestuurd. De reden
voor deze aanpassing is dat de ma’
kers van digitale kaarten meestal
niet tijdig kunnen beschikken over
de wijzigingen in het wegennet.
Daarom moet iedere gemeente
straks elk verkeersbesluit bekend
gaan maken in de elektronische
Staatscourant. Vroeger moest dat

zij- en gordijnairbags, handige
bekerhouders, voldoende opbergmo’
gelijkheden en ISOFIX-voorbereiding
op de achterbank. Daar bovenop kun
je meerdere pakketten kiezen met
diverse opties. De demo waar wij
mee reden was voorzien van zaken
als een hoedenplank, mistlampen, 14
inch lichtmetalen wielen, driespaaks
lederen stuurwiel, radio/CD-speler
met USB-aansluiting, getinte achter’
ramen en racing stripes over de
motorkap. En het City Safe Drive,
een rem-assistent die botsingen bij
lage snelheden voorkomt. Al met al
komt deze Elegance-uitvoering met
wat extra snufjes op zo’n € 12.000,-.
Daarvoor krijg je echter wel een
degelijke Citigo; je merkt de rijkwali’
teiten en aan de gebruikte materialen
dat dit een oerdegelijk Volkswagen
product is. Overigens geldt dat als je
bij de concurrentie start met een auto
van rond de 8 mille, je ook al vrij snel
boven de 10 a 12 mille uitkomt na
het uitzoeken van opties.
Het interieur is in deze uitvoering
voorzien van two tone gekleurde
bekleding. Zelfs lange mensen boven
de 1.90 meter vinden direct een
comfortabele rijpositie en zelfs dan
is er nog redelijk ruimte om achterin
plaats te nemen. Zoals alle driedeurs
auto’s heeft ook de Citigo een groot
portier voor. Dit maakt het soms las’
tig om in en uit te stappen in krappe
parkeergarages. Een ander punt
dat opvalt is de grote bagageruimte.

in één of meer plaatselijke dag- of
weekbladen. Nu is er dus een pa’
gina op internet ontwikkeld waar
overheden gebruik van kunnen
maken. Alle wegbeheerders, dus
ook de gemeente De Ronde Venen,
krijgen daar de beschikking over.
En ik verheug mij daar op. Al
eerder schreef ik over de vreemde
plaatsing van bushaltes. In de
Prinses Margrietlaan bijvoorbeeld,
zijn op twee kruisingen haltes
geplaatst. Artikel 23 van het RVV
zegt dat auto’s, bussen, motoren
en scooters niet mogen stilstaan
op een kruising. U als automobi’
list kunt daar zonder pardon een
bekeuring voor krijgen. Terwijl de
bus daar, in strijd met het artikel
23 RVV, MOET stoppen wanneer
iemand uit - of in wil stappen.
Heel vreemd.
Spijtig genoeg hoeven wegbeheer’
ders niet alsnog een verkeersbe’
sluit te nemen voor de borden die
al geplaatst zijn. Maar het mag
natuurlijk wel, misschien is het

Skoda Citigo
Gereden versie: Skoda Citigo 1.0
Greentech Elegance
Vermogen: 75 pk
0-100: 13,2 s
Top: 171 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 23,8 / 4,2 l/100km
Prijs gereden model:
€ 12.225,Alternatieven:
Citroën C1, Ford Ka, Kia Picanto,
Peugeot 107, Renault Twingo,
Seat Mii, Toyota Aygo, Volkswa’
gen Up!

Deze is vrij diep, maar dit keer niet
horizontaal, maar verticaal. Als je
boodschappen hebt moet je deze vrij
ver laten zakken tot de bodem. Dit
is een gevolg van de speciale stevige
constructie aan de achterzijde. In
het geval van een aanrijding staat de
Citigo z'n mannetje. Hierdoor scoort
de Citigo in de EuroNCAP maar liefst
vijf sterren, waar veel concurrenten
vier sterren scoren. Bijkomend voor’
deel hiervan is dat je wel heel veel

zelfs wel verstandig.

Peter Hoogland

boodschappen kwijt kunt.
En dan de hamvraag; krijgen de
concurrenten als de Toyota Aygo,
Peugeot 107, Citroën C1, Ford Ka
en Kia Picanto het lastig? Jazeker.
Hoewel Volkswagen niet altijd voorop
loopt met het aanboren van nieuwe
segmenten, komt het vaak later met
goede producten. Hiervan profiteert
het merk Skoda ook weer, mede
omdat de Citigo net iets scherper
geprijsd is dan de Volkswagen, terwijl
je feitelijk dezelfde auto rijdt die er

zelfs nog iets chiquer uitziet dankzij
de chromen grille. De concurrentie in
dit segment is hevig en alleen concur’
reren op prijs is lastig. De Citigo
maakt het nu nog een stuk lastiger.

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl
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Kort Nieuws
Win met 8 personen
sloepvaren naar Film
aan de Plas

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Volendams meezingspectakel (13
april 2013), Glenn Miller Orchestra
‘In the Miller Mood’ (10 mei 2013).
Ik heb ook een groot aantal kinder’
voorstellingen geprogrammeerd, zo’
als een Peuterfestival. Te zien is ook
de musical Lover and loser, voor de
doelgroep 14-18 jr., gebaseerd op het
gelijknamige boek van Carry Slee.
Margriet Eshuijs zal op 20 december
in een kerstshow optreden met een
orkest van 40 man.”

Nieuwe programmering Crown Theater Aalsmeer

‘Wij zijn een entertainment theater’
In de wekelijkse theaterrubriek Ereloge besteedt deze krant regelmatig aandacht aan theaters in de regio. Directeur/programmeur Peter
van Eick van het Crown Theater in Aalsmeer onthult aan Peter Schavemaker alvast een tipje van de voorstellingen in het nieuwe seizoen.

Wat wordt jullie eerste voorstelling?
Openlucht filmfestival ‘Film aan
de Plas’ komt weer terug! Op 25
augustus vindt het magische fes’
tival voor de tweede keer plaats
op eiland 1 van de Vinkeveense
Plassen. Het daverende succes van
vorig jaar zorgde voor flink wat
blij verraste bezoekers. Dit jaar
belooft ook weer een bijzondere
editie te worden, maar organisator
Stichting Woelig Water laat nog
maar weinig los. Toch blijken de
voorbereidingen al in volle gang.
De vernieuwde website is online
en je kunt daar ook al kaartjes
kopen. Een aantal enthousiaste
ondernemers uit gemeente De
Ronde Venen hebben al toezeg’
ging gedaan om het evenement te
steunen.
Zo heeft supermarkt Plus Koot
in Abcoude een leuke win-actie
opgezet. “Ik ben vorig jaar ook
gaan kijken op eiland 1 en was
direct verkocht, wat een mooi
evenement is dat zeg! Ik ben met
de organisatie gaan praten en we
hebben een leuke winactie opge’
zet; zodra je voor 25 euro of meer
aan boodschappen bij ons doet,
ontvang je bij de kassa een kaartje
dat je invult. Onder de deelnemers
verloten we twee keer een prijs
om met acht personen in een luxe
sloep naar het festival te gaan. De
winnaar kan met de sloep lekker
gaan varen vanuit Jachthaven
Winkeloord en krijgt een picknick
mee van de Picnic Company. Dat
is echt een luxe prijs!”
Mede-organisator Cor van den
Brink is positief; “Het is mooi
om te zien dat iedereen nog zo
enthousiast is over de eerste editie
van Film aan de Plas vorig jaar.
Dan is het helemaal fijn als lokale
ondernemers dat enthousiasme
ook bevestigen door ons te steu’
nen. Ik denk echt dat iedereen wel
zo’n prijs wil winnen! Overigens
raden we wel aan om gewoon je
kaartje van zes euro te kopen via
filmaandeplas.nl of vanaf half juli
bij de voorverkoopadressen in
Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht,
want we verwachten dit jaar weer
alle kaarten te verkopen en het
is zonde als je er niet bij kan zijn.
Winnaars van de actie krijgen het
geld van hun gekochte kaartjes
natuurlijk weer terug.”
Meer informatie over het festival,
de voorverkoop én de winactie in
Abcoude vind je op
www.FilmAanDePlas.nl.

“Op vrijdag 19 oktober brengen wij
het ballet Sneeuwwitje, geschikt
voor de hele familie. Het Crown
Theater begint inderdaad later dan
de andere theaters in de regio. Dat
is een bewuste keuze, we eindigen
op 18 mei, vlak voor de Hemelvaart
vakantie. Dit jaar zullen we ook
minder voorstellingen brengen dan
vorig seizoen, 45 in plaats van 81. We
kunnen als vrijwilligersorganisatie
niet drie of vier voorstellingen per
week brengen.”

Het Crown Theater is nog niet
zo bekend in de regio
De Ronde Venen.
“Afgelopen seizoen was het
te veel een ‘Aalsmeer’ thea’
ter, we willen in het seizoen 20122013 vooral de regio Amstelveen,
Hoofddorp, Uithoorn en Mijdrecht
bespelen. Veel mensen in de regio
weten niet dat er in ons complex
ook een openbaar theater is, maar
denken dat de theaterzaal hoort
bij het vroegere Showbizz City en
het huidige entertainmentcomplex
langs de N201. Dit jaar willen we

zorgen dat mensen weten dat je
bij ons gewoon theaterkaartje kunt
kopen en dat wij een aantrekkelijke
theaterprogrammering hebben. Deze
aantrekkelijkheid vindt men bij ons
in betere prijzen en een ander soort
programmering.”

Minder ‘standaard’?
“Wij zijn meer een entertainment
theater, onze theaterprogrammering
is hier ook op gericht. Wij gebrui’
ken het theater als onderdeel van
het totale pand. Vlak voordat het
carnaval begint brengen
wij een Carribean Cocktail
(10 februari); een kick-off
van carnavalsactiviteiten in
Crown Studio’s Aalsmeer.
Een ander goed voorbeeld
is Queen, gemaakt door Rock4 (27
oktober), niet vergelijkbaar met de
rockmusical. Bij ons is er veel a ca’
pella zang, omdat er in de regio veel
koren en liefhebbers van zang zijn.
Andere voorbeelden zijn de musicals
Dik Trom (6 maart), Annie (4 april
2013) en De Jantjes, met Willeke
Alberti (15 januari 2013). Mooie
voorbeelden van toneelvoorstellingen

Giftshop met cadeautjes van twee vijftig tot een tientje

Groene vingers in De Hoef

Kramer vs. Kramer met Rick Engelkes
en Pia Douwes
foto roy beusker

zijn De Verleiders, de Casanova’s van
de vastgoedfraude (oa. Pierre Bokma
en Viktor Löw, red.) op 16 november
en de toneelvoorstelling Kramer vs.
Kramer met Pia Douwes (22 februari
2013).”

Het theater bood vroeger plek aan een
vaste voorstelling van Showbizz City.
Is dat nu een nadeel?
“Dat werkt soms beperkend met het
willen programmeren van voorstel’
lingen. Ik had heel graag Yab Yum
de musical en Hans Klok willen
brengen, het toneel is hiervoor helaas
technisch niet geschikt.”

Is muziek een genre dat een belangrijk
deel uitmaakt van jullie programma?
“Ja, dit genre past goed bij entertainment. Komend seizoen is er veel
muziektheater te zien, zoals een

Is het belangrijk om bekende namen
te programmeren, voor naamsbekendheid?
“Ik vind het iets minder belangrijk,
dat was ook een nadeel in het vorige
seizoen. Ondanks de bekende namen
zijn er vaak te weinig kaartjes
verkocht. Ik denk dat het meer gaat
om het type product van het Crown
Theater.”

Er is ook een off-theater programmering in een van de kleine zalen in het
gebouw.
“Komend seizoen brengen we Alder’
liefste, Sven Ratzke (Duits-Neder’
landse zanger en entertainer, red.),
de Savannah Country Band en tijdens
een klein Iers festival de Nederlandse
band Scrum. Ons pand leent zich hier
goed voor.”

De kaartverkoop start op 5 juli. In De
Ronde Venen zal vanaf deze datum een
programmaboekje worden verspreid
via diverse distributiepunten.
www.crowntheateraalsmeer.nl

Fronik Infra voltooit megaklus Zorgvlied

Het zal de oplettende passant niet zijn ontgaan: het hoekhuis aan de
Merelslag op nummer 14 in De Hoef ziet er gezellig en kleurrijk uit. Leontine van der Schaft woont daar met haar gezin en heeft haar drang
haar groene vingers te laten spreken in daden om gezet. Zij heeft sinds
zes weken een giftshop ingericht waar u voor een habbekrats uw slag
kunt slaan.
Werkzaam bij Rovémij, waar ze
het erg naar haar zin heeft, vindt
Leontine de tijd leuke bloemstukjes
in elkaar te zetten en fraaie kleine
boeketjes samen te stellen. “Ik heb
in een bloemenzaak gewerkt en de
smaak te pakken gekregen. Het
opzetten van een eigen winkel gaat
me echter te ver. Naast mijn werk
heb ik een gezin dat tijd en energie
kost. Dan houd ik net genoeg tijd
over om mijn hobby in de praktijk
te brengen. Op de kerstmarkt in

De Hoef heb ik wat dingen uitge’
probeerd en dat is mij, maar zeker
ook mijn klanten, goed bevallen.
Kleine leuke boeketjes, een sfeervol
plantenbakje, een windlichtje en
leuk hebbedingetje voor in de tuin
om cadeau te doen of lekker iets
leuks bij jezelf op tafel te zetten.
Er zijn genoeg mensen in De Hoef
die, als het om een klein presentje
gaat, de tocht naar Mijdrecht te
ver vinden. Die kunnen uitstekend
bij mij terecht. Vinden ze ook leuk,
dat is me in die korte tijd wel
gebleken. Maar ook fietsers die de
boorden van de Kromme Mijdrecht
verkennen komen graag langs. Even
neuzen of er iets van hun gading is
te vinden.” De bagagedrager is dan
vaak groot genoeg om de aankoop
te vervoeren. Maar ook voor de
grotere bloemstukken of planten’
bakken kun je bij Leontine terecht.
Op bestelling maakt ze alles, nog
mooi ook.
Is Leontine niet thuis, dan doe je
het geld gewoon in het geldkistje.
Lekker op z’n Hoefs.
Telefonische inlichtingen krijgt u via
nummer 06 55 88 6543

René Fronik is trots op deze bijzondere opdracht
Fronik Infra uit Mijdrecht heeft
een van de meest opmerkelijke
bouwklussen uit haar geschiedenis
opgeleverd: een grafkeldercomplex op Begraafplaats Zorgvlied in
Amsterdam, die een wereldprimeur
is op het gebied van begraven.
In het Lalibellum komen kisten
met stoffelijke resten terecht in
een gezamenlijke grafheuvel. Na
tien jaar besluiten nabestaanden of
zij de kist langer in de grafheuvel
willen laten staan, of verplaatsen
naar elders, of alsnog cremeren. In
dat laatste geval wordt de urn met
de as teruggeplaatst in 't Lalibellum
en wordt de naam vermeld op een
sokkel.
Fronik kaapte de order voor de
neus van drie grotere partijen weg,
door een niet-alledaagse aanpak.

Juist die aanpak kreeg bij de offici’
ële ingebruikname van het mauso’
leum vorige week veel complimen’
ten van Zorgvlieddirecteur Arpad
Nesvadba, landschapsarchitecte Ada
Wille en wethouder Jan-Willem
Groot van Amstelveen.
Het complex van ruim 5.000 m2
biedt plaats aan zo'n 2.200 graven
en het ontwerp beslaat de helft van
de ruimte die anders nodig zou zijn
voor eenzelfde aantal gewone al’
gemene graven en draagt daardoor
bij aan een efficiënt grondgebruik.
Directeur René Fronik gaf tijdens
de plechtige openingshandeling aan
welke technische uitdagingen het
bouwteam heeft doorstaan om de
bouw tot een goed einde te bren’
gen. “Ik ben ongelooflijk trots op
ons bedrijf en onze mensen!”
		
foto rob isaacs
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Doe mee met de Symfonie van de Veensteekmachine
Het verloren geluid van de Veensteekmachine werd in mei ten gehore gebracht in Museum De Ronde Venen. Tenminste, het geluid nagedaan door de mensen die zich dit nog
kunnen herinneren en dit voor de Symfonie van de Veensteekmachine hebben nagebootst
op film. Nu worden de klanken van de machine verwerkt tot een muziekstuk door componist Jurriaan Berger. Daarbij heeft hij hulp nodig van muzikanten en muziekverenigingen
uit de provincie.
Tijdens een workshop van Jurriaan Berger ga
je aan de slag met het verloren geluid van de
bijzondere machine, daarbij geïnspireerd door
verhalen van mensen die de machine nog in
werking hebben gezien. Je gaat experimen’
teren en improviseren op je instrument. Alle
muzikale ideeën vormen de basis voor het
schrijven van de Symfonie door de componist.
Dit muziekstuk ga jij samen met de andere
deelnemende muzikanten ten gehore brengen
in een spectaculair concert op 22 juni 2012
op zandeiland 1 te Vinkeveen!

De workshops vinden in het najaar plaats op
de repetitie-avond van de vereniging of, voor
de individuele muzikanten, op een nader te
bepalen datum. Voorafgaand aan het optre’
den vindt een generale repetitie plaats op het
zandeiland.
Deelname is gratis. Aanmelden? Stuur een
mailtje naar info@veensteekmachine.nl. Kijk
voor meer informatie op www.veensteekmachi-

ne.nl of bekijk de teaser op: http://youtu.be/JTDB

Groep 8 laat kunstwerk na op schoolmuur
Groep 8 van de OBS Molenland kreeg de kans om een muur van hun lokaal te veranderen tot kunst’
werk. Met behulp van Daphne Snellaars van www.kinderkunstklas.nl is groep 8 gaan brainstormen
over hun muur in hun klas op hun (bijna) oude school. Gekozen werd voor het thema ‘school – vroe’
ger en nu’. Dat komt tot uiting in spelletjes die de kinderen spelen; kaatseballen, hoepelen en ziet u
de fiets met 1 groot wiel? Kinderen werden in silhouet op de muur getekend, waarna zij de figuren
zelf mochten inschilderen. En zeg nou zelf: wat is er nou mooier dan 'je handtekening' achterlaten op
de muren van de school? Groep 8 heeft dat nu dus letterlijk waar kunnen maken.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 26

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

Zweeds raadsel week 26
prevelen

kobaltglas

broeibak

brandbare
bominhoud

onderricht

verbindingsstuk

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.
geneesmiddel

suf

Engelse
mevrouw

slot

1

8

god (Lat.)

mondain

7

ledenpop
ter
waarde
van

rivier in
Duitsland

lekkernij

insect

schil
smulpartij

2

4

Franse
stuiver

in plaats
van
gebedskleedje
par
exemple

3

gniffelen

mannetjesbij

dat is

5

meervoud

6

boekverhaal

babysit

2

3

4

5

6

7

5
6 7

9
1
2
3

2
8
6
8 4 1 9
3
6
8
7
5
9
4

Oplossing puzzels week 25

het totale
werk

7

1

9

vreemde

kweker

vouw

1
smelting

tipgeld

getal

2

2
5
5 4 7

6
9
7
4
2
8
3
1
5

© Puzzelland

HONING

2
3
8
6
1
5
4
9
7

5
4
1
9
7
3
6
8
2

4
8
2
3
6
9
5
7
1

3
1
6
2
5
7
8
4
9

7
5
9
1
8
4
2
3
6

8
6
4
5
9
1
7
2
3

9
2
3
7
4
6
1
5
8

1
7
5
8
3
2
9
6
4

20		

DE GROENE VENEN

Actueel
& dichtbij
dichtbij

week 26
week 26

juni
2012
juni 2012

Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

ZZP’er of Freelancer?
ZZP’er ofhet
Freelancer?
Ontdek
Ontdek
het van
ZZPPortaal
ZZP- Portaal van
Rabobank
Rabobank

Waar komt u
ons
Waartegen?
komt u
ons tegen?

Rabobank Amstel en Vecht is
betrokken
bij veel en
sportenis
Rabobank Amstel
Vecht
culturele
evenementen
in
betrokken bij veel sport- en
ons
werkgebied.
Zo waren
culturele
evenementen
in wij
vrijdag
8
juni
bij
het
Amstel
ons werkgebied. Zo waren wij
Zomerfestival
in het
Ouderkerk
vrijdag 8 juni bij
Amstel aan
de
Amstel.
De
komende
maanZomerfestival in Ouderkerk
aan
den
kunt u De
onskomende
op de volgende
de Amstel.
maanplekken
den kunttegenkomen:
u ons op de volgende
plekken
tegenkomen:
23 augustus
Rabobank
Verenigingenmarkt in Weesp
23 augustus
25
augustus
Rabobank Verenigingenmarkt in Weesp
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vrijdag 6 juli 2012
U bent net ondernemer? Of van plan te gaan
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