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19 maart 2012
Modeshow
Dubbel&Dwars Fashion
Abcoude
Locatie: Dorpskerk
Abcoude.
Toegangskaarten
nu verkrijgbaar!

Hoeveel
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risico

3/11/12 2:33 PM

Zaterdag 31 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

Kom in de Kas
in De Ronde Venen

Kick-off voetbalplaatjesactie De Lindeboom bij Argon
Op Sportpark Argon heeft zondag jl. de kick-off plaatsgevonden van een bijzondere actie van winkelcentrum De Lindeboom
in Mijdrecht. Voor elke 10 euro die klanten hier de komende weken besteden, ontvangt men een pakje met zes voetbalplaatjes van (jeugd)spelers van Argon. Er zijn maar liefst 639 verschillende plaatjes te verzamelen en uiteraard is er ook een
fraai, 64-pagina's tellend album om de plaatjes een mooi plaatsje te geven. De sponsorcommissie van Argon reikte zondag
de eerste gesigneerde albums uit aan winkeliers van De Lindeboom en sponsors. Op pagina 13 leest u alle details over de
actie.										
foto rob isaacs

Winkeliers willen negatieve spiraal doorbreken

Koopcentrum Mijdrecht wil nieuwe impuls voor koopavond
De winkeliers verenigd in Koopcentrum Mijdrecht starten eind deze maand een actie om de wekelijkse koopavond op de vrijdagavond weer op de kaart te zetten bij het winkelend publiek. Dat hebben de leden maandag
jl. besloten tijdens een bijeenkomst over veranderende openingstijden en veranderend consumentengedrag.
door rob isaacs

Het is geen specifiek Rondeveens
probleem; overal om ons heen
luiden ondernemersverenigingen
de noodklok. De consument aarzelt,
de winkelier krijgt minder publiek
en sluit zijn deuren omdat het niet
meer rendeert, waardoor het publiek
steeds meer gesloten winkels ziet en
weg blijft.

De Hoef - Kromme Mijdrecht 34
Vraagprijs:

€ 415.000,- k.k.

Perfect onderhouden 2/1-kapwoning
279 m² eigen grond, 5 kamers

Die negatieve spiraal moet doorbroken
worden, vindt Hans Rensink, voorzitter van Koopcentrum Mijdrecht.
“Winkelen moet weer aantrekkelijk
worden en daarom gaan we op
vier achtereenvolgende vrijdagavonden: 30 maart, 13, 20 en 27
april de consument extra prikkelen
tussen 18 en 21 uur met de kreet

“Vrijdagavond=Koopjesavond”.
Daarna komen we met andere acties,
niet alleen op de vrijdagavond, maar
we denken ook aan bijvoorbeeld een
andere indeling op de zaterdag, of
eens een extra koopavond door de
weeks. Het is iedereen duidelijk dat
we met creatieve impulsen moeten
komen om de loop er in te houden.”

Voorzitter Hans Rensink

luchtfoto peter bakker/ rob isaacs

zoek niet verder
voor websites met cms
zoals www.themindfactor.nl

tot ziens bij
hans winter brillen
in de lindeboom mijdrecht

meer voorbeelden en info op:

www.pprzz.nl

vindt u aanvaardbaar?

ascol.nl
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Raad ziet niets in uitbreiding openingstijden

Supermarkten blijven dicht op zondag
De laatste weken is de discussie weer opgelaaid over de vraag of een paar supermarkten de gelegenheid
moeten krijgen om op zondag enkele uren open te zijn. De inwoners kregen de gelegenheid om door middel
van bonnetjes of via internet hun mening hierover kenbaar te maken. Dat leverde geen duidelijk beeld op.
De fractie van D66 diende een initiatiefvoorstel in.

Starterswoningen in de polder?
Midden in de polder ten noorden van Waverveen staat het verlaten
schoolgebouwtje ‘Poldertrots’. Het pand is eigendom van de gemeente en staat al ruim een jaar leeg. Raadslid Rein Kroon (CDA)
kwam op het idee om er starterswoningen van te maken. Hij diende
er een motie over in, daarbij gesteund door VVD en Lijst8.
door piet van buul

door piet van buul

De zondagopenstelling van winkels
is sinds jaar en dag een beladen
onderwerp. Voorstanders van een
verruiming vinden dat aan de
middenstand niet al te veel belemmeringen moeten worden opgelegd.
Bovendien zijn de maatschappelijke
verhoudingen sterk veranderd. In
steeds meer huishoudens werken
beide partners gedurende de hele
week. Zij zouden behoefte hebben
aan extra mogelijkheden om hun
wekelijkse boodschappen te doen.
Daar tegenover staan de mensen
voor wie de zondagsrust een heilig
goed is. Vóór de herindeling kende
men in De Ronde Venen een paar
koopzondagen per jaar en geen extra openstelling voor supermarkten.
In Abcoude en Baambrugge was er
voor de supermarkten wel een mogelijkheid om elke maand een zondag open te zijn. Wonderlijk genoeg
wordt daar echter geen gebruik van
gemaakt. Bij de coalitievorming
is vastgesteld dat de verordening
weliswaar geharmoniseerd moet
worden zodat voor alle kernen de-

zelfde regeling gaat gelden, maar in
het coalitieakkoord is afgesproken
dat de coalitiepartijen daartoe geen
initiatief zouden nemen. In weerwil
van deze afspraak was het Sandor
Harmens, lid van coalitiepartij VVD,
die de kat de bel aanbond door in
een interview te pleiten voor ruimere openstelling van enkele supermarkten. Die opstelling werd hem
door de overige coalitiepartijen niet
in dank afgenomen. Dat leidde tot
stevige onderlinge verwijten, waarbij openlijk getwijfeld werd aan de
betrouwbaarheid van de VVD als
coalitiepartner. De VVD fractie en
met name raadslid Harmens moesten zich in allerlei bochten wringen
om te bewijzen dat ze er niet op
uit waren de coalitieafspraken te
ondermijnen. Dat leidde er toe
dat de coalitierijen weer gesloten
werden, waardoor het D66 voorstel
niet op een meerderheid zou kunnen rekenen.
Oneerlijke concurrentie
Desondanks deed Cees Houmes
(D66) dappere pogingen om steun
te krijgen voor zijn initiatiefvoor-

Midden in de week, maar zondag niet...
Enkele keren per jaar is het óók
op zondag gezellig in Mijdrecht.
De winkeliers verenigd in Koopcentrum Mijdrecht zetten hun
joviaalste beentje voor en er worden vaak tal van sfeerverhogende
activiteiten georganiseerd. Op 1
april is het weer zover.
Een raadslid van de VVD vindt
de drie zondagen per jaar dat de
winkels geopend mogen zijn te
weinig. Hij wist een plaatselijke
krant voor zijn boodschappenkar
te spannen om met een bonnetjesactie onder inwoners van deze
gemeente de behoefte te peilen
aan een zondagsopenstelling. Het
leverde hen postzakken vol reacties
op, die –niet geheel verrassend– in
belangrijke mate bleken te zijn
ingediend door kerkelijke respondenten, die –evenmin verrassend–
faliekant tegen waren.
Een andere krant kwam met iets
soortgelijks, maar daar kon je
online stemmen. Hier sprak een
meerderheid van dorpsgenoten zich
uit vóór de koopzondag.
In de talrijke discussies die hierop
volgden, was vooral de politiek
aan het woord, die ten strijde
trok om de ongelijkheid in het
aantal toegewezen gemeentelijke
koopzondagen tussen de voormalig
gemeente Abcoude/ Baambrugge
en die van De Ronde Venen 1.0
recht te trekken.
De betrokken winkeliers hielden
zich stilletjes buiten de discussies.
Niet zo vreemd. Gaandeweg de politieke operette bleek het namelijk
helemaal niet te gaan om het feit

dat je op zondag naar de boekwinkel moet kunnen, op je gemak een
nieuwe bril kunt gaan uitzoeken,
of een proefrit in een nieuwe auto
kunt gaan maken. Welnee, het
ging vooral over supermarkten. In
Uithoorn is Albert Heijn op zondag
open, en waarom kan dat bij ons
niet? Eén partij koerste nog op een
Nederlands poldercompromis aan,
door voor te stellen dat er in de
gemeente twee supermarkten de
deuren zouden mogen openen.
Vorige week donderdag besloot de
raad dat op drie zondagen per jaar
na, de winkeldeuren op zondag gewoon gesloten blijven. Het voordeel
daarvan is, dat die drie toegestane
zondagen het feestje blijven dat
ze waren. Jammer is het voor die
ondernemers, die vinden dat ze
geen gemeentelijke betutteling
nodig hebben om te bepalen of ze
open willen of niet. Ondernemers
die geen winkelier zijn, wordt geen
strobreed in de weg gelegd als zij
op zondag willen werken.
Voorlopig moeten we het op zondag dus doen met Albert Heijn in
Uithoorn. Deze ondernemer trekt
inmiddels aardig wat Rondeveners.
En het leuke is, dat als straks de
N201 is omgelegd, een ritje over de
Irenebrug gewoon in een parkeerkelder onder de winkel eindigt. Het
predikaat Beste Albert Heijn van
Nederland heeft hij al binnen.
rob isaacs
hoofdredacteur

stel. Hij wees er onder meer op
dat er in Uithoorn een supermarkt
is die elke zondag een paar uur
open is. “Ze hangen er elke zondag
met de benen buiten en een groot
deel van de klanten komt uit De
Ronde Venen,”aldus Houmes. “Dat
betekent dat onze plaatselijke winkeliers omzet mislopen. Zo ontstaat
er oneerlijke concurrentie en daar
moeten we toch als gemeente niet
aan mee willen werken. Bovendien
hebben we een verantwoordelijkheid om onze inwoners een goed
leefklimaat te bieden. Daar hoort
ook de mogelijkheid bij om op zondag boodschappen te doen.”
Compromis
Rekening houdend met het feit dat
de verruiming van de openstelling
bij de coalitie heel gevoelig ligt, had
de D66 fractie al gekozen voor een
bescheiden aantal extra zondagen.
Men stelde voor om voor de hele
gemeente een regeling te treffen
dat op zes, nader vast te stellen
zondagen, enkele nog nader aan te
duiden supermarkten geopend zouden mogen zijn. Maar de hartstoch-

In zijn toelichting aan de raad op
donderdag 8 maart benadrukte
Kroon dat leegstand op den duur
geld gaat kosten. Wanneer het
pand verkocht wordt levert dat
geld op. En wanneer het pand
omgebouwd wordt tot starterswoningen wordt er wat gedaan aan
de vraag naar betaalbare woningen voor starters. Het mes snijdt
dan aan twee kanten. De motie
vraagt het college te onderzoeken of dit voorstel uitvoerbaar is.
Verkoop moet dan wel minimaal
de boekwaarde opbrengen en
starters uit Waverveen, dan wel

telijke pleidooien van Cees Houmes
vielen niet in vruchtbare bodem.
Slechts drie raadsleden steunden
het voorstel en met eenentwintig
tegenstemmers werd het voorstel
afgewezen. Daarmee is besloten om
de winkeltijdenverordening vooralsnog ongewijzigd te laten.

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Commissaris van de Koningin op bezoek
De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, Roel Robbertsen,
bracht vorige week donderdag een werkbezoek aan de gemeente De Ronde
Venen.
Tijdens zijn bezoek heeft hij een
gesprek met burgemeester Maarten
Divendal en het voltallige college
van B en W. Daarbij is onder andere
gesproken over de gemeentelijke
financiën, recreatie en de lokale
economie. Op het programma stond
verder een bezoek aan het bedrijf
Smit & Dorlas Koffiebranders. Hier

de rest van de gemeente moeten
voorrang krijgen.
De overgrote meerderheid van de
raadsfracties vonden het wel een
aardig voorstel. Op de vraag of
het wel een reëel plan is antwoordde Rein Kroon dat hij er een
architect naar had laten kijken.
Die dacht dat het realiseerbaar
is. Toen bleek dat wethouder
Moolenburgh bereid was het
voorstel op zijn haalbaarheid te
onderzoeken, stemde de overgrote
meerderheid van de raad in met
de motie. Alleen Cees Houmes
van D66 zag er niets in en stemde
tegen.

kreeg de commissaris en het college een presentatie en een rondleiding door directeur Rob de Laat.
Het bezoek van de commissaris van
de Koningin werd afgesloten met
een informeel samenzijn met raadsen statenleden in het gemeentehuis.
foto's jaap maars

Directeur Rob de Laat van Smit & Dorlas doet Commissaris van de Koningin Robbertsen voor hoe je koffie proeft.
Onder v.l.n.r.: Burgemeester Divendal, Rob de Laat en Commissaris Robbertsen.

Na het weekend weer
goed
Het weekend ziet er minder uit dan
dat de afgelopen week was. Het
hogedrukgebied boven Engeland is
zo ver opzij gegaan dat er weer
oceaanstoringen naar ons toe kunnen komen. Er is veel bewolking het
weekend en de tweede dag maken
we de meeste kans op regen, doordat er een storing tussen ons land en
Engeland trekt
Zaterdag is het goed bewolkt en
hebben we in de ochtend nog een
waterig zonnetje. In de middag
kan er lokaal wat lichte regen of
motregen vallen. De maximum
temperatuur ligt tussen de 11 en 14
graden, en de minimum temperatuur rond de 6 graden. De wind
komt uit noordwestelijke richting en
zal matig van kracht worden.
Zondag is het zwaar bewolkt en
komt er lokaal regelmatig een bui
naar beneden. De wind is matig tot
vrij krachtig uit noordwestelijke
richting. De maximum temperatuur
ligt rond de 9 graden; de minimum
temperatuur ligt rond de 4 graden.
Maandag is het licht bewolkt en
zien we regelmatig de zon, maar
geheel droog zal het niet blijven.
De maximum temperatuur ligt rond
de 10 graden, en de minimum temperatuur ligt rond de 3 graden. Er
staat een stevige wind uit zuidwestelijke richting komen.
De dagen daarna komen we weer
onder invloed van een hogedrukgebied te liggen, dus het zachte,
droge en zonnige weer komt weer
langzaam terug.
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners
De gemeente heeft naar buiten
gebracht dat het beter gaat met de
projecten. Is vorig jaar dan alle paniek
voor niets geweest?

Nieuwe rubriek:

Exclusief voor De Groene Venen
beantwoordt burgemeester
Maarten Divendal hier tweewekelijks vragen van inwoners
uit De Ronde Venen.
Heeft u zelf vragen, brandende
kwesties of prangende problemen,
mail ze dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Vorig jaar werd duidelijk dat we als
we alle projecten, met name woningbouw, zouden uitvoeren zoals van te
voren bedacht, er hele grote verliezen zouden ontstaan. De projecten
waren gebaseerd op de bouw van
veel woningen die tegelijkertijd op
de markt zouden worden gebracht.
Dat is niet meer van deze tijd. Met
een mix aan maatregelen hebben de
wethouders Pieter Palm en David
Moolenburgh in samenspel met de
gemeenteraad dit weten te keren. Er
worden nu minder woningen tegelijkertijd gebouwd. Ook zijn de projecten op een aantal punten aangepast,
door bijvoorbeeld anders om te gaan
met de ontsluiting van het verkeer.
Daardoor hoeven er in de toekomst
minder kosten worden gemaakt.
Ook worden projecten uitgesteld. De

gemeenteraad heeft gevraagd om
goed te overleggen met de inwoners,
juist ook in situaties waarin er werd
gerekend op andere plannen. Tot slot
zal bij het afsluiten van de jaarrekening van vorig jaar ook het onvermijdelijke financiële verlies worden
genomen. Het is natuurlijk spijtig dat
het allemaal zo heeft moeten lopen,
maar het geeft wel de mogelijkheid
om een nieuwe realistische start te
maken. De ‘paniek’ is dus niet voor
niets geweest. Er is enorm hard
gewerkt om ervoor te zorgen dat de
gemeente weer regie heeft op haar
projecten en dat deze ook financieel
beheersbaar blijven.

Er wordt in de gemeente de laatste
tijd weer gesproken over de vraag of
supermarkten op zondag open mogen
zijn. Wat vindt u daarvan?
Dat is hier een echt politiek onderwerp geworden. Sommige partijen
bekijken dat heel principieel. Ze

vinden dat de winkels open zouden
moeten zijn, omdat bewoners zelf
moeten kunnen uitmaken wanneer ze hun boodschappen doen.
Andere partijen vinden vanuit
geloofsopvattingen en de manier
hoe zij tegen de zondag als rustdag
aankijken dat de winkels dan dicht
moeten blijven. Naast deze principiële benadering, spelen ook tal
van andere soms meer praktische
zaken een rol. Volgens landelijke
regels mogen niet álle winkels
open, hoe ga je dat dan regelen?
Wat vinden de winkels en hun personeel er zelf van? U zult begrijpen
dat een persoonlijke opvatting van
de burgemeester in dit geval niet
verstandig is. Mijn persoonlijke
mening is in ieder geval wél dat ik
het onderwerp niet zó belangrijk
vind, dat hier een groot politiek
conflict over zou moeten ontstaan
in De Ronde Venen.

Omvang van het verlies wordt beperkt

Grondexploitatie Marickenzijde fase 1 vastgesteld
Jarenlang is er gewerkt aan de ontwikkeling van het project Marickenland, bestaande uit een natuurgebied, een recreatiegebied en het woningbouwproject Marickenzijde. De plannen voor het recreatiedeel werden door de Raad van State afgeschoten. En onderzoeksbureau DHV bracht
een rapport uit waaruit bleek dat de gemeentelijke plannen bij uitvoering op miljoenenverliezen zouden uitdraaien. Het college heeft nu een plan
ontwikkeld waarbij tenminste een deel van de geplande woningbouw in Marickenzijde gerealiseerd kan worden en dat de verliespositie op het
project stevig wordt teruggedraaid. In plaats van ongeveer acht miljoen resteert in de nieuwe aanpak een verlies van een kleine vier miljoen. De
gemeenteraad besprek op 8 maart jl. de herziene voorstellen.
door piet van buul

Het project Marickenzijde ligt ten
noorden van de kern Wilnis, naast de
wijk Veenzijde. In het oorspronkelijke
plan was voorzien in de bouw van
ongeveer 900 woningen. Het project
is nu opgedeeld in twee fasen. Voor
de eerste fase geldt een bindend
advies dat is voortgekomen uit een
al in 1994 gesloten overeenkomst
met projectontwikkelaar Verwelius.
De gronden in dit gebied zijn reeds
in eigendom van de gemeente. In de
herziening van het oorspronkelijke
plan is er een nieuwe beoordeling
gemaakt waarbij de ruimtelijke,
juridische en financiële consequenties in beeld zijn gebracht. Dat alles

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 17 maart 2012
• NL-DOET, o.a. Oppepper4all, Abcoude
• Open Dag Zorg en Welzijn, Gerardus
Majella, Mijdrecht
• Wilgen knotten, Botshol
• Excursie Kaas- en Klompenboerderij,
Cursusprject Abcoude/Baambrugge
• IVN Winternatuurwandeling, start:
begraafplaats Wilnis
• Toneel: WIK speelt Leugentje om Bestwil,
Oude Parochiehuis, Mijdrecht
• Toneel: Altovi speelt Vitalo, De Boei,
Vinkeveen
• Theater: Kamps & Kamps2, PM Theater,
Abcoude

Zondag 18 maart 2012
• Klein Oratorium, De Rank., Mijdrecht
• Schijfster Imre Dietz vertelt, De Eendracht, Abcoude
• Toneel: Altovi speelt Vitalo, De Boei,
Vinkeveen

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

heeft geleid tot een bijstelling van
de grondexploitatie, waarmee een
betere vaststelling van gezonde ruimtelijke en financiële uitgangspunten
worden vastgesteld. Het college is
van oordeel dat de huidige grondexploitatieopzet een realistische
verwachting geeft van de kosten en
opbrengsten voor Marickenzijde fase
1. Voor wat de invulling van de bebouwing betreft is er al in 2009 een
bindend advies uitgebracht. Hierin is
ondermeer opgenomen dat er 498
woningen kunnen worden gebouwd.
Er is daarbij ook een onderverdeling
gemaakt in categorieën woningen,
gemiddelde kavelgrootte per categorie, percentage gestapelde bouw en
overeengekomen totale grondprijs.
Deze afspraken gaan gelden als uitgangspunten voor de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij wordt
ook afgezien van een doorsteek vanaf
de Pieter Joostenlaan ter ontsluiting
van het gebied. Voor deze doorsteek
waren al woningen aan de Van
Damlaan aangekocht. Het schrappen

van deze verkeersvoorziening draagt
eveneens bij aan de reductie van de
kosten.
Gemeenteraad is positief
Raadsbreed spraken de fracties hun
waardering uit voor de nieuwe opzet.
Men kon leven met het feit dat er
toch nog een verlies van 3,8 miljoen
overblijft. De raad drong er bij het
college op aan om de gevolgen van
het niet doorgaan van de doorsteek
bij de Van Damlaan met de betrokken bewoners aldaar te bespreken
en eventuele problemen goed op te
lossen. Wethouder Moolenburgh was
blij met de positieve reacties vanuit
de raad. Hij zegde toe dat hij, samen
met woningbouwcorporatie GroenWest met de bewoners van de Van
Damlaan contact op zal nemen.
Fase 2
De raad is per brief benaderd door de
ontwikkelaars van Syntrus Achmea,
die er voor pleiten om ook fase 2
nu ter hand te nemen. Ze melden

dat ze daarvoor een aantal voor de
gemeente aantrekkelijke oplossingsrichtingen kunnen aandragen en ze
dringen aan op een gesprek hierover.
Wethouder Moolenburgh meldde
de raad dat het gesprek inmiddels
heeft plaatsgevonden, maar dat dat
geen nieuwe gezichtspunten heeft
opgeleverd. Hij wees er op dat de
positie van de gemeente voor fase
2 een andere is dan voor fase 1. “In
het deel van fase 1 hebben wij een
grondpositie, de gronden zijn al ons
eigendom. In het gebied van fase 2 is
dat niet het geval. Bovendien hebben
we op dit moment geen behoefte aan
nog meer woningen. Wij schuiven
fase 2 derhalve voorlopig op de lange
baan,” aldus de wethouder.
De gemeenteraad steunde hem in die
opstelling en ging unaniem akkoord
met de vaststelling van de nieuwe
grondexploitatie fase 1 voor Marickenzijde. Hiermee ligt de weg open
om dit woningbouwproject verder te
gaan ontwikkelen.
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Luistervink
Met de billen bloot

Wie kent er nou niet de Zonnebloem. Een actieve groep vrijwilligers die zorg draagt voor zieken en
de noodlijdende mens. Of het Rode
Kruis dat plaatselijk op vrijwillige
basis bijdraagt aan het wel en wee
van de oudere- of gehandicapte
mens. In De Ronde Venen kennen
we naast deze instellingen een welzijnsstichting die is begonnen als de
Stichting Welzijn Ouderen, is voortgezet als stichting Leefbaarheid en
die vervolgens na een reeks missers
in een nieuwe stichting is omgezet
die de naam De Baat draagt.
De staf bestaat uit 10,8 voltijdmedewerkers/sters, die gezamenlijk
in 2010 één miljoen vierendertig
duizend euri spendeerden. Voornamelijk aan salarissen. Wat deze
mensen daar voor doen? Plannen
bedenken die uitgevoerd moeten
worden door vrijwilligers die
daarvoor geen salaris ontvangen.
Plannen die voor een groot deel
gekopieerd worden uit die reeds
lang bestaande activiteiten van
het Rode Kruis en de Zonnebloem.
Volstrekt overbodig zou je denken.
Ik zou genoeg voorbeelden kunnen
noemen van geflopte projecten,
maar waarom zou ik? Onlangs
bracht de rekenkamer een rapport
uit over het reilen en zeilen van De
Baat. De conclusies zijn hard en
eerlijk. Er is nogal wat fout gegaan.
Te hoge salariskosten, een te riante
behuizing, onmeetbare prestaties,
een wankel ambtelijk apparaat
en een raad die volledig wordt
genegeerd. Kortom: reden volop
om het rapport ten gemeentehuize
te bespreken. De wijze mannen en
vrouwen zaten rond de tafel. Stelden vragen, kregen antwoorden.
De verantwoordelijke wethouder,
die overigens de narigheid niet zelf
heeft veroorzaakt, kwam met het
onlangs genomen initiatief op de
proppen. Er wordt gesproken over
een samenwerking met een nog
groter welzijnsapparaat, teneinde
de problemen op te lossen. Dus
weer een extra kostenpost op een
organisatie die maar niet vlot valt
te trekken. Geen enkel raadslid heb
ik horen vragen naar de informatie
van het aantal deelnemers aan
de georganiseerde activiteiten,
of naar het bedrag dat dit kost.
Niemand stelde de vraag hoe het
toch mogelijk is dat de Tafeltje
Dekje activiteit wordt aangeleverd
door een bedrijf uit Eindhoven,
terwijl plaatselijke ondernemers,
die nota bene ook nog warme in
plaats van ingevroren maaltijden
kunnen aanleveren, buiten de deur
worden gehouden. “Jullie binnen
laten kost hier intern banen”, is de
mededeling die men steevast krijgt.
Als Luistervink ken ik inmiddels de
cijfers qua aantallen en gemaakte
kosten. Dit houd ik nog maar even
onder mijn vleugel. Het verkrijgen van deze gegevens kostte mij
nog geen halve dag. De frustratie
daarover heb ik nog steeds niet
verwerkt. Gaat de gemeenteraad
zo makkelijk met deze miljoen per
jaar om, of zou er angst bestaan dat
een slimmere Vink nóg meer boven
tafel krijgt?
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Theologie en
Rationaliteit
Op zondag 18 maart zendt Horizon
een discussie uit over Theologie en
Rationaliteit. Er wordt van gedachten gewisseld over de leer van
Schleiermacher: “Harmonie tussen
dogmatiek en wijsbegeerte”. Het
gevoel heeft met vroomheid, met
geloof in God te maken.
Aan de discussie nemen deel: Ernst
Graveland (PKN De Morgenster te
Vinkeveen); Pieter Koopmans (PKN
de Rank te Mijdrecht); Dr Coen Stoll
(bioloog/theoloog PKN Ontmoetingskerk te Wilnis) en Pastor Wim
Vernooij (RK kerk te Vinkeveen.
Gespreksleider is Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van 9 tot
10 en van 17 tot 18 uur op Midpoint
FM.

Mijdrecht

Reddingsbrigade
IJmuiden te gast bij
Christenvrouw
Op donderdag 22 maart is een
vrijwilliger van de Koninklijke
Nederlandse Redding Brigade uit
IJmuiden te gast bij vereniging De
Christenvrouw in Mijdrecht, om
te vertellen over wat de KNRM is
en doet. De 1.100 vrijwilligers bij
de KNRM zetten zich belangeloos
in, zijn 24 uur per dag inzetbaar
en voorkomen veel schade door
snel, professioneel en kosteloos
hulp te bieden aan mensen en
schepen in nood op het water. In
2010 kwam de KNRM 1.880 keer
in actie en bracht 3.356 mensen
veilig aan land. Het reddingwerk
van de KNRM wordt kosteloos
uitgevoerd, dank zij de vrijwillige
inzet van redders en de steun van
donateurs, schenkers en sponsors.
Belangstellenden zijn hartelijk
welkom.
Deze avond begint om 20.00 uur
en vanaf 19.45 staat de koffie/
thee klaar in gebouw ’t Kruispunt’,
Kon. Julianalaan 22 te Mijdrecht.

DE GROENE VENEN

Recreatieve autopuzzelrit voor het goede doel

Lenterit 2012 op zondag 15 april

Op zondagmiddag 15 april a.s. start in Mijdrecht voor de negende keer
de jaarlijkse Lenterit, een recreatieve puzzelrit per auto, waaraan iedereen kan deelnemen. Er is een aantrekkelijke route van ca. 100 km uitgezet langs de mooiste plekjes in het gebied. In plaats van een routekaart
krijgen de deelnemers hun aanwijzingen op basis een ‘stripverhaal’ met
bolletjes en pijltjes. Ook moeten zij onderweg fotovragen beantwoorden.
Kaartleeskwaliteiten of puzzelritervaring zijn overbodig; een auto met
enthousiaste inzittenden voldoende. Voorop staat het recreatieve karakter van de tocht; de Lenterit is dan ook géén tijdrit of rally.

Iedereen kan deelnemen aan de
Lenterit 2012. Het inschrijfgeld
bedraagt 25 euro per auto bij voorinschrijving via e-mail. Inschrijven
aan de start kost 30 euro per auto.
Bij de prijs is een consumptie voor
de start en na de finish inbegrepen.
Voor de winnaars, het team met
de minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist verreden én alle
vragen goed beantwoord), zijn door
sponsors fraaie prijzen beschikbaar
gesteld: zelf rijden op een circuit,
of een diner voor twee. Vanwege
het steeds grotere aantal klassieke
auto's dat deelneemt wordt er dit
jaar een extra prijs uitgereikt voor
de mooiste klassieke auto in originele staat. Tal van bedrijven in de
regio ondersteunen de Lenterit en

dankzij hun
steun kan
een zo groot
mogelijke
opbrengst
worden behaald voor
het goede
doel. Dat
is dit jaar:
Maatje
voor Twee.
Maatjes zijn
vrijwilligers
die met
enige regelmaat 1 op 1 hulp, ondersteuning of
gezelschap bieden aan kwetsbare
mensen van alle leeftijden in de
gemeente De Ronde Venen.
Kijk voor meer informatie op

De start vindt plaats op zondag 15
april tussen 12.00 en 13.00 uur bij
Rendez-Vous aan het Raadhuisplein
te Mijdrecht. Deelnemers kunnen
zich daar vanaf 11.30 uur melden
om hun startnummer en routepapieren op te halen Hier ontvangt men
ook instructies voor de route. Wie
verzekerd wil zijn van een startplaats van 25 euro kan zich alvast
per e-mail aanmelden op: www.

Handwerkverkoop bij
het Rode Kruis
De Ronde Venen

Woensdag 28 maart van 9.30
tot11.30 uur in Gerardus Majella,
Bozenhoven 157 in Mijdrecht.
U steunt het Rode Kruis met uw
aankoop.

met een Western-thema, dat tot in
detail was uitgevoerd. Het werd
dan ook een fantastische avond met
als resultaat dat het zomerkamp
gerealiseerd kan worden! Ook kan
er nog extra spelmateriaal en knutselspullen aangeschaft en verstuurd
worden.
Het was een actie ‘Door jongeren,
Voor jongeren’ waaraan alle betrokkenen met veel plezier en inzet
hebben meegewerkt. Dank aan de
diverse ondernemers die belangeloos prijzen voor het Rad van Avontuur beschikbaar gesteld hebben
waardoor mede het beoogde doel
gerealiseerd kan worden.

De Wilnisse Rommelmarkt voor het
Morgenster Ziekenhuis

lenterit-mijdrecht.nl.

Onderlinge wedstrijd op de Slotruiters

Zaterdag 10 maart jl. hielden de
Slotruiters een onderlinge wedstrijd.
Aanvankelijk mochten ook niet-leden
uit de buurt meedoen, maar helaas
gooide het Rhino-virus roet in het
eten. Hierdoor is er besloten alleen
de deelnemers met een pony/paard
op de Slotruiters zelf te laten starten.
Ondanks een lager aantal deelnemers
was het een gezellige middag. Met
het zonnetje dat zich af en toe liet
zien heeft iedereen een leuke middag
gehad.
De eerste proef van het Bixie B werd
gewonnen door Floor Moerman op
Saartje en de tweede proef door
Hannah Moerman op Saartje. Bij de
B-pony’s won Marina Benacchio op

Zaterdagavond jl. maart heeft de
jeugdgroep Friends van PKN kerk
De Morgenster uit Vinkeveen-Waverveen een fantastisch Westerndinnerevent georganiseerd om geld
in te zamelen voor de stichting
ROKI uit Wilnis. Deze stichting zet
zich in om de leefomstandigheden
van Oost-Europese kinderen te
verbeteren en de Friends wilden
met dit diner de jongeren van
het kindertehuis Lidia Home in
het Roemeense Tirgu Mures de
mogelijkheid te bieden om met
elkaar op zomerkamp te gaan. Men
kon voor dit diner intekenen, de
jongeren hebben op grootse wijze
aan deze avond invulling gegeven

www.stichtingdebaat.nl.

Mijdrecht

Elke week zijn in Gerardus Majella dames actief met handwerken. Onder het genot van een kop
koffie en in een gezellge sfeer,
maken ze leuke en mooie dingen.
U kent de warme sokken en de
fraaie dekservetten, maar er zijn
nog veel meer aantrekkelijke
handwerken te koop.

Geslaagd benefietdiner
voor kindertehuis in Roemenië

Amira beide proeven. De B-paarden
werd in de eerste proef gewonnen
door Nina Stoof op Abel en de tweede
proef door Olga Wesselingh op Ali B.
Er was ook een toiletteerprijs, voor
de combinaties die het beste gepoetst
en gewassen hadden, die werd gewonnen door Olga Wesselingh op Ali B
(foto links) en met een tweede prijs
voor Shanna Spaargaren op Wapiti.
De dagkampioen bij de pony’s was
Marina Benacchio op Amira (foto
rechts) en bij de paarden Olga Wesselingh op Ali B.
Deze zomer hoopt men weer een onderlinge wedstrijd te kunnen organiseren op de Slotruiters, waarbij iedereen
uit de omgeving mee mag doen!

Op zaterdag 5 mei vindt vanaf
9.30 uur de 38e Wilnisse Rommelmarkt plaats in Wilnis-Dorp.
De opbrengst gaat dit jaar naar
het Morgenster Ziekenhuis in
Zimbabwe, dat onder leiding
staat van de Hervormde Kerk van
Zimbabwe.
Dit ziekenhuis heeft een armoedefonds opgericht, waardoor ook
de armste mensen in Zimbabwe
goede zorg kunnen krijgen. Bovendien is er in samenwerking met
de GZB een HIV/aids-programma
opgezet, waardoor het aantal
mensen met HIV/aids is afgenomen van 25% in 2003 tot 14%
nu. Bovendien is er een goede
medicijnvoorraad en worden er
verpleegkundigen opgeleid, waar-

door dit ziekenhuis op den duur op
zichzelf kan opereren.
Om deze vooruitgang in stand te
houden is uiteraard geld nodig.
Daarom steunt de Wilnisse Rommelmarkt dit doel dit jaar. Dit geld
krijgt zij natuurlijk uit de verkoop
op de dag zelf, maar daarvoor is
wel eerst rommel nodig!
De eerste sorteeravond vond deze
week plaats, maar vanaf nu zal
iedere dinsdagavond tot en met
1 mei een sorteeravond worden gehouden, waarbij men nog
bruikbare spullen thuis kunt laten
ophalen. Men kan hiervoor spullen
opgeven via:
www.rommelmarktwilnis.nl of door
tussen 18.00u en 20.00u te bellen
naar 06-13270330.
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Tweede Alles-is-andersdag bij De Klimboom
Vorig jaar gestart en wegens groot
succes herhaald: de alles-is-andersdag van De Klimboom, buitenschoolse opvang Wilnis. Er waren
weer super veel kinderen verkleed!
De ochtend stond in het teken van
vrij spel en schminken, waarbij de
kinderen zichzelf helemaal om konden (laten) omtoveren in een heuse
prinses, piraat of clown. Met de
lunch mochten ze hun eigen pizza
maken en was geen combinatie te
gek…
In de middag werd – geheel in lijn
met de actuele televisieshows - een
zangtalentenshow gehouden. Met
behulp van de wii en de starmix
disc kwamen er veel jong talent
tevoorschijn op de BSO. En voor
Wilnis was dit nog niet genoeg.

Want eerder deze week was er
een white party! Iedereen was in
het wit gekomen, er werd de hele
dag wit gegeten en gedronken (wit
brood, kokosbrood, anijshagel, kroepoek en vooral veel melk). Ook was
er een witte knutselopdracht en
een echte sneeuwmachine! Dinsdag
hebben we de gehele dag op De
Klimboom buitenschoolse opvang
& sport in Mijdrecht doorgebracht
met in de ochtend een parcours en
’s middags vrij spel voor de onderbouw en slagbal voor de bovenbouwers. Woensdag een BSO dag in
Vinkeveen en de vrijdag een dag
met van alles wat met in de middag
voetballen bij CSW!
Voor meer informatie over De
Klimboom: www.deklimboom.nl.

Horangi taekwondo krijgt bezoek topatleet
Nieuw Zeeland
Dafydd Sanders was vorige week
te gast bij de taekwondoschool
Horangi in Mijdrecht. Sanders is
een topatleet uit Nieuw Zeeland die
op doorreis was in en rond Europa
om aan een aantal grote toernooien
mee te doen. Hij is al meer dan tien
jaar nationaal kampioen taekwondo
in zijn gewichtsklasse bij het sparren. Daarnaast is hij bondscoach
van het nationale jeugdteam van
Nieuw Zeeland en heeft een eigen
sportschool in Auckland. Horangi
trainer Bas Bokkes trad op als
begeleider en coach voor de Nieuw
Zeelander.
Naast de trainingen bij Horangi
werden er ook andere topscholen
bezocht in Hilversum, Amersfoort
en Almelo. Doordat Sanders een
blessure opliep in de week voor de
Open Duitse kampioenschappen,
was hij genoodzaakt het toernooi
aan zich voorbij te laten gaan. Toch
reisden Sanders en Bokkes naar
Hamburg om de wedstrijden te
analyseren en effectieve trainings-

‘Zonder jou is er geen bal aan’
Op zondag 25 maart organiseert
Tennis Vereniging Mijdrecht een
open dag. Onder het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ kunnen
volwassenen en kinderen op een
leuke manier kennis maken met de
tennissport en met de vereniging.
Na de ontvangst vanaf 12.30 uur,
wordt om 13.00 uur gestart met

een demonstratie door vier getalenteerde spelers van de vereniging.
Daarna kunnen alle deelnemers de
eerste kneepjes van de tennissport
leren kennen tijdens een clinic, die
wordt gegeven door de professionele trainers van tennisschool Tennis
Actief. Voor rackets wordt gezorgd.
De middag eindigt rond 16.00 uur.
Wilt u meedoen aan de open dag?
Hoewel vooraf aanmelden niet
verplicht is, is het fijn als wij weten
op hoeveel personen wij kunnen
rekenen. Stuur daarom een mail
naar richardvdsluijs@ziggo.nl of bel
met 0297-272142. Trek sportieve
kleding aan en zorg voor sportschoenen met licht profiel. Op www.
tvm-mijdrecht.nl vindt u nog meer
informatie over de open dag, de
kennismakingstarieven voor nieuwe
leden en over de vereniging.

Hardloop-clinic voor de jeugd
Hardloop-begeleiding organiseert in samenwerking met Sport in De Ronde
Venen van de gemeente een hardloopclinic in park Wickelhof in Mijdrecht
op de woensdagen 4-11-18 en 25 april van 14.30-15.30 uur voor scholieren van de basisscholen groep 5 t/m 8.
De clinic wordt gegeven door een
gediplomeerde hardlooptrainer met
als doel kinderen te interesseren
voor een leuke en gezonde tak van
bewegen die zowel op de atletiekbaan voor de kortere afstanden als
op de weg,voor de langere afstanden,
beoefend kan worden en tevens door
de techniek-oefeningen van het goed
leren bewegen en lopen, gebruikt
kan worden voor andere takken
van sport zoals voetbal, hockey,

honkbal, handbal en korfbal enz. De
trainingen bestaan uit een gezamenlijke warming-up-looptechniekkerntraining en cooling-down waarbij
tijdens de kerntrainingen op speelse
wijze kennis wordt gemaakt met het
hardlopen.
Dus als je hardlopen leuk vindt en
eens wil proberen of dit een sport
is waar je meer over wilt leren (en)
of je wilt verbeteren en sneller wilt

Haar droomwens om alle mensen
op hun Oppepperdag samen in een
rolstoeltoegankelijk gemaakte bus
te veroeren, sloeg direct aan bij de
waarden van de Rabobank en Vobi:
samen bereik je meer dan alleen. “De
bus is hiervan het bewijs. Mooi om te
zien waar de samenwerking tussen
Wensstichting Oppepper4all, de Vobi
en de Rabobank toe geleid heeft.
Natuurlijk willen we zaterdag niet

worden voor je eigen sport vraag dan
aan je ouders of ze je willen opgeven
voor deze hardloopclinic.
Je ouders zijn ook van harte welkom
om te komen kijken en misschien
werkt hardlopen zo aanstekelijk dat

Mijdrecht

Klein Oratorium in
De Rank

Dafydd Sanders in actie (in het blauw)

methoden en wedstrijdtactieken te
ontwikkelen.
Sanders: “Het was hoe dan ook een
mooie ervaring. Ik ben van plan volgend jaar langer te komen en misschien nog meer open toernooien
mee te doen.” Voor zowel Horangi
als Dafydd Sanders was het een
inspirerende tijd. Kijk voor meer
informatie over Horangi Taekwondo
op www.horangi.nl.

Rondeveners in actie voor
Wensstichting Oppepper4all
Op zaterdag 17 maart staat Lineke
Steenhuis, initiatiefneemster van
Wensstichting Oppepper4all (voorheen 'De Oppepper'), rond 10:30 uur
met haar vrijwilligers voor het feestelijk versierde kantoor op de uitkijk
om dé verrassing van de Rabobank en
Vobi Beton-Waterbouw in ontvangst
te nemen.

Kort nieuws

met 'lege handen' aankomen. Daarom
vullen wij de bus met een aantal
medewerkers, die een dag komen
helpen,” aldus directievoorzitter Ruud
van der Vliet van de Rabobank Rijn
en Veenstromen.
NL-DOET-dag
Oppepper4all doet ieder jaar mee
aan NL-DOET en verwelkomt dit jaar
niet alleen haar vrijwilligers, maar
ook burgemeester Maarten Divendal,
die de daad bij het woord zal voegen
door de aanwezigen te voorzien van
koffie met gebak. Daarna geeft hij
het startsein voor de vele activiteiten
ter gelegenheid van het werk van de
organisatie. Burgemeester Divendal
heeft zich bovendien bereid verklaard
zitting te nemen in het Comité van
aanbeveling. “Als je ernstig ziek bent,
hoe jong of oud dan ook, is dat zeer
ingrijpend. Het vervullen van (soms
laatste) wensen, is iets dat je ieder
in deze omstandigheden enorm gunt,
het geeft nieuwe energie. Daarom
wil ik Stichting Oppepper4all letterlijk onder uw aandacht brengen
én aanbevelen”, aldus burgemeester
Divendal.

je op korte termijn samen met je
ouders kunt gaan hardlopen.
Opgeven kan via de brochure die alle
leerlingen van De Ronde Venen op
school hebben ontvangen of via

www.sportinderondevenen.nl

‘Vader, waar ben je’, is komende
zondag 18 maart het thema van
een bijzondere dienst in kerkelijk
Centrum De Rank.
Hier zijn elke zondag om 11 uur
bijzondere kerkdiensten, nu de
protestantse gemeente van Mijdrecht vanwege de restauratie van
de Janskerk alle kerkdiensten in
De Rank houdt. Het Klein Oratorium ‘Vader, waar ben je’ gaat over
de verhalen over het offer van
Isaak en het offer van Christus.
Wrange klanken in de - soms bijna
minimal- muziek van orgel, het
koor Chantdante en flügelhorn,
teksten van Gabriël Smit en
bijbelgedeelten illustreren deze
vraag. Het joodse 'Kol Nidrei', het
lied voor Grote Verzoendag omlijst
psalm 22, de lijdenspsalm.
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van de protestantse gemeente van
Mijdrecht, schreef dit oratorium.
Ds. Kees Burger leidt deze dienst,
die helemaal past in de veertigdagentijd.
Aanvang 11.00 uur in De Rank,
Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.

Mijdrecht

Legerpredikant Visser
te gast in
De Wegwijzer
Op zondag 18 maart worden
zoals gebruikelijk, twee diensten gehouden in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht.
De morgendienst, die om 10 uur
begint, wordt geleid door dominee
P.L.D. Visser. Hij is vanaf februari 2007 in dienst getreden van
de krijgsmacht in de functie van
legerpredikant bij de Koninklijke
Landmacht. Het thema van de
preek: Pilatus' echtgenote als getuige à decharge, als een menselijke en als een goddelijke getuige.
De middagdienst, die om 17
uur begint, zal geleid worden
door dominee A.K. Wallet. Het
zal een zogenaamde leerdienst
zijn, waarin een gedeelte uit de
catechismus (dat is de leer van
de kerk) behandeld zal worden.
Aan de beurt is de behandeling
van zondag 33. Dat gaat over de
vraag: wat is bekering eigenlijk?
In deze zondag van de catechismus gaat het vooral om de
bekering van elke dag. Je kunt
nooit zeggen dat je klaar bent met
bekeren. Wat betekent dat dan
concreet? Een heel boeiend en
actueel onderwerp dus. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Bekijk ook eens de website van de
kerk op www.CGKMijdrecht.nl.
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CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Korenbloem 80, Mijdrecht
Op een regenachtige middag ben ik onderweg naar Mijdrecht om een appartement aan de Korenbloem in Mijdrecht te bezichtigen. De Korenbloem ligt
in de wijk Wickelhof die in 2005 gebouwd is. De Korenbloem ligt aan de rand
van de wijk; je zit vlakbij de landerijen waar de appartementen op uitkijken.
Ik kan mijn auto gelukkig heel dichtbij parkeren, want er zijn parkeerplaatsen genoeg. Wanneer je hier woont heb je een eigen parkeerplaats in de
garage onder het gebouw. Helemaal ideaal natuurlijk, want dan hoef je niet
meer door de regen met je boodschappen. Vanuit de parkeergarage kom je
in de centrale hal, vanwaar je zo weer bij de berging kunt komen die bij het
appartement hoort.
Ik stap snel de lift van het appartementencomplex in en zoef naar de
vierde verdieping. We komen binnen in de hal van het appartement.
Hier bevindt zich een ruime berging
met een garderobe en plaats voor
een wasmachine en droger. Ook
je boodschappenvoorraad kun je
hier nog met gemak in kwijt. Altijd
handig zo’n kast.
We lopen verder de gang in en
komen aan de linkerkant twee
slaapkamers tegen. Rechts vind
je de badkamer en het separate
toilet. De ouderslaapkamer is iets
groter dan de tweede slaapkamer,
maar beide zijn groot genoeg om
een bed in te plaatsen of hier een
werkruimte/kantoor van te maken.
De badkamer en het toilet zijn in
dezelfde stijl betegeld en zijn allebei lekker ruim.
De badkamer beschikt over een
aparte douche, een wastafelmeubel, een handdoekradiator en een
heerlijk diep duo-ligbad waarin je
met een boek of tijdschrift even
helemaal kunt ontspannen.

We komen aan in de woonkamer
met open keuken. Ondanks dat het
tijdens ons bezoek buiten bewolkt
is en het pijpenstelen regent, is
het door de vele grote ramen toch
bijzonder licht in deze kamer.
En ook het uitzicht is erg fraai. Aan
de ene kant kijk je uit over de hele
wijk, en aan de andere kant heb
je vrij uitzicht over de landerijen.
Het inpandige balkon dat aan de
woonkamer grenst, ligt op het westen waardoor je hier lekker kunt
genieten van de zon. De bewoonster
vertelt dat je op het balkon ook
uit de wind zit, dus als het voorjaarszonnetje straks tevoorschijn
komt zit je hier perfect. Alle ramen

zijn voorzien van een
automatisch bedienbare zonwering.
Wanneer het in de zomer echt
warm wordt kun je het binnen goed
koel houden.
De open keuken is in een
U-opstelling
geplaatst en
ziet er erg
netjes uit. Er
is veel opbergruimte in de
kastjes en je
hebt de beschikking over
alle benodigde

apparatuur zoals een vaatwasser,
combi-oven/magnetron, een koelkast en een vriezer met vier lades.
Het appartement is erg ruim en is
op alle fronten netjes afgewerkt en
onderhouden. Als je niet van klussen
houdt kun je hier zo intrekken, wat
natuurlijk ideaal is.
De ligging is ook goed, want
winkelcentrum Adelhof is lopend of
per fiets makkelijk te bereiken. En
ook het gezellige koopcentrum van
Mijdrecht ligt op korte loop of fiets
afstand.
Kortom, geen enkele reden om deze

Facts & Figures

Korenbloem 80, Mijdrecht
Vraagprijs € 310.000,- k.k.
Woonoppervlakte 92 m2
Inhoud 225 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

woning niet te komen bekijken.
Zaterdag 31 maart tijdens de NVM
Open Huizen Dag kunt u tussen
11.00 en 15.00 uur geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen in dit
mooie appartement.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportcomplex

0,9
10,1
0,8
1,0
1,7

DE WEEK IN BEELD
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Ook dit jaar deed Badmintonvereniging Abcoude mee aan de Champions
League in Almere. Gedurende drie zondagen organiseerde Badmintonvereniging Almere deze competitie voor jeugdrecreanten. Bijna 70 spelers hadden
zich dit jaar aangemeld, verdeeld over acht Almere-teams en zes teams uit
de regio (Zeewolde, Harderwijk, Gaasperdam, Abcoude, Weesp en Zeeburg). Abcoude was goed in vorm. De eerste dag won het team met 6-2. De
tweede dag verloor Abcoude met 6-2. Ook de derde dag had Abcoude goede
tegenstanders, maar dit keer was de winst voor Abcoude (6-2). Uiteindelijk
goed voor de derde plaats. Een mooie prestatie van Tessa Zwanenburg, Nina
van Vliet, Sabine Bosman, Kim Lambrecht, Tim Spaargaren en Manon Bosman.

Zaterdag 10 maart jl. maakte HV Abcoude direct een mooie start na de
winterstop. Volvo Bangarage Amsterdam Zuid-Oost ondertekende namens
Volvo Cars Nederland een sponsorcontract voor de komende twee jaar.
Raad-Huis Makelaardij uit Abcoude, al jaren sponsor van HV Abcoude,
doneerde 15 opvallende jassen voor de scheidsrechters van de club. Deze
twee mooie acties tonen aan dat HV Abcoude zich met succes actief inzet
om de eigen ambities waar te maken. foto's résalieke vlieger

Groep 3 en 4 van de Pr. Beatrixschool hebben maandagochtend jl. de
Veenmolen in Wilnis bezocht. Hier kregen zij uitleg en een rondleiding van de
molenaar en zijn assistent.Zij zagen hoe graan tot meel wordt gemalen en
hoe de zakken graan naar boven worden gehesen. De kinderen moesten over
steile trappen klauteren om helemaal tot boven in de molen te komen. Weer
beneden mochten de kinderen samen met de molenaar de wieken op de wind
zetten. Daarna werden zij getrakteerd op een heerlijk molenspeculaasje. Het
was een leuk informatief bezoek en het is zeker de moeite waard om een
bezoekje te brengen op zaterdag als de molen geopend is.

Woensdagmorgen is
een vuilniswagen in de
problemen gekomen op de
Wilnisse Zuwe. De vrachtwagen raakte in de berm
en kwam vast te zitten.
Een takelbedrijf moestv er
aan te pas komen om de
vrachtwagen weer op de
weg te zetten.
foto david van drooge

Woensdag 14 maart jl. vond de feestelijke onthulling plaats van het
kunstwerk ‘De Schepping’. Dit keramische kunstwerk, dat inmiddels is
geplaatst op de wand van het gymlokaal van het Veenlandencollege aan
de Diamant te Mijdrecht, sierde voorheen de gevel van de jaren geleden
gesloopte Maranatha-Mavo in de wijk Proostdijland Zuid. Oplettende
wijkbewoners hebben het kunstwerk gered van de slopershamer en jaren
bewaard. Enige jaren terug dook het plotseling op en is besloten het
kunstwerk na reparatie en een grondige opknapbeurt te herplaatsen.
Op de foto v.l.n.r. VLAC-lid Henk de Vries, rector VLC Ruud van Tergouw,
redder van het kunstwerk Cor van Schaick, VLAC-lid Cees Verweij.
foto patrick hesse

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Mijdrechtse Corry Moen in bloemetjes gezet
Corry Moen kan zich zo maar ter aarde storten. Alsof het bijna echt is. Dat doet ze veertig jaar. Corry is Lotus-slachtoffer. Onlangs kreeg ze een onderscheiding uit handen van
Wilma van Kleef, voorzitter landelijke Lotus. Een spiegel met inscriptie. Ze is overigens
ook al 47 jaar lid van de E.H.B.O. vereniging St. Anthonis.
door paul bosman

Tijdens een oefenavondje viel het haar op dat
er ineens wel veel bestuursleden aanwezig
waren. Ook van Kleef die haar lovend toesprak
en als 6e van Nederland de speciale herinnering mocht overhandigen. Lotus slachtoffer
ben niet zo maar. Je moet kunnen grimeren,
acteren, rampen in scene zetten en ontwerpen.
Sir Winston Churchill vond het destijds nodig
dat professionele hulpverleners
extra getraind moesten worden
aan de hand van realiteit. Lotus
slachtoffers beelden dan ook de
meest nare verwondingen uit
waarna de hulpverleners in spe
de juiste stappen moeten nemen.
Corry is daar dus een van. Het
is een bekend slachtoffer die
door velen wordt herkend. Er zit
ook wel een nare kant aan het
verhaal. Toen ze een aantal jaren
geleden met de fiets ten val

kwam, “precies met m’n kont op m’n hak”, wist
de plaatselijke slager te melden dat ze haar
gerust konden laten liggen. Dat is een Lotusslachtoffer vertelde hij de omstanders lachend.
Toen bleek dat er inderdaad iets meer aan de
hand was bracht hij haar naar de dokter die een
gebroken enkel constateerde. Foutje dus. De
hartelijke felicitaties van onze krant Corry. Wie
zien je graag weer tijdens de komende oefeningen van brandweer en E.H.B.O.

Gespreksgroep Omgaan met rouw begint op 27 maart 2012
Geertje Bol, psychosociaal therapeut en Carin
van Grieken, psychosociaal werkende in het
Johannes Hospitium in Wilnis, willen graag bekendheid geven aan de avonden waarop zij lotgenoten begeleiden die met elkaar ervaringen
delen. Iedereen, in alle leeftijdscategorieën, die
deelneemt aan deze groep heeft een dierbare
verloren door de dood. Uit eerdere groepen
blijkt dat de deelnemers veel steun aan elkaar
hebben door het delen van ervaringen, want
hoe ga je om met alle emoties /veranderingen
die op je pad komen na een overlijden?

De deelnemers (maximaal 8 personen)
ontmoeten elkaar tijdens zes dinsdagavonden.
Op 27 maart start een groep in het Buurhuis
van het Johannes Hospitium, Vossestaart 2 te
Wilnis.
Aanmelden kan via: www.zuwezorg.nl/cursussen
of via de Zuwe informatielijn, telefoonnummer
0900 – 2359893 (Op werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur.). Voor inlichtingen kunt u bellen
met Geertje Bol: 06 - 44882351 en Carin van
Grieken: 0297 – 230290 (op woensdagen en
donderdagen).

Mirelle Valentijn: “Sta sterk training werkt”
Tieners worden weerbaar, vergroten hun zelfvertrouwen en overwinnen sociale faalangst!
Op dit moment hebben veel leerlingen uit
groep 8 een keuze gemaakt voor de school
waar zij voortgezet onderwijs gaan volgen.
Veel leerlingen kijken uit naar deze stap en
werken daar met een positief gevoel naar toe.
Een kleinere groep ziet echter op tegen deze
stap. Hoe zal het gaan? Lukt het op de nieuwe
school om vrienden te maken? Word ik niet
opnieuw gepest? Kan ik daar voor mezelf op
te komen? Ben ik mijn faalangst en zenuwen
de baas in deze nieuwe situatie, manier van
leren en toetsen? Voor deze groep biedt de Sta
Sterk training een oplossing. Ook leerlingen
die al deelnemen aan voortgezet onderwijs
kunnen groeien tijdens deze training.

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

In maart start Mirelle Valentijn weer een
Sta Sterk-training in opdracht van stichting
de baat in Wilnis voor tieners van 11-17 jaar
op dinsdagmiddag. De training bestaat uit

10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training horen ook een intakegesprek en twee
ouderbijeenkomsten. “Dat de sta sterk training
werkt, blijkt uit de positieve reacties van tieners: ze worden niet meer gespest, weten hoe
ze het kunnen voorkomen en hoe ze moeten
reageren. Ze hebben een beter gevoel over
zichzelf, over wie ze zijn en wat ze zijn. Ook
ouders spreken hun waardering uit over de
wijze van begeleiding en praktische tips die zij
zelf hebben ontvangen om hun tiener beter te
begeleiden.”
Voor meer informatie over de trainingen en
aanmelden kan men contact opnemen met:
Mirelle Valentijn 0297 – 27 46 05, of per email aan: praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.
nl.
Zie ook www.omgaanmetpesten.nl,
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en

www.stichtingdebaat.nl.

Tympaan zoekt dringend gastvrouwen en -heren
Gerardus Majella doet mee aan Open dag Zorg en Welzijn
Zaterdag 17 maart van 11 tot 15 uur is het
zorgcentrum geopend en kan men een kijkje
komen nemen in het HART van de Zorg.
Wie geïnteresseerd is in werk, vrijwilligerswerk of een stageplek is van harte welkom.
Maar natuurlijk ook als u of één van uw
familieleden eens wilweten hoe het toegaat
in een zorgcentrum of hoe een appartement
eruit ziet. Een aantal medewerkers zijn die
dag aanwezig en kunnen vertellen welke zorg
wij kunnen bieden en u kunt een rondleiding

krijgen door het huis. Daarnaast kunt u onze
nieuwe brochures komen bekijken en een
selectie van de foto’s die gemaakt zijn. De
brochures zijn gemaakt in het kader van de
fusie per 1 januari j.l. met Zonnehuisgroep
Amstelland. Ook het vertonen van een film,
een expositie van activiteiten voor onze
bewoners zijn onderdeel van die dag. De koffie met iets lekkers staat voor u klaar en wij
hopen u te mogen verwelkomen! Adres: Bozenhoven 157, Mijdrecht, tel. 0297-231000.

Wie het leuk vindt om een dagdeel, eens per
14 dagen of eens per maand gastvrouw/-heer
te zijn in de Angstelborgh, kan terecht bij de
Stichting Tympaan. Men is naarstig op zoek
naar gastheren/ vrouwen op:
• Maandagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur (een relatief rustige middag).
• Dinsdagmiddag (bridge) van 13.30 tot
16.30 eens in de 14 dagen.
• Donderdagmiddag eens in de 14 dagen
(ook een relatief rustige middag).
• Donderdagavond (klaverjasavond).

Als gastvrouw/heer ontvangt men de gasten,
schenkt koffie, thee of een ander drankje,
maakt een praatje met de mensen, enz. Het is
altijd gezellig in de Angstelborgh en de gasten
zijn erg blij met de vrijwilligers. Bovendien
kan men als vrijwilliger gratis meedoen aan de
cursus AED en EHBO en wordt men uitgenodigd op de jaarlijkse, steeds weer verrassende
vrijwilligersdag. Ook wie over andere kwaliteiten beschikt, of wie als vrijwilliger bij Stichting
Tympaan aan de slag wil, kan ook aanmelden
bij Liesbeth Boswijk. Tel. 0294 284824 of via
e-mail: lboswijk@stichtingtympaan.nl.

DE GROENE VENEN 		
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Beëindiging relatie samenwoners (2)
Dit is de tweede van drie afleveringen van deze rubriek waarin wordt ingegaan op diverse
aspecten waarop moet worden gelet als samenwoners hun relatie beëindigen. In deze aflevering komt aan bod: het Ouderschapsplan. In de eerste aflevering zijn aan de orde geweest De gemeenschappelijke woning, Inkomstenbelasting, Testamenten en Levensverzekeringen. In de derde aflevering zal de afwikkeling van de Pensioenen worden behandeld.
Ouderschapsplan
De wet verplicht ouders van minderjarige
kinderen, waarover ze gezamenlijk het gezag
uitoefenen, bij het beëindigen van hun relatie
een ouderschapsplan op te stelle. Het ouderschapsplan van samenwoners moet schriftelijk
zijn vastgelegd en door beide ouders zijn ondertekend.
Het is aan de ouders om te bepalen welke
afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen.
Zij kunnen afspraken maken, die zij in het belang
van het kind achten. Wel stelt de wet een aantal
minimumeisen. Volgens de wet dienen in het
ouderschapsplan ten minste afspraken te worden
opgenomen over:
a. De wijze waarop de ouders de zorg- en
opvoedingstaken verdelen of het recht en
de verplichting tot omgang wordt vormgegeven;
b. De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen
omtrent gewichtige aangelegenheden met
betrekking tot de persoon en het vermogen
van hun minderjarige kinderen;
c. De kosten van de verzorging en opvoeding
van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).
Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld als volgt
nader worden ingevuld:
- Op welke dagen zijn de kinderen bij welke
ouder?
- Hoe worden vakantie-, feest- en verjaardagen
ingevuld?
- Welke huisregels worden in gezamenlijk overleg bepaald en/of waar is toestemming van de
ander voor nodig?
- Hoe zullen de beslissingen omtrent schoolkeuze plaatsvinden, wie gaat er naar de
ouderavonden, wie begeleidt het huiswerk?
- Naar welke sportclub of buitenschoolse

activiteiten gaat een kind, wie zorgt voor de
benodigdheden, wat doet u als een kind met
een activiteit wil stoppen?
- Aan alle medische besluiten betreffende een
kind in gezamenlijk overleg of mag één ouder
(kleine) besluiten betreffende tandarts- of
huisartsbezoek of toedienen van medicijnen
zelf nemen?
- Hoe worden de dagelijkse kosten verdeeld?
Wie ontvangt kinderopvangtoeslag - of kinderbijslag, wie betaald de kosten van vrijetijdsbesteding en wat wordt er afgesproken over
zakgeld?
- Hoe verloopt het contact met de andere familieleden?
Ex-partners met minderjarige kinderen kunnen
onderling afspraken maken omtrent kinderalimentatie. Als ouders er samen niet uitkomen
kan de vaststelling van de alimentatie aan de
rechter worden voorgelegd. De rechter kan altijd
later worden verzocht om aanpassing van de
vastgestelde kinderalimentatie. De notaris kan
u begeleiden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Partijen zullen zich bij het opstellen
van het ouderschapsplan ervan bewust moeten
zijn dat afspraken over zorg- en opvoedingstaken
momentopnamen zijn. Dergelijke afspraken
moeten immers recht doen aan de behoefte van
de betrokken kinderen en die behoeften zullen
veranderen naarmate de kinderen ouder worden
en in een andere ontwikkelingsfase terechtkomen.
Meer informatie of vragen? Wij zijn u graag van
dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

Wilgen knotten in de Botshol
Op zaterdag ochtend 17 maart gaat voor de
laatste keer in het knotseizoen 2011-2012
de Knotgroep Uithoorn aan de slag, en
wel op een bijzondere plek: Botshol. In dit
mooie natuurgebied van Natuurmonumenten gaat de groep op een of meer percelen
de balans tussen rietland en bos weer wat
verschuiven ten gunste van het rietland.
Deze ochtend neemt Sytze de Vries de
Knotgroep met de boot mee naar de werkplek. Daar moeten de hoog opgeschoten
elzen en berken kort gehaald worden. Dan
krijgt het rietland weer de kans zich te
herstellen.
De knotgroep verzamelt zich om 9.00 uur
bij de werkschuur van Natuurmonumenten

in de haakse bocht van de Botsholsedijk in
Waverveen. Iedereen die ervan houdt om
in dit prachtige natuurgebied een ochtend
hard te werken, is van harte welkom. Deze
werkdag is ook aangemeld bij NLDoet. Er
zijn al vrijwilligers die zich via de website
van NLDoet hebben gemeld. De knotgroep
zorgt voor goed gereedschap en handschoenen. Neem zelf laarzen mee, en een beker
plus lepel. Omdat dit de laatste werkdag
in het seizoen 2011-2012 is, zal er bij de
koffie bijzondere koek zijn en vanaf 13.00
uur ook een smakelijke lunch. Voor verdere
informatie: Bert Schaap 0297-565172 ,
of www.knotgroepuithoorn.nl

Rene 50 jaar.
Nog maar lang darten, golfen
en accordeon spelen.
Van harte namens Marene,
Marja en Edwin.

DE GROENE VENEN
24 uur per dag online te lezen op:

www.degroenevenen.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week zanger Wouter Hamel, die na het verschijnen van zijn derde cd ‘Lohengrin’, op theatertournee is.

Wouter Hamel

‘Vroeger schreef ik cryptischer’
Je nieuwe cd heeft, meer dan je eerdere
meer jazz georiënteerde cd’s, veel popinvloeden, zoals Prince en Queen, maar
ook klassieke kanten.
“Ik denk nooit zo erg in stijlen, het
gaat bij het schrijven om het liedje en
de boodschap. De tekst staat centraal.
Ik heb deze cd zelf geproduceerd, een
paar jazzy nummers zijn afgevallen
die ik niet vond passen bij de rest. We
vonden de sound van de Brian May
(Queen-gitarist,red.) overstuurde
gitaarpartijen te gek, verfrissend en
zo anders. Maar ik heb als inspiratiebron niet weken lang naar Prince en
Queen geluisterd.”

Was het een bewuste of gedwongen
keuze om de plaat zelf te produceren?
“Dat was echt een gedwongen keuze.
Ik had graag nog een plaat gemaakt
met Benny Sings, mijn vorige producer. Het was best eng om het nu zelf
te doen. Ik werd gedwongen over wat
ik zelf wilde, blijkbaar dus minder
huppelige jazz achtige liedjes.”

Ik las dat het maken van liedjes lastig
voor je is.
“Het is moeilijk om, in mijn schema,
de tijd te vinden om liedjes te schrijven, veel artiesten kunnen schrijven
op de achterbank van de tourbus. Ik
borrel dan niet over van inspiratie. De
grootste stappen maak ik op rustige
plekken, veel nummers zijn in Parijs
geschreven en in een schuur op het
platteland in de Betuwe. De liedjes
(Kings & Queens en What’s Left, red.)
bevatten, tussen de regels door, veel
geheimen en dingen die in echt mijn
leven zijn gebeurd. Vroeger schreef ik
cryptischer. Veel liedjes gaan over afscheid en een desolaat gevoel, nadat
mij relatie voorbij was.”

Je bent een popidool in Japan en Korea.
“Ik raak er zelf nooit aangewend.
Voor alles wat we daar meemaken
ben ik superdankbaar en vind het heel
bijzonder, maar eerlijk gezegd wil
ik het niet overdrijven. We zijn daar
niet wereldberoemd, we zijn geloof
ik nog nooit op de nationale televisie

geweest. Je kunt het niet vergelijken
met de enorme populariteit van de
Koreaanse popsterren (K-pop, red.).
We hebben een erg groot publiek
daar. Ik word herkend, we hebben
bodyguards en fans willen met me
op de foto, maar ik kan gelukkig
nog gewoon over straat. Terwijl wij
op dit moment met elkaar praten
worden onze liedjes daar op de radio
gedraaid, daar ben ik erg trots op.
Ik krijg ook reacties uit Argentinië,
Chili en Nieuw-Zeeland waar mensen
naar onze muziek luisteren. Dat is
superbijzonder. Na deze theatertour
reis ik vanaf juni naar Korea, Japan
en waarschijnlijk voor het eerst naar
China.”

Wouter Hamel is te zien op 29 maart
in Schouwburg Amstelveen, 6 april in
Castellum in Alphen a/d Rijn en 13 april in
De Goudse Schouwburg in Gouda.
www.wouterhamel.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Expositie Akke Feddema bij Koeleman Elektro
Van 24 maart tot en met 5 mei exposeert kunstenares Akke Feddema
haar werk bij Koeleman Elektro aan de Genieweg in Mijdrecht.
“Het is een opsteker, dat mijn werk zo wordt gewaardeerd.
Dat blijkt uit het feit dat ik de laatste paar jaar aan wedstrijden mee doe
en in de prijzen val,” aldus Akke.
“Ik wil iets unieks creëren; schilderijen maken die ook anderen aanspreken. Ik ben trots op mijn werk en vind het ontzettend leuk om bij
Koeleman Elektro te exposeren.”
Zelf is de kunstenares aanwezig op zaterdag 24 maart en zaterdag 21
april, van 9 tot 17 uur. Zie ook: www.akke-art.nl

Zaterdag 24 maart eclectic-feest in De Fabriek in Mijdrecht

Cream: daar móét je bij zijn!

Misschien heb je de posters voor ‘Cream’ al ergens zien hangen? Of
een flyer in je handen gedrukt gekregen? Volgende week zaterdag, 24
maart, is het zover en gaat het ‘tofste eclectic-feestje’ in De Fabriek in
Mijdrecht vanaf elf uur ’s avonds los…
door anja verbiest

Helen Schaap (18), een van de
organisatoren van Cream, heeft er al
helemaal zin in. Enige tijd geleden

kreeg ze via welzijnsorganisatie De
Baat het verzoek om samen met een
aantal andere jongeren een ‘feest voor
16+’ te bedenken en te organiseren.
Helen: “Het wordt hoog tijd om het

uitgaansleven in Mijdrecht nieuw
leven in te blazen. Voor deze leeftijdsgroep is er nu eigenlijk niets te doen.
Als je echt iets leuk wilt beleven, moet
je bijvoorbeeld naar Amsterdam gaan.
Met de bus, een uur heen en een uur
terug. En de laatste bus gaat meestal
niet zo laat als wij zouden willen
weer naar Mijdrecht, dus dat is vaak
behoorlijk balen. Terwijl we hier De
Fabriek hebben, lekker dichtbij en een
prima plek voor een goed feest! Daar
wordt ons eclectic-feest Cream dan
ook gehouden.” De medeorganisatoren van Helen, die zelf de komende
week vooral nog druk bezig zal zijn
met het decor en met flyeren, zijn
Maarten Sterk, Maikel Botterman,
Roy van Vliet, Stefan Meilof en Jorrit
Bouma. Helen: “Stefan en Jorrit hebben al eerder feesten voor jongeren
hier in Mijdrecht georganiseerd, maar
voor alle anderen is het de eerste
keer. Best spannend dus. Gelukkig
krijgen we wel bij veel activiteiten én
tijdens het feest zelf ondersteuning
van mensen van De Baat.” Hoofdact
volgende week zaterdag is ‘eclectic
eindbaas’ Nizzle, onder meer bekend
van ‘Girls love dj's’ en ‘Yellow Claw’.
Maar ook Daquillo, JorritB, Van-

Frans van Deursen & Pavadita Tango String Quartet
op 23 maart bij Cultura in Mijdrecht

Passionele Argentijnse tango in De Meijert
De Argentijnse tango staat voor passie, voor uitdaging en voor onweerstaanbare aantrekkingskracht. Beleef dit alles tijdens het tangoconcert
‘Aníbal & Ástor’, vrijdag 23 maart in De Meijert in Mijdrecht.
‘Aníbal & Ástor’ is een muzikale
voorstelling waarin een indringend
verhaal wordt verteld over oerdrang
en het kiezen voor de onzekerheid
van andere wegen dan gebaande
paden. Ástor Piazzolla had die
oerdrang om de Argentijnse tango
levend te houden. Daarvoor moest
hij zich onder meer losmaken van
zijn geliefde mentor Aníbal Troilo
en verruilde hij zelfs Buenos Aires
voor de stad New York.
De zeer veelzijdige acteur Frans
van Deursen is de verteller van het
verhaal én de zanger, terwijl het
Pavadita Tango String Quartet werken speelt van tangogenie Aníbal
Troilo (1914-1975) en zijn rebelse
protegé Ástor Piazzolla (19211992). Marjolein Bierens schreef
de teksten voor deze voorstelling.
Als altijd brengt het Pavadita Tango
String Quartet, dat wordt gevormd
door Sophie de Rijk (viool), Claudia
Valenzuela (viool), Alex Welch (altviool) en Eva van der Poll (cello),
ook in deze voorstelling verrassende
arrangementen én eigen werk.
Marjolein Bierens kreeg bekendheid door de hoorspelen die zij
schreef. Haar teksten kenmerken
zich door gepassioneerdheid, ritme
en muzikaliteit en zij heeft sterke
affiniteit met muziektheater. Haar
stukken zijn in vele talen vertaald
en worden in veel Europese landen
uitgevoerd.

de kroegen, bordelen en danszalen
van Buenos Aires. En wees getuige
van de dramatische botsing tussen
de twee tangogiganten, die allebei
op hun eigen wijze een legendarische erfenis hebben achtergelaten.
Toegangskaarten
Kaarten voor het tangoconcert in
De Meijert, dat om 20.30 uur begint, kosten 11 euro per stuk en zijn
te reserveren via www.cultura-drv.
nl. Scholieren en studenten betalen,
op vertoon van een school- of studiepas, 5 euro per kaart. In de losse
verkoop zijn kaarten te verkrijgen
bij boekhandel Mondria en Partycentrum De Meijert in Mijdrecht en
bij drogisterij De Bree te Vinkeveen. Aan de deur van de zaal zijn,
indien nog voorradig, vanaf een half
uur voor aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.

www.cultura-drv.nl

@CulturaDRV

DEURSEN
FRANS VAN

&

PAVADITA TANGO STRING QUARTET
ARGENTIJNSE TANGO

Laat u vrijdag 23 maart in meevoeren naar de kleurrijke wereld van

DerMeij en MyLove komen draaien
in De Fabriek. Een mooie line-up.
Helen: “Iedereen móét komen, want
dit wordt een té leuk feest! Aan de
toegangsprijs kan het niet liggen, we
vragen maar vijf euro entree. Dat is
net kostendekkend als het uitverkocht
is, we verdienen niets aan dit feest.
Maar als het een succes is, gaan we
natuurlijk door. Dan kunnen we nóg
meer feesten gaan organiseren. Lijkt

23 maart - De Meijert - Mijdrecht

€ 11,00

me geweldig! En dan kan De Fabriek
ook blijven bestaan…” Het feest in
De Fabriek begint zaterdag 24 maart
om 23.00 uur en zal tot 04.00 uur
duren. De entree is 5 euro, kaarten
zijn alleen aan de deur te koop. Meer
informatie vind je op de Facebookpagina van Cream en op Twitter
bij @We_Are_Cream.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Anita Huls uit Wilnis heeft veertien alpaca’s:

“Vooral de vrouwtjes scoren nu goed op shows”
Het was een grote kijkcijferhit in Australië: McLeod’s Daughters. Ook
in Nederland werd de serie goed bekeken. Onder andere door Anita
Huls die direct betoverd werd door het prachtige boerenleven met
paarden, koeien en alpaca’s. Zodra zij er de financiële middelen voor
had, begon ze vorig jaar zelf een hobbyboerderij in Wilnis. Inmiddels
verzorgt zij zes kippen, vijf honden (Newfoundlanders), één paard én
veertien alpaca’s. Vooral de alpaca’s, die vrijwel allemaal vernoemd zijn
naar alpaca’s en personages uit de televisieserie, trekken veel bekijks.
Anita: “Ik verzorg de dieren puur als hobby, maar dat betekent niet dat
ik het niet professioneel aanpak.”
Alpaca’s behoren net als lama’s tot
de cameliden en worden soms zelfs
berglama’s genoemd, toch mogen
de dieren niet met elkaar verward
worden. Anita: “Als mensen hier aan
de Wilnisse Zuwe fietsen, vallen de
alpaca’s op. Dan roepen de mensen
al snel: ‘Kijk, daar heb je een stel
lama’s’. Hoewel alpaca’s net als de
lama’s uit Zuid-Amerika komen en
tot de familie van de lama en van de
kameel behoren, zijn het toch heel
andere dieren. Zelf vind ik lama’s
lelijke dieren, maar de alpaca vind
ik prachtig. De alpaca’s hebben een
minder stugge vacht en mooie rechte
oren. Bijzonder is dat je er lekker

mee kunt knuffelen en als ik met mijn
neus snif, komen ze even bij mijn neus
ruiken. Als ze ongeduldig worden,
beginnen ze ook een ‘hum’ geluid
te maken. Prachtig om te horen.
Daarbij heeft elke alpaca zijn of haar
eigen persoonlijkheid en hebben ze
allemaal die mooie grote kraalogen.
Kortom: het zijn heerlijke dieren om
te verzorgen.”
De eerste alpaca’s
Alpaca’s vragen veel zorg en liefde.
Anita houdt vanaf de eerste dag een
dagboekje bij. Anita: “In de winter
van 2010 begon ik met het uitzoeken
van de dieren en op 23 maart 2011

kwamen de eerste alpaca’s op mijn
landgoed. Drie dagen later volgden er
meer en op 28 maart kwamen er ook
nog een paar uit België. Binnen een
paar dagen had ik al elf alpaca’s hier
rondlopen, waaronder drie drachtige
vrouwtjes. Toen 15 mei de eerste
crya, zo worden de veulens officieel
genoemd, geboren werd, was dat erg
bijzonder. Een totaal andere emotie
kwam los toen kort daarna een alpaca
overleed. Hij was verstrikt in het
prikkeldraad dat ik om de wei had
gespannen en was in de sloot beland.
Dat vond ik zo erg dat ik er een paar
dagen goed ziek van ben geweest.
Eind mei bleek er ook nog een crya
ernstig ziek te zijn. Deze dieren zijn
erg vatbaar voor parasieten waardoor
op tijd inenten erg belangrijk is. Met
een zak chips en een fles cola voorin
en de jonge alpaca in de achterbak
reed ik naar de arts. Gelukkig kon het
dier snel geholpen worden en nu is zij
zelfs drachtig.”

Eigen paspoort
Alpaca’s zijn grofweg in te delen in
twee groepen: de Huacaya’s met een
gekrulde vacht en de Suri’s met een
langere vacht van dreadlocks. De
Suri’s zijn met zo’n 1.500 dieren in
Nederland de meest zeldzame soort,
zo laat Anita weten, maar ook van de
Hyacaya’s zijn er in Nederland niet
veel exemplaren te vinden. Anita:
“Alpaca’s zijn nog niet echt geïntegreerd in Nederland. In Zuid-Amerika
heb je er natuurlijk veel meer, maar
ook in andere Europese landen als
Duitsland is de markt voor alpaca’s
en hun wol veel groter.” Anita vindt
het erg belangrijk dat de dieren
allemaal op haar naam staan. Anita:
“Het zijn dure dieren, mede doordat
ze een draagtijd hebben van bijna
een jaar waardoor ze zich niet snel
voortplanten.
Daarbij ben ik er
erg aan gehecht.
Daarom heeft
elke Alpaca een
Spruitje speelt: DROP (4+), zondag 25 maart - Theater Piet Mondriaan Abcoude chip en hebben
ze allemaal een
ontmoeten
in
het
park.
De
één
heeft
een
zak
DROP is een luchtige voorstelling over lasdrop
bij
zich,
de
ander
een
thermoskan
koffie.
tige vragen, vriendschap én… drop! MuziekTerwijl ze in het gras liggen en naar de woltheater met prachtige beeldprojecties voor
ken kijken, vragen ze zich af of er daarboven
iedereen vanaf 4 jaar. Gespeeld door Niki
iets is. Iets van een hemel of zo. Zou er ook
Romijn en Chris Grem.
drop zijn in de hemel? En worden ze daar
DROP gaat over twee vrienden die elkaar
ook weer vrienden? Maar hoe kom je elkaar
daar dan weer tegen…?

Zou er ook drop zijn in de hemel?

Spruitje Speelt stond eerder in het theater
met Hoe ruikt de zon? Ook het Piet Mondriaantheater was getuige van deze met veel
liefde en vakmanschap gemaakte kindervoorstelling. Niki Romijn laat zien dat zij een
groot gevoel heeft hoe je kinderen vanaf 4
jaar met een geestig, prachtig gespeeld verhaal kunt boeien en hun volle aandacht een
voorstelling lang kunt vasthouden. En naast
een uitstekend actrice is Niki Romijn ook nog
eens een zangeres met een prachtige, warme
stem. Een theatermaker in al haar vezels.

Aanvang: 15.00 uur - Entree: € 10,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of
via www.ab-art.nl

Anita Huls vindt het heerlijk om alpaca's te verzorgen. “Ze zijn erg knuffelig.”		
						
foto's patrick hesse
eigen paspoort met vermelding van
de ouders en fokker. Vóór de naam
van de alpaca staan ook de initialen
van de fokker. Dieren die bij mij
gefokt worden krijgen de letters
HMF verwijzend naar de naam van
mijn boerderij: High Meadow Farm.
Verder staan er in het paspoort ook
stempels zodat duidelijk is door wie
het dier verzorgd is. Zo weet je wat
voor vlees je in de kuip hebt.”
Shows
Rondom de alpaca’s bestaan er
nationale en internationale shows.
Anita: “Hierbij worden de dieren in
verschillende categorieën ingedeeld,
eerst op soort en daarna op kleur,
en vervolgens gekeurd. Anders dan
bij honden hoeven de dieren geen
kunstje te doen. Je hoeft alleen een
rondje rond de jury te lopen waarbij
het dier wel halstermak moet zijn.
Het dier mag geen mankementen
hebben en de vacht is erg belangrijk.
Zo’n 60 procent van het juryoordeel is
afhankelijk van de wol. Alpaca’s staan
namelijk bekend om hun goede wol,
waarmee gespind kan worden. Deze
moet glanzen en een korte zigzag
bevatten. Inmiddels heb ik aan drie
shows meegedaan, waarbij vooral de
vrouwtjes goed scoorden. Op 24 en 25
maart is er weer een show in Hapert,
waar ik met vier dieren naartoe ga.”

Vakantie
Anita is gek op haar dieren, maar beseft dat zesentwintig dieren in en rond
en het huis ook zesentwintig zorgen
opleveren. “Ik ben elke ochtend al
vroeg in touw om de dieren te verzorgen. Vaak geef ik eerst de dieren te
eten en dan kom ik pas aan mijn eigen
ontbijt toe. Alleen op zaterdagochtend
krijg ik bij het schoonmaken van de
stallen hulp van een meisje, maar
verder doe ik alles als vrouw alleen.
Het is hard werken, maar de dieren
geven mij ontzettend veel energie.
Het meeste werk wordt ’s ochtends
verricht, dus als ik ’s middags een
boodschapje wil doen, dan kan dat.
Een nachtje weg is lastiger, maar
dan kunnen mijn kinderen meestal
bijspringen. Wekenlang op vakantie
gaan, dat zit er niet meer in, maar
daar heb ik ook geen behoefte aan.”
Glunderend en met wijd opengeslagen
armen: “Kijk eens om je heen. Hier
wil je toch ook helemaal niet weg?”
Wilt u ook kennis maken met de
alpaca? Kom dan op 24 of 25 maart
naar de Alpaca Show in Hapert. De
show is vanaf 10.00 uur geopend voor
publiek. Meer informatie vindt u op

www.alpacashow.eu.
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CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Dokter Mees ten Oeverlaan 6, Wilnis
Deze zaterdagochtend ben ik onderweg naar Wilnis, want ik heb een afspraak op de Dokter Mees ten Oeverlaan. Als ik de straat in rijd, begrijp ik meteen waarom; het is ook een
echte laan waar je in rijdt. Aan de rand van Wilnis staan hier aan weerszijden van de laan
verschillende soorten vrijstaande huizen met vrij uitzicht op het achtergelegen parkje.
Wat een leuke laan, ik ben meteen enthousiast. Iedere woning heeft voldoende ruimte om
de auto op eigen terrein te parkeren, dus aan parkeergelegenheid geen gebrek.
De bewoonster die mij de rondleiding geeft is zelf ook erg enthousiast over de woning. En dat is ook
terecht, want het is een bijzondere
woning. We komen binnen in de
hal, waar je oog meteen valt op de
mooie trap die de weg wijst naar de
eerste verdieping. Maar we gaan
eerst beneden kijken. Vanuit de hal
heb je toegang tot de ruime bijkeuken. Hier staan de wasmachine
en droger en loop je door naar de
garage, die een enorme bergruimte
biedt. De hal biedt verder toegang
tot een toilet en een slaapkamer/
kantoor. Deze kamer bevindt zich
aan de voorkant van de woning;
je zou van deze ruimte ook een
praktijk/salon aan huis kunnen maken. Er is nog geen aparte ingang,
maar die kan eenvoudig gecreëerd
worden.
We gaan verder naar de woonkamer, en wauw: die is echt heel erg
ruim. De vier grote openslaande
deuren naar de achtertuin zorgen
voor veel lichtinval in de woon-

kamer. Wat ook meteen opvalt, is
de grote open haard die het erg
gezellig maakt als hij aangestoken
wordt.
Vanuit de woonkamer komen we
in de woonkeuken, die met glazen
tussendeuren van de woonkamer is
af te scheiden. De woonkeuken is
ook bijzonder groot en heeft ruimte
voor een lange eettafel, waar je
gezellig met z’n allen aan kunt
dineren of lekker een bakje koffie
kunt drinken. Alle benodigde apparatuur is in de keuken aanwezig;
zoals onder andere een cooker, een
Boretti gasfornuis met dubbele oven
en natuurlijk een vaatwasser. Ook
de keuken heeft openslaande deuren naar de tuin en naar het terras
met overkapping. Hier kun je in het
voorjaar al snel lekker buiten eten
en van de buitenlucht genieten.
Naast het terras ligt een zwembad
en staat er een jacuzzi in de tuin.
Dat lijkt me nou zò geweldig: gezellig met een hapje en een drankje
lekker bubbelen in de jacuzzi. Ik zie
het al helemaal voor me.

Op de bovenverdieping
bevinden zich
vier ruime
slaapkamers
en de badkamer. Ook
is vanuit
een van de
slaapkamers
de zolder te
bereiken, waar je
nog behoorlijk wat spullen kunt
opbergen. Drie van de vier kamers
zijn voorzien van een airco en de
ouderslaapkamer heeft zelfs een
grote inloopkast, de droom van iedere vrouw. De badkamer is ook erg
mooi en ruim en heeft een ligbad,
een inloopdouche, een tweede toilet
en dubbel wastafelmeubel.
Ik ben echt onder de indruk van
deze woning. Alles is goed onderhouden en ziet er netjes uit. De
woning is bijzonder ruim en de tuin
die rondom de woning ligt is ook

Wilnisse maakt winnend ontwerp voor Appeltern Tuinenfestival

‘Bomen’ van steigerpijpen en bakstenen
Marlies Schouten (25) uit Wilnis heeft de ontwerpwedstrijd van het Appeltern Tuinenfestival 2012
gewonnen. Haar tuinontwerp wordt nu, samen met dat van de negen andere winnaars, ook daadwerkelijk
uitgevoerd. Vanaf zaterdag 12 mei is het resultaat in Appeltern te bewonderen.
door anja verbiest

Marlies Schouten gaf haar tuinontwerp de titel ‘Keer het om’.
Marlies: “Het thema van het
festival is dit jaar ‘De straat als
tuin’. Door dit letterlijk te nemen
en het gegeven van de straat om te
keren, heb ik een verrassend nieuw
straatbeeld laten ontstaan. Ik wijk
graag af van de gebruikelijke, gebaande paden. De beplanting wordt
in mijn ontwerp dan ook gevormd
door elementen van de straat,
wat je terugziet in de ‘bomen’ van
steigerpijpen en bakstenen. En wat
normaal gesproken straat is, is nu
beplanting. Met name gras. Ik heb
daarbij niet gekozen voor een straat

van a naar b, maar voor de ronde
vorm van een doorlopend pad. Een
pad waar als het ware geen einde
aan komt.”
Het Gelderse tuinideeënpark
schreef de prijsvraag in september
vorig jaar uit. Marlies: “Het ontwerp moest passen in een tuin van
10 bij 10 meter en de tien beste
ontwerpen zouden in werkelijkheid
gerealiseerd worden. Een mooie
uitdaging dus. Na twee maanden
ontwerpen heb ik mijn ontwerp
naar Appeltern gebracht, inclusief
een maquette op schaal 1:25. Kort
daarna, op 1 december, werd ik gebeld voor een gesprek met de ‘hoge

erg goed onderhouden.
Wat een heerlijke plek om te wonen. Echt een aanrader om in deze
woning eens een kijkje te komen
nemen en de sfeer te proeven.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,5
7,7
0,3
0,9
2,3

Facts & Figures

Dokter Mees ten Oeverlaan 6,
Wilnis
Vraagprijs € 985.000,- k.k.
Woonoppervlakte 275 m2
Inhoud 750 m3
6 kamers (5 slaapkamers)
Bergh Real Estate
Herenweg 173
3645 DK Vinkeveen
Telnr: 0297-263 263
E-mail: info@berghrealestate.nl

heren van de jury’. Na dit positieve
gesprek werd mijn ontwerp verder
ontwikkeld en uitgedacht, werden
er andere leveranciers gebeld, offertes opgevraagd enzovoorts. Bij
het tweede gesprek, op 16 januari,
hoorde ik dat mijn ontwerp samen
met dat van negen andere ontwerpers daadwerkelijk uitgevoerd zou
gaan worden. Geweldig!”
Opening op 12 mei
Het voorbereidende werk is inmiddels gedaan. Marlies: “De grove
grondwerkzaamheden zijn achter
de rug en de plekken waar de
'bomen' de grond in moeten zijn ook
bepaald. Ik ben erg blij met hoe het
er allemaal uitziet, maar alles moet
nog wel even de kans hebben om
te groeien. Dan staat het er bij de
opening van het Appeltern Tuinenfestival op 12 mei extra mooi bij.”
Marlies heeft alle opleidingen
voor bloemist doorlopen en besloot
daarna de opleiding plantaardige
vormgeving te gaan volgen. Marlies:

“Na deze studies ben ik toegelaten
op de kunstacademie in Rotterdam, waar ik aan het eind van dit
schooljaar afstudeer als interieurarchitect. In de nabije toekomst hoop
ik mijn verschillende opleidingen te
kunnen combineren. Bijvoorbeeld
in de landschapsarchitectuur of bij
standbouw- en ontwerpbedrijven.
Maar ook een interieurarchitectenbureau of een ontwerpbureau trekken me aan. Waar ik ook terecht
kom, de natuur is en blijft mijn
grote inspiratiebron.”
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Kick-off voetbalplaatjesactie De Lindeboom bij Argon
Op Sportpark Argon heeft zondag jl. de kick-off plaatsgevonden van een bijzondere actie van winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Voor elke 10 euro die klanten hier besteden, ontvangt men een pakje met
zes voetbalplaatjes van (jeugd)spelers van Argon. De sponsorcommissie van Argon reikte zondag de eerste
gesigneerde albums uit aan Patrick Lokken, aanvoerder van het 1e elftal van Argon; Nelie Groenendijk,
voorzitter van de winkeliersvereniging van De Lindeboom; Ronald Meijer, directeur van sponsor Rabobank
Rijn & Veenstromen en Michel Pieke van Aquafix Milieu, die tijdens het recente benefietdiner van Argon
het hoogste bod uitbracht op het album en de eerste 100 pakjes. Jeugdleden van Argon krijgen gratis een
eerste setje plaatjes en ook de Mijdrechtse lezers van deze krant treffen deze week in hun krant een gratis
pakje voetbalplaatjes aan.

De actie werkt simpel: bij elke aankoop van 10 euro (in contant geld
of met PIN) bij de 17 winkeliers
in De Lindeboom, ontvangt men
een pakje van zes voetbalplaatjes.
Bovendien kan men een album aanschaffen om de in totaal 639 voetbalplaatjes in te plakken. De albums
zijn 64 pagina's, kosten 6,95 euro
en zijn verkrijgbaar bij Primera en
Mondria (in De Lindeboom) en in
de kantine bij Argon. Alle jeugdelftallen van Argon zijn op de foto
gezet: van de Mini's tot de A-Junioren. Daarnaast zijn ook de hoogste
senioren elftallen gefotografeerd:
Zondag 1, Zaterdag 1, Dames 1 en
het G-Team. In totaal zijn van 639
trainers en spelers (en speelsters!)
foto's gemaakt door Rob Werk-

hoven van sportinbeeld.com. Een
megaklus! Paul Wester van Accent
Design verzorgde het ontwerp en
Judith van der Meer verrichtte alle
studio-werkzaamheden. Het fraaie
drukwerk is geproduceerd en deels
gesponsord door Drukkerij Verweij.
Nelie Groenendijk is enthousiast
over de actie: “Een aantal winkeliers gaat wekelijks een aanvullende actie voeren. Bijvoorbeeld
één product in de spotlight zetten,
waarmee men dan extra voetbalplaatjes kan verzamelen. Ook komt
er binnenkort een ruilbeurs, waar
mensen hun dubbele plaatjes kunnen ruilen om hun collectie aan te
vullen en compleet te maken.”
Michel Pieke van Aquafix Milieu
kreeg als sponsor niet alleen een
gesigneerd album, maar tevens de
eerste 100 pakjes met 6 plaatjes.

Nou ja, krijgen... Hij bood onlangs
tijdens het jaarlijkse benefietdiner
van Argon het hoogste bedrag voor
deze eerste plaatjes en is daar
bijzonder trots op. “Als Mijdrechts
bedrijf ondersteunen we graag de
lokale sportverenigingen. Het is
leuk om op deze wijze wat terug te
kunnen doen in de regio waar onze
medewerkers wonen. Ons bedrijf
draait goed en dan mag je best
wat terugdoen. Daarnaast komen
de kleuren blauw en wit ook in ons
beeldmerk terug,” lacht hij.
Ronald Meijer van de Rabobank
Rijn en Veenstromen kreeg een
gesigneerd exemplaar uitgereikt.
“Het is een verlengstuk van ons
hoofdsponsorschap van Argon. Het
is een bijzonder leuke actie omdat
het laagdrempelig is en omdat de
hele jeugd erbij is betrokken. Ook

Eerste album voor Patrick Lokken

Nelie Groenendijk van De Lindeboom

Michel Pieke, Aquafix Milieu

tekst en foto's rob isaacs

voor ons als bank vormt jeugd de
toekomst!”
John Schut van de sponsorcommissie Argon reikte de gesigneerde
albums uit en toonde na afloop een
mooie 'inhaker' van Banketbakkerij

Mens: een Argon-voetbaltaart voor
tien personen, die gedurende de
actie besteld kan worden voor 15
euro, inclusief een pakje voetbalplaatjes.

Ronald Meijer, Rabobank Rijn en
Veenstromen

Drukvellen met honderden plaatjes op
de bestuurstafel.

Info-avond Efficiënte renovatie bij BouwCenter Filippo

Tweede jaarlijkse fakkeloptocht voor gelijke behandeling

Donderdag 29 maart zijn bouwprofessionals uit de regio welkom op de info-avond van BouwCenter Filippo aan de Groot Mijdrechtstraat 37b in Mijdrecht. Vanaf 17.30 uur laten specialisten uit de bouw zien hoe bouwprofessionals efficiënt kunnen bouwen en renoveren. De nadruk
ligt deze avond op slim en slank bouwen met een optimale toepassing van nieuwe isolatiematerialen. Aan het woord komen vertegenwoordigers van toonaangevende producenten van
bakstenen en blokken, isolatiematerialen, lijmen en purschuim. BouwCenter Filippo levert een
breed pakket aan bouwmaterialen voor de professionele bouwer. Na afloop van het informatieve gedeelte kunnen bouwers uit de regio onder het genot van een hapje en een drankje met
elkaar napraten. Kijk voor meer informatie op www.bouwcenterfilippo.nl.

Woensdag 21 maart wordt de jaarlijkse
fakkeloptocht voor gelijke behandeling
gehouden. Deze avond zullen deelnemers
met fakkels door het dorp lopen om aandacht te vragen voor een nog altijd dagelijks terugkerend probleem: discriminatie.
Het is de tweede keer dat deze optocht
gehouden wordt. Vorig jaar was het een groot
succes, met ongeveer 75 deelnemers. De tocht
staat volledig in het teken van gelijke behandeling, met als uitgangspunt artikel 1 van de
grondwet, dat opent met: ‘Allen die zich in
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld.’ Toch zijn er nog veel mensen
die dagelijks met discriminatie te maken hebben. Met deze fakkeloptocht wil de organisatie
aandacht vragen voor dit probleem.
Om 19:30 uur zal de tocht van start gaan
vanaf jongerencentrum De Fabriek in Mijd-

recht, nadat alle deelnemers van de organisatie
een fakkel hebben gekregen. Vervolgens zal
de groep een 25 minuten durende wandeling
door de wijk Proostdijland maken, waarbij de
fakkels symbolisch de donkere straten zullen
verlichten. De deelnemers hoeven geen fakkel
mee te nemen, die verstrekt de organisatie.
Vorig jaar is de fakkel door dhr. A. Saglam
doorgegeven aan stichting Hakyol in Mijdrecht,
wat betekent dat zij dit jaar de optocht zullen
organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met
een enthousiaste groep van inwoners uit de
gemeente De Ronde Venen. Bij terugkomst zal
de fakkel door worden gegeven aan stichting
Multi Mondo, die volgend jaar het startsein zal
mogen geven.
Meer informatie op www.21-maart.nl. en is
ook te volgen op Twitter, via @21_MAART.

St Jozefschool steunt Voedselbank De Ronde Venen
De St Jozefschool in Vinkeveen heeft een
inzameling gehouden voor de Voedselbank
De Ronde Venen. Allerlei producten werden
weer ingezameld door de kinderen: soep,
zeep, pasta’s, broodbeleg, koekjes en sauzen
en shampoos.
Tijdens de familieviering van 10 maart jl. in
de Heilig Hart Kerk te Vinkeveen werden alle

ingezamelde producten aangedragen en na de
viering overhandigd aan de Voedselbank.
De kinderen die dit jaar hun eerste heilige
communie doen zijn ook met een spaaractie
bezig voor de Voedselbank.

14		

DE GROENE VENEN

Dubbel & Dwars
fashion
F O R

M A N

&

W O M A N

Modeshow: Dubbel & Dwars Fashion
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Schuurs Assurantiën Wilnis:

Specialist in pensioenadvisering
De pensioenen staan momenteel volop in de belangstelling. Door de financiële en economische crisis hebben
veel pensioenfondsen moeite om de uitkeringen op peil te houden. Voor veel werknemers zijn de pensioenen
ondergebracht bij eigen bedrijfstakfondsen. De meeste bedrijven in de sector van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) moeten voor hun werknemers zelf een goede voorziening treffen. Jon Alberts van Schuurs Assurantiën uit Wilnis kan hen daarbij adviseren. Hij is specialist op het gebied van pensioenen.
Uit een onderzoek van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) is gebleken dat veel pensioenadviezen onder
de maat zijn. Daarom is besloten
strengere eisen te stellen aan de
advisering. Met ingang van 1 januari
van dit jaar moeten de adviesbureaus
die zich met pensioenadvisering bezig
houden daarvoor een vergunning
aanvragen. Van de 10.000 kantoren
in ons land hebben er ongeveer 2.500
besloten zo’n vergunning aan te
vragen. “Daar horen wij dus ook bij,”
zegt Jon Alberts. “Er is een speciale
cursus ontwikkeld, die je met goed
gevolg moet hebben doorlopen om de
officiële vergunning te krijgen. Het
is een pittige opleiding van ongeveer
een half jaar. Dat mag ook wel, want
een pensioenadvies is een zwaar
advies. Ik verwacht dat er straks nog
zo’n duizend kantoren overblijven

die officieel erkend zijn. Zonder die
vergunning mag je niet langer adviseren. De dossiers van de bedrijven
die afvallen zullen dan ook verdeeld
worden onder de gecertificeerde
bedrijven. Daar kun je op intekenen.”
MKB
Jon: “Wij richten
ons specifiek op
de ondernemers in
het MKB. Waar in
het verleden een
goede pensioenregeling geen hoge
prioriteit had,
zie je de druk nu toenemen. Voor de
jongere garde is de pensioenleeftijd
vaak nog ver weg en het afsluiten van
een goede verzekering wordt dan ook
nogal eens uitgesteld. Dat zie je ook
vaak bij jonge startende onderne-

mers. Toch neemt de behoefte om
de zaken goed te regelen toe. Ook
de werknemers roeren zich meer en
verlangen ook van hun werkgever op
dit vlak een goede regeling. De tijd
van de langlopende en onafgebroken
dienstverbanden is wel zo’n beetje
voorbij. Door veel opeenvolgende
korte of tijdelijke banen, vallen
er gaten in de
pensioenopbouw
en ontstaan er
pensioentekorten.
Hiervoor wil men
graag oplossingen
bedenken. En dat kan ook, want er
zijn tegenwoordig prachtige producten beschikbaar.”

“Mensen moeten
weten wat er
geregeld is.”

Maatwerk
Veel mensen hebben nauwelijks

Arbeidsbemiddeling? Dat doen wij zo!
Precies een jaar geleden startten Anoek Enters en Marjolein Haringa hun eigen arbeidsbemiddelingsbureau, Flexibility! Werving en Selectie, Uitzenden, Payroll, vaste banen, tijdelijk banen, het is allemaal mogelijk. Na gewerkt te hebben als respectievelijk Account Manager in de media (Anoek) en Personeelsfunctionaris binnen de ICT en horeca (Marjolein), is het zelfstandig ondernemerschap een prachtige uitdaging,
waarin zij beide ervaringen optimaal kunnen benutten en inzetten. De arbeidsmarkt is niet nieuw voor ze,
want in het verleden zijn ze samen werkzaam geweest bij een bekende uitzendorganisatie in de regio.
Uit ervaring weten de dames
dat hun regionale karakter voor
veel opdrachtgevers belangrijk is.
Ook het ‘gunnen’ van business is
kenmerkend voor de regio, Mijdrecht-Uithoorn-Amstelveen, die zij
onder hun hoede hebben. Door haar
ervaring als Personeelsfunctionaris
in het bedrijfsleven weet Marjolein
zich uitstekend te verplaatsen in de
opdrachtgever. “We stellen liever
één of twee goede kandidaten voor,
dan vijf kandidaten die het net niet
zijn…Dat kost een opdrachtgever
alleen maar tijd. Als zelfstandig
ondernemer kunnen we daar ook
eerlijk in zijn, want we gaan voor
kwaliteit en niet voor kwantiteit.”
Daarin onderscheiden zij zich dus
duidelijk van reguliere partijen.
Flexibility Amstelveen-Mijdrecht
bemiddelt o.a. MBO en HBO personeel binnen het office segment.
Anoek geeft aan dat office voor
Flexibility inhoud dat de focus ligt
op administratief, secretarieel,
financieel, commercieel, marketing
en HRM personeel bij bedrijven.
Daarnaast worden zij regelmatig
benaderd voor bemiddeling van
personeel binnen de specifieke
branches als media, ICT en horeca.
Als startende ondernemer maken
zij veel gebruik van social media.
Hier zijn ze vanaf de start mee begonnen en op deze manier kunnen
zij de naam Flexibility AmstelveenMijdrecht in de regio neerzetten.

Ook merken zij dat Flexibility
Amstelveen-Mijdrecht met name
door Facebook een gezicht heeft
gekregen voor veel kandidaten.
Kandidaten en opdrachtgevers kunnen bijna dagelijks hun activiteiten
volgen.
Een mooi bruggetje, want hoe doet
Flexibility Amstelveen-Mijdrecht
dat? Flexibility is namelijk een franchiseorganisatie nieuwe stijl en kent
geen fysieke vestigingen. Het is de
eerste en inmiddels grootste virtuele uitzendorganisatie in Nederland.
Er is dus geen ‘inloop’ vestiging voor
kandidaten, want alle gesprekken
gaan op afspraak. Onder het genot
van een kop koffie of thee wordt
het intakegesprek met kandidaten
gevoerd in een sfeervolle ambiance.
Hiervoor wordt actief gebruik
gemaakt van de mooie horeca gelegenheden die onze regio rijk is.

Voor een opdrachtgever is dat
anders, omdat Flexibility Amstelveen-Mijdrecht die bewust zelf
bezoeken. Voor het vinden van de
juiste medewerker is het belangrijk
de opdrachtgever, de organisatie, de
mensen en de werkplek in korte tijd
zo goed mogelijk te leren kennen.
Opdrachtgevers bezoeken Anoek
en Marjolein dan ook altijd samen
om een zo helder mogelijk beeld
van een organisatie te krijgen. Er
wordt gewerkt op no cure no pay
basis, waardoor bedrijven altijd vrij
zijn om de expertise van Flexibility
Amstelveen-Mijdrecht in te schakelen. Er wordt pas gefactureerd als
de juist kandidaat gevonden is en
daadwerkelijk gaat starten. De missie is dan geslaagd en de doelstelling behaald!
Meer informatie kun je terugvinden
op www.flexibility.nl/amstelveen-

mijdrecht.

Jon Alberts: “Een pensioenverzekering is maatwerk, maar de informatie uit pensioenoverzichten is niet altijd even helder. Ik reken het dan ook tot mijn taak om de
zaak inzichtelijk te maken. Mensen moeten weten wat er geregeld is.”
foto patrick hesse

een goed beeld hoe het men hun
pensioenrechten zit. “Wanneer jouw
pensioen in een pensioenfonds is
ondergebracht, krijg je wel jaarlijks
een pensioenoverzicht,” zegt Jon.
“Daarin staat aangegeven hoe je
pensioenrechten zijn opgebouwd en
waar je op kunt
rekenen. Maar
de informatie is
niet altijd even
helder. Ik reken
het dan ook tot
mijn taak om de
zaak inzichtelijk
te maken. Mensen
moeten weten wat er geregeld is.
Wanneer een ondernemer voor zijn
personeelsleden een pensioenregeling wil treffen dan bekijken we eerst
het personeelsbestand. Vervolgens
moet de persoonlijke situatie van de
betrokken werknemers helder zijn.
Een pensioenregeling is maatwerk.
Daarbij is het van belang vast te
stellen wat het bedrijf collectief voor
de werknemers wil regelen en wat
men aan de individuele werknemer
overlaat. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor een
nabestaandenpensioen. Dat moet dan
wel duidelijk zijn, zodat de individuele
werknemer zich kan bijverzekeren
wanneer hij of zij dat zou willen. Het
ergste wat je kan overkomen is het
feit dat je tegen de tijd dat de pensioendatum nadert tot de ontdekking
komt dat er minder geregeld is dan
je had verwacht. Je kunt tegenwoordig trouwens via internet en met je
persoonlijke DigiD inlogcode altijd
nakijken hoe het met jouw pensioen
zit. Dit kan op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.”

gingen veel fondsen de mist in met
hun belegde vermogen. Tel daar nog
eens bij dat door de vergrijzing steeds
meer mensen een beroep op hun pensioenuitkering deden en je snapt al
dat de pensioenkassen snel leeg raakten. Aan de fondsen wordt nu de eis
gesteld om er voor
te zorgen dat de
dekkingsgraad, die
momenteel op 105
procent ligt, ook
gerealiseerd wordt.
De verhoging van
de pensioengerechtigde leeftijd is ook
een poging om er voor te zorgen dat
er meer geld binnen komt.”

“Werknemers verwachten van hun
werkgever een
goede regeling.”

Dekkingsgraad
Pensioenfondsen moeten voldoende
geld beschikbaar hebben om de opgebouwde rechten te kunnen uitbetalen.
In het verleden was dat niet zo’n
probleem. Werkgevers en werknemers betaalden premie. Die gelden
werden door de fondsen belegd en
leverden bij goed beleid een flinke
opbrengst op. Jon: “In het begin van
de jaren negentig was er soms wel
een dekkingsgraad van maar liefst
270 procent. Het kwam zelfs voor
dat pensioenfondsen geld teruggaven
aan de verzekerden omdat de kas te
vol raakte. Die tijd is wel voorgoed
voorbij. Door de economische crisis

Kleine bedrijven en particulieren
Jon Alberts adviseert naast kleine
bedrijven ook de ondernemers in hun
privésituatie. En ook particulieren
die voor zichzelf een goede oudedagsvoorziening willen, kunnen voor
advies bij hem terecht. “De heel grote
bedrijven hebben vaak een eigen
pensioenfonds en verder zijn er veel
bedrijfstakfondsen. Wij werken vooral
voor particulieren en het MKB en wij
brengen de belangen van onze cliënten onder bij pensioenverzekeraars.
Voor hen gelden overigens dezelfde
regels als voor de fondsen voor wat
betreft de dekkingsgraad.”
Twee vakgebieden
Jon Alberts is naast pensioenadviseur
ook adviseur op het gebied van hypotheken. “Dat zijn twee vakgebieden
die sterk op elkaar aansluiten,” zegt
Jon. “Het komt voor dat men voor de
keuze staat om wat extra pensioen op
te bouwen of om een extra aflossing
van de hypotheek te doen. Lastige
afwegingen waarbij ik mijn cliënten
graag van dienst wil zijn.”
Ogenschijnlijk lijkt het op de pensioenmarkt en op de hypotheekmarkt
vooral kommer en kwel. Maar voor
Jon ligt daar nu juist de uitdaging.
“Het zoeken naar oplossingen bij
moeilijke problemen maakt mijn
werk zo boeiend.”
Jon Alberts is bereikbaar bij Schuurs
Assurantiën. Het bezoekadres is
Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon
0297 289090 of 0297 250301.
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

1

Titel: Heldere hemel
Auteur: Tom Lanoye
Ik ben opzettelijk het boekenweekgeschenk gaan lezen voor
de recensies zouden verschijnen
om eens een keer onbevooroordeeld een mening te hebben. Ook
omdat het dit jaar geschreven is
door een vlaamse auteur.
De opzet van 'Heldere hemel' is
verrassend. Het verhaal van dit
boekenweekgeschenk is gebaseerd op een ware gebeurtenis
uit de Belgische geschiedenis .
Lanoye belicht in ieder hoofdstuk, een andere betrokkene bij
deze dramatische gebeurtenis.
Ik vond het een goed geschreven
verhaal wat lekker wegleest en
het heeft me geprikkeld om ook
eens een andere titel van Lanoye
op te pakken. En het allermooiste is dat u het geschenk tijdens
de boekenweek, van 14 tot 24
maart, gratis krijgt aangeboden bij aankoop van 12,50 aan
Nederlandstalige boeken.
gelezen door: hetty aafjes

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

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

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

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Help hem
hem
blindengeleidehond
worden.worden.
Ganaar
naarGa naar
Help
hem blindengeleidehond
Help
blindengeleidehond
worden.
Ga

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

Sprakeloos 			
Tom Lanoye
Na een
beroerte
raakt een
amateuractrice en
schrijversmoeder
haar
spraakvermogen
kwijt.
Langzaam en onherroepelijk takelt
ze af, steeds minder in staat om te
communiceren met wie haar lief is.
Daarover schrijvend maakt Tom
Lanoye een meervoudige balans
op. Van zijn kleurrijke jeugd in een
volkswijk, van zijn worsteling met
de liefde, van zijn rol als schrijver,
van zijn conflicten met de kleine
moederdiva, van de strijd die zij
manmoedig voert en waarin ze
reddeloos en redeloos ten onder
gaat, en van de blijvende woede en
pijn die dat oplevert.

2

Hoe staat het met de liefde
Bert Natter
Maria
Hinckelbein is een
buitenbeentje.
Bijna al
haar vriendinnen
hebben
een man,
kinderen en
een kookeiland. Zij niet. Na een
mislukte studie neuropsychologie
heeft ze met geld van haar moeder
een boekhandel overgenomen. Het
lijkt erop alsof haar leven zich in
de winkel zal blijven afspelen, tot
ze op een eenzame decemberavond
een beroemde schrijver tegen het
lijf loopt. Hij verleidt haar mee
te gaan naar de première van de

villa te verblijven en deze week een
hoop wijngaarden bezoeken.

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

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

Boeken tip 5...

Zuid Afrikaanse
droom (part 1)
De afgelopen dagen sta ik iedere
ochtend op en moet ik mezelf eerst
even in mijn arm knijpen. Sinds
zaterdagavond, na een hobbelige
vlucht inclusief luchtzakken, ben ik
in het prachtige Constantia, Zuid
Afrika. Door onze importeur en
Zuid-Afrikaspecialist Bert de Boer
zijn we met een aantal lieve collega's uitgenodigd in zijn prachtige

Jullie begrijpen dat ik niet in één
column kan verwoorden hoe bijzonder het hier allemaal is, dus laat ik
deze column South Africa part one
noemen.
Na een bezoek aan het 3300
hectare grote landgoed Vergelegen
(maar 150 hectare wordt gebruikt
voor de wijn) dachten we dat we
alle schoonheden al gezien hadden,
totdat we vandaag op het estate
Klein Constantia mochten vertoeven.
Dit wijnhuis is in 1680 opgericht en
is in vergelijking met Vergelegen
een inieminie landgoed. 150 hectare
groot en daarvan is 78 hectare in
gebruik voor het maken van dat
lekkerste sappie op aarde! En zoals
bij veel wijngaarden, is ook de
oorsprong weer in Nederland terug
te vinden.
Als je hoort hoe zo'n wijngaard
wordt opgezet val je wel even stil.

verfilming van zijn laatste roman.
Haar beste vriendin Welmoed
verlustigt zich aan de spannende
affaire, maar spanning is niet waar
Maria naar verlangt. Ze komt er
langzaam achter dat wat ze zoekt
begraven ligt in het verleden.
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Vriendinnen van vroeger,
vrouwen van nu 		
Rudi Wester
Vijf 'gereformeerde
nesten'
nemen
elkaar
de maat
tijdens een
weekend
op een
landgoed
in Twente.
Ze kennen
elkaar
al vanaf begin jaren zestig toen
ze vanuit verschillende delen van
het land aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam kwamen studeren
in een tijd dat dit voor vrouwen
allerminst vanzelfsprekend was.
Ze zijn vriendinnen voor het leven,
maar wat bindt hen eigenlijk? Hoe
zag hun studentenleven eruit aan
de vooravond van de opkomende
maatschappelijke hervormingen?
Hoe beleefden zij tijdens de revolutiejaren hun Sex in the City? Hoe
politiek geëngageerd waren en
bleven ze? Wat hebben ze eigenlijk
van hun leven en hun carrières
gemaakt? Eensgezindheid staat
niet in hun woordenboek, eerlijkheid wel. De emoties spetteren van
de bladzijden af.
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Watervrees tijdens een
verdrinking 			
Herman Brusselmans
Phoebe,
de echtgenote, Grote
Geliefde
en sinds
negentien
jaar vaste
partner van
de schrijver,
heeft hem

Schaduw, bodemsoort, heuvels,
regen, zon, etc er wordt over alle
factoren nagedacht! De Sauvignon
Blanc viel bij mij als winnaar uit
de bus. Een mooie frisse wijn die
ze zo fris houden door de druiven
hoog aan te planten op de heuvels.
Op 400 meter hoogte worden de
gaarden aangeplant, omdat het daar
5 graden koeler is dan beneden.
Ook staan de gaarden op de heuvel
aangeplant zodat ze in de middag
veel schaduw pakken en de frisheid
van de wijn bewaard blijft.
Na het rondstruinen op de gaard
hebben we de ochtend afgesloten
met een lunch en als klap op de
vuurpijl een glas Vin de Constance,
de lievelingswijn van Napoleon. Een
dessertwijn, zo mooi zoet, echt heel
bijzonder! De druiven worden al
uitgedroogd geplukt, waardoor er
veel suikers in het overgebleven sap
overblijft, voor 1 flesje van 500ml is
4 kilo druiven nodig! En de druiven

verlaten. Dit laat z’n wereld op z’n
grondvesten schudden. Wat doe je
als de vrouw die je bestaan bepaalt
de deur uit loopt? En wat doe je
als ze, op haar voorwaarden, toch
nog in je leven wil blijven? En wat
doe je als de eindeloze eenzaamheid je nieuwe compagnon wordt?
De schrijver doet niet veel, behalve
in zak en as zitten, zich kwaad maken, tegen de muren op lopen, en
zo nu en dan in z’n eigen ziel naar
een oplossing zoeken. Bovendien
wil hij wel een nieuwe vrouw. Hij
vraagt zich af of hij een beroemd
Vlaams mokkel tot het zijne zal
maken, of dat hij beter kan opteren
voor een gewoon meisje uit den
volke, met een leuke snoet, een
prachtig lichaam en de intelligentie van een prijskoe. De kwestie is:
noch de beroemde Vlaamse mokkels noch de volksmeisjes lijken
van de schrijver wakker te liggen.
Je kan verdomd eigenlijk maar
beter heel alleen blijven.

5

De vriendschap		
Connie Palmen
Naast het
verhaal
van het
hechte
verbond
tussen
de iele,
taalbehendige
Catherina
Buts en
de zware,
woordblinde Barbara Callenbach, is De
vriendschap een roman over de
betekenis van andere verbintenissen, waaronder de oudste en meest
mysterieuze die wij kennen: die
tussen lichaam en geest. De vriendschap gaat over het verlangen om
je te hechten, over de angst voor
bindingen, over verslavingen en
obsessies, over de familie, het lot
en de keuze, over schuld, schaamte,
angst en over de noodzaak van
verandering.

worden per stuk geplukt, de niet
voldoende gedroogde druiven blijven hangen en zo kan een oogst voor
deze wijn tot wel 12 keer oplopen!
Kortom, een hoop informatie en
een hoop wijnen waar ik van sta
te springen om ze neer te zetten
in de winkel! Eerst nog een paar
dagen vertoeven in dit mooie land.
Ik schenk nog een glas Sauvignon
Blanc in en knijp me nog maar eens
even goed in mijn arm.
Next week: part two!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

De Lokeend - Vinkeveen

Al het goede komt in drieën
Vanavond heb ik een hernieuwde kennismaking met onze ontdekking van 2011: De Lokeend, het Vinkeveense hotel-restaurant dat ons zo verraste met hun kwaliteit. In januari bereikte ons het nieuws dat deze
prachtige locatie nieuwe eigenaren had gekregen. Toen wij vernamen dat de vriendelijke en vakkundige
Chef-kok Richard Veld en de geweldige gastvrouw Rabia Sanderse mede-eigenaren waren geworden, werden
we nieuwsgierig naar de derde partij: Sylvia van der Zwaard. Gelukkig was zij ook nieuwsgierig naar ons en
zo werd ik samen met hoofdredacteur Rob Isaacs uitgenodigd om de kennismaking te komen hernieuwen,
de interne metamorfose van het restaurant te aanschouwen en –zeker niet geheel onbelangrijk– weer eens
te komen proeven. Zodoende parkeren Rob en ik onze Fiatjes 500 collegiaal naast elkaar op het ruime eigen
parkeerterrein tegenover de Groenelandsekade 61.
Nog steeds ben ik onder de indruk van
het prachtige gebouw, dat doet denken aan een combinatie van koloniale
en Scandinavische stijl. De Lokeend
bestaat uit twee gebouwen: het restaurantgedeelte, met daarachter het
hotel. De beide gebouwen worden va
elkaar gescheiden door een prachtig
terras. Het hotel is voorzien van vier
enkele suites en vier dubbele suites en
een geweldig uitzicht over de plassen.
Bij binnenkomst worden we hartelijk
ontvangen door Sylvia, die hoewel ze
voor het eerst in het horeca-avontuur
stapt, zich duidelijk thuisvoelt in deze
ambiance en ons meteen welkom
doet voelen. Ook ontmoeten we top
gastvrouw Rabia Sanderse weer
(deze vrouw heeft mijn hart gestolen en staat bij mij synoniem voor

gastvrijheid). Wanneer Rob en ik het
restaurant-gedeelte binnen lopen worden we overrompeld door het nieuwe
interieur. Het is een stuk lichter en
ruimtelijker geworden, zonder verlies
van de warme huiselijkheid. Uit de
keuken duikt een grote glimlach op in
de pesoon van Chef Richard, die zijn
medewerkers strak dirigeert als een
professional. Later op de avond is het
spitsuur in de keuken en als ik wat
foto’s in deze keuken maak, kijk ik
gebiologeerd hoe efficiënt er gewerkt
wordt.
We nemen plaats aan een mooi
ongedekte tafel en zitten prettig in de
heerlijke stoelen. We starten met een
heerlijke Amuse een Coquilles met
knolsap en pompoenpitolie. Daarna
maken Rob en ik kennis met de

eendelever; hoe toepaselijk gezien de
naam van het restaurant.
Torchon van eendenlever met abrikozen-gelei en huis-gemaakte brioche.
Dit is echt top, een zeer verfijnde
smaak. We vermaken ons uitstekend
hier aan de Groenelandsekade en
kletsen over onze favoriete 'hobby' en
trots: De Groene Venen. Weg uit de
hectiek van de deadlines vloeien uit
dit soort gesprekken altijd uitstekende
en bruikbare ideeën en Rob is daarbij
de ideale sparringpartner.
Inmiddels is daar Rabia weer met een
volgend gerecht: zachtgegaarde langoustines met witlof en citrus en
schuim van gorgonzola. Ik vind
de Lokeend een uitstekende plaats
om een avond heerlijk te tafelen, ook
voor een groter gezelschap is hier
plaats. Op de tweede en derde verdieping van het restaurant bevinden
zich twee vergaderzalen. Uitermate
geschikt dus voor zakendiners, waar
ook vergaderd kan worden.
Tussen de bedrijven en
gerechten door, vraag ik
Sylvia of het restaurant veel
last heeft van de opgebroken
Baambrugse Zuwe. “Nee,
eigenlijk niet, we zijn prima te
bereiken en ook voor Vinkeveners is de route via de N201
niet erg veel om.”
We zijn klaar voor een volgend

gerecht: gegrilde zeebaars met gort
en crème van pompoen. Ook dit is een
supervers gerecht en de vis smaakt
heerlijk zacht en vol. Tussendoor schiet
ik in de keuken wat foto’s. Midden tussen de gaspitten staat een groot groen
apparaat: een zogeheten Big Green
Egg. Deze voor mij totaal nieuwe
keukenmachine blijkt een grill te zijn
en daarmee is ons volgende gerecht
bereid: US biefstuk met
artisjokken, polenta, bietjes en
jus van sjalotjes. Wederom slaat
Richard de spijker op de kop,
geweldig van smaak en het ruikt
voortreffelijk. Na een blik in de
kaart blijken de prijzen billijk te
zijn. Misschien iets boven het gemiddelde, maar de hele entourage,
locatie, toppersoneel en topgerechten volledig ‘gerecht’vaardigd. We
hebben nog een klein gaatje
voor een licht dessert: verse
ananastartaar met kwark bavarois en vers passievruchtijs.
Anders gezegd: we eindigen
in stijl...
Op de valreep meldt Syliva ons
nog dat u op zondag 9 april met
uw hele familie kunt komen ge-

nieten van een heerlijke Paasbrunch
à € 32,50 per persoon. Voor kinderen
tot 12 jaar € 21,50. De keuken bereidt een prachtig buffet met ook voor
de kinderen genoeg keuze! U wordt
tussen 11.00 en 15.00 uur ontvangen
en voor de kinderen zijn er eieren
verstopt... en een leuke verrassing.
Het is inmiddels al later dan gepland;
gezelligheid kent geen tijd. Rob wacht
nog een aantal te redigeren artikelen
voor de krant van deze week en ik
maak nog een paar foto's, voordat ik
koers zet richting Vinkeveen.

Hotel & Restaurant
Villa Lokeend
Groenlandsekade 61
3645 BB Vinkeveen
tel. 0294-291544
www.villalokeend.nl
Openingstijden restaurant:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
12.00 uur- 22.00 uur
Zaterdag en zondag
18.00 uur - 22.00 uur

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Abcoude
Op zaterdag 31 maart a.s. is de
lente-/zomereditie van de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in het Piet Mondriaan Gebouw
te Abcoude. Men is welkom van 9.3012.00 uur. Op deze beurs worden
tweedehands (merk)kinderkleding,
speelgoed en sportartikelen verkocht.
Artikelen ter verkoop kunnen worden
ingeleverd op donderdagavond 29
maart van 19.00-21.00 uur en op
vrijdagochtend 30 maart van 9.00-

11.00 uur in het Piet Mondriaan
Gebouw te Abcoude. De grote zaal
boven is goed bereikbaar.
Kleding graag aanleveren in dozen
of vuilniszakken voorzien van een
sticker met uw naam, adres, telefoonnummer en het totaal aantal
ingeleverde dozen of zakken. De
beursorganisatie voorziet de kleding
van een prijssticker. Het aan te
bieden speelgoed (geen knuffels) en
de sportartikelen prijst men zelf. Het

klantnummer dat hiervoor nodig is,
kan men aanvragen op mail: voor.
elkaar@hotmail.com of tel: 0638290004 na 18.00 uur. Ook voor
vrijblijvende informatie en voorwaarden over de beurs kunt u hier terecht.
De inbrenger van de artikelen
ontvangt de helft van de verkoopopbrengst retour. De andere helft wordt
gedoneerd aan een goed doel voor
jongeren in Abcoude/Baambrugge.
Suggesties hiervoor kunt u melden
op: 06-38290004 of voor.elkaar@
hotmail.com.

Boekhandel Sprey viert de boekenweek
Boekhandel Sprey in Abcoude viert de boekenweek met twee auteurs. Op
zaterdag 24 maart signeert de succesvolle schrijfster Simone van der Vlugt
haar boeken. En op zondag 18 maart vertelt debutante Imre Dietz over haar
literaire thriller Ik kom eraan. Van Simone van der Vlugt is in december Rode
Sneeuw verschenen, een historische roman over de Tachtigjarige Oorlog. Ook
heeft Van der Vlugt veel thrillers op haar naam staan en schrijft zij spannende
historische jeugdromans. Simone van der Vlugt is tussen 14 en 15 uur in de
winkel in de Brugstraat om haar boeken te signeren. De debuutroman Ik kom
eraan van de Utrechtse schrijfster Imre Dietz is een psychologische thriller. De
Argentijnse tango speelt een cruciale rol in het boek. Op zondag 18 maart om
15 uur in cafe-restaurant De Eendracht aan de Hoogstraat in Abcoude vertelt
Dietz over haar boek en geeft zij een tangodemonstratie. Toegang gratis.
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Zaterdag 16 juni voor 20e keer in dorpscentrum Mijdrecht

Doe je ook mee aan het Straattheaterfestival?
Zaterdag 16 juni wordt in het dorpscentrum van Mijdrecht voor de
twintigste maal Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Het
belooft wederom een gezellig spektakel te worden. En nóg mooier:
je kunt er zelf aan meedoen!
In het Mijdrechtse dorpscentrum
zijn zaterdag 16 juni, net als in de
negentien voorgaande jaren, heel
veel bijzondere artiesten te vinden
die een bonte mix van straattheater,

dwaze straatmuzikanten, circustheater en acrobatiek voor het voetlicht
brengen.
Maar dat is nog niet alles. De
organisatie is voor deze feestelijke
twintigste editie van Straattheaterfestival De Ronde Venen ook op zoek
naar enthousiaste lokale organisaties en artiesten die een optreden
willen verzorgen. En daarbij is veel
mogelijk! Zoals bijvoorbeeld zang
door koren of duo’s, wagenspel door
toneelgroepen, levende standbeelden,
akoestische muziek, sport- en acrobatiekdemonstraties, onemanshows.
En we bieden met ingang van dit jaar
ook met veel plezier een podium aan

lokale kleinkunstbeoefenaars.
Maar misschien heb je nog een heel
ander idee? Laat het de organisatie
dan snel weten. Er zijn echter wel
twee voorwaarden voor deelname: je
komt uit De Ronde Venen of omgeving
en je optreden moet een breed publiek
aanspreken.
Voor aanmelding (uiterlijk zondag 22
april) of meer informatie kan contact
worden opgenomen met Theo de Vaal.
Hij is te bereiken via
info@straattheaterdrv.nl of telefonisch
via 06-23226691.
Op www.straattheaterdrv.nl vind je meer
informatie over Straattheaterfestival
De Ronde Venen. Ook kun je daar het
aanmeldingsformulier downloaden.

IVN Winternatuurwandeling

Via Crucis – een
passieprogramma

Zaterdag 17 maart is de laatste
winternatuurwandeling van het
seizoen 2011/2012. Veel liefhebbers hebben ook dit seizoen weer
enthousiast meegewandeld langs
rivieren en langs slootjes, over smalle
kades en groene paden. Over oude
en nieuwe wegen. Het enthousiasme
is groot, dus het volgend seizoen wil
het IVN De Ronde Venen en Uithoorn
deze wandelingen ook weer met
plezier organiseren. Men is van harte
uitgenodigd om deze laatste winternatuurwandeling mee te wandelen.
Opgave is niet nodig. Doe stevige
wandelschoenen aan en neem wat
(warms) te drinken mee. De start
is om 10.00 uur vanaf de nieuwe
begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg
te Wilnis. Rond 12.30 uur is men
hier weer terug. Meer informatie bij:
Yfke Zijlstra, tel. 0297-287223.

De Amsterdamse Cantorij voert dit
jaar een passieconcert uit rondom het
werk ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Dit
stuk wordt meestal door een orgel of
een piano begeleid. De Amsterdamse
Cantorij zal in dit concert echter
begeleid worden door harmonium
(Piet Hulsbos), wat aansluit bij de
voorstelling van de componist van een
uitvoering in de open lucht (bijv. in
een galerij met de Kruiswegstatiën).
Vóór de pauze de Lamentations van
Robert White en de Johannespassion
van Christoph Demantius (1631).
Het eerste werk is een vijfstemmige zetting van een gedeelte uit
de klaagzangen van Jeremia, die in
de Christelijke traditie te horen zijn
in de zogeheten donkere metten, op
de laatste drie dagen voor Pasen.
Vooral in Engeland zijn er prachtige
meerstemmige zettingen van deze
tekst geschreven; daar hoort de eigenzinnige versie van White bij. Het
tweede werk is een zogeheten Figuralpassion: een passiezetting waarin
het evangelieverhaal en de personen
uit het passieverhaal geheel door het
koor zonder begeleiding wordt gezongen in drie grotere delen. Een compositie vanuit een grote menselijke
inleving, die kenmerkend is voor de
baroktijd. zaterdag 24 maart 2012,
Dorpskerk, Kerkplein 45, Abcoude.
Aanvang 20.15 uur. Toegang: € 17,50
/ € 15,00 (voorverkoop) /
€ 15,00 (donateurs, cjp/65plus/stadspas). Kaarten zijn te reserveren via

WIK: Leugentje om bestwil
Op zaterdag 17 en 24 maart speelt toneelvereniging WIK in het Oude
Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht het komische stuk 'Leugentje om bestwil’. W.I.K. staat al jarenlang bekend in de regio als een
zeer professionele toneelvereniging, die met zeer veel inzet en overtuiging blijspelen en kluchten uitvoert. Het beloven weer geweldige voorstellingen te worden.
Korte inhoud: tijdens een van zijn beruchte feestjes had Ruud weer eens
te veel gedronken. Paula had gezien
dat hij op weg naar huis iemand had
aangereden en doorgereden was. Ze
komt er achter dat hij partijvoorzit-

uitgeeft. Hoe het verder gaat? Ga
maar kijken! De opvoeringen beginnen om 20.15 uur. Toegangskaarten

ter wil worden, chanteert hem en
gaat als zijn nieuwe vriendin bij hem
inwonen. Om te voorkomen dat ze
alles door brieft naar het partijbestuur moet Ruud accepteren dat ze
met zijn creditcard steeds meer geld

à € 7,50 zijn te bestellen bij Hennie
Breewel tel: 0297-283979. Toneelvereniging W.I.K. is ook op zoek naar
jongens, meisjes, mannen en vrouwen
die toneel willen spelen. Belangstellenden eheel vrijblijvend, kijken bij
een van de repetities op de dinsdag
avond of bij een van de opvoeringen.
Wilt u meer informatie hebben over
de vereniging bel dan met Nico van
Leeuwen tel:0297 – 284425 of kijk
op www.wiktheater.nl.

www.amsterdamsecantorij.nl.

De elektrisch aangedreven AMPERA

VOOR ONS WAS HET NATUURLIJK GEEN SCHOK.
Auto van het Jaar 2012.

Het verbaast ons niets dat de Ampera Auto van het Jaar 2012 is geworden. Geen geluid. Geen emissie. Geen ﬁscale bijtelling.
En geen aanslag van de wegenbelasting. En dankzij de speciale range extender een actieradius tot 500 km. Het verbaast ons
dan ook helemaal niets dat u graag een proefrit wilt maken. U bent van harte welkom.

Aalsmeer

Amstelveen

Hoofddorp

Mijdrecht

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot volgens R (EU) Nr. 715/2007 (gewogen, gecombineerde informatie): liter/100 km: 1,2; kms/liter: 83,3; CO2 gr/km 27.

Er is een Opel Ampera vanaf € 44.500,- of lease vanaf € 729,- per maand. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs op basis van Full Operational Lease via Opel Leasing, 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW. Het leasetarief is afgegeven met gebruikmaking van de MIA/Vamil subsidie 2012.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Hein Gijsen, OBV Abcoude Baambrugge

Bijdragen aan een beter leefklimaat
Ongeveer dertig procent van de inwoners van Abcoude en Baambrugge is ouder dan vijfenvijftig jaar. De Ouderen Belangen Vereniging (OBV) stelt zich ten doel om de belangen van deze groep inwoners in de meest
brede zin te behartigen en daarmee het leefklimaat in de beide kernen te verbeteren. De activiteiten van de
vereniging zijn opgesplitst in een aantal aandachtsgebieden. Voor elk van die taakvelden is een commissie
ingesteld. Hein Gijsen is voorzitter van de commissie activiteiten.
ging van ouderen in Baambrugge en
Abcoude. Men zal daartoe ook wat
meer gaan samenwerken met de
ANBO afdeling. Hein Gijsen is het
daar wel mee eens “Denk maar aan
de gevolgen van de gemeentelijke
herindeling. Vroeger hadden we te
maken met de gemeenteraad hier in
Abcoude. Nu we bij De Ronde Venen
horen, maken we maar een klein deel
uit van deze grote gemeente. Het is
dus van belang dat we ook daar de
specifieke belangen van de ouderen
uit onze twee kernen bepleiten.
Vroeger zaten er mensen namens de
OBV in de WMO-raad. In de nieuwe
WMO-raad van De Ronde Venen zijn
we niet langer vertegenwoordigd. We
moeten het nu doen met een plek in
de klankbordgroep.”

“De OBV telde eind vorig jaar
precies 1408 leden,” vertelt Hein.
“Dat ledental loopt de laatste jaren
iets terug en het is erg lastig om
er nieuwe leden bij te krijgen. Het
contact met de leden is dan ook erg
belangrijk. Eens per drie maanden
ontvangen zij het ledenblad. Dat heet:
‘55+ Steek uw Licht op’. In dat blad
wordt verslag gedaan van wat er binnen de vereniging allemaal gebeurd.
Op die manier blijven de leden
geïnformeerd. Dan is er de commissie
activiteiten, waar ik voorzitter van
ben. Ik zit zelf niet in het bestuur,
maar het bestuur is wel in vrijwel alle
commissies vertegenwoordigd. Wij
organiseren elk jaar een aantal activiteiten voor de leden. Een daarvan
is het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest in
Baambrugge. Dat wordt gelukkig nog
steeds goed bezocht. Verder organiseren we een aantal zomermaaltijden.
Afgelopen jaar hebben we drie van
die maaltijden georganiseerd. Een
daarvan vond plaats in Woonzorgcentrum ’t Kampje in Loenen aan
de Vecht, een in Woonzorgcentrum
Theresia in Ouderkerk aan de Amstel
en een in Verpleeghuis Gaasperdam
in Amsterdam Zuid-Oost.”
Hein stelt vast dat er in Abcoude en
Baambrugge geen specifieke woonvoorziening voor ouderen is. “Onze

inwoners moeten dus uitwijken naar
deze centra. En met de komst van de
nieuwe gemeente zullen er ook wel
meer naar Mijdrecht en Vinkeveen
gaan.”
In het afgelopen jaar heeft de activiteitencommissie ook een uitstapje
georganiseerd. Er is toen een bezoek
gebracht aan kaasboerderij en klompenmakerij Clara Hoeve in Amstelveen. Hein zou ook graag wat meer
filmmiddagen organiseren. “Op een
oproep met de vraag of er belangstelling was is geen enkele reactie
binnen gekomen. Wellicht moeten we
het wat anders aanpakken. Gelukkig
was er wel veel belangstelling voor
een speciale filmmiddag op 9 maart
met de vertoning van films over oud
Abcoude en Baambrugge. Wellicht
dat die oude geschiedenis wat meer
in de belangstelling staat.”

25 jaar Sport- en
Spelgroep voor (ex-)
hartpatiënten

Eredivisie live op de Abcouder Lawn Tennis
Club (ALTC)

Deze sport- en spelgroep is in
februari 1987 opgericht in samenwerking met de Hartstichting, met
als doel om mensen met een hartof vaatziekte weer aan het sporten
te krijgen. Het blijkt dat na een
hartaanval of een operatie sommige
mensen wat angstig blijven om zich
in te spannen, met als gevolg dat
zij zich steeds minder gaan bewegen. Dat geldt overigens ook voor
mensen die lichamelijk beperkt
zijn door ziekte als reuma, astma,
diabetes of revalidatie. Ook zij
hebben inmiddels de weg gevonden
bij deze gespecialiseerde sport- en
spelgroep.
Het verschil met andere sportclubs
is, dat naast de sportleidster/fysiotherapeute die ervaring heeft met
deze deelnemers, ook een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig
is, waardoor de deelnemers zich
veilig voelen. Er is tijd om vragen
te stellen of de bloeddruk te laten
meten.
Na een warming-up wordt er een
half uur gesport met verschillende
oefeningen –met of zonder materiaal zoals badminton of bal– en

Belangenbehartiging door de OBV
In het jaarverslag van de vereniging
wordt melding gemaakt van het feit
dat het bestuur zich bezonnen heeft
over de toekomst van de OBV. Bij
dat overleg zijn ook externe mensen
betrokken zoals de ouderenadviseur
van de welzijnstichting De Tympaan.
De uitkomst van dat beraad is dat de
OBV een belangrijke rol kan spelen
op het vlak van de belangenbeharti-

Commissies
Het werk van de OBV is verdeeld
over een aantal commissies. Naast de
commissie activiteiten van Hein Gijsen is er de commissie zorg, die zich
ten doel stelt een bijdrage te leveren
aan het welzijn van ouderen. Deze
commissie houdt zich vooral bezig
met de veranderingen in de wetgeving die van belang zijn voor ouderen
zoals de Wmo en de AWBZ. Dan is
er de commissie Bouwen en Wonen.
Het werk van deze commissie is er

De lente komt er weer aan en dat
betekent ook dat het tennisseizoen
weer gaat beginnen op de tennisvereniging ALTC. Vanaf 24 maart
zullen alle 5 de gravel banen en
de 4 pro-bounce banen weer druk
bezocht worden door ongeveer
900 leden van jong tot oud(er). De
gehele winter is er ook druk door
getennist en veel les gegeven op
de pro-bounce banen en hebben de
gravelbanen kunnen herstellen van
het natte (zomer)seizoen.
Met de start van het tennisseizoen
gaat ook het competitie tennis
weer beginnen. De gehele week
spelen jeugd- en seniorenteams
in verschillende klassen 7 keer
tegen andere clubs uit de regio
om aan het einde van de reeks
het kampioenschap binnen te
slepen. Niet alleen een sportieve
uitdaging maar uiteraard ook erg

gezellig. Dit jaar zal het Zaterdag
heren 1 team zelfs uitkomen in de
hoogste klasse, na het behalen van
het kampioenschap in het seizoen
2011, de EREDIVISIE.
Het team bestaat uit Frank Bitter,
Eric Smalley, Tjerry van Eekert,
Jeroen van den Heuvel, Roel de
Bont, Chris Carroll en Habbo de
Vaere. Op de volgende data is dit
toptennis te zien op ons mooie
tennispark: zaterdag 14 en 28
april, 12 mei en 2 juni. Iedereen
is natuurlijk van harte uitgenodigd
om onze mannen aan te moedigen!
Wil je meer weten over onze club
of wil je misschien lid worden, kijk
dan op www.altctennis.nl of stuur
een mailtje naar ledenadministratie@altctennis.nl Dit e-mailadres
wordt beveiligd tegen spambots.
JavaScript dient ingeschakeld te
zijn om het te bekijken.

wordt gewerkt aan de conditie. Het
laatste half uur wordt er volleybal
gespeeld met aangepaste regels,
zodat een ieder op eigen niveau
hieraan kan meedoen.
Het 25-jarig jubileum is voor de
vereniging een mooie gelegenheid om al die twijfelaars, die niet
sporten omdat ze denken dat ze

het niet kunnen of durven over de
streep te trekken. Kom voor een
kennismaking naar de sporthal De
Willestee in Wilnis op maandag van
16.00 – 17.00 uur.
Inl.: Hans Dekker (secr.)
0297-261000 of email:
johadekker@hetnet.nl.

Hein Gijsen zet zich in voor de belangen van ouderen in Abcoude en Baambrugge.
Dertig procent van de inwoners is er ouder dan 55 jaar.
foto patrick hesse

op gericht speciale woonvoorzieningen te bepleiten waardoor ouderen
langer in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen. De commissie
Verkeer en Vervoer houdt zich bezig
met aspecten rond openbaar vervoer,
verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
“Ook op dat vlak kan er nog heel wat
verbeterd worden,” stelt Hein vast.
De algemene vergadering
Elk jaar belegt de vereniging een
algemene ledenvergadering. Daar
kan elk lid inbreng leveren. Dit jaar
is de algemene ledenvergadering
op vrijdag 13 april a.s. In de recent
verschenen ledenbrief spreekt voorzitter Reinier Bloemer zijn zorg uit
over het feit dat slechts weinig leden
tijdens deze vergadering mee komen

praten. Om meer inzicht te krijgen
in de mening van de leden heeft het
bestuur hen een enquête formulier
toegestuurd. Het bestuur hoopt
hiermee meer duidelijkheid te krijgen
over wat de leden van de vereniging
verwachten.
De ledenvergadering is op 13 april
2012 in de Amstelborgh in Abcoude.
De vergadering begint om 14.00 uur.
Ook Hein Gijsen steunt van harte de
oproep van de voorzitter. “Voor elke
vereniging zijn actieve leden van
groot belang. En zeker ook leden
die zich actief als vrijwilliger willen
inzetten,” aldus Hein, die behalve bij
de OBV ook van tijd tot tijd bij de
inloopmiddagen in De Tympaan en
bij De Zonnebloem als vrijwilliger
actief is.

Argon G1 & G2 naar Portugal
Gisteravond is de G-afdeling van Argon met 19 spelers en 8 begeleiders
vanaf Schiphol naar Albufeira vertrokken, waar zij zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan het prestigieuze voetbaltoernooi voor Portugese- en
Nederlandse G-teams. Vandaag, vrijdag 16 maart, is een delegatie van
Argon samen met die van IJsselmeervogels, Barendrecht, CJVV en
NSC officieel welkom geheten door de burgemeester van Albufeira en
de Nederlandse Consul op het stadhuis.
De trip werd mogelijk na maandenlang sparen door de leden en een
financiële ondersteuning van sponsors. Stichting Albufoort vergoedt
de accommodatie in Albufeira voor
alle spelers en heeft de organisatie
van dit evenement mogelijk gemaakt
aan Nederlandse kant. Ook andere
Nederlandse G-teams maken dankzij
Albufoort hun opwachting in Portugal.
Morgen, zaterdag 17 maart, treedt

Argon na het spelen van de volksliederen aan tegen Portugese G-teams
van o.a. FC Porto, Braga en Nacional,
alles onder de bezielende klanken
van het meegereisde dweilorkest de
AmerBloazers uit Amersfoort. De aftrap wordt verricht door Frank Verlaat
en Foppe de Haan. Dank gaat uit naar
de sponsors: Breewel Transport, De
Lijnkijkers, Van de Voort Kwekerijen,
Stichting Albufoort en Stichting SON.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR & AUTO

Speed Triple R

The need for speed...
Soms weet je het gewoon: dit is het. Het moment dat ik mijn vrouw bijna twaalf jaar geleden ontmoette bijvoorbeeld. Ik wist het gewoon. Ik kan wel eens een zangeres of zanger
op TV zien en de volgende dag de cd kopen. We testen wekelijks motorfietsen en –samen
met Michael Reuling–auto’s.
In het geval van de motor die nu voor me staat
wist ik het zeker: kon ik hem naast mijn huidige
motor aanschaffen,dan zou ik het gedaan hebben zonder er een meter op gereden te hebben.
Hij stond al een week of twee pontificaal bij
de ingang, je kon er niet omheen. Elke keer als
ik bij Roké Motors binnenstapte moest ik hem
even aanraken. Maar nu heeft hij een kenteken
en wordt hij ingezet als demofiets: de nieuwe
Triumph Speed Triple R! Ik heb de laatste jaren
met verbazing steeds de nieuwe upgrade van de
Speed Triple gereden en wanneer ik dacht dat
het niet beter kon worden, kwam Triumph met
een overtreffende trap tot het model 2011, die
niet alleen geweldig reed maar ook nog eens
bloedmooi was. Toch kwam Triumph dit jaar met
opnieuw een upgrade. Gelukkig is het model
zo goed als hetzelfde gebleven maar hebben ze
naast het succes van de opgewaardeerde versies van de Street Triple en de Daytona 675 nu
ook een premium versie van de iconische Speed
Triple; de Speed Triple R.
In nauwe samenwerking met het Zweedse
merk Öhlins heeft de Speed Triple R de allernieuwste NIX30 43mm voorvork en een juweel
als de beroemde TTX36 schokdemper aan de

achterzijde. Lichtgewicht, vijfspaaks gesmede
aluminium wielen van PVM zijn meer dan 1,7
kg lichter dan die op de standaard machine. Dit
zorgt voor nog preciezer en wendbaarder stuurgedrag. De remmen van de Speed Triple R zijn
vierzuiger, radiaal opgehangen monoblocks van
Brembo. Samen bieden de remmen en wielen
5% betere remkracht ten opzichte van de standaard Speed Triple. De Speed Triple R biedt de
keuze van Phantom Black metallic en Crystal
White als kleurstelling,aangevuld met een rood
subframe en -details. In combinatie met de
gouden veringselementen krijg je een sportiever uiterlijk. Kortom: de zo geweldig rijdende
Speed Triple is dus nog vetter geworden.
Op pad...
Met het gevoel een avondje te gaan stappen
met Doutzen Kroes hijs ik me in mijn leren jas,
Natuurlijk heb ik een integraal meegenomen,
want wanneer een fabriek zijn motor de naam
Speed geeft, heeft een jethelm hier niets te
zoeken. Ondanks het frisse weer krijg ik het
warm van binnen als de R tot leven komt en de
Speciale Arrow einddemper van zich laat horen.
Nondedju, wat een spektakel!
Na honderd meter heb ik mijn bevestiging:

ik wist het zeker, dit is het. Mocht ik geld
over hebben voor een sportfiets, dan zou dit
hem worden, zonder enige twijfel. Een na 2
kilometer zijn we al dikke vrienden en gaan
we aan de zwier alsof we nooit anders gedaan
hebben. Wat is deze fiets lichtvoetig zeg en
dan het gewicht: het lijkt wel een 600. Zelf de
waanzinnig gaaf gestyleerde spiegels werken
uitstekend. De zit is optimaal: alsof je na een
lange dag werken je joggingbroek aantrekt.
Alles klopt: de acceleratie is enorm maar de
dosering optimaal, en die radiaal opgehangen
monoblocks van Brembo: de allerbeste die er
te koop zijn.
Ik heb helaas te weinig tijd om de potentie van
deze Mr. Perfect volledig te benutten, maar ik

verzin wel een list om hem op korte termijn
nog eens te rijden. Dus met heel veel tegenzin
lever ik de Speed Triple weer in bij Roké. Ik
prijs me gelukkig aan deze motor te hebben
mogen proeven. Ik weet zeker dat hij een
betere motorrijder van je maakt . En om met
een memorabele quote van Tom Cruise uit de
film Topgun te eindigen: “ I’m in the need, the
need for speed...”
De kosten voor dit stukje hemel op aarde bedragen 16.290 euro, exclusief de kosten van de
Arrow einddemper en het rijklaar maken.

Roké Motors, Ondernemingsweg 9, Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl

Einde woonerf, dus racen maar!
Als voetganger mag je er van uitgaan dat je veilig
bent op een trottoir of voetpad. In de meeste gevallen is dat ook zo. Zolang de wegbeheerder tenminste zijn werk maar goed doet. En dat is, spijtig
genoeg, niet altijd het geval.

Stel, u woont in Hofland-Noord in Mijdrecht
en gaat lopend boodschappen doen. Met of
zonder rollator, met of zonder kinderwagen.
Dan loopt u naar de hoek Agaat/Parel.
Daar neemt u het ‘voetpad’ naar boven,
richting de rotonde Dukaton/Hofland/Rondweg. Aan het begin van dit voetpad staat
aan de linkerzijde een bord ‘einde woonerf’.
Dat kan kloppen want Parel en Agaat zijn
aangewezen als woonerf.
Op een woonerf mogen alle soorten
voertuigen, zoals personenauto’s, bromfietsen, maar ook vrachtauto’s rijden. Er zijn
slechts enkele voorwaarden. Je mag niet
sneller dan stapvoets en voetgangers mogen
niet gehinderd worden. Parkeren mag
uitsluitend op de aangelegde parkeerplaatsen, die ook nog eens voorzien moeten zijn
van de letter P in het wegdek. De wetgever
heeft hiermee alle ruimte op de weg gecreëerd voor de zwakste verkeersdeelnemers,
waaronder onze spelende kinderen. Hoewel
spijtig genoeg, veel automobilisten zich
dat vaak niet realiseren. Na het eerder ge-

noemde
bord is het oppassen geblazen. Daar mogen
de bestuurders van auto’s, motoren en scootertjes namelijk het gas er weer opgooien.
Op het pad naar de rotonde is het geen
woonerf meer en de gebruikelijke regelgeving is er dus van toepassing. Met 50
km/u naar boven om ergens op het fietspad
van Hofland uit te komen. U mag daar
met uw auto naar boven rijden. Zelfs met
uw vrachtauto of bus wanneer u er eentje
bezit. Nergens staat dat het een voetpad is.
Ook is het duidelijk geen verhoogd trottoir.
Geen enkele reden dus om dit pad niet te
gebruiken met uw auto. Gelukkig zijn er
nog geen ongelukken gebeurd. Als u op de
Parel woont en dagelijks via de N201 naar
uw werk rijdt kan het op jaarbasis ook nog
eens aardig wat litertjes benzine schelen.
Gewoon even afsteken. Arme voetgangers
die rustig uit tegenovergestelde richting
komen lopen. Zij weten niet beter of ze
bevinden zich op een voetpad. Groot zal
de schrik dan ook zijn als zij plotseling een
paar scootertjes naar boven zien racen met
een toegestane snelheid van 45 km/u. En
die kans is tegenwoordig groter dan ooit na
het aanleggen van de vreemde oversteek op
de kruising Aquamarijn /Dukaton. Kortom,
er is weer werk aan de winkel voor onze
gemeente. Pas goed op, u bent niet altijd
veilig op een ‘voetpad’.
Peter Hoogland
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Genève deel 2

Deze week deel twee van de Autosalon van Genève. Met het laatste
nieuws van M tot en met Z.

Maserati

De GranTurismo S wordt opgevolgd door de GranTurismo Sport. De
vier extra letters leveren 20 pk meer op (460 pk) en 490 Nm koppel.
Daarnaast is de bumper licht gewijzigd.

Mazda

Op de stand is een concept te zien van het model dat de Mazda6 rond
2013 zal opvolgen. De Takeri Concept bevat diverse technieken om gewicht te reduceren, minder uit te stoten en een regenratief remsysteem
dat zorgt voor voeding van diverse elektronische apparatuur.

Nissan

De GT-R is opgefrist om met zijn
550 pk (0-100 in minder dan
3,0 seconden!) te concurreren
met de Porsche 911. Daarnaast
staat de Invitation Concept op
de beurs, een concept die laat
zien hoe de nieuwe Note eruit
gaat zien. Ook toont het merk de
Hi-Cross, een concept gepositioneerd tusen de Juke en Murano.
De Hi-Cross is voorzien van een
2.0 viercilinder, een elektromotor en CVT transmissie.

Opel

De Auto van het Jaar is de nieuwe Ampera. De Ampera rijdt 40 tot 80
kilometer emissievrij en breidt zijn actieradius middels een normale
benzinemotor uit (range externder) tot over de 500 kilometer. De auto
is voorzien van 17 inch velgen met banden met lage rolweerstand.
Ander nieuws is de Mokka, een mini-SUV, die de concurrentie aan gaat
met de Ford Kuga en Nissan Juke. De nieuwe Astra OPC met 280 pk en
400 Nm koppel doemt ook op in Zwitserland.

Porsche

In navolging van de nieuwe 911, toont het merk de nieuwe Boxster.
Sneller, iets groter en wat strakker qua styling. De sprint naar 100
wordt voltrokken in ongeveer 6 seconden, de snellere varianten gaan
richting de 5 seconden.

Peugeot

Peugeot schotelt twee concepts op
basis van de nieuwe 208 voor. De XY
en GTI. De laatste is de sportieve variant, de XY is voorzien van een speciale
paarse laklaag en diverse extra’s in het
interieur; de luxe variant van de 208.

Renault

Naast een opgefriste Mégane en
nieuwe Mégane RS, heeft het merk
ook de Zoe staan. Dit maal niet als
concept, maar als productiemodel.
Met de 80 pk sterk elektromotor
(222 Nm) sprint de Zoe in 8,1
seconden naar 100 km/u. Top ligt op
135 km/u, de actieradius op 160 km
bij normaal gebruik.

Mercedes

De nieuwe A-Klasse is hét paradepaardje van Mercedes op de beurs.
De auto gaat de concurrentie aan met de BMW 1-Serie, Audi A3 en
Volkswagen Golf. De auto komt met 3 benzine- en dieselmotoren op de
markt. Daarbij heeft de klant in september keuze uit een handgeschakelde zesbak of 7G DCT automaat.

Rolls-Royce

De Phantom Series II is hét
nieuws van het luxemerk uit
Engeland. De Phantom is voorzien
van nieuwe LED-verlichting aan
de voorzijde.

Toyota

Veel conceptnieuws bij Toyota. De FCV-R, een concept met waterstof
als brandstof. De Diji, een groot rijdend display, zonder pedalen of
stuur; rijden gaat middels de smartphone. De NS4 lijkt een voorproefje
van de nieuwe Prius die rond 2015 zijn intrede doet.

Mini

De Citigo is nu voor het eerst te
zien, zowel drie- als vijfdeurs. Gebaseerd op de Volkswagen Up!. De
Yeti Arctic is een speciaal actiemodel dat het merk lanceert, met
extra opties en speciale lakkleur.

Volkswagen

Naast een sportieve Countryman in Cooper S JCW uitvoering (218 pk, 280
Nm) toont Mini de Clubvan Concept. Min of meer een grijs kenteken uitvoering van de Clubman. Afhankelijk van de reacties op de beurs zal Mini
besluiten of de Clubvan in productie gaat.

Naast de Polo BlueGT (extra
pittig, doch zuinig), de Beetle R
(extra sportief) en Golf GTI Cabrio (sportief zonder dak) toont
VW de Cross Coupe Concept
voor het eerst in Europa. Een
SUV-coupé die net iets kleiner
is dan de Tiguan.

Mitsubishi

Op de stand van de Japanners is het grootste nieuws de nieuwe Outlander. Sinds juni 2001 zijn van de twee eerdere generaties 950.000 stuks
verkocht, wat de lat extra hoog legt voor de nieuwe generatie. Mitsubishi
laadt het nieuwe model af met hippe snufjes en zuinige motoren. Rond
september in de showroom.

Skoda

Volvo

Het doek is van de nieuwe V40 getrokken. De gezinsauto is opgefrist, voorzien van een modern interieur en uiteraard weer alle snufjes met betrekking tot veiligheid.

22		

DE GROENE VENEN

Jeugdmusicalkoor De Regenboog presenteert musical Battle of the
Stars

Altovi speelt het aankomende Vitalo!

Jeugdmusicalkoor "De Regenboog" is in haar 22-jarig bestaan alweer toe aan haar zestiende grote productie. Na de zelfgeschreven jubileumshow Stars and Stripes in 2010 staan de kinderen weer te popelen om de
planken op te gaan. Ook dit keer is gekozen voor een eigen produktie en is in samenwerking met alle deelnemers deze musical The Battle of the Stars tot stand gekomen.
Ze zijn geïnspireerd door de vele
show- en spelprogramma's van
dit moment. Zo zullen vóór de
pauze Kinderen voor Kinderen,
Junior Song Festival, So you
think you can dance, Holland's
got Talent, X-Factor en The Voice
of Holland het tegen elkaar op
gaan nemen.
Na de pauze zullen drie finalisten de uiteindelijke Battle met
elkaar aangaan. Wie ‘The winner’
is? Dat zal héél verrassend zijn!
Wie het zelf wil weten, moet
zelf komen kijken en luisteren
naar deze bijzondere en spetterende musical waarin niet alleen
wordt gezongen en gedanst
maar waarin ook jaloezie, goede
gedachten en natuurlijk... liefde
niet ontbreken!
Op zaterdag 24 maart om 19.30
uur en op zondag 25 maart om
14.00 uur wordt de rode loper
uitgelegd. Kaarten à 10 euro zijn
te verkrijgen bij Blik op Hout en
De Meijert in Mijdrecht en bij
De Readshop in Vinkeveen, of
kunnen besteld worden op
www.regenboog-mijdrecht.nl.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij Mirjam Nicolaas,
tel. 06-51956194 of Mary van
Dijke, tel. 06-46257254.

Buurtsuperrumoer gevat in een
klusical. Dát wordt de jubileumvoorstelling van Toneelvereniging Altovi in
Vinkeveen. Ter gelegenheid van hun
65-jarig jubileum speelt de Vinkeveense toneelvereniging een speciaal
voor dit doel geschreven musicalachtig stuk met liedjes van Ja Zuster,
Nee Zuster. Met medewerking van
de live-band Litavo, de oorstrelende
vocalen van zanggroep Braq en natuurlijk de komische acteertalenten
van de Altovi-groep, moeten dit avonden worden waarover men nog lang
napraat. En dat kan! In Dorpshuis De
Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen.
De voorstellingen zijn op: zaterdag
17 maart en 24 maart, aanvang
20.15 uur, en zondag 18 maart
om 14.30. Kaarten à 10 euro zijn
verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen: Boekhandel Mondria

in Mijdrecht, Slijterij Vreeland, Dio
de Bree en Deco Home van Asselen
in Vinkeveen. Reserveren kan via
Altovi@zonnet.nl.

Markt op Koninginnedag 2012
Op maandag 30 april aanstaande
viert Nederland Koninginnedag. Net
als voorgaande jaren organiseert de
Stichting Feestelijkheden Abcoude
weer de activiteiten hiervoor in het
dorp Abcoude, o.a. door een markt/
braderie te houden in de Raadhuislaan
te Abcoude. Deze markt/braderie begint om ongeveer 10.30 uur en eindigt
rond 16.30 uur. Ruim voor aanvang
van deze markt is de vrijmarkt al
begonnen, traditioneel is deze op het
Kerkplein. Wat later zal de Abcouder
Harmonie in een feestelijke optocht de
Concours d’Elegance begeleiden naar
de Raadhuislaan. Verder in de dag zijn
er voor diverse leeftijden activiteiten

georganiseerd; van een luchtkussen
voor de kleinsten, een clown voor de
iets ouderen tot spelletjes en veel
muziek voor iedereen. Daarnaast staat
er ook een rodeostier. Nee, geen echte,
maar hij kan wel erg wild zijn, hoe
lang blijft u zitten?
Ondernemers en non-profit organisaties kunnen aan de markt deelnemen
door een plek te reserveren voor
een marktkraam. Hiervoor kan men
contact opnemen met de secretaris
van de Stichting Feestelijkheden
Abcoude, de heer Ad Geerlings, tel.
0294-284498 of via een e-mail naar
ad@proostdijersluis.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 11

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

Zweeds raadsel week 11
koek

Indische
vorst

zoon van
(Schots)

land in
Amerika

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

donkerrood

punt

stad in
België
rivier in
Oostenrijk

minnekozen

wier

woonboot

3
4 8

tropische
ziekte

2

landelijk
Amerikaanse
geheime
dienst

brilslang

grimas

kloosteroverste

rivier in
Polen
Engels
graafschap

stad in
Frankrijk

6

leve

1

halfaap

vrucht

ten behoeve van

voorwendsel

zwaardwalvis
deel van
Vietnam
aartsbisschop

rede

7

klankkleur

1

2

3

4

hectogram
symbool
rubidium

3
5

heilig
boek

gulzigaard

wonder

hengselscharnier

5

6

7

8

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

Oplossing puzzels week 10
4

3
5
8
1
4
2
6
7
9

© Puzzelland

CONTINUEREN

1
2
7
6
9
5
4
3
8

4
6
9
3
8
7
2
1
5

9
4
6
5
2
1
7
8
3

7
1
3
8
6
9
5
2
4

2
8
5
4
7
3
9
6
1

5
7
1
2
3
4
8
9
6

8
9
4
7
1
6
3
5
2

6
3
2
9
5
8
1
4
7
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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: Administratief medewerker/Typiste (scholier/
student)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Kwaliteitsmedewerker (m/v), minimaal 32 uur/
week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker
Organisatie: Kampeerperfect.nl
Plaats: Uithoorn
Functie: Beveiliger (nachtclub/discotheek)
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Schoonmaakmedewerk(st)er parttime
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht
Functie: Partime Medewerker bediening
Organisatie: De Strooppot
Plaats: De Hoef
Functie: Stagiair retail Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Van Kouwen zoekt representatieve receptioniste!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerk(st)er Brood afdeling >>vroeg<<
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: Commercieel secretaresse
Organisatie: Swildens
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerkster bediening
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel
Functie: Logistiek Medewerker / Beheerder extern
magazijn
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker parttime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Kan jij iemand vriendelijk
verzoeken het feest te verlaten?
Voldoe jij aan onderstaande eisen en ben je parttime of op oproepbasis
beschikbaar reageer dan nu!
Sollicitatie-eisen:

• In bezit van één van de volgende diploma's of de bereidheid deze te halen:
- het basisdiploma beveiliging
- diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker
- diploma Beveiliger 2
• Bereid om in heel Nederland te werken
• Bereid om onregelmatige diensten en weekenddiensten te draaien
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Collegiale, flexibele en enthousiaste instelling
• Stressbestendig en sportief
• Onbesproken gedrag (antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure)
• In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer is een pre
MZ beveiliging • T.a.v. Justi Borst • Croonstadtlaan 4d • Mijdrecht • justi@mz-beveiliging.nl
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DE GROENE VENEN

ZOEK DE VERSCHILLEN
BRIDGESTONE
Duravis R410

HANKOOK
Ventus Prime K105

TOYO
Proxes ST

BRIDGESTONE
Dueler Sport

CONTINENTAL
Vanco 2

MICHELIN
Pilot Super Sport

TOYO
Open Country M/T

VREDESTEIN
Wintrac Xtreme

TOYO
H08

CONTINENTAL
CrossContact LX

GOODYEAR
Duragrip

TOYO
Snowprox S942

KUMHO
KL78

MICHELIN
Alpin A3

PIRELLI
Scorpion ST

VREDESTEIN
Ultrac Sessanta

TOYO
Snowprox S953

INTERSTATE
Sport SUV GT

KUMHO
KW17

CONTINENTAL
VancoContact2

DUNLOP
Grandtrek AT3

PIRELLI
SottoZero W270

VREDESTEIN
Comtrac

HANKOOK
RH06

VREDESTEIN
Snowtrac 3

INTERSTATE
Touring IST-1

KUMHO
KL12

* BRIDGESTONE
EP150 Ecopia

DUNLOP
SP LT 30

TOYO
Proxes 4

BRIDGESTONE
LM35

MICHELIN
Pilot Sport 3

GOODYEAR
UltragripPerformance 2

* PIRELLI
Cinturato P6

DUNLOP
SP WinterSport 3D

* HANKOOK
Kinergy Eco K425

BRIDGESTONE
LM25

TOYO
Proxes C-1S

MICHELIN
Pilot Alpin PA2

INTERSTATE
ECO Tour Plus

FALKEN
HS 437

PIRELLI
Scorpion ATR

FALKEN
FK452

KUMHO
KW23

HANKOOK
RA 06

BRIDGESTONE
B250

INTERSTATE
Winter IWT-2

CONTINENTAL
SportContact 5P

PIRELLI
Winter SnowControl 2

DUNLOP
SP LT 30

* MICHELIN
Energy Saver

DUNLOP
SP Sport Fastresponse

PIRELLI
Chrono Camper

CONTINENTAL
CrossContact UHP

HANKOOK
Ventus S1 evo K107

TOYO
Tranpath MT

DUNLOP
SP Quatromaxx

MICHELIN
Primacy Alpin PA3

BRIDGESTONE
Dueler Mud Terrain

GOODYEAR
Wrangler F1

BRIDGESTONE
LM32

BRIDGESTONE
Potenza RE050A

VREDESTEIN
T-Trac

FALKEN
HS439

VREDESTEIN
HiTrac

DUNLOP
Sport Maxx

DUNLOP
SP WinterSport 4D

MICHELIN
Alpin A4

* PIRELLI
Cinturato P4

MICHELIN
Latitude Sport

GOODYEAR
Wrangler ATR

CONTINENTAL
WinterContact TS830

GOODYEAR
Excellence

HANKOOK
Icebear W300

VREDESTEIN
Ultrac Cento

KUMHO
KW7400

HANKOOK
Optimo K415

MICHELIN
Agilis Camping

GOODYEAR
Wrangler HP

KUMHO
KH31

PIRELLI
SottoZero W210

BRIDGESTONE
LM30

GOODYEAR
Eagle F1 Supercar

DUNLOP
SP WinterResponse

TOYO
Proxes T-1 Sport

TOYO
Proxes NE

HANKOOK
Winter Icept EVO

DUNLOP
SP Sport Maxx GT

DUNLOP
Grandtrek AT2

GOODYEAR
Cargo G26

INTERSTATE
Sport IXT-1

TOYO
Proxes CF1

HANKOOK
Icebear W440

HANKOOK
RA23

CONTINENTAL
PremiumContact 2

MICHELIN
Latitude Tour

PIRELLI
Chrono

HANKOOK
Ventus S2

TOYO
Snowprox S952

BRIDGESTONE
LM20

TOYO
OpenCountry H/T

FALKEN
FK07U

FALKEN
SN807

TOYO
Proxes T1-S

HANKOOK
RW06

* DUNLOP
SP StreetResponse

TOYO
350

VREDESTEIN
Sportrac 3

CONTINENTAL
WinterContact TS800

MICHELIN
Pilot Exalto 2

DUNLOP
SP WinterSport M3

CONTINENTAL
4x4 SportContact

KUMHO
KH17

MICHELIN
Pilot Alpin PA3

CONTINENTAL
WinterContact TS810

GOODYEAR
Hydragrip

GOODYEAR
UltraGrip 8

HANKOOK
K715

MICHELIN
Latitude Cross

PIRELLI
P zero

DUNLOP
Grandtrek ST20

CONTINENTAL
SportContact 3

PIRELLI
Scorpion STR

GOODYEAR
Cargo G28

BRIDGESTONE
Potenza S001

MICHELIN
Agilis

TOYO
Proxes R1R

* PIRELLI
Cinturato P7

HANKOOK
Dynapro MT RT03

VREDESTEIN
Ultrac

EN
ECO BAND
Voor u lijken ze misschien allemaal op elkaar. Maar wie bij Profile Tyrecenter werkt, weet dat elke band totaal anders is. Daarom kunnen wij
u precies vertellen welke band bij uw rijstijl past. Bent u bijvoorbeeld een sportieve rijder? Dan is de 5e band van links op de 7e rij van boven
heel geschikt. Toch meer een zuinige rijder? Dan kunt u beter de 3e band van rechts op de onderste rij nemen.
Ook benieuwd naar een juiste band die bij u past? Bekijk nu de beste deals op profiletyrecenter.nl
of kom langs bij Profile Tyrecenter Hogendoorn.

Uithoorn, Amsterdamseweg 8 T 0297 56 47 08
Mijdrecht, Provincialeweg 11 T 0297 28 13 63

hogendoorn

beter in banden.

