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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 5 juni 2010
• Openhuizen route Vida Makelaars
• Openhuizen route Ruijgrok Makelaars
• Draaien van Veensteekmachine,
Museum De Ronde Venen, Vinkeveen
• Leerlingen concert, De Boei, Vinkeveen
• In Holland staat een House, Immitsj,
Mijdrecht
• Jeugdzeil evenement, Clubhuis WVA,
Vinkeveen
• Rondeveense Vonk avond,
Allround/La Paix, Mijdrecht
• Kooipop, JC Allround, Mijdrecht
• Roké Race dag, Roké Motors, Mijdrecht
• COMBI Amsterdam, Vinkeveen

Zondag 6 juni 2010
• Jeugdzeil evenement, Clubhuis WVA,
Vinkeveen
• Extra opening Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen
• Rovenians in kerkdienst, De Rank,
Mijdrecht
• Dorpentocht, in de regio
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Zaterdag 12 juni
van 11.00 -14.00 uur

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

1600 Rondeveense leerlingen bezoeken Keniaanse theatervoorstelling
Een Keniaanse theatervoorstelling vol dans, muziek en acrobatiek voor groep 1 t/m 8 treedt in de maand juni
voor acht basisscholen in Millenniumgemeente De Ronde Venen op. Door theater te zien, te beleven, en zelf
mee te doen zijn leerlingen actief bezig met de thema’s verschillen, overeenkomsten en anders zijn.
De voorstelling is een initiatief van
COS Utrecht, het regionale centrum
voor internationale samenwerking, in
samenwerking met Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde
Venen, Jongerentheater Link uit
Utrecht en KPAG uit Kenia.
Samen theater maken
De voorstelling is gebaseerd op
interactie met het publiek. De leerlingen krijgen de kans om zelf mee
te dansen. Aan de hand van scènes en
bewegingen uit de voorstelling leren
de kinderen op praktische wijze om
samen te werken met als resultaat

een stukje theater. De leerlingen
maken hun eigen mini-voorstelling.
Hierbij worden dans, theater, muziek
en eigen talenten samengebracht.
Millenniumgemeente
De Ronde Venen is Millenniumgemeente en geeft daarmee aan de internationale afspraken van 189 landen
te ondersteunen op het gebied van
armoedebestrijding en ontwikkeling.
De theatervoorstelling draagt bij aan
Millenniumdoel 8: een mondiaal
samenwerkingsverband voor ontwikkeling. Leerlingen ervaren in deze
voorstelling van Keniaanse en Ne-

derlandse dansers dat je ondanks alle
verschillen, hele mooie dingen samen
kan maken. De gemeente De Ronde
Venen draagt financieel bij aan de
voorstellingen.
Voorstellingen
De voorstellingen vinden plaats op de
Jozefschool, Vinkeveen (vandaag 4
juni), Molenlandschool, Mijdrecht (10
juni), Obs De Trekvogel, Mijdrecht (10
juni), Jenaplanbasisschool Vlinderbos,
Wilnis (14 juni), Obs Willespoort,
Wilnis (15 juni), Proostdijschool,
Mijdrecht (17 juni) en De Hoeksteen
en PC De Fontein Mijdrecht (22 juni).

Veensteekmachine draait weer
Heeft u de tijd nog meegemaakt dat de veensteekmachine op de plassen voer? Of bent u
juist benieuwd hoe de veensteekmachine werkt? Bent u dit seizoen nog niet in Museum
De Ronde Venen geweest en heeft u de tijdelijke expositie ‘Militair Landschap, waterlinies in De Ronde Venen’ nog niet gezien? Dan is dit uw kans! Morgenmiddag, zaterdag
5 juni, zal het technische team van Museum De Ronde Venen de oude 80 pk bronsmotor
gaan starten. Dit gaat gepaard met een hoop motorgeronk en rook. Vanaf 14.00 uur bent
u van harte welkom bij deze spectaculaire gebeurtenis. Museum De Ronde Venen, Herenweg 240 Vinkeveen, tel. 0297 262 223. www.museumderondevenen.nl

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Nieuwe D66
afdeling opgericht
Afgelopen week hebben de bestaande afdelingen van D66 in Abcoude
en De Ronde Venen zichzelf opgeheven en een nieuwe, gezamenlijke
afdeling gevormd. Dit is nodig in
verband met de voorgenomen fusie
van de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen per 1 januari 2011.
De nieuwe afdeling gaat voortvarend aan de slag met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, op 24 november 2010.
Gelukkig hebben de beide zittende
gemeenteraadsleden, Cees Houmes
in De Ronde Venen en Eelco Doorn
in Abcoude, aangegeven zich ook
in de nieuwe gemeente kandidaat
te stellen voor de gemeenteraad.
Maar D66 verwacht wel wat meer
zetels binnen te halen!
Wie belangstelling heeft voor de
activiteiten van D66, zowel lokaal
als landelijk, kan per email (d66@
brunia.nl) contact opnemen met de
nieuwe afdelingsvoorzitter Meindert Brunia.

Uw advertentie in
De Groene Venen?
Kijk voor informatie op
www.degroenevenen.nl
of bel: 0297-38 52 57

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
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Broggel, Piet van Buul, David Hague,
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Sanderink.
Fotografie:
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Vormgeving en opmaak
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Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
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Distributie:
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huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
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Verkiezingsprogramma en CDA
kandidatenlijst vastgesteld
Dinsdagavond mochten de leden
van CDA Abcoude en De Ronde
Venen zich in Dorpshuis De Boei
in Vinkeveen uitspreken over het
concept verkiezingsprogramma
en de door het overgangsbestuur
opgestelde advieslijst.
Daarbij is Ingrid Lambregts door
het overgangsbestuur voorgedragen als lijsttrekker en 1e
wethouderskandidaat. "Deze
voordracht is unaniem bekrachtigd door alle aanwezige leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

en dat geeft energie en vertrouwen voor de toekomst. Ik heb er
zin in!”
De huidige fractievoorzitter
van CDA Abcoude, de heer Piet
Kooijman is beoogd fractievoorzitter voor het CDA in de nieuwe
raadsperiode. Verder gaf de
onafhankelijk voorzitter van het
overgangsbestuur, de heer Ernst
Haitsma aan, dat mocht de situatie ontstaan dat het CDA weer

Mw. I.M. Lambregts-van Nobelen
Mw. J. Vonk-Vedder 			
Dhr. L.G. Rouwenhorst 		
Dhr. N.P. de Dood 			
Dhr. P.B. Kooijman 			
Dhr. E.O. Hoogendijk 			
Dhr. A. Hoogstraten 			
Dhr. J.P. van Diemen 			
Dhr. M.G. Stigter 			
Dhr. R. Kroon			
Dhr. R.J. Seisener 			
Mw. M.C. de Korte-Verhoef 		

Wilnis 		
Abcoude
Mijdrecht
Waverveen
Abcoude
Wilnis
Mijdrecht
Mijdrecht
Abcoude
Wilnis
Vinkeveen
Baambrugge

meer dan één wethouder kan
leveren, er voldoende mensen
met kwaliteit hiervoor beschikbaar zijn.
Meer informatie over het CDA
komt beschikbaar op de website van het CDA, maar voor de
belangstellenden hier de namen
van de eerste 12 kandidaten,
zoals die gisteravond zijn vastgesteld:

Lijsttrekker en wethouderskandidaat

Beoogd fractievoorzitter

Wethouder Jan van Breukelen is niet meer beschikbaar voor een volgende termijn als wethouder of
raadslid, maar heeft wel heel eervol de laatste plek op de lijst toebedeeld gekregen als lijstduwer.

Meerijden met de chauffeur van Uithoorn naar Breukelen

Buurtbus, uitkomst voor velen
Al dertig jaar rijdt de buurtbus
in onze regio, van Uithoorn naar
Breukelen en weerom. Er zijn
nogal wat mensen die denken
dat deze bus uitsluitend voor
ouderen en gehandicapten bestemd is. Niets is minder waar.
Iedereen kan en mag opstappen, daarbij geldt, gemak dient
de mens.
Wij vangen onze rit aan op het
busstation Uithoorn. Nog geen
passagiers, maar dat wordt anders
als we via de busbaan koers zetten
naar De Hoef. Via de Kromme
Mijdrecht, altijd een genot om aan
te doen, stappen de eerste passagiers op die gaandeweg de route
hun bestemming aangeven. De opstapplaatsen in De Hoef zijn op dit
moment wat problematisch omdat
de dijk wordt gerenoveerd, maar
via HSV pikken we toch mensen
op die weten waar ze de bus kunnen vinden. Even naar Mijdrecht,
het gemeentehuis of winkelcentrum Adelhof is geen probleem.
De bus rijdt immers regelmatig –
lange wachttijden komen niet voor.
In Mijdrecht pikken we mensen
op die naar Breukelen willen; een
scholier, een gemeenteambtenaar
die in Breukelen werkt en een
reiziger die graag de trein pakt
en in Breukelen zijn reis per trein
vervolgt. Ook een groep jongens:
ze stappen bij de halte gemeentehuis Mijdrecht op om tijdens de
vakantie lekker een dagje zwemmen in het Kikkerfort te doen. Via
de Industrieweg en de Vinkeveense Bonkestekersweg bereiken
we het winkelcentrum Vinkeveen,
waar we nog een passagier aan
boord nemen. Even het terrein
van Mariaoord oprijden, waar we
checken of er nog ouderen zijn die

ons verder
willen
vergezellen.
Op de hoek
bij café De
Schans stapt
de vaste passagiere in,
die haar fiets
bij de bushalte stalt
en aangeeft
naar station
Breukelen te willen reizen. Dat
doet ze al jaren. De Ter Aarse
Zuwe is de binnendoorweg die ons
naar Nieuwe ter Aa brengt, een
volledig afgelegen dorpje, waar
meestal wel iemand opstapt die de
markt in Breukelen bezoekt, of die
gewoon lekker op familiebezoek
gaat. “Fijn dat u er bent chauffeur,
wat zouden we zonder u moeten.”
Mijn dag is weer goed.
We karren naar Breukelen station
waar het overgrote deel van de
passagiers uitstapt. Als de trein
vanuit Utrecht stopt, haasten zich
nog een tweetal mensen naar
die bus die vervolgens koers zet
Breukelen Markt. Daar stappen de
passagiers uit en zijn we los. Een
nieuwe rit maar dan andersom
vangt aan. Op het station wacht
een meneer die graag naar Mijdrecht wil en een mevrouw die haar
wekelijkse ritje retour Nieuwe
ter Aa gaat maken. Tijdens de rit
wordt gezellig gepraat, je bent
buurtbus of niet, maar er zijn ook,
voornamelijk jongeren, die lekker
naar eigen muziek luisteren. In
Vinkeveen stapt een bekende op.
“Graag naar de kapper, ik weet
het al, mevrouw gaat wekelijks,
en niets weerhoudt ons te stoppen
voor de deur van de kapper, waar

we mevrouw later weer zullen ophalen. Ook hebben we de mevrouw
aan boord genomen die zelf al
weet ze de hoe de achterdeur van
de bus moet openen om haar fiets
aan boord te hijsen. Uiteraard met
hulp van de chauffeur. Zo toeren
we weer richting Mijdrecht waar
een mevrouw met buggy en drie
kinderen haar reis aanvangt naar
De Hoef. Weer zo’n vaste klant.
Als we uiteindelijk weer in Uithoorn belanden zijn er een aantal
mensen op bestemming gekomen
die de genoegens van de buurtbus
kennen en daar graag gebruik van
maken.
De buurtbus is een vervoersmogelijkheid voor iedereen en wordt
in stand gehouden door een groot
aantal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten de kleine plaatsen
en afgelegen plekken bereikbaar
voor openbaar vervoer te houden.
De bus rijdt van 07.00 uur tot
18.45 uur en deel op zaterdag.
Voor een uitgebreide dienstregeling kunt u kijken op

www.dehoef.info
Een buurtbus rittenkaart kost 1,80
euro (kinderen tot 16 jaar 1,10
euro). Ook de OV jaarkaart kan
worden gebruikt.

Luistervink
Bronstige Benno
Het is voor menig ouder van een verstandelijk gehandicapt kind een angstige
gedachte dat met name je dochter in
een situatie terecht kan komen waarin
verstandige mensen misbruik maken van
de zwakte van je kind. Het is nu eenmaal zo dat er plaatjes van kinderen zijn
die ogenschijnlijk niets mankeren maar
waarvan het snapvermogen is onderontwikkeld. Dat is bloedlink, de meisjes
kunnen geen keuzes maken en omdat ze
aantrekkelijk zijn voor mannen, liggen er
tal van gevaren op de loer. Meisjes die
aan het syndroom van Down lijden hebben
het over het algemeen minder moeilijk
dan de eerder omschreven groep. Niet dat
ze keuzes kunnen maken, ze vinden over
het algemeen alles wel goed. Dus ze verdienen optimale bescherming. Daardoor
wordt in instellingen wel eens het zekere
voor het onzekere gekozen en laaien zo
af en toe de discussies op of het raadzaam
is deze meisjes te steriliseren. Dat roept
angstige associaties op met het gedrag in
Nazi- Duitsland en ligt dus gevoelig. De
prikpil is dan een goed alternatief. Je kunt
overigens heel veel verschil van mening
hebben over het recht dat deze mensen
op intieme omgang met elkaar hebben.
Persoonlijk vind ik, zo lang er sprake is
van gelijkwaardig en gezellig respectvol
contact er heel veel kan en mag.
Ver voor het moment dat een meisje hier
aan toe is, komt ze ook buiten het vertrouwde huis of instelling en je zou mogen
denken dat geen mens het in zijn of haar
hersens haalt te denken aan enige vorm
van seksuele benadering van het kind. Dat
zou je mogen denken, vergeet het maar.
Het komt helaas niet zelden voor dat
bijvoorbeeld de meer dan aardige chauffeur van de taxi die het kind naar een
dagvoorziening brengt zijn handen niet
thuis kan houden. Soms druppelt dit naar
buiten maar veel vaker komt het voor
dat dit niet eens aan het licht komt. Het
meisje zelf kan het immers niet zeggen of
heeft gewoon niet door wat er gebeurt.
Zo kan het dus ook zijn dat bronstige
Benno zijn zwemlessertjes jarenlang
bevoelt en betast en dat ook nog met een
onderwatercamera filmt. Ik zou een scala
van straffen voor deze man kunnen bedenken maar denk toch ook vooral aan het
feit dat deze man in-en-in ziek moet zijn.
Een rechter zal zich hier over uitspreken,
maar nog meer hoop ik dat de man vaak
’s nachts zwetend wakker zal worden
het besef dat hij echt iets verkeerd heeft
gedaan tot nachtmerries mag gaan leiden.
Maar wat ik nog belangrijker vind is de
rol die ouders en zorgverleners op dit vlak
hebben gespeeld. Je hebt toch echt niet
goed opgelet toen je dochter zwemles van
B.B. kreeg. Mijn Downer heeft jarenlang
privé zwemles genoten, maar daar zijn we
altijd bij gebleven. Wij trokken als ouders
aan de bel toen iemand in het kader van
zijn resocialisatie als taxibusbestuurder
onze kinderen van en naar school bracht.
Wij pikten het niet, dat de man ’s ochtends
al naar drank rook en dan ook prompt
een keer tijdens de ochtendspits een
aanrijding veroorzaakte. Met een te hoog
promilage. Wij trokken aan de bel en aan
de man.
Toch hoop ik er stiekem op dat de rechter
in kwestie Bronstige Benno op een afgelegen plek in vrijheid stelt, op een vooraf
vastgesteld tijdstip. Mijn Tom Tom staat
al aan.
Luistervink
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Kort Nieuws

Prijswinnaars opnieuw in de kas... Super defilé Avond4daagse Vinkeveen

De Ronde Venen

Tijdens het drukbezochte evenement Kom in De Kas konden
bezoekers deelnemen aan enkele
wedstrijden. Voor de kinderen was
er een leuke kleurwedstrijd en
kids tot 16 jaar en volwassenen
konden hun krachten meten tijdens
en duwwedstrijd van buisrailkarren. Het duurde even voordat alle
aganda's overeen stemden, maar
zaterdag jl. was het zover dat de
winnaars elkaar troffen bij Van der
Wilt Gerbera's in Mijdrecht voor
de prijsuitreiking. De winnaars van
de kleurwedstrijd tot en met 5 jaar
zijn Tamara Peters uit Vinkeveen en

Horizon over
Confrontatie

Zondag 6 juni zendt Horizon een
programma uit over situaties,
waarbij mensen elkaar mondeling
aanvallen op hun gedrag.
Ook komt ter sprake, of en zo ja hoe
we het gedrag van de ander, dat ons
dwars zit, kunnen bespreken. Wat
heeft de bijbel over dit onderwerp
te zeggen? Uitzending van 9 tot 10
uur; herhaling van 17 tot 18 uur.
Programmamakers zijn: Winny van
de Schraaf, Huub van Bemmelen en
Nel Pauw. Horizon is te beluisteren
op Midpoint FM: kabel 101,9 FM
of ether 105,6 FM.

Roza Mur uit Mijdrecht.
Yvonne Plomp uit Wilnis, Tim
Gräffner uit Mijdrecht en Sharon
uit Mijdrecht wonnen de kleurwedstrijd tot 6 jaar.
De buisrailkarduwwedstrijd voor
kinderen tot 16 jaar werd gewonnen door Joes van der Wout uit
Noordwijkerhout, Dennis Evers uit
Utrecht en
René Slijkoord uit Mijdrecht. Bij
de volwassenen scoorden Johan
Eggink uit Ruurlo, Jan Dasselaar uit
Hoge Hexel bij Wierden en
Teus Barrevelds uit Nieuwer ter Aa
het beste.

Een prachtige afsluiting viel de Super
de Boer Avond4daagse ten deel. Vol
trots trokken 325 kinderen met hun
medaille voor hun fantastische prestatie achter de muziek aan door het
dorp. Overladen met bloemen en al
wat niet meer kwamen zij uiteindelijk aan bij De Boei. Voor groep 3 van
de Pijlstaartschool (foto) was daar
de huldiging van de sportiviteitprijs.
Met 22 deelnemende leerlingen
waren zij de grootste groep. Waar dit
jaar (nog) geen prijs voor is, maar
zeker het vermelden waard: de Sint
Jozefschool was de school met het

Mijdrecht

IKON gaat twee
kerkdiensten
uitzenden
De Interkerkelijke Omroep Nederland gaat in juni twee erediensten
uit Mijdrecht rechtstreeks uitzenden op Radio 5. Op 6 juni is dat de
ochtenddienst vanuit de Janskerk
en op 13 juni komt de rechtstreekse
uitzending vanuit De Rank in
Mijdrecht.
Beide erediensten zullen in het
teken staan van de actualiteit. Op
6 juni gaat Prof. Dr. G.G. de Kruijf
voor tijdens de dienst in de Janskerk. Professor De Kruijf is onder
meer hoogleraar Theologie en
Ethiek alsmede Politieke ethiek aan
de Protestants Theologische Universiteit in Leiden. Hij heeft als thema
gekozen voor “Oproer en Overheid”,
aan de hand van het verhaal uit
Handelingen 19 over het oproer dat
de zilversmid Demetrius in Efeze
veroorzaakte. Demetrius maakte
beeldjes van de Artemistempel. Hij
had daar een aantal ambachtslieden
voor in dienst die er een goede boterham mee verdienden. Demetrius
verzette zich tegen uitlatingen van
Paulus die de verering van Artemis
veroordeelde. De zilversmid zag zijn
handel in gevaar komen. Professor
De Kruijf zal vanuit dit gegeven een
link leggen naar de actuele thema’s
die momenteel in de verkiezingsstrijd een rol spelen.
Tijdens de dienst op 13 juni in De
Rank gaat Ds Burger voor. Ook
deze dienst heeft een actueel thema
meegekregen, dat in het kader van
de verkiezingen en de politieke
discussie geplaatst is. Het thema is
“Vreemdeling, dat zijn we allemaal”.
Op beide zondagen vindt de uitzending door de IKON plaats op Radio
5 (747 AM, Kabel 89,9 FM). Voor
zo’n rechtstreekse uitzending geldt
een strak schema. De dienst moet
precies passen binnen een uur radio
uitzending van 10.00 tot 11.00 uur.
Er wordt dus op tijd begonnen. Dat
betekent dat de kerkgangers, die
de diensten bij willen wonen om
09.30 uur aanwezig moeten zijn.
Ter voorbereiding van de uitzending krijgt men dan uitleg door de
regisseur van het programma en
kunnen de gezangen gerepeteerd
worden.

grootste aantal deelnemers en de 10
km kanjers waren duidelijk van de
Schakel. Mooi weer, vele familieleden, brandweer met ijsjes en muziek,
een bos bloemen van Super de Boer,
muziekkorps Triviant, complete college van B&W, tevreden sponsoren
(Tweed BNO, Rabobank, A-side
media) en comité, enthousiaste vrijwilligers en EHBO en behulpzame
medewerkers van De Boei, er kon
niks meer verkeerd gaan. Voor een
mooie sfeerimpressie moet je echt
eens gaan kijken naar de foto’s op

www.avond4daagsevinkeveen.nl.

MC3 van HVM is kampioen
Team MC3 van HVM heeft dit jaar
een topprestatie geleverd. Met
maar 5 verliespunten en een doelsaldo van maar liefst 72 voor en 16
tegen werd het team kampioen in
de vierde klasse. Daarmee bleven
ze onze grootste concurrent WFHC
Hoorn 1 punt voor!
Dit sterrenteam bestaat uit de volgende speelsters (van achter naar
voor en van rechts naar links):
Maud Fernhout, Rowan-Anne
Koeleman, Ilse Prinsen, Bobby
Grobben, Nicole de Jong, Tessa Bultena, Tessa Karthaus, Desiree Maas

(aanvoerster), Lori Koster, Laura
Strunk, Britt van Scheppingen,
Susan Nieuwenhuis, Flore Vesseur
en Maaike van Driesschen.
Zij werden, in weer en wind, in
regen en sneeuw, getraind door
Erica Vesseur (de moeder van
Flore) en Simone de Jong (de zus
van Nicole).
De trotse coaches van MC3, Norbert Karthaus en Kees Koeleman,
shirtsponsor Grobben Vloerrenovatie en -verwijdering èn alle
supporters die kwamen toejuichen
worden enorm bedankt.

Hoflandschool krijgt Zumbales Welkomstdienst in De Rank
Afgelopen woensdag werd er op de Hoflandschool in Mijdrecht juffendag
gevierd. Op juffendag vieren de juffen en meesters hun verjaardag en is
het de hele dag feest op school. Veel kinderen, juffen en meesters kwamen
leuk verkleed op school. Er werden spelletjes, optredens en een speurtocht
gedaan. De kinderen van groep 5/6 van juf Inge en juf Sonja kregen een
echte Zumbales van Jolanda Beuving en Francoise.
De kinderen en de juffen deden enthousiast mee en hebben zo aan deze gezellige dag ook een sportief tintje gegeven. Zo kijken de juffen en kinderen
van de Hoflandschool terug op een hele gezellige dag.

Op zondag 6 juni a.s is er in De Rank opnieuw een Welkomstdienst. Het
thema is: van wie ben jij er een? We gaan op zoek naar onze identiteit en
waar we vandaan komen. Voorganger is Karin Smit uit Baambrugge en de
Rovenians zullen muzikale medewerking verlenen.
Wees Welkom in de komende Welkomstdienst. Aanvang: 19.00 uur. Adres:
De Rank, Pr. Berhardlaan 2, Mijdrecht.

DE GROENE VENEN 		
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Leerlingenconcert in
de Boei

NME Lab De grote vijf
Tot 29 juni staat in NME-centrum De
Woudreus tentoonstelling De grote
vijf, een reizend jeugdlab. Deze speelse en interactieve tentoonstelling laat
de bezoeker de natuur langs onze
grote rivieren ontdekken. Als echte
onderzoekers, gekleed in laboratorium-jas en met een veiligheidsbril op,
kunnen bezoekers allerlei experimenten uitvoeren. Met microscopen
wordt het leven in sloot- en vijverwater onderzocht; braakballen van uilen
worden uitgepluisd, eigenschappen
van wilgen- en eikenhout worden met
elkaar vergeleken en rivierstenen
worden aan een onderzoek onder-

worpen. Ook kan door de ogen van
libellen en waterjuffers de wereld
bekeken worden.
Op schooldagen komen leerkrachten
van de groepen 5 t/m 8 met hun
leerlingen onderzoek doen in het
NME-centrum.
Kom je niet met je klas? Of wil je
de onderzoekjes nog graag een keer
doen? Kom dan op woensdagmiddag 16 juni naar NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a,
Wilnis. Er is plaats voor 25 kinderen.
Meld je voor 14 juni aan via telefoonnummer 0297-273692. De toegang
is gratis. We beginnen om 14.00 uur.

Romantische Jazzcruise
op de Vinkeveense plassen
De avond was volledig uitverkocht.
Partyschip ‘De Vinkeplas’ vertrok
stipt om half negen van de kade,
geladen met jazzliefhebbers die allen
een kaartje hadden weten te bemachtigen. Het programma beloofde
oldschool jazz, met Greetje Kauffeld
achter de microfoon, Peter Niewerf
op gitaar en René van Beeck op bas.
Stichting Cultura organiseerde haar
laatste avond van dit seizoen op een
schip in het decor van de ondergaande zon op de Vinkeveense Plassen.
Men genoot van het uitzicht, van een
drankje en de frisse buitenlucht, maar
vooral van Greetje Kauffeld. Haar
stem was zwoel, sexy en gevoelig. Ze
bracht de nummers uit het American
Songbook met overtuiging, ritme en
een lange adem. Het geruststellende
geronk van de motor en de fabelachtige muzikale begeleiding maakte
de avond als in een droom. Peter
Niewerf liet zijn vingers vaak de vrije
loop op zijn gitaar en bewees eens

te meer dat hij verdiend in Carnegy
Hall had mogen staan, waarna René
van Beeck de begeleiding op bas
afwisselde met verrassend goede
intermezzo’s op trompet. Bovendien
leek de muzikale genialiteit van deze
twee heren de klasse in de stem van
Greetje Kauffeld tot immense hoogte
te tillen.
Stichting Cultura had zich geen
betere avond kunnen wensen ter afsluiting van het cultureel seizoen. De
roep om herhaling van de jazzcruise
was na afloop groot, maar geïnteresseerden moeten even wachten tot de
Monumentendag 2010. Dan presenteert de stichting haar programma
voor seizoen 2010/2011 in De Boei
en zal zij ongetwijfeld laten weten
met welke knaller zij het volgend jaar
denkt af te sluiten. René van Beeck
vertrouwde zijn publiek tot slot alvast
toe dat hij er in ieder geval volgend
jaar weer bij zal zijn. Wordt vervolgd
dus…

Het Veldjesfeest komt er weer aan
De voorbereidingen voor het Veldjesfeest zijn weer in volle gang.
De vrijwilligers organiseren het dit jaar van maandag 14 tot en met
woensdag 16 juni. Dat is wat ruimer voor de zomervakantie dan voorheen.
De start op maandag is in Wickelhof aan de Dr. Van der Haarlaan
vlakbij bij zwembad Blijdrecht.
Dinsdag zijn kinderen en alle
andere belangstellenden welkom
op het speelveld bij de Vijzelmolen
in Molenland. De afsluitende avond
is op woensdag in Hofland op het
veldje bij de Aquamarijn vlakbij de
Toermalijn.
Alle avonden kunnen zij een gevarieerd programma verwachten.
Ook nu weer hebben de vrijwilligers gevraagd of Olleke Bolleke
weer gast wil zijn. Verder zullen de
kinderen liedjes gaan zingen, is er
weer poppenkast en een verhaal
uit de Bijbel. Ook krijgen is er voor
iedereen wat te drinken, iets lekkers en een cadeautje. De kinderen

kunnen na afloop blijven knutselen.
Een grote klok geeft aan hoe laat
het Veldjesfeest begint: 19.00 uur.
In eerdere jaren is dat soms wat
verschoven vanwege een regenbui.
Leerlingen van een aantal basisscholen kunnen als uitnodiging een
kleurplaat krijgen via hun school.
Daar staat alle informatie over het
Veldjesfeest op. Bovendien krijgt
ieder kind een prijsje bij inlevering
van de kleurplaat op een van de
'feestveldjes'.
Wie niet meedoet aan de Avondvierdaagse of gewoon graag het
Veldjesfeest wil meemaken: alle
belangstellenden zijn van harte welkom! Kijk voor meer informatie op

www.cgkmijdrecht.nl.

Zaterdagavond 5 juni vindt het
jaarlijkse concert door leerlingen
van Letta van Maanen en Letske
& Eline Hofstra plaats in De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Behalve
van pianospel kunt u deze avond
ook van zang, gitaar- en elektrisch
gitaarspel genieten.
De leerlingen variëren in leeftijd en
aantal lesjaren, zodat er een boeiend
en afwisselend programma gebracht
zal worden.
De uitvoering begint om 19.30 uur
en de toegang is gratis.

Mijdrecht

Zomerbridgedrive
weer gestart
De Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) organiseerde op 31 mei j.l.
de eerste drive van de zomer-bridgedrive van 2010.
Bij de A-lijn (19 paren) eindigden
Ton Keuning & Leo van der Meer
met 65,63% op de eerste plaats; bij
de B-lijn (18 paren) wonnen Janny
Streng & Nellie Vork met 63,02%.
De volgende avonden zijn: 7 juni, 14
juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in
Partycentrum de Meijert. Er wordt
gespeeld in twee lijnen. Indeling
vindt plaats tijdens de inschrijving
aan de zaal vanaf 19:00uur. Men
hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19:45 uur.
Inschrijfgeld per paar euro 5,-. Men
kan per avond inschrijven en meedingen naar de dagprijzen. Ook is er
een prijs voor de Zomerkampioen:
het paar dat (of de degene die) met
het hoogste gemiddelde is geëindigd
aan het slot van de zomercompetitie en alle avonden heeft gespeeld.
Aanmelden kan aan de zaal, maar
ook telefonisch bij Agnes Kroes tel.
0297-286469 of 0297-241241.

De Roinde Venen

Maandelijkse gebedsbijeenkomst op 7 juni

Nieuw in Immitsj:
In Holland staat een HOUSE op 5 juni!
Wat is de populairste uitgaansmuziek: feestmuziek of house?
Morgenavond 5 juni hoef je niet
te kiezen! Op deze avond zal in
het clubgebouw van AJOC, de
Immitsj, hét feest van deze zomer
plaatsvinden. AJOC en het populaire Niksistof-feest hebben de
koppen bij elkaar gestoken met als
resultaat een prachtig feest waar je
alles kunt verwachten. Van "Schatje
mag ik je foto" tot "Break the house
down" en van Jan Smit tot DJ Chuckie, het kan allemaal bij In Holland
staat een House!
Jorrit del Mar en Otchostefan, die
hun namen voor de gelegenheid
een beetje aangepast hebben, zul-

len de populairste househits door
de speakers laten knallen. Roys
Vicee en DJ Kingsize (die ook met
Queensnight de Immitsj op zijn kop
zette) zullen de avond compleet
maken met de gezelligste Hollandse
meezingers.
Voor ieder wat wils dus! En met
de speciale actie korting is entree
maar 5 euro (4 euro voor AJOC leden). Er is dus helemaal geen reden
meer om geen kijkje te komen nemen! De deuren van zijn zaterdag
5 juni open vanaf 21.30. Toegang is
vanaf 16 jaar, en geen ID betekend
helaas geen entree. Kijk voor meer
informatie ook op
ihseh-immitsj.hyves.nl of www.ajoc.nl.

Tijdens de interkerkelijke gebedsbijeenkomst op de eerste maandag
van de maand staan de tweede kamer verkiezingen centraal. In deze
tijd van veel onzekerheden en felle
campagnes, willen we als Rondeveense christenen samenkomen
om voorbede te doen voor ons land
en volk. En dan niet alleen om een
zegen op de verkiezingsdag, maar
zeker ook voor de tijd daarna als er
een nieuwe regering gevormd zal
worden.
Wat ons daarbij bindt is de belijdenis van het evangelie van het
verlossingswerk van Jezus Christus.
Maandag 7 juni is dus een ieder die
met ons mee wil doen van harte
welkom in gebouw ’t Kruispunt,
aan de Kon Julianastraat 22 te
Mijdrecht. De gebedsbijeenkomst
begint om 19.30 uur.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
JUNI
G
AANBIEDIN

INBOUW

NDEN
AUTOBA

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

UR

ACCU’S

EN
UITLAT

VERHU

•
•

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

HOUD

ONDER

APK AUTOKEURING
95*
NU 24.

GRATIS

of
in combinatie met
grote onderhoudsbeurt
Incl. viergasmeting en RDW afmeldkosten
Wees er snel bij en maak een afspraak
tel: 0297 - 281 392
*Excl. roetmeting (dieselauto’s)

•
•
•

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

•
•
•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van brandweer vereniging
Vinkeveen werden er afgelopen vrijdag 400 ijsjes uitgedeeld.

In juni bruist De Ronde Venen van de sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers. Dat bewegen gezond is weten de
meeste mensen wel. Maar dat het ook erg gezellig en leuk
kan zijn, kunnen senioren uitproberen tijdens ‘Juni Beweegt’
in De Ronde Venen. Tijdens deze actieve maand worden
alweer voor de vijfde keer verschillende sport- en beweeginstuiven georganiseerd.
Op woensdag 3 juni 2010 heeft wethouder Ingrid Lambregts
(Sport) meegedaan aan een badminton instuif, georganiseerd
door stichting Spel en Sport 55+. Hiermee werd het officiële
startsein van Juni Beweegt 50-plussers geven in het bijzijn
van sportconsulent Erik Leus.

Afgelopen woensdag was er in het centrum van Mijdrecht een grootse Jaarmarkt. Van 11.00 uur tot en met 21.00 uur konden de bezoekers genieten van
vele kraampjes, attracties en lekkernijen.
foto: peter bakker

Na een periode van 6 weken en 24 wedstrijden gespeeld te hebben
is het mix team tennisvereniging De Ronde Vener, wat gesponsord
wordt door Rendez-Vous, kampioen!
En dit voor de vijfde keer op rij, deze competitie werd er slechts
een wedstrijd verloren.
Op de 5de speeldag was het al beslist, er was nog een punt
nodig en tijdens de dames dubbel is het punt binnengehaald. De
einduitslag was uiteindelijk 4-0 en kon het kampioenschap gevierd
worden in het clubhuis. Eerder hebt u al gelezen dat ze door de
sponsor in het nieuw gestoken zijn. Dat het zijn vruchten heeft
afgeworpen mag duidelijk zijn. Rendez Vous nogmaals hartelijk
dank. Ook hebben ze, om het kampioenschap te vieren, weer
heerlijk gegeten bij Rendez Vous. Met een nieuwe kaart eens in de
drie maanden is het altijd weer heerlijk en verrassend!

Mensen die geinteresseerd zijn kunnen de hele maand komen
kijken bij de diverse sportactiviteiten. Een compleet overzicht
vindt u op www.sportinderondevenen.nl. foto: peter bakker

De 15-jarige Pim de Jong uit Vinkeveen heeft bij het het
Nederlands Kampioenschap in Kampen de Nederlandse
titel Bmx op zijn naam gezet.
Een groot aantal rijders kwam vanuit heel Nederland om
in Kampen een goede eindstand neer te zetten. Door de
regen was de bmx baan glad en lastig te berijden, maar
Pim de Jong wist zich toch door de eerste drie manches
heen te rijden en uiteindelijk wees een fotofinish uit dat
Pim de titel Nederlands Kampioen verdiend heeft.

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

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

DE GROENE VENEN

WK naar Vinkeveen
Deze zomer slaat het Hertha terrein in Vinkeveen oranje uit. De oranje
vlaggen hangen buiten, toeters verstoren de rust en de sfeer zal het
ongekende oranjegevoel ademen. Tijdens het WK, van 11 juni tot 11
juli, staat er een grote feesttent dat het WK nauwlettend in de gaten
houdt. In het Hollandhouse, -café en –terras worden onze jongens in
Zuid- Afrika op de voet gevolgd.
door renee broggel foto patrick hesse

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

De vier café's uit Vinkeveen: De
Veensteker, 'T Kruytvat, De Drie
Turven en De Twee Heertjes hebben
de koppen bij elkaar gestoken en
organiseren nu gezamenlijk een
groot Jupiler WK evenement.
Vanaf de eerste WK-dag is de kantine van Hertha ofwel ‘Het Hollandcafé’ geopend. Hier kan je alle WK
wedstrijden bekijken. De eerste dag
wordt gelijk groot geopend. Voor de
wedstrijden van onze ‘big 11’ is ‘Het
Hollandhouse’ geopend; een grote
feesttent met een groot scherm
waarop iedereen de wedstrijden
van het Nederlands elftal goed kan
volgen.
Het Hollandhouse is niet alleen om
voetbal te kijken, maar de wedstrijden worden feestelijk geopend
en afgesloten door de enige echte
Oranje Band. Samen met diverse
andere artiesten en DJ’s gaat het
dak eraf en zal het feest na de

overwinning van Oranje nog lang
doorgaan.
Mocht je verhinderd zijn om naar
het Hollandhouse te komen, zorg
dan dat je al het WK-nieuws van
Vinkeveen op je mobiel via de
gratis sms-functie volgt. Het evenement is bovendien ook te volgen via
Twitter en Hyves.
Het Jupiler WK evenement is voor
iedereen. Dus de hele familie mag
mee. Er zijn verschillende activiteiten, zoals een kindermiddag.
Details worden allemaal bekend
gemaakt via de gratis sms-functie.
Dus meld je daar nu voor aan op de
website.
Dit event wordt mogelijk gemaakt
met de steun van sponsors. Wilt u
als bedrijf nog sponsoren? Kijk dan
voor informatie op

www.wkvinkeveen.nl.

Rij’n Van Rijn!
U wilt nog lang niet stilzitten:
De brommobielen van JDM
zijn mooi vormgegeven en
blinken uit in veiligheid,
luxe en rijcomfort.

De brommobielen van Bellier
bieden het summum qua ruimte,
design en technologie.

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

Rendementsweg 20a
3641 sl Mijdrecht
t: 0297 288711
f: 0297 289197
info@seatvanrijn.nl
www.autobedrijfvanrijn.nl

www.tweed.nl 2134-09/A
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Begraven
of
cremeren?

Jenny van der Eijk

Toen mijn vader plotseling kwam
te overlijden, moest ik die beslissing
nemen. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn vader dat zou hebben gewenst.

55 jaar

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

Jessica 30!

Gefeliciteerd van
Jan en Angela
Michael
Dennis, Patricia en
kids

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Chazz op 12 juni
Op de druk bezette Nederlandse jazzkalender heeft CHAZZ (Charity Jazz) zich in een verrassend snel tempo een eigen plek veroverd. Dit jaar viert Chazz haar eerste lustrum op
zaterdag 12 juni a.s. aan de Kromme Mijdrecht in De Hoef.
uf-abris_def.indd 2

CHAZZ is een heel bijzonder evenement: goede muziek, vrolijke mensen, een idyllische tuin
op een van de mooiste plekjes van het Groene Hart, lekker eten en drinken, doorgaans stralend weer, en op z’n tijd een laag passerende wolkenridder, ’t kan niet op.
Onder leiding van Shai Shahar kunt u spetterende optredens verwachten van beroemde
musici als de fluitiste Ellen Helmus,
de Basily Boys en de Basily Gipsy
Band, het Hoefse echtpaar Colette
Wickenhagen en Ger Lohuis, Dim
Kesber, Lex Lammen, Dick Vennik
en vele anderen.
Toegangskaarten aan de kassa € 15,
voorverkoop € 12,50, (kinderen tot
12 jaar gratis).
Voorverkoop adressen:
Mijdrecht: Boekhandel Mondria;
Wilnis: Drogisterij De Nagtegaal;
Vinkeveen: Drogisterij De Bree;
Abcoude: Boekhandel Sprey. Online
verkoop en informatie: www.chazz.nl

07-05-10 16:07

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Zaterdag 5 juni
Talent gezocht voor het KOOIPop festival.
Tijd: vanaf 15.00-21.00 uur zijn
er in en rondom JC Allround allerlei leuke optredens, demonstraties, een markt enz.
Vanaf 21.00 uur is er een
Rondeveense Vonk avond in
Allround/La Paix.
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met
Stichting De Baat (Wendy de
Waal) tel: 0297 230280 of mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Zaterdag 5 en zondag 6 juni
Jeugd zeil evenement. Diverse
wedstrijden worden gevaren in
Optimisten, Splash en RS Fefa
bootjes. De locatie is Clubhuis
van de WVA, zandeiland 4 (gelegen aan de Baambrugse Zuwe)
Vinkeveen.
Kijk voor meer info op

www.wvavinkeveen.nl
Zondag 6 juni
Speciaal in het kader van de
jaarlijkse Dorpentocht opent het
museum haar deuren op zondag
6 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
Op 8 verschillende plaatsen in de
regio kan men vertrekken voor
een fietstocht van 35 of 55 kilometer, waaronder bij Jachthaven
Motel “Borger” nabij het museum. Alle deelnemers en andere
bezoekers kunnen deze dag voor
de kortingsprijs van slechts
2 euro het museum bezoeken.
Museum de Ronde Venen,
Herenweg 240, Vinkeveen
Tel. 0297 262 223

www.museumderondevenen.nl
Zondag 6 juni
De Rovenians zingen in kerkdienst
Locatie:Kerkgebouw De Rank,
Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht.
Tijd: 19.00
Kijk voor onze optredens en
meer informatie op

www.rovenians.nl
Vrijdag 11 juni
Film in de Veenhartkerk.
Film: The Curious Case of Benjamin Button.
Aanvang: 20.30 uur.
Zaal open: 20.00 uur.
Entree: 4 euro.
Locatie: Grutto 2a te Mijdrecht.
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Aanmelden MusicKidz voor 2010-2011 gestart
Muziekvereniging VIOS organiseert voor het derde jaar de gratis MusicKidz lessen voor kinderen vanaf 7 jaar. Als uw kind jonger is dan 7
jaar, maar in augustus naar groep 4 gaat, kunt u uw dochter of zoon
ook aanmelden. De aanmelding is op 1 juni gestart.

Wie wordt vogelvrij verklaard?

Nieuw festival luidt
start zomervakantie in
De gekte rond de eindexamens, werk en andere verplichtingen is
groot en over een krappe maand zal de zomervakantie in alle hevigheid losbarsten. Dit jaar wordt het reces afgetrapt met een nieuw
festival: Vogelvrij Festival. Het Festival dat echt een vrij gevoel
geeft met een Rondeveens sausje.
tekst renee broggel

De MusicKidz lessen starten in september en bestaan uit 20 lesdagen.
De lessen worden op vrijdag gegeven: aan het eind van de middag en
vroeg in de avond.
Wat leert uw kind zoal tijdens de
MusicKidz lessen? De kinderen leren
het verschil tussen maat en ritme,
doen veel ritmische oefeningen, leren
het notenschrift lezen, hetgeen ondersteund wordt door het leren blokfluit
spelen, leren ritmische instrumenten
bespelen, samen musiceren, krijgen
een aantal slagwerklessen en leren
veel over andere instrumenten (zoals
trompet, trombone, saxofoon, dwarsfluit, mallets etc.) d.m.v. workshops

alwaar zij de instrumenten natuurlijk
ook mogen proberen. Muziek maken
moet je immers doen! Ook maken de
kinderen kennis met het leerlingenorkest van VIOS.
Alle kinderen kunnen hun blokfluit
lenen van VIOS, maar ook voor een
klein bedrag bij hen aanschaffen.
Lijkt dit iets voor uw dochter of zoon,
meldt haar/hem dan z.s.m. aan bij
onze coördinator: Conny Wijchers
tel.: 263684 of c.wijchers-oosterlaag@kpnmail.nl. Voor informatie
over VIOS kunt u terecht op de
website

foto peter bakker

Als drie vrienden zaten zij aan
de bar; de organisatoren Dave
van Nieuwkerk, Maarten van
der Greft en Stan Rouwenhorst.
Na een bezoek aan het summerdance festival in Aalsmeer was
duidelijk dat je voor een leuk
feest eigenlijk alleen een locatie,
een stage en goede muziek nodig
hebt, simpel. En natuurlijk ook
een gemeente die meewerkt.
Maarten is oud-voorzitter van
de Jongeren Advies Commissie
(JAC) en had een goed contact
met de gemeente. In oktober
2009 hebben zij het idee van het
Vogelvrij Festival bij de gemeente De Ronde Venen neergelegd
en in maart was de vergunning
binnen.

is er voor iedereen een smaakmaker. Er staat geen specifieke
sound centraal en dat maakt het
Vogelvrij Festival toegankelijk
voor iedereen van 16+ die van
een goede beat, lekker weertje
en goede sfeer houdt. Dit is volgens Dave bewust gedaan: “Wij
hebben gekozen voor DJ’s die
breed gedragen worden, zodat er
voor iedereen iemand is die zij
goed vinden.” De rode draad die
door de programmering loopt, is
er vooral eentje van vrolijke en
zomerse muziek, ongeacht of dit
house, dance of urban is. Over
de volgorde van de artiesten is
al nagedacht. Zo zal er rustig
worden opgebouwd in muziekstijl. Rond etenstijd kan er van

Het evenement vindt plaats aan
de Mijdrechtsedwarsweg 36
(achter het nieuwe zwembad Red.). Dit bleek volgens de drie
heren de beste plek te zijn. Het
gaat bij het Vogelvrij Festival
vooral om het gevoel. Of, zoals
de heren zelf zeggen: “Het is het
begin van de zomer, de aftrap.
Misschien wel de laatste keer
dat je je vrienden ziet, voordat je
op vakantie gaat. Wij willen het
‘vrij-zijn’ gevoel meegeven.” Vogelvrij Festival geeft een ideale
sfeer om in het gras te relaxen
of de heupen los te wiegen.

’s werelds bekende DJ Roog en
Steven Quarre worden genoten.
Zij zullen het publiek opwarmen.
Daarna gaat rond 21.00 uur
het dak eraf onder leiding van
andere grote namen in de housescene, zoals Lucien Foort, Billy
de Klit en Vato Gonzalez.
Als organisatie zijn de heren
druk bezig met het promoten via
social webs. Hyves en Facebook
hebben een eigen Vogelvrij-pagina. Op Hyves maak je zelfs kans
op vrijkaarten.
Maarten, Dave en Stan zien
zaterdag 26 juni met plezier
tegemoet en verwachten dat het
een mooi festival zal worden.
Voor kaarten en de verkooppunten in De Ronde Venen kijk op
www.vogelvrij-festival.nl.
De Groene Venen wenst Vogelvrij een fantastisch festival.

www.vios-midreth.nl.

Cultuurcafé politiek en cultuur
Bepaal zelf wat er vanaf 2011 op
het gebied van cultuur gebeurt!
Maak samen met de aanwezige
raadsleden (de meesten hebben al
toegezegd) plannen voor cultuur
in de nieuwe gemeente.
Het Cultuurplatform DRV organiseert een cultuurcafé met als thema
politiek en cultuur en roept het
hele culturele veld van Abcoude en
De Ronde Venen op om die avond
aanwezig te zijn. Volgens Marije
Lutgendorff, cultuurconsulent van
zowel DRV als Abcoude is dit hét
moment om de politieke partijen te
inspireren en aan de tand te voelen

over hun standpunten op het gebied
van cultuur. De verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezing van november worden nu
geschreven.
Het is tevens de eerste keer dat
vertegenwoordigers van cultureel
Abcoude en De Ronde Venen elkaar
tijdens een cultuurcafé zullen ontmoeten. Tijdens deze avond maken
verenigingen e.d. in dit kader kans
om de vernieuwingsprijs ter waarde
van €1500,- te winnen.
Meer info: www.bibliotheekavv.nl.

Vrijdag 11 juni
AJOCafé + Klaverjassen.
Tijd: 20.30 uur.
Locatie:Immitsj: Windmolen 75,
Mijdrecht.

Op het terrein komen eettentjes
en plekken waar je rustig kan
zitten. Maar het draait uiteindelijk om het podium met de
muziek. Er is een stage van
klein formaat, maar groot van
kwaliteit. Aan de line-up te zien

Donderdag 10 juni: Hollandse Nieuwe happen op Haringparty in Mijdrecht
Voor de achtste keer wordt, in
de week dat de eerste Hollandse
Nieuwe in Scheveningen wordt
aangevoerd, ook in Mijdrecht een
Haringparty georganiseerd en wel
op donderdag 10 juni van 17 tot
20 uur bij restaurant Rendez-Vous
aan het Raadhuisplein in
Mijdrecht.

Voor een passende muzikale omlijsting van het evenement is gezorgd.
Het eerste vaatje Rondeveense
haring wordt openbaar geveild door
een bekende veilingmeester uit
Mijdrecht.
Haring happen voor een goed doel
Hollandse Nieuwe is niet alleen een

genot om te eten, maar met uw
aanwezigheid steunt u bovendien een
goed doel, namelijk ‘Stichting Haarwensen’, die zich inzet voor kinderen
die als gevolg van een behandeling
of een andere oorzaak kaal zijn of
worden. Deze kinderen hebben er
alles voor over hebben om weer met
een volle haardos door het leven te

kunnen. Goede haarwerken en pruiken zijn echter vaak onbetaalbaar en
er wordt slechts een klein deel door
de verzekering vergoed.
De eerste Hollandse Nieuwe mag
u natuurlijk niet missen. Kom op
donderdag 10 juni om 17.00
uur naar restaurant Rendez-Vous in
Mijdrecht en hap een harinkje mee
voor het goede doel!

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Kwaliteit van zorg
Vorige week stond er een verontrustend stukje in de krant: 'Illegale activiteiten in gezondheidszorg’ kopte de krant.
Wat is het geval? De Nederlandse zorgautoriteit is verontrust omdat zorgverleners als verpleegkundigen en praktijkondersteuners handelingen verrichten waartoe ze niet bevoegd zijn en daarmee een (economisch) delict zouden plegen. Een ervaren
verpleegkundige komt aan het woord en bevestigt dat ze regelmatig medicijnen uitschrijft of toedient zonder dat dat
officieel mag. Fraude in de zorg dus?
Bij ons in de praktijk zijn meerdere
praktijkassistentes werkzaam, twee
praktijkondersteuners en twee artsen.
Hoe wordt de zorg bij ons verdeeld?
Uw telefoontje komt binnen; er kunnen verschillende zaken aan de hand
zijn, het kan om een herhaalrecept
gaan, of om een vraag, of misschien
wilt u een afspraak maken? Met dat
laatste lijken me geen conflicten te
bestaan, dat hoort gewoon tot het
takenpakket van de assistente. Een
herhaalrecept is een iets andere zaak,
in feite wordt het recept voorgeschreven uit naam van de huisarts maar
de assistente verricht de handeling.
Mag dat?
Ja dat mag, mits de huisarts de
eindverantwoordelijkheid houdt.
Deze dient daarom het recept te
controleren en er moeten in de
praktijk duidelijke afspraken bestaan
over wat wel en wat niet mag worden
herhaald.
Nu is er sprake van een vraag. De
schaal begint te glijden, want als het
over een onderwerp gaat waarbij
algemeen heersende kennis wordt
verondersteld, mag de assistente antwoord geven. Bijvoorbeeld: schijnt de
zon bij jullie? Daar kan de assistente
gewoon antwoord op geven.
Maar gaat het om specialistische
medische kennis dan mag dat
eigenlijk niet. Om te voorkomen dat
de huisarts gek wordt gebeld, hebben
we daarom in de praktijk protocollen
en een bijbehorende protocollenmap.
De assistente mag hieruit putten,
want de informatie is door mij vooraf
geakkordeerd en zolang de assistente
niet afwijkt van het protocol handelt
ze onder de verantwoordelijkheid van
de huisarts.

Het spreekt vanzelf dat een goede registratie daarbij van levensbelang is.
We gaan verder: u komt op het
spreekuur. Geen probleem natuurlijk,
want nu voer ik de regie. Maar nu
verwijs ik u naar de praktijkondersteuner. Bij ons in de praktijk hebben
we twee praktijkondersteuners, deze
voeren voor ons een aantal protocollen uit die betrekking hebben op
meerdere chronische ziektebeelden.
Voor astma, copd, suikerziekte, hoge
bloeddruk, hart en vaatziekten en
wondverzorging hanteren we bij
ons verschillende richtlijnen. Deze
richtlijnen geven niet alleen aan hoe
te handelen, maar natuurlijk ook
wanneer de huisarts te raadplegen.
De praktijkondersteuners zijn opgeleid voor deze taak (een tweejarige
opleiding) en worden bijgeschoold op
regelmatige basis. U begrijpt het al;
zolang er sprake is van geprotocolleerde zorg, is er geen vuiltje aan de
lucht. Is dat zo?
Nee helaas, er speelt namelijk een
juridisch probleem; in de gezondheidszorg is het zo dat artsen en
andere specialisten zijn geregistreerd
in het BIG register. BIG staat voor
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Iedereen kan dat register
raadplegen via www.bigregister.nl.
Artsen zijn dus geregistreerd in
dat register en dragen volgens de
richtlijnen een individuele verantwoordelijkheid, ze moeten ook aan
bepaalde voorwaarden (zoals nascholing) voldoen. Verpleegkundigen zijn
per 1-9-2009 geregistreerd volgens
de wet BIG. Nu gelden daarvoor nog
geen criteria, want ben je verpleeg-

kundige dan kan je je registreren,
maar in de toekomst worden de eisen
wel aangescherpt.
Maar hoe zit het met praktijkondersteuners en assistentes? Assistentes
zijn vogelvrij, er is geen registratie
en ze werken derhalve volledig op
verantwoordelijkheid van de huisarts.
Praktijkondersteuners zijn wel als
verpleegkundige geregistreerd, maar
er bestaan ook praktijkondersteuners
die geen verpleegkundige zijn.
Zo bezien is de vrees van de Nza
(Nederlandse zorg autoriteit) misschien gebaseerd op deze hiaat
in de Nederlandse wetgeving; de
praktijkondersteuner baseert zijn
registratie op de vooropleiding (bij
ons zijn dat verpleegkundigen), maar
niet op de daaropvolgende cursus
en aantekening voor praktijkondersteuner. Gelukkig is alles bij ons in
protocollen verankerd, maar er zijn
al vaker huisartsen veroordeeld voor
het handelen van hun personeel.
De tendens in onze praktijk is steeds
meer 'vraag'. Vroeger belden ze je
op of de dokter deze week nog langs
kon komen, nu bellen ze dat je nú
langs moet komen. Door toenemende
medische kennis in de algemene
populatie onstaat enerzijds het idee
dat voor iedere kwaal een oplossing
is, en anderzijds dat iedere kwaal een
ziekte is. Dit maakt dat de drukte in
onze praktijk toeneemt. Voeg daarbij
de gestegen levensverwachting en
daardoor de vergrijzing (met als
gevolg een toename van chronische
zorg) en je begrijpt, dat de huisarts
niet meer aan het delegeren van zorg
ontkomt.
Met andere woorden; de prak-

Inloophuis verhuist na de zomer naar nieuwe locatie bij sportvereniging

Argon en Inloophuis ’t Anker vinden elkaar
Inloophuis ’t Anker, dat al meer dan zes jaar een open huis biedt aan mensen met kanker, hun naasten en
nabestaanden, verhuist aan het eind van de zomervakantie naar de accommodatie van SV Argon aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Dat hebben de besturen van Stichting Inloophuis 't Anker en van SV Argon woensdag bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst in de bestuurskamer van SV Argon.
Voor Inloophuis ’t Anker, sinds de
oprichting in 2004 gehuisvest in
AJOC-gebouw Immitsj, komt hiermee een einde aan een zoektocht
van ruim twee jaar naar meer
geschikte accommodatie om haar
activiteiten te kunnen voortzetten.
Voor SV Argon betekent de samenwerking een betere zichtbaarheid
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de club.
“We zijn bijzonder verheugd dat
Argon hun accommodatie voor ons
wil open stellen. Hier kunnen we de
groei die ons voor ogen staat realiseren. We hebben de afgelopen zes
jaar met veel genoegen onderdak
gevonden bij AJOC, maar onze uitbreidingsplannen konden hier niet
worden gerealiseerd. Een volledig
eigen accommodatie is financieel
voor ons niet haalbaar, vandaar dat

onze gasten en vrijwilligers blij zijn
met de kans die Argon ons biedt,”
aldus voorzitter Chris L. Gispen van
Stichting Inloophuis ’t Anker.

Argon voorzitter Erik de Graaff:
“Tijdens de gesprekken met bestuursleden van Inloophuis ’t Anker is
ons nog meer gebleken hoe ontzettend goed en belangrijk de rol is die

Erik de Graaff (links) van SV Argon heet Chris Gispen van de Stichting Inloophuis ‘t
Anker welkom in de nieuwe accommodatie aan de Hoofdweg. foto rob isaacs

tijkondersteuner is
een onmisbare medewerker geworden. Onze twee praktijkondersteuners
werken bij elkaar evenveel uren als
ik, vijf dagen per week.
Nu ben ik bezig een nieuwe praktijkondersteuner aan te nemen omdat
er de laatste tijd in de praktijk een
aantal nieuwe aandachtspunten zijn
ontstaan. Sinds een paar maanden
geleden zijn we de zorg voor onze
oudere patiënten aan het verbeteren.
Wat opviel, is dat zoveel ouderen
vereenzamen en steeds minder
mobiel werden. Uiteindelijk kwam
ik daar meestal pas achter als er
iets mis ging. Klassiek merk je dat
als een oudere valt en iets breekt.
Om deze ontwikkeling een halt toe
te roepen zijn we een paar weken
geleden gestart met een protocol
voor valneiging, de ouderen boven de
80 zijn inmiddels allemaal opgeroepen voor onderzoek. Hierbij werden
ze medisch beoordeeld (medicatie,
evenwicht, bloeddruk enz.), werd
door de fysiotherapeut naar balans en
kracht gekeken en werd door de audioloog het gehoor gemeten. Verder
wordt door de opticien naar de ogen
gekeken en door de podoloog naar de
voeten en schoenen.
Dit protocol was zo succesvol, dat ik
er over denk om het uit te breiden
naar de iets jongere groep. Maar
daar heb ik personeel voor nodig!
Een ander feit is dat steeds meer
mensen lijden onder de prestatiedruk
van onze moderne maatschappij,
spanningsklachten en werkgerelateerde problematiek nemen hand
over hand toe. Ik wil die mensen wat
bieden maar hoe?

deze stichting vervult voor heel veel
betrokkenen. Argon is dan ook heel
blij dat we deze maatschappelijk zo
belangrijke organisatie een goed
onderdak kunnen bieden. Daarnaast
is het voor ons een prima gelegenheid
onze maatschappelijke betrokkenheid
te kunnen tonen. Wij wensen vrijwilligers en gasten van ‘t Anker een prettig en vertrouwd verblijf toe bij ons.”
Dat Argon nauw betrokken is bij
de activiteiten van ’t Anker bleek
al in 2007, toen de spelers van de
Zondag-1 selectie, technische staf
en begeleiders zich inzetten voor het
Inloophuis. Bedrijven konden voor
één dag een Argonaut inhuren. Maar
liefst 20 bedrijven hebben zich achter
de actie geschaard, door voor één
dag een speler of staflid van Argon in
hun bedrijf op te stellen. Zij verrichtten die dag diverse werkzaamheden,
variërend van het verkopen van de
bekende HEMA-worst, grond- en riool-werkzaamheden, PR-activiteiten,
of het masseren van medewerkers
tot en met het verkopen van keukens.
De actie van Argon bracht destijds
10.000 euro op voor ’t Anker, dat
voor de financiering volledig afhankelijk is van donaties en sponsoring.

Steeds meer gezinnen
bestaan uit twee werkende ouders en
een aantal sleutelkinderen. Je weet
hoe dat gaat; die kinderen maken
er een bende van en gaan hun eigen
leventje leiden, zeer tegen de zin van
de ouders. Ouders komen met hun
kind langs, heeft het een persoonlijkheidsstoornis of krijgt het gewoon
te weinig aandacht? Daar is tijd en
expertise voor nodig, de huisarts kan
dat niet allemaal bieden.
Dit is maar een klein aantal van de
vraagstukken waarmee we worden
geconfronteerd, reden waarom
we zijn overgegaan tot het aannemen van een Poh-ggz, oftewel een
Praktijkondersteuner geestelijke
gezondheidszorg. Deze zal zich voor
ons gaan werpen op deze verbeterpunten, daarmee wordt de praktijk
en haar aanbod weer een stukje
professioneler. Dat deze Poh-ggz een
HBO-opleiding heeft gedaan (en dus
is geregistreerd) zal u in het licht van
het voorgaande niet verbazen.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Lotgenotenbijeenkomst
Dinsdag 8 juni a.s. organiseert de
stichting Klankbord een bijeenkomst
voor lotgenoten die kanker hebben
(gehad) in het hoofd/halsgebied.
Op zo’n lotgenotenbijeenkomst kan
men ongedwongen praten met elkaar over alles wat te maken heeft
met de ziekte. Over de behandelingen, over de bijwerkingen, over de
verwerking en het weer oppakken
van je eigen leven. Ook partners of
andere naasten zijn van harte welkom. Het waardevolle van zo een
middag zit vaak in de herkenning en
erkenning van elkaars situatie en de
emoties daarbij. Ook kan ter sprake
komen het omgaan met verandering in het gelaat of de hals, of
problemen met slikken en eten, of
spraakproblemen, of de situatie van
buitenshuis eten en drinken. Juist
met lotgenoten kan in een veilige
sfeer met elkaar over deze zaken
gesproken worden en worden tips
en suggesties uitgewisseld.
Stichting Klankbord organiseert
deze bijeenkomst voor de regio
Haarlem, Amsterdam en de Flevopolders in Inloophuis ’t Anker te
Mijdrecht. Adres: Windmolen 75, in
Mijdrecht. Tijd: dinsdag 8 juni, van
14.00 tot 16.00 uur. Er is thee en
koffie met iets lekkers erbij.
U kunt zich aanmelden bij Ella
van Dienst (st. Klankbord) 0186691015, of met een e-mail naar
pmvdienst@hetnet.nl .
Maar u kunt ook spontaan een
kijkje komen nemen.
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Burgemeester de Voogtlaan 98, Wilnis
Aan de rand van Wilnis, vlakbij de Ringvaart, is in 2008 een prachtig nieuw appartementencomplex
gebouwd. Hierin zijn verschillende appartementen gebouwd, met allemaal hun eigen indeling. Het appartement dat ik ga bezoeken ligt op de eerste verdieping, dus ik neem de trap naar boven. Er is ook een lift
aanwezig, deze is rolstoelgeschikt en natuurlijk ook erg handig als je met zware boodschappentassen of
iets dergelijks naar boven wilt.
We gaan het appartement binnen en beginnen in de woonkamer.
Wat meteen opvalt, is de hoogte en
de ruimte in het appartement. De
achtergevel bestaat bijna volledig
uit glas, wat zorgt voor veel lichtinval en een ruimtelijk effect. Via de
schuifpui kom je op het balkon dat op
het zuiden gelegen is. Door de juiste
ligging kun je hier heerlijk van de zon
genieten.
De keuken is in een aparte hoek
geplaatst, waardoor hij wel open is
maar niet geheel zichtbaar vanuit
de woonkamer. Erg leuk gedaan. De
mooie keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur en ook hier
zijn hoge raampartijen, waardoor je
uitkijkt op het balkon.
Verder is in de woonkamer een
berging aanwezig, waar zich de
cv-ketel en de aansluitingen voor
wasmachine en droger bevinden. Het
is een behoorlijk ruime berging, waar
je genoeg in kwijt kunt.

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

De bewoner vertelt me dat het huis
voorzien is van allerlei technische
snufjes; om te beginnen zijn er de op
afstand bedienbare screens voor de
ramen in de woonkamer en keuken.
Deze zorgen voor perfecte zonwering. Er is een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig, dat je precies naar
eigen wensen kunt instellen. Op het
dak zijn zonnepanelen geplaatst, wat
erg leuk is voor je energierekening.
Die valt daardoor een stuk lager uit.
De woning is voorzien van vloerverwarming en de badkamer heeft zelfs
zijn eigen vloerverwarmingunit, die
je precies kunt instellen op de tijden
waarop je gebruik maakt van de
badkamer. Puur genieten toch, als
je in de winter ’s ochtends vroeg op
moet en de badkamer is al lekker
verwarmd? Allerlei handige snufjes
dus waar je veel profijt van hebt in dit
appartement.
We gaan de rest van het appartement
bekijken en komen via de hal bij de
slaapkamers, de badkamer en het
toilet terecht. De slaapkamers zijn
op het noorden gelegen en dus altijd
lekker koel. Ook hier is veel lichtinval door de hoge draaikantelramen.
In beide kamers is een kastenwand
geplaatst.
De badkamer is ruim opgezet met
een ligbad, een separate douche,
een wastafelmeubel en een designradiator. In de douche en het bad zijn
thermostaatkranen geplaatst. Het
toilet in de hal is in de zelfde stijl als
de badkamer uitgevoerd.
Het appartement heeft op de begane
grond nog een eigen ruime berging
met meer dan genoeg opbergruimte
en ruimte voor fietsen. De berging
beschikt over een lichtpunt en
elektra, dus je zou hier nog een extra
koelkast of vriezer kunnen plaatsen.

Ook is er een eigen overdekte
parkeerplaats beschikbaar,
dit is een soort grote carport
waardoor je ’s winters nooit
hoeft te krabben als het
gevroren heeft. Dat is wel erg
prettig natuurlijk.
De huidige bewoners zijn
de eerste bewoners van dit
appartement en zij hebben
tijdens de bouw voor een
aantal meerwerkopties gekozen, die
voor veel praktisch comfort zorgen.
De ligging is ideaal ten opzichte van
de supermarkt, basisscholen, sportcomplex en het gezellige dorp Wilnis.
Doordat de woning is bestempeld
als zonnewoning, is een deel van
de hypotheek zelfs tegen een extra
voordelig tarief te lenen.
Zeker de moeite waard dus om hier
eens te komen kijken.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,5
Snelweg A2		 7,7
Bushalte		 0,3
Basisschool		 0,9
Sportschool
2,3

Facts & Figures
Burgemeester de Voogtlaan 98,
Wilnis
Vraagprijs € 250.000,- k.k.
Woonoppervlakte 80 m2
Inhoud 265 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Makelaarsland
Postbus 1069
1700 BB Heerhugowaard
Tel.nr: 088-2002000
Zaterdag 12 juni van 11-14 uur
is er open huis.

Zondag 6 juni: Dorpendag voor 33e keer van start

DE GROENE VENEN IS
OOK VERKRIJGBAAR BIJ:

Op zondag 6 juni 2010 organiseert de Stichting Dorpentocht de 33e editie van de inmiddels overbekende Dorpentocht. Dit is in de regio dé recreatieve fietstocht voor het gehele gezin en de sportieve fietser waarvan de opbrengst ten goede komt van Stichting KinderWensMobiel.
De medewerkers van Stichting
KinderWensMobiel vervullen gewone wensen van en voor kinderen
die door hun ziekte en/of handicap
niet mobiel zijn, maar afhankelijk
van apparatuur, zoals een monitor,
een infuuspomp en nierdialyse- en
beademingsapparatuur. Met behulp
van een kinderambulance vervoert
men de wenskinderen naar een
‘wensplek’, zoals een bezoekje aan
de dierentuin, een pretpark, een
dagje naar het strand of naar oma.
Omdat de huidige KinderWensMobiel verouderd is, staat een nieuwe
ambulance hoog op de prioriteitenlijst. Deze ambulance staat tijdens
de Dorpentocht op 6 juni bij één
van de stempelposten geparkeerd.

De Dorpentocht staat al lang
bekend om de goede organisatie
en brengt u langs de meest schitterende plekken van de omgeving.
Dit jaar zijn er twee routes; een van
ongeveer 55 kilometer, de andere
van circa 35 kilometer. U hoeft die
keuze pas te maken bij de splitsing.
Let goed op waar u start, want u
kunt niet vanuit elke startplaats
kiezen voor de kortere afstand. De
startposten liggen dit jaar in Aalsmeer, Amstelveen, Baambrugge,
Loenen, Mijdrecht, Ouderkerk aan
de Amstel, Uithoorn en Vinkeveen.
Op de website www.dorpentocht.nl
zijn de exacte adressen vermeld.
Amstelveen en Mijdrecht hebben
de beste mogelijkheden om te

parkeren voor het geval u er voor
kiest om met de auto naar de start
te komen. Bij meerdere posten is
het mogelijk om iets te eten en/of
te drinken of om van een sanitaire
voorziening gebruik te maken.
Heel bijzonder dit jaar is, dat Museum De Ronde Venen in Vinkeveen
speciaal voor de Dorpentocht haar
deuren opent. Op 6 juni is er een tijdelijke tentoonstelling over militair
landschap, het onder water zetten
van grote gebieden en de waterlinies Oud Hollandse Waterlinie en
de Stelling van Amsterdam. Tegen
een speciale actieprijs van slechts
twee euro kunt u een bezoek aan
dit museum brengen.

De kosten van deelname zijn € 4,00
(op de dag van de tocht), maar u
betaalt slechts € 3,00 als u eerder
bij één van de bekende voorverkoopadressen (w.o. Boekhandel
Mondria in Mijdrecht) een deelnemerskaart aanschaft. Nieuw dit jaar
is, dat als u dit artikel uit de krant
knipt en op 6 juni inlevert u € 0,50
korting op maximaal twee deelnemerskaarten ontvangt. Kopieën
van het artikel zijn uiteraard niet
geldig. De opbrengst gaat naar het
Goede Doel van dit jaar, Stichting
KinderWensMobiel.
Kijk ook op www.dorpentocht.nl voor
startplaatsen en -tijden.

Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester •
Boek-handel Mondria • Aldi Adelhof
•Blauw Autoverhuur •
• Gemeentehuis De Ronde Venen •
Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum •
Rendez Vous • Bibliotheek
Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine
Wilnis (naast BP)
• Drogisterij Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen •
• Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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Het gras bij de buren is altijd groener?
Heeft u dit idee ook altijd? Uiteraard wordt met dit spreekwoord niet echt op het gazon gedoeld, maar toch
lijkt het wel of het gazon bij de buurman mooier is, terwijl hij er in uw ogen er minder aan doet dan u. Gras
is één van de lastigste planten in de tuin om goed te onderhouden. Hoe dit komt? Men neemt vaak nog wel
de moeite om het gras een maal per week te maaien en als het zomers erg lang droog is, geeft men het ook
nog een keer water en daarmee is de zorg klaar. Het goed houden van een gazon is bijna een wetenschap.
Niet voor niets heeft men bij golfbanen een ‘greenkeeper’ in dienst die het gazon verzorgt. Dit is niet zomaar
iemand die het gazon even glad scheert, maar een specialist die het gras koestert en verzorgt zodat u perfect uw balletje kunt slaan. Een mooi gazon vraagt dus best wel veel onderhoud.
Zoals u net heeft kunnen lezen
noemde ik het gazon een plant.
In feite is dit ook zo, een gazon
bestaat uit heel veel grasplantjes bij
elkaar. Als u met een nieuw gazon
begint, dan bestaat de grasmat uit
soms wel 14 verschillende soorten
grasplantjes met elk hun specifieke
eigenschap. Zo zijn er ‘grasplantjes’ die heel goed tegen droogte
kunnen, tegen vorst of tegen (te)
weinig licht en ga zo maar door. De
totale mix van soorten zorgt ervoor
dat het gazon er het hele jaar door
goed uitziet. Bepaalde soorten van
deze mix zullen na verloop van

jaren vanzelf uit het gazon verdwijnen, omdat de omstandigheden niet
goed zijn voor hun specifieke eisen.
Over het algemeen worden die
plaatsen opgevuld door soorten uit
de mix die bij u wel goed gedijen
en is er dus niets aan de hand.
Soms moet de natuur hierbij een
beetje geholpen worden omdat er
toch kale plekken ontstaan die niet
uit zichzelf verdwijnen. Het kan
dan nodig zijn om het gazon bij te
zaaien.
Wat de meeste mensen aan
onderhoud van het gazon doen is
maaien, sproeien en met wat geluk
een handje kunstmest strooien. Wat
u dan feitelijk doet is niets anders
dan alleen maar ‘oogsten’ en het
gras uitputten. Maar hoe moet u het
gazon dan onderhouden zodat uw
gras groener is dan bij de buren?
Hiervoor heb ik een handige gazonkalender gemaakt die u hierbij
op weg helpt. Als u dan nog steeds
problemen houdt dan kan het raad-

zaam zijn er eens door een hovenier
naar te laten kijken en u te laten
adviseren. Een gazon heeft geen
eeuwig leven en soms kan het beter
zijn om opnieuw met het gazon te
beginnen.
Voor echte probleem gazons waarbij de tuin op het noorden ligt of
waar bijvoorbeeld een grote boom
staat die de groei van gras tegenhoud zijn er ook oplossingen. U
kunt dan denken aan de aanleg van
een kunstgrasveld. De hedendaagse
kunstgrassen zijn heel veel mooier
dan vroeger en lijken in sommige
gevallen net echt. De aanleg hiervan dient u altijd door een daarin
gespecialiseerde hovenier te laten
doen want dit vraagt de nodige
kennis en vaardigheden. De aanleg
hiervan is echter wel kostbaar.
Volgende keer wil ik het met u
hebben over erfafscheidingen. Tot
dan!

www.edbtuinen.nl
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Gazonkalender
Januari
- Beloop het bevroren gras zo min mogelijk
en laat het gras met rust.

Februari
- Loop uw gazonmaaier na en laat hem
indien nodig slijpen, een botte maaier
laat een lelijk gazon achter.
- Het gazon moet bekalkt worden.
Gazonkalk is te koop in elk tuincentrum.
Je hoeft niet de duurste te kopen want
kalk is kalk. U geeft niet snel te veel
kalk, eerder te weinig en dat werkt dan
mosgroei weer in de hand.

Maart
- Het gras begint weer te groeien bij een
nacht temperatuur van tussen de 8 en
10ºC. Het kan dus nodig zijn om al een
keer te maaien. Maai niet korter dan 4
cm en hark het maaisel af
- Eind maart is het tijd om het gazon te
beluchten. Dit kan met een prikrol maar
beter is het om het gras te verticuteren.
De oude viltlaag wordt hiermee verwijderd en de wortels krijgen weer lucht.
Na het verticuteren schrikken de meeste
mensen van het resultaat, maar dit zal
na een week of 2/3 weer helemaal goed
zijn.
- Eventuele kale plekken kunnen bijgezaaid
worden.

April
- Maai het gras indien nodig op 4cm en
hark het maaisel af
- Start met het bemesten van het gazon.
Volg hierbij de dosering die op de verpakking staat. Overschrijd deze niet want
dan is er kans dat het gras verbrandt.

Mei
- De frequentie van het maaien gaat omhoog naar wekelijks, maar nooit korter
dan 4cm en hark het maaisel af.
- Indien u nog niet geverticuteerd heeft,
dan is dit de laatste maand waarin u dit
kunt doen.
- Bemesten volgens schema op de verpakking

Jasper de Boer is hovenier en
mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Eindhoven & de Boer
Hoveniers. In deze rubriek behandelt hij veel gestelde vragen
en zaken uit de dagelijkse praktijk. Ook geeft hij tips op het
gebied van ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen.

uur te sproeien dan 6x 10 minuten. Dit
laatste is zelfs zinloos. Beregenen kunt u
het beste na zonsondergang doen.
- Maaien op 3 cm.
- Bemesten volgens schema op de verpakking
- Schoonsteken van de graskanten.

Juli
- Bij extreme droogte maaien op 4 cm en
bij voorkeur in de avond.
- Indien nodig beregenen. Zie het beregeningsadvies voor juni
- Eventueel onkruidbestrijding toepassen.
- Als u bij mooi weer een badje voor de
kinderen op het gazon plaatst, maak dit
dan aan het einde van de dag leeg en zet
het badje te drogen op een andere plaats
in de tuin. U voorkomt hiermee dat u een
grote gele plek in uw gazon krijgt.

Augustus
- Bij extreme droogte maaien op 4 cm en
bij voorkeur in de avond.
- Indien nodig beregenen. Zie het beregeningsadvies voor juni
- Eventueel onkruidbestrijding toepassen.

September
- We beginnen weer met het gazon kalk te
geven.
- Maaien op 4cm hoogte en maaisel afharken
- Het gras licht verticuteren om de viltlaag
te verwijderen en mos bestrijden.
- Indien nodig kunt u deze maand nog
bijzaaien
- Bemesten volgens schema op de verpakking

Oktober
- In deze maand begint het maaien af te
nemen. Let op dat het gras niet te lang
wordt want dan droogt het niet meer.
- Bemesten met een meststof die het
gazon een buffer voor de winter geeft.
- Gevallen blad van het gazon verwijderen.

November
- Indien nodig kan het gras nog 1 keer
gemaaid worden.
- Eventueel restanten blad verwijderen
- Bekalken van het gazon

Juni
- Laatste keer bekalken van het gazon
- In droge periodes het gazon beregenen.
Hierbij is het beter om 1x per week een

December
- Beloop het bevroren gras zo min mogelijk
en laat het gras verder met rust.

Hypotheekrente aftrek groot issue bij landelijke verkiezingen 9 juni
De politieke partijen hebben ieder zo hun eigen opvatting over wat er met de hypotheek rente aftrek moet gebeuren. HypotheekCompany de Ronde Venen heeft alles nog eens voor u
op een rijtje gezet zodat duidelijk is waar zowel links als rechts naar toe wil met de renteaftrek*. Wat de uitkomst van de verkiezingen ook zal brengen, HypotheekCompany De Ronde
Venen vindt en verzorgt ook ná de verkiezingen altijd een verantwoorde en een op maat gesneden oplossing voor u.
VVD - De VVD behoudt de hypotheekrenteaftrek, maar stelt wel
maatregelen voor met betrekking
tot de overdrachtbelasting en de
Onroerend Zaakbelasting. Zo wordt
de overdrachtsbelasting gehalveerd
naar 3% en komt aan de Onroerend Zaakbelasting een wettelijk
maximum. De verruiming van hypotheekrenteaftrek wordt verlengd tot
2015. Ook wil de VVD een verlaagd
BTW-tarief invoeren dat dient voor
onderhoud en verbeteringen aan de
woning.
CDA - Het CDA wil graag de
hypotheekrenteaftrek behouden en
laat zien in hun partijprogramma
dat zij hier niet aan gaan morrelen.
Hypotheekrenteaftrek is een effectief instrument om de woningmarkt
verder te stimuleren en bevordert
doorstroming. Zij geven aan dat
hypotheekrenteaftrek eigen wo-

ningbezit stimuleert en het daarbij
behorende vermogensopbouw.
PVDA - De PvdA geeft aan wel
degelijk te zijn voor het aanpakken
van de hypotheekrenteaftrek. Het is
een té grote last voor de schatkist
van het rijk en maakt het starters
extra moeilijk om een huis te kunnen kopen. PvdA vind dat hypotheekrenteaftrek grote leningen
in de hand werkt met hoge risico’s
voor de woningmarkt wanneer de
huizenprijzen respectievelijk stijgen
of dalen. Ook vinden ze het onrechtvaardig dat vermogende huizenbezitters meer ondersteuning krijgen
vanuit de overheid dan de minder
bedeelde medeburger.
D66 - D66 stemt voor hervorming
van de hypotheekrenteaftrek. Als
gevolg van hervorming zal het eigen
woning bezit weer gestimuleerd

worden. Dit bereiken ze door uit te
gaan dat iedere hypotheek na een
periode van 30 jaar wordt afgelost
en alle inkomensgroepen 30%
hypotheekrenteaftrek in mindering
mogen brengen.
SP
- De SP gaat voor een gegarandeerde hypotheekrenteaftrek van
42% voor hypotheken tot maximaal €350.000. Deze regeling zal
geleidelijk over een periode van 10
jaar worden uitgesmeerd, waarbij
het zo snel mogelijk aflossen van de
hypotheekschuld extra zal worden
aangemoedigd.
ChristenUnie - ChristenUnie
gaat voor totale aanpak van de
woningmarkt en bekijkt de hypotheekrenteaftrek samen met het
eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. De reden waarom

deze maatregelen destijds zijn opgesteld, lijkt volgens ChristenUnie
achterhaald. ChristenUnie vindt het
huidige pakket aan maatregelen
onevenwichtig en noemt het zelfs
onrechtvaardig.
GroenLinks - GroenLinks stevent
af op geleidelijke afschaf van
de hypotheekrenteaftrek. Eerst
zal de maximale hypotheek aan
banden worden gelegd en daarna
de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgebouwd worden naar nul.
Daarna zijn ook het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting
aan de beurt. Zij beogen het minder
scheppen van schulden en meer
doorstroming in de huizenmarkt.
GroenLinks laat de waarde van de
eigen woning meetellen met de
vermogensbelasting waarbij een
vrijstelling geldt ter hoogte van de
gemiddelde waarde van een huis.

We wensen u veel succes met het
uitbrengen van uw stem op 9 juni!
HypotheekCompany De Ronde
Venen, Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Telefoon: 0297-250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.
nl, www.hypotheekcompanydrv.nl
*Deze informatie is gebaseerd op
basis van de verstrekte informatie
uit de partijprogramma’s d.d. 25
mei 2010. Wijzigingen of onjuiste
informatie voorbehouden. Voor
meer detailinformatie over de verschillende verkiezingsprogramma’s
kunt u kijken op
www.programvergelijking.nl of bijvoorbeeld www.stemwijzer.nl.
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BvCM+ Tailormade Credit Management
winnaar “De Ronde Venen Cup 2010”
FOTO’S
1. Oud-international Dick Schoenaker trapt af
2. Spelers in actie
3. Voetbalvrouwen
4. Talent van de toekomst
5. Penalty wisselbokaal
6. Volop gezelligheid tussen de wedstrijden
7. Masssage noodzaak?
8. De traditionele barbecue
9. Het winnende team van BvCM+
10. Spelers in actie.

1

Na een spannend, sportief, maar
vooral ook gezellig toernooi,
waaraan op zaterdag 29 mei j.l.
18 teams van diverse bedrijven
uit De Ronde Venen deelnamen,
was de uitslag als volgt:

6

1. BvCM+Tailormade Credit
Management
2. RaboBank 1
3. Van Rossum Makelaardij –
Verkaik Holding
De penaltybokaal werd gewonnen
door Team 1 van SC Johnson.

7

De nieuwe opzet met kleinere
teams van 7 personen, die speelden
op een half veld was zeer geslaagd.
Hierdoor was het voor bedrijven
gemakkelijker een team samen te
stellen. Bovendien was het voor
minder ervaren voetballers goed
meekomen en daardoor voor iedereen leuk om mee te doen. Er werd
gespeeld in 3 poules van 6 teams.
Elk team speelde 5 wedstrijden van
20 minuten.
Het toernooi werd afgesloten met
een spannende finalepoule tussen
3teams.

2

3

Het toernooi was volgens de
deelnemers goed georganiseerd.
Naast het voetbaltoernooi waren
er gedurende de dag volop vrolijke nevenactiviteiten voor de
aanwezige kinderen.

4
5

De deelnemende teams:
BvCM+ Tailormade Credit management, S.C. Johnson (2 teams),
Van Walraven Operation, Van Walraven Holding, Rabobank Rijn en Veenstromen (2 teams), FC Leucoplast,
Bouwbedrijf Mulckhuijse, Meeùs
Assurantiën, Arch. en ing.bureau
H.W. van der Laan, Bouwbedrijf
Gebr. Van Scheppingen, Van Rossum
Makelaardij & Verkaik Holding,
Auto Berkelaar & G. Brouwer & Zn,
Van Kouwen & Eron Communicatie,
spelend onder de naam Antenna,
Kringkoop, Bouwbedrijf Midreth en
de Veenhartkerk.
Goede doelen
Dankzij de sponsors en ondanks
de recessie is het gelukt met dit
toernooi een hoog bedrag bij elkaar
te brengen: ruim € 20.000,-. Met het
toernooi worden vier goede doelen
ondersteund: De Moederverwendag
en het Kerstdiner Soos de Cirkel,
beide in De Ronde Venen. Daarnaast
worden twee internationale doelen
gesteund Stichting Hand in Bolivia en
Stichting Wees en Kind in Indonesië.
Ook de internationale doelen hebben
een relatie met De Ronde Venen.
		
foto’s tom hannes

8
9

10

Het toernooi werd georganiseerd door de Rotary Club Mijdrecht
in samenwerking met sv Argon.

Overige sponsors: Auxine Coaching/ Communicatie, GT Bunck Accountantsen Belastingadviseurs, Homan Beveiliging, Margreet Kokshoorn Communicatie Advies, P.A. Van Rooijen Verhuisbedrijf,
Kenter Paans & Koek Registeraccoutants, Aparts, Akkermans Financiële & administratieve dienstverlening, Sieraden4life, Walraven Bouw-/installatiematerialen, Swaab Juweliers, Autobedrijf van
Rijn, Bouwcenter Filippo, Jos van Zijl, Millenaar Adviesgroep, Lunchroom TOF, Apotheek Boogaard, AH Uithoorn, Hema Mijdrecht, Verswinkel Bert en Elly de Jong en Blauw autoverhuur.
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IN VOL BEDRIJF
Kool & Reurings Advocaten

De Uitdaging om gelijk te krijgen
Fietsend langs de Waver kan het gebeuren dat je opeens, te midden van de mooie natuur aan de Waverdijk een
bord tegenkomt waarop vermeld staat dat daar advocatenkantoor Kool & Reurings is gevestigd. Een bijzondere
plek voor een bijzonder kantoor. Susan Kool en Martine Reurings, beiden geboren en getogen in Wilnis, hebben
daar hun stek gevonden om in alle rust hun rechtszaken voor te bereiden.
door piet van buul

Ze kennen elkaar van een advocatenkantoor in Breukelen waar ze
allebei als advocaat gewerkt hebben.
Martine Reurings werkte er tijdens
haar studie. Na haar afstuderen, werd
ze in 2002 beëdigd tot advocaat
stagiaire. Als advocaat stagiaire mag
je al wel zaken behandelen, maar dan
onder toezicht en begeleiding van een
ervaren advocaat. Zo’n periode duurt
drie jaar. Wanneer je de aanvullende
studies gedaan hebt en je begeleider
vindt dat je dat goed gedaan hebt,
krijg je een stageverklaring en word
je officieel zelfstandig advocaat.
Susan Kool had aanvankelijk geen
plannen om rechten te studeren. Na
de havo wilde ze aan het werk en ze
begon als secretaresse op een advocatenkantoor. Toen kreeg ze toch zin
om rechten te gaan studeren en deed
dat in de avonduren. Tijdens haar
studie heeft ze altijd bij een advocatenkantoor gewerkt. Susan is in 2001
tot advocaat beëdigd.
Susan Kool begon vier jaar gelden
haar eigen praktijk aan de Waver.
Susan: “Die plek lijkt misschien wat
vreemd, zo in de ‘middle of nowhere’,
maar die keuze lag voor de hand omdat ik hier woon en we hier de ruimte
hadden om een kantoor in te richten.
En feitelijk maakt het niet zo veel uit
waar je zit. Wanneer men je kent dan
weet men je ook wel te vinden. In de
loop der jaren heb ik wel gemerkt
dat het kantoor hier alleen maar
voordelen heeft. Je kunt er alleen
niet met openbaar vervoer komen,
maar we hebben wel volop parkeerruimte.” Pas drie maanden geleden
nam Martine Reurings haar intrek
in het fraaie, smaakvol ingerichte
kantoor, met uitzicht over de polder
en de Waver.
Uitgebreide rechtspraktijk
De beide dames hebben ieder een
zelfstandige praktijk. Susan: “Ik ben
bestuursrechtelijk afgestudeerd. Ik

foto patrick hesse

doe nu wel zaken op het gebied van
het bestuursrecht, maar ben toch ook
actief in het civiele recht. Dat is een
heel breed terrein met bijvoorbeeld
familierecht, echtscheidingen, maar
ook verbintenissenrecht of incassozaken. Ik bestrijk dus een breed terrein.
Met uitzondering van het strafrecht.
Martine en ik zijn geen van tweeën
strafrechtadvocaat.” Martine heeft
zich gespecialiseerd in arbeidsrecht,
huurrecht, verzekeringsrecht en ondernemingsrecht. Zo hebben ze ieder
een eigen zelfstandige praktijk met
hun eigen werkterreinen. Dat neemt
niet weg dat er hier en daar wel een
stukje overlap in zit. “Het voordeel
hiervan is dat je, indien nodig, af en
toe met elkaar kunt overleggen. We
hebben alle twee bewust gekozen
voor een klein kantoor. Dat werkt
toch veel plezieriger en persoonlijker
dan zo’n groot kantoor. Bovendien
zijn we hier in de streek geboren en
getogen en weten we ook hoe je de
zaken hier moet aanpakken.”
Boeiend werk
Susan en Martine laten er geen
misverstand over bestaan dat de advocatuur voor hen heel boeiend en afwisselend is. “Soms vraagt men zich
wel af wat er nou zo leuk is aan het
oplossen van problemen van anderen.
Maar daarin zit nou net de uitdaging.
Het mooie van ons vak is dat je met
mensen werkt. En je probeert altijd
op een creatieve manier een oplossing te bereiken voor een probleem
waar men mee zit. Het leuke is wanneer je kans ziet om een zaak tot een
bevredigende oplossing te brengen
zonder dat je naar de rechter hoeft
te stappen. Je probeert dus eerst om
beide partijen op één lijn te krijgen.
Dat is overigens ook het eerste waar
de rechter naar vraagt en soms stuurt
hij beide partijen eerst nog eens de
gang op om te proberen er samen
uit te komen. En vaak ben je er van

overtuigd dat je gelijk hebt, maar de
uitdaging is dan vooral om de rechter
daarvan te overtuigen en je gelijk
ook te krijgen. Dat geeft dan wel veel
voldoening.”
Susan stelt vast dat de mensen de
laatste tijd wel een stuk mondiger
zijn geworden. “Ze speuren vaak ook
internet af om te achterhalen welke
rechtsregels gelden en wat ze moeten
doen. Wanneer ze dan bij ons komen
weten ze vaak al precies dat ze gelijk
hebben en waarom. Maar zo simpel
ligt het niet altijd. Het is niet zo dat
het bedrag aan alimentatie dat je
vriendin krijgt ook voor jou haalbaar
is. Elke zaak is nu eenmaal anders.
Mensen zijn natuurlijk bevooroordeeld en het is onze taak om de zaak
te objectiveren en naar goede oplossingen te leiden.”
Ook het feit dat gerechtelijke procedures vaak erg lang duren is heel

Martine Reurings (links) en Susan Kool: “Het geeft veel voldoening om de rechter te
overtuigen van je gelijk, en dat dan ook te krijgen.”
moeilijk uit te leggen. “Er is een
geweldige werkdruk bij justitie,” zegt
Martine. “Zelfs voor een kort geding
dat per definitie een spoedeisend karakter heeft, kan het soms vier weken
duren voor je aan de beurt bent. Vaak
zoeken we dan ook op een creatieve
manier of er geen andere oplossing is
waar partijen het mee eens zijn.”
Vaak worden mensen ook onnodig
in de problemen gebracht. Susan:
“Neem de gang van zaken bij het
vaststellen of wijzigen van bestemmingsplannen. De gemeente stelt wel
zo’n plan op en legt dat ter visie, zodat je er nog je commentaar op kunt
geven. Maar heel vaak is het niet erg
duidelijk wat voor jou als betrokkene

nou precies de consequenties van zo’n
plan zijn. Achteraf kan dan blijken dat
de situatie ten nadele is gewijzigd.
Ik adviseer de mensen dan ook een
bestemmingsplanwijziging goed in de
gaten te houden en zonodig tijdig bij
een advocaat navraag te doen naar
de consequenties.”
Het kantoor van Kool & Reurings
Advocaten is gevestigd aan de Waverdijk 3 in Waverveen. Ze hebben een
website: www.koolreurings.nl.
Susan Kool is telefonisch bereikbaar
onder nr. 0297 583471 en Martine
Reurings onder nr. 0297 58 32 36.

Speeddaten tijdens open huizen route

“Een bezichtiging van een huis
duurt best lang. Voordat je een huis
helemaal gezien hebt en de toelichting per kamer hebt gehoord, ben
je zo een half uur verder. Terwijl je
soms echt binnen vijf minuten al ziet
dat het huis helemaal niet is wat je
zoekt. Maar om dan meteen weer om
te draaien vinden we ook zo verve-

Tuin en terras
op wereldniveau?
Chiqo-deck,
dat zie je zo!
Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl

lend voor de eigenaar of de makelaar. Eerlijk gezegd is dat de reden
waarom we het liefst huizen bekijken
tijdens de Open Huizen Route. Er is
geen makelaar bij. De eigenaar weet
bovendien dat het juist de bedoeling
is dat het kort en krachtig moet zijn.
Een echte “speeddate” met een huis
dus.”
Een huizenzoeker spreekt. Ze is op
zoek naar een nieuw huis, maar weet
nog niet goed wat ze wil. Daarom
bekijkt ze zoveel mogelijk huizen. Op
zaterdag 5 juni 2010 organiseren de
ERA-makelaars in Nederland alweer
de tweede landelijke Open Huizen
Route in het land. Speeddaten betekent in een paar minuten kijken of je
iets of iemand aantrekkelijk genoeg
vindt om de kennismaking voort te
zetten.
ERA-makelaar Jan-Willem van der
Helm blikt vooruit: “Dat is dan ook
wat het publiek zo plezierig vindt
aan deze actie. Veel mensen weten
niet precies wat ze willen. Door veel
te kijken ontdek je je woonwensen.
Bovendien krijg je veel ideeën die je
in je volgende huis kunt uitvoeren. En
een nieuw huis op internet uitzoeken
werkt niet. Je moet de omgeving
zien, horen, ruiken, er rondrijden en
sfeer proeven. Kijkers kunnen terecht
tussen 11 en 15 uur. Ze hebben dus
eigenlijk niet zoveel tijd. Op deze

manier kunnen huizenzoekers zoveel
mogelijk huizen bekijken. Zit er een
huis bij dat goed voelt, dan maken
mensen een vervolgafspraak, maar
dan wel met de verkopende ERAmakelaar. Op een rustiger tijdstip op
een andere dag komen ze dan terug
voor een uitgebreide bezichtiging.
Dan vindt men het juist fijn dat er
meer tijd is, want dan weet men van
tevoren dat het huis de tijd waard is.”
Waarom is de ERA Open Huizen
Route zo populair? Jan-Willem van
der Helm: “Een behoorlijk aantal
kijkers komt van buiten deze regio.
Wij zijn op internet makkelijker te
vinden dan een lokale makelaar die
soms ook een kijkroute organiseert.
De naam ERA kent iedereen, dus
iedereen komt kijken op www.era.nl
naar adressen. Adressen van deelnemers bij niet-ERA-makelaars worden
dan natuurlijk niet gevonden.”
ERA-makelaars organiseren een
aantal keren per jaar een landelijke
Open Huizen Route. Alle ERAmakelaars zijn ook aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Er zijn in Nederland en
België 225 ERA-makelaars, maar in
totaal zijn er 2600 ERA-makelaars
in bijna 50 landen.
U vindt ERA Makelaardij Van der
Helm aan de Herenweg 46 te Wilnis,
telefoonnummer 0297-591996.

16		

DE GROENE VENEN

Buitengewoon
De keuze van...
ZZP-Café in Studio
Ongewoon
Maandag 7 juni a.s. organiseert
vereniging ZZP De Ronde Venen een
buitengewoon ongewone netwerkborrel in Mijdrecht. Het stimuleert
de creativiteit als ondernemers
elkaar in een stimulerende omgeving
ontmoeten, dus heeft de vereniging
er dit keer ervoor gekozen om het
ZZP-Café op een bijzondere plek te
houden, namelijk bij Studio Ongewoon, Bozenhoven 63 in Mijdrecht.
Ze kleden ditmaal het Café aan met
een smakelijke wijnproeverij. Proef
en leer op een ontspannen wijze
iets meer over wat je drinkt en deel
je kennis met andere ZZP-ers! De
wijnproeverij wordt gegeven door
Sonja Jansma van Primawijn, een
mede-ZZP-er uit De Ronde Venen.
Daarnaast zal A3ana Kegley garant
staan voor muzikale omlijsting in de
vorm van ‘live’ jazz zang en muziek.
In verband met de proeverij wil ZZP
De Ronde Venen graag weten hoeveel
mensen er komen en verzoeken je
om vooraf aan te melden. Voor de
onkosten rekenen ze € 10,- entree.
Ken je nog andere ZZP-ers? Neem
ze mee! Het ZZP-Café begint om
20:00. Meer info: www.zzpdrv.nl.

Wil Bouweriks
exposeert in Willisstee
In het Horeca gedeelte van “Café
Stee-Inn” in Dorpshuis Willisstee,
zijn tot 2 juli a.s. schilderijen te bewonderen van Wil Bouweriks.
De nu 74-jarige Wil, was op jonge
leeftijd al een uitblinker in technisch
tekenen en houtbewerking. Geboren in
Horst (L), trok hij later naar Mijdrecht, waar hij 10 jaar heeft gewoond,
waarna hij met zijn vrouw en twee
kinderen verhuisde naar Wilnis.Hier
concentreerde hij zich op zijn hobby
tekenen en ontwikkelde hij na vele
potlood tekeningen de schilderstechnieken, die resulteerden in prachtige
schilderijen. Zijn voorliefde gaat uit
naar het schilderen van doeken van
Jan Steen en Vermeer, maar ook een
Portret van Luciano Pavarotti is te
bewonderen in zijn collectie.
Verder is Wil houtbewerker. Door deze
vorm van creativiteit, werkte hij later
als zelfstandig ondernemer in zijn
timmerbedrijf, en heeft hij ruim veertien jaar als uitvoerder in de utiliteit
gewerkt. In de vele vrije tijd die na
pensionering kwam, maakte Wil nog
wat prachtige werken. Het is zekerde
moeite waard om zijn werk ten toon
te stellen.

EXPOSEREN is GRATIS in Café- Stee-Inn, in
Dorpshuis De Willisstee. Er zijn vast meer
mensen in De Ronde Venen met de hobby
tekenen of schilderen. Kom gerust eens
langs op maandagmiddag tussen 16:30 en
19:30 of bel of mail, met Diny Kroon-Vis
06-5100 59 20 en zij regelt deze gratis
exposities voor u in “De Willistee”.

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Doodsimpel
Auteur: Peter James
‘Als collega’s houden we elkaar
natuurlijk goed op de hoogte van
wat voor moois we allemaal lezen!
Nadat Carla mij iets had verteld
over ‘Doodsimpel’ van de Engelse
auteur Peter James, was ik erg
benieuwd naar dit spannende boek.
De thriller verscheen voor het eerst
in 2007 en zojuist is er weer een
nieuwe druk verschenen. Het verhaal begint met een sinistere grap:
aanstaande bruidegom Michael, die
zijn vrienden regelmatig te pakken
neemt met ‘practical jokes’, wordt
op zijn vrijgezellenfeest levend
begraven in een doodskist. Het is
de bedoeling dat hij daar zijn roes
uitslaapt, in het gezelschap van een
fles whisky en een walkie-talkie.
Nadat zijn vrienden hem een paar
uurtjes laten zweten, zullen ze hem
weer bevrijden. Maar het busje
met de vrienden van de bruidegom
verongelukt. De bruiloft is over
drie dagen, en niemand weet waar
Michael is...
Ik heb dit boek in een adem uitgelezen. Steeds zijn er onverwachte
wendingen in het verhaal, waardoor
het tot de laatste bladzijde blijft
boeien! Als je
van spanning
houdt en je
hebt ‘Doodsimpel’ nog niet
gelezen: doen!’
gelezen door
margit
rechtuijt

Diary of a workaholic!
Nou daar zijn we dan weer, terug
in Nederland, terug van vakantie! Het weekje Tunesië was erg
gezellig met de familie. Er waren
alleen drie dingen die ik héél erg
miste: een goed glas wijn (ik hou
niet zo van wijn die de azijnkant op
gaat), koffie (tenzij je van mierzoet houdt en een laag koffieprut
onder in het kopje) en zon! Ja,
u hoort het goed. Denk je naar

De Maand van het Spannende
Boek 2010 vindt plaats van
dinsdag 1 t/m woensdag 30 juni.
Dit jaar is de Scandinavische
misdaadliteratuur het onderwerp. Scandinavische auteurs
zijn favoriet in dit genre. Denk
aan grote namen als Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Henning Mankell, Karin Fossum en
Maj Sjöwall. Bij besteding van
ten minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken krijgt u een
spannend geschenkboek cadeau:
‘Onmacht’ geschreven door
Charles den Tex. Mondria heeft
alvast wat tips voor u op een
rijtje gezet:
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als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken…

2

Headhunters 		
Jo Nesbø
Roger
Brown is een
succesvolle
headhunter,
zijn vrouw
Diana is
eigenaar
van een
kunstgalerij. Ze leiden een luxe
leven, een leven dat ze zich eigenlijk
niet kunnen veroorloven. Als Roger
bij een opening kennismaakt met
Clas Greve, ziet hij een oplossing
voor zijn financiële problemen. Niet
alleen is Greve de perfecte kandidaat voor een bestuursfunctie bij
een van Rogers opdrachtgevers, hij
bezit ook een van de meest gewilde
werken van Peter Paul Rubens.
Roger begint aan de voorbereiding
van een kunstroof, maar al snel raakt
hij in grote problemen en wordt
hij meegezogen in een wereld van
huurmoordenaars en oplichters.

Bloedlink 			
Jens Lapidus
Na ‘Snel
geld’ nu
het tweede
deel in de
Stockholm
trilogie.
Thomas
Andrén, een
corrupte
politieagent met
huwelijksproblemen, gaat zonder
toestemming van zijn superieuren
op zoek naar de identiteit van een
onherkenbaar verminkt lijk. Wanneer hij geschorst wordt, treedt
hij zonder wroeging in dienst van
maffiabaas Radovan. Hoofdverdachte van de moord is de voormalige huurling Niklas Brogren,
wiens persoonlijke missie het is om
de wereld te ontdoen van mannen
die vrouwen mishandelen. Hun
paden kruisen elkaar wanneer het
lijk dat van de moordenaar van de
Zweedse pemier Olof Palme blijkt
te zijn. Terwijl Thomas op het spoor
komt van de smerigste politieke
cover up uit de Zweedse geschiedenis, slijpt Niklas zijn messen met

Vorst
en as
		
Inger Wolf
Vorst en as
is de tweede
thriller over
hoofddetective Daniel
Trokic en de
kleurrijke ITspecialiste
Lisa Kornelius, en speelt zich af
in een klein dorp nabij het Deense
Århus. De zevenjarige Lukas Mørk
wordt tijdens een sneeuwstorm
dood gevonden in een beek. Hij
is gewurgd met een vislijn en zijn
lichaam zit onder de brandwonden. Het politieonderzoek wijst
verschillende verdachten aan: van
een oudere man met een geheimzinnige achtergrond tot een jonge
knaap met een slecht geweten.
Gruwelijke gebeurtenissen uit het
verleden duiken op, waarbij kinderporno en pedofilie een belangrijke
rol spelen.

het Afrikaanse continent te gaan,
heb je maar 3 dagen zon van de 8
dagen vakantie! Al met al hebben
we het reuze gezellig gehad, heb ik
het chronische slaaptekort kunnen
inhalen en heb ik een stapeltje
boeken kunnen uitlezen, maar met
die drie X-factors had het toch een
topvakantie kunnen zijn! Terug in
Nederland is het weer net zo als
in Tunesië, maar heb ik wel weer
mijn extra grote cappuccino in de
ochtend met dubbele espresso en ’s
avonds een glas heerlijke niet zure
wijn. De volgende dag val ik meteen met mijn neus in de boter want
om 10 uur ’s ochtends staan er een
vertegenwoordiger en een wijnmaker uit Nieuw-Zeeland op de
stoep, met een selectie wijnen die
ik toch echt even moet proeven!
Dit domein op het zuidereiland
van Nieuw Zeeland is eigendom
van een Nederlands echtpaar,

Ruud Maasdam (een drukke, maar
passievolle wijnmaker) en Dorien
Vermaas, die in 1996 emigreerden
naar dit prachtige land. Midden
in het wijngebied Marlborough
kochten zij een fruitboomgaard. Na
intensieve investeringen in de aan
te leggen wijngaard en kelderapparatuur, maken ze hier nu de
mooiste wijnen van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.
‘Staete Landt’ klinkt in het eerste
opzicht als een wijngaard die zo
uit Zuid-Afrika zou komen, maar
de link van de estate naam moet
u leggen met de Nederlandse
ontdekker Abel Tasman, die in
1642 Staete Landt (later Nieuw
Zeeland) ontdekte. Ik proef een
mooie selectie uit frisse Sauvignon
Blancs en soepele Pinot Noirs en
hoor de fantastische verhalen van
Ruud die vol enthousiasme vertelt
over hoe hij zijn droom heeft
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Ongewenst
		
Kristina
Ohlsson
In Zweden
wordt op
een regenachtige
zomerse
dag een
klein meisje
uit een overvolle trein ontvoerd.
Haar moeder is per ongeluk op
het vorige station achtergebleven.
De bemanning van de trein was
op de hoogte gebracht en zou een
oogje op het slapende kind houden.
Maar zodra de trein het station
van Stockholm inrijdt, is het meisje
spoorloos verdwenen. Inspecteur
Alex Recht en zijn team, geholpen door onderzoekster Fredrika
Bergman, nemen de zaak op zich.
Aanvankelijk lijkt het op een klassieke ruzie over de voogdij. Maar
als het kind dood wordt gevonden
met het woord ‘ongewenst’ op
haar voorhoofd, verandert de zaak
in de ergste nachtmerrie van het
onderzoeksteam – de jacht op een
briljante en meedogenloze moordenaar…
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Straf 			
Birger Baug
Een mysterieuze seriemoordenaar
begint in Oslo lukraak zijn dodelijke
handtekening te zetten, waardoor
politie-inspecteur en jonge vader
Halvor Heming danig op de proef
wordt gesteld. Vormt de moordenaar
een bedreiging voor zijn gezin?
Hemings leven raakt in een dramatische stroomversnelling wanneer hij,
bijgestaan door zijn aantrekkelijke
collega Kristine Holm, op het spoor
komt van een andere, twintig jaar
oude misdaad, waarin een dertienjarig jongetje een cruciale rol speelde.
Ineens beseft Heming dat hij geen
moment te verliezen heeft...

waargemaakt. De meeste mensen
hebben een slow-start nodig op hun
eerste dag na de vakantie maar
na vijf wijnen en een uur later
zijn mijn wijnvrienden weg, geniet
ik na en zit mijn hoofd weer vol
ideeën. De beste start die ik me
kan wensen! Want zeg nu eerlijk,
met wijnmakers over wijn praten
en de mooiste wijnen proeven, dat
is toch een droombaan?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Kip op de Barbecue
‘Kip een veelzijdig stukje vlees’, wie kent deze uitdrukking niet? Ook
op de barbecue is kip een populair stukje vlees. Daarom wil ik deze
week eens wat dieper ingaan op het (voor)bereiden van kip op de barbecue.
Voorkoken
Wie kip op de barbecue zegt, denkt
ook meestal meteen aan salmonella-gevaar en de vervelende consequenties daarvan. Meestal wordt er
daarom voorgegaarde kip verkocht,
speciaal voor de barbecue waarbij
de drumsticks natuurlijk het populairst zijn. In deze rubriek wil ik
echter wat meer ingaan op het zelf
bereiden van diverse soorten vlees
en dus ook kip.
Een veel gebruikte en veilige
methode is om de rauwe kip eerst
voor te koken, waarna de kip alleen nog maar even gegrild dient
te worden op de barbecue voor een
krokant korstje en voorzien van
een sausje.

Het lekkerste is om de rauwe kip
eerst nog te marineren met een
sausje naar keuze, en de kip vervolgens in de koelkast de marinade te
laten absorberen. Een tijdige voorbereiding is dus wel noodzakelijk:
maximaal 60 minuten bij kamertemperatuur of een een dag van te
voren in de koelkast. (kijk ook op
de verpakking van de marinademix) Zorg echter dat er niet teveel
marinade blijft hangen, aangezien
deze snel verbrandt op de barbecue
en zorgt voor een zwartverbrande
kip aan de buitenkant.
Direct op de barbecue
Deze manier van bereiden vereist
uiterste zorgvuldigheid m.b.t.
verhitten van de kip en algemene
hygiëne. Plaats de rauwe kip nooit
gezamenlijk met andere
producten op een schaal.
Marineer de kip eerst,
waarbij de

Arno’s vlees (bewaar)tips

• Zet vlees direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast
worden bewaard.
• Haal ingevroren vlees de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de
koelkast ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, gebruik hiervoor altijd schone schalen.
kip eerst ontveld dient te worden,
zodat marinade goed intrekt.
Plaats de kip op een licht ingevet
rooster en zorg dat het vuur niet te
heet is, het duurt zeker 30 minuten om een kip te grillen, waarbij
deze regelmatig gedraaid dient
te worden. Het wordt aanbevolen
om een thermometer te gebruiken
om te meten of de kern van de kip
voldoende verhit is (circa 80 graden
C). Het is handig om bij gebruik
van briketten de kip aan de ene
kant op de barbecue te plaatsen en
de briketten aan de andere kant.
Hierdoor valt het vet niet direct op
de hete kolen en onstaan er minder
vlammen. Zorg dat het grillrooster
voldoende hoog staat en de kip
dus niet te snel aanbrandt. Plaats
de deksel op de barbecue,
zodat hitte goed in kip kan
dringen.

ervaring opdoet en de aandacht op
de barbecue kunt houden. En anders
vindt u deze week voorgegaarde
drumsticks in de aanbieding bij onze
supermarkt. Een kleine tip hierbij
is een satéprikker in de drumsticks
te steken om makkelijk te kunnen draaien. Als de kip gebruind is
bijvoorbeeld lekker insmeren met
chilisaus, zorg voor een kwast bij de
hand voor het gemak.
De vooruitzichten zijn goed voor
dit weekend en ik zou dus zeggen:
geniet ervan, maar pas wel op!
arno

Ik kan begrijpen dat
velen het toch teveel
werk vinden. Daarom zou ik zeggen:
probeer het eerst
zelf eens uit
voordat u gasten
uitnodigt, zodat u wat
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"vakmanschap is
meesterschap"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

4.99
Week 22 en 23 2010

Aanbieding is geldig van vrijdag 4 t/m woensdag 9 juni 2010. Prijswijzigingen, drukfouten en
uitverkocht voorbehouden. Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00

Slager Arno van de C1000 in
Wilnis kaart deze zomer elke
twee weken een recept aan,
waarbij je zelf gaat kokkerellen en omdat iedereen het
toch nét iets anders doet,
heeft iedereen altijd een
uniek resultaat. Elke keer
wordt er een andere productgroep uitgelicht en geeft Arno
handige tips over bereiding,
hygiëne en voedselveiligheid.

DE GROENE VENEN
Zelf ook lekkere barbecue-recepten?
Mail ze naar:
barbecue@degroenevenen.nl
en maak kans op een
C1000 barbecuepakket!
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Royal Air Force Verzamelaar Bob Degens:

“Ik heb zelfs een keer op een cockpit geboden”
Als klein jongetje was Bob al helemaal gek van vliegtuigen. Met een Schotse vrouw als moeder was de liefde voor de Britse luchtmacht de Royal Air Force (RAF) al snel geboren. Op z’n
twaalfde kreeg hij zijn eerste embleem en nog steeds is Bob Degens (52 jaar) een groot verzamelaar van alles wat met de Royal Air Force te maken heeft. Bob: “Het begon allemaal met
emblemen van uniformen, maar inmiddels spaar ik ook de gebruiksartikelen van de Britse luchtmacht. Alles wat niet te groot is én een RAF-teken heeft, dat wil ik hebben!”
door valerie sambrink sanderink

Vliegtuigen
Bob: “Vliegtuigen, dat was vroeger
echt mijn ding! Mijn moeder heeft
familie in Engeland en Schotland,
dus we gingen daar regelmatig heen.
Ik zocht dan in Nederland alvast op
welke vliegtuigshows er in die periode
in Engeland gehouden werden. Daar
moest en zou ik dan heen gaan! Van
mijn 8e tot en met mijn 15e heb ik
plastic modelvliegtuigjes gespaard.
Die bouwde ik zelf, met de nodige
aanpassingen. Ook maakte ik de
vliegtuigen met metaalplaatjes
gedetailleerder. Die dingen waren
echt nooit gedetailleerd genoeg! Het
liefst had ik natuurlijk een vliegtuig
in de tuin, maar dat paste niet. Ik heb
zelfs een keer op een cockpit van mijn
lievelingsvliegtuig de Spitfire geboden.
Leuk voor in de woonkamer, dacht ik.
Toen heeft mijn vader me toch maar
tegengehouden. Op een gegeven moment kostten al die modelvliegtuigjes
bij elkaar zoveel ruimte en werd het
zo’n hele stoffige bende, dat ik de hele
handel weg heb gedaan. Ik spaarde
inmiddels al emblemen van de Royal
Air Force en daar ben ik me toen op
gaan richten. ”
Emblemen
Zo’n veertig jaar later staat zijn
collectie prachtig uitgestald in een
houten kast in de woonkamer. Bob
haalt er een baret uit. “Deze heb ik
van mijn zoon gekregen. In een baret
staat meestal een jaartal en de plaats
waar deze gemaakt is. Deze komt uit
1945, de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook de tijd waarvan ik
de meeste spullen verzamel. Verder
heb ik veel metalen emblemen, die
werden op hoofddeksels zoals de
baret gedragen. Daarnaast heb ik
stoffen emblemen die op de pet of

het uniform werden gedragen. Iedere
RAF-medewerker had een aantal
emblemen op zijn of haar uniform.
Vliegeniers hadden een embleem met
twee vleugels met daartussen één of
een paar letters. Dit zijn de zogenaamde ‘wings’. De letters geven aan
welke specialiteit de medewerker had.
De B staat bijvoorbeeld voor bommenrichter en de O voor observer, oftewel
observeerder. In hun vrije tijd droegen
luchtmachtofficieren zogenaamde
‘sweethearts’. Dit zijn een soort broches die ze dan op hun burgerkloffie
prikten. Zo konden anderen zien dat
zij voor de Royal Air Force werkten.
Deze sweethearts zijn vrij zeldzaam,
maar ik heb er een paar weten te
bemachtigen! Emblemen voor op de
pet zijn het lastigst te vinden. Zo heb
ik een embleem die de geestelijken op
het rever droegen, maar niet het petembleem van de geestelijken. Daar
kom je bijna niet aan!”
Schriftjes en lepels
Naast alle broches en emblemen heeft
Bob ook gebruiksvoorwerpen van de
Britse luchtmacht. “Mijn verzameling van emblemen is nog lang niet
compleet, maar ik wilde toch mijn
verzameling uitbreiden. Nu verzamel
ik sinds een paar jaar ook spullen als
lepels en karaffen die de RAF tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebruikte.
Ook heb ik een ontsnappingskit met
een lampje voor in het water, waterdicht verpakte lucifers en een kompas.
Met dat lampje konden RAF-medewerkers in nood aandacht trekken van
vliegtuigen. Ik ben wel erg blij met dit
pakketje. Daarnaast heb ik een doos
vol met foto’s, complete fotoalbums,
certificaten en schoolschriftjes van
RAF-medewerkers. Echt geweldig om
dat allemaal te bekijken. Dat mensen

foto patrick hesse

dit zomaar weg doen, dat begrijp je
toch niet?”
Tommy Talk
Voor zijn verzameling struint Bob op
Marktplaats en Ebay, maar ook op
Tommy Talk. Dit is een soort forum
voor Royal Air Force verzamelaars.
Bob: “Nee, ik ben zeker niet de enige.
Op de site tommy-talk.com vind je nog
veel meer verzamelaars. Op deze site
kun je als je een leuk item hebt gevonden, aan anderen vragen of het wel
een ‘echte’ is. Helaas zijn er ook veel
nep-emblemen op de markt. Vooral uit
de tijd van de Royal Flying Corps, van
voor de Eerste Wereldoorlog, wordt
er veel namaak aangeboden. Soms
weten de aanbieders dat zelf niet. Zij
hebben het immers meestal ook maar
gekregen en weten vaak niet eens hoe
ze er precies aan komen. Verder ga ik
regelmatig naar Engeland. Daar heb
ik familie. Als ik die opzoek, neem
ik vaak één dagje voor mezelf. Dan
ga ik op pad voor mijn verzameling.
Ik bezoek er wat antiekwinkels en
curiosa winkels. Bij verzamelaars en
echte antiquairs in Nederland zijn de
spullen vaak niet te betalen, maar
daar soms nog wel. Het is natuurlijk
het beste als de verkopende partij de
waarde van de goederen niet kent.
Het gaat mij ook helemaal niet om de
waarde. Ik wil gewoon mijn verzameling compleet maken. Maar dat
betekent niet dat ik allemaal koopjes
heb. Ik heb een tijdje geleden nog 150
euro geboden voor een speciaal embleem van zweefvliegers van de slag
bij Arnhem. Heel dom natuurlijk, zo’n
enorm bedrag, maar je gaat steeds
verder in je hobby. Helaas was iemand
anders mij net voor en daar kan ik nu
nog steeds enorm van balen.”
Zijn verzameling net als de mo-

Muziek in een Kooi
Morgen, zaterdag 5 juni, vindt het eerste Kooipop talentfestival van De Ronde Venen plaats. Dit evenement
wordt georganiseerd voor nieuw jong talent. Het is de afsluiting van een succesvol jaar ‘Talent Night’ dat
werd georganiseerd door de jongerenwerkers van JC Allround in Mijdrecht.
door renee broggel

Kooipop is de dag waar het podium,
dat letterlijk in de kooi staat, een
platform biedt voor jong opkomend
talent. Verschillende bandjes en
artiesten die eerder het Talent Night
podium betraden, zullen ook tijdens
Kooipop het publiek van vermakelijke
muziek voorzien.
Het repertoire van de dag is niet in
een muziekstijl te vatten, maar het
geluid ligt in de richting van pop en
rock.
Het terrein van Kooipop is voor,
achter, binnen en buiten JC Allround
aan de Rondweg 1 in Mijdrecht. Er
is overdag buiten een DJ. Hij zal
afwisselend met de artiesten plaatjes
draaien. Aan de voorzijde van het
terrein zijn er kraampjes en daar
staan ook de vrijwilligers van PeerZ

foto peter bakker

in het kader van ‘nuchter verstand’.
Zij geven voorlichting over alcoholen drugsgebruik. Achter The Allround
is een grasveldje en daar is een
‘lounge area’.
Het event, toegankelijk vanaf 14 jaar,
begint om 14.00 uur tot 21.00 uur.
Daarna gaat het binnen verder waar
‘De Rondeveense Vonk’ optreedt. De
avond is voor iedereen vanaf 16 jaar.
Het programma is als volgt:
1- Popkoortje van Greetje de Haan
2- The First
3- Collect Call from Mars
4- Zoë Visser en Martini Bartol
5- A reason to dream
6- The Rudolfs!

Deze dag wordt mede mogelijk
gemaakt door: Johnson-Wax, Fresh
drive-in show, gemeente De Ronde
Venen en Stichting De Baat.
Voor meer informatie, aanmelden
als vrijwilliger of aanmelden Talent
Night voor het volgende seizoen dat
in september weer begint, kijk dan
even op

http://talentnight.popenpodium.nl.
Op de foto staan van links naar rechts
Wendy de Waal, Thijmen Klinkhamer en
Leonie Minnee.

Bob Degens: “Toen die bommenwerper in Wilnis opgegraven werd, stond ik er bij.”
delvliegtuigjes weg doen, dat zit er
absoluut niet in. Bob: “Ik doe deze
verzameling tot mijn dood aan toe niet
weg. En mocht ik straks heel veel tijd
over hebben, dan lijkt het me geweldig
om aan vliegtuigopgravingen mee te
werken. Toen die bommenwerper in

2002 in Wilnis opgegraven werd, stond
ik erbij hoor! Alle emblemen zijn
onder de grond natuurlijk al helemaal vergaan. Daarmee kan ik mijn
verzameling niet uitbreiden, maar de
ervaring van zo’n opgraving lijkt me in
ieder geval geweldig.”
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De Club van… Willem Goverse

Vanuit je kano ziet de omgeving er heel anders uit
De Kanovereniging De Ronde Venen in Vinkeveen bestaat dit jaar precies
twintig jaar. Vorig jaar verhuisde de vereniging naar een nieuwe locatie aan
de Herenweg. Daar ging nogal wat overleg aan vooraf voordat het zover
was. Willem Goverse is lid sinds 1991 en was nauw betrokken bij die verhuizing.
door piet van buul

Gedurende het twintig jarige bestaan
heeft de kanovereniging op verschillende locaties in Vinkeveen gezeten.
“We zitten sinds kort aan de Herenweg tegenover garage Stoop,”vertelt
Willen Goverse. “Het is voor ons
een prima locatie. Er staat een huis,
waarin we ruimte huren voor kleedkamers en een kantine. We hebben
nu zelfs voor de dames een eigen
kleedkamer. Er was ruimte voor het
plaatsen van een paar zeecontainers
voor de opslag van onze boten. Ook is
een legakker met een steiger. We zijn
de gemeente dankbaar voor de kans
die ze ons hier geboden hebben. De
accommodatie hier is een stuk ruimer
dan op de vorige locatie. Dit biedt
kansen voor groei van onze vereniging. We zitten nu met ons ledental
rond de honderd. Maar onze nieuwe
stek biedt ons veel meer mogelijkheden,” stelt Willem tevreden vast. De
vereniging kan ook wel nieuwe leden
gebruiken, want de enige bron van
inkomsten is de contributie, waarvan
momenteel een groot deel besteed
moet worden aan de huur van de
huisvesting.
Aandacht voor de jeugd
Gedurende de jaren dat Willem
Goverse lid van kanovereniging De
Ronde Venen is, heeft hij als vrijwilliger een actieve bijdrage aan de vereniging geleverd. Hij is een periode
bestuurslid geweest en was een tijdje
voorzitter. Vorig jaar heeft hij zich uit
het bestuur terug getrokken. Dat wil
niet zeggen dat de vereniging niet
meer op hem kan rekenen. Willem:
“Je weet hoe dat gaat. Er is altijd
van alles te doen in een vereniging.
En al dat werk kan niet alleen door
het bestuur gedaan worden. Daar
is ook inzet van leden vrijwilligers
voor nodig. Zo heb ik me vorig jaar
onder meer bezig gehouden met de
coördinatie van de verhuizing. Ik doe
ook PR werk en ik ben trainer van
het kanopolo team.”
De kanovereniging zet zich ook in
om meer leden te werven. “We
richten ons daarbij ook zeker op de
jeugd,”zegt Willem. “De kanosport
kun je al op jonge leeftijd beoefenen.
Zo gaan we dit jaar nog een kano

Recreatieve sport
De kanosport is een breedtesport. Er
zijn verschillende disciplines. “Op de
eerste plaats is kanoën een recreatieve sport,” aldus Willem Goverse.
“Het is heerlijk ontspannend om met
je kano het water op te gaan. Wanneer je het druk hebt is er niks fijner
dan heerlijk met je boot de natuur
in en alles even van je af te laten
glijden. En de natuur is prachtig.
We hebben het geluk dat we hier in
een prachtige, waterrijke omgeving
leven die zich uitstekend leent voor
het beoefenen van deze sport. En ik
kan je verzekeren dat de omgeving er
vanaf het water heel anders uit ziet
dan wanneer je met de auto of de
fiets rondtoert. En je komt op plekken waar je op een andere manier
helemaal niet kunt komen.”
Er zijn in de kanosport verschillende disciplines. Willem: “Naast
het recreatieve varen kun je wedstrijdvaren in de K1 klasse, je kunt
wildwatervaren en sinds een paar
jaar is ook het freestylen populair
aan het worden. Je vaart dan in korte
bootjes, waar je ‘movers’ mee kunt
maken. Dat zijn van de spectaculaire
wendingen en salto’s. Je moet dan
wel flink stromend water hebben. Het
is ook ideaal aan het strand waar je
met de golven mee kunt varen. Het
is heel dynamisch. Een mooie sport
voor de mensen die het traditionele
toervaren een beetje saai vinden. En
dan is er ook nog het kanopolo, waar
ik zelf trainingen in geef. Je speelt

Sport kort
Duikopleidingen in de zomer voor jongeren!
Gedurende de zomervakantie
kan in de weken 29, 30 en 31
deelgenomen worden aan een
duikkamp. Tijdens dit duikkamp
kun je een duikopleiding volgen
maar ook deelnemen aan een
gevarieerd duikprogramma in de
prachtige onderwateromgeving
van de Vinkeveense Plassen. Scuba
Academie werkt hierbij samen met
Zeilschool de Vinkeveense Plassen,

De uitbreiding en renovatie van
het clubhuis van de Hockey
Vereniging Mijdrecht is in volle
gang. Inmiddels is de staalconstructie geheel gemonteerd en is
de 1e verdiepingsvloer ook gelegd. Wat nu volgt zijn de doorbraken met de bestaande bouw,
waarna de nieuwe gevel op de 1e
verdieping wordt gezet. Tevens is
aannemer H.M. van Scheppingen
gestart met het metselwerk.

- foto patrick hesse
clinic beleggen waarbij mensen aan
de sport kunnen ruiken. We steken
extra tijd in de begeleiding van de
beginners. Onze jeugdgroep doet momenteel ook mee met de actie “Hart
voor Sport”. Op zaterdagochtend
komen onze jeugdleden bij elkaar.
Onder jeugd verstaan wij de leden
in de leeftijdscategorie van acht tot
achttien jaar. Net als veel andere
verenigingen geldt ook voor ons dat
kinderen vaak al beginnen in groep
zeven of acht, maar na een paar jaar
afhaken wanneer ze gaan studeren.
Je hoopt dan altijd dat ze het later
weer oppakken. Voor de ouderen is
de woensdag de verenigingsdag.”

een gerenormeerde zeilschool met
jarenlange ervaring in de organisatie van o.a. zeilopleidingen en
zeilkampen. Cursussen worden
gegeven vanaf de leeftijd van 10
jaar. Intern verblijf van zondag t/m
vrijdag is mogelijk.
U kunt bellen met de volgende
nummers: 0297 - 26 22 00 en
0297 - 212285

Uitbreiding clubhuis
Hockey Vereniging
Mijdrecht op schema

Willem Goverse: “Dit jaar gaan we nog een kano clinic beleggen waarbij mensen aan de
sport kunnen ‘ruiken’.”
het met twee teams van vijf mensen.
Het is de bedoeling dat je de bal naar
elkaar overgooit, maar je mag ook
je peddel gebruiken om de bal naar
een medespeler te gooien. En er zijn
kleine doeltjes die ongeveer twee
meter boven water hangen en waar
de bal dan in moet. Het is een heel
heftige sport die je een beetje kunt
vergelijken met rugby. Je zit in een
boot met gesloten dek en het gaat er
vaak lekker heftig aan toe. Je speelt
het ook met een helm met een masker op, zoals bij American Football.
We hebben momenteel één team dat
ook met een team van kanovereniging
Michiel de Ruyter uit Uithoorn in een
competitie speelt. Van hen hebben
we ook twee oude doeltjes gekregen
en we kunnen nu ook op onze eigen
locatie een speelveld inrichten.”
Tochten
Voor de leden worden er tal van
activiteiten georganiseerd. “Veel
leden maken het liefst toertochten.
Dat kan hier prima. Voor degenen die
al wat meer ervaring hebben is er
een rondje Vinkeveen uitgezet. Dat
is ongeveer 16 kilometer varen. Het
recreatieschap heeft ook zeven kanoroutes in de omgeving uitgezet. Wij
zorgen voor het onderhoud van die
routes. Maar we gaan ook regelmatig
op bezoek bij andere verenigingen die
ook tochten in hun omgeving uitzetten. Heel spectaculair is bijvoorbeeld
de Veluwe rally van Arnhem naar
Zutphen. Daar doe zo’n tien à elf uur
over. Er zijn mogelijkheden te over
om met de kano te ontdekken hoe
mooi Nederland is. Daarnaast gaan
we ook regelmatig naar de Ardennen.”
Willem Goverse legt uit dat kano
geen dure sport is.”Wanneer je

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

belangstelling hebt kun je altijd
materiaal van ons lenen om een
tijdje te oefenen en te kijken of je
het leuk vindt. En wanneer je zelf
een boot wilt kopen geven wij graag
advies. Het is een leuke sport, die je
kunt beoefenen van je achtste tot je
tachtigste. En niet alleen zomers. We
hebben hier fanatieke leden die nog
gaan varen als het drie graden is. De
enige eis die we aan nieuwe leden
stellen is dat ze in het bezit moeten
zijn van een zwemdiploma.”
Meer informatie over de kanosport
en over Kanovereniging De Ronde
Venen is te vinden op www.kvdrv.nl.
Hier zijn ook de kanoroutes in onze
omgeving te vinden en men kan zich
er als lid aanmelden.

Het ontwerp van Architecten Bureau H.W. van der Laan voorziet
in een uitbreiding van de kantine
en keuken op de 1e verdieping
alsmede een ruime hal en trappenhuis op de begane grond. Aan
de voorzijde verrijst een tribune
waaronder veel bergruimte beschikbaar komt. Tevens wordt de
buitengevel opgesierd met een
beplating en worden alle ramen
vervangen. Inmiddels wordt er
ook door een aantal leden plannen
gemaakt voor de aankleding van
het interieur.
De werkzaamheden vorderen
volgens plan en rond de bouwvak
zal het project opgeleverd worden.
Zodoende kan voor de start van
het nieuwe hockeyseizoen het
clubhuis volledig in gebruik worden genomen.
Het project is mede mogelijk
gemaakt door (sub)sponsoring van
o.a. Architecten Bureau H.W. van
der Laan, Aannemingsmij. H.M.
van Scheppingen, WGN interieuren vloerverwijdering, Homan Beveiliging, HGT Geveltechniek, Big
Deal Keukens, Kool Heiwerken,
Installatiebedrijf VIT en Mega
Elektra. Daarnaast wordt, waar
mogelijk, door eigen leden werkzaamheden uitgevoerd, waaronder
het straatwerk en schilderwerk.
Na de inzamelingsactie van de
leden zelf (grote krasactie),
wordt nu het bedrijfsleven in De
Ronde Venen aangespoord om
een steentje bij te dragen aan
het nieuwe clubhuis van Hockey
Vereniging Mijdrecht. Daartoe is
een ludieke actie bedacht. Voor
verschillende lagere bedragen
kunnen bedrijven hun sympathie
al tonen en voor € 500 word je
echt een steunpilaar van HVM.
De volgende bedrijven hebben
hieraan al hun medewerking
verleend: Schadenet Kranenburg,
Strix Lease, 1 op 1 Communicatie,
ACH Hilversum, Kampeerexpert
Uithoorn, Huisman & Van Muijen,
IntoTuition, Adviesgroep ’88, De
Groene Venen en Bugaboo.
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Kawasaki Z750 Best Buy Bikes

Graag geziene gast
op stuurfeestjes
Deze week test Patrick Hesse een Kawasaki Z750 bij Best Buy Bikes
uit Mijdrecht.
Soms ontmoet je mensen waar je
meteen een klik mee hebt, van wie
je al van af het eerste moment weet
dat je hele goede vrienden kunt
worden. Ik heb dat ook vaak met
motorfietsen: bij de eerste aanblik
weet ik of ik mezelf op zo’n motor
zie rijden of niet. Met dertig jaar
motorervaring zit ik er niet vaak
naast. Weleens kan je tomeloos
verliefd worden op een fiets, maar
wanneer het moment is aangebroken om er mee te gaan rijden kan
het zomaar uitdraaien op een grote
deceptie. En heel soms weet je dat
het liefde op het eerste gezicht is
en voldoet de fiets volledig aan het
hoge verwachtingspatroon. Als dat
laatste me overkomt, kan ik de hele
dag met en grote grijns op mijn
gezicht lopen.
Vandaag is zo’n dag. Ik ben bij Ed
van Best Buy Bikes en hij heeft een
Kawasaki Z750 staan met slechts
2.600 km op de teller. De motor is
dan ook nog as 10 maanden oud.
Nieuw gekocht bij Best Buy Bikes,

maar toch te weinig tijd hebben om
er mee te rijden heeft de eigenaar
besloten de fiets weer in te leveren
bij Ed, voor iemand die wel de tijd
heeft. Nu is dat vandaag voor mij
geen probleem, want ik zit in de
gelukkige omstandigheid dat ik kan
motorrijden onder werktijd (ik ben
een mazzelaar).D e Z750 had bij
de eerste introductie al een verpletterende indruk op me gemaakt en
ik heb zo’n beetje iedere test van
deze prachtmachine bewaard. Nog
steeds nooit gereden en vandaag
als het zonnetje hoog aan de hemel
staat en de strakblauwe lucht me
buitengewoon vrolijk maakt, stap ik
dan eindelijk op de Z750.
In de winter had ik al zijn iets
grotere broer gereden: de Z1000.
Die had al een prima indruk op mijn
gemaakt. Op een of andere manier
klikt het meteen tussen ons en na
een paar tellen voel ik me volledig
thuis op de Kawa, alsof hij voor mij
gemaakt is. Hij past me als een
handgemaakt Italiaans maatpak.

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Uit de dikke schoorsteen komt een
potent maar beschaafd geluid. De
hele motorfiets maakt een solide
indruk en de remschijven zijn niet
alleen bijzonder gestyled, ook vertragen ze in samenwerking met het
weergaloze ABS-systeem voortreffelijk. Ook de kleur spreekt me aan:
‘Candy Imperial Blue’. Ik hou het
op diep kobaltblauw metallic, echt
een schitterende kleur. Normaal
ben ik nogal een retrofan, maar
deze motor met zijn strakke lijnen
en bijna alien-achtige voorpartij
kan ik bijzonder waarderen.
Inmiddels ben ik lekker onderweg
en is de motor op temperatuur. Ik

ga onze gemeentegrenzen iets te
buiten om een lekker stuurtraject
te hebben. Alles klopt en de Z750
maakt van mij een betere rijder.
Ik ga te keer als een jonge hond:
wat een fijne fiets! Na een rondje
van een dik uur moet ik de Kawa
weer inleveren bij Ed. Samen met
het team van Best Buy Bikes gaan
we aan de koffie, en de jonge garde
monteurs moet smakelijk lachen
om oude motorervaringen van Ed
en mijzelf. Als ik naar de auto loop,
werp ik nog een blik op de Kawasaki. Benieuwd hoe mijn Amerikaanse
Schone denkt over een open huwelijk. Voor wie ook wat voelt voor de

Z750, is deze fiets te koop bij Best
Buy Bikes voor € 7.450 (inclusief
fabrieksgarantie tot medio 2011).
Dat scheelt nog altijd dik €1600
met een hagelnieuwe versie. Dat
lijkt me het overwegen meer dan
waard.
Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
Tel. 0297 255076

www.bestbuybikes.nl

Zaterdag 5 juni: Roké Race dag
Aanstaande zaterdag is het open dag bij Roké Motors, die dit jaar geheel in het teken zal
staan van de motorrace. Het voltallige Roké Racing Team is present om hun ervaringen met u
te delen en uiteraard zijn de racemachines aanwezig. Wie en wat kunt u verwachten?
- Zijspan raceteam Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen
- Triumph Supersport racer Caine Kentrop
- Supermotard Nederlands kampioen 2008 Alexander de Haan
Tevens is het mogelijk geheel vrijblijvend een proefrit te maken op diverse demomotoren
van de merken Triumph, Aprilia en de nieuwe Mp3 hybride van Vespa. Ook voor de kids is er
genoeg te zien en te doen. Vanaf 09.00 uur bent u aanstaande zaterdag van harte welkom bij
Roké Motors aan Ondernemingsweg 9 te Mijdrecht
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AUTO&MOTOR
Autonieuws

Bied op de Bond-auto

En Route met Reuling

Bellier Jade

Brommobiel met autolook

Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Binnenkort gaat er een legendarische Aston Martin DB5 onder de
hamer. Beter bekend als de auto
van James Bond in Goldfinger en
Thunderball. De DB5 die geveild
gaat worden is één van de twee
originele auto’s die in de film hebben gefigureerd. Ook de Louwman
Collectie in Den Haag bezit een
DB5. De Aston beschikt over alle
gadgets die in de film te zien zijn,
zoals het kantelbare kenteken,
kogelwerend schild, machinegeweren, telefoon en radar. Naar
verluidt kan de auto zo’n $ 5
miljoen op gaan leveren.

Je ziet ze wel eens, van die 45 kilometer autootjes. Handig voor op oudere leeftijd, soms irritant als je als automobilist achter zo’n karretje zit en geen
kant op kunt. Autobedrijf van Rijn heeft een aantal van dit soort voertuigen in het assortiment en bood een proefrit aan.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Het meest bekende 45-kilometer
voertuig is waarschijnlijk de knalrode,
hoge, hoekige Canta. Ik heb ooit een
paar honderd meter met zo’n Canta
gereden, maar het voelde aan als een
instabiele kartonnen doos op wielen.
Alle onderdelen zijn namelijk van
licht plastic en polyester. Het is dan
ook een goede vooruitgang dat je in
deze markt steeds meer modellen
ziet in verschillende uitvoeringen. Van
basic tot luxe, maar met als belangrijkste vooruitgang: karretjes die er
goed, ok andere woordkeuze, beter
uitzien. Één van de nieuwkomers is
deze Jade van het Franse Bellier.
Alleen de styling al heeft pluspunten
ten opzichte van de ‘good old’ Canta.
Doen die lichten je soms ergens
aan denken? Denk er maar eens
goed over na tijdens dit artikel, het
antwoord staat verderop. De Jade die
wij meekregen was voorzien van een
donkerblauw exterieur met stoere 14
inch aluminium velgen. Het zijn de
details die het hem doen.

waardoor je nog flink wat bagageruimte hebt. Na het voorgloeien van
de tweecilinder dieselmotor kun je
de sleutel omdraaien. Ondanks dat de
motor ingepakt zit in geluidswerende
materialen merk je direct dat de
diesel aanslaat. En natuurlijk schudt
het karretje even heen en weer. De
versnellingspook kun je naar voren of
achteren klikken voor respectievelijk
de voor- of achteruitversnelling. Bij
het gas geven moet je even afwachten totdat de versnellingsbak het
aangrijppunt vindt, maar vervolgens
schiet je er ook vandoor. Het zal flink
wat oefening vergen om dat soepel te
kunnen doen. Voor het remmen geldt
hetzelfde. Aan de ene kant is het
goed dat de remmen goed en fel reageren. Mede door het lage gewicht
en de lage snelheid staat de Jade
binnen een mum van tijd stil, maar
je schudt binnenin wel. De vraag is
of de oudere doelgroep, waar deze
brommobiel onder meer voor bedoeld
is, daar goed mee over weg kan.

Het eerste wat je merkt bij het
instappen is natuurlijk dat je met
een kleiner voertuig onderweg bent.
Binnen zit je dicht op elkaar. Wat
betreft de ruimte voor en achter kun
je dat vergelijken met een Toyota iQ.
De Jade heeft geen achterstoelen,

Deze Jade is voorzien van een aantal
snufjes. Elektrische raambediening,
elektrisch verstelbare spiegels, een
degelijke stereo en zelfs parkeersensoren. Binnen vinden we sportieve
witte wijzerplaten (jaja, ook een
toerenteller) met rode wijzers.

Wijzers waar je toch vrij lang naar
kijkt voordat je de 45 km/u hebt
gehaald. De onverwoestbare 523CC
dieselmotor, vergelijkbaar met een
buitenboordmotor voor de boot, is
hoorbaar bezig om met tweecilinders
te klimmen naar de topsnelheid. Een
tijdsmeting hebben we niet gedaan,
maar ondanks het lage gewicht van
de Bellier zit je niet binnen 6 seconden op de 45 km/u.
Voor wie is de Jade bedoeld? Feitelijk komen er twee groepen in aanmerking. Pubers zonder autorijbewijs
(de Bollier mag je besturen met een
bromfietscertificaat) en ouderen die
een vervoersmiddel willen voor in de
regio. De eerste groep valt eigenlijk af voor een gloednieuwe Jade.
De prijs van de brommobiel begint
namelijk bij € 9.995,-. Je krijgt dan
een Classic met een basisuitrusting
(waaronder schijfremmen, automaat,
elektrisch bedienbare ramen). Ga je
een stap hoger dan kom je uit bij de
wat luxere Alto, voor € 12.995,-. Je
krijgt dan al flink wat meer opties,
zoals verstelbare stoelen, achterruit verwarming, derde remlicht,
vloermatten, centrale deurvergrendeling, radio/cd-speler, ruitenwisser
achter, hoedenplank, mistlampen en
parkeersensoren achter. Het komt er
dus eigenlijk op neer dat als je een
beetje comfortabel, warm en droog
de weg op wil, je voor een Jade
Alto gaat. Wil je het helemaal te dol
maken, ga dan voor de So Good (€
13.995,-). Je krijgt dan nog meer
opties als een uitlaatsierstuk, privacy

glass achter, lederen bekleding, striping en led-verlichting in de voor- en
achterlichten. De So Good is dus echt
bij de tijd met een optielijst die je
ook bij normale auto’s tegenkomt.
Eerlijk gezegd schrok ik nogal van
de prijzen. Immers zijn dit bedragen
waarvoor je ook kunt shoppen voor
een Suzuki Alto, Peugeot 107 of
zelfs een Fiat 500. Maar wellicht is
de Fiat 500 toch even te groot en te
duur in onderhoud of durf je de weg
niet meer op. Dan is een Jade een
uitkomst voor ritjes in de buurt. Deze
brommobiel brengt je immers veilig
en droog van A naar B. Op de meeste
binnenweggetjes kom je met 45 km/u
redelijk uit de voeten, op andere
plekken is het fietspad verstandiger
en veiliger. Maar, dat mag niet met
de Bellier. De Nederlandse wetgeving
verplicht de Bellier met 45km/u op
een N-weg te rijden, want de brommobiel is te breed voor het fietspad.
De Jade is voorzien van een polyester
bodywork en een aluminium chassis.
De polyester onderdelen voelen
degelijk aan, maar je wordt er constant aan herinnerd dat dit een licht
voertuig is. De wegligging is fenomenaal voor een 45 kilometer voertuig.
Maar er kan natuurlijk ook weinig
mis gaan bij 45 km/u. Doordat de
auto niet beschikt over stuurbekrachtiging kun je niet gelijkmatig sturen.
Je krijgt hierdoor soms het idee dat
de auto niet stabiel in de bochten ligt,
maar dat is niet zo. We hebben geen
elandproef gedaan, maar volgens mij
moet je flink wat moeite doen om

dit voertuig op zijn kant te krijgen.
Is zo’n brommobiel dan wel veilig?
Tja, wie zal het zeggen. Met een
maximumsnelheid van 45 km/u zullen
eventuele botsingen te overzien zijn.
Een aantal jaren geleden had een
bekend koffiemerk een enorme
internethit met een oud dametje die
bij haar vriendin op de koffie ging. Ze
parkeerde haar Canta voor het huis,
stapte uit en deed cool haar ‘waggie’
op slot. De Jade mist jammer genoeg
het geluidje als de deuren op of van
het slot gaan, maar een afstandsbediening voor de centrale vergrendeling krijg je er wel bij.
De Bellier Jade; klein, zuinig en waterdicht. Lawaaiig, maar het brengt
je van A naar B. En als je verder niets
eist, bijna geen kilometers maakt, is
er niets mis mee. De Jade laat zien
dat ook de kleine 45 kilometer wagentjes met de tijd mee gaan, hoewel
er nog een grote inhaalslag te maken
is. Oja, nog even terugkomend op de
koplampen: die kennen we van de
Suzuki Swift.
Autobedrijf van Rijn
Rendementsweg 20-A
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-288711
Website: www.seatvanrijn.nl

Bellier Jade
Gereden versie:
Bellier Jade 523 CC dieselmotor
0-100:
de pret is over bij 45 km/u
Top:
45 km/u, misschien 50 wind mee
Gemiddeld verbruik:
Gemiddeld verbruik: 1 op 31,3 /
3,2 l/100km
Prijs gereden versie:
€9.995,- tot €13.995,- (incl.
BTW)
Alternatieven:
Aixam Crossline, JDM Aloës,
Microcar M.go
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Regio Agenda
Film

Het mooie weer zit er aan te komen en dat
moet gevierd worden! Ezzentials gaat qua
titel met ExprEzz Yourself! terug in de tijd,
maar brengt wederom de meest dansbare
clubhouse van nu zoals we die van haar kennen. Net als de Queen of Pop vindt Ezzentials
zichzelf keer op keer opnieuw uit en verveelt
ze nooit! De DJ line-up mag er deze keer ook
zeker wezen: Sean and Mulder (Ezzentials)
Kay G and Alex Sarris (Jimmy Woo, Escape),
Sensative Soul (Supperclub), Saxy Mr S
(Superstars), MC Choral (HedKandi) and
Mike Scot (is da bomb!) draaien de beste
platen om het zomergevoel pas echt op gang
te brengen.

Killers
Vanaf donderdag 3 juni in diverse bioscopen
Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) ontmoet tijdens een vakantie haar ideale man in Spencer
Aimes (Ashton Kutcher), maar kan niet lang
van het prille geluk genieten. Bij terugkomst
in Amerika staat hun idyllische leventje al snel
op zijn kop als ze erachter komen dat hun
buren wellicht huurmoordenaars zijn die het
op hun leven lijken te hebben gemunt…

www.a-film.nl/bioscoop/Killers

www.p60.nl

Festival

Sport

1 t/m 23 juni
Diverse locaties in Amsterdam

zaterdag 5 juni en zondag 6 juni 2010
Griftpark
Utrecht

Holland Festival

Buitenspel

De mooiste opera, dans, muziek en theatervoorstellingen van de belangrijkste en spraakmakendste gezelschappen uit de hele wereld
Al meer dan zestig jaar het grootste internationale theater- en muziekfestival van
Nederland. Toonaangevend óók in Europa –
met Nederlandse en internationale premières.
Jaarlijks in juni in de Amsterdamse theaters
en concertzalen.

Geen zin om te kijken of luisteren naar
verhalen óver sport, maar je gewoon lekker zelf in het zweet werken? Kom dan op
zondag naar het Griftpark dat is omgetoverd tot een heus sportpark. Je kunt er
leren skateboarden en kijken naar acties
van de beste skateboarders van Nederland.
Liever basketbaltrucs leren of graffiti
spuiten? Het kan allemaal. De hele dag
draaien dj’s vette muziek.
Inschrijven voor de clinics en workshops
doe je bij de inschrijftent. Deze is herkenbaar door de grote letter I er op. Weet je
wat je wilt gaan doen? Schrijf je zo snel
mogelijk in!

www.hollandfestival.nl

Muziek

Ezzentials presents
ExprEzz yourself
Zaterdag 5 juni
P60 Amstelveen
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Zweedse p

Breng de letters uit de
weefsel
v.e. spin

koker

stap
omhoog

473962158
856417239
291385764
genummerde
vakjes
5247983
1 6 over naar
balk.
Daar
3 1 9 5 2 6 8 4 7 verschijnt d
768143592
635879421
9italiaans
47251683
drietal
ov
gerecht
182634975
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
624837951
718659432
5streling
39412687
prul
december
286973145
achter
175284396
493165278
8 4 7 3 2 1 5 6 dicht
9 bij
elkaar
351796824
962548713
voldane
Vul het diagram zo in dat in elke rij,
elke kolom en
elk neon
vierkant van 3 bij 3 vakjes alle uitroep
cijfers van 1 tot
Pagina 18
en met 9 precies één keer voorkomen.
vakje

1

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

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordpuzzel week 22
1

afk.) 23 het ge-

2

3

4

5

6
14

13

de 29 erbium

17

w 42 voorzetsel

20

eken 54 tegen

24

25
30
35

26

dikke, top-

otografische

27

57

schenk 44 het-

63

chool 52 spil

66

ing in de kunst

70

33
37

38

41

39

42

44

52

12

29

32

45

48
51

28

36

delijkheid

11

23

31

43

10

16

22

40

t schip der Ar-

15

9

19

21

70 voormalige

atse 6 plaatse-

8

18

tantie 63 vuur
34

7

49

46

54
59

58

47

55

60

61

64

56
62

65
68

67

69
71

64

17

horizontaal 1 standvastig 7 sieraad 13 sieraad
14 zwaardwalvis 16 gebak 17 kelner 18 sportbeoefenaar 19 geneesheer 20 frisdrank
22 afleiding (afk.) 23 het gehoor betreffend (in
samenst.) 24 noot 25 lekkernij 27 eerwaarde
29 erbium 31 bericht 34 bezetene 37 frisheid
40 noodsein 41 theatershow 42 voorzetsel
43 vaderland 45 slim 48 met het genoemde
51 ex tempore 53 teken 54 tegen 56 kosten
koper 57 Bijbelse stad 59 sterkedrank 61 vette
substantie 63 vuur 64 gedicht 65 spijskaart
66 erna 68 brandstof 69 geschreeuw 70
voormalige Russische heerseres 71 college dat
oordeelt in een erezaak.

50

53

45

58

29

Sudoku week 22
Sudoku

aar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

17 kelner

kleine
karekiet

15

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

verticaal 1 schimpdicht 2 verbod 3 palm
4 vrouwelijk roofdier 5 ter plaatse 6 plaatselijk 7 sierplant 8 meervoud 9 kleur 10 inborst
11 land 12 wanordelijkheid 15 smalle ondiepte in
zee 21 algehele bewusteloosheid 23 het schip
der Argonauten 26 het aanhoudend kraaien
28 een paar mensen 30 dikke, topzware stok
32 plaats in Engeland 33 bleek en bloedeloos
35 fotografische term 36 Israëlitisch 38 wandversiering 39 vlekkenwater 43 geschenk
44 hetzelfde 46 wat 47 van krullen voorzien 49
Afrikaans land 50 rijschool 52 spil van een tol
53 echopeiling 55 altijd 56 deel van Afrika 58
richting in de kunst 60 olm 62 echtgenoot 67
titanium 69 germanium.

2 9
6

8

9

1
3 5

nu reeds

197423658
25
8619347
oude
lengtemaat
3
46578192
574896213
963152784
812347965
625934871
439781526
7familielid
81265439

en andere

3

tegenslag

krijgen

5
6

7

2
1
8 6
5

dierengeluid

2
8

uitwendig
gebruik

8Pagina 19
3
1 7

549 286 317
126 735 849
378 194 526

n

5

Oplossing puzzels week 21
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O
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; R
D2
E A L;
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K ;3T5A 8
9
1A2
6E7
; E ; J U I S T ; N W; O E I
4
3
5
6
7
9
2
8
1
; B R E E; T I N T E L I N G
867 421 953

tegen

2

569387241
217465893
3 8 4 2 9 1 526 7
938542716
62571
9384
fonkeling
741836952
452178639
893624175
1 69
2 53
3 42
4 85
17
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
correct

plaats in
limburg

pilote

4

532189647
789462351
416357829
645931782
321876594
897524136
278645913
163298475
954713268
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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: EEN PROJECTLEIDER
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: (Online) Marketing Coördinator (OMC) - (24-32
uur)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: werkvoorbereider/planner reclame uitingen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend magazijnchef
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Fianceel administratief medewerker parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker debiteurenbewaking
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Autobedrijf in Hoofddorp zoekt diverse
medewerkers
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Technische Dienst
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Magazijninrichting Brabant/
Zeeland
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: MIJDRECHT

Functie: Havenmeester echtpaar / Verkoopster ijs en
frisdrank
Organisatie: Jachthaven Omtzigt
Plaats: Vinkeveen

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: (Beginnend) Assistent-Accountant
Organisatie: Van Dort & Partners
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Personeelsadministratie
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Accountmanager Magazijninrichting Midden
Nederland
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Productieman (m/v), die in de praktijk wil
opklimmen!
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Systeembeheerder SolidQ IT
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: AFWASSER gezocht fulltime/parttime
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Data entry medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren oproep verpleegkundige
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Mijdrecht

Functie: Secretarieel medewerker P&O
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur ArCo Catering
Organisatie: ArCo Catering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bandleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerkers Bediening M/V
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
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25% JUBILEUMKORTING
GRATIS MONTAGE

UNO
afmeting: 360 cm
Kleur: oudwit
Inclusief: werkblad in warme
houtlook en moderne
apparatuur, zoals: zeer
praktische combi-magnetron,
gaskookplaat, A-klasse koelkast
en vaatwasser en een design
afzuigkap. En uiteraard met 5
jaar Grando garantie.

van 10.250,voor 7.995,-

5.995,-

GRATIS WASMACHINE EN DROGER!
NU BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN MET 4 APPARATEN VAN

*

TANUM
Afmeting: 339 x 300 cm.
Kleur: wit met donker eiken.
Eén van onze nieuwste
modellen! Deze hoekkeuken
is echt een plaatje. Inclusief
onderhoudsvriendelijk composiet
werkblad en voorzien van
uitstekende apparatuur: een
ruime oven, een rvs gaskookplaat
met 5 branders, AAA-klasse
vaatwasser met verstelbare
van 13.995,voor 9.325,-

6.995,-

bovenkorf, en rvs afzuigkap.
Daarnaast kunt u álles kwijt met
het optimale indelingsysteem.

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38G (Naast Karwei), Tel.: 0297-250494,
Open: ma t/m do: 10:00-17:30, vr: 10:00-21:00, za: 10:00-17:00

* De actie is geldig t/m 30 juni 2010, niet geldig i.c.m. andere acties. Korting alleen geldig op jubileumkeukens. Vraag naar de voorwaarden.

www.grando.nl

