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Actie en avontuur of
gewoon lekker luieren?

Vogelvrij Festival luidt morgen de zomer in
Morgen, zaterdag 25 juni, vindt voor een recordaantal bezoekers het Vogelvrij Festival 2011 plaats. De langste zaterdagnacht
van het jaar wordt Vogelvrij ingeluid. Aanwezig achter de draaitafels zijn o.a. nationale toppers: Irwan, D–Rashid, Baggi
Begovic, Erick E en Billy The Klit. De dj’s worden begeleid door Nederlands beste MC: Lady Bee en vocalist/zangeres MC
Choral. Vogelvrij Festival is dit jaar per openbaar vervoer vanuit alle omliggende steden snel bereikbaar. Bezoekers kunnen
na het festival gebruik maken van pendelbussen die rijden naar Uithoorn busstation en Woerden treinstation. Vanaf hier zijn
verbindingen naar naastgelegen plaatsen. Via www.vogelvrij-festival.nl. zijn nog kaarten te koop. Hier is ook de trailer te
bekijken om vast in de vogelvrije stemming te komen! 					
foto thijs van uden
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

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

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771
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Burgemeester
en Wethouders in actie voor Rode Kruis
Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft woensdagavond jl. gecollecteerd voor het Rode
Kruis. Met de collecte voldoet het college aan de match die was gesloten tijdens de Beursvloer op 19 mei jl. Daar is namens
het college door burgemeester Burgman het aanbod gedaan het Rode Kruis tijdens de collecteweek te helpen met collecteren. B en W gingen in de Talingenlaan in Vinkeveen langs de deuren met de bekende collectebus. Met de opbrengst van
de collecte kan het Rode Kruis, dat deze week haar landelijke collecteweek hield, binnenlandse en buitenlandse projecten
bekostigen. V.l.n.r. Burgemeester Marianne Burgman, algemeen directeur Emma de Lange en de wethouders Kees Schouten,
Ingrid Lambregts en Erika Spil.							
foto patrick hesse

voor websites met cms
www.mtcmijdrecht.nl
bijvoorbeeld
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kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

Reisplezier
verzekerd!
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LUTZ FASHION
1.000 M2 DAMES & HERENMODE

30 - 70 KORTING
%

ZIE LUTZ.NL VOOR MEER INFO

OF TIME
Herenweg 43-45, Vinkeveen
Tel. 0297-212121 | www.lutz.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
09.00 - 21.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00

OF SERVICES

OF FOLLOW

- 1.000 m2 winkeloppervlak
- persoonlijk advies
- eigen parkeerterrein
- vakkundig atelier in huis
- kinderspeelhoek

- www.facebook.com/Lutzfashion
- www.twitter.com/Lutzfashion
- www.youtube.com/Lutzfashion
- www.lutz.nl/over-lutz/nieuwsbrief
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Kia Venga
1.4 Seven

Seven pakket:
1. Mistlampen vóór
2. Achteruitrijcamera
3. Full map navigatie met touchscreen + bluetooth
4. Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur
5. Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
6. Cruise control incl. speed limiter
7. Armsteun vóór

VANAF
€ 16.790,Waarde Seven pakket
U betaalt slechts

€ 3.190,€ 1.295,-

Uw voordeel: € 1.895,-

Kia cee’d
1.4 Seven

Seven pakket:
1. Mistlampen vóór
2. Achteruitrijcamera
3. Full map navigatie
4. Cruise control
5. Lederen stuurwiel en pookknop
6. Bluetooth connectiviteit
7. 16” Lichtmetalen velgen

VANAF
€ 17.495,Waarde Seven pakket
U betaalt slechts

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,3/100 km (1l op 23,2 km) tot 7,0/100 km (1l op 14,3 km).
Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km tot 158 g/km.

w w w. k i a - va n ko u we n . n l
Oosteinderweg 110 Aalsmeer
Tel. 0297 - 32 99 11
Klokkenbergweg 15 Amsterdam Tel. 020 - 56 50 380
Onder voorbehoud van goedkeuring door de directie. Genoemde prijzen zijn exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken en overheidskosten. Afbeeldingen kunnen
afwijken van standaard speciﬁcaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

€ 3.400,€ 1.400,-

Uw voordeel: € 2.000,-

DE GROENE VENEN 		

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Iets warmer...
Door ontwikkelingen boven in
de hoge luchtlagen gaat het
frisse weer van afgelopen week
even aan de kant voor meer
warmte. Dat kunnen we zaterdag
al merken: de temperatuur gaat
omhoog, maar dat gaat wel met
veel wolken en buitjes gepaard.
Zondag merken we het helemaal
aan de temperatuur. Die komt
dan boven de 20 graden uit.
Zaterdag is er vrij veel bewolking
en met wat geluk komen er een
paar gaten in de wolken, zodat we
de zon ook even kunnen zien.
Lokaal gaat er een buitje vallen,
maar dat zal niet veel zijn. De
temperatuur loopt overdag naar de
19 graden op, bij een matige wind
uit zuidwestelijke richting.
Zondag is het wel aardig bewolkt,
maar de zon heeft ook aardig wat
kans om door de wolken heen te komen. De temperatuur gaat zondag
stijgen naar rond de 22 graden en in
de nacht ca. 10 graden. De zuidwestelijke wind is matig van kracht.
Maandag wordt een vrij zonnige
dag, en de temperatuur loopt op
naar een graad of 24. In de nacht
ligt de temperatuur zo rond de 14
graden. De wind is gaan draaien en
zal uit zuidoostelijke richting komen
en zal matig van kracht zijn.
De dag daarna is het ook een dag
met zomerse temperaturen, maar
dat zal best gaan stoppen met buien
met onweer er bij. Na dinsdag is het
niet helemaal zeker wat het gaat
doen. Dat ligt aan een hogedrukgebied dat onze kant op komt, maar
ook net langs ons heen kan gaan.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 25 juni 2011
• Rabo Straatvoetbaltoernooi, 		
Raadhuisplein, Mijdrecht
• KleurT'op, Dorpsacademie Mus & Muzen,
Wilnis
• Zomermarkt, Karwei, Mijdrecht
• Chazz, Hoeve Stroomzicht, De Hoef
• Vogelvrij Festival, Mijdrecht/Wilnis
• Viering, 't Trefpunt, Abcoude
• Tumult, Kerkplein, Abcoude
• Concert Amsterdamse Cantorij, 		
Dorpskerk, Abcoude

Zondag 26 juni 2011
• Jeugddienst Pray!, De Rank, Mijdrecht
• Lotusbloemtoer, TTC De Merel, starten
Vinkeveen
• Open Dag Manege Maria Hoeve, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Ook Paviljoen De Venen moet wijken

Raad van State vernietigt deel bestemmingsplan Marickenland
De Raad van State heeft woensdag jl. de provinciale goedkeuring over het bestemmingsplan Marickenland
in De Ronde Venen vernietigd op de onderdelen Natuur, Recreatie-dagrecreatie en Agrarisch bedrijf. De Raad
vindt dat agrarische grond geen andere bestemming had mogen krijgen, zonder te onderzoeken wat dit voor
de afzonderlijke agrarische bedrijven betekent. De percelen waarop agrarische bebouwing staat hebben namelijk de bestemming Agrarisch Bedrijf in het bestemmingsplan gehouden. De Raad van State heeft de overige
bestemmingen, waaronder de bouw van Marickenzijde, wel goedgekeurd.
door rob isaacs

Zowel gemeente als provincie zijn
teleurgesteld over de uitspraak van
de Raad van State.
Wethouder Ingrid Lambregts
spreekt van een 'lege dop'-gevoel.
“Het mooie van dit plan was, dat
het middengebied tussen Mijdrecht,
Vinkeveen, Waverveen en Wilnis
goed werd ingevuld. We praatten
al langer over woningbouw in dat
gebied, maar zijn gaandeweg het
belang van natuur en recreatie in
datzelfde gebied gaan inzien. Dit
plan had zowel wonen, natuur en
recreatie in zich, en juist die laatste
twee zijn nu door de Raad van
State afgeschoten. Zuur, ook voor al
die mensen die hier jarenlang veel
werk aan hebben gehad.”

De inzet, een bestemmingsplan voor
natuur (320 hectare Ecologische
Hoofdstructuur), recreatie (180
hectare) en woningbouw (950
woningen) tussen Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen en Waverveen, komt
er nu niet. Wethouder Lambregts:
“Ook Paviljoen De Venen zal
moeten wijken, omdat het geplande
terrein geen wijziging van het
bestemmingsplan mag ondergaan,
en dus een agrarische bestemming
houdt.”
Het bestemmingplan Marickenland hield ook rekening met de
positie van de huidige bewoners en
gebruikers. Provincie en gemeente
zijn zich er van bewust dat voor de
agrariërs de omzetting van hun land
naar natuur en recreatie een aangelegenheid is die diep ingrijpt in
het persoonlijk leven. Daarom is bij

toekomstige aankoop uitgegaan van
onder meer volledige schadeloosstelling om agrariërs de mogelijkheid te bieden om elders het bedrijf
voort te zetten en ze daarbij financieel maximaal tegemoet te komen.
Helaas komt dit in de uitspraak niet
als relevant gegeven terug.
De stuurgroep Marickenland
(provincie Utrecht, gemeente De
Ronde Venen, Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer) gaat nu onderzoeken
welke consequenties de uitspraak
heeft en op welke wijze het project
Marickenland een vervolg krijgt.
Ingrid Lambregts: “We moeten
de uitspraak nog goed analyseren,
maar wat wel duidelijk is, dat
we nu jaren achterstand hebben
opgelopen.”

De voorjaarsnota 2011 en het beleidsplan 2011-2014

Gemeenteraad mist financiële
onderbouwing in beleidsplan college
Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad de beleidsplannen, zoals die door het college zijn gepresenteerd,
vooralsnog niet zal omarmen. Tijdens de commissievergadering op woensdagavond 15 juni jl. richtte de kritiek van zowel de oppositiepartijen als ook van de coalitiepartijen zich op het feit dat de toekomstplannen
niet voorzien waren van een degelijke financiële onderbouwing. Het college had gehoopt dat de raad met het
gepresenteerde raamwerk zou instemmen en daarmee de steun voor de plannen zou uitspreken. Dat bleek iets
teveel gevraagd. Verder dan de stukken voor kennisgeving aannemen wilden vrijwel alle fracties niet gaan.
door piet van buul

Na de gemeenteraadsverkiezingen is
er een coalitie gesloten tussen CDA,
VVD, PvdA/Groen Links en ChristenUnie/SGP. Het door deze partijen
samengestelde college kwam vervolgens met een beleidsnota, waarin op
hoofdlijnen was aangegeven hoe men
de komende beleidsperiode de zaken
denkt aan te pakken. Men koos voor
het uitgangspunt dat de gemeente
niet langer zelf initiatieven neemt,
maar dat overlaat aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners
en de organisaties. Kernpunt van
beleid is dat er stevig bezuinigd moet
worden.
Teneinde draagvlak te creëren is
men vervolgens met een rondje
volksraadpleging begonnen. Met
wisselend succes werden inspraakavonden in de kernen gehouden

waar enkele honderden inwoners
aan deelnamen. Dat leverde een
flinke lijst met vragen, maar ook met
voorstellen en suggesties op. Die
zijn vervolgens door het gemeentebestuur allemaal van een antwoord
voorzien, waaruit moet blijken hoe
men met de gedane suggesties om
wil gaan.
Daarnaast is er een voorjaarsnota
geschreven waarin in grote lijnen
word aangegeven hoe men de bezuinigingsopgave dit jaar te lijf wil gaan.
Aan de raad nu de vraag of men met
die voorjaarsnota en de beleidsnota
wil instemmen.
Niet tevreden
De raadsleden waren niet erg tevreden over het tot nu afgeleverde werk.
Van de zijde van de oppositie was
men daarin het duidelijkst: teveel
algemeenheden en geen duidelijke

prioriteitsstelling. Men vond dat
er op geen enkele wijze rekening
gehouden is met hetgeen door de
inwoners tijdens de inspraakronde
naar voren is gebracht en dat financiële onderbouwing ontbreekt. Hier
kunnen we niks mee, was de teneur.
Maar ook de coalitiepartijen die het
college steunen waren niet enthousiast. Bij het CDA vroeg men zich af
hoe een beleid, dat de verantwoordelijkheid naar de burgers toeschuift
ook uitvoerbaar is. “Waar haal je
alle vrijwilligers vandaan die dat
allemaal moeten gaan doen,” vroeg
Piet Kooijman zich af. PvdA/Groen
Links waardeerde de ambitie die uit
de nota’s spreekt, maar miste een
duidelijke visie. Van Kessel: “Wat
stellen die mooie woorden inhoudelijk eigenlijk voor? En wat verwachten we van de burgerparticipatie

Lees verder op pagina 21.
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Luistervink
Een zucht van...
Spannende weken zijn het
geweest. Voor ouders maar zeker
ook voor leerlingen. De laatste
groep moet in een aantal dagen
laten zien dat ze niet voor niets
de school hebben bezocht. Een
spanning die soms ook wel eens
tot nare incidenten leidt. Maar
dat blijft veelal buiten het nieuws,
terecht ook. Het verlossende
telefoontje van school dat het wel
goed zit is voor velen een grote
opluchting. Het is een moment
dat er een periode van leren en
ontdekken wordt afgesloten en er,
als het allemaal goed is gegaan,
een goede start naar iets nieuws
gemaakt kan worden. Als ik naar
de vele uitgestoken vlaggen keek
is het daar, net als bij ons, goed
afgelopen. De kinderen gaan uitgebreid uit hun bol. Ook de ouders
doen dat, alleen anders. Toch loopt
het ook wel eens anders af. Maar
liefst vijftig procent van de Havo
leerlingen haakt in de vierde af,
om het vervolgens op het ROC te
gaan proberen. Dat is verschrikkelijk jammer. Na groep acht stap
je immers de wereld van de grote
mensenschool binnen en is het te
hopen dat de verwachtingen uitkomen. Veel ouders pochen vooraf
dat hun kind toch wel duidelijk
Atheneum kwaliteiten bezit. Het
doet me denken aan de basischool
“de Manse” in Abcoude, waar
Jacques Vriens (de kinderboekenschrijver) de scepter zwaaide. Zijn
zoon maakte deel uit van dezelfde
klas waar ook mijn oudste zijn
best deed en tijdens de slotavond,
toen iedereen vertelde dat zijn of
haar kind naar het Hervormd of
Amsterdams ging, stal Jacques
wat mij betreft de show. “Joris
gaat naar de Mavo in Vinkeveen.
Ik hoop dat hij het gaat halen,
want het is een goede opleiding
die hem volop kansen biedt zijn
weg te vervolgen.” Stilte alom.
Met Joris is het helemaal goed
gekomen, een deel van de hoogvliegers is helaas bommenwerper
geworden. Onze bijna grote Vink
heeft, samen met zijn vriendin, op
het juiste moment ingezien dat het
behalen van een diploma toch wel
erg fijn kan zijn. Twee maanden
zijn ze onafscheidelijk geweest.
Hebben geheim overleg gehad,
elkaar overhoord, en meer van dat
soort zaken. Voor beiden liep het
allemaal goed af. Het verlossende
telefoontje brak een stuk spanning
dat toch wel bij hun beiden en hun
ouders door de aderen zinderde.
Zelf zie ik het als een mijlpaal.
Of je nu Vmbo, Havo, VWO of
wat dan ook doet, je hebt door je
diploma te behalen laten zien dat
ze je serieus moeten gaan nemen.
Je hebt iets afgemaakt. Heel iets
anders dan studiefinanciering aan
te vragen en vervolgens niet meer
op school te komen. Toen we de
eindlijst bestudeerden, miste ik het
examenonderdeel Biologie. Jammer want dat onderdeel hebben
ze uitvoerig behandeld en hadden
daar ongetwijfeld een tien voor
gekregen.
		
Luistervink
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Morgen: Rabo Straatvoetbaltoernooi De Ronde
Venen

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon:
Wees waakzaam
Zondag 26 juni is het thema van
de uitzending van Horizon: Wees
waakzaam. Ben je een dromer of
ben je wakker? Om met de bijbel
te spreken:
Heb je olie in je lantaarn of staat
hij droog? Heb je in je leven
bagage, die je helpt je een mening
over iets te vormen, of loop je
maar een beetje dromerig door
het leven. En heeft de God van
de Bijbel hier ook iets mee te
maken? Het horizonteam in de
maand juni bestaat uit Huub van
Bemmelen, Nel Pauw en Winnie
van de Schraaf. Horizon wordt
uitgezonden van 9-10 en van 1718 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Jeugddienst: Pray!
Op zondag 26 juni aanstaande is
er in de Rank in Mijdrecht om 19
uur een jeugddienst met en voor
jongeren. Een frisse eigentijdse
band o.l.v. Dirk Jan Warnaar
verzorgt de muziek, en een aantal
jongeren vertelt op hun eigen
manier wat gebed voor hen betekent. Kom ook mee zingen, vieren
luisteren en...bidden. Van harte
welkom!

Groep 8 van de Twistvliedschool goed op weg
Groep 8 van de Twistvliedschool is op
kamp geweest naar IJmuiden. Met
24 kinderen en 6 begeleiders stapten
ze op de fiets naar het Amstel Station
in Amsterdam. Voor het echter zover
was, moesten ze met z’n allen de
container van Stieva Metaalbewerking B.V. uit Aalsmeer vol laden met
hun tassen, eten, drinken en alle
overige attributen die niet op de fiets
meegenomen konden worden. Bij het
Amstel Station stond chauffeur Rob
Pena van Stieva met zijn vrachtwagen, met daarop de container,
alweer te wachten om de fietsen in
de container te laden. De kinderen
en begeleiders stapten in de metro
naar het Centraal Station, waar ze

de boot richting IJmuiden namen.
Daar aangekomen stond chauffeur
Rob klaar om hen de fietsen weer
mee te geven voor het laatste stukje
van hun tocht. Op vrijdagmiddag werd
de container door chauffeur Jan
Feddema weer opgehaald. Deze keer
nam hij ook gelijk de fietsen maar
mee, de kinderen en hun begeleiders
hadden deze keer geluk, zij werden
door auto’s opgehaald en naar school
terug gebracht. Nadat alle ouders hun
kinderen weer hadden verwelkomd,
stond de Jan op het parkeerterrein
alweer klaar met de container. De
Twistvliedschool bedankt Stieva
Metaalbewerking voor het verzorgen
van het transport.

Horangi brengt spektakel op het plein

Abcoude

Viering over
‘De terugkeer van de
verloren zoon’
Zaterdag 25 juni wordt ’s avonds
om 19.00 uur voor de tweede
keer een speciale zaterdagavondviering gehouden. Deze keer in
’t Trefpunt, het parochiecentrum
van de HH. Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude.
Gekozen is voor een nieuwe
vorm: een meditatiebijeenkomst.
De gelijkenis van de vader en de
twee zonen, Lucas 15: 11-31,
wordt gelezen, waarbij wij laten
ons inspireren door het prachtige
schilderij van Rembrandt: ‘De
terugkeer van de verloren zoon.’
Na een gesprek over dit schilderij
zal voorganger W. Meijer in een
meditatie stilstaan bij dit inspirerende schilderij en de uitdaging
die er voor ons in verbeeld is.

Mijdrecht

Afsluiting
Dorpsstraat
Op dinsdag 28 juni is de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer
63 afgesloten voor al het verkeer.
Deze wegafsluiting is nodig omdat
Vitens een waterleiding moet
aansluiten die in het midden van
de rijbaan ligt. Verkeer richting
Dorpsstraat wordt omgeleid via de
Helmstraat en Kerkstraat. Bij de
Kerkstraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven en verkeersregelaars ter plaatse regelen het
verkeer

Rabobank Rijn en Veenstromen organiseert op zaterdag 25 juni vanaf
09.30 uur het Rabo Straatvoetbaltoernooi op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Een uniek toernooi voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar, dat bestaat uit zeven verschillende poules,
ingedeeld op leeftijd. Elke poule
eindigt met een eigen prijsuitreiking, uitgereikt door een speler van
Argon zondag 1, wethouder Ingrid
Lambregts of Rabobank kantoordirecteur De Ronde Venen Ronald

Meijer. De wedstrijden worden in
teams van viertallen gespeeld, met
maximaal twee reservespelers.

Benen, stukken hout en piepschuim
vlogen door de lucht, afgelopen
zaterdag tijdens het straattheaterfestival. Dit spektakel hoorde
echter niet bij een goochelaar of
straatartiest, maar bij Horangi
Taekwondo uit Mijdrecht. Op een
knallende beat lieten zij tijdens een
demonstratie op het Raadhuisplein
goed zien, wat er tijdens de lessen
Koreaanse zelfverdedigingssport
allemaal geleerd wordt.

nender. Zo was er te zien hoe een
aantal dames lastig werden gevallen door kerels , maar ze uiteindelijk wel mooi in de pan hakten. In
een schijngevecht liet leraar Remko
van Gerven samen met Matthew
van der Kroef zien hoe taekwondo
ook heel ‘entertaining’ en grappig
kan zijn. Ook de breaks waren een
lust voor het oog: één taekwondoka
presteerde het om drie plankjes
achter elkaar te raken, er werden er een aantal blokken beton
doorgetrapt en één van de taekwondoka’s vloog over vijf kinderen,
alvorens hij het plankje raakte. Tot
slot werd het publiek nog verrast
doordat er een appel van een stokje
af werd getrapt. Uiteraard namen
de taekwondoka’s het applaus graag
in ontvangst. Meer informatie:

De kinderen showden hun vierhoeksvormen, poomse’s en kennis
van de traptechnieken. Zij trapten
allemaal een plankje tempex door.
De jonge taekwondoka’s deden erg
hun best en waren goed geconcentreerd bezig.
De volwassenen lieten ook van alles
zien, maar dan een tikje span-

Pinksterrit Menclub Abcoude
In Abcoude zien we ze regelmatig: de koetsiers van de Menclub Abcoude.
Nu Abcoude en De Ronde Venen één gemeente zijn geworden, was het een
logische gedachte om nu ook in de nieuwe gemeente acte de présence te
geven.
De in club verband georganiseerde Pinksterrit, leende zich hier uitstekend
voor. Zo reden de koetsiers van de Menclub Abcoude (14 koetsen in getal)
deze dag door het Groene Hart met 2 rustpauzes op boerderijen in de
omgeving van Wilnis en Vinkeveen.

Power Tower
Voor alle deelnemers van het
toernooi en voor alle toeschouwers
is er een unieke voetbalattractie
aanwezig op het Raadhuisplein: de
Power Tower! Alle kinderen mogen
proberen de bal uit de Tower te
schieten en maken kans op een
leuke prijs.

www.horangi.nl.

Succes voor leerlingen Concordia
Zaterdag jl. hebben
twee leerlingen van
Brassband Concordia het A-examen
HaFaBra afgelegd,
Sjoerd Kompier
op Alt-Hoorn en
Gert-Jan van Selm
op trombone. Nadat
het theorie-examen
voor beiden met een
9,5 zeer goed was
verlopen, mochten ze
afgelopen zaterdag
het praktijkexamen
afleggen. Gert-Jan
speelde onder meer
een duet met zijn
zus (op dwarsfluit)
en Sjoerd speelde
samen met docent
Stephan Koppelaar.
Ook nu was het
resultaat zeer goed; beide leerlingen kwamen op een ruime 8,5 als
eindresultaat.
Het examen werd afgenomen
bij Kunstencentrum De Hint in

Uithoorn, waar ook de opleiding
gevolgd werd, in samenwerking met
Brassband Concordia.
Meer informatie:

www.brassband-concordia.nl.
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Veldjesfeest over vrienden

Het Veldjesfeest toerde weer langs
speelveldjes in Mijdrecht. Het programma ging dit jaar over vrienden
en wat zij met elkaar doen, zoals
spelen en eerlijk delen. Clown Olleke
Bolleke vindt dat nog niet zo gemakkelijk. Hij wilde liever zijn grote
schaal met spekkies helemaal alleen
opeten. Na afloop van het programma heeft hij toch spekkies uitgedeeld
aan de kinderen op het zeil. Ook in de
poppenkast hadden de Sanne, Daan,
Lisa en Paul wat moeite met elkaar
en gelukkig gingen zij ook weer
spelen als goede vrienden.

Het navertelde verhaal uit de Bijbel
ging over Zacheüs: eerst vroeg hij
teveel belasting en had hij weinig
vrienden. Toen Jezus met hem ging
praten, veranderde hij helemaal en
ging hij alles weer goedmaken.
Na afloop van het programma
konden de kinderen op het zeil een
vriendschapsbandje of sleutelhanger
knutselen. Als cadeautje kregen
ze een vriendenboekje mee, waar
Olleke Bolleke alvast wat in had
gezet.

Vrouwen trots op zwemdiploma
via Multi Mondo
Bij Stichting Multi Mondo heeft de
eerste afzwemavond in het Veenweidebad plaatsgevonden. In totaal
hebben twaalf vrouwen met succes
het zwemexamen afgelegd voor hun
diploma A of B. Trots en tevreden
hebben deze examenkandidaten en
de zweminstructrices het seizoen
afgesloten. Voor het A-diploma
hebben 7 vrouwen afgezwommen
en voor het B-diploma 5 vrouwen.
Vele vrienden en familieleden
waren meegekomen om hen aan te
moedigen en toe te juichen. “Het
was heel gezellig dat er zoveel
publiek bij was op de bank. Van
tevoren waren sommige vrouwen
nog wel zenuwachtig of ze het
zouden halen of niet, terwijl ze al
bij de selectie zaten na het proef-

examen,” vertelt Quassima Asafiati.
Als initiatiefnemer voor de zwemgroepen speciaal voor vrouwen en
een van de instructrices is ze heel
blij met de behaalde diploma’s. “Alles is heel goed verlopen tijdens het
afzwemmen. Deze vrouwen hebben
het allemaal heel goed gedaan en ik
ben heel erg trots op hen. Iedereen
van harte gefeliciteerd!”
Het nieuwe seizoen start in september. Er is plaats voor nieuwe
vrouwen die willen zwemmen. Zij
kunnen kiezen uit de groepen voor
diploma A, B, C of in de groep trimzwemmen op een pittige en leuke
manier aan hun conditie werken.
Alle vrouwen vanaf 14 jaar zijn
van harte welkom! Kijk voor meer
informatie op www.multimondo.nl.

Een fietstocht voor het goede doel

Lotusbloemtoer bij TTC De Merel

Zondag as. organiseert TTC de Merel
de Lotusbloemtoer. De Lotusbloem
in Aalsmeer is het kinderdagcentrum voor geestelijk en lichamelijk
minder valide kinderen. Al jarenlang
organiseert de Merel deze tocht
waarbij alle opbrengsten dwz. alle
inschrijfkosten en de bijdragen voor
de “gratis” koffie met appelpunt geheel naar de Lotusbloem gaan. Vorig
jaar werd voor een bedrag van meer
dan € 900.00 bij elkaar gefietst! Een
voor de Lotusbloem zeer belangrijke
gift. De routes zijn ten opzichte
van vorig jaar geheel vernieuwd en
verrassend en gaan bijna uitsluitend
over kleine slingerende weggetjes.
Gestart kan worden in Aalsmeer en
Vinkeveen waar ook de controle-

posten zijn. De route van de 35 km
en 65 km zijn geheel uitgepijld en
kunnen individueel of met een kleine
groep gezellig gefietst worden. Een
routebeschrijving wordt meegegeven.
De 90 km voor de racefietsen zijn 2
groepstochten voor een wat snellere
en een wat langzamere groep. Deze
groep start alleen in Vinkeveen.
Start bij: Café de Schans, Uitweg 1
in Vinkeveen of bij KDC de Lotusbloem, Apollostraat 68 in Aalsmeer;
inschrijfgeld 3 euro (mag voor dit
bijzondere doel ook iets meer zijn);
starttijden: uitgepijlde tocht 35 km
van 9.00 – 12.00 uur; uitgepijlde
tocht 65 km van 9.00 – 11.00 uur
en groepstocht 90 km om 9.00 uur
(racefiets, alleen Vinkeveen).

Rode Kruis Rolstoelbrigades feestelijk afgesloten

Peuterspeelzaal Duimelot naar de supermarkt

Vrijdag 17 juni jl.
was er de afsluiting
van de Rolstoelbrigades die na de
voorjaarsvakantie
gestart zijn.
Leerlingen van het
Veenlandencollege hebben in drie
verzorgingstehuizen van De Ronde
Venen wekelijks
Op de foto: de groep van Zuiderhof wandelde langs het
een rolstoelwandeoude Spoorhuis in Vinkeveen.
ling gemaakt met
groepjes bewoners. Zowel in Nieuw dat in het dorp veel slechte trottoirs
zijn en met de nodige hellingen er
Avondlicht en Gerardus Majella in
niet de makkelijkste leuke routes te
Mijdrecht, alswel in Zuiderhof in
Vinkeveen, keken de bewoners elke rijden zijn. Naast het rolstoelwandelen was het ook de opdracht om
vrijdagmiddag uit naar de komst
een praatje te maken en met elkaar
van de jongeren. In het kader van
ergens iets te gaan drinken en er
hun maatschappelijke stage kregen
echt een uitje van te maken. Ook
zij van het Rode Kruis instructie in
na de zomer hopen het Rode Kruis
het rolstoelwandelen en alles wat
en de Zorginstellingen dat er weer
daar bij komt kijken, zoals in en
nieuwe leerlingen zijn die deze taak
uitstappen, jas aan en uit doen, helmiddels hun maatschappelijke stage
lingen, stoepjes etc. Vooral in Vinkeveen hebben de jongeren ervaren op zich willen nemen.

Afgelopen weken was
speelzaal Duimelot omgetoverd tot een supermarkt. De peuters hebben
lekker gespeeld en veel
geleerd in hun eigen
supermarkt, die door de
boodschappenkarretjes
en het mandje van de
C1000 wel heel echt
leek. Een leuke afronding
was een bezoek samen met de juf aan de C1000. De peutertjes gingen
boodschappen doen voor een picknick. In bolderkarren gingen ze op weg,
boodschappentas en boodschappenlijstje mee. Met een volle boodschappentas vertrokken ze richting
een speeltuintje. Daar was
de picknick
en werd er
gespeeld tot het
tijd was om terug te gaan naar
de speelzaal.

Kort Nieuws
Mijdrecht

Zomerbridgedrive
succes
De tweede zomerdrive van
Bridgevereniging Mijdrecht is gespeeld met 64 paren over 3 lijnen;
een overweldigend succes.
De volgende speeldagen zijn 27
juni en daarna de eerste drie
maandagen in juli. Locatie: De
Meijert in Mijdrecht. Inschrijven
aan de zaal vanaf 19:15 uur. Vol is
Vol. Ook beginnende spelers zijn
welkom in de C-lijn.

Mijdrecht

Zomermarkt bij
Karwei
Op zaterdag 25 juni vindt bij Karwei de Zomermarkt plaats, met
o.a. een demonstratie barbecueën
en verschillende kramen met
zomerse artikelen, veel kortingen
op bbq’s, parasols, partytenten en
diverse tuinmeubelen. Bovendien
zijn er mooie prijzen te winnen:
heeft u dit voorjaar uw buitenschilderwerk geschilderd met
een Cetabever-produkt, lever dan
uiterlijk 25 juni 17.00 u uw mooiste actie-foto van het geschilderde
object in (Cetabever verfblik
verwerken in de foto) en maak
kans op een complete BBQ set
met vleesbon t.w.v. 125 euro. Ook
voor kinderen zijn er leuke prijzen
te winnen: zij kunnen deze dag
bij Karwei een kleurplaat op z’n
mooist inkleuren en met naam en
telefoonnummer inleveren. Tussen
17 en 18 uur worden de winnaars
van zowel de fotowedstrijd als de
kleurwedstrijd gebeld. Wij zien
u graag op de Vakantiemarkt, er
staat een welkomstdrankje voor u
klaar!

Abcoude

High Tea bij
Stichting Tympaan
Stichting Tympaan organiseert een
High Tea in de Angstelborgh op
woensdag 29 juni om 16.00 uur.
Zoals vanouds worden de –vaak
traditionele Engelse hapjes - thuis
gemaakt door een groep kookliefhebbende vrijwilligers die ze
tevens serveren. Deze heerlijke
theegerechtjes zijn zowel zoet als
hartig. De entourage deze middag
is uiteraard ook in mierzoete
Engelse stijl. Iedereen is welkom,
en zoals het in Engeland traditie
is worden ook de dochters van
moeders van harte uitgenodigd!
Meld uw komst (inschrijving t/m
maandag 27 juni) bij Yourhome,
tel. 0294-280990.
De kosten bedragen 9 euro per
persoon. Stichting Tympaan,
Dorpzicht 22 1391 LX Abcoude,
tel.0294- 284824.
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Honda nog niet klaar
met minister De Jager!
14%

bijtelling

DE GROENE VENEN

Voor alle Hybride modellen (behalve de CR-Z) geldt;
geen BPM, geen wegenbelasting en 14% bijtelling.

14%

14%

bijtelling

bijtelling

20%

bijtelling

Honda Civic Hybride

Honda Jazz Hybride

Honda Insight Hybride

Honda CR-Z Hybride

Nu met een aankoopvoordeel van 3 4.000,-

Inruilbonus tot 3 1.000,-

Inruilbonus tot 3 1.500,-

Inruilbonus tot 3 2.500,-

Business of Black Mode
Inruilbonus tot 3 2.500,Nu voor

5 25.990,-

5 19.200,-

Vanaf

Vanaf

En maak kans op een iPad 2 na een proefrit met een van onze Hybrides.

PROEF HET BELASTINGVOORDEEL!

Kom op zaterdag 25 juni a.s. naar onze showrooms voor
een uitgebreide proefrit tijdens onze Hybride testdag!

Automotive-centre Van Nieuwkerk

A
A
A
A

5 23.995,-

Vanaf

iPad 2 kado bij aankoop van een nieuwe Honda Civic Hybride.

Scan de code
met uw smartphone
voor meer informatie.

www.vannieuwkerk.nl

5 19.990,-

|

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

Actie is geldig
t/m 30-06-2011

Van Nieuwkerk behoudt zich het recht
voor deze actie te kunnen beëindigen bij
gewijzigde voorwaarden van de overheid.
Afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering en voorzien zijn van accessoires.

Honda Civic Hybrid met A-label. Brandstofverbruik: 1 l/21,7 km, CO2 -uitstoot: 109 gr/km.
Honda Jazz Hybrid vanaf A-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/22,2 km, max. 1 l/17,9 km. CO2 -uitstoot: min. 104 gr/km, max. 129 gr/km.
Honda Insight Hybrid met A-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/22,7 km, max. 1 l/21,7 km. CO2 -uitstoot: min. 101 gr/km, max. 105 gr/km.
Honda CR-Z Hybrid met A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: 1 l/20 km. CO2 -uitstoot: 117 gr/km.
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DE WEEK IN BEELD

Dinsdagavond jl. heeft de brandweer uit Wilnis na afloop van de oefenavond een bootje uit
het water gehaald. De boot was midden op de Ringvaart gezonken en lag vast in het slib
nadat de eigenaresse van de boot had geprobeerd om hem naar de kant te slepen. Met
de foto wil de eigenaresse van de boot de brandweer van Wilnis bedanken voor de snelle
actie. Op de redactie vonden we het een mooie nieuwsfoto en dus een afdruk op canvas
waard als aandenken aan het bootje.

Afgelopen donderdag zijn de groepen 1 en 2 van
de St Jozefschool op schoolreisje geweest. Ze
werden in de stromende regen uitgezwaaid door
vaders, moeders, opa’s en oma’s. De bus vertrok
om 9 uur naar Artis. Daar aangekomen kon zelfs de
regen de dag niet meer verpesten. Wat een feest
om zoveel dieren te zien. Een pasgeboren giraffe
maakte gekke sprongen en rende alle kanten op.
De chimpansees maakten ruzie en vooral heel veel
lawaai! Als het erg hard begon te regenen, konden
de kids binnen genieten van de mooie vlinders of
de vele soorten vissen en haaien in het aquarium.
Aan het einde van de dag heeft iedereen zich
uitgeleefd in de speeltuin. Het was echt een heel
leuk schoolreisje!

Elk jaar loopt een aantal cliënten van Zideris de Avond4daagse en dit jaar
waren Rein en Elly van der Vaart gevraagd om mee te lopen als begeleiders. Ze
vonden het erg leuk om te doen, maar hebben vooral respect voor de lopers. Er
zijn er bij die al meer dan tien keer hebben meegelopen. Moe en soms met de
tong op de schoenen kwamen zij elke avond terug. Maar van opgeven was geen
sprake! Zij zijn trots op de door hen behaalde medaille, maar Rein en Elly zijn
trots op deze kanjers.
Op de foto staan achteraan v.l.n.r.: Piet, Peter, Saskia, Hetty, Levina(leidster) en
Ben. Onder v.l.n.r.: Shirley, Marion, Tom-Paul, Jessica en Miranda.

Afgelopen zaterdag waren de Nederlandse kampioenschappen acrogym op D,E en
pupilniveau. Mart en Stephan hadden zich als enigste weten te plaatsen voor deze
wedstrijd. Ze hadden de afgelopen weken hard getraind op de uitvoering van hun
oefening en op het perfectioneren van de elementen. Tijdens de wedstrijd lieten zij
dan ook een erg mooie oefening zien waarbij de choreografie goed op de muziek werd
uitgevoerd. De beloning: goud! Volgend seizoen zullen de heren samen verder trainen
en zullen we vast nog veel meer van hen horen.

De spandoekwedstrijd, die in het kader
van de 40e editie van de Avondvierdaagse
Mijdrecht-Wilnis werd georganiseerd, is
gewonnen door de Jenaplanschool Vlinderbos. De voorsprong was echter klein,
want ook de spandoeken van OBS Molenland (2e) en de Hoflandschool (3e) lagen
maar enkele punten achter. Aan de 40e
avondvierdaagse deden 1775 deelnemers
mee. De grootste groepen deelnemers
waren dit jaar zowel de Vlinderbos als de
Fontein met allebei 179 deelnemers. Zij
werden op de voet gevolgd door 3=Cool
en Hoflandschool met 154 en 147 wandelaars. Foto’s op www.avondvierdaagsemijdrecht-wilnis.nl.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

De Stichting Multi Mondo houdt op
maandag 27 juni de laatste Let’s
Talk van dit seizoen. Deze keer zijn
de vrouwen helemaal in vakantiesfeer.
Alle vrouwen vanaf 14 jaar zijn
van harte welkom om gezellig bij
te praten over hun vakantie(s).
Ze kunnen gerust foto’s in print
of digitaal meenemen om die met
elkaar te bekijken. Zo kunnen

Het nieuwe seizoen start op maandag 26 september. In de nazomer
staat onder meer een avond over
styling op het programma. Een
professionele styliste komt de
vrouwen dan bijvoorbeeld tips
geven over kleuren die goed bij hen

passen. Dan gaan de deuren van
wijkgebouw Present namelijk open
voor de inloop met koffie, thee en
iets lekkers. Workshops, lezingen of
andere activiteiten starten steeds
om 20.00 uur. Houd de lokale
media in de gaten om op tijd de
uitnodiging en details te zien over
komende Let’s Talk avonden en
andere activiteiten via de stichting
Multi Mondo.
Meer informatie:

www.multimondo.nl.

Tijden veranderen, dus Spel en Sport verandert mee
Zoals de samenleving in beweging is, gaat ook Spel en Sport met zijn tijd mee.
Sporten en bewegen zijn twee elementen die niet meer zijn weg te denken uit het alledaagse leven. Iedereen
weet en ondervindt dat het op een plezierige wijze actief bezig zijn geweldig is voor lichaam en geest. Het
aanbod aan spel en sport activiteiten speelt daarop in. Zo zijn de activiteiten die Spel en Sport aanbiedt in
de loop van de tijd aangepast en zullen deze in het nieuwe seizoen ook verder worden uitgebreid, waarbij
ook, meer dan ooit, rekening zal worden gehouden met de jongere sporter.
Bewegen is van alle tijden en alle
leeftijden. Op de leeftijdsladder is
ook de leeftijd van 55 niet meer
oud te noemen en dus kent ook
Spel en Sport in haar nieuwe programma wat leeftijd betreft geen
onder- of bovengrens meer. Haar
stelregel is: u bent nooit te oud om
te beginnen met bewegen, maar u
kunt er ook niet vroeg genoeg mee
beginnen.
Weliswaar is er bij Spel en Sport
voor elke leeftijdsgroep een passend aanbod aan activiteiten, maar
beslissend voor de keuze aan welke

sportactiviteit u gaat deelnemen
is thans: hoe is het gesteld met uw
fitheid?
Spel en Sport heeft dit onderkend
en besteedt de zomermaanden om
de veranderde behoeften in een
concreet aanbod aan sportactiviteiten om te zetten. Zo wordt er
onder andere gewerkt aan nieuwe
sportonderdelen zoals ‘Swing en
Sport’ en ‘Sportief wandelen overdag’ waarbij de fitheid en niet de
leeftijd bepalend is. Voor elke mate
van fitheid kunt u bij Spel en Sport


















Komt er bij jou ook een dier logeren?

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

herinneringen tot leven komen. In
een ontspannen sfeer is er ruim de
tijd om met elkaar kennis te maken
tijdens de ‘Let’s Talk’ avonden vanaf
19.30 uur.






Het verzorgen van ‘leen’ dieren

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Let’s Talk over vakantie
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terecht en doorstromen.
Velen zijn overdag nog in het
arbeidsproces actief en daardoor
wordt de vraag naar activiteiten in
de avonduren groter. Ook aan die
vraag gaat Spel en Sport aandacht
besteden. Houd dus alle berichtgevingen hierover in de kranten en op
de website www.spelensport55plus.nl
in de gaten. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook altijd contact
opnemen met Spel en Sport onder
telefoonnummer: 06-21918353.

Tijdens de zomervakantie van
11 juli t/m 22 augustus is NMEcentrum De Woudreus gesloten.
Het centrum is weer op zoek naar
kinderen die het leuk vinden om
tijdens de vakantie voor één of twee
van onze dieren te zorgen. Het kan
voor één of twee weken, maar als
je bijvoorbeeld zelf niet op vakantie
gaat, mag een dier ook zes weken
bij jou logeren. Er zijn cavia’s, konijnen, muizen, wandelende takken en
woestijnratten.
De bedoeling is dat je eerst aan je
papa of mama vraagt of ze het goed
vinden dat er een dier bij jullie thuis
komt logeren. Mag het, dan bel je
het NME-centrum (0297-273692)
om een afspraak te maken. Je kunt
ook op woensdagmiddag langs
komen, tussen 13.30 uur en 16.30
uur, om het lenen te regelen. Ons
adres is NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648
XR Wilnis.
Je hoeft alleen maar voor het dier

te zorgen (eten en drinken geven en
lekker knuffelen). Wij geven alles
mee wat het dier nodig heeft (de
kooi, het voer, zaagsel, hooi, …).
Heb je altijd al een huisdier willen
hebben? Of wil je graag weten hoe
het is om een huisdier te verzorgen?
Dan is het lenen van een dier een
goede manier om te kijken of dat
ook echt bevalt. Dus… grijp je
kans!

Botshol roei excursie
Je ziet ze niet zo snel, maar hoort ze wel degelijk…..de rietzangers.
De lepelaars zitten er ook weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’ roepend
voor ons uit. Met een beetje geluk vliegt er zelfs een heilige ibis over
onze hoofden heen.
Gidsen van het IVN verzorgen in het
mooie, stille en afwisselende gebied
Botshol een excursie.
Zij zullen op zoek gaan naar kranswieren en de welriekende nachtorchis en oog hebben voor vissen,
kikkers en libellen. Wellicht vliegt er
een buizerd over of een andere grote
roofvogel zoals de havik of bruine
kiekendief. Ga mee, geniet van de
oogstrelende omgeving en laat je
verrassen.
Datum : dinsdag 28 juni om 19:00
uur bij boer Verweij, Botshol 14 Abcoude of 30 minuten eerder op het

Kloosterplein in Vinkeveen.
In verband met de huur van de
bootjes is aanmelden gewenst. Dit
kan bij Patrick Heijne, tel. 0297 –
23 08 90 of Marianne v.d. Bosch,
tel. 0297 – 25 72 87. Kosten: voor
leden en donateurs 4 euro; anderen
5 euro. Graag gepast geld meenemen. Het aantal deelnemers wordt
bepaald door beschikbare boten en
gidsen. Voor wie dan verhinderd is: op
zondag 10 juli (om 10.00 uur) en op
zaterdag 23 juli (ook om 10 uur)
wordt de roei excursie nog een keer
gedaan.

Familieberichten
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Kiki Hagen en Joris Kneppers (Lijst 8)

‘Burgerparticipatie is een
belangrijk speerpunt’

9

Hoera!!

Lijst 8 kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als nieuwe politieke partij direct met
twee zetels in de gemeenteraad. Kiki Hagen en Joris Kneppers werden op 4 januari jl. geïnstalleerd als raadsleden. Hoe hebben zij het eerste half jaar raadslidmaatschap beleefd?

Thom is 2 jaar!

Een hele dikke kus van
Iris, papa en mama.

Midzomerbraderie Wilnis 2011
door peter schavemaker

Hebben jullie eerst de kat uit de boom
gekeken?
Joris: “Wij hebben gelijk in de eerste raadsvergadering laten merken dat we er toch niet
helemaal voor niks zijn, door het inspreekrecht
voor burgers weer aan te kaarten, wat direct
door alle andere partijen werd ondersteund.
Inmiddels zijn we ook door veel inwoners
bedankt dat deze mogelijkheid voor hen weer
beschikbaar is.”
Kiki: “Voor ons was dit een mooi welkomstmoment.”
Wat is jullie belangrijkste toegevoegde
waarde?
Joris: “We stellen vaak niet voor de hand
liggende vragen, dat wordt door andere partijen vaak gewaardeerd.
Kiki: “Doordat er nu meer jonge mensen in de
raad zitten is er vaak snellere besluitvorming.
Wij proberen voor de raadsvergaderingen al
vragen te beantwoorden. Dit is voor ons belangrijker dan later in de notulen van de raad
of in de krant te komen, van kijk ons eens. Wij
willen graag binnen de raad en richting de
burgers meer helderheid over het beleid en
besluitvorming.”
Jullie noemden de begroting een ‘puzzel van
duizend stukjes’.
Joris: “Klopt. Dat beleidsstuk zou volgens ons
ook op twee A4-tjes kunnen.”
De burgemeester zei in de raadsvergadering
van 26 mei jl., nadat jullie eerste burgerparticipatievoorstel geen meerderheid kreeg,
‘toch leuk geprobeerd’.
Joris: “Het was misschien een beetje denigrerend en op dat moment niet handig. Ik ken
de burgemeester al wat langer, misschien is
zij wat te los en te amicaal. Er wordt door
anderen over ons af en toe nog gesproken
als jongerenpartij. Ik vind dat we inmiddels
bewezen hebben dat we niet echt een jongerenpartij zijn, maar op heel veel vlakken iets
bijgedragen hebben.”
Kiki: “Ik vind dat zo’n opmerking niet past
binnen iets serieus als de politiek. Dergelijke
opmerkingen gelden niet alleen voor ons. Ik
vind raadsvergaderingen soms wel een soap.
Het mag, ondanks de humor en de karakters
van de collega-raadsleden, wel iets serieuzer.”
Vinden jullie dat de burgemeester kan
blijven?
Kiki: “Kwaliteit vinden we belangrijker dan
bekend, jong, oud of geslacht, wel willen wij
graag een dynamisch persoon die een goede

Woensdag jl. is in
het gezellige nieuwe
dorpscentrum van
Wilnis de jaarlijkse
midzomerbraderie
van de ondernemersvereniging gehouden.
Van twaalf uur 's
middags tot 's avonds
negen uur kon het
publiek genieten van
de kramen waar van
alles te zien én te
koop was.

procesregisseur is. Uit de selectiekandidaten zullen wij de meest geschikte kandidaat
selecteren. De huidige burgemeester moet zelf
beslissen of zij mee wil in deze sollicitatieprocedure.”
Wat zijn tot nu toe jullie wapenfeiten?
Joris: “Voor mij is dat het lanceren van burgerparticipatie, waar we na de zomervakantie
verder mee aan de slag willen.”
Kiki: “Van onze drie speerpunten bestuur, cultuur en veiligheid hebben allemaal wapenfeiten laten zien. Binnen bestuur hebben laten
zien als politiek daadkrachtiger te willen zijn.”

foto peter bakker

Jullie motie over de 5% cultuurbezuinigingen heeft het niet gehaald, waarbij jullie
spraken over de ‘kaasschaafmethode’ van
het CDA. Jullie verzoek was om meer inzicht
te krijgen in de haalbaarheid en gevolgen.
Steekt dat jullie nog steeds?
Joris: “In de beleids- en voorjaarsnota staat
nu wel in een extra hoofdstuk beschreven
dat partijen die subsidie krijgen benaderd
worden voor extra onderzoek, waarbij zij een
reactie kunnen geven over de aangekondigde
bezuinigingsbedragen. Dat lijkt winst, maar de
effecten blijven onduidelijk.”
Kiki: “Het steekt ons nog steeds dat nog
steeds niet duidelijk is wat de werkelijke consequenties zijn van deze bezuinigingen voor de
culturele instellingen. Wij hebben twijfels over
deze ingreep in de samenleving. Wij willen
graag eind dit jaar duidelijkheid hierover van
de Wethouders Palm en Spil, maar ook de cultuurconsulent, voordat het college een besluit
neemt. Voor ons is dit een speerpunt.”

Begraven
of
cremeren?
Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

Wat zijn jullie politieke plannen na zomervakantie?
Kiki: “Politiek gezien willen we aandacht
voor winkeltijdenverordening. Abcoude heeft
met de mogelijkheid tot 12 koopzondagen
bredere mogelijkheden dan De Ronde Venen.
Wij willen dat gelijktrekken. Verder willen wij
een debat over de zondagopenstelling van supermarkten in onze gemeente. In Uithoorn is
deze mogelijkheid er al en blijkt een duidelijke
behoefte, gezien de lange rijen voor de kassa’s.
Wij gaan een eigen onderzoek houden, door in
gesprek te gaan met de winkeliers.”
Joris: “Verder moeten we intern binnen onze
vereniging (Lijst 8 heeft 30 leden, red.) nog
enige organisatorische dingen regelen, zoals
een update van onze website. Als je burgerparticipatie via internet inbrengt, moet je natuurlijk ook je eigen website daarop aanpassen!”

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07

10		

Activiteiten
Zomerpodium met
verhalenvertellers
en musici
‘BinnensteBuiten’ -verhalen
organiseert tijdens de zomermaanden in het Zwanenpark
achter het winkelcentrum aan de
Plevierenlaan in Vinkeveen een
klein en intiem zomerpodium
met verhalenvertellers en musici.
Op de vrijdagavonden 24 juni, 22
juli en 26 augustus kunt u van
20.15 tot ca 21.45 uur genieten
van het zomerpodium ‘Onder de
Linden’. Het is de bedoeling dat
u zelf uw zitplaats meeneemt,
evenals uw drankje, koffie of
sapje. Terwijl de zoete geur van
de lindebloesem hangt rond het
podium en een zomerwind de
bladeren doet ritselen, nemen
verhalenvertellers u mee naar
verre en onbekende oorden en
lang vervlogen tijden. U kunt in
uw gedachten daar nog blijven
onder de klanken van de musici,
die de verhalen afwisselen en
ondersteunen. De zomerpodia
zijn vrij toegankelijk en er is gelegenheid een bijdrage te geven
om de kosten te dekken van dit
unieke optreden. Info via elza@
binnenste-buitenverhalen.nl

De Bibliotheek
tijdens de zomer
In de zomervakantie zijn de
vestigingen van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen beperkt open. De Bibliotheken in
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen
en Wilnis hebben beperkte openingstijden in de weken van 18
juli t/m 14 augustus. Alle openingstijden staan op:

www.bibliotheekavv.nl.
Langer Lenen
Tijdens de periode van 20 juni t/m
31 juli worden boeken, luisterboeken, tijdschriften, dvd’s, cd’s en cdroms automatisch voor zes weken
uitgeleend. De uitleentermijn voor
sprinters blijft één week. En blijft
u langer van de zomer genieten
dan zes weken, dan kunt u altijd
verlengen via www.bibliotheekavv.nl.
Neem wel uw pasje mee op reis, u
heeft het pasnummer nodig om de
materialen te verlengen.
Leen deze zomer eens een
e-book
Wilt u niet slepen met stapels
boeken, leen deze zomer dan
eens een e-book. Als lid van de
Bibliotheek kunt u gratis e-books
downloaden. Hiervoor moet u zich
eenmalig even aanmelden voor
een e-portalaccount. Dit kunt u
doen in uw bibliotheekvestiging.
De e-books blijven drie weken op
uw laptop of e-reader staan en
verdwijnen daarna vanzelf.

DE GROENE VENEN

20 augustus wordt een bijzondere dag op Eiland 1 in Vinkeveen

Film aan de Plas, razend spannend
entertainment voor het hele gezin
Er kan heel veel meer leuks worden georganiseerd rondom de Vinkeveense Plassen. Dat is de stellige mening van Tatja Peters, woordvoerster van
de stichting Woelig Water die zetelt in Vinkeveen. De stichting bestaat uit zes enthousiaste doeners, die ieder met hun eigen kennis en vaardigheden een aandeel willen leveren aan het (nog) leuker maken van het plassengebied waar Leen Jongewaard en Wim Sonneveld zo heerlijk over
zongen. Zet maar vast een vette streep in uw agenda op 20 augustus. “Gereserveerd voor Film aan de Plas.”
door paul bosman foto patrick hesse

Tatja heeft een toneelachtergrond
waardoor ze een professionele kijk
op te organiseren evenementen heeft
ontwikkeld. Samen met de anderen
die Woelig Water handen en voeten
gaan geven, gaat het wel en wee van
Vinkeveen haar aan het hart. “Jammer dat er nog zo weinig echt grote
evenementen van de grond komen,”
vertelt Tatja. “Een gebied met zo veel
mooie eilanden, fantastisch water
een enorme groep mensen die daar
tijdens de zomermaanden recreëert,
het roept om actie. Vorig jaar al
waren we van plan het evenement
Film aan de Plas van de grond te
krijgen. Daar ging zo veel tijd in
zitten en de sponsoring liep niet zoals
hadden gehoopt, dat we de zaak toen
moesten afblazen. Maar wat in het
vat zit, verzuurt niet. Met de kennis
die we vorig jaar vergaarden gingen
we dit jaar opnieuw aan de slag. Met
succes, want de plannen liggen klaar,
sponsors zijn gevonden, dus niet staat

ons nog in de weg.”
Je moet denken aan een evenement
zoals de Parade in Amsterdam. Aan
het einde van de Utrechtse Brug
verrijst ieder jaar een ministadje met
tenten en attracties, die het park omtoveren tot een waar speelparadijs.
Hapjes, drankjes en entertainment
in de vorm van leuke voorstellingen
zijn de basis van een spektakel dat
door velen wordt bezocht. “Dat gaan
we dus nu ook op Eiland 1 realiseren.
Een prachtige plek waar je te voet,
per fiets, per auto, maar natuurlijk
zeker ook per boot kunt komen. Het
wordt een evenement voor jong en
oud, kortom voor elk wat wils. De
bezoekers zullen zich laten verrassen
door de meest uiteenlopende dingen.
Het hoe en wat daar komen we de
komende weken op terug. Het zal
vooral een magisch eiland worden.
De meest vreemde personages ga je
er tegenkomen. Het eiland wordt met
gekleurde lampjes verlicht. Bootjes

zullen er afmeren. Dat alles begint
om 17.00 uur. Voor de kleintjes verklap ik alvast dat er een spookbosje
komt, waar je lekker kunt griezelen.
Om tien uur ’s avonds wordt het
extra gezellig. Dan begint de film die
door het gehele gezin kan worden
bekeken. Welke film het gaat worden,
blijft nog even een verrassing. Je
kunt een dekentje huren, een stoeltje

Eenzaamheid ouderen groot in zomermaanden.

Juist die exclusieve aandacht
maakt het zo bijzonder. Het uitje
kan variëren van een visje eten
op het strand, winkelen, een ver
weg wonend familielid bezoeken,
bezoek aan de buurt waar men is
opgegroeid, een rondvaart maken,
gezellig lunchen op een terrasje of
een musical bezoeken. Alle wensen
worden in de eenzame zomermaanden vervuld.

Riki Stichting en Nationaal Ouderenfonds
vervullen ‘zomerhartenwensen’ van ouderen
Extra aandacht voor ouderen is noodzakelijk, omdat in de zomermaanden bijna iedereen geniet van een vakantie of dagjes uit. Dit zijn de
tijden waarin ouderen vaak helemaal alleen achterblijven. Velen hebben
een klein budget of lichamelijke beperkingen waardoor ze niet alleen op
pad kunnen. Ook blijven welzijnsactiviteiten in deze maanden vaak achterwege. De eenzaamheid is dan groot. Niet minder dan 200.000 ouderen
zijn extreem eenzaam. Zij krijgen slechts eens per vier weken bezoek.
38 verzorgingshuizen en 40 afdelingen van de Zonnebloem doen mee
met de ‘zomerhartenwensen’ actie,
waaronder Zorgcentrum Zuwe
Maria-Oord, Verzorgingshuis Vinkenoord en Zorgcentrum Zuiderhof

in Vinkeveen en de Zonnebloem afdeling Vinkeveen en Waverveen. Ook
Woonzorgcentrum Nieuw Avondlicht
en Zorgcentrum Gerardus Majella in
Mijdrecht en de Zonnebloem-afdelingen Mijdrecht, Wilnis en De Hoef

lenen en op die manier optimaal
genieten van alles wat er die avond
wordt geboden,” aldus een enthousiaste Tatja Peters.
Noteer de datum van 20 augustus
vast in uw agenda, kijk vast rond op
de site stichtingwoeligwater.nl. Het
wordt een evenement dat je niet
mag missen. Dus…. ga er heen, naar
Eiland 1!

doen mee. Hierbij krijgen per huis/
afdeling 10 vrijwilligers de kans een
'zomerhartenwens' van één van de
ouderen te vervullen. Het gaat bij
deze actie om individuele één op
één activiteiten.

De Riki Stichting en het Nationaal Ouderenfonds zetten met de
'zomerhartenwensen’ actie ouderen
‘in het zonnetje’ en laten zo weten
dat er aan hen wordt gedacht.
Welke hartenwens van een oudere
bij u in de buurt gaat u vervullen?

De Parade in The Tumult Abcoude

VIOS neemt weer de wijk

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

Op 30 juni marcheert de Show- & Marchingband door de straten van de
wijken Wickelhof en Twistvlied met een grote finale op het grasveld bij de
Taling. VIOS vertrekt om 19:00 uur vanaf clubgebouw De Notenkraker
aan de Windmolen om uiteindelijk via de wijken om 20:00 uur op het
grasveld bij de Taling de U2 taptoeshow op te voeren. Van daar marcheert
de band weer terug naar het thuishonk. En vast voor in de agenda… Op
25 augustus doet de Show- & Marchingband Hofland-Noord aan en op 22
september is er een vergelijkbare rondgang door de wijk Molenland.

Dippen of Dansen? 25 Juni: Tumult,
Kerkplein 28 Abcoude voor iedereen tussen de 16 en 96 jaar vanaf
21.00 uur tot 3.00 uur. Entree 10
euro. Meer info:

www.thetumult.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Daphne Smit uit Vinkeveen

Decoreren met dieren
Al toen zij een paar jaar oud was, bleek Daphne Smit een creatieve meid. Altijd was ze met haar knutselspullen in de weer. Daarnaast is ze ook met dieren opgegroeid. De katten en konijnen in haar ouderlijk huis
in Mijdrecht trokken vaak haar aandacht. Inmiddels woont de 21-jarige studente Bouwkunde samen met
haar vriend Davy in Vinkeveen. De woning is klein en knus en hoewel er helaas geen plaats voor haar konijn
is, heeft Daphne een huis vol dieren. Geen echte, maar wel plastic, pluche en vilten dieren. Een deel daarvan
heeft ze zelf gemaakt. Daphne is namelijk creatief met dieren.
Al ruim tien jaar verzamelt Daphne
de zogeheten ‘Schleichpoppetjes’.
Deze van oorsprong Duitse figuren
vullen samen een grote vitrinekast
die van de vloer tot het plafond rijkt.
Kleine schattige honden en katten,
maar ook een grotere mammoet en
olifant sieren de kast in haar woonkamer. Daphne: “Ik heb altijd een
band met dieren gehad. Met levende
dieren, maar ook met afbeeldingen
en uitbeeldingen van dieren. Mijn
nichtje verzamelde de Schleichpoppetjes en dan vooral paarden. Ik was
zo onder de indruk dat ik de beeldjes
ook ben gaan kopen. Ik begon met
een konijn en een giraffe en inmiddels heb ik er al zoveel dat ik ze niet
eens meer tel. Een groot deel van
de collectie bestaat uit konijnen.
Die serie wilde ik graag compleet
hebben. Ik heb een catalogus thuis
liggen en als er een nieuw konijn
uitkomt dan koop ik die snel. De
meeste figuren heb ik gewoon in
Nederland gekocht. Hier in de buurt
zijn er verschillende winkels die
de dierenbeeldjes verkopen, maar
als ik in Duitsland ben, dan kan ik
het niet laten om er daar ook een
paar te kopen. Dat scheelt behoorlijk in prijs. In Nederland betaal je
per beeldje soms wel het dubbele.
Mijn vriend heb ik inmiddels ook al
aangestoken. De grotere beelden als
de mammoet en de olifant zijn van

hem. Omdat hij ook enthousiast is
over de poppetjes verzamelen we ze
nu samen en geven we elkaar zelfs
beeldjes cadeau, bijvoorbeeld bij
onze verjaardagen. Zo blijft het nog
een beetje betaalbaar.”
Uilen
De schleichpoppetjes zijn echter niet
de enige dieren in haar woonkamer.
Boven haar bank hangt een plank
met een hele rij dierenknuffels.
Haar creatieve scrapboeken staat
ook vol met dierenplaatjes en op de
deur naar de badkamer is een grote
rode uil afgebeeld. Daphne: “Ik heb
iets met uilen. Ik vind het ontzettend
mooie beesten om na te maken. De
afbeelding op de deur is eigenlijk
een noodoplossing. Er zat een gat in
de deur waardoor de we er een plaat
overheen moesten doen. Ik vond het
erg kaal dus toen heb ik besloten
een rode uil op de deur te schilderen. Nu is het toch een stuk vrolijker.
Sinds een paar maanden maak ik
ook vilten uilen. In de zomer van
2008 heb ik in Amerika een boek
over fantasiedieren gekocht. Ik heb
toen vilt gekocht en ben zulke dieren
gaan maken. Een blauwe eend, een
misvormde kat. Van alles kwam
voorbij. Nu heb ik besloten om me
op de uilen te richten. Deze zijn vrij
gemakkelijk te maken. Ik koop vilt
en kussenvulling. Vervolgens teken

ik een uil op een stuk vilt. Deze knip
ik langs de contouren van zijn lijfje
uit. Dit doe ik twee keer: voor de
voorzijde en voor de achterzijde.
De ogen, snavel en andere vormen
haal ik uit een ander kleur vilt. Met
naald en draad bevestig ik die op
de voorzijde van het lijfje. Tot slot
naai ik de randen van de voor- en
achterzijde aan elkaar. Tussendoor
stop ik even om de kussenvulling
ertussen te doen. Zo heb je een klein
knuffeluiltje. Ik vind het leuk om het
dier te maken, maar ook om het van
de voren te verzinnen. Ik maak geen
gebruik van een bestaand patroon.
Dat maakt elke uil uniek. Ik kan ze
in allerlei soorten, kleuren en maten
maken. De miniuiltjes kunnen zelfs
als sleutelhanger gebruikt worden.
Ik vind het heerlijk om even creatief
bezig te zijn en denk dat ik er wel
drie avonden per week mee bezig
ben. Het maken van zo’n uil kost
namelijk nog best wat tijd. Ik doe
alles met de hand en dat gaat nu
eenmaal wat minder snel dan met
een naaimachine. Een grote uil kost
me zo’n drie uur, een kleinere één à
twee uur. Als je een beetje fanatiek
bent, maak je al snel een hele stapel.
Ik vind het leuk om ze te maken,
maar wat moet ik met tientallen
uiltjes? Daarom heb ik besloten de
uiltjes te verkopen. Men kan kiezen
uit de bestaande uilen, maar ik kan

Daphne Smit: ”Nu heb ik besloten om me op uilen te richten. Ik maak geen gebruik
van een bestaand patroon. Dat maakt elke uil uniek.
foto patrick hesse
ze ook op maat maken. Voorlopig
heb ik nog ideeën genoeg. Je kunt
namelijk erg met de vormen en
decoratie spelen. Zo wil ik bijvoorbeeld ook een uiltje met een naam
erop of een stropdasje om maken.
Een uil met een hoedje op lijkt mij
ook wel grappig. En met kerst kan ik

een vilten rendiertje maken. Ik heb
ideeën genoeg. Wat ik ook bedenk,
vaak kom ik toch weer op dieren uit.
Gelukkig kun je daarbinnen eindeloos variëren.”
Heeft u interesse in een uiltje van
Daphne? Neem dan contact op via
daffy_duck_11@hotmail.com.

honderdjarig bestaan van het dorp.
Het feest duurde tien dagen en was
als eenmalig bedoeld. Het beviel de
dorpelingen zo goed, dat ze ieder jaar
wel een dorpsfeest wilden. “Aan het
eind werd hij op het podium bedankt,
maar de mensen in de zaal riepen dat
hij het jaar daarna weer zo’n feest
moest organiseren. Hij werd gewoon
voor het blok gezet,” vertelt Sylvia
met een glimlach. “Nu doen we het

echt met de familie, van sponsors
benaderen tot rond de tafel discussiëren welke bands er komen. We zijn
er het hele jaar door druk mee, maar
het is erg leuk. Als ik op het festival
loop, dan ben ik zo trots als een pauw
dat ik bij Wilnis hoor. Dit is echt mijn
thuis.”
Voor meer informatie over Wilnis
Festival en de volledige programmering zie www.wilnisfestival.nl.

Wilnis Festival vooral traditioneel familiefeest

Sylvia Kruyt: 'Ik ben zo trots als een pauw
dat ik bij dit dorp hoor'
Van klompenrace tot uit je dak gaan in de feesttent. Op 17 augustus
gaat de 27e editie Wilnis Festival van start. Vier dagen feest is het
feest voor jong en oud.
door marlous van merkenstein foto patrick hesse

Woensdag 17 augustus gaat het
festival van start met de kindermiddag. Die middag zijn alle kinderen
welkom om zich te laten schminken,
in de grabbelton te grabbelen en het
brandweerspel te spelen. Ook zijn
er ijsjes en limonade. Op de ouderenmiddag op de donderdag kunnen
liefhebbers meedoen met de bingo.
“Het is hard doorbingoën, want er
zijn heel veel prijzen te winnen,
gesponsord door de ondernemers uit
de omgeving,” vertelt organisator
Sylvia Kruyt. “De hoofdprijs is een
bootreisje voor twee personen op de
Vinkeveense plas. Zodra die te winnen valt, worden mensen fanatiek.”
Behalve nummertjes doorkrassen,
is de bingo ook gewoon een gezellig
samenkomen, waarbij ook plaats is
voor een muziekje en een dansje. De
vrijdag staat in het teken van kaartje
leggen en op zaterdag is er beachvolleybal. Verspreid over twee velden
wordt er dertig kuub zand gestort en

komen er palmbomen te staan om
een tropische sfeer te creëren.
Sinds de 25e editie van twee jaar geleden heeft de organisatie een aantal
activiteiten teruggehaald die enkel in
de beginjaren werden georganiseerd.
Zo vindt er dit jaar ook weer een
klompenrace plaats, waarbij jonge
en oude deelnemers op hun houten
schoenen een rondje door het dorp
hollen. Sylvia: “Het is weer eens iets
anders. We kregen het verzoek om de
klompenrace terug te halen. Hier in
Wilnis zijn we bovendien wel van de
tradities.” Ook het massaspektakel
werd nieuw leven ingeblazen, waarbij
het complete publiek een meerkeuzevraag beantwoord door in het vak dat
bij het juiste antwoord hoort te gaan
staan. Sylvia: “Iedereen die zin heeft,
kan gewoon meedoen. Deelnemers
kunnen reischeques te winnen.”
Tijdens het gehele festival is er
kermis op het terrein en alle avonden

treden er artiesten op in de feesttent. Maar het dorpse karakter, met
een toegankelijke sfeer en waar
iedereen zich thuis voelt, daar draait
het volgens Sylvia om. Ze organiseert het feest elk jaar samen met
haar familie. “Daardoor blijft het
een familiefeest, met voor ieder wat
wils,” meent ze. Zelf was ze elf toen
haar vader het festival voor het eerst
organiseerde ter ere van het negen-
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GEEN BPM · GEEN WEGENBELASTING · 14% BIJTELLING
tijdelijk GRATIS AIRCO
Alleen een echte man kan ’m aan: de nieuwe Fiat 500 TwinAir met turbomotor. 85 pk (63 kW) en een top
van 173 km/u. Tijdelijk met gratis airconditioning. Voor H 14.495,Gecombineerd gemiddeld verbruik 4,0 - 4,1 l/100 km (1 op 24,4 - 25,0) CO2 -uitstoot: 92 - 95 gr/km.
Fiat. De laagste gemiddelde CO2 -uitstoot van Europa.*
Prijs incl. BTW, excl. afl everingskosten en verwijderingsbijdrage. Gratis airco alleen geldig in juni 2011. De afgebeelde auto kan afwijken van daadwerkelijke uitvoering. Vraag naar de voorwaarden.
*Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2 -uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.

8294_HME_adv_Eendracht:Opmaak 1 22-6-11 15:09 Pagina 1

Vrijdag 1 juli
nodigen wij u graag uit
van 17:30 – 18:30
om onder het genot
van een hapje en drankje
kennis te maken
met onze nieuwe bedrijfsleider,
Aernoud van der Meulen.
Tevens informeren wij u deze avond over
ons nieuwe restaurantconcept
‘Quality Meats’ alsmede het programma
voor de komende Feestweek.
Tot 1 juli!

Hoogstraat 37, 1391 BR Abcoude, telefoon 0294-287211, fax 0294-287213
info@deeendracht-abcoude.nl www.deeendracht-abcoude.nl
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Dr. Beeker

Oorlogstrauma's
Zonder nu gelijk heel filosofisch te worden; ik verbaas me wel eens over de manier waarop nieuws tot ons komt en hoe we daar met
zijn allen op reageren.
Een week of twee geleden verschijnt
een oude bes in het nieuws, Atie
Ridder-Visser en verklaart met
droge ogen schuldig te zijn aan de
moord op een (achteraf gebleken)
onschuldige man. De man, vader van
een gezin, werd door haar en haar
‘groep’ gezien als collaborateur en
derhalve werd besloten dat Atie die
dan maar moest vermoorden. Dat
Atie dat mocht doen, was omdat ze
ongebonden en stoer was. Dit alles
speelde in 1946, de oorlog was al
afgelopen, maar in hun hoofden nog
niet. De ouwe bes is er nog steeds
van overtuigd dat de moord gerechtvaardigd was.
Even daarvoor wordt een Servische
generaal na jaren eindelijk opgepakt. Hij is verantwoordelijk voor de
moord op meer dan 7.000 mensen in
Srebrenica. Voor iedereen, behalve
de Serviërs, is duidelijk dat het hier
om een oorlogsmisdadiger gaat. De
Serviërs zien een patriot die hun
land verdedigde tegen de verschrikkingen die anderen pleegden.
Ik vraag me af, die Atie ziet er nu
op TV uit alsof je haar met je pinkje
om kunt duwen, en de genocide door
Mladic begaan staat niet in relatie
tot haar daad, maar zou zij toen als
ze de kans had gekregen meer collaborateurs hebben vermoord?
Toch hoor je in Nederland nauwelijks een onvertogen woord, voor ons
is het wel duidelijk, want de Duitsers
waren slecht en wij waren goed.
Toen onze kinderen kleiner waren
hadden ze vriendjes en vriendin-

netjes op school die in de vluchtelingenwoningen woonden, die toen
nog bij de bowling stonden. Op een
bepaald moment was onze oudste
daar aan het spelen en toen ik hem
ophaalde maakte ik kennis met de
ouders van dat jochie. Hartstikke
aardige mensen, gevlucht voor het
geweld in Bosnië. Het is allemaal
goed gekomen, het jochie is nu een
verdienstelijke voetballer, zijn ouders
hebben werk en doen het goed.
Zouden ze nog nachtmerries hebben
van ‘hun’ oorlog?
Waar het om gaat is dat, lang nadat
de oorlog feitelijk is gestaakt,
mensen nog steeds hun trauma’s
beleven. Atie en Ratko weten nu nog
steeds zeker dat ze het goed hebben
gedaan, in feite leven ze nog steeds
buiten de realiteit. Hun slachtoffers,
de kinderen van de vermoorde man
en de overlevenden van Srebrenica
moeten maar zien te leven met het
verlies.
Na een traumatische ervaring zoals
dit kunnen er veel verschillende problemen ontstaan; deze klachten ontwikkelen zich bij daders, getroffenen
en ook bij hun familieleden. Bekend
zijn de posttraumatische stoornissen
bij de partners van Dutchbatters. Behalve slaapstoornissen kunnen zich
depressieve klachten ontwikkelen,
of angstklachten, agressieproblematiek en relatieproblematiek of soms
verslavingsproblemen ontwikkelen.
In feite lopen al dit soort beelden
in elkaar over, want mensen die

iets vreselijks hebben meegemaakt
ontwikkelen een posttraumatische
stress stoornis; ze zijn prikkelbaar en
schrikken heel snel en heel erg, ze
kunnen zich niet goed concentreren
en barsten soms opeens uit in woede.
In gedachten maken ze de traumatische gebeurtenissen keer op keer
door. En door slaapgebrek raken ze
steeds minder geïnteresseerd in hun
omgeving en in anderen. Uiteindelijk wreekt zich dat natuurlijk in de
relatie, soms komt er door onmacht
dan verslavingsgedrag bij, mensen
vluchten in gokken of in de alcohol.
Het verraderlijke is dat zo’n stoornis
soms uit het niets op komt zetten.
Een voorbeeld als de arrestatie
van Mladic of de bekentenis van
Ridder-Visser triggert een gevoel
dat lang een slapend bestaan leefde.
Zonder dat het voor de partners en
ook soms zonder dat het voor de
patiënt duidelijk is, ontwikkelen zich
posttraumatische klachten. Atie had
65 jaar de tijd om over de moord te
praten, dat gebeurt nu pas. Ik vraag
me af welke gebeurtenis heeft er
voor gezorgd dat ze deze bekentenis
nu wereldkundig maakt?
In mijn praktijk komt dit regelmatig
voor, nog steeds zie ik mensen die
de tweede wereldoorlog herbeleven. Laatst sprak ik iemand die de
Balkanoorlog herbeleefde dankzij
de arrestatie van Mladic. Maar ook
de daders zijn getraumatiseerd. Je
kunt niet zo maar mensen vermoorden, daarvoor moet je ook een vorm

van onthechting met
de werkelijkheid
doormaken.
Daders zijn
slachtoffers en

slachtoffers worden soms daders. Dit
laat zien hoe moeilijk de behandeling van oorlogstrauma’s is.
Eerlijk gezegd hebben wij als huisartsen voor dit soort complexe zorg
niet de expertise in huis, een pilletje
hier of daar een praatje af en toe is
een druppel op de gloeiende plaat.
In Nederland is er daarom een kenniscentrum voor oorlogs-gebonden
posttraumatische zorg, dat is het
Centrum ’45. In tegenstelling tot
wat de naam suggereert, worden

hier alle vormen van
oorlogstrauma’s behandeld en daar
ben ik blij mee.
Het jaarlijks budget voor Stichting
Centrum ’45 is 10 miljoen euro.
Defensie ontvangt op jaarbasis 8,5
miljard (een kleine factor duizend
meer).
Nu gooit de overheid dit soort behandelingen uit het basispakket...
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl.

Noot van de redactie:
Stichting Centrum ’45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum
voor psychotrauma. Stichting Centrum ’45 behandelt mensen met
complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging,
oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens het werk, zoals bij
politiemensen, hulpverleners, personeel van openbaar vervoersbedrijven, en geweld bij rellen, gijzelingen en aanslagen). Hier leert
men mensen hun traumatische ervaringen zo te verwerken dat hun
huidige leven er minder sterk door wordt beïnvloed. Aandacht voor
elkaar en lotgenotencontact zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Kijk voor meer info op: www.centrum45.nl.

Aanhoudingen en boetes bij banditismecontrole
Afgelopen jaar is het project Mobiel Banditisme gestart als try-out. De politie werkt tijdens deze controles
samen met Belastingdienst / Douane,Koninklijke Marechaussee, Korps Landelijke Politiediensten, Vreemdelingenpolitie Utrecht, Verkeersdienst Utrecht en de Afdeling Informatie Analyse. Uit eerdere controles
is gebleken dat er veel aanhoudingen en openstaande boetes worden geïnd.
Woensdagmiddag jl. was de eerste
controle weer op de Veenweg in
Mijdrecht. Op de N201 ter hoogte
van de Hofland stond een kentekenregistratie voertuig.
Er werden diverse bekeuringen
uitgedeeld. Tijdens deze eerste van

acht pre-mobiel banditismecontroles werden drie aanhoudingen
verricht: één voor rijden met rijontzegging, één voor rijden met
een gestolen auto en één voor
openstaande vonnissen ter waarde
van ruim 1.200 euro. Ook zijn
tussendoor een aantal losse boetes

geïnd. Er is een aantal processenverbaal geschreven, maar ook zijn
veel inwoners uit het Oostblok en
hun voertuigen gecontroleerd.
foto peter bakker
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“Voorkom geweld in de winkel” in Mijdrecht

KleurT'op
Het zijn woelige tijden voor
een creatief mens, somber
zou je het eigenlijk kunnen noemen. De manier
waarop er door de politiek over kunst en kunstenaars gesproken wordt, wordt
niet alleen door deze kunstenaar
maar door velen als beledigend
ervaren.
De bezuinigingen van 200 miljoen
door staatssecretaris Halbe Zijlstra
voelen als destructief en zonder
enige logica. Funest voor het cultureel klimaat in Nederland.
Als je de zure commentaren uit
de politiek zou mogen geloven zijn
kunst en cultuur linkse hobbies, iets
voor de elite, dus daarom wordt er
zwaar gesnoeid.
Met als gevolg dat alle concertkaartjes veel duurder worden en
kunst onbetaalbaar gemaakt is
voor gewone mensen, bovendien
raken er heel veel mensen in de
culturele sector hun baan kwijt.
De logica van deze maatregelen
ontgaat mij ten ene male.
Kunst en cultuur zijn van en voor
iedereen en helpen je bij het mens
zijn. Zo verloor ik laatst een dierbare en daar ik de woorden niet
kon vinden bij dit tragische verlies,
was ik blij dat er gedichten waren
gemaakt die mijn gevoelens wel
konden omschrijven.
Dat ik- als het leven lelijk en
somber lijkt- troost kan zoeken in
schoonheid en een museum bezoek
of naar
mooie
muziek wil
luisteren.
Wij van
Dorpsacademie
Mus &
Muzen
weten dat
het niet
alleen
om de
knikkers
gaat maar
vooral om
het spelen. Dat rijkdom niet alleen
hoeft te slaan op de hoeveelheid
geld die je bezit maar vooral gaat
over liefde, schoonheid, vriendschap.
Kunst en cultuur laten zich niet
vangen door economische begrippen en laten zich niet weghonen
door kleinzielige lieden.
Bovendien zijn wij zeer trots op
onze vaardigheden, onze kunsten.
Kunst en cultuur zijn van iedereen.
Dorpsacademie Mus & Muzen en
haar vrienden geven daarom een
dag cadeau aan alle mensen. Als
troost, of opkikker tegen het zure
zwartdenken.
Voor de derde keer al weer kan
men bij ons komen plezier maken,
spelen, mooie dingen bekijken,
fantastische muziek beluisteren.
Op deze dag zijn optredens van
rapper Fantast (bekend van de
Rondeveense Vonk) en singersongwriter Aafke Romeijn (bekend
van de Grote Popprijs).
MakeupSisi alias Zsuzsa Meijer
zit klaar met de meest kleurrijke
make-up en Petra de Vries uit
Vinkeveen verwent u met ontspan-

Ondernemers krijgen tips over hoe
winkelcriminaliteit te voorkomen
In Mijdrecht vond afgelopen dinsdag een speciale bijeenkomst plaats over het voorkomen van overvallen en
agressie. Het is één van de elf avonden die het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) samen met de Kamer
van Koophandel, het Openbaar Ministerie, de Politie in gastgemeenten organiseren, omdat zij zich zorgen
maken over het geweld in de winkel.
tekst en foto's saskia kleewein

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.
nende stoelmassages.
St. Multi Mondo is aanwezig met
informatie over al haar activiteiten.
Er is een heus Kindermuseum, een
schalenexpositie van Piotr de Haan
(bekend van meubelmakerij De
Swarte
Schuur),
een gemotoriseerde
modelvliegtuigdemo,
men kan
reuzebellen
blazen, er
is natuurlijk
een graffitidemonstratie en nog
vele andere
leuke activiteiten.
Zoete Suus verkoopt cupcakes in
alle kleuren van de regenboog.
De toegang en alle activiteiten zijn
gratis! Neem wel de portemonnee
mee om eventueel een bijdrage in
een pet van een muzikant te gooien
of iets lekkers of creatiefs te kopen.
We zouden het heel leuk vinden
als jullie met ons deze dag komen
vieren, dus wees welkom!
KleurT’op , dag van het Optimisme
en het Creatief Geluk.
25 Juni 2011, van 11:00 tot 17:00
uur, Dorpsacademie Mus & Muzen,
Irenestraat 4a, 3641BB te Wilnis
voor meer info & linkjes over de
bijdragende artiesten en het programma: www.dorpsacademie.nl
Wij danken het Rabo Dichterbij
Fonds voor hun gulle gift, zodat er
de afgelopen maanden enorm veel
mooi werk verricht kon worden en
wij deze KleurT'op kunnen vieren
met een pracht expositie van de
leerlingen!

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

De Raadszaal in Mijdrecht was
dinsdagavond jl. gevuld met
ondernemers en werknemers uit
de detailhandel en daghoreca. Na
een inspirerend openingswoord van
burgemeester Marianne Burgman,
waarin zij onder andere wees op de
voordelen van het Keurmerk Veilig
Ondernemen, kregen de deelnemers
in twee workshops van 45 minuten
te horen wat je kunt doen om geweld te voorkomen en hoe je dient
te handelen bij een overval of een
agressieve ‘klant’.
Daarna was er de mogelijkheid om
vragen te stellen aan Maarten Duijn
(adviseur bij het HBD), Gijs van der
Zee (Openbaar Ministerie) en Karel
van Engelenhoven (Politie Utrecht)
over preventie, afhandeling en
andere zaken. Tussen de bedrijven
door konden de aanwezigen in de
hal van het gemeentehuis terecht
op een kleine informatiemarkt
van organisaties op het gebied van
preventie, trainingen en nazorg.

Informatiemarkt in de hal van het gemeentehuis
Agressie
Uit onderzoek van het HBD
blijkt dat bijna één derde van het
winkelpersoneel vaak of regelmatig te maken heeft met agressieve ‘klanten’. Bedreigingen met
lichamelijk en/of geestelijk geweld
zijn daarmee een groot probleem
en belemmeren winkelpersoneel
om winkeldieven aan te houden of

Gijs van der Zee (Officier van Justitie, links) en Karel van Engelenhoven (Overvalcoördinator, rechts) gaven namens het Openbaar Ministerie en de Politie antwoorden op vragen van ondernemers en hun personeel.

ongewenste klanten aan te spreken.
Een op de drie winkelmedewerkers voelt zich dan ook regelmatig
onveilig in de winkel.
Overvallen
In 2009 is het aantal overvallen
op de detailhandel enorm gestegen. Ondernemers en werknemers
werden steeds vaker het slachtoffer
van criminelen die het gebruik van
geweld niet schuwen. In 2010 is
reeds een lichte daling te zien door
de inzet van onder andere de politie
en het openbaar ministerie. Echter,
elke overval is er één te veel.
Niet alleen vanwege de materiële
schade, maar vooral vanwege de
impact die het heeft op ondernemers en hun winkelpersoneel.
Met deze bijeenkomsten hopen de
organisatoren bij de ondernemers
en medewerkers bewustwording te
creëren over het voorkomen van
overvallen en agressie en hoe te
handelen in voorkomende situaties.

Voorkom woninginbraak tijdens vakantie
De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent extra aandacht voor het beveiligen van de woning.
Het CCV publiceert vandaag de zomertips om de kans op inbraak tijdens de vakantieperiode te verkleinen.
De adviezen zijn gebaseerd op het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naast tips over goed hang- en sluitwerk
richten de tips voor 2010 zich ook op het gebruik van nieuwe media.
Wees voorzichtig met sociale
media
Inbrekers kijken niet alleen door
het raam of bewoners thuis zijn.
Nieuwe media zijn een belangrijke
inspiratiebron om te checken wie
er met vakantie is. Lilian Tieman,
programmaleider Veilig Wonen
van het Centrum voor Veiligheid
en Criminaliteitspreventie: "Ook
inbrekers zijn actief op internet.
Let op dat je niet vermeldt dat je
met vakantie gaat op netwerken als
Twitter, Hyves en Facebook. Daarnaast raden wij het inspreken van
een vakantieperiode op je voicemail, een melding op je blog of in je
elektronische handtekening af."
Geef de woning een bewoonde
indruk
Bij het beveiligen van woningen

spelen zowel technische maatregelen als het gedrag van bewoners
een grote rol. Goedgekeurd hangen sluitwerk op ramen en deuren
verkleint de kans op inbraak aanzienlijk maar ook buren op elkaars
huis laten passen en de post laten
opruimen zijn effectieve maatregelen. Het is belangrijk de woning een
bewoonde indruk te geven, bijvoorbeeld door wat speelgoed in de tuin
achter te laten of een kopje op de
tafel te laten staan.
Beveilig woning en eigendommen
Tieman: “Onderzoek wijst uit dat
80% van de inbraken door gelegenheidsinbrekers wordt gepleegd.
Deze inbrekers zijn uit op gemak
en snel succes. Ze gebruiken hierbij
vaak een schroevendraaier voor
het openen van deur of raam.” Uit

onderzoek blijkt dat de inschatting
of de woning gemakkelijk te kraken
is, een belangrijk criterium is voor
inbrekers.
Het PKVW is een effectief bewezen instrument om woninginbraak
te voorkomen. In 2009 werden
40.000 nieuwe PKVW-certificaten
uitgereikt. Het PKVW is daarmee
nog altijd het grootste Nederlandse
beveiligingsconcept voor woning en
omgeving. Een woning die voldoet
aan de eisen van PKVW loopt 90%
minder kans op inbraak. De vakantietips zijn gebaseerd op de PKVW
maatregelen.
Links
Op de website www.politiekeurmerk.
nl vinden vakantiegangers in spé
een overzicht met tips om veilig op
vakantie te gaan.
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Door Piet van Buul

Airco Service Mijdrecht

Laat airco regelmatig controleren
Auto’s zijn tegenwoordig vrijwel allemaal standaard voorzien van een aircosysteem. Hoewel er hier zeker
geen sprake is van een tropisch klimaat wordt het gemak van een goed functionerend aircosysteem in de
auto door veel automobilisten op prijs gesteld. De meeste systemen zijn behoorlijk bedrijfszeker. En zolang
de airco werkt, gaat men er van uit dat alles goed gaat. Maar gemiddeld treedt er elk jaar ongeveer acht
procent koudeverlies op. “Dat gaat ten koste van het optimaal functioneren en kan leiden tot schade aan
het systeem,” zegt Jurgen Bader van Airco Service Mijdrecht.
Samen met zijn compagnon André
Peul begon Jurgen Bader zes jaar
geleden met een eigen aircoservice.
“Voor onze eigen auto’s moesten we
regelmatig de airco laten controleren.
Dat bracht ons op een zeker moment
op het idee om dat zelf te gaan doen.
We zijn een opleiding gaan volgen
en hebben de benodigde apparatuur
aangeschaft. Om die apparatuur zo
optimaal mogelijk te gebruiken zijn
we naast de controle van ons eigen
wagenpark ook controles gaan uitvoeren voor schadebedrijven en voor
particulieren. En inmiddels draaien
we al voor het vierde seizoen voor
particulieren. We hebben ons gespecialiseerd en we zijn aangesloten bij
WAECO AirCon Service. Dat maakt
het ons mogelijk om reparaties altijd
uit te voeren met vervangende onderdelen van originele kwaliteit tegen
sterk concurrerende prijzen.”
Controle airco niet in servicebeurt
“Vaak denken automobilisten dat de
controle van de airco vast onderdeel
is van de grote onderhoudsbeurt bij
de garage,” zegt Jurgen. “Maar dat
is lang niet altijd zo. Veel autodealers
laten dat over aan de specialisten.

Het is ook eigenlijk wel een vak
apart. Dat betekent dat bij de reguliere servicebeurt de auto weliswaar
in goede conditie gehouden wordt,
maar dat de airco veelal buiten beeld
blijft. Om er voor te zorgen dat je
kunt blijven beschikken over een
optimaal klimaat in je auto en om te
voorkomen dat er schade aan onderdelen van het aircosysteem ontstaat,
moet je dan bij een gekwalificeerde
aircowerkplaats zijn. Wij beschikken
over de meest moderne apparatuur
en wij zijn ook VROM gecertificeerd
om het systeem af te vullen.”
Tot 1993 werd er in de auto’s een
R12 airco systeem ingebouwd.
Daarna ging men over op het thans
gangbare systeem R134A. Bij Airco
Service Mijdrecht kunnen zo ook dat
oude systeem controleren en onderhouden. Jurgen: “Dat doen er niet
veel en dat betekent dat men in feite
met elke autoairco bij ons terecht
kan.”
Wat kan er mis gaan met de
airco?
Iedere autoairco verliest ongemerkt
koudemiddel. Dat kan jaarlijks oplopen tot zo’n acht procent. “Doe je
dus niks, dan is het rendement van je

systeem in een paar jaar tijd al bijna
tot de helft teruggelopen,” stelt Jurgen vast. “Dat kun je merken doordat de koelprestatie minder wordt.
Maar daarmee dreigt ook het gevaar
van schade aan de compressor. Na
compressorschade kan slijtage van
het materiaal in het systeem terecht
komen. Dat kan zich gaan ophopen
en nog meer schade veroorzaken.
Daarom moet het systeem van tijd tot
tijd een onderhoudsbeurt hebben.”
De meest voorkomende schade is
een lekkende condensor. Een tweede
schadepost die kan voorkomen is de
aircocompressor. “Ik adviseer ook
altijd om de airco regelmatig aan
te zetten, ook al is het buiten niet
snikheet,” zegt Jurgen. “Dat voorkomt dat de keerringen uitdrogen en
vervolgens gaan lekken. En ook in de
winter is de airco overigens een probaat middel om snel de condens van
je ramen weg te krijgen.”
De controle
Zo’n controle is in een goed half uur
uitgevoerd. Jurgen: “We hebben hier
een apparaat dat we op het systeem
in de auto aansluiten. Daarmee wordt
het nog aanwezige koelmiddel uit het
systeem gezogen. Je kunt dan precies

Jurgen Bader (links) met compagnon André Peul: ”Controle van de airco maakt
niet altijd deel uit van de onderhoudsbeurt.”
					
zien hoeveel er in de loop van de tijd
is verdwenen. Vervolgens wordt het
hele systeem grondig gevacumeerd
en tot slot wordt het dan weer afgevuld met olie, UV en koelmiddel. Wij
controleren ook het interieurfilter en
de filterdroger. Na zo’n controlebeurt
kun je ervan verzekerd zijn dat het
ventilatiesysteem en de airco weer
optimaal functioneren.”
Jurgen vindt het belangrijk dat de
automobilist weet dat de aircocontrole doorgaans niet in het normale
onderhoudsbeurt zit. “Uiteraard moet
iedereen zelf beslissen of hij het
systeem laat controleren. Maar doe
je niks dan loop je de kans vroeg of
laat met schade te komen zitten. En
dat loopt dan meteen in de papieren.
Ons motto is dan ook dat voorkomen
beter is dan genezen.”

foto patrick hesse

“Een afspraak maken voor een airco
check kan, maar is niet nodig,”zegt
Jurgen. “We hebben heel ruime openingstijden omdat we hier toch lange
dagen maken in verband met het
taxibedrijf, men hoeft dus bijna nooit
lang te wachten. En de airco check
duur ook niet lang, dus daar kan men
op wachten.”
Airco Service Mijdrecht is gevestigd
aan de Communicatieweg 11B op het
industrieterrein in Mijdrecht.
Tel. 0297 250505.
Internet:
www.aircoservicemijdrecht.nl.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 21.00 uur; vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur.
In dringende gevallen kan men ook
op afspraak op zondag terecht.

Argonsponsors te gast bij Aquafix Milieu
Sponsors van Argon treffen elkaar
niet alleen langs de lijn, maar ook
buiten het voetbalveld, bijvoorbeeld tijdens interessante bedrijfsbezoeken. Vrijdag jl. was een
dertigtal sponsors uitgenodigd bij
Aquafix Milieu in Mijdrecht.

VOKU sponsort Pijlstaartschool
Vanwege de enorme inschrijvingen
barst de Pijlstaartschool te Vinkeveen uit haar voegen. Een oplossing
om toch alle kinderen op één school
te houden is reeds gevonden: het
naastgelegen gebouw van de Parkieten en het inpandige lokaal van de
Duikelaar stellen zich beschikbaar.
In het Parkietengebouw kunnen
twee klassen worden ondergebracht
en in de Duikelaar één. Om deze
lokalen te kunnen gaan gebruiken
dienen deze eerst opgeknapt en onderwijsgeschikt te worden gemaakt.
En daar is extra geld voor nodig.
Leerling Ivy overhandigt namens
VOKU kunststof kozijnen & serres
te Mijdrecht & Amstelveen aan OBS
De Pijlstaartschool directeur Bert
van Diemen een donatie voor dit
project en hoopt dat ook anderen
dit voorbeeld zullen volgen, zodat
met behulp van sponsors de lokalen
leerklaar kunnen worden gemaakt.

Een vrijwillige bijdrage is welkom
op bankrekening 1158.67.341 St.
Auro De Pijlstaart, o.v.v. 'donatie’.
Tevens doet de school een oproep
aan overblijfmoeders. Hier is een
enorm te kort aan. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden via e-mail:
overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl

Het bedrijf heeft een ruim 20-jarige expertise op het gebied van
afvalwaterbehandeling en watergeleiding opgebouwd. In drie
productiehallen fabriceert Aquafix
o.a. vetafscheiders, olie-/benzineafscheiders, pompsystemen, prefab
leidingsystemen, watermeterputten
en septic-tanks. in de materialen
kunststof (HDPE), beton en RVS.
In groepjes werden de deelnemers
rondgeleid om het productieproces van kunststof en betonnen

waterzuiveringen van dichtbij te
aanschouwen. Na afloop kon er bij
een hapje een drankje en onder

begeleiding van live muziek worden
nagepraat over de boeiende en
uitstekend georganiseerde middag.
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De keuze van...

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

Een gegeven gans...
“Kom maar bij mij, ik heb gans
die op moet,” zeg ik tegen twee
vriendinnen. Even later stappen
ze met een flesje wijn onder de
arm mijn drempel over. “Moet je
zien.” Ik haal een complete gans
uit mijn koelkast tevoorschijn.
Met een gil springen beide
vriendinnen achteruit. Ze hadden
een mooie, gladde lap vlees verwacht. Geen dood dier, inclusief
veren, poten en met donkere
ronde oogjes die helder, maar
levenloos in de verte staren.
Terwijl ik het beest ontdoe van
borsten en poten, verschansen
mijn vriendinnen zich in de
woonkamer. Maar even later
verwijdert één van hen toch dapper de peesjes van de inmiddels
uitgesneden poten. Die avond
eten we als koninginnen; een
stoofpot van ganzenborst, met
een verrukkelijke wildsmaak.
De malse poten lekker in boter
gebakken ernaast.
Ganzenvlees, biologischer vind
je het niet. Dat vindt ook Jan
Steenbeek, voorzitter van de
Nederlandse Organisatie voor
Jacht- en Grondbeheer (NOJG).
Onlangs vergezelde ik hem en
Henk Oussoren tijdens een ganzenjacht in de polder Demmerik.
Steenbeek spreekt liever van
bestrijding, want dat is het officieel. De gans is een beschermd
dier en mag niet zomaar worden
afgeschoten. Het gaat gepaard
met een hoop regelgeving. Te
veel, meent Steenbeek. En toch
moet de populatie grauwe ganzen de komende jaren worden
teruggedrongen met ongeveer de
helft. Tot er nog maar 100.000
over zijn.
Maar er is één probleem. Wat
doen we met het vlees? Het
stukje wild waar bijna alle Europeanen hun vingers bij af zouden
likken, daar halen wij Nederlanders onze neus voor op. Omdat
ze het niet kwijt kunnen, willen
veel poeliers en restaurants het
verse wild zelfs gratis nog niet
hebben. Terwijl wij ons intussen
scheel betalen voor een stuk
eerlijk, biologisch scharrelvlees
met één of ander vaag keurmerk,
is New York nu zelfs bezig om
ganzen te doneren aan de voedselbanken in Pennsylvania. Een
topplan, dan kunnen mensen die
het niet breed hebben tenminste
genieten van deze lekkernij.
Moeten ze hier ook doen. Nog
even en we staan met z’n allen
kwijlend bij de voedselbank,
schreeuwend om gans.
Zojuist heb ik, met nog volle
buik, de laatste veren opgezogen van de keukenvloer. Voor
mij smaakt het naar meer. Een
gegeven gans, die kijk je niet in
de bek. Toch?

Boeken Tip 5...

1

Titel: Voor ik ga slapen		
Auteur: S.J. Watson
'Dit boek
springt
letterlijk
in het oog
door de
afbeelding
op de
voorkant,
maar ook
door het
ontbreken
van de titel en de naam van de
schrijver. 'Voor ik ga slapen' is
een psychologische thriller over
een 47-jarige vrouw, Christine,
die 's morgens wakker wordt in
een vreemd bed, in een vreemd
huis, naast een man die ze niet
kent. Ze herinnert zich niets van
wat er die nacht is gebeurd, en
wanneer ze zichzelf in de spiegel
ziet herkent ze zichzelf niet: ze
is veel ouder dan ze dacht. De
man vertelt haar dat hij Ben heet
en dat ze al tweeëntwintig jaar
getrouwd zijn, en dat haar geheugen jaren geleden is aangetast
door een ernstig ongeluk. Elke
nacht als Christine gaat slapen
worden haar herinneringen
gewist. Elke ochtend opnieuw
moet iemand haar vertellen wie
ze is. Ben helpt haar door haar
herinneringen en gebeurtenissen uit het verleden te vertellen,
maar wanneer ze met behulp van
een therapeut haar herinneringen
gaat opschrijven en teruglezen,
blijkt dat er iets niet klopt... Dit is
het eerste boek van deze auteur,
nadat ik het had gelezen bleek
het met vijf sterren gewaardeerd
te zijn in de VN Thrillergids. Ik
begrijp wel waarom!'
gelezen door
annemiek van scheppingen

De kinderen van de 		
olifantenhoeders		
Peter Høeg
De veertienjarige Peter, een groot
voetbaltalent, woont met zijn ouders
en zijn iets oudere zus Tilte op het
Deense eiland Finø. Als zijn ouders
tijdens een reis naar het buitenland
plotseling verdwijnen, gaan de twee
kinderen naar hen op zoek. Als ze
een aanwijzing volgen die hen op
het spoor brengt van grootschalige
misdaad, belanden Peter en Tilte
in een achtbaan van avonturen.
Hun speurwerk valt op en met de geheime dienst op hun hielen verandert
de zoektocht naar hun ouders in een
wilde rit vol bijzondere personages.
Hoe meer de kinderen ontdekken,
hoe meer ze zich afvragen of hun
ouders misschien deel uitmaken van
het criminele circuit.

Het proces van de eeuw
Christiaan Alberdingk Thijm
Eppo Boetselaar is een jonge, hongerige advocaat. Wanneer hij door een
speling van het lot terechtkomt bij
het prestigieuze Schwaab & Helvoeth, het grootste kantoor aan de
Zuidas, rijst zijn ster snel. Helemaal
als hij mag werken voor Willem
Helvoeth, de narcistische oprichter
van het kantoor. Maar dan gaat het
fout. Opgejaagd door de urennorm
en de onbegrensde ambitie van zijn
bazen maakt Eppo fouten. Om zijn
falen te maskeren rijgt hij de ene
leugen aan de andere. Hij sleept
Willem Helvoeth en het kantoor
mee in zijn onvermijdelijke val. Nu
staat Eppo, ontslagen en zonder

Roekz to Share bij
Beachclub Lust! op Eiland 1
Het succesvolle donderdagavondconcept Roekz to Share,
waarbij gastkoks kleine gerechtjes koken, begeleid door
drankjes en live-muziek, vindt op donderdag 30 juni a.s
plaats in Beachclub Lust! op Eiland 1 in Vinkeveen.
Er is live-muziek, keuze uit kleine gerechtjes, cocktails en
sangria en dj summerlove komt draaien.

De weerberichten voorspellen zomer voor volgende week,
dus we hebben er zin in!”

Britt gaat workshops geven over
haar bestseller 'De perfecte man' en
wordt geacht een ware liefdesexpert
te zijn. Haar zus Mia, die meegaat
als assistent, is nog steeds verliefd op
haar oude vlam en is zich nauwelijks
van andere mannen bewust. Zal de
exotische magie van de Cariben ook
voor de nuchtere Britt en de dromerige Mia haar werk doen? Blijft het
bij een onschuldige flirt of durven
beide vrouwen alles te riskeren en
een nieuwe toekomst te omarmen?

3

De drie zusjes 		
Alice Hoffman
Elv, Meg en Claire wonen met hun
moeder in een groot oud huis op
Long Island. Annie wil haar dochters
beschermen tegen alle nare dingen,
maar ze weet niet dat met Elv, haar
oudste, ‘het ergste al was gebeurd’ in
de zomer dat zij elf was geworden.
Wat doet een moeder als een van
haar kinderen het verkeerde pad
op gaat? Hoe redt ze een dochter
zonder de anderen op te offeren?
Hoe diep kan liefde gaan, en hoe ver
kan het je voeren?

2

Ron en Benjamin van Roekel: “Toen we begonnen met
Roekz to Share, was Hans Venneman van Lust! onze eerste gastkok. Hij heeft ons toen uitgenodigd om een keer
zijn gast te zijn. Dat doen we natuurlijk graag.
marlous van merkenstein

status, tegenover zijn voormalige
werkgever. Schwaab & Helvoeth wil
genoegdoening en sleept de gevallen
held voor de rechter. Eppo besluit,
tegen ieder advies in, zijn eigen zaak
te verdedigen. Het enige wat hij nog
heeft te verliezen is zichzelf.

4

De perfecte man 		
Sheila O'Flanagan
Een luxe cruise naar de Cariben.
Warme, tropische dagen, heerlijke
zwoele nachten. Maar de Ierse
zussen Britt en Mia stappen niet als
toerist aan boord van de Aphrodite.

5

Kwaad bloed 		
Leighton Gage
Mario Silva, hoofdinspecteur bij de
federale politie van Brazilië, wordt
op het onderzoek naar de dood
van bisschop Dom Felipe Antunes
gezet, die wordt vermoord tijdens
de inwijding van een kerk in een
afgelegen dorpje in het Braziliaanse
binnenland. Samen met zijn assistent
Hector Costa bindt Silva de strijd
aan met de staatspolitie en een corrupte juridische macht – maar ook
met criminelen, grote landeigenaren
en de Kerk zelf – in een race tegen
de klok, want al snel volgen er meer
gruwelijke moorden…

DE GROENE VENEN 		
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

La Canette, het best bewaarde
geheim van Vinkeveen
Samen met mijn hoofdredacteur Rob Isaacs heb ik iets ontdekt; een soort geheim. Als je vanuit VinkeveenDorp de Baambrugse Zuwe helemaal volgt en aan het eind rechts de Groenlandse Kade oprijdt, negeer dan
volledig de dreigende borden over politiecontroles, laat u niet intimideren door de grandioze villa's, maar
geniet gewoon van de mooie route door wat ik sinds het optrekken van de geluidsmuur langs de A2 ons
nieuwe stiltegebied noem (je gelooft niet dat je zo dicht bij de snelweg zit). Als er dan rechts een prachtig
donkerrood gebouw opdoemt, dat doet denken aan een combinatie van koloniale en Scandinavische stijl,
parkeer dan links uw auto en betreedt dit fraaie gebouw.
Omwille van de historie heeft
eigenaar Lamine Hedhili de naam
De Lokeend laten bestaan, maar dan
alleen voor het hotelgedeelte, dat
direct achter het restaurant is gesitueerd en door een prachtig terras
van het restaurant wordt gescheiden.
Het hotelgedeelte biedt vier tweepersoons suites op de begane grond, en
vier vierpersoonssuites op de bovenetage. Boven het restaurant bevinden
zich nog twee conferentieruimtes.
Het restaurant kreeg een nieuwe
naam: La Canette (onthoud die
naam!). We zijn vanavond uitgenodigd door eigenaar Hedhili om de
sfeer en vooral de geweldige gerechten te komen proeven. Direct bij binnenkomst worden we bijzonder hartelijk ontvangen door de charmante
gastvrouw Rabia, die duidelijk weet
hoe het hoort. De tafels zijn prachtig
gedekt en het restaurant, dat ruimte
biedt aan ongeveer 45 personen, ziet
er smaakvol uit. De menukaart biedt
verrassende combinaties en het is dan
ook moeilijk om een keuze maken uit
al dat lekkers. Rabia brengt redding,
door een proeverij van een aantal
gerechten op de kaart voor te stellen.
Geaccepteerd! We beginnen met
een amuse: een heerlijke gazpacho,
een frisse Spaanse koude soep met
Hollandse garnaaltjes. We zitten vorstelijk in de heerlijke stoelen waarin

uren tafelen geen probleem is. De
toon is gezet!
Als tweede gerecht krijgen we
geserveerd een mozzarellasalade
met gepocheerd kwarteleitje, Pata
Negraham, cornichons, perzik en
gesmolten plakjes eendenlever: een
geweldig kakofonie van smaken, op
een subtiele manier samengebracht.
Rob en ik kijken elkaar heel enthousiast aan en vragen ons af hoe het komt
dat we hier nog nooit eerder hebben
gegeten. Een blik op de kaart vertelt
ons dat de prijzen helemaal niet zo
hoog liggen en dat je al een driegangen dagmenu eet voor € 32,50. Een
gemiddeld hoofdgerecht komt rond
de 25 euro. Zeker gezien het gebodene is dit niet extreem te noemen,
want de hele ambiance en aankleding
van dit restaurant straalt topklasse
uit.
Als derde gerecht serveert Rabia
ons een mooi visgerecht: zalm en
mosselen, de zalm gepekeld, de
mosselen in koriander gemarineerd,
met zoetzuur prei, haringkaviaar
en avocado-crème. Wederom een
supergerecht en we genieten optimaal. Inmiddels is eigenaar Lamine
Hedhili gearriveerd. Deze bijzonder
vriendelijke en aimabele man vertelt
met veel passie over zijn restaurant.
Hij is blij dat de uitbreiding van de A2

zo goed als voltooid is, want maandenlang zat hij verscholen tussen de
zandhopen bij de afslag Vinkeveen en
de afgesloten Vinkenkade. De vele
gebodsborden aan het begin en het
eind van de Groenlandse Kade tonen
dat de wegbeheerder geen oog heeft
voor de ondernemersbelangen van de
langs dit traject gevestigde bedrijven.
De werkzaamheden aan de afrit
Vinkeveen naderen hun voltooiing en
op een aantal navigatiesystemen is
de gewijzigde situatie aangegeven.
Hedhili merkt dan ook verheugd dat
weer meer gasten zijn bedrijf weten
te vinden.
Inmiddels is Rabia met haar prachtige glimlach weer aan onze tafel
verschenen voor het volgende feestje:
gegrilde kabeljauw, aangemaakt
met citroen, tomaten, zuringsaus en
groenten linten. We genieten volop
en, zoals altijd tijdens dit soort gelegenheden, wisselen Rob en ik ideeën
uit voor de krant. Dit soort gesprekken zijn altijd bijzonder inspirerend
en ik realiseer mij hoe fijn het is dat
we bij De Groene Venen een stel
enthousiaste vakidioten zijn.
Daar is Rabia weer met de apotheose
van de avond: Hollandse lamsrug met
asperges en bloemkoolpuree, epoise
en eigen jus. Het malse vlees smaakt
optimaal. Dit is genieten met een
hoofdletter G.
Speciaal voor ons hebben de koks een
mini Grand dessert voor ons bereid: crème brûlée, een wentelteefje
van suikerbrood met een milkshake
van Malibu en citroentaart met mandarijn-sorbet. Een absolute top-avond,
terwijl het gewoon maandag is!
We maken nog even kennis met de
Chef Richard Veld en zijn keukenbrigade en na een hartelijk afscheid
van eigenaar Hedhili en charmante
gastvrouw Rabia kletsen Rob en ik
nog wat na op het parkeerterrein.
We hebben beiden het idee een geheim te hebben ontdekt; het best bewaarde geheim van Vinkeveen. Want
hoe komt het dat niet meer mensen
de weg weten te vinden naar dit
pareltje La Canette? En dan komt de
gewetensvraag: moet je dit geheim
bewaren? Dilemma. De journalist in
ons zegt natuurlijk: schreeuw het van
de daken, dat nieuws!
Misschien is het beter dit geheim alleen met u te delen. En als u het later
doorvertelt, moet u dat zelf weten.
Wat beslist wèl geheim moet blijven,
is het geheim van de Chef!

La Canette
Restaurant

www.lacanette.nl
www.delokeend.nl

De Lokeend Hotelsuites &
Conference
Groenlandsekade 61
3645 BB Vinkeveen
Telefoon: 0294-291544

Restaurant: 7 dagen geopend
maandag t/m vrijdag keuken van
12.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag & zondag keuken van
18.00 uur tot 22.00 uur
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Pascaud Open Dag op 30 juni
bij Beautysalon Périne
Of het nu gaat om verstrakking van uw huid, het vermindering van rimpels, verfijning van de poriën of het verbeteren van uw huidconditie. Beautysalon Périne biedt al enige jaren een speciaal anti-ageing concept, dat de
ruimte vult tussen gewone schoonheidsverzorging en de stap naar arts of kliniek. Een expert op het gebied van
anti-ageing is het merk “Pascaud Beauty Innovations”. Beautysalon Périne behoort binnen “Pascaud” tot een
VIP instituut. Dit wil zeggen dat alle specialisten van “Périne” een anti-ageing specialist zijn en ook diverse
(verplichte) (bij)scholingen moeten volgen.
Natuurlijke Lifting gelaat
De Pascaudlite Soft laser is een
100% veilige en pijnloze Laser die
beschikt over de nieuwste techniek
voor liften en verstevigen in Europa. De Pascaudlite zorgt dat zuiverlicht met één specifieke golflengte
gebruikt wordt om cellen optimaal
te stimuleren. Door de laser op
huidcellen te laten inwerken, wordt

de stofwisseling van de cel opnieuw
geactiveerd. Een kuurverband zorgt
voor een lang aanhoudend resultaat.
Ook na één behandeling ziet u al een
duidelijke verbetering, ideaal voor
een feestje of om kennis te maken
met de Pascaudlite! De Soft ofwel
Low Light Laser laat de huid op en
voert afvalstoffen af, waardoor de
huid weer zijn energie terug krijgt
met onder andere lifting als gevolg.
Meso therapie
Pascaud Meso brengt werkstoffen daar in de huid waar ze nodig zijn: in de levende cellagen.
Een biologische verjongingscocktail wordt razendsnel in de
huid gebracht d.m.v. pijnloze
microprikjes. Het resultaat: een
stralende huid met maximale
hydratatie en meer stevigheid.
Het Pascaud concept is veilig,
vertrouwd en pijnloos. Er verandert
niets aan uw natuurlijke gelaatsvormen en uitdrukkingen. U blijft uzelf,
maar dan jonger!

Ervaar het zelf op 30 juni
Wilt u uw huidconditie verbeteren
en weten wat Beautysalon Périne
en “Pascaud” uw huid kan bieden?
Maak dan een afspraak voor donderdag 30 juni. Op deze dag is er
speciaal een anti-ageing specialist
van “Pascaud Beauty Innovations”
aanwezig, om u kennis te laten
maken met alle mogelijkheden van
dit concept. U kunt zich inschrijven
voor een proef behandeling met de
Soft Laser of met de Mesotherapie.

U kunt reserveren via info@perine.nl of
bellen met (0297)273121. Beautysalon
Périne is gevestigd op: Hofland 4 te
Mijdrecht. Zie ook www.perine.nl

Stevige basis voor
kinderen en tieners

foto peter bakker

Achtervolging eindigt in Vinkeveen
De politie heeft woensdag jl. drie mannen uit Mijdrecht en Vinkeveen
aangehouden die verdacht worden van een woningoverval in Amstelveen die ochtend. De aanhoudingen vonden plaats na een achtervolging
over de A2 van Amstelveen naar Vinkeveen.
Twee jongemannen van 18 en een
20-jarige man drongen rond half elf
een woning binnen aan Veldlust en
bedreigden een minderjarige bewoner met een vuurwapen. De jongen
was op dat moment alleen thuis.
De verdachten namen een LCD-tv
mee en vluchtten weg in een eerder
in Mijdrecht gestolen auto. De intussen gealarmeerde Amsterdamse

politie zette de achtervolging in. In
Vinkeveen werd de auto klemgereden en konden direct twee overvallers worden aangehouden. Met assistentie van de politieregio Utrecht
werd de derde verdachte gearresteerd. Hij is overgedragen aan de
politie Amsterdam-Amstelland.
Bureau districtsrecherche Zuid onderzoekt de zaak. De drie verdachten zijn bekenden van de politie.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

Sportservice Midden Nederland houdt in september een Rolstoelvaardigheidstraining en Sport (ROVAS) voor mensen die willen leren hoe
ze gemakkelijker en efficiënter kunnen omgaan met hun rolstoel. De
cursus wordt gegeven op zes donderdagavonden van 1 september tot
en met 6 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Nifterlake College
in Maarssen. De kosten bedragen 60 euro. Aanmelden kan via
www.usportanders.nl door te klikken op de banner met de tekst ROVAS.

Cursusleider Judith Meeuwissen leert de deelnemers onder meer hoe je het makkelijkst een stoepje af gaat.							
		

Uiteraard krijgt u eerst een korte
intake, een huidanalyse en worden
uw wensen besproken. Na afloop
krijgt een persoonlijk anti-ageing
plan, zodat u precies weet wat de
mogelijkheden voor uw huid zijn.

HAPPY ME en HAPPY YOU -

Na overval Amstelveen

Sporten in je rolstoel

Happy Me (9 t/m 11 jaar) en Happy
You (12 t/m 14) zijn christelijke
sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen voor kinderen en tieners. Met
deze trainingen staan we open voor
iedereen, ongeacht welke levensovertuiging iemand heeft.
Deze trainingen zijn heel geschikt
voor minder weerbare kinderen, die
te maken hebben met ‘pesten’, of last
hebben van een negatief zelfbeeld en/
of faalangst. Daarnaast zijn de trainingen ook preventief en versterkend
van aard, dus geschikt voor eigenlijk
alle kinderen en tieners die in een
groep kunnen functioneren.
Er wordt op een speelse en creatieve
manier gewerkt met de kinderen
en de tieners, die leren zichzelf te
uitten, en voor zichzelf op te komen,
en naast alle sociale vaardigheden,
komen ook gevoelens, lastige emoties,
leugens en (Bijbelse) waarheden aan
bod.
De cursus Happy Me bestaat uit 10
bijeenkomsten van 2 uur, en de cursus
Happy You beslaat 12 bijeenkomsten
van 2 uur.
Om echt rendement uit de cursus te
halen wordt ook de thuisbasis van het
kind en de tiener ingeschakeld in de
vorm van 2 ouderavonden.
Beide cursussen starten in het najaar,
vanaf september, en worden gehouden in ‘De Weg’, Industrieweg 38F,
in Mijdrecht.
(ingang links naast Karwei).

Voor meer informatie (over de kosten
e.d.) en/of aanmelden: kijk op
www.happyme-derondevenen.nl, of
neem contact op met Linda Zijl, telefoon 0297-272780.

foto: sportservice midden nederland, karin beenen

Mensen die door een ziekte, aandoening of ongeluk (regelmatig)
in een rolstoel zitten, of lesgeven
aan mensen in een rolstoel, kunnen
meedoen aan deze cursus. Deelnemers leren hoe ze hun rolstoel
in het dagelijks leven goed kunnen
gebruiken en hoe ze hierin kunnen
sporten. Vaardigheden zoals efficiënt rijden, draaien en het nemen
van een drempel worden geoefend.
Ook staat er elke avond een sport
centraal waarin deze vaardigheden meteen in de praktijk worden
gebracht. Consulent aangepast
sporten Judith Meeuwissen merkt

vaak dat mensen behoefte hebben
aan deze training. “Als je in een
rolstoel komt te zitten, is dat in
het begin heel erg wennen. Als je
eenmaal handig bent met je rolstoel
geeft dat zoveel meer mogelijkheden en zelfvertrouwen.’’
Voor meer informatie kunnen
belangstellenden contact opnemen
met consulent aangepast sporten
Judith Meeuwissen van Sportservice Midden Nederland, telefoon
030-7513840 of 06-12949436,
e-mail: judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.

Open dag en 10 jarig bestaan Manege Maria Hoeve
Zondag 26 juni a.s viert Manege
Maria Hoeve zijn 10 jarig bestaan.
Dit willen wij niet ongemerkt voor
bij laten gaan, dus vieren wij dit met
een spectaculaire open dag voor
iedereen. We hebben een uitgebreid
programma samengesteld met onze
instructrices en de kinderen van
de Maria hoeve. We organiseren
een speurtocht door de stallen met
leuke prijzen te winnen zoals een
half uur privé les voor een beginner
of een gevorderde. We verloten een
leskaart van 10 lessen onder alle
mensen die bij ons langs komen. Er
staat een springkussen en er wordt
met pony’s gewandeld waar je op
kunt rijden.

Het programma voor de hele dag is
als volgt:
11.00 Springen
11.30 Paarden voetbal
12.00 Dressuur (8-12 jaar)
12.30 Mennen
13.00 Behendigheid met de pony’s
13.30 IJslander show
14.00 Dressuur (12-16 jaar)
14.30 Voltige
15.00 Dressuur ruiter Bente geeft
een mooie show.
15.30 Carrousel
U kunt zich deze dag ook inschrijven
voor een gratis proefles.
Manege Maria Hoeve

www.manegemariahoeve.nl

WVA jeugd maakt kans op titels
in Combi Amsterdam
Zowel Willemijn Offerman als
Bart Albers van de jeugd van
WVA maken kans op de titel in de
COMBI-wedstrijd Amsterdam, een
wedstrijdcircuit voor de jeugd. Bij
zes verschillende verenigingen in de
regio zeilen 100 tot 200 jongeren op
verschillende niveaus wedstrijden in
Optimisten, Splashes en RSFeva’s.
In het Pinksterweekeind werden
de een na laatste series gevaren in
Haarlem. Het jeugdzeilteam van
de WVA was volop aanwezig op de
wedstrijden op de Mooie Nel. Vol
spanning wordt in het jeugdteam
uitgekeken naar het laatste weekend
op de Braassemermeer op 25 en 26
juni. Kan Bart zijn eerste positie be-

houden of gaat Bas Veerman er met
de titel vandoor? Wat doet Robin in
de Optimist A? Zeilt hij de punten bij
elkaar voor de titel? En verdedigt
Willemijn haar positie? Met hoeveel
titels en bekers komt de WVA naar
huis? We gaan in ieder geval met
veel mensen ter plaatse kijken hoe
dit afloopt...
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Deze week in
2THePoint,
Intocht
Avond4daagse, Straattheater, Amsterdam
uit Recreatieschap Vinkeveen
elk even uur op Midpoint TV
Deze week als
Special een
uitgebreide
impressie van
het Straattheater festival elk
oneven uur op Midpoint TV
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De Club van…

Door Piet van Buul

Tjebbe de Boer

Het Gein is een bijzonder cultuurlandschap
In het uiterste noordoostelijke deel van onze gemeente ligt een bijzonder
mooi agrarisch cultuurlandschap. Tjebbe de Boer, voorzitter van de vereniging ‘Spaar het Gein’ durft de stelling aan dat het Geingebied met het riviertje de Gein, het mooiste stukje van de gemeente is. De doelstelling van
zijn vereniging is dan ook om zich in te zetten voor de bescherming van de
schoonheid, de rust en het landelijk karakter van het Geingebied.

De vereniging ‘Spaar het Gein’ is
opgericht toen in 1992 de toenmalige
gemeente Abcoude van plan was om
een vergunning af te geven voor de
oprichting van een dierenhotel in het
gebied. “Die plannen stuitten
op verzet van een groot aantal
mensen,”vertelt Tjebbe de Boer.
“Voor een deel waren dat bewoners
van het gebied, die dus rechtstreeks
betrokken waren. Maar voor een deel
waren dat ook inwoners van Abcoude
en omgeving, die zich uitspraken
voor het behoud van het bestaande
landelijke karakter van het gebied.
Het verzet tegen die plannen werd
gebundeld in de nieuw opgerichte
vereniging Spaar het Gein. Hoewel
de oorsprong van onze vereniging dus
ligt in het verzet tegen de verstrekking van een vergunning, zou ik de
vereniging toch geen actiegroep
willen noemen. Wij richten ons vooral
op de bescherming van het gebied.
Van tijd tot tijd gebeuren er dan
dingen die het gebied zouden kunnen aantasten en waar wij het niet
mee eens zijn. Dat laten we dan wel
blijken. We kiezen daarin bij voorkeur
de weg van het overleg. We willen
een gesprekspartner zijn, die op een
constructieve manier mee wil zoeken
naar aanvaardbare oplossing. En de
geschiedenis heeft geleerd dat we
daar een heel eind mee komen.”
De vereniging
De vereniging telt momenteel
ongeveer 450 leden. Het bestuur van
zeven mensen staat onder voorzitterschap van Tjebbe de Boer. “Een van
de bijzondere kenmerken van onze
vereniging is de samenstelling van het
bestuur. We hebben statutair vastgelegd dat het bestuur uit drie geledingen moet bestaan. Dat zijn de boeren
die in dat gebied hun bedrijf uitoefenen en de burgers die in dat gebied
wonen. De derde categorie bestaat

uit mensen van buiten het gebied, die
geen rechtstreeks persoonlijk belang
hebben, maar die dit bijzondere landschap een warm hart toe dragen. Op
die manier bereiken we een goede
spreiding van rechtstreeks belang,
interesse en zorg voor het gebied.
Verder zijn we een normale vereniging die regelmatig een nieuwsbrief
uit geeft om de leden op de hoogte te
houden, en hebben we jaarlijks onze
jaarvergadering. We beleggen ook
van tijd tot tijd een avond waarop we
iemand uitnodigen die ons wat kan
vertellen in relatie tot het gebied en
de natuur. En uiteraard hebben we
een website www.spaarhetgein.nl,
waar men alle informatie over onze
vereniging terug kan vinden.”
Bedreigingen
Ondanks het bijzondere karakter van
het gebied ontstaan er toch af en toe
plannen die daar afbreuk aan dreigen
te doen. Tjebbe: “onze vereniging
is in de loop van haar bestaan bij
verschillende gelegenheden in actie
moeten komen. Het dierenhotel uit
de beginjaren is er niet gekomen.
Maar vervolgens kwam er in de jaren
negentig een plan om de spoorlijn
Amsterdam Utrecht te verdubbelen. Dat spoor loopt vlak langs
de bebouwde kom van Abcoude en
kruist ook het riviertje. Het rijk en de
spoorwegen wilden daar een groot
viaduct over het Gein aanleggen. Dat
leek nergens op en zou een grove
aantasting van het landelijk karakter
zijn. Samen met de bewonersgroep
hebben we alternatieve oplossingen
gezocht. Wij kwamen uit op een
aquaduct onder de rivier door. Onder
het motto ‘De trein onder het Gein’
zijn we toen gaan lobbyen. We kregen
steun uit omliggende gemeenten en
ook Abcoude stond aan onze kant. We
zijn met goede argumenten naar de
beleidsmakers gegaan, hebben be-

Op zaterdag 23 juli gaat het 36ste
Plassentoernooi bij de VLTV van
start. Negen dagen lang kan men
genieten van geweldig tennis en
overheerlijk eten. Op de Vinkeveense tennisvereniging worden op
dit moment vier nieuwe smashcourtbanen aangelegd, geschikt
voor alle weersomstandigheden
en waardoor de plassen op de
baan tot het verleden behoren.

trokkenen en vooral ook kamerleden
hier naar toe gehaald en ze laten zien
waar het om ging. Uiteindelijk heeft
dat resultaat gehad. De trein gaat al
een tijdje onder het Gein door en er is
een keurig nieuw station gekomen.”
Geen snelweg door het Gein
Een tweede groot project waar de
vereniging zich voor heeft ingezet is
het verzet tegen de snelwegverbinding van de A9 met de A6. Dat stuk
weg zou door het Geingebied gaan
en het gebied rond het Naardermeer
doorkruisen. “Ook hier hebben we
samenwerking gezocht en coalities
gevormd met mensen uit Naarden,
Weesp, Nigtevegt en Abcoude. We
hadden hier ook Natuurmonumenten
aan onze zijde. Het ging om een project van 4 miljard euro waar in totaal
zo’n 17 gemeenten bij betrokken waren. Dan moet je de zaak heel goed
organiseren, wil je gehoord worden.
Dankzij de inbreng van leden die
beroepsmatig van wanten weten over
dit soort projecten en een gedegen
studie, wisten we waar we het over
hadden. Je moet namelijk zorgen
dat je op gelijkwaardig niveau kunt
meepraten. Eenmaal aan tafel kun je
dan gezamenlijk naar alternatieven
gaan zoeken. En tot slot zorgen voor
het nodige lobbywerk bij de beleidsmakers en de beslissers. Resultaat
was uiteindelijk dat er een alternatief
plan is gekomen met verbreding van
de A1 en de bestaande A9.”
Deskundigheid inbrengen
“Wij prijzen ons gelukkig dat we als
vereniging een beroep kunnen doen
op tal van deskundigen, zowel in

Sportnieuws
Plassentoernooi VLTV
over 4 weken van
start

Tjebbe de Boer: ”De vereniging ‘Spaar het Gein’ is géén actiegroep, maar we
schromen niet om in actie te komen als het fraaie gebied aangetast dreigt te
worden.”
foto patrick hesse

Tijdens de toernooiweek kan men
dagelijks genieten van heerlijke
maaltijden, verzorgd door restaurant de Eetkamer van Vinkeveen. Het toernooi wordt op 30
juli afgesloten met een gezellig
strandfeest! De veteranen sluiten
op 29 juli hun toernooi af met een
leuke dixieband. Op zondag 31 juli
worden de finales gespeeld.
Inschrijven kan via
www.plassentoernooi.nl. Hier kun je
ook alle overige informatie vinden
van het toernooi. Inschrijven kan
t/m 6 juli 2011.

de ledenkring als daarbuiten,” zegt
Tjebbe. “Dat heeft tot gevolg dat
je sneller serieus genomen wordt.
Wanneer je dan vervolgens ook nog
laat blijken dat je niet blijft steken
in een afwijzing maar ook bereid
bent constructief mee te zoeken naar
oplossingen dan lukt dat wel. Dat
is recentelijk nog gebleken toen de
plannen voor de dijkversterking aan
de orde kwamen. Dijkversterking in
het belang van de veiligheid is prima.
Maar het gaat er dan wel om hoe
je dat doet. Het waterschap wilde
de dijken van het Gein ophogen en
duizenden bomen kappen. Ze hadden
aanvankelijk helemaal geen zin had
om met ons over alternatieven te praten. Na de laatste waterschapsverkiezingen en een goed gesprek met de
nieuwe dijkgraaf kwam het overleg
wel op gang en is er uiteindelijk een
veel betere oplossing uitgekomen die
recht doet aan alle belangen. Van de
4500 bomen hoefden er toen maar
200 weg.”
De vereniging ‘Spaar het Gein’ noemt
zich geen actiegroep maar schroomt
niet in actie te komen als het fraaie
gebied aangetast dreigt te worden.
“We zijn niet tegen veranderingen
maar het gaat er dan wel om hoe
je dat doet,” zegt Tjebbe. “Ik nodig
alle inwoners van de nieuwe Ronde
Venen uit om komende zomer eens
te komen kijken en een fietstochtje
langs het Gein te maken. Dan zullen
ze ervaren hoe uniek mooi het hier
is en zullen ze begrijpen dat we dat
graag zo ongerept mogelijk in stand
willen houden. Daar kunnen ze aan
meewerken door lid van onze vereniging te worden.”

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Voor het
mooiste uitzicht!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Yamaha T-Max 500

Live life to the T-Max
Vandaag ben ben ik bij Ed Heining Best Buy Bikes te Mijdrecht. Een
echt familiebedrijf, want Ed ’s vrouw is aanwezig, zijn vrolijke, goedlachse dochter en chef werkplaats/schoonzoon Scott. Ed heeft een
leuke Yamaha T-Max staan uit 200 met slechts 20.000 kilometer op de
teller. Kijk, dat is weer eens een fiets waar ik nog nooit mee gereden
heb, en die op mijn verlanglijstje stond. Deze moeder der Japanse motorscooters is me er eentje. Bloedsnel en een top acceleratie. Na een
paar weken geleden de snelste productiescooter gereden te hebben,
ben ik erg benieuwd wat deze halve liter doet.
De scooter slaat meteen aan, even
moet ik zoeken hoe het zadel
omhoog gaat. Na een druk op de
contactsleutel in het slot gaat het
zadel met veer open en kan mijn
camera-rugtas riant liggen. Ideaal
voor de dagelijkse boodschappen,
of een zeer uit de kluiten gewassen
boterhamtrommeltje. De T-Max
reageert fel op het gas en ik heb
er meteen lol in; dit is een potent
ventje zeg!
Het zeer riante zadel zit perfect en
kan ik mijn benen niet alleen recht
onder me zetten, net als op een
keukenstoel, maar zijn er ook uitsparingen zodat ik ze kan strekken.
Dat zit gek, maar wel heel comfortabel. Helaas heeft het riante zadel
ook zijn keerzijde: bij het stoplicht
wil ik allebei de voetjes op de

F O R

M A N
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vloer zetten, maar dat kost moeite
omdat het zadel zo breed is. Maar
ja, het moet uit de lengte of uit de
breedte komen.
Inmiddels is de Yamaha aardig op
bedrijfstemperatuur en kan het gas
er op. Zóóó zeg! Dat gaat van zijn
plaats! Met grote stappen gaat hij
vooruit. En als ik gewend ben aan
de zit, gaat het allemaal vanzelf:
vóór de bocht je hele lichaam naar
één kant verplaatsen, plat liggen en
gas erop.
De banden zijn niet helemaal berekend op de sportieve rit, waarschijnlijk zijn dit nog de af-fabriek
gemonteerde banden, gezien de
kilometerstand. Ik zou zeggen een
paar lekkere sportbanden er op
en laat het feest maar beginnen.
Verder is er op de T-Max niet veel

aan te merken; alles ziet er nog
naar behoren uit en zeker gezien de
leeftijd is dit een mooie motorscooter. Een lekkere verwen-poetsbeurt,
een afleveringsbeurtje en de lol kan
beginnen. Echt een scooter voor
wie de Suzuki Burgman wat te
braaf is. Zie de T-Max maar als het
rebellerende neefje van de Suzuki.
Persoonlijk spreekt hij me ook
meer aan (sorry, Burgmanrijders).
Hij heeft gewoon iets brutaals in
de rijstijl. Snel terug naar Best Buy
Bikes want de eerste regendruppels

vallen al weer en ik wil Scott geen
onnodig poetswerk bezorgen.
Prijs:
€ 3.990,-

Openingstijden:
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08:30 - 18:00 uur
Vrijdagavond koopavond: 08:30 - 21:00
uur (van 1 maart t/m 1 oktober)
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur

Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht
Tel: 0297-255076
info@bestbuybikes.nl

W O M A N

15% korting op

Van Rijn Racing boekt vooruitgang

birkenstocks, lazamani
slippers en
scholl schoenen

TOTALE KORTING
TOT

50% !!!

Maison Scotch, Citizens of Humanity, Circle of Trust, Nolita, Ra-eR, Culture, Saint
Tropez, Aaiko, My Brand, Braez, Dept, Silvian Heach, Sacks, Sust, Ana Alcazar, Fab.
Tassen, Scotch & Soda en Buddha to Buddha.

Hoogstraat 1, 1391 BP Abcoude, T: 0294-282581,
E: info@dubbelendwars.com

Ondanks een spin, een zandbak en een lekke
band, wist het team Van Rijn Racing tijdens
de derde wedstrijd voor het NK Rallyracing,
afgelopen weekend in Valkenswaard, een
twaalfde plaats te behalen, net buiten de
B-finale. De race werd gekenmerkt door dan
weer nat, dan weer droog weer en dat zorgde
voor moeilijk te voorspellen bandenkeuzes.
Gelukkig heeft het team zijn veranderingen

aan de Skoda Favia wedstrijdwagen goed
kunnen beproeven. Volgende wedstrijd
hoopt Van Rijn Racing op beter weer, zodat
men kan uitvinden waar de verschillen met
de concurrenten zitten. Op 17 juli zal het
Mijdrechtse team weer aan de start verschijnen op het Eurocircuit te Valkenswaard. Het
laatste nieuws en foto’s is te vinden op:

www.vanrijnracing.nl.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Door Michael Reuling

Kever cabrio

Dakloze Kever

foto's patrick hesse

Via mijn gewaardeerde collega Patrick Hesse beland ik voor dit verhaal
net buiten de regio in Nieuwkoop. Om precies te zijn bij Steven en
Miranda van Kever Cabrio Rally Groene Hart en Puur Trouwservice.
Bij het oprijden van het erf worden
we enthousiast begroet door Steven
van Veen. Even later arriveert ook
Miranda met hun bassethound, een
echte goedzak. Buiten staan een
aantal prachtige klassiekers te glimmen in de felle zon. De Volkswagen
Transporter (T1) van de eerste
generatie ziet er werkelijk fantastisch uit met de rode en witte lak.
Maar de absolute uitblinker op het
boerenerf is de prachtige klassieke
Rolls Royce Silver Cloud, met de
bijnaam Elisabeth. Een adembenemend, prachtig gelijnd en imposant
slagschip. Mooi plaatwerk, opgepoetst chroom, goed verzorgd leder
en de onmiskenbare geur van hout
en leder in het interieur. Steven kan
het in zijn enthousiasme niet laten
om de aluminium 6,23 liter achtcilinder in V-vorm even te starten.
De grote motor klinkt als een goed
gedirigeerd concert en draait net zo
soepel als een hedendaagse motor.
Steven legt uit dat bij de verhuur
van klassiekers de service op en top
moet zijn. Zo haalt hij het voorbeeld
aan dat een ander verhuurbedrijf het
leder had opgepoetst, waarna het

poetsmiddel in de trouwjurk kwam
te zitten. Dat zijn zaken die je niet
wilt meemaken op de belangrijkste
dag van je leven. Steven zorgt er dan
ook voor dat de auto's in topconditie
zijn, zodat je ook niet stil komt te
staan. En als de auto onverhoopt
niet beschikbaar is door een mankement, dan heeft hij diverse voertuigen waarmee je alsnog goed voor de
dag komt.
En jawel, als we de schuur inlopen
verschijnt er een prachtige collectie
voertuigen. Talloze Kever cabrio's,
Volkswagen Transporters (T1), een
aantal Solexen, meerdere elektrische Vespa's voor groepsexcursies
en twee prachtig gerestaureerde
Vespa's uit de jaren '60 die jarenlang in Rome hebben rondgereden.
Maak je geen zorgen, als trouwpaar
hoef je geen helm op. De Vespa's
worden onder meer in combinatie
met de prachtige T1 verhuurd. "Zie
je het al voor je? Een prachtige
klassieke aanhangwagen, met twee
unieke Vespa's, voortgetrokken door
een mooie Transporter."

Maar we zijn hier niet voor de
Rolls, de Vespa's of de T1. Nee, we
zijn hier voor de klassieke Kever
cabrio. Buiten staat de witte 1303
S al te wachten. Kap naar beneden, sleutels reeds in het contact.
De Kever, nog altijd een populaire
auto onder velen. Geen wonder,
want er zijn van 1946 tot 2003 (!)
maar liefst 21.529.464 exemplaren
geproduceerd. In 1972 passeert de
Kever de T-Ford als meest geproduceerde auto ter wereld. Met een
verkoopprijs van Fl 5.090,- in 1964
was de Kever redelijk betaalbaar,
waardoor er behoorlijk wat exemplaren op Neerlands wegen verschenen. En je kunt geen specifieke
Kever-rijder betitelen, in tegenstelling tot bij andere auto's uit die tijd.
Bouwvakkers, caissieres, advocaten,
studenten; het lijkt wel alsof iedereen in zo'n Kever reed.
Voor mij is dit de eerste klassieker
waar ik achter het stuur stap. Even
wennen dus, want het is werken
in zo'n auto. Geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachting en geen
toerenteller. Geweldig. Tijdens het
rijden in een cabrio vergeet je de
tijd en verdwijnt de haast. Sowieso
gaat het allemaal niet zo heel snel
als in een moderne auto. In een

Nieuwe horecavoorziening in recreatiegebied De Hoge Dijk
Groengebied Amstelland wil in
recreatiegebied De Hoge Dijk, gelegen tussen Amsterdam Zuidoost
en Abcoude, een nieuwe horecavoorziening realiseren. Nu nog is
de plek in gebruik als opslagplaats,
maar als het aan het recreatieschap ligt, kunnen jong en oud
hier straks terecht voor een hapje
en een drankje aan het water. Het
recreatieschap startte deze week
een campagne om een geschikte
ondernemer te vinden. Via advertenties en mailings worden ondernemers opgeroepen hun plannen
voor de Abcouderstraatweg 76 in
Amsterdam in te dienen.
Het recreatieschap zoekt een ondernemer die een onderscheidende
horecavoorziening kan realiseren
voor de wijde omgeving. Vanwege
de plek aan het water zijn ook combinaties met sport- en educatieacti-

viteiten denkbaar. De ligging in de
groene omgeving met waardevolle
natuurwaarden schept voorwaarden
aan de ontwikkeling. Het ontwerp
en materiaalgebruik moeten onder
andere passen in de natuurlijke en
landschappelijke ruimte.
De exacte invulling van de locatie
laat het recreatieschap graag over
aan de markt. Ondernemers kunnen
hun plannen indienen tot 3 september.
Het recreatieschap toetst de ingediende plannen aan het programma
van eisen en wensen en aan de nota
van uitgangspunten. Naar verwachting selecteert het recreatieschap in
het voorjaar van 2012 een geschikte kandidaat. Deze kan daarna
de benodigde procedures met de
gemeente opstarten voor realisatie
van het plan.

De Hoge Dijk
Recreatiegebied De Hoge Dijk ligt
aan de rand van Amsterdam en telt
jaarlijks zo’n 130.000 bezoeken.
Het gebied trekt zowel gezinnen
met jonge kinderen, als natuurliefhebbers en golfers. De recreatieplas
is een officiële zwemlocatie en er is
een speelsloot met speeltoestellen
voor de kleinere kinderen.
Natuurliefhebbers komen er voor
de bijzondere flora en fauna dicht
bij de stad. Het gebied maakt deel
uit van een ecologische hoofdstructuur die het IJmeer verbindt met de
Polder en de Rondehoep in OuderAmstel. De golfbaan trekt vanwege
het openbare karakter jaarlijks vele
bezoekers.
Kijk voor meer informatie op

www.groengebied-amstelland.nl

klassieker maakt het je helemaal
geen klap uit. Dit is genieten. Met
de wind door je haren, mensen
die hun duim opsteken en hun nek
verdraaien bij het omkijken. En
achter je fluit vrolijk de 1600 cc
luchtgekoelde viercilinder boxermotor met injectie (50 pk). Iedereen
kent het kenmerkende geluid wel
van de Kever. Deze injectiemotor
was destijds voor de Amerikaanse
markt en kent een uitstoot van
1,5%. Deze zou 4% mogen zijn
voor de klassieker. Ter vergelijking,
een moderne wagen kent vandaag
de dag 1% uitstoot en zeer milieuvriendelijke auto's slechts 0,5%!
De Kever biedt ruimte aan vier man
en wat spullen. Een ideale auto dus
om in de zomer eens een tour te
maken en wat picknick spullen mee
te nemen. Immers, de zomer komt
eraan en wat is dan leuker om in
een cabrio rond te toeren. En dan
helemaal een klassieke cabrio!

je vrienden of collega's een dag
rally-rijden door het groene hart?
Dan kun je door Steven een rally uit
laten stippelen, waarna je met een
divers scala aan gekleurde Kevers
door het landschap rijdt. En of het
nou regent of prachtig weer is, kap
open of dicht, in een Kever is het
een absolute belevenis. Bij Steven
en Miranda zijn diverse arrangementen mogelijk. Varierend van een
ochtend Kever en een middag met
e-Scooters, of een rondje varen met
daarna een rally en uitgebreide barbecue of high tea. Rallyrijden kan
vanaf € 69,50 per persoon (voor
vier personen per Kever).
Kijk ook eens op hun websites,
www.rallykever.nl en

www.puur-trouwservice.nl.

Twijfel je of je een klassieker wilt,
of überhaupt een cabrio? Dan is
het leuk om jezelf een keer een
dag klassieker rijden cadeau te
doen. De Kever kun je al huren
voor je bruiloft vanaf € 150,- per
dag incl. BTW (exclusief brandstof
en kilometers). En wil je met al

vervolg van pagina 3
als de inbreng van de raadpleging
nergens in de stukken terug te vinden is.” Van Olden van de VVD stak
in een juichend betoog de loftrompet
over het bestaan van de nota’s. Hij
vond het al ‘geweldig’ en ‘prachtig’
dat ze er zijn. De reactienota op de
inwonersinbreng vond hij ‘voortreffelijk’. Vervolgens veegde hij er de
vloer mee aan. “De beleidsnota en
de voorjaarsnota sluiten niet op
elkaar aan. Het beleidsplan is niet te
financieren. Het beleid zal opnieuw
geformuleerd moeten worden, maar
dan met dingen die ook uitvoerbaar
zijn,” aldus Van Olden.
Verwarring
Voordat het college de kans kreeg
om op de vele vragen betreffende
de beleidsnota te antwoorden,
ontstond een discussie over de
gevolgde procedure. Cees Houmes
van D66 stelde vast dat de voorjaarsnota in zijn huidige vorm niet
voldoet aan de criteria die vastlig-

gen in de gemeentelijke verordening. Zijn conclusie dat de nota
daarom niet behandeld kan worden,
werd door anderen gedeeld. Enkele
inventieve raadsleden stelden voor
om de nota dan maar een andere
naam te geven, zodat daarmee het
probleem werd omzeild. De discussie leidde vervolgens nergens toe
en de wethouders kwamen slechts
tot een globale beantwoording
van de vragen. De kwestie werd
doorgeschoven naar de komende
raadsvergadering. Dan zal er ook
opnieuw gediscussieerd worden
over de vraag hoe nu verder gegaan
kan worden. Dan komen ook vragen
aan de orde zoals die over de
bezuinigingen. Kun je de volledige
bezuinigingen bij negen grote subsidieontvangers neer leggen en de
kleintjes ontzien? Of kan langzaam
groeiend gras een bijdrage zijn in de
bezuinigingen op de maaikosten?
De raad vergadert op 30 juni en 4
juli a.s.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 25
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Deel v.d onderarm; 5. soort geweer; 10.
amfibie; 11. deel van een etmaal; 12. vereerd symbool; 14. beeldopnameapparaat;
16. sociëteit; 18. schoeisel; 20. korf; 22.
nachtkleding; 23. papegaai; 24. plaaggeest;
25. emmer; 27. grote fan; 29. moeraspalm;
30. appelsoort; 32. gepeupel; 34. dierengeluid; 35. ton; 37. nachthagedis; 39. zuurdeeg; 42. edelstand; 44. meubelstuk; 46.
beloning; 48. windvrij; 49. chemisch element; 50. armoedige woning; 51. kost voor
dieren; 53. mineraal; 55. bewijsstuk; 56.
elk; 58. moeder; 60. mannetjesbij; 61.
nieuw; 62. verbolgen; 63. uitstekend deel
v.e. gebouw.
VERTICAAL:
1. Rijtuig met één trekdier; 2. heldendicht;
3. schaakterm; 4. pronkzuchtig; 6. insect;
7. op leeftijd; 8. heester; 9. tandwiel; 12.
drukinkt in poedervorm; 13. lentemaand;
14. verlangen; 15. steekschuim; 17. eveneens; 19. oppervlaktemaat; 21. drinkbeker;
26. opstandeling; 27. helleveeg; 28. perceel; 29. stekelige plant; 31. deel van het
dak; 33. kledingstuk; 36. zeer snel; 37. vertakte horens; 38. viseter; 39. soort stof;
40. koffiesoort; 41. ontvangdraad; 43.
tweetal; 45. afstammeling; 47. wilde haver;
52. toespraak; 53. hoop; 54. speer; 55. god
van de liefde; 57. vallei; 59. voorzetsel.

Sudoku week 25
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 24
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Chauffeur bakwagen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Reachtruckchauffeur
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) voor DTP & Grafische Vormgeving
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Vakantiekracht medewerker historische bouwmaterialen m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Een Communicatiemedewerker
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Keuken/Afwas hulp (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Plaats: Mijdrecht
Functie: Financiele professional (fulltime)
Organisatie: Merco Polymers B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verzorger Masseur SV Hertha Vinkeveen
Organisatie: SV Hertha
Plaats: Vinkeveen
Functie: Accountmanager New Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commerciële werkvoorbereider/calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Interieurverzorger parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Proces Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commerciële technische medewerker balie/binnendienst
Organisatie: Aquafix Milieu bv
Plaats: Mijdrecht

Functie: Veeverzorger
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: allround cv-monteur/loodgieter
Organisatie: Van Zijtveld Technisch Installatieburo
Plaats: Mijdrecht

Functie: Grondwerker/ Stratenmaker
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste postsorteerders
Organisatie: Regiopost de Linge en Mike's Delivery Service
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker BSO wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime) Uithoorn
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

gezocHt!

Functie: Receptioniste m/v
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager Uitzenden & Teamleider
Elektromonteur
Organisatie: Matchez Personeelsbemiddeling
Plaats: Amstelveen

Functie: hostess/gastvrouw M/V
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Wij zoeken een specialist met Passie!

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime) Mijdrecht
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: (Evenementen)beveiliger
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Profile Tyrecenter Hogendoorn, hyperspecialist in banden en velgen en een
begrip in de regio Mijdrecht, is wegens zeer sterke groei van haar activiteiten per
heden op zoek naar een:

Functie: (Leerling)slager / (Leerling)kok
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht

Functie: Brandwacht m/v
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Lijnoperator
Organisatie: Randstad Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Interieur verzorgster - huishoudelijk hulp 1 dag pw
Organisatie: EMKO Sushi
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commerciële Techneut (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Keukenhulp bij De Veensteker Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Netwerk Consultants (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig Werkende Kok bij De Veensteker
Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Software Implementatie Specialist (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions

logistiek medewerk(st)er
Voor deze full-time functie zijn we op zoek naar iemand met logistiek inzicht.
Ben jij verder tussen de 20 en 25 jaar en in het bezit van een rijbewijs? Dan is deze
functie binnen ons leuke, jonge team echt iets voor jou!
Wij bieden een uitdagende functie met een goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, diverse opleidingen en trainingen en voor hen die het in
zich hebben zijn er binnen onze organisatie doorgroeimogelijkheden.

Hogendoorn
Geïnteresseerd? Spreekt deze functie je aan, stuur dan je CV
en motivatiebrief naar Profile Tyrecenter Hogendoorn, Postbus 252,
3640 AG Mijdrecht of naar mijdrecht@profile.nl
Hyperspecialist in banden en velgen
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Terugblik op een geslaagd
Straattheaterfestival De Ronde Venen 2011

Hoogtepunten van het Straattheater De Ronde Venen waren
de circus- en komedieshow van de

Canadese Group Les Vitaminés,
de dansende aapjes van Duo Gi-Jo,
en het gestuntel van de timmerlieden gespeeld door The Primitives
uit België. Vertederend waren de
shows van de Portugese clown Enano Duende, die kinderen een apart
plekje in zijn shows gaf, de magie
die uit de vele koffers kwam van
de Nederlandse Jarno di Parno, en
clown Toon Maas die zijn evenbeeld
tegenkwam. De voorstelling Strings
on Fire van het Australische duo
mondde uit in een muzikale acrobatische dansshow met violen met
brandende strijkstokken. Soms niet
gemakkelijk met die harde windvlagen. De begeleidster van drie mannen, die zich nogal honds gedroegen
en aangelijnd door het dorp werden
uitgelaten, en gespeeld door de

Franse groep Cie l’Elephant Vert,
was hilarisch. De honden wisten van
geen ophouden, en menig winkelende bezoeker raakte verstrikt in
de lijnen, en zag zijn brood of worst
even in de bek van een van deze
“monsters”. Prachtig waren de drie
porseleinen steltloper-poppen van
het Belgische Cirqumstancia, en
een stel struisvolgels op hoge poten.
En wat vermaakten de kleintjes
zich met de clownoptredens van
Circus Pompom.
Een heel andere categorie vormden
de shows van Jazz & Showballet
Nicole en de Zumba, taekwondo- en
capoeirademonstraties. GVM’79
bracht een spectaculaire show met
acrogym voor groot enthousiast
publiek.

Naast de vele straattheateracts
klonk overal volop muziek. Door
het betrekken van het Vinkeveen’s
Shantykoor in de optredens van De
Zotte Zusjes deinden en zongen
honderden mensen mee op de
klanken van alom bekende Nederlandstalige meezingers. Ook het
Orchestre Infernal bleek een schot
in de roos met een aanstekelijke
bijzondere stijl van straatmuziek.
Meer geluid vooral van Bapo de
Toeterman die met 20 toeters op
zijn overall allerlei muziekstukken speelde, en mooi werk van
een boogie woogie pianist, Middeleeuwse muzikanten. Heel
andere beatklanken kwamen van de
djembéspelers, en vooral ook van
Jeroen Elfferich die met ballongeluiden een stampend orkest uit zijn

“ loopstation wist te toveren. Veel
zuivere klanken klonken er uit de
honderden zangers en zangeressen van de regionale operette- en
popkoren uit Aalsmeer, Mijdrecht,
Uithoorn, en solisten, duetten, en
fanfare-poporkest.
En zo keerde na zes uur intensief
vermaak de rust weer terug in
het zonovergoten dorpscentrum
van Mijdrecht. Vijf uur na sluiting
plensde het weer van de regen.
De organisatie is zoals gezegd erg
tevreden over het verloop van deze
editie van het straattheaterfestival
en kijkt alweer uit naar de volgende
editie op 16 juni 2012.

foto's jorn collé en peter bakker

De organisatie van het Straattheater De Ronde Venen kijkt vol
tevredenheid terug op een geslaagd
festival. De weergoden waren het
festival extreem goed gezind. De
voorspellingen van veel regen en
wind kwamen voor Mijdrecht niet
uit, althans niet tijdens het festival.
Na de voorbereidingen in de vroege
ochtend in vliegende storm en striemende regen, opende het festival
onder dreigende wolken, trok rond
het middaguur het wolkendek open
en lokte de zon duizenden mensen
naar het dorpscentrum van Mijdrecht. Wat een mazzel. Wat een
uitbundige sfeer.

