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Rondeveense schooljeugd snoeit en knot op Boomfeestdag

Afgelopen woensdag en donderdag hebben ruim 620 leerlingen van basisscholen in De Ronde Venen deelgenomen aan de
Nationale Boomfeestdag. Op woensdag ging een aantal collegeleden samen met leerlingen uit groep 7 op pad voor snoeien knotactiviteiten in het openbaar groen in de gemeente. Op deze manier draagt het college bij aan de doelstelling van
Stichting Nationale Boomfeestdag om kinderen kennis, inzicht en begrip voor bomen en het belang van behoud en bescherming van de natuur voor de samenleving bij te brengen. Burgemeester Marianne Burgman ging snoeien bij het sportveld De
Hollandse Kade in Abcoude, samen met C.N.S. Abcoude en RKBS Piusschool. 			
foto peter bakker

Dalend aantal leerlingen vraagt om maatregelen

De Fontein en De Hoeksteen als één school verder
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2011-2012 gaan de protestants
christelijke basisscholen De Fontein en De Hoeksteen samen verder als
één school onder één naam: De Fontein. Kinderen in de groepen 1 t/m
6 krijgen dan les in het gebouw aan de Johan van Renessestraat. De
kinderen van de groepen 7 en 8 gaan naar de dependance in Hofland,
het gebouw van de Hoeksteen. Daar zijn lokalen beschikbaar voor de
groepen 7 en 8. Woensdagavond jl. zijn de ouders tijdens een ouderavond
van deze plannen op de hoogte gesteld.
door rob isaacs

Twee jaar geleden zijn De Hoeksteen
en De Fontein al gefuseerd tot een
school met twee locaties. Beide locaties gingen zelfstandig verder onder
hun eigen naam en boden volwaardig
regulier onderwijs. Maar in vergelijking met tien jaar geleden wordt er
nu de helft minder kinderen geboren,
waardoor het aantal aanmeldingen
blijft dalen. “Om goed onderwijs te
kunnen blijven bieden met een gezond financieel fundament is het nodig om ingrijpende maatregelen door

te voeren,” aldus directeur Joke van
Vliet. “Ik wil oproepen om er samen
de schouders onder te zetten. Het
is een ingrijpende verandering voor
zowel de ouders en de kinderen, als
ook voor het personeel. Een aantal
van de medewerkers, die allemaal in
dienst van de Vereniging Vechtstreek
en Venen zijn, wordt overgeplaatst
naar een andere locatie binnen de
schoolvereniging. Er vallen hierdoor
geen gedwongen ontslagen.”
De directeur benadrukt dat het hier
niet gaat om een sluiting van scholen,

zoals in Waverveen (Poldertrots) en
Wilnis (Veenzijdeschool) is gebeurd.
“We gaan nu verder als 1 school,
waarvan de kinderen verdeeld zijn
over twee locaties. We realiseren ons
dat veel ouders met kinderen in de
groepen 1 t/m 6 nu verder moeten
fietsen naar de Johan van Renessestraat.”
De splitsing was een van de belangrijkste gespreksonderwerpen woensdagavond jl. tijdens de speciale informatiebijeenkomst voor ouders. Daarbij is ook aangegeven dat de ingrijpende verandering ook goede kanten
heeft. “We kunnen nu eindelijk een
aantal langgewenste vernieuwingen
in het onderwijs doorvoeren, waar
kinderen veel plezier van zullen krijgen,” stelt Joke van Vliet. Zo komt
er in de bovenbouw meer aandacht
voor techniek, natuur en wereld-

lees verder op pag. 3

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

1e en 2e paasdag

Paasbrunch
bij Kameryck
Van 11.30 tot 14.30 uur
Reserv. (0348) 400771 • sales@kameryck.nl
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OBS De Eendracht maakt 'lipdub' met alle leerlingen
Een videoclip die in één take
werd opgenomen en waaraan
alle 272 leerlingen meewerkten.
Leerkrachten Manja van Buul
en Marloes Mooijman van OBS
De Eendracht produceerden een
lipdub op het nummer ‘Leef!’
door marlous van merkenstein

Manja van Buul ontdekte de lipdub
op internet: een videoclip waarin
wordt geplaybackt, maar die in
slechts één take mag worden opgenomen. Ze bedacht zich: ‘Waarom
maken we geen lipdub met alle 272
leerlingen van OBS De Eendracht,
als groepsproject?’ Samen met
collega Marloes Mooijman ging
ze aan de slag. Ze kozen voor het
nummer ‘Leef!’ van Han van Eijk,
ook wel bekend als tune van het
tv-programma Big Brother.
“We wilden iets Nederlandstaligs,
zodat ook de kleuters het konden
verstaan. ‘Leef!’ is een vrolijk lied,
dat gaat over respect en dat iedereen anders is en zijn eigen unieke
talent heeft. Dat past precies bij de
uitgangspunten van de Eendracht,”
vertelt Manja. “Toen we eenmaal
het juiste lied hadden uitgezocht,
was het hele team enthousiast om
iets te gaan creëren wat dicht bij
onze visie staat.”
Eigen invulling
De kinderen gingen per groep aan
de slag met hun gedeelte uit het
lied. Dat mochten ze zelf invullen.

“We lieten ze luisteren naar de
tekst en stelden hen de vraag: ‘Wat
roept het op?,”, vertelt Marloes.
“Het leuke is dat ze de tekst vaak
heel letterlijk opvatten,” meent
Manja. “Zo gaat er in mijn klas een
stukje over liefde en spelen ze daarin een bruiloft na.” De leerlingen
van groep 4 beelden in het filmpje
talenten uit. “Schilderen, computeren, dammen,” somt Marloes op.
“Twee maken zelfs een spagaat.”
Tijdens de opname liep cameraman
Thijs van Uden met zijn camera
door de school. Marloes ging achter
hem aan met een gettoblaster,
waaruit het nummer te horen was.
Manja hield met het tijdschema in
de gaten of de camera op het juiste
moment op de juiste plek was.
“Je voelde de spanning in de hele
school, wanneer de camera er aan
kwam,” vertelt Marloes. “Iedere
klas pakte zijn eigen moment.”
De lipdub moest twee keer overnieuw, maar de derde maal stond
het erop. “Na een goede voorbereiding waren we uiteindelijk met
een half uurtje filmen klaar,” vertelt
Manja. “Het moest
wel zijn spontaniteit houden.
Zeker wanneer je
het opneemt met
kinderen, dat maakt
het echt en puur.”
Daarna hoefde
enkel het lied nog
over het filmpje te

worden gemonteerd. Nu staat het
sinds vorige week op YouTube en is
het al ruim tweeduizend keer bekeken. “We hopen dat we met onze
lipdub een inspirerend voorbeeld
op internet hebben gezet,” vertelt
Manja. Ook meent ze dat het de
leerlingen dichter bij elkaar heeft
gebracht. “Je leert elkaar beter
kennen. Dat gevoel van ‘dat hebben
wij samen gedaan’ is heel sterk.
We hebben met z’n allen echt iets
moois neergezet.”
Zelf kijken?
Ga naar: http://a-url.nl/9M8w of
gebruik de QR-code bij dit artikel in
combinatie met uw smartphone.
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Wisselend weer...
Het weekend ziet er weer wisselend bewolkt uit. Op zaterdag
gaat zich een nieuw hogedrukgebied opbouwen tussen IJsland en
Schotland. Daardoor gaat bij ons
de wind draaien richting de oostelijke kant en komt er koudere
en vochtigere lucht naar ons toe.
Zondag komt het hogedrukgebied
weer onze kant op, waardoor de
zondag weer beter is dan zaterdag.
Zaterdag is er veel bewolking aanwezig en komen er in de loop van
de dag een paar buitjes over ons
heen. De temperatuur zal overdag
rond de 11 graden zijn, en in de
nacht dicht bij het vriespunt. De
wind zal matig zijn en uit noordoostelijke richting komen.
Zondag is het licht tot half
bewolkt, maar de zon krijgt kans
genoeg om door de wolken heen
te komen. De temperatuur zal
overdag rond de 13 graden liggen
en in de nacht kan er nachtvorst
voor komen. De wind komt uit
noordoostelijke richting en zal
zwak tot matig zijn.

30 en 31 maart, A2:
op- en afrit Vinkeveen
en oprit Abcoude
afgesloten
In de avond en nacht van woensdag 30 maart en 31 maart heeft
het verkeer op de A2 van Amsterdam richting Utrecht te maken
met de afsluiting van de oprit en
de afrit Vinkeveen (afrit 4). In
de nacht van 31 maart is ook de
oprit Abcoude richting Amsterdam
afgesloten voor verkeer.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 26 maart 2011

• Open Huizendag, div. makelaars, 		
De Ronde Venen
• Concert Passe-Partout, Zuwe Maria-Oord,
Vinkeveen
• Heropening Bonne Nuit, Mijdrecht
• X-Factor Auditie bij Autobedrijf Kooyman,
Vinkeveen
• Sam's Kledingactie, 		
Abcoude/Baambrugge
• Klaverjasmarathon, De Vijf Bogen,
Baambrugge
• Klucht:Dat zullen we nog wel eens zien',
De Schakel, Wilnis
• Concordia 45 jaar in Brass, De Boei,
Vinkeveen

Zondag 27 maart 2011

• Veertigdagenproject, RK Kerk, Mijdrecht/
Wilnis
• Motshidishi Leomile Moetsi te gast in
Ontmoetingskerk, Wilnis
• Droomkracht 10, Circus in Piet Mondriaan
Theater, Abcoude

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Westhoek Wonen gaat op in GroenWest

Stille trom

GroenWest is de naam van nieuwe
woningbouwcorporatie waarin
Westhoek Wonen uit Mijdrecht,
SWW uit Woerden en GroenrandWonen uit Vleuten zijn gefuseerd
tot één nieuwe corporatie. Vorige
week konden burgemeester en
wethouders, raadsleden en ambtenaren van De Ronde Venen, directie,
commissarissen en medewerkers
van woningcorporatie GroenWest
nader met elkaar kennis maken
door middel van het spelen van een
‘doorstromingsspel’ op het kantoor
van Westhoek Wonen.
Eén van de doelstellingen van de
corporaties is de vastzittende woningmarkt in beweging te krijgen. Geen
gemakkelijke opgave, zo ondervonden
de deelnemers aan het spel. Aan wie
moeten vrijgekomen woningen toegewezen worden om die doorstroming
op de woningmarkt op gang te
krijgen?
Onder leiding van journaliste Elisabeth van de Hoogen probeerden
de deelnemers het antwoord op die
vraag te vinden. Vier raadsleden en
wethouder Spil speelden met veel
verve de vijf woningzoekenden: de
thuiswonende jongeren, het jonge ge-

zin, de alleenstaande vader met een
urgentieverklaring, de alleenstaande
moeder met lange inschrijfduur, of
het stel actieve senioren. Zij reageerden allen op dezelfde vrijgekomen
woning en het publiek bepaalde
uiteindelijk wie de woning ontving.
Zaken als inschrijfduur, urgentie en
inkomen spelen bij de toewijzing
een rol en moesten door het publiek
tegen elkaar worden afgewogen.
Wie de woning uiteindelijk kreeg toegewezen, won het spel. Winnaar werd
de alleenstaande moeder, gespeeld
door wethouder Spil. Zij had het pu-

bliek het meest voor zich gewonnen.
Terecht, zo vond zij zelf. Overigens
was het wel even worstelen voor het
publiek om de vrijgekomen woningen
zo te verdelen dat de doorstroming
optimaal was én zo veel mogelijk
tegemoet werd gekomen aan de
wensen van de woningzoekenden.
Nu de gemeente en GroenWest nader
kennis hebben gemaakt, kunnen ze
nog beter samen aan de slag om beweging in de woningmarkt te krijgen.
Niet alleen in het spel, maar juist in
de realiteit.

Bouw Grutto kan door na uitspraak Raad van State

Vervolg van voorpagina
oriëntatie en krijgen alle vormen
van (nieuwe) media waarmee een
kind te maken krijgt meer aandacht.
Een mediacoach gaat de bovenbouw media-wijs maken, waarbij
'bewustwording' en 'verstandig
omgaan met' sleutelwoorden
vormen. Voor alle groepen (dus 1
t/m 8) komt het vak Engels op het
programma. “In de groepen 1 t/m 4
werken we met een nieuwe methode,
waarbij kinderen spelenderwijs met
liedjes en spelletjes een tweede taal
leren. Vanaf groep 5 hanteren we
een nieuwe methode, die voortborduurt op de eerste, maar waarbij de
schrijfvaardigheid erbij komt,” aldus
Joke. De groepen 7 en 8 staat na de

De bouw van 84 woningen aan de
Grutto in Mijdrecht kan definitief
doorgaan, nu woensdag jl. de Raad
van State, het hoogste rechtsorgaan
in ons land, het hoger beroep van
omwonenden ongegrond heeft verklaard. Ook hun verzoek tot schorsing
van de bouwvergunning werd afgewezen. Tegen deze uitspraak is geen
hoger beroep meer mogelijk.

Voor Spelt Vastgoed en de kopers
van de nieuwe woningen is de
uitspraak goed nieuws: de reeds
opgestarte werkzaamheden, die een
aantal keren zijn stilgelegd vanwege
de vele gerechtelijke procedures,
kunnen nu verder en de kopers hebben eindelijk zicht op hun nieuwe
woningen.

zomervakantie een goed begin van
het nieuwe schooljaar te wachten: zij
mogen op kennismakingskamp.
“De wens is er om samen met alle
teamleden en ouders een vernieuwde
Fontein neer te zetten, met goed
onderwijs, met aandacht voor de
ontwikkeling van het kind, en met
daarnaast nog vele extra’s. Ouders
kunnen er uiteraard op rekenen dat
hun kind op een goede school blijft.”

het gebouw. In hetzelfde gebouw
zijn ook gevestigd Peuterspeelzaal
Dribbel en de buitenschoolse opvang
van de Klimboom: Het Vlot. In het
scholencomplex Hofland beschikt
men over vier leslokalen voor de
groepen 7 en 8, die in drie groepen
worden opgedeeld. Er is een hal met
computers, ruimte voor techniek en
creamaterialen, een groot plein en
een sporthal naast de school. Ook
De Klimboom zit met de naschoolse
opvang in dit gebouw.
Basisschool De Fontein maakt deel
uit van de vereniging Vechtstreek en
Venen, de vereniging voor protestants
christelijk primair onderwijs, waar
in totaal 14 basisscholen uit de regio
onderdeel van zijn. Meer informatie:

De Fontein is de grootste basisschool
in Mijdrecht. Op de Johan van Renessestraat bevinden zich tien leslokalen,
een ICT-lokaal met 26 computers,
een speellokaal, een bibliotheek, een
grote hal en twee schoolpleinen. De
groepen 1 t/m 3 hebben een eigen
schoolplein en ingang op de kop van

www.vechtstreekenvenen.nl
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Wie kent het soort wijk nu niet.
Ruim twintig jaar geleden opgezet
en bevolkt door jonge gezinnen.
Gaandeweg de jaren vliegen de
kinderen uit en rest een vergrijzende buurt, op zondag bezoek
van kinderen en kleinkinderen.
Dan weerklinkt het geluid van
kinderstemmen op straat en wordt
de wijk weer even iets minder
saai. Gelukkig heeft de wijk waar
ik woon zichzelf herpakt. Al een
aantal jaren is er een tendens dat
ouderen verkassen en jonge gezinnen hun intrede doen. Een natuurlijk verloop. Toegegeven, ik heb er
aan moeten wennen. Ineens weer
schilderijen van stoepkrijt op onze
o zo nette straat. Ik ben al wat
keren vergeefs naar de voordeur
gelopen, constaterend dat er weer
ouderwets belletje werd getrokken. Jongetjes en meisjes racen op
hun fietsjes door de straat en soms
is het een kabaal van jewelste.
Jonge ouders vroegen zich af of
het strookje buurtgroen niet zou
kunnen worden voorzien van een
echt klimrek, waarop de piepjeugd
zich naar hartenlust zou kunnen
vermaken. Ambtenaar Peter van
de gemeente deelde die gedachte
en maakte zich sterk voor de
aanschaf van het speeltuig. Sinds
het moment dat een en ander is
gerealiseerd, ontmoeten jeugd,
ouders, opa's en oma's elkaar en
wordt onderling veel gepraat.
Over ditjes en datjes. Buurman
Gijs, een beminnelijk knikkende
en lachende buurman, pikte het
echter niet. Vanaf een afstand van
veertig meter kunnen de kinderen
in zijn voortuin kijken. Een smal
stukje grond waar hij nooit zit, zijn
achtertuin is immers groot, breed
en diep, waarom zou hij. Via de
wijkraad, waar hij nota bene zelf
zitting in had, lukte het hem niet
het speeltoestel weg te krijgen.
Maar Gijs was niet voor een gat te
vangen en ging naar de Nationale Ombudsman. In het geheim
legde hij zijn klacht voor en bleef
inmiddels gewoon beminnelijk
knikken. De ombudsman maakte
er werk van. Hij zond terstond een
team, dat de klacht ter plekke ging
bekijken. Het team constateerde
vreugd en jolijt en maakte een
afspraak met de gemeente hoe
een en ander toch wel tot stand
was gekomen. Het bleek dat er
handtekeningen waren verzameld, uitvoerig over de plek was
gesproken waarna plaatsing een
feit was. Geheel volgens de regels
en tegemoet komend aan de
gemeentelijke wens, dat kinderen
moeten worden gestimuleerd met
elkaar te spelen en onderlinge
conflicten op moeten kunnen
lossen. Gijs kreeg dus ongelijk en
zette zijn huis knarsetandend te
koop. Onlangs vertrok Gijs met
ega en vestigde zich in een penthouse, met uitzicht op een drukke
snelweg. Jammer. Ik blijf lekker
zitten waar ik zit. Stoepkrijt vind
ik wel leuk en af en toe voor joker
naar de voordeur houdt me fit.
Luistervink
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PA van Rooyen Top Movers en Bangarage
hebben elkaar gevonden

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Geloof en Rede (4)
Zondag 27 maart zendt Horizon het
laatste deel van de serie ‘Geloof en
rede’ uit. Onderwerp: Waarheid en
wijsheid.
Is er een verschuiving in het hedendaagse denken van waarheid naar
zingeving? Aan de discussie nemen
deel: Wim Bos, Protestantse Gemeente, Mijdrecht; Ernst Graveland,
Protestantse Gemeente Vinkeveen
en Waverveen; pastor Tejo van der
Meulen, parochie St. Jan de Doper
en pastor Wim Vernooij, Parochie St.
Jan de Doper, geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus, Vinkeveen.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht/Wilnis

Veertigdagenproject
RK-kerk goed
bezocht
De afgelopen twee weken zijn in de
Rooms-Katholieke kerk meer dan
100 vriendenboekjes aan kinderen
uitgedeeld waarmee ze, elke zondag
tussen Aswoensdag en Pasen, thuis,
tijdens de vieringen of met de kinderwoorddiensten aan de slag gaan met
het thema ''Ontmoeting''. Afgelopen
zondag deden er maar liefst 25 kinderen mee tijdens de kinderwoorddienst. Heb je de afgelopen zondagen
gemist, dan kun je de komende twee
zondagen nog steeds starten. Op
10 april is iedereen welkom in de
voorstellingsviering van de eerste
communicantjes van dit jaar. Op 17
april is er een bijzondere Palmpasenoptocht en op Eerste Paasdag, 24
april, mogen de kinderen paaseieren
zoeken als we het project afsluiten.
Voor meer informatie over het project: Helma van der Meer. Tel. 0297
289185.

Mijdrecht

Club Durven & Doen
Ieder kind is weleens onzeker,
gespannen of verlegen. Er is nu
een nieuwe club: Durven & Doen,
waarbij kinderen spelenderwijs
meer zelfvertrouwen krijgen en hun
creatieve talenten leren gebruiken.
Een kleine groep speciaal voor
kinderen die (soms) stil, verlegen,
onzeker of faalangstig zijn. We
doen veel leuke toneel- spelletjes
en andere oefeningen. Zo ontdekken kinderen meer over zichzelf en
wat ze allemaal kunnen. We geven
geen uitvoering dus je hoeft niet het
podium op. Club Durven & Doen is
speciaal voor kinderen uit groepen 5
t/m 8 en kan op een laagdrempelige
manier kinderen een steuntje in de
rug bieden. De Club start in april op
woensdagmiddag in Mijdrecht. De
lessen worden gegeven door Astrid
Millenaar. Voor meer informatie en/
of overige activiteiten van De Speltuin: kijk op www.despeltuin.nl of bel
met 06-40977903.

Abcouder IJsclub eert jeugdkampioenen
De winter is voorbij en de schaatsen
kunnen in het vet. De ijsbaan is gesloten en de jeugd van de Abcouder
IJsclub heeft zaterdag jl. in de Fortgrachtkantine het seizoen afgesloten met pannenkoeken eten en de
diploma- en bekeruitreiking. De
trainers deelden aan hun groepje de
diploma’s uit en gingen op de foto
die uiteraard allemaal te bekijken
zijn op: www.abcouderijsclub.nl.
De club kijkt terug op een leerzame

schaatswinter waarin veel kinderen
enorm veel plezier hebben beleefd
aan de schaatssport en die –toen
er natuurijs lag– hun vriendjes en
vriendinnetjes konden laten zien
hoe hard en mooi ze kunnen rijden.
Debbie, Cindy, Leandra, Cor, Marco,
Ron en Arie worden bedankt voor
hun schaatslessen.

Foto: Jitske Fransens (1), Merel Kalb (2)
en Ryanne Bakker (3)

Farhiyo en Janinne met NL DOET
naar Dolfinarium
Afgelopen vrijdag en zaterdag
konden vrijwilligers van Handjehelpen met hun hulpvrager een dagje
naar het Dolfinarium. Het uitje werd
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het Oranje Fonds in verband met
de NL DOET dagen.
Vrijwilligster Janine Versteeg woont
in Mijdrecht en ze geeft elke week
namens Handjehelpen enkele uurtjes
praktische hulp aan Farhiyo. Dan
gaan ze samen wandelen, winkelen
of maken gewoon een praatje. En
allebei zagen ze dit dagje uit als
een meer dan welkome afwisseling.

Steeds weer proberen meer te bieden
voor je klanten. Degelijk, betrouwbaar materieel. Niets aan het toeval
overlatend. Dit zijn zaken die zowel
PA van Rooyen Topmovers als Bangarage aanspreken. Of je nu over een
verhuizing spreekt waar materieel en
mensen de basis vormen tot succes of
over een betrouwbare zakenauto die
op ieder moment probleemloos beschikbaar moet zijn, de uitgangspunten zijn hetzelfde. Juist in economisch
uitdagende tijden hebben zowel PA
van Rooyen alswel de Bangarage
bewezen over de gemeentegrenzen
te kunnen kijken. Vandaar de logische
stap van het Uithoornse bedrijf PA
van Rooyen, die medewerker P.
Schoonenberg graag in de nieuwe
Volvo V70 op pad ziet gaan. De keuze
voor deze auto is gemaakt omdat
deze krachtig, comfortabel, efficiënt

en veilig genoemd mag worden.
Zaken die gedurende de werkdag
belangrijk zijn, maar zeker ook
tijdens de uitstapjes met het gezin. Op
de foto ziet u Oscar Grootegoed van
de Bangarage (rechts) die met met
genoegen de sleutels overhandigt aan
P. Schoonenberg.

De Baat in actie bij Jan van Speyk
Tien medewerkers van De Baat
hebben zich vrijdag jl. in het kader
van NL DOET van hun beste kant
laten zien, door te klussen op de
boerderij van scouting Jan van
Speyk.
De scouts konden hulp gebruiken
bij het snoeien van de heg achter
het clubhuis en bij het schilderwerk
binnen.
Bij de landelijke actie van NL
DOET waren bedrijven betrokken,
die hun werknemers een dag inzetten als vrijwilliger bij één van de
aangemelde projecten. Bij De Baat
ging het anders: “Ik vertelde over
de actie en een aantal collega's
wilden meteen meedoen en er een
vrije dag voor opnemen,” vertelt
Dyanne van Tessel van De Baat,
terwijl ze met takken heen en weer
loopt. “Normaal gesproken coördineer ik het vrijwilligerswerk in De
Ronde Venen, dus moest nu wel het
goede voorbeeld gegeven worden!”
Binnen wordt wat schilderwerk

verricht, het maakt het lokaal - een
oude stal, het clubhuis is immers
een oude boerderij - meteen veel
lichter. De medewerkers van De
Baat zijn positief over het werk bij
de scouting. Het snoei- en verfwerk
is een welkome afwisseling voor de
vrijwilligers van De Baat, die normaliter met adere dingen bezig zijn,
zoals het verzorgen van maaltijden
voor ouderen die dat zelf niet kunnen, activiteiten organiseren voor
jongeren en opbouwwerk in de wijk.
Aan het einde van de dag is er heel
wat werk verzet. De gemeentewerf
is overweldigd door het aantal
gesnoeide takken en de speellokalen zijn weer wat opgefrist. De
medewerkers van De Baat hebben
geen spijt van hun opgenomen vrije
dag en de scouts zijn blij met de
hulp. Een dag later gaan zij zelf nog
even verder, met de vele vrijwilligers die scouting Jan van Speyk rijk
is. Zie ook:

www.janvanspeykgroep.nl.

Janine: “We hebben samen genoten
van de shows en van de verschillende
soorten dieren. Het was erg leuk om
dit samen te doen, vooral omdat je
Farhiyo zo ziet genieten. Op deze
manier is het niet moeilijk om vrijwilliger te zijn. Oranje Fonds, bedankt!”
Handjehelpen organiseert praktische
hulp voor kinderen en volwassenen
met een handicap of chronische
ziekte. Bel voor meer informatie met
tel. 0346-251421 (Yvonne Sieben)
of kijk op www.hhru.nl.

Winnaars Jumbo Dakar Truck kleurwedstrijd
Zaterdag jl. zijn bij Jumbo Vinkeveen de prijzen overhandigd van de
kleurwedstrijd van de Jumbo Dakar Truck. De kinderen hadden goed
hun best gedaan en de drie mooiste kleurplaten werden beloond met
mooie prijzen.
De eerste prijs was voor Sem, hij had zelfs internet afgespeurd hoe de
echte Jumbo truck eruit zag, om zijn kleurplaat zo mooi mogelijk in te
kleuren. De tweede prijs werd gewonnen door Gabor en de derde prijs
was voor Kyra. Ze kregen allemaal een prijzenpakketje mee naar huis
met een grote poster van de Jumbo Dakar truck.
De kleurwedstrijd werd gehouden naar aanleiding van het bezoek van
de Jumbo Dakar truck bij Jumbo Vinkeveen de week ervoor.
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Scholencomplex Hofland wordt Streetwise

Prinses Beatrixschool in Wilnis bestaat 40 jaar
De Prinses Beatrixschool in Wilnis
bestaat dit jaar precies 40 jaar. De
eerste locatie was aan De Voogtlaan, waar nu de seniorenwoningen
staan, de tweede en huidige plek is
sinds 1992 aan de Veenweg, bij de
Cactus.
In het kader van dit jubileum is er
op 17 februari jl. een School-CD
opgenomen, waarop alle groepen te
horen zijn met eigen liederen, maar
waarop ook het onderwijsteam en
de ouderraad zich van hun vocale
kant hebben laten horen.
Op dinsdag 29 maart a.s. wordt de
CD op school gepresenteerd: alle
ouders en belangstellenden zijn uit-

genodigd om in de diverse lokalen
naar de liederen van de kinderen
te komen luisteren. Na afloop is de
film van de opname te zien in de
hal, onder het genot van koffie/thee/
limonade.
De CD zal officieel worden gepresenteerd en is dan direct te koop
voor €12,50. Een deel van de
opbrengst is bestemd voor het blindeninstituut Bartimeus in Zeist. Op
18 maart jl. is er een voorlichting
van Bartimeus op school geweest:
erg leerzaam en de kinderen weten
nu ook waar het geld van hun stemmetjes naar toe gaat: geluid voor
een blinde!

Op maandag 21 maart en dinsdag
22 maart jl. hebben de scholen
van het scholencomplex Hofland
een bijzonder verkeersprogramma
uitgevoerd. Met het ANWB-lesprogramma Streetwise leerden alle
kinderen beter om te gaan met het
huidige verkeer. Dit deden zij door
het oefenen met praktijksituaties
onder deskundige begeleiding. In
Toet toet leerden de jongste groepen verkeersgeluiden herkennen en
oefenden zij het veilig oversteken.
Daarnaast is geoefend met de
autogordel in combinatie met het
kinderzitje.
Tijdens Blik en klik stond voor de
leerlingen van de groepen 3 en
4 het veilig oversteken centraal.
Het belang van het dragen van de
veiligheidsgordel en het gebruik
van een kinderzitje in de auto werd
geoefend met een spannende gele

elektroauto.
De leerlingen van de groepen 5 en
6 leerden met Hallo auto over de
remweg van een auto en de invloed
van reactietijd op die remweg. Ze
namen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en zij
mochten zelf remmen.
Tenslotte groep 7 en 8. Zij oefenden op het schoolplein met het
onderdeel Trapvaardig in praktische
fietsvaardigheid. Er werd gefietst
over een uitdagend parcours en ze
trainden moeilijke manoeuvres. Ook
het rijden met een zware rugzak
op werd geoefend, zodat ze straks
beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school. Naast dit alles werd bij de
oudere leerlingen een simpele maar
doelmatige indicatieve oogmeting
uitgevoerd.

Vrijdagavond deed de band Zijlstra
de naam van De Boei eer aan
met Hollandse Blues en zilte
zeemansliederen. Het geluid van
zeemeeuwen schalde uit de cello
door de Vinkeveense zaal, af en toe
weerklonk er een belboei en ruwe
zeebonk Jeroen Zijlstra opende
zijn hart. Hij maakte alle aanwezigen in Vinkeveen deelgenoot
van zijn leven in een vissersdorp
als Wieringen. De avond kende
veel variatie; de muziek varieerde
van ware Blues tot Jazz en zelfs
Merengue. In de tweede helft van
de voorstelling werden de mensen
in de zaal van harte uitgenodigd om
deel te nemen. Er werd naar hartenlust meegeklapt op opzwepende
ritmes. Waarschijnlijk hebben vele

bezoekers afgelopen zaterdag een
bezoekje aan de Hollandse kust gebracht, om nog even dat fijne gevoel
van Zijlstra vast te houden en de
zilte blues te kunnen herbeleven als
echte zeelieden, want het was een
vrolijke avond in Vinkeveen.
Het volgende evenement van Stichting Cultura vindt plaats op 15 april
in De Meijert. Dan staan kleinkunstenaars Johan Hoogeboom en Bas
Marée samen met contrabassist
Ludo ter Winkel op het podium in
Mijdrecht met hun voorstelling ‘Wil
jij mijn pleister zien’. Kaarten kosten 10 euro en zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht, drogisterij
De Bree in Vinkeveen en via

www.cultura-drv.nl.

Baambrugge

Klaverjasmarathon
Op zaterdag 26 maart a.s. organiseert het Dorpshuis De Vijf Bogen in
Baambrugge een klaverjaswedstrijd.
Er worden zes ronden gespeeld
met tussendoor soep en broodjes.
De start is om 14.00 uur en om
ongeveer 21.00 uur kan de winnaar
bekend gemaakt worden.
Het inschrijfgeld voor deze marathon is € 12,50, inclusief broodjes
en soep. Er is nog ruimte voor wat
extra tafels, dus pak nu de telefoon
om je gelijk aan te melden bij de
beheerder Frits Benacchio tel.
06-51609452 of 0294-291955 dan
maken we er met elkaar een gezellige middag/avond van.
Op www.devijfbogen.nl staat een
overzicht van nog komende activiteiten zoals op vrijdag 1 april (geen
grapje) de dorpsborrel en op zaterdag 9 april een heuse braderie.

Abcoude

Zwemcursus
in het Meerbad

Fashion & Trends in
de Plashoeve

De zeelucht van Zijlstra in De Boei

Kort Nieuws

Een aantal Mijdrechtse winkeliers
organiseerde een Fashion Night in De
Plashoeve in Vinkeveen.
Om 19.00 startte de avond en werd
er onder het genot van een heerlijk
glaasje prosecco in spanning gewacht
totdat de modellen op de catwalk
zouden verschijnen. Om precies 20.00
knalde Dj Berry Zarzamora de beats
erin en kwamen de eerste modellen
de nieuwe voorjaar/zomerlijn van
‘El Fuego’ (merken w.o. Supertrash/
Nolita/Antony Morato) en van ‘Ciao
Bella’ presenteren.De accessoires
kwamen bij ‘Get Styled’ vandaan, die
tevens ook het haar en de make-up
hadden verzorgd van de modellen.
‘Annewoon’ zorgde voor de finishing
touch,zodat de zaal en de catwalk er
door haar woonaccessoires piekpijn
uitzagen! Na de show kon iedereen
nog genieten van de lekkere hapjes
en drankjes, aangeboden door De
Plashoeve. Rond 22.00 was de uitslag

van de verloting en werden er door de
deelnemende winkeliers cadeaubonnen weggeven.
Tot slot kreeg iedereen een goodiebag mee naar huis met leuke gadgets! Een zeer geslaagde avond!
Tot ziens Team El Fuego, CiaoBella,
Annewoon en Get Styled. Met dank
aan De Plashoeve voor de gelegenheid en gastvrijheid.

Muzieklessen voor peuters
Vanaf donderdag 31 maart starten er weer nieuwe lessen Muziek in de
Kring, een cursus voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 1 tot 4
jaar. De cursus biedt een eerste kennismaking met gezamenlijk muziek
maken.Tijdens de lessen maken de
kinderen kennis met een heleboel
verschillende instrumenten en leren
ze hoe ze de instrumenten kunnen gebruiken. De kinderen leren
muzikale begrippen zoals hardzacht en langzaam-snel. De cursus
vindt plaats op donderdagen vanaf
31 maart in Vinkeveen en duurt
acht weken. Men kan ook kiezen
om de helft van de cursus mee te
doen. Aanmelden en informatie bij
docente Angela Smit – Strubbe, tel.
0297-265531 of 06-52237152.

Bij zwemvereniging de Meerkoeten
uit Abcoude kun je voor veel sporten
terecht. Niet alleen kun je er zwemmen voor allerlei diploma’s, ook kun
je er wedstrijdzwemmen, waterpolo
spelen en zelfs snorkelen en duiken.
Voor kinderen van groep 5 tot en
met 8 is er nu de mogelijkheid met al
deze zwemsporten kennis te maken.
In het kader van het project “Kies
voor Hart en Sport” organiseert
de Meerkoeten een cursus. waarbij
elke week een andere zwemsport
centraal staat. Bij Kies voor Hart en
Sport krijgen basisschoolkinderen
de kans om via echte sportcursussen een sport uit te proberen. De
cursus wordt vanaf 7 april a.s. vier
achtereenvolgende donderdagen van
18.30 tot 19.30 uur gehouden in het
Meerbad in Abcoude. Opgeven, tot
4 april a.s., via e-mail naar: info@
demeerkoeten.nl. Graag doorgeven:
Naam, mailadres en telefoonnummer, leeftijd, school en klas, bezit
van diploma’s (minimaal A en liefst
ook B). Opgeven kan tot maandag 4
april. Inschrijfgeld bedraagt slechts
5 euro! Er zijn al aanmeldingen
binnen, maar meer leeftijdsgenootjes
zijn welkom! Meer informatie op:

www.demeerkoeten.nl.

De Hoef

Straf bij Toneelgroep

“De Opregte Amateur”
De Hoefse toneelvereniging voert
op 1 en 2 april 'Straf' op, een
toneelstuk geschreven door Ton Davids. Het stuk gaat over het wel en
wee in een bejaardentehuis, waar
alles rustig voortkabbelt, totdat een
taxichauffeur de hem wegens het
veroorzaken van een ongeval opgelegde taakstraf als extra verzorger
komt vervullen. De voorstellingen
worden gegeven op vrijdag 1 april
(geen grap) en zaterdag 2 april om
20:00 in het theater De Springbok,
Oostzijde 61a in De Hoef. Reserveren is raadzaam en kan via de
website www.opregteamateur.nl en bij
Ronald Wieman, tel. 0297-593291.
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De nieuwe Verso-S. Heel veel Toyota
voor een heel Hollandse prijs.

Vanaf € 15.990,- 20% bijtelling
Een comfortabele, hoge zitpositie, een 1.3 liter VVT-i motor met Stop & Start-systeem
en een zeer laag verbruik, 1388 liter bagageruimte, een in delen neerklapbare achterbank met Easy Flat-systeem, 14 opbergvakken, 7 airbags, centrale vergrendeling met
afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór en een radio/CD-speler met
MP3-aansluiting. De nieuwe Verso-S biedt standaard wel heel veel auto voor een vanafprijs van € 15.990,-. En voor slechts € 1.000,- extra krijgt u er ook nog een CVT
automaat met A-label bij. Kom kennismaken met de Verso-S. U bent van harte welkom.
Brandstofverbruik (EC/692/2008F) varieert van 5,0L/100km (20,0 km/L) t/m 5,4L/100km
(18,5km/L), CO2 117 – 125gr/km.

Verso-S vanaf € 15.990,-. Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 339,- p.m. (Toyota Financial Services) op basis van full
operational lease, 48 maanden en 20.000 km per jaar, exclusief BTW, brandstof en 75% bonus/malus. Afgebeeld: Verso-S Dynamic vanaf € 20.100,-. Wijzigingen voorbehouden.

Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000
Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350
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DE WEEK IN BEELD

Afgelopen week mochten de papa’s en mama’s meezwemmen met de
zwemles van hun zoon of dochter in het Veenweidebad.
Zo konden de ouders zien èn meemaken wat hun kinderen allemaal leren
tijdens de zwemles.

In De Meijert heeft weer het tweejaarlijkse feest van de Playbackshow van Soos De Cirkel (Soos
voor mensen met een verstandelijke beperking) plaatsgevonden. Er waren maar liefst 16 optredens van de leden van de soos De Cirkel, die de weken voorafgaand aan de optredens veel hadden
geoefend. Dit jaar stonden Songfestivalhits centraal, die door niemand minder dan Hans van Veen
aan elkaar werden gepraat. Aan de jury, bestaande uit Peter van Rossum, Riek en Arie, de moeilijke taak om uit de fantastische acts de winnaars aan te wijzen. Uiteindelijk ging de derde prijs
naar Frizzle Sizzle waarbij vooral het dansje van Sharissa, Miranda, Jolanda en Bettina veel indruk
maakte. De tweede prijs was voor Teach Inn, waarbij Janneke, Hans, Jeroen, Vincente en vooral
drummer Byan zich helemaal lieten gaan. Maar de absolute winnaar was Arjan van Dijk (juichend
op bovenstaande foto), die met zijn uitvoering van Cliff Richard de zaal op de stoelen kreeg. Een
avond om niet te vergeten. Vooral als je bedenkt dat de deelnemers, ondanks hun handicaps, het
aandurven voor een volle zaal hun kunsten te vertonen. foto mark vork

De lente is in aantocht! Ook in De Ronde Venen hebben
we al kunnen genieten van een paar mooie dagen. De
eerste lammetjes zijn al weer gesignaleerd. Dit weekend
gaat de zomertijd weer van start. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uurtje vooruit en is het
foto patrick hesse
's avonds langer licht.

Woensdagmiddag rond 15.15 uur reed een 47-jarige man uit Zwammerdam over
de Oud Aa in de richting van Vinkeveen. Hij haalde een vrachtwagen in over
het weggedeelte voor het tegemoetkomende verkeer. Daar reed een 22-jarige
automobilist uit Sint Truiden, bij hem in de auto zaten zijn broer van 20, zussen
van 18 en 19 en moeder van 48 jaar. De automobilist probeerde nog een aanrijding te voorkomen, maar dat lukte niet met een frontale aanrijding tot gevolg.
De quadrijder werd over de auto heen gelanceerd en kwam in de berm terecht.
Hij liep vermoedelijk letsel aan zijn nek, rug en been op. Hij werd per ambulance naar het AMC gebracht. De inzittenden van de auto werden met onder
andere nek- en rugklachten naar het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht en
Nieuwegein vervoerd. 			
foto peter bakker

Woensdagavond omstreeks 22.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor
een containerbrand op de Plevierenlaan in Vinkeveen. Naast het winkelcentrum stond een rolcontainer in brand. De brandweer had het vuur snel
onder controle. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.
					

foto peter bakker

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
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen

Open dag met advies over huidverbetering en
Anti-ageing
Op zaterdag 2 april organiseert
Beautysalon Périne, salon voor
professionele huidverbetering te
Mijdrecht tussen 10.00 uur en
15.00 uur een open dag. Diverse
behandelingen die de salon uitvoert
op het gebied van Anti-ageing en
huidverbetering worden deze dag
gedemonstreerd.
Met bijna 20 jaar ervaring en het
continu volgen van diverse scholingen, is ‘Périne’ uitgegroeid tot
een toonaangevend bedrijf op het
gebied van anti-ageing en huidverbetering. De ervaren specialisten
zijn allemaal gecertificeerde
anti-ageing specialisten en allround
opgeleid.
Op de open dag heeft u de mogelijkheid om de salon te bekijken en de
vragen te stellen aan de huidspecialisten over uw huid. En wilt u een
uitgebreidere huiddiagnose, dan
is er voor een aantal mensen de
mogelijkheid om de huid te laten
bekijken door de huidcomputer.

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 Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets
ps 23
In zijn vertrouwde omgeving is rustig van ons heengegaan onze lieve vader, broer, zwager
en oom

Daniël Berkelaar
- Daan -

weduwnaar van Wil van Vessum
Ö 19 januari 1923

DE GROENE VENEN

Vanaf 10.00 uur is er een Pascaud
anti-ageing specialist aanwezig, die
diverse demonstraties geeft en u
alles kan vertellen over de behandelingen tegen de veroudering van
de huid. Zo wordt er een demonstratie geven met de nieuwste Soft
laser ‘Pascaudlite’, voor lifting en
versteviging van het gelaat, de originele Mesotherapie voor algehele
conditie verbetering en verfijning
van de poriën en BioSkinJetting, de

methode die uw rimpel opvult zonder dat er iets ingespoten wordt, uw
huid doet het zelf! Maar ook als u
nog geen interesse heeft in intensieve anti-verouderingsbehandelingen
met behulp van apparatuur, kunt
u terecht voor een diversiteit aan
behandelingen, één daarvan wordt
deze dag eveneens gedemonstreerd.
Ook op het gebied van huidverbetering worden er demonstraties
gegeven. Zo kunt u terecht voor een
kennismakingsbehandeling d.m.v.
microdermabrasie of een Quick
behandeling van Decléor of Deynique. Beide merken hebben een
eigen filosofie en weten elk op hun
eigen manier de huid weer te laten
stralen en te verbeteren. Voor deze
behandelingen is het nog mogelijk
om u in te schrijven als model via
de website.
Voor verdere informatie over Beautysalon Périne en de open dag, kunt
u kijken op www.perine.nl.
Beautysalon Périne is gevestigd op
Hofland 4 te Mijdrecht. Tel. 0297273121

g 23 maart 2011
Hij was positief tot het eind.
Henk Berkelaar
Nicolette Berkelaar - Keppel
en verdere familie

Vinkeveen,
Zorgcentrum “Zuiderhof ”
Correspondentie-adres:
H.D. Berkelaar
Burg. de Bordesstraat 8
1404 GZ Bussum
Gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 29 maart van 10.15 tot 10.30 uur in Het
Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 207 te Vinkeveen, waana om 11.00 uur een dienst
van Woord en gebed gehouden zal worden in de Gereformeerde Kerk aan de Herenweg 253
te Vinkeveen.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats nabij de
kerk.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Hervormd Verenigingsgebouw.

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

Aveant en Zuwe Zorg bieden vakanties met zorg aan
Nederland gaat de komende jaren
in verdubbeld tempo vergrijzen.
Tussen 2011-2015 komen er een
half miljoen 65-plussers bij (Bron:
CBS Bevolkingsprognose 2010).
Een deel van deze groep gaat
weinig of niet op vakantie. Doordat
zij geen reisgenoot hebben, (licht)
fysiek beperkt zijn of omdat zij
verpleegkundige zorg nodig hebben.
Zorgorganisaties Aveant en Zuwe
Zorg bieden daarom vakanties met
zorg aan. Complete en betaalbare
vakanties, inclusief verzorging,
busreis, hotel, maaltijden, excursies
en avondamusement. In tegenstelling tot andere aanbieders van
zorgvakanties is een zorgindicatie
niet nodig. Senioren die zich alleen
goed kunnen redden zijn ook van
harte welkom. Op 16 april gaat de
eerste vakantie van start naar het
Brabantse Luijksgestel.
Aveant en Zuwe Zorg kunnen deze
vakanties aanbieden dankzij zusterorganisatie Careyn.
De vakanties zijn
van hoge kwaliteit
met volop activiteiten, in een mooie
omgeving en in
comfortabele hotels.
Iedere vakantie
wordt begeleid door
een gediplomeerd
verpleegkundige,
verzorgende, een
coördinator en een
aantal vrijwilligers.
Zij helpen indien nodig met aankleden,
wassen, steunkousen

aan- en uittrekken, maar ook met
andere vormen van verzorging.
Eventueel kunnen op aanvraag ook
hulpmiddelen geregeld worden.
Programma 2011
• 16 - 23 april Bourgondisch genieten in Luijksgestel, Natuurgebied
de Kempen, historische dorpjes,
Belgische bieren en Brabantse
gastvrijheid.
• 3 - 10 september Oer-Hollands
genieten in De Rijp, Schitterende
Hollandse landschappen, pittoreske
Zuiderzeedorpen en uitwaaien aan
zee.
Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie een kijkje nemen
op de websites van Aveant en Zuwe
Zorg, telefonisch contact opnemen
of zich aanmelden: Aveant T 0900 2 111 222 www.aveant.nl/vakanties;
Zuwe Zorg T 0900 - 235 98 93

www.zuwezorg.nl/vakanties.
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Gefeliciteerd!
Belediging agenten
Agenten hielden op dinsdagavond 22 maart
een man aan voor belediging. Rond 21.40 uur
zagen agenten een man met twee jerrycans op
het Hofland in Mijdrecht langs de weg staan.
Zij vroegen de man wat hij daar aan het doen
was. Hij reageerde direct verbaal agressief en
verklaarde dat er water in zat, dat hij de volgende dag nodig had voor zijn werk. Vervolgens
zei hij dat een klacht in wilde dienen omdat
de agenten hem vals beschuldigden, terwijl er
nog geen beschuldiging door hen was geuit. De
agenten besloten hun surveillance voort

te zetten. Toen zij in de politieauto stapten,
schold de man hen uit. Daarop hielden zij hem
aan voor belediging. Daarbij verzette hij zich,
waarop de agenten hem handboeien om deden.
Terwijl zij met hem naar de politieauto liepen,
werd de man onwel. De agenten lieten een
ambulance ter plaatse komen en maakten de
handboeien van de man los. De man, 62 jaar
oud en afkomstig uit Mijdrecht, weigerde door
de ambulancebroeders te worden onderzocht.
Vervolgens brachten de agenten hem over
naar het politiebureau. Tegen de verdachte is
proces-verbaal voor belediging opgemaakt.
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Geniet van een ‘Ryckelijke Paasbrunch’
met de hele familie bij Kameryck
Eind april is het Pasen, een heerlijk moment om samen met het gezin, partner of vrienden te genieten van het ontluikende voorjaar en natuurlijk heerlijk eten en drinken. U
kunt nu Paasbrunchen bij Kameryck: voor ieder wat wils en ook de kleintjes hoeven zich
niet te vervelen!
Iets met ei of chocolade?
Op eerste en tweede paasdag (24 en 25 april)
kan men van 11.30 tot 14.30 uur bij het
landelijk gelegen Kameryck terecht voor een
heerlijke brunch.
U wordt er ontvangen met een glaasje Prosecco en kunt uw keuze maken bij het rijkelijke
buffet. Wat dacht u van een heerlijke romige
aspergesoep met ecologische broodjes? Neem
daarbij een gevuld eitje en waag u eens aan de
couscous met lamsham! Wat dacht u van een
heerlijk vispotje of een stuk groente-noten quiche? Als afsluiter kunt u kiezen uit huisgemaakte taarten en is er een chocoladefontein….
Loopt het water u ook al in de mond?
De Paashaas is er natuurlijk ook
Aan de kleintjes is natuurlijk ook gedacht!
Naast een kinderbuffet tijdens de brunch is
er ook kinderanimatie. In een aparte ruimte
worden de kinderen vermaakt met kleuren,
tekenen en spelen. Rond 14.00 uur komt ook

de paashaas bij Kameryck om samen met de
kinderen naar kinderboerderij ‘Het Oortjespad’
te gaan. Daar kunnen ze onder andere eieren
schilderen, kleurplaten kleuren, limonade melken en er is een speurtocht (alleen 1e paasdag).
Tijdig reserveren
Brunchprijs Volwassenen: € 31,50
Kinderen 0-3 jaar: gratis
Kinderen 4-12 jaar: € 12,50
Kinderanimatie Kameryck: gratis
Activiteiten kinderboerderij: gratis
Reserveer tijdig door een e-mail te sturen naar:
sales@kameryck.nl of te bellen naar tel. 0348400 771. Kijk voor meer informatie over de
Paasbrunch-mogelijkheden en het Paasbuffet
op de website of vraag de brochure aan.

Oortjespad 3, Kamerik,
tel. 0348-400 771 www.kameryck.nl

Leer tekenen en schilderen. De nieuwe cursus vindt plaats op maandagmiddag 28 maart,
dinsdagavond 29 maart, woensdagavond 30 maart. Atelier De spiegel van de Ziel.
Aanmelden bij Marionstokvandongen@gmail.com, tel. 0297-263536.

Motshidisi Leomile Moetsi zondag
27 maart te gast in Wilnis
De PKN (Protestantse Kerk Nederland) kerken in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis zijn vorig
jaar gestart met interactieve projecten in Zuid-Afrika. Het zijn projecten voor drie jaar en
door ze gezamenlijk uit te voeren, kun je elkaar stimuleren en helpen. Het landelijk diaconale
bureau (Kerk in Actie) van deze kerken heeft drie projecten gekozen. Eén daarvan is NTS
(Northern Theological Semniary), waarvan Motshidisi Leomile Moetsi zondag a.s. om 10.00
uur te gast is in de Ontmoetingskerk in Wilnis.
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door paul bosman

Pacsa
Pacsa is een organisatie in Zuid Afrika die
in samenwerking met kerken, kwetsbare
mensen steunt. Zij doen dit door te werken
aan de gemeenschapsopbouw in de wijken
en kerken, waardoor de leefomstandigheden
verbeterd worden. Voorbeelden hiervan zijn:
aanleg van waterleiding, gemeenschappelijke
tuinen en voorlichting/begeleiding op gebied
van HIV en aids. Workshops en cursussen
worden gegeven, bijvoorbeeld hoe je een
bedrijf kunt opzetten. Het bijzondere is dat
het vragen zijn vanuit de gemeenschap zelf
en zij ook verantwoordelijkheid krijgen voor
het slagen van de projecten.
Conquest for life
Zij bieden een preventief programma aan
voor opvang en de ontwikkeling van jongeren
uit achterstandswijken in Johannesburg. Zij
geven voorlichting over HIV/aids, scholing en
er is een meisjes programma en een werkgelegenheidsproject.
NTS (Northern Theological Seminary)
NTS is een theologische opleiding in het
noordelijke armere deel van Zuid Afrika.
Voor een groot deel komen de studenten
uit zwarte kerken van de VGK (Verenigde

Gereformeerde Kerk). Het NTS leidt hen
op voor werk in de kerken van de VGK. Ook
is het mogelijk dat zij door studeren en hun
doctoraal halen aan één van de andere theologische faculteiten.
De oprichters van het seminarie willen een
meer eigen Zuid-Afrikaanse theologie ontwikkelen. Ook wil men Afrikaanse gewoontes
en waarden in de theologie integreren. Zij
denken hierbij bv. aan muziek, de rol van
vrouwen in gezin en kerk enz.
Motshidisi Leomile Moetsi (1981) gaat hier
meer over vertellen. Ze studeert theologie in
Pretoria en is nu voor haar master een jaar
in Kampen. De universiteit van Kampen heeft
al lang banden met Zuid-Afrika. Tijdens de
apartheid mochten zwarte studenten niet hun
masteropleiding volgen in Zuid Afrika. Door
deze studenten naar Kampen te halen en hier
te laten afstuderen, kwam er ‘zwart kader’ in
de kerken van dat land.
Op onderstaande link is nog meer informatie
over de projecten te vinden.
http://a-url.nl/EGFY (let op de hoofdletters!)

Kia Picanto Seven, extra voorzien van:
1. Airconditioning
2. Mistlampen vóór
3. Dakspoiler
4. Centrale deurvergrendeling
5. Sportieve sideskirts
6. Elektrische ramen vóór
7. In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Waarde Seven pakket
U betaalt slechts
Extra korting

€ 2.900,€ 400,€ 1.770,-

Uw voordeel:

€ 4.270,-

Er is al een Picanto vanaf € 7.195,Het gemiddelde brandstofgebruik varieert van 4,4/100 km (1L op 22,7 km) tot 4,9/100 km (1L op 20,4). Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km tot 137 g/km.

AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl

Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering.Verkoopprijzen zijn, tenzij
anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges
en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer
informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl
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AJOC Festival; binnen én buiten live muziek voor een kleine prijs
Van 10 t/m 13 juni vindt de 26e
editie van het AJOC Festival bij
Mijdrecht plaats. Ditmaal een
vernieuwd festival met een vrolijke en verfrissende invalshoek.
Zowel in de feesttent als buiten
op het terrein vinden optredens
plaats van diverse bands van
Nederlandse bodem.

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam
en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is
een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater en toneel.
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

BZN Tribute Band met Mon Amour in Amstelveen

‘De basis was echt BZN’
Volgens het Top 40 Hitdossier is BZN de meest succesvolle Nederlandse band aller tijden. De Band Zonder Naam werd in 1966 opgericht
en had 54 Top 40 hits. Aan deze succesreeks kwam een einde toen de
Volendamse band op 16 juli 2007 haar afscheidsconcert in Ahoy gaf.
Drummer Jack Veerman besloot om het succes van BZN voor te zetten
in Mon Amour, BZN Tribute Band. Ereloge sprak met hem.
“Jan Keizer had in 2005 aangegeven dat hij, na een afscheidstournee,
met BZN wilde stoppen. Ik had hierna twee jaar de tijd om over mijn
toekomst na te denken. Tijdens de afscheidsoptredens zag ik dat mensen in de zaal zaten te huilen dat de BZN muziek niet meer terug zou
komen. Ik vond het zelf ook jammer dat het ophield, het was niet niks
om na al die jaren van succes zo te stoppen. Het was geen band beslissing, maar Jan wilde gewoon niet meer. Ik vond het doodzonde. De
signalen vanuit de fans waren voor mij een reden om de BZN Tribute
band op te richten, zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Ik wist, als
geen ander, hoe de muziek moest klinken want ik had jarenlang liedjes
geschreven voor BZN.”

AJOC Festival 2011 staat in het teken van gezelligheid en vernieuwing.
Door de vernieuwde opzet van het
AJOC Festival is het de organisatie
gelukt om de kaartprijzen laag houden. Op vrijdag 10 juni is de entree
voor de 90’s avond € 10,- p.p., terwijl

je op zaterdag 11 juni voor € 19,p.p. optredens van o.a. Alain Clark,
Racoon en Waylon ziet. Op zondag
12 juni betaal je € 19,- p.p. voor
shows van onder andere 3JS en Jan
Smit en de entree van de Spektakeldag op maandag 13 juni is € 8,- p.p.
Bovendien hebben kinderen t/m 12
jaar op de Spektakeldag weer gratis
entree.
Het AJOC Festival plaatst dit jaar
een extra podium op het festivalterrein. Minder bekende bands krijgen
de kans om op het nieuwe podium
voor groot publiek muziek te maken.
De aanmeldingen stromen inmiddels al binnen. Speel jij in een band

Concordia: 45 jaar in Brass
Morgenavond, zaterdag 26 maart,
organiseert Brassband Concordia
haar jaarlijkse donateursconcert.
Tijdens het concert, dat als thema
“Concordia, 45 jaar in Brass” heeft
gekregen, zal de band muziekstukken ten gehore brengen, die een
muzikaal overzicht geven van de
afgelopen 45 jaar van Concordia
als Brassband. Met dit concert kijkt
de band namelijk terug op de 45
jaar dat de vereniging als brassband
optreedt.
Concordia begon in 1898 als een
fanfare-orkest. In 1966 begon bij
de vereniging de gedachte te leven
om van de vereniging brassband te
formeren; de fanfare was namelijk
onderbezet. Men moest ongeveer

35 leden hebben voor een complete
bezetting, maar men had 25 leden,
net genoeg voor de standaardbezetting van een Brassband. Dat
deze keuze de vereniging geen
windeieren heeft gelegd, blijkt wel
uit het feit, dat de vereniging in de
afgelopen 45 jaar meerdere keren
landskampioen is geweest.
Tijdens het concert zal de jeugd ook
van zich laten horen. Zowel het opleidingsorkest als de blokfluitgroep
zal een bijdrage leveren. Het geheel
staat onder leiding van dirigent
Stephan Koppelaar.
Het concert vindt plaats in De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. De
toegang bedraagt € 8 (€ 4 voor
kinderen en donateurs).

Jullie eerste single was ‘Let’s Forgive and Forget’. Hoe bijzonder
was het om deze uit te brengen?
“Het was prachtig om te horen en via onze website te lezen wat het
publiek er van vond. Het was direct een groot succes. Ik werd er
verlegen van.”

Ben je blij dat je in 2006 besloten hebt om Mon Amour BZN Tribute Band op te richten?
“Ja, ik heb een band samengesteld met de allerbeste muzikanten. Ik
heb, als aanstichter van dit alles, de lat voor deze band ook erg hoog
gelegd. Het lijkt simpel, net als bij de muziek van ABBA, The Beatles en The Cats, maar als je het wilt spelen moet je van goede huize
komen.”
Wat zijn de plannen voor 2011?
“Onze nieuwe single ‘Music makes the world go round’ komt (vandaag)
op 25 maart uit. In de winter willen we een nieuwe cd live opnemen in
het theater, zoals BZN heeft gedaan met Symphonic Night.”
Mon Amour is op 9 april te
zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.mon-amour.nl

KNA in CONCERT
Op zondag 10 april 2011 verzorgt
koor Kunst Na Arbeid uit Mijdrecht,
aangevuld met enkele gastzangers
een uitvoering van The Crucifixion, in
de Janskerk te Mijdrecht.
Medewerking wordt verleend door:
Bas Kuijlenburg
Scott Wellstead
Henny Heikens

bas
tenor
organist

De kaartverkoop van het AJOC Festival 2011 start op 16 april. In Immitsj (Windmolen 75 in Mijdrecht)
kun je van 11.00 uur tot 16.00 uur
kaarten kopen zonder servicekosten. De online kaartverkoop via de
website start ook om 11.00 uur. Er
worden dan echter wel servicekosten
berekend. Kijk voor een volledig
overzicht van verkooppunten op

www.ajoc.nl.

Kort nieuws
Mijdrecht

Voorjaarsexpositie in
Gezondheidscentrum
Onlangs is de permanente expositie
van Atelier de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht weer
vernieuwd. De expositie biedt een
gevarieerd overzicht van het werk
van de leden van het atelier. Het
werk van een tweetal leden staat
centraal. Daarnaast worden nog
werken van een tiental andere
leden geëxposeerd. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00
en 16.00 te bekijken. De huidige
expositie duurt tot half juni 2011.
In de expositie is een centrale
plaats ingeruimd voor het werk van
Frans Lek en Berry Schoenmaker,
die beiden een vijftiental werken
laten zien. Frans Lek is er met
bloemstillevens, kinderportretten
en ‘droedels’. Dat zijn abstracte,
sterk grafische tekeningen. Het
werk van Berry Schoemaker bestaat deels uit kleurrijke abstracte
landschappen en enkele realistische
stukken.
Naast de twee hoofdexposanten
is er werk te zien van een tiental
leden van Atelier De Kromme
Mijdrecht.

Het moest de BZN Tribute Band worden, maar ook met eigen composities.
“De basis was echt BZN. Voor onze eigen cd hebben we liedjes gemaakt, in de lijn die mensen gewend waren van BZN. In de zaal brengen we mooie mix van de BZN hits en onze eigen liedjes. Het publiek
vroeg steeds meer om nummers van onze cd’s.”

Ik heb ooit twee theaterconcerten van BZN ervaren, waarbij het
dak er af ging.
“Dat is bij ons ook zo. Dat is geweldig om te zien.”

en zie je het AJOC Festival als een
geweldige kans om je band meer
bekendheid te geven? Meld je dan
vóór 2 april via www.ajoc.nl aan voor
‘Met je band bij de festivaltent.’

Het geheel staat onder leiding van
onze dirigent Henk van Zonneveld.
In 1887 componeerde Sir John
Stainer “The Crucifixion”,
een meditatie over het lijden van
Christus. Dit typisch Engelse oratorium is geschreven voor koor, twee
solisten en orgel. Het oratorium is
een passende en prachtige aanloop
naar de Goede Week.
Aanvang 15.30 uur. De toegang
is gratis met een collecte aan de
uitgang.

Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van
amateurkunstenaars en verzorgt
cursussen en workshops onder deskundige leiding van professionele
kunstenaars. Dagelijks wordt er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier dat gevestigd is aan
de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten van AKM vindt men op

www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
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Prego Mannenmode niet meer weg te denken uit Mijdrecht
Nog maar een jaar geleden nam Mike Verbeek Prego Mannenmode over, maar hij is nu al niet
meer weg te denken uit het dorp. “De mensen zeggen nu al: ‘Even een pak kopen bij Mikie.’”
door marlous van merkenstein

Een zaterdagochtend in het centrum van
Mijdrecht. Twee mannen wandelen met een
flink pakket onder de arm de drempel over
van Prego Mannenmode. “Een aanstaande
bruidegom en zijn getuige. Ze kwamen een
outfit uitzoeken,” verduidelijkt eigenaar Mike
Verbeek van achter de toonbank. Hij kijkt op
zijn horloge. “En het is nog niet eens middag!”

zin in Mijdrecht, ondanks dat hij in de eerste
instantie niet enthousiast was om de zaak over
te nemen. “Ik wilde niet naar een dorp, maar
juist in de stad blijven. Een vriend drong aan
dat ik gewoon maar eens moest kijken. ‘Je zult
je verbazen’, zei hij,” vertelt Mike. ,,Nu vind ik
het fantastisch hier. Er zitten hier veel kleine
winkeliers, die maken het centrum leuk.”

Deze maand viert Mike zijn eenjarig bestaan
in het dorp, want hij nam Prego Mannenmode
een jaar geleden met collectie en al over van
de vorige eigenaar. “Dus ik moest dealen met
de situatie die ik had. Hier en daar vulde ik
wat aan,” vertelt Mike. Na zijn openingsfeest
vorig jaar in april begon de zaak een beetje te
draaien. “Het afgelopen winterseizoen hing
hier mijn eerste eigen collectie, dat ging echt
top,” vertelt hij enthousiast. Hij wist klanten
bovendien al snel te lokken door ‘flink te stunten’ met de prijzen, maar dat gaat volgens de
eigenaar niet veranderen. “Dat kan ook, want
ik heb geen personeel in dienst. Ik sta alleen in
de winkel. Dat wil ik zo houden, want zelf loop
je net een stapje harder dan je werknemers.”

Showroom
In de toekomst hoopt hij nog een tweede zaak
te openen, maar eerst wil hij uitbreiden. Het
afgelopen jaar heeft hij zo’n tweehonderd personeelsleden van verschillende bedrijven in het
nieuw gestoken. De bovenverdieping van Prego
staat nu nog leeg, maar hier wil hij binnenkort
een showroom maken voor bedrijfskleding.
Mike: “Ik heb in een straal van vijftig kilometer alle bedrijven opgevraagd om te gaan
benaderen. Ik wil nog attractiever worden en
van Prego gewoon een succesverhaal maken.”

Fantastisch hier
Zo goed als het hem nu afgaat, daar had hij
eigenlijk pas na drie jaar op durven hopen.
Klanten komen niet alleen uit de gemeente,
maar ook vanuit Uithoorn, Breukelen, Amsterdam en het Gooi. De Amsterdammer bouwde
ook in het dorp zelf al een behoorlijke bekendheid op in een jaar tijd. Mike: “Als ik een
rondje door het dorp loop, dan herkent iedereen
me. En als iemand een nette outfit nodig heeft,
dan gaan ze niet naar Prego, maar ‘even naar
Mikie.’” Hij heeft het dan ook prima naar zijn

Van woede en verdriet naar vechtlust
Ze was een echte doorzetster vol levenslust en kracht. Zes jaren heeft haar omgeving van haar kunnen genieten, maar op 1 april vorig jaar heeft de kleine Giulia –na drie jaren van vechten– de oneerlijke strijd tegen de
kanker op moeten geven. Abcoude was ontdaan. Vooral vader Frank, moeder Daniela en broer Luca voelen het
gemis nog elke dag. Op 9 juni a.s., ruim een jaar later, klimt vader Frank de Rooij samen met zes compagnons
op de fiets voor de Alpe d’HuZes. Voor zichzelf, voor de kankerbestrijding, maar vooral voor zijn kleine Giulia.
door valerie sambrink sanderink

Onder het motto ‘Opgeven is geen
optie’ fietsen elk jaar honderden
fanatiekelingen het Franse gebergte de Alpe d’Huez op en af. Dit
jaar vindt het wielerevenement van
de stichting Alpe d'HuZes plaats
op donderdag 9 juni. De vijfduizend fietsers hebben elk hun eigen,
individuele drijfveer, maar uiteindelijk strijden ze gezamenlijk voor
één doel: geld voor onderzoek naar
kanker. Frank: “Het mooie aan dit
evenement is dat alle opbrengsten
naar het onderzoek gaan. Ze noemen het een ‘100% anti-strijkstokbeleid’ wat inhoudt, dat niemand
er zelf ook maar een cent aan
verdient. De fietsers, de masseurs,
de koks, de verkeersregelaars,
iedereen werkt op vrijwillige basis
mee. Mijn vader heeft al twee keer
meegefietst. Hij heeft met Peter
Kapitein, de oprichter en ambassadeur van de stichting Alpe d’Huzes,
samengewerkt. Beiden werkten
bij de Nederlandsche Bank en dat
was dan ook de naam van de ploeg
waar mijn vader voor uitkwam. Ik
bezocht in die tijd ziekenhuis na
ziekenhuis. We deden alles om Giulia beter te maken. Helaas zonder
het gewenste resultaat. Na haar
overlijden besloot ik de fietstocht

ook te gaan maken. Op één dag ga
ik zes keer de steile berg op en af.
Het oorspronkelijk plan was om
de tocht individueel af te leggen,
totdat ik op het schoolplein bij de
school van onze zoon Luca met Lydia Bos stond te praten. Zij was ook
van plan met het wielerevenement
mee te doen en zei dat we ook een
groep konden oprichten. Mijn broer
Ivo de Rooij, vrienden Cees de
Jong en Hans Kwakman, buurman
Klaas Schut en Hans Jansen, allen
afkomstig uit Abcoude, zijn bereid
om mee te fietsen. We zullen met
z’n zevenen de Alpe d’Huez beklimmen. Abcoude tegen kanker!”

Frank de Rooij met dochter Giulia

Sponsoren
Niet alleen de fietstocht is een
uitdaging, de zoektocht naar sponsoren vergt ook de nodige inspanningen. Het team Abcoude tegen
kanker wil gezamenlijk
€ 100.000,- binnenhalen. Frank
vertelt: “Het is een groot bedrag,
maar zeker niet onhaalbaar. Naast
donaties van vrienden, familie en
kennissen, hopen we ook op andere
wijzen een flinke bijdrage bij elkaar
te sprokkelen. Zo organiseren we
op 13 april een golftoernooi op
de golfbaan Rijk van Nijmegen
en is er de dag erna een ‘funded
dinner’ in De Lindenhoff in Baam-

brugge, dat we samen met de Lions
Club organiseren. Een topkok zal
er verschillende culinaire gerechten
maken. Van elke maaltijd van 90
euro gaan er 60 naar het goede
doel. Daarnaast zijn we volop bezig
met het benaderen van bedrijven.
Elk bedrijf dat 1.000 euro of meer
sponsort, krijgt een vermelding op
ons fietstenue. Verder staan er in
Abcoude in verschillende winkels
donatieboxen en bezoekers van
de supermarkten kunnen ook
hun flessenbon in een donatiebox
werpen. Tot slot organiseren we een
spinning marathon. Hierbij kunnen
mensen voor bijvoorbeeld 100 euro

een fiets sponsoren.
Die fiets moet dan
24 uur lang bereden worden. Waar
deze marathon zal
plaatsvinden is nog
niet bekend, maar
we zijn al in gesprek
met verschillende
sportscholen in de
buurt.”
Zware tocht
Hoewel Frank graag fietst, is het
beklimmen van de Alpe d’Huzes
ook voor hem een uitdaging. Hij
vertelt: “Het liefst stap ik op de
mountainbike, maar echt mountainbiken is in een vlak land als
Nederland lastig. Om een goed
mountainbikegebied te vinden,
moet ik eerst een flink stuk rijden,
waardoor dit alleen in het weekend
kan. Doordeweeks fiets ik daarom
vaak ’s avonds met een wielrengroepje. Als het koud en regenachtig is, wil ik ook wel eens binnen
spinnen, maar dat is mijn hobby
niet. Toch moest ik er afgelopen
maanden aan geloven, want er moet
flink geoefend worden. Zes keer
een steile berg vol bochten oprijden
is een aardig karwei. Mijn grootste
vijanden zullen de tijd en de kou
zijn. Om 05.00 uur mogen we voor
onze eerste ronde starten en voor
onze eindronde moeten we uiterlijk om 18.00 uur gestart zijn. Dat
betekent dat we 13 uur hebben om
vijf keer de berg op en af te gaan.
Als we voor 18.00 uur de laatste
ronde ingaan, hebben we nog twee
uur om deze af te maken. Uiterlijk
20.00 uur moeten we gefinisht

zijn. Het zal een koude en zware
tocht worden, maar dat is niets in
vergelijking met de zware tocht
die Giulia heeft afgelegd.” Frank
pakt de twee kanjerkettingen van
zijn overleden dochter erbij. Elke
kraal aan de kettingen symboliseert
een behandeling of gebeurtenis die
Giulia door de neuroblastoomkanker heeft moeten doorstaan. Negen
kralen voor chemokuren, tientallen
kralen voor beenmergpuncties en
bestralingen, ontelbaar veel kralen
voor bloedprikken en maar drie
verjaardagskralen. Frank: “Deze
fietstocht is het enige wat ik nog
voor haar kan doen. Toen ze na
de vele behandelingen opgegeven
was, werd ons verteld dat ze nog
maar enkele maanden zou leven. Ze
vechtte bijna anderhalf jaar door,
zo’n doorzetster was het. Alleen
daarom moet ik het halen. Al moet
ik mijn trappers er vanaf trappen.
Er is geen kind dat het lot van mijn
dochter verdient.”

Wilt u de fietsgroep Abcoude tegen
kanker steunen? Ga dan naar
www.abcoudetegenkanker.nl en
doneer.
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Opbrengst geheel naar onderzoek eierstokkanker

Schilderijen overleden Inge Slier brengen
twintigduizend euro op
Op 13 augustus 2010 overleed Inge Slier aan de gevolgen van eierstokkanker. Zij onderging drie jaar lang operaties, chemokuren en bestraling ondergaan om de nare ziekte te
overwinnen, maar dat is haar helaas niet gelukt.
door paul bosman

Eierstokkanker (Ovariumcarcinoom) is een
kwaadaardige aandoening van de eierstok en
komt in Nederland niet frequent voor. Jaarlijks krijgen 7 op de 100.000 vrouwen deze
vorm van kanker. De prognose van deze tumor is slecht: van de ongeveer 1.100 nieuwe
gevallen per jaar overlijden er in Nederland
ongeveer 950 vrouwen aan de gevolgen van
deze vorm van kanker.

OPEN HUIS
ZATERDAG 26 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

SCHERP
GEPRIJSDE
WONING

TE KOOP

Scholeksterlaan 16
te Vinkeveen
Vraagprijs: €269.000,- k.k.
Nabij het winkelcentrum van
Vinkeveen gelegen drive-in woning
met tuin op het Zuiden. Deze
drive-in woning kenmerkt zich door
de royale woonoppervlakte en de
ideale mogelijkheid voor kantoor
of praktijk aan huis.

Internisten, gyneacologen en andere behandelde artsen hebben voor Inge alles ingezet
wat op mogelijk was. Helaas zijn deze behandelmethoden bij slechts 25% van de patiënten succesvol. De overige 75% zal vroeg of
laat komen te overlijden. Er is dus een hele
grote noodzaak om meer onderzoek te doen,
zodat er betere behandelmethoden beschikbaar komen. Het slagingspercentage van
25% is alleen te verhogen als er voldoende
geld beschikbaar komt voor onderzoek.
Inge, die in Mijdrecht woonde, had veel schildertalent en heeft een groot deel van haar
vrije tijd besteed aan het vervaardigen van

diverse werken. Sommige verkocht, sommige
weggegeven, maar er lagen nog erg veel
prachtige schilderwerken in huis.
Inge's zoon Dennis heeft voor haar overlijden
beloofd een veiling te organiseren, om zo
geld in te zamelen voor specifiek onderzoek
naar eierstokkanker. Inge vond dit een geweldig initiatief! Op donderdag 27 januari 2011
heeft veilingmeester Frederik Baerveldt
in het auditorium van het het Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam maar
liefst 91 schilderijen geveild t.b.v. dit goede
doel. De behandelend artsen en het ziekenhuis hebben dit initiatief omarmd en hebben
alle mogelijk medewerking gegeven hier een
groot succes van te maken.
Dat is gelukt. Het is een bijzondere, indrukwekkende en ook gezellige avond geworden
waarop heel veel geld is ingezameld voor dit
prachtige doel. Maar liefst twintigduizend
euro is bijeengebracht. Afgelopen dinsdag
is de cheque overhandigd aan Dr. M. van
Beurden. Hij was Inge's behandelend gynaecoloog/oncoloog en toonde zich zeer verrast
over de opbrengst. Het AVL is blij met de gift
die onderzoek mede mogelijk maakt.

Symbolisch: zoon Dennis, echtgenoot Hans en het medisch team van het AVL kijken als het ware Inge aan.
HERENWEG 167 VINKEVEEN
TEL.: 0297 - 263 219

WWW.DEPLEKBIJUITSTEK.NL

Wat doen die maatjes?
Gemiddeld eens per week of twee weken bezoeken vrijwilligers, zogeheten maatjes, van
Maatje voor Twee zelfstandig wonende inwoners in het werkgebied van Stichting De
Baat. Deze inwoners kunnen om welke reden dan ook een maatje gebruiken.
Zo bezoekt maatje Job Geesink
elke week op woensdagmiddag
mevrouw Veenstra (76 jaar)
uit Vinkeveen. Mevrouw is wat
depressief en loopt moeizaam.
Ze kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het
doen van boodschappen of bijvoorbeeld bij het
lopen naar het gemeentehuis voor het verlengen van haar paspoort. Na het doen van de
wekelijkse boodschappen, drinken ze altijd even
iets in het centrum van Mijdrecht.
Maatje Manon (24 jaar) bezoekt elke week
Vera (20 jaar) uit Wilnis. Vera heeft al een
lange tijd te maken met een borderline
persoonlijkheidsstoornis en kan op dit moment
door bepaalde omstandigheden niet naar school
of werken. Manon probeert het leven van Vera
wat weer wat meer kleur te geven door samen
te gaan zwemmen, een spelletje te doen of te
gaan winkelen.
Sonja Vaassen (54 jaar) uit Mijdrecht bezoekt
Leonie Kruik (57 jaar) om de week. Leonie
heeft ADHD en last van psychische problemen. Het is voor haar lastig om contacten te
onderhouden. Samen met Sonja maakt ze
een wandeling met de hond, gaan ze naar een
tuincentrum of kletsen met minder mooi weer
thuis wat af.
Reamon Mak (67 jaar) is maatje van Joop
Plooi (87 jaar) en zijn vrouw uit Waverveen.

Om de week bezoekt Reamon Mak
meneer Plooi, zodat de vrouw van
meneer Plooi even weg kan gaan
voor het doen van een boodschap.
Maatje Reamon Mak bekijkt met
Joop Plooi fotoboeken, maken samen met de
rollator een korte wandeling buiten of vertellen
elkaar mooie verhalen.
Om privacyredenen zijn bovenstaande namen
gefingeerd, maar de problematiek is werkelijkheid! Spreekt u het ook aan om maatje te
worden bij Maatje voor Twee van Stichting De
Baat? Of zou u, of bijvoorbeeld uw (schoon)
moeder/vader, het leuk vinden om een maatje
te krijgen? Neem dan contact op met coördinator Carolien Harbers van Stichting De Baat.
Telefoonnummer: 0297-230280 of per email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl
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Van der Helm Makelaardij

Stagnerende markt vraagt creatieve aanpak
De effecten van de recente financiële en economische crises werken
nog steeds door in de bouwsector. Er worden aanzienlijk minder woningen gebouwd. De banken zijn terughoudend in het verstrekken van
hypotheken. De doorstroming op de woningmarkt stagneert. Voor Jan
Willem van der Helm een extra uitdaging. Hij is voortdurend op zoek
naar creatieve oplossingen.
door piet van buul foto patrick hesse

Jan Willem van der Helm is er de
persoon niet naar om bij de pakken
neer te zitten nu het economisch wat
minder gaat. “Het spel van vraag en
aanbod gaat natuurlijk onverminderd door,” zegt Jan Willem. “Het
is alleen wat lastiger geworden om
vraag en aanbod op een succesvolle
manier bij elkaar te brengen. En
met een flinke dosis creativiteit lukt
dat in heel veel gevallen ook wel.
Mensen die hun huis willen verkopen
moeten er daarbij wel op rekenen
dat het wat meer tijd kost. Het hangt
ook een beetje af van het soort woning dat je aanbiedt. Er is met name
minder vraag naar woningen in het
duurdere segment. De vraag naar
goedkopere woningen voor starters
is daarentegen erg groot. Maar voor
hen is er weer weinig aanbod. Maar
de woningvoorraad stijgt nog steeds.
Gemiddeld genomen kun je zeggen
dat tegenover elke drie woningen
die verkocht worden er weer vijf te
koop worden aangeboden. Dat schiet
dus niet echt op. Er is momenteel
een ruim aanbod aan appartementen
van om en nabij de 80 vierkante
meter, de drie kamerwoningen.
Maar die zijn voor starters meestal
te duur. En voor veel senioren, die
een eengezinswoningen willen
verlaten om van het gemak van het
gelijkvloers wonen te genieten zijn
die appartementen vaak weer te
klein. Die willen een appartement
met drie slaapkamers, zodat zo ook
de kleinkinderen te logeren kunnen
vragen. Het sluit dus ook vaak niet
goed op elkaar aan.”
Van der Helm is ook actief op de be-

drijven en kantorenmarkt. “Daar ligt
het ook nogal moeilijk. Er is in het
verleden in Mijdrecht veel gebouwd.
Eigenlijk hebben we hier wel een
erg groot industrieterrein voor zo’n
klein dorp. Een deel van het industrieterrein is volkomen verouderd
en zou eigenlijk flink gerenoveerd
moeten worden, die oude bedrijfsgebouwen voldoen niet geheel meer
aan de eisen van nu.”
De overheid
We hebben momenteel een overheid
die zoveel mogelijk aan de marktwerking wil overlaten en daar zo min
mogelijk op wil ingrijpen. Jan Willem is van mening dat de overheid
zich wel wat actiever zou kunnen
opstellen. “Ik denk dat de overheid
best wat stimuleringsmaatregelen
zou kunnen nemen, om de zaak weer
wat op gang te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke regeling
waarbij geen overdrachtsbelasting
betaald zou hoeven worden. Dat zou
voor veel mensen al een heel stuk
schelen, wanneer je die extra kosten
niet zou hebben. Maar je ziet dat de
nieuwbouw ook grotendeels stil ligt.
Grote nieuwbouwplannen worden
niet of met vertraging uitgevoerd.
Hoe je het ook wendt of keert, het
heeft ook te maken met de algehele
economische problematiek. Wanneer de economie weer aantrekt en
wanneer ook het vertrouwen in de
banken weer toeneemt zal dat ook
snel op de woningmarkt te merken
zijn. Ik kan zeggen dat onze cijfers
voor het eerste kwartaal van dit jaar
er iets beter uitzien dan het eerste

Jan Willen van der Helm: “Het is zeker lastiger geworden om vraag en aanbod op een succesvolle manier bij elkaar te brengen. Maar met een flinke dosis creativiteit lukt het in heel veel gevallen wel.”
kwartaal van vorig jaar. Maar of
hiermee een herstel is ingetreden
durf ik toch nog niet te beweren.”
Op eigen benen
Toen Jan Willem van der Helm in
2004 zijn makelaarskantoor vestigde
in Wilnis, heeft hij zich aangesloten
bij ERA, een overkoepelende organisatie van makelaars. Jan Willem: “In
het begin was dat wel makkelijk. Je
kunt dan gebruik maken van de verschillende diensten van die organisatie. Er is daar een flinke dosis kennis
beschikbaar, waar we in die beginjaren wel profijt van hebben gehad.
Maar inmiddels zijn we een paar
jaar verder. We zijn hier op kantoor
nu met z’n vieren en we kwamen tot
de conclusie dat onze aansluiting bij
ERA niets meer toevoegde. Wij hebben ons derhalve teruggetrokken en
zijn niet langer ERA makelaar. We
staan nu geheel op eigen benen. We
maken onze eigen keuzes, we kiezen
onze eigen communicatievormen en
kunnen op die manier onze identiteit
als innovatief en creatief makelaar-

Deelnemende huizen open huizendag 26 maart Van der Helm Makelaardij
Mijdrecht 		
Mijdrecht 		
Mijdrecht 		
Mijdrecht 		
Vinkeveen 		
Mijdrecht 		
Wilnis 			
Vinkeveen 		
Wilnis 			
Vinkeveen 		
Mijdrecht 		
Wilnis 			
Wilnis 			
Mijdrecht 		
Wilnis 			
Wilnis 			
Mijdrecht 		
Wilnis 			
Vreeland 		
Vinkeveen 		
Vinkeveen 		
Mijdrecht 		
Vinkeveen 		
Wilnis 			

Nobel 33 				
Rietgans 25 				
Bisschop Koenraadstraat 72 		
Hertogenstraat 43 			
Loopveltweg 34 				
Steven van Rumelaerstraat 44 		
Wethouder van Damlaan 4 		
Klijne Meer 15 				
Rietkragge 3 				
Muyeveld 43 				
Kievit 14 				
Burgemeester van Trichtlaan 102 		
Burgemeester Fernhoutlaan 37 		
Molenwiek 60 				
Vossestaart 10 				
Vossestaart 34 				
Korenbloem 33 				
Burgemeester Padmosweg 106 		
Vossenlaan 13 				
Meerkoetlaan 9 				
Demmerik 66B 				
Bozenhoven 117 				
Donkereind 32 				
Herenweg 190A 				

Vraagprijs: € 199.999,-- k.k.
Vraagprijs: € 203.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 265.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 274.500,-- k.k.
Vraagprijs: € 279.000,-- v.o.n.
Vraagprijs: € 279.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 295.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 298.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 309.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 319.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 325.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 349.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 389.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 389.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 429.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 445.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 560.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 735.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 765.000,-- k.k.
Vraagprijs: € 895.000,-- k.k.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

skantoor beter etaleren. We hebben
inmiddels ook een nieuw logo en
een nieuwe huisstijl, ontworpen in
samenwerking met Nol Vos van 1 op
1 Marketing Communicatie.”
WOZ taxateur
Binnenkort krijgen de huiseigenaren
van de gemeente De Ronde Venen
weer bericht over de vastgestelde
WOZ waarde van hun pand. Jan
Willem is een van de mensen die de
taxaties hiervoor uitvoert. Hij weet
dat de toegekende WOZ waarde
vaak tot hevige reacties leidt.
Mensen vergelijken de toegekende
bedragen met die van de buurman of
met andere, in hun ogen gelijkwaardige woningen. “Maar er komen een
groot aantal facetten aan de orde bij
het vaststellen van die waarde. Wat
voor soort woning is het, hoe oud is
het pand, is er veel aan opgeknapt,
hoe is de ligging, zijn er meerdere
gebruikers, die elk een afzonderlijke
WOZ waarde krijgen toegekend.
Allemaal elementen die mee spelen.
Is er recent zo’n woning verkocht

dan kijken we ook naar de verkoopprijs die het pand heeft opgebracht.
Zo’n WOZ waarde wordt ook als
uitgangspunt genomen als het gaat
om de bepaling van de hoogte van de
successierechten die betaald moeten
worden bij overlijden. Sommige
mensen kijken ook naar die waarde
bij de vaststelling van de vraagprijs.
Maar er worden tegenwoordig ook
huizen verkocht onder de WOZ
waarde.”
Van der Helm woning- en bedrijfsmakelaardij, Herenweg 46 in Wilnis.
Telefoon 0297 591 996. Meer
informatie en een overzicht van het
huizenaanbod op www.vanderhelmmakelaardij.nl. De woningen die
meedoen aan de openhuizen dag
op zaterdag 26 maart van 11.00 –
15.00, zijn ook op de site te vinden.
De deelnemende woningen zijn
zonder afspraak te bezoeken.
Van der Helm makelaardij is gevestigd aan de Herenweg 46 in Wilnis.
Telefoon 0297 591 996.

www.vanderhelmmakelaardij.nl.

Disco La Paix stopt
Met ingang van 1 april 2011 stoppen
discotheek La Paix en stichting De
Baat hun samenwerking. La Paix
zocht destijds een ander onderkomen
en De Baat was op zoek naar een
permanente huurder, om het exploitatietekort van jongerencentrum
Allround op te lossen. Vanaf de start
kende La Paix echter tegenvallende
bezoekersaantallen. Stichting De
Baat onderzoekt momenteel hoe het
exploitatietekort dat nu gaat ontstaan
opgevangen kan worden.

Openingstijden Plus Koot
In het artikel over Plus Koot in
Abcoude in onze vorige editie is een
foutje geslopen in de openingstijden:
's zaterdags is men tot 18.00 uur
geopend, in plaats van tot 16.00 uur,
zoals abusievelijk werd vermeld.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De keuze van...

Boeken Tip 5...

Libris Literatuur Prijs

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

De Libris Literatuur Prijs is de
prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige literaire
roman van het afgelopen kalenderjaar. De winnaar, één van de
zes genomineerde titels, wordt
op 9 mei 2011 bekend gemaakt.
Van de shortlist van 2011:
De omweg - Gerbrand Bakker
Amsterdam. Een vrouw verdwijnt.
Haar echtgenoot wordt verhoord
door een politieagent en gaat te
rade bij zijn schoonouders. De
vrouw heeft een oud huis gehuurd
in Wales. Om een nieuwe start te
maken. Ze wil dingen vergeten, is
gevlucht voor lastige situaties en
pijnlijk nieuws. Maar ook begint
ze onbewust weer op te bouwen.
Misschien komt alles toch nog
goed. Het is november, het wordt
december. Van de tien witte ganzen op het veld bij het huis zijn er
na twee maanden nog vier over. En
wat moet ze met de vriendelijke
maar ongrijpbare jongen die op
een nevelige namiddag over de
muur rondom haar tuin springt?
De dag voor kerst schepen de
echtgenoot en de politieagent zich
in op de boot naar Hull. Ze komen
steeds dichterbij, de tijd begint te
dringen.
Gerbrand Bakker vertelt op een
buitengewoon sensuele manier,
met altijd weer onverwachte
wendingen, over een docente,
gespecialiseerd in Emily Dickinson,
die probeert te ontsnappen aan
haar ondraaglijk geworden omstandigheden. Het is het verhaal
dat in ieder tijdperk anders verteld
moet worden – van een vrouw, die
midden in het leven gedwongen is
opnieuw te beginnen. Als zij maar
de kans krijgt.
De andere genomineerden:
Bonita Avenue - Peter Buwalda
Tikkop - Adriaan van Dis
Superduif - Esther Gerritsen
Huid en Haar - Arnon Grunberg
De maagd Marino - Yves Petry

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

Er is altijd iemand
voor wie je collecteert.
wordnucollectant.nl
070 - 315 56 83
Hartweek: 3 t/m 9 april 2011

Voor de BOB

JA
SOCIAL MEDIA

MAAR HOE?

Bel A-side media
0297 - 38 52 52
www.a-side.nl

Zodra de eerste zonnestralen
doorkomen, merk je meteen dat de
wijnconsumptie ook omhoog schiet.
De wat makkelijkere witte en rode
wijnen, zelfs de vraag naar rosé is
alweer aanwezig! Maar wat als je
geen alcohol mag drinken? Ikzelf
moet het nog even drie maanden
uitzingen, maar er zijn ook genoeg
mensen die door bijvoorbeeld medicijngebruik pertinent geen alcohol
mogen gebruiken.

1

Kleine dingen		
Nico Dijkshoorn
Een man
loopt door
de stad. Hij
wandelt over
de markt,
langs een
kiosk, loopt
binnen bij
IKEA – het is
een gewone
dag, in een
gewone stad. Dijkshoorn loopt met
hem mee. En overal ziet hij kleine
dingen. Een dode meeuw. Een lekke
band. Een kartonnen doos. Hij denkt
aan zijn jas, herinnert zich zijn helden en filosofeert over zijn favoriete
vogeltjes.
Aan het eind van de dag, is hij weer
een dag verder – maar de betekenis
daarvan valt niet te onderschatten.

2

Uit de school		
Graa Boomsma
Wat gebeurt
er tegenwoordig in een
klaslokaal vol
pubers? Hoe
taalvaardig is
een havoleerling? Bestaat
er nog zoiets
als huiswerk
of wil de leerplichtige leerling liever werken als
vakkenvuller of pizzakoerier? Geven
gebrekkig opgeleide leraren nog wel
degelijk goed les?
Deze vragen (en nog veel meer)
komen aan de orde in 'Uit de school',
een reeks prikkelende overpeinzingen – rechtstreeks uit het klaslokaal
– van schrijver en docent Nederlands
Graa Boomsma. Een krachtig pleidooi voor beter onderwijs.
Is het echt zo beroerd gesteld met
het middelbaar onderwijs als de
kranten bijna dagelijks melden? Ja,
het is nog erger. Twintig jaar lang
afbraak en bezuinigingen én de
terreur van het competentiegerichte

Na al die liters thee en zoete
limonade troep, ben ik maar eens
op zoek gegaan naar een lekker
alternatief, alcoholvrije wijn. Ik
weet het, waar mannen al gruwelen
bij het woord malt bier, had ik dat
ook bij het horen van het woord
alcoholvrije wijn.
Ik heb diverse soorten geprobeerd
en van niets werd ik erg enthousiast. Nu ben ik natuurlijk heel
erg verwend en had ik ook niet
verwacht dat die flessen malt wijn
die superlekkere Italiaanse en
Chileense wijnen zouden kunnen
vervangen, laat staan er heel dichtbij komen.
Totdat mijn leverancier met iets
nieuws kwam, een alcoholvrije
mousserende wijn. Na de malt wijn
deceptie had ik de moed al een
beetje opgegeven en mezelf erbij
neergelegd nog drie maanden naar
de sapjes te moeten grijpen, maar ik
heb een paar flesjes laten afsturen

leren hebben een spoor van vernieling door het Nederlandse onderwijs
getrokken. Als Nederland weer een
vooraanstaand kennisland wil worden, moet er voor het (middelbaar)
onderwijs een deltaplan komen. 'Uit
de school' wil daaraan een steentje
bijdragen.

hoopt ze heimelijk op slecht weer
en een dodelijk ongeval, zodat haar
leven gered kan worden. Als Isabel
overlijdt, komt de wens van Janet
uit. Het begin van een buitengewoon
verhaal over twee families die voor
altijd met elkaar verstrikt raken door
een tragisch ongeluk.

3

5

Door dik en dun		
Danielle Steel
De zussen Gracie en Victoria
verschillen als
dag en nacht
van elkaar:
Gracie is mooi,
slim en succesvol, terwijl
Victoria het
zwarte schaap
van de familie is. Victoria wordt er
diep ongelukkig van en zoekt haar
toevlucht in eten. Zodra ze haar
diploma heeft behaald, vertrekt
ze naar New York om daar haar
droom te verwezenlijken: lerares
worden. Niet veel later komt het
geplande sprookjeshuwelijk van
haar zus Gracie echter onder
druk te staan en heeft ze zelf een
bijzondere ontmoeting. De zussen
steunen elkaar door dik en dun.
Stukje bij beetje groeit Victoria’s
zelfvertrouwen, maar zal het haar
ooit lukken om de pijn te vergeten
en van zichzelf te gaan houden?

4

Onvervangbaar		
Stephen Lovely
Alex Voormann,
een veelbelovende jonge
archeoloog,
is getrouwd
met Isabel, de
vrouw van zijn
dromen. Wanneer Isabel
plotseling komt
te overlijden door een auto-ongeluk,
stemt Alex erin toe haar hart te
doneren.
Janet Corcoran is docent, moeder
van twee jonge kinderen en hartpatiënt. Ze staat op de wachtlijst voor
een harttransplantatie, maar haar
kansen zijn klein. Iedere dag, wanneer ze naar het weerbericht kijkt,

en dit weekend in het lentezonnetje
voor het eerst geproefd. Ik moet
zeggen, het zal nooit een goed glas
prosecco vervangen, maar het komt
aardig in de buurt!
Deze light life bubbels worden in
de varianten wit en rosé geleverd.
Hoe worden deze wijnen eigenlijk
gemaakt?
Al in 1908 patenteerde een Duitse
wijnproducent een manier om
alcohol aan wijn te onttrekken.
Deze techniek is sindsdien sterk
geëvolueerd tot een high-tech
destillatieproces, waarbij de wijnen
onder vacuüm tot maximaal 28°C
worden verwarmd. Tijdens dit proces worden de alcohol en de andere
aromahoudende bestanddelen van
de wijn van elkaar gescheiden en de
ingrediënten van de wijn worden zoveel mogelijk behouden. Misschien
denkt u meteen dat de wijn erg zoet
zal zijn, maar dit is niet het geval.
De smaak is nooit helemaal strak-

De macht van een maitresse
René Diekstra
Op 27 augustus 1830
werd Louis
Henri Joseph, hertog
van Bourbon en de
laatste prins
van Condé,
dood in zijn
slaapkamer
aangetroffen. Opgehangen aan de
spanjolet van een raam. Daarmee
begon een raadsel dat tot op de dag
van vandaag onopgelost is gebleven.
Hoewel zijn maîtresse, de barones
van Feuchères, altijd heeft ontkend
iets met de dood van haar minnaar
van doen te hebben gehad, werd ze
al spoedig van actieve betrokkenheid
beschuldigd. Twee jaar lang was ze
het middelpunt van strafrechtelijk
onderzoek en civiele processen.
Maar veroordeeld werd ze nooit.
Maar is zij werkelijk het minnaresmonster geweest waarvoor zovelen
haar hielden en tot op de dag van
vandaag meestal nog houden? Wie
was de barones van Feuchères
eigenlijk, die geboren werd als
Sophie Dawes, en in bittere armoede
opgroeide in een gezin in Engeland,
op het eiland Wight? Die het schopte
tot barones in een vreemd land en
daar jarenlang intensieve contacten
onderhield met de belangrijkste en
machtigste mannen en vrouwen van
haar tijd. Die mede-erfgenaam werd
van een van de grootste vermogens
die Frankrijk in die tijd kende. En
vooral: waarom is het werkelijke,
het gehele verhaal van de gebeurtenissen voorafgaande aan en tijdens
die noodlottige augustusmaand van
1830 nooit verteld?

droog er is altijd een heel klein
zoetje in te proeven, maar die voert
gelukkig niet de boventoon. De
flessen sparkling wijn zitten in een
mooie champagnefles verpakt en
je opent hem net zoals alle andere
bubbels met een feestelijke knal.
Als je dus met vrienden buiten in
het zonnetje zit en je niet meer het
buitenbeentje wilt voelen, dan is
een alcoholvrije bubbel een heel
goed alternatief... Ondertussen tel
ik wel die drie maanden af.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Hmmm Met Hesse Bowling Mijdrecht

Een vleugje nostalgie
Ik ben ongelofelijke fan van American Diners, de restaurants die in de jaren vijftig enorm populair waren. Ze
vlogen als paddenstoelen uit de grond in de USA. Van origine waren het treinwagons, waar de wielen vanaf
werden gehaald, zodat ze overal te plaatsen waren. Doordat ze smal waren, werden er zogeheten Dinerbooths in
gemaakt: twee bankjes tegenover elkaar, met een tafel in het midden. Aan de andere lange zijde was een counter
met barkrukken, meestal voorzien van jukebox. Het was dé plaats voor de jeugd om bij een te komen. U heeft
ze vast wel ergens in een film gezien, en iedere VS-bezoeker weet waar ik over praat. Ondanks dat dit soort
restaurants in de jaren zeventig volledig onder de voet werden gelopen door de fastfoodketens onder leiding
van de gele M, behoren ze tegenwoordig tot het cultureel erfgoed van Amerika. Als regelmatig bezoeker van dit
continent ben ik altijd op zoek naar de originele diners en zodra ik er een vind, ga ik er steevast even lunchen of
dineren om niet alleen het eten, maar vooral de sfeer van vervlogen tijden te proeven. Mijn gekte voor deze restaurants gaat zo ver dat ik een heuse dinerbooth in huis en zelfs op mijn kantoor heb staan. In combinatie met
een jukebox uit 1960 waan ik me af en toe terug in de tijd van de Rock & Roll.
door patrick hesse

Meteen bij binnenkomst bij de Bowling in Mijdrecht blijken de eigenaren deze passie met mij te delen,
want onmiddellijk valt me de diner
inrichting op en ben ik blij verrast. De
knalrode bar doet de rest en met de
bowlingbanen rechts van mij en de
uitstekende achtergrondmuziek, voel
ik me onmiddellijk thuis.
Sinds september vorig jaar zijn
de deuren van Bowling Mijdrecht
geopend en heeft al menig bowlingfan zijn hart kunnen ophalen in het
gebouw dat in het verlengde ligt van
het Veenweidebad, het zwembad dat
afgelopen zomer feestelijk geopend
werd door toenmalig wethouder
Dekker. Bowling Mijdrecht is in
de punt van het prachtige gebouw

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

gesitueerd en is onderverdeeld in een
riante bowlingbaan met restaurantgedeelte en een apart restaurant onder
de naam All in the family, met plaats
voor ruim honderd stoelen. Uiteraard zijn beide gedeelten ook apart
af te huren. Samen met collegafotograaf Jaap Maars nam ik graag
de uitnodiging aan om gezellig een
vorkje te komen prikken. We kiezen
er voor om behaaglijk in het bowlinggedeelte te gaan zitten, waar op dat
moment een stel uitgelaten kids een
kinderpartijtje beleeft, onder toeziend
oog van een paar ouders die lekker
zitten te borrelen. Het is gezelligheid
troef. Op de achtergrond zingt wijlen
Dan Hartman een van zijn klassiekers
Instant Replay en zowel Jaap als ik
zijn in opperbeste stemming; enig!
We maken kennis met de trotse
eigenaren Margret van Tol en Alan
Coltman, beiden zelf fanatieke
bowlers, die een lang gekoesterde
droom zagen uitkomen in de vorm
van deze schitterende locatie. Na een
gezellig gesprek met Margret over
American Diners, maken Jaap en ik
onze culinaire wensen bekend aan de
vriendelijke medewerker. De menukaart biedt geen moeilijke culinaire
hoogstandjes, maar er is beslist voor
een ieder iets van hun gading: onder
andere spare ribs, biefstuk, varkenshaas en een vegetarische pasta.
Als voorgerecht kiest collega Jaap
voor de toast all-in (champignons, ui,
paprika, tomaat, ham & sambal) en ik
ga voor de kiprollade carpaccio met
mosterd dressing.Binnen een mum
van tijd staan onze voorgerechten op
tafel en dat komt goed uit, want we

Kapsalons doneren 6 euro per klant

Hizi Hair stunt mee voor War Child
Vanaf vandaag, 25 maart, toeren de
dj’s van Radio 538 een week lang
door het land om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor War Child.
Ze roepen iedereen in Nederland
op om stunts aan te gaan in ruil
voor donaties.
Hizi Hair steunt zelf al jaren de
projecten van War Child en stunt
in deze actieweek met Radio 538
mee. Op 28, 29 en 30 maart doneert
Hizi Hair 6 euro per klant. Voor 12
euro kan War Child één oorlogskind
helpen, dus met iedere twee klanten
steunt Hizi Hair één kind. Kom je
laten knippen!
Dagelijks groeien miljoenen kinderen
op in oorlog. Zij hebben hulp nodig

om hun ervaringen te verwerken. Tot
en met vrijdag 1 april staat Radio
538 geheel in het teken van de
landelijke actie ‘538 voor War Child’.
Een week lang trekt het radiostation
met twee trucks langs 27 plaatsen in
Nederland. De dj’s roepen particulieren, bedrijven, verenigingen, kinderen
en scholen op om stunts aan te gaan
in ruil voor donaties. Niets is te gek.
Alles met maar één doel: zoveel
mogelijk geld ophalen voor oorlogskinderen.
Hizi Hair stunt mee voor War Child
Op 28, 29 en 30 maart stunt Hizi
Hair mee met ‘538 voor War Child’
om zo veel mogelijk oorlogskinderen
een kans te bieden op een betere
toekomst. Daarom hoopt men op zo

lusten wel wat. De glimlach op het
gezicht van Jaap onder het mom van
”lekker pittig” spreekt boekdelen.
Ook mijn voorgerecht smaakt verrassend, zo heb ik carpaccio nog nooit
gegeten.
Tussendoor nemen Jaap en ik een
kijkje in het restaurant All in the
family; een grote ruimte waar een
serieus feest geen problemen zal geven. Een van de grote voordelen van
deze locatie: riante parkeerplaatsen
en je zult nooit klachten krijgen van
geluidsoverlast gezien de locatie.
Inmiddels is daar het hoofdgerecht voor Jaap varkenshaasmedaillons met pepersaus en ik heb gekozen
voor de biefstuk all-in met champignons en ui, bijgestaan door overheerlijke frieten.
Het smaakt allemaal opperbest en
gezien de prijzen (voorgerecht gemiddeld 7 euro; hoofdgerecht gemiddeld rond de 13 euro) die zeer billijk
zijn voor bijna iedere portemonnee.
De gezelligheid zit er goed in en dus
besluiten Jaap en ik toch nog een
dessert te nemen: huisgemaakte
appeltaart met ijs en na nog een
overheerlijke bak koffie nemen Jaap
en ik voldaan afscheid van Margret
en Alan. We moeten snel terugkomen
om een potje te bowlen.
Het kan geen toeval zijn dat het adres
van de Bowling Mijdrecht Ontspannigsweg 1A is. Want of je nu een
feest te vieren hebt of een bedrijfsuitje of gewoon gezellig met z’n
viertjes of tweetjes wat ontspanning
zoekt, ga lekker een keertje bowlen
en daarna lekker eten. Dit alles voor
een vriendelijk bedrag...

veel mogelijk klanten tijdens de 3
actiedagen in de 54 salons van HiZi
Hair in Nederland. HiZi Hair heeft
naast aandacht voor haar klanten ook
aandacht voor de wereld om haar
heen. Vorig jaar heeft Hizi Hair bijna
20.000 euro opgehaald door een
week lang de gehele omzet van het
knippen van kinderen aan War Child
te doneren. War Child en Hizi Hair
zijn al vier jaar partners en vormen
samen ‘a perfect pair’.

Bowling Mijdrecht

Dinsdag 12.00 – 00.00 uur
Woensdag 12.00 – 00.00 uur
Donderdag (reserveren vanaf 40
personen)
Gesloten (m.u.v. schoolvakanties)
Vrijdag 12.00 – 00.00 uur
Zaterdag 12.00 – 00.00 uur
Zondag 12.00 – 22.00 uur

Ontspanningsweg 1A
3641 SV Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 25 69 45
Openingstijden

Maandag 12.00 – 00.00 uur

zelf stunts te bedenken en uit te
voeren. Dat kan van alles zijn: optredens, wedstrijden, inzamelingsacties, kortom alles wat kan bijdragen

om zoveel mogelijk oorlogskinderen
te helpen. Stunts kunnen worden
aangemeld via

www.538voorwarchild.nl.

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Ook tal van bekende Nederlanders
zetten zich in voor de actie; BN’ers
voeren spraakmakende stunts uit,
die alleen doorgaan als ze voldoende steun krijgen van luisteraars in
de vorm van sms’jes. De opbrengst
van de sms’jes komt ten goede aan
de actie ‘538 voor War Child.’
Daarnaast roept ‘538 voor War
Child’ iedereen in Nederland op om

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
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Kort nieuws
Districtsraad in het
teken van Haïti
Op 30 maart a.s. om 20.00 uur
organiseert het district Stichts
Weidegebied van Het Nederlandse
Rode Kruis een ledenvergadering,
waarbij alle vrijwilligers en leden/
donateurs van harte welkom zijn.
Naast de vaste agendapunten, zoals
het jaarverslag over 2010 en het
financieel verslag over 2010 wordt
aandacht besteed aan de situatie in
Haïti. Via de media zien en horen
we dat het in Haïti, zoveel maanden
na de ramp, nog steeds een chaos
is en dat de leefomstandigheden er
erbarmelijk zijn. Hoe kan dat? Wat
gaat daar mis?
Twee jongeren bestuursleden
van het Rode Kruis, Johanneke
Tummers en Masooma Yousufzai,
komen daarover vertellen. Johanneke en Masooma reisden van 6
tot 12 januari 2011 naar Haïti. Op
het zwaar getroffen eiland wilden
zij een indruk krijgen van de efficiency van de internationale hulpverlening, waaronder die van Het
Rode Kruis. Met het oog op een
mogelijke samenwerking legden
zij ook contacten met jongeren van
het Haïtiaanse Rode Kruis. Tijdens
hun bezoek probeerden Johanneke
en Masooma antwoord te krijgen
op vragen als: Waarom wonen er
nog steeds zo'n anderhalf miljoen
mensen onder tentzeilen? Hoe
kan het dat de cholera zich zo snel
verspreid? Wordt ons geld wel goed
besteed? Vragen en antwoorden
die ons allen aangaan, omdat ze
wellicht ook wat zeggen over
internationale hulpverlening in
het algemeen. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.
Deze avond wordt gehouden in het
Gemeentehuis van Woerden, zaal A
01, ingang Bleek 2 (zij-ingang).

Veel belangstelling voor VIB-bijeenkomst met nieuwe college
Leden van bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen waren
maandag jl. te gast bij Gemeente De Ronde Venen. Onder dagvoorzitterschap van journalist Frénk van der Linden werd een aantal uiteenlopende en voor ondernemers interessante onderwerpen behandeld.
Er was de gelegenheid om vragen te stellen aan de vier leden van het
nieuwe college, er waren presentaties van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen en van De Beursvloer en ook burgemeester Burgman
schoof aan om een bijdrage te leveren aan de discussie.
door rob isaacs

foto's vib de ronde venen

Elk van de vier collegeleden kreeg
precies één minuut de tijd om de
vraag ‘Wat is uw droom en wat zou
u doen als u onbeperkte middelen
en onbeperkte macht zou hebben?’
te beantwoorden. Wethouder Erika
Spil zou de situatie in verpleeg- en
verzorgingshuizen willen verbeteren.
“Er komen steeds meer ouderen, die
hebben recht op goede zorg, dicht
bij de kernen.” Wethouder Ingrid
Lambregts zou haar droom ook graag
verwezenlijkt zien: gezamenlijk met
ondernemers, inwoners en verenigingen komen tot oplossingen en tegelij-

kertijd ook de snelheid er in houden,
ondanks de bezuinigingen waar het
college zich voor geplaatst ziet. Wethouder Pieter Palm wil eigenlijk niet
dromen, maar de realiteit onder ogen
zien: “Het huishoudboekje van de
gemeente moet op orde; de financiën
moeten gezond worden. Dat vraag
om maatregelen, zoals bezuinigen
op wegenonderhoud en 'snijden in
eigen vlees': kijken waar we het als
gemeente efficiënter kunnen doen.”
Wethouder Kees Schouten ziet in zijn
droom dat de potentie van de recreatieve mogelijkheden beter wordt

benut. “Samen met de recreatieondernemers moeten we deze regio
beter op de kaart gaan zetten.”
Vervolgens werd Pieter Palm
door Frénk geïnterviewd over zijn
portefeuille economische zaken en
bedrijvigheid. Palm constateert een
goed ondernemersklimaat en wil
graag 'in touch' blijven met de ondernemers en hun intiatieven stimuleren.
Een goed voorbeeld hiervan vindt hij
de ontwikkelingen rond Koopcentrum
Mijdrecht. Daarnaast wil hij inzetten
op toekomstbestendige bedrijven,
duurzaamheidsagenda en op toerisme.
De toeristische inkomsten in onze
gemeente zijn te vergelijken met
die van een stadje uit de Betuwe, zo
meldde hij en dat moet beter kunnen,
naar zijn oordeel.

kend voorzitter) en Arwin Brouwer
(aantredend voorzitter).
Het openen en sluiten van de bijeenkomst waren de laatste officiële
handelingen van Ruud van Dijk, die
ruim tien jaar de voorzittershamer
hanteerde. Zijn opvolger Arwin Brouwer bedankte namens het bestuur en
leden van de VIB Ruud van Dijk voor
zijn inzet en diplomatieke aanpak van
vaak complexe zaken, die politiek
niet eenvoudig waren. Ook Ruud van
Dijk verwoordde zijn droom: “Over
tien jaar hebben we een VIB met
1.000 in plaats van 250 leden. Ik heb
er alle vertrouwen in.”

Aan de hand van stellingen en vragen
uit de zaal werd verder gediscussieerd door het college en VIB-bestuursleden Ruud van Dijk (vertrek-

Vinkeveen

Michel Bak werd
Open Ronde Venen
Biljart Kampioen
Afgelopen weekend werd er in
Café de Merel te Vinkeveen gestreden om de titel Open Ronde Venen
Kampioen 2011. Vrijdagavond en
zaterdag startten maar liefst 46
deelnemers en deelneemsters om
uiteindelijk te kijken wie zondag de
fel begeerde titel in ontvangst zou
mogen nemen. Dit bleek na zeer
fraaie partijen en een ongemeen
spannende strijd in de finale Michel
Bak tegen Jim van Zwieten te
zijn, beiden van biljartclub De
Paddestoel. Michel tikte het uit
in veertiende beurt en mag zich
een jaar lang Open Ronde Venen
kampioen noemen. Als derde eindigde Niels Thomas uit Kockengen
die de kampioen van verleden jaar
geen kans gaf. De prachtige bekers
waren geschonken door Signaal
Service van Wim Roest uit Vinkeveen. Met dank aan deze sponsors,
want zonder hen is het bijna niet
mogelijk een dergelijk toernooi te
organiseren. In het weekend van
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10
april worden de kampioenschappen van de 4 en 5 sterren van de
Biljartfederatie afgewerkt in Café
de Merel te Vinkeveen.

Lenterit 2011 op zondag 3 april a.s.
Op zondagmiddag 3 april a.s. vindt rondom Mijdrecht voor de achtste
keer de jaarlijkse Lenterit plaats voor het hele gezin. Deze recreatieve
puzzelrit voor het goede doel, waaraan iedereen per auto of motor kan
deelnemen, voert traditiegetrouw door een fraai stukje Nederland.
Er is een aantrekkelijke route van
ca. 100 km uitgezet langs de mooiste
plekjes in de omgeving. In plaats van
een routekaart krijgen de deelnemers
aanwijzingen op basis een ‘stripverhaal’ met bolletjes en pijltjes. Ook

moeten er onderweg fotovragen
worden beantwoord. Dit jaar is de
inschrijving voor de eerste keer ook
opengesteld voor motorrijders.
Iedereen kan deelnemen; men hoeft
niet te kunnen kaartlezen of over

puzzelrit-ervaring te beschikken. Ook
kinderen zijn van harte welkom; zij
kunnen assisteren bij het uitvoeren
van de opdrachten. Het recreatieve
karakter van de tocht staat voorop;
de Lenterit is dan ook géén tijdrit of
rally. De organisatie van de rit is in
handen van de Lionsclub MijdrechtWilnis die met de opbrengst van de
Lenterit altijd een goed doel steunen:
dit keer gaat de opbrengst naar de
Stichting Gehandicaptenplatform De
Ronde Venen.
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

Klassiekers, sportwagens, cabriolets,
maar ook alledaagse modellen; alles
mag meedoen aan de Lenterit. Dit jaar
kunnen voor het eerst ook motorrijders
deelnemen.
foto patrick hesse

(de puzzelrit volledig juist verreden
én alle vragen goed beantwoord), zijn
door sponsors fraaie prijzen beschikbaar gesteld, o.a. “zelf rijden op een
circuit” en 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.
De start vindt plaats op zondag 3
april a.s. tussen 12.00 en 13.00
uur bij Eet- en Drinkgelegenheid
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 aanmelden op: www.lenterit-mijdrecht.nl
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De Club van… Gert Hans

Regiokoor is een koor met ambitie
Nederland kent een omvangrijke koortraditie. Er zijn in ons land meer
koren dan voetbalverenigingen, aldus Gert Hans, artistiek leider van
Regiokoor De Ronde Venen. Het Regiokoor is begin 2005 opgericht en
heeft in korte tijd een flinke reputatie opgebouwd. Het koor richt zich
op het klassieke repertoire. Jaarlijks worden er tenminste twee concerten gegeven. Een van de hoogtepunten was het concert in februari
2009 in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam.
door piet van buul

De initiatiefnemers die destijds
besloten een nieuw koor op te
richten, hadden een duidelijk doel
voor ogen. “Vanaf het begin was er
een heldere ambitie,” zegt dirigent
Gert Hans. “Het moest een koor
worden dat zich ging toeleggen
op het klassieke repertoire. En
de leden moeten bereid zijn zich
niet te beperken tot de wekelijkse
repetitieavonden, maar ook thuis
verder te werken aan hun partij. We
richten ons sterk op het leveren van
prestaties. Overigens vormen het
plezier in het zingen en een goede
sfeer met elkaar de basis om tot
goede prestaties te komen.”

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

foto patrick hesse

Gert Hans is muziekdocent met een
drukke privépraktijk aan huis in
Wilnis. Hij is vanaf de oprichting als
muzikaal leider bij het Regiokoor
betrokken.
Het Regiokoor is een gemengd koor
dat bestaat uit ongeveer 45 zangers
en zangeressen. Gert: “Het zijn
allemaal actieve zangers, die wat
meer uit hun hobby willen halen.
En dat kan bij ons, want we hebben
een pittig repertoire. Daarbij kun
je denken aan werk van Mozart en
Händel, van Vivaldi en Bach. Voor
het komende concert, ‘Bach en zijn
Tijdgenoten’, hebben we cantates
van Bach en werken van Zelenka en
Vivaldi geprogrammeerd.”
Het koor heeft daarnaast ook werk
van componisten uit de twintigste
eeuw, zoals Michel en Fauré, alsmede hedendaagse spirituals, carols
en dergelijke op het repertoire.
Concerten
De wekelijkse repetitieavond is
op maandagavond in de Veenhartkerk in Mijdrecht. Gert: “Meestal
doen we jaarlijks een wat kleiner
concert, met begeleiding van een
klein ensemble, een pianist en
fluitist of zo. En één keer per jaar
is er dan een groot concert, waarbij
we ook altijd een orkest voor de
begeleiding inhuren. We werken
veel met het NASKA, het Nationaal
Symfonisch Kamerorkest. Dat is een
orkest van gemiddeld zo’n twintig
jonge afgestudeerde musici. 3 april
is er het concert in de Johannes de
Doper kerk in Mijdrecht. Een prima

locatie met een goede akoestiek.
We kunnen daar ongeveer 450 bezoekers ontvangen. Dan gaan we in
november van dit jaar in De Rank in
Mijdrecht de Deutsche Messe van
Schubert zingen en voor december staan Christmas Carols op het
programma in de kerk in Nes aan
de Amstel. En volgend jaar gaan
we de Paukenmesse van Haydn
uitvoeren. We kijken nog met veel
plezier terug op het grote concert in
het Concertgebouw in Amsterdam.
Die productie deden we samen met
koren uit Maarssen, Alphen aan de
Rijn en Zeist, waar ik ook dirigent
van ben. Dat concert was helemaal
uitverkocht. Er reden vanuit De
Ronde Venen speciale bussen om de
bezoekers te vervoeren.”
Op de site van het koor
www.regiokoorderondevenen.nl kan
men alle informatie over het Regiokoor vinden. Daarbij ook foto’s van
optredens en zelfs geluidsfragmenten van uitgevoerde werken.
Cultuur als sluitpost
Gert Hans maakt zich zorgen
over de toenemende neiging van
overheden om steeds minder geld
uit te trekken voor kunst en cultuur.
“Er is al jaren een tendens om te
korten op de muziekscholen en
kunstencentra,”stelt Gert vast. “En
de recente besluiten om de BTW
voor kunst en cultuur te verhogen
naar 19% gaat er flink inhakken.
We merken dat als Regiokoor ook
heel direct. We hebben nooit een
vaste subsidie van de gemeente
gehad. Dat is op zich niet erg. Maar
wanneer we een uitvoering hebben
komen daar natuurlijk flink wat
kosten bij kijken. Denk aan de accommodatie, geluid en licht. En je
moet een orkest en solisten inhuren.
Die moeten ook allemaal die extra
BTW berekenen. Voor ons betekent
het, dat een concert volgend jaar
al gauw zo’n zevenhonderd euro

Gert Hans: “De BTW op kunst en cultuur moet niet worden verhoogd, maar je moet
culturele evenementen juist BTW-vrij maken, om zoveel mogelijk mensen de kans
te geven er van te genieten.”
duurder wordt, alleen al door de BTW
verhoging. En dat moeten we dan in
de kaartprijs doorberekenen. Zo worden veel projecten op den duur niet
meer uitvoerbaar en wordt het culturele leven sterk ontmoedigd. Ik vind
dat de overheid hier kortzichtig bezig
is. Men gaat er aan voorbij dat muziek
maken en van muziek genieten heel
belangrijk is voor het leefklimaat.
Dat zou je juist moeten stimuleren.
Ik vind dan ook dat die BTW niet
moet worden verhoogd, maar dat je
culturele evenementen juist BTW
vrij moet maken om zoveel mogelijk
mensen de kans te geven er van te
genieten. De gemeente hoeft ons niet

structureel te subsidiëren. Maar men
kan wel per project bijdragen. En
zelf proberen we zoveel mogelijk aan
de weg te timmeren, fondsen aan te
spreken en kaarten te verkopen. Want
nogmaals, wij vinden het natuurlijk fijn
om op te treden. Daarmee dragen we
ook bij aan het culturele klimaat in de
gemeente. En dat mag eigenlijk best
wel gewaardeerd worden,” vindt Gert
Hans.
Of er voor het concert op 3 april a.s.
om 15.00 uur in de R.K. kerk Johannes de Doper nog kaarten beschikbaar
zijn, kan men navragen bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht of bij De Bree in
Vinkeveen.

Belasting besparen bij overlijden?
Indien ouders zijn getrouwd en geen testament hebben gemaakt zorgt de wet ervoor dat als een van de
ouders overlijdt, de overblijvende ouder de erfdelen van de kinderen niet meteen hoeft uit te betalen. De
overblijvende ouder erft namelijk álle bezittingen en schulden. De kinderen houden hun erfdelen tegoed en
krijgen de erfenis pas als beide ouders zijn overleden. Goed geregeld?
Ook al krijgen de kinderen hun
erfdeel bij het overlijden van de
eerste ouder nog niet uitbetaald, er
moet in veel gevallen toch erfbelasting worden betaald. En: omdat de
kinderen hun erfdeel niet krijgen
uitbetaald, moet de overblijvende
ouder deze erfbelasting betalen. In
sommige gevallen gaat dat dan ten
koste van het spaargeld dat bedoeld
was voor onverwachte reparaties
aan het huis of vervanging van de
auto.
Met een tweetrapstestament kunt u
de betaling van de erfbelasting verschuiven naar het moment dat beide
ouders zijn overleden. Anderzijds
kan een testament gebaseerd op de
wettelijke regeling, gerekend over
beide nalatenschappen, tot besparing van erfbelasting leiden maar

dan moet vaak bij het overlijden
van de eerste ouder wel wat aan
erfbelasting worden betaald.
Met de keuze voor een bepaalde
testamentvorm kan dus besparing
of verschuiving van erfbelasting
worden bereikt. Wij kunnen dit met
cijfervoorbeelden gebaseerd op uw
persoonlijke situatie inzichtelijk
maken. Deze persoonlijke situatie
is overigens heel belangrijk bij de
keuze voor een testament. Naast
de besparing of verschuiving van
belasting moet er bij het maken
van het testament rekening worden
gehouden met de leeftijd van degene die het testament maakt, het
vermogen (bezittingen en schulden)
en de gezinssamenstelling.
Indien u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd kunt u een

clausule opnemen in de huwelijksvoorwaarden dat u in geval
van overlijden afrekent alsof u in
gemeenschap van goederen was
getrouwd waardoor ieder voor de
helft gerechtigd is in het totale vermogen. Deze spreiding kan leiden
tot belastingbesparing,
Kleinkinderen kunnen ook een rol
spelen in de besparing van erfbelasting. Een kleinkind kan namelijk
€ 19.114 (vrijstelling in 2011)
belastingvrij van grootouders erven.
Door middel van een legaat in
een testament kan dit bedrag aan
kleinkinderen worden nagelaten.
Het kleinkind krijgt dan bij het
overlijden een geldbedrag zonder
dat daarover erfbelasting hoeft te
worden betaald. Zonder dit legaat
betalen de kinderen (of de partner)

V.l.n.r. Mariëlle van den Bos, Arjen Fanoy en Simone Dinant - de Haan.
over ditzelfde bedrag waarschijnlijk
wél belasting. Vanzelfsprekend kan
ook een lager bedrag dan € 19.114
in het testament worden opgenomen.
Een stel dat niet getrouwd is en
kinderen heeft, moet sowieso een
testament en een samenlevingscontract maken. Gebeurt dat niet dan
bepaalt de wet bij overlijden van de
eerste ouder dat alleen de kinderen
erven.
Wij kunnen u adviseren over de
verschuiving en besparing van

erfbelasting.
Heeft u al een testament? Dan
kunnen wij uw testament voor u
nakijken of deze voldoet aan uw
wensen.
Op 1 januari 2010 is de wet die
de erfbelasting regelt ingrijpend
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor
bestaande testamenten.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Tel. 0297 28 80 86
www.fanoyforsthovel.nl
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Elke dag communiceren noodzakelijk

Fronik Infra uit Mijdrecht bouwt uniek
mausoleum op begraafplaats Zorgvlied
Het is een niet-alledaagse combinatie: een wegenbouwer die 2.200 graven aanlegt op Nederlands bekendste
begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Het Mijdrechtse bedrijf Fronik Infra B.V kaapte de order zelfs voor
de neus van drie grotere partijen weg, door een niet-alledaagse aanpak. Dat resulteerde in een uniek grafkeldercomplex, waarvan men deze week aan de laatste bouwfase is begonnen. Eind mei volgt de officiële
opening. Een mooie kroon op het 50-jarig bestaan van Fronik en een opsteker voor de bouwsector: er is
gelukkig weer eens goed nieuws te melden.
door rob isaacs

Directeur René Fronik is trots op zijn
bedrijf, zijn mensen en op dit project.
En terecht, want gaandeweg zijn
verhaal wordt duidelijk dat we hier
te maken hebben met een unieke opdracht, die unieke oplossingen vergt.
“In 2008 werden we uitgenodigd
door de gemeente Amstelveen, die eigenaar is van Zorgvlied Amsterdam,
om ons in te schrijven voor de uitbreiding van Begraafplaats Zorgvlied.
Daar dreigde een tekort aan graven,
terwijl uitbreiding van het terrein van
de begraafplaats niet mogelijk was.
Met de aanleg van een mausoleum
zou de mogelijkheid ontstaan om
in meer dan twee lagen per graf te
begraven. Het ontwerp beslaat de

helft van de ruimte die anders nodig
zou zijn en draagt daardoor bij aan
een efficiënt grondgebruik,” aldus
René Fronik. Het uitgebreide plan
van aanpak, waarin rekening werd
gehouden met de te verwachten
begrafenissen tijdens de bouw, en
waarin was voorzien van afscherming
van bouwactiviteiten, leverde Fronik
ook de deelname aan het bouwteam
op, om het plan van aanpak uit te
voeren. Het bouwteam bestaat uit de
gemeente Amstelveen, begraafplaats
Zorgvlied, Landschapsarchitecte Ada
Wille en Fronik Infra B.V.
“Je mag best weten dat ik een rondje
om het pand heb lopen juichen toen
we de opdracht binnen hadden,”
vertelt René.

Maquette van ’t Lalibellum. De niveauverschillen zijn duidelijk te zien. Bovenop is
in de achtergrond het vlammonument te zien. Via de helling in het midden krijgt
men toegang tot het plein.

Het ontwerp van het mausoleum, dat
de naam ’t Lalibellum meekreeg, is
van landschapsarchitecte Ada Wille.
’t Lalibellum biedt plaats aan ca.
2.200 graven, waarbij een deel
verhoogd is (kelders 5 lagen diep,
140 cm boven maaiveld) en een deel
op maaiveld (kelders 3 lagen diep).
De kelders zijn afgedekt met platen
waarin een patroon is aangebracht,
waardoor de individuele kelder
opgaat in een plein. Rondom het
verhoogde plein is een zitrand aanwezig. In ’t Lalibellum is veel symboliek
verwerkt, die verwijst naar leven,
dood en het koesteren van herinneringen. Boven op het plateau neemt
een vlammonument een centrale plek
in en bevat een LCD-scherm voor
persoonlijke filmpjes van de overledenen. Hoge stalen zuilen langs twee
zijden van het complex kaderen de
twee pleinen in. Een monumentale
trap met brede, lage treden verbindt
de twee niveaus met elkaar.
René: “Medio februari vorig jaar zijn
we gestart met het uitgraven van
ruim 4.000 m³ grond en het slaan
van 325 heipalen. Alle werkzaamheden geschieden volgens een nauwgezet protocol met alle betrokkenen. Je

René Fronik: “De werkzaamheden vereisen niet alleen een nauwgezette planning,
maar ook continue communicatie met alle betrokkenen. Regelmatig werd de bouw
stilgelegd om geluidsoverlast te voorkomen.”
moet er natuurlijk niet aan denken
dat op het moment dat mensen
afscheid staan te nemen van een
dierbare, er ineens een heistelling in
werking wordt gezet, of er diepladers met grondverzetmaterieel het
uitzicht van de rouwzaal verstoren.
Dat vereist niet alleen een nauwgezette planning, maar ook continue
communicatie met alle betrokkenen.
Regelmatig werden de werkzaamheden stilgelegd om geluidsoverlast te
voorkomen. Daarnaast kregen we te
maken met pas- en meetwerk tussen
de bestaande graven door om het
transport van en naar de bouwput
mogelijk te maken.” De graven liggen
niet op elkaar, maar boven elkaar en
er waren vaak ingenieuze oplossingen
of bijzondere materialen nodig voor
de realisatie van de plannen. “Veel
daarvan zijn tijdens het bouwproces
ontwikkeld. Zaken als fundering,
afwatering, het opvangen van grondwaterstijgingen.”
Natuurlijk beluchting van de graven

vindt plaats via bovengrondse zuilen
en zorgt voor een sneller vergaan van
de stoffelijke resten dan in de bodem
het geval zou zijn. Er zijn twaalf zuilen in de lengte, die de maanden van
het jaar symboliseren en vier in de
breedte, voor de vier seizoenen. De
dekplaten ogen als marmer, maar zijn
gemaakt van beton met gepolijste
afwerklaag. Marmer heeft veel te
lijden van weersinvloeden en breekt
snel. Beton is sterker en lichter.
Inmiddels is het bouwteam begonnen
aan de laatste fase van het project:
de opgang naar het 140 cm hoog liggende plateau. Medio mei verwacht
René Fronik de werkzaamheden te
kunnen afronden. Het project heeft
inmiddels de aandacht getrokken van
toonaangevende bladen uit de bouwsector, dus het zou zomaar kunnen
dat meer beheerders van begraafplaatsen de expertise die Fronik heeft
opgedaan willen inschakelen. Ze zijn
van harte welkom in Mijdrecht.

Geraniums voor
Boomfeestdag
Op woensdag 23 maart is de 55-ste
Boomfeestdag gevierd. 2011 is het
VN Internationaal Jaar van de Bossen en Boomfeestdag onderstreept
het belang van aandacht voor bomen. Natuurvereniging De Groene
Venen wil de aandacht vestigen op
het groen in onze eigen gemeente
en vindt het belangrijk dat kinderen
het belang van openbaar groen
leren begrijpen. De Groene Venen
heeft Boomfeestdag dan ook niet
ongemerkt voorbij laten gaan.

Profiteer nu van 10% voorjaarskorting op Rolluiken en Zonweringsproducten
Mijdrechtse Zonwering Specialist l Genieweg 13 3641 RH Mijdrecht l Tel.: 0297 283834
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Er zijn meer dan 100 geraniumstekjes uitgedeeld onder leerlingen
van groep 7 van basisscholen De
Schakel, St. Jozef en De Pijlstaart.
Zij kunnen de stekjes aan de hand
van de bijgeleverde aanwijzingen
opkweken tot mooie, bloeiende
planten. Op 8 september zal tijdens
de jeugdavond door een vakjury
worden besloten wie daarin het
meest is geslaagd. De leerling met
de mooiste, grootste, gezondste geranium zal een leuke prijs ontvangen. De Groene Venen wenst alle
kwekers-in-de-dop veel succes.
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Het team staat voor u klaar

Complete make-over voor lingerie-speciaalzaak Bonne Nuit
Na twintig jaar Bonne Nuit was het tijd de voor velen zo vertrouwde winkel aan het Mijdrechtse Hofland
een ander, meer eigentijds, aanzien te geven. Na dagenlang hak- en timmer-, schilderwerk en andere verbouwingsperikelen gaan de deuren weer open. Aanstaande zaterdag laten de meiden graag zien hoe het allemaal
geworden is. Veel verandering maar… het team staat er als van ouds voor u klaar.
“Soms moet je wel eens wat veranderingen aan je winkelinterieur
aanbrengen,” vertelt Lilian van der
Schaaf, voor vele dorpsgenoten een
begrip als het om lingerie gaat. De
vakvrouw kijkt terug op de twintig
jaar die ze met haar team actief is
in ons dorp. Begonnen als winkel
die zich ook richtte op de grotere
maten, is Bonne Nuit uitgegroeid
naar een lingeriezaak waar iedereen, klein of groot, dik of dun, erg
mooi of iets minder mooi een keuze
kan maken. De winkel is bekend
geworden door het gratis en goede
advies dat wordt gegeven. “Het zal
niet gebeuren dat iemand met een
slecht passende BH onze winkel
verlaat, dat is onze eer te na.
Uiteraard kijken we wat iemand te
besteden heeft en passen ons daar
op aan. Meestal weten we eigenlijk
wat de wensen van onze klanten
zijn. Dat komt omdat velen ons al
jaren weten te vinden. Soms is dat
voor de partner die zijn vrouw wil
verrassen, een rustgevende gedachte. Omdat we de vrouw in kwestie
kennen, weten we exact wat wel en
niet in aanmerking komt en daar-

door scoort de gever vrijwel altijd.
Het komt steeds vaker voor dat
mannen bij ons binnenstappen om
even later met een leuk cadeautje
de winkel te verlaten.”
Bonne Nuit voert een assortiment
dat veel groter is dan lingerie voor
haar alleen. Badkleding voor hem
en haar, badjassen, schitterend ondergoed ook voor hem, ondeugende
onderkleding voor een romantisch
avondje thuis op de bank. Kortom

tal van zaken die het leven extra
sfeervol maken.
Met de naderende vakantie in zicht
is het een prima idee wat inspiratie
op te doen. De nieuwe voorjaarscollecties bad- en strandkleding
zijn binnen. U bent dus van harte
welkom de nieuwe winkel maar dus
ook de nieuwe collectie te komen
bewonderen. Gewoon doen. Dan
staat u er het komende voorjaar en
de naderende zomer goed voor.

Nieuwe leden van harte welkom

10 jaar waterskiën in Vinkeveen
Voordat er uiteindelijk toestemming verleend werd voor een waterskibaan in Vinkeveen hebben vele mensen
zich actief ingezet om de mogelijkheden voor waterskiën op de Vinkeveense Plassen te onderzoeken. De
nodige ‘hobbels’ moesten genomen worden om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Het is alweer 10 jaar
geleden dat het groene licht gegeven werd. De waterskivereniging De Ronde Venen viert dan ook dit jaar
haar 10-jarig jubileum.
Er is in deze 10 jaar veel veranderd. Wat vroeger alleen waterskiëën was, is tegenwoordig uitgebreid
met wakeboarden, wakesurfen,
wakeskaten en kneeboarden. De
ontwikkelingen op dit gebied staan
niet stil en dat hoort bij een club als
deze. Jaarlijks zijn er vele mensen
die ervan genieten om hun rondjes
over de plas te maken. Gedurende
het jaar worden er voor de leden
van de waterskivereniging diverse
activiteiten georganiseerd. Een
opening van het seizoen, 2 kindermiddagen, een wakesurfclinic en dit
jaar dus ook een jubileumfeest. De
vereniging is volwassen en professioneel geworden.
Naast plezier beleven op het water
staat veiligheid hoog in het vaandel.
Tijdens de openingstijden van de
baan zijn er vaak baancommissarissen aanwezig. Deze zien erop toe
dat alles veilig en volgens de regels
plaatsvindt. Ook letten zij erop
dat het niet te druk is op de baan.
De baan begint al met een prachtige steiger waar de leden kunnen
aanleggen om op hun gemak het
wakeboard of de ski’s aan te trekken. Verder is de baan duidelijk
gemarkeerd met gele boeien om de
‘grenzen’ aan te geven.
Heb je zelf geen boot of materiaal
dan bestaat er bij onze ‘Wakeboardschool’ de mogelijkheid tot het
nemen van lessen. Gerard en Petra
van Wakeboardschool Vinkeveen
bieden een breed pakket aan

mogelijkheden. Van klein tot groot,
echt schitterend om te zien hoe zij
mensen enthousiast kunnen maken
voor deze sport en het ze ook kunnen leren.
Jaarlijks vragen velen hun vergunning weer aan voor het komend
jaar, ook dit jaar is dat weer in volle
gang. Dat wil niet zeggen dat er
geen mogelijkheden meer zijn, er
zijn nog vergunningen verkrijgbaar!
Mocht je interesse hebben infor-

meer gerust eens naar de mogelijkheden. Op de site www.waterskidrv.nl
is veel informatie te vinden. Via dit
medium houden we je op de hoogte
van de mogelijkheden en festiviteiten.
Kortom, er is in 10 jaar veel veranderd en het fantastische initiatief
van vele jaren geleden is uiteindelijk uitgegroeid tot een prachtig
fenomeen. Kom zelf eens kijken!

Feestpakket Wereldwinkel
Mevrouw Burger heeft het leukste
feestidee ingeleverd bij de wereldwinkel in Mijdrecht en daarmee een
feestpakket gewonnen. Vrijwilliger
Wim den Boer overhandigde haar
de handgemaakte feestschaal met
de vlaggetjes, kaarsen, thee en de
lekkerste chocolade.

Erkend Leerbedrijf
Een mens is nooit te oud om
te leren, luidt het gezegde
en ik zou daar volmondig:
‘gelukkig niet!’ aan willen
toevoegen.
Leren is leuk, leren is fijn en
op het gevaar af, dat ik nu allerlei
schoolboeken van scholieren naar
mijn hoofd krijg; leren is het mooiste wat je als mens kunt doen.
Het aardige is dat als je eenmaal
veel geleerd hebt en kunt –want
in mijn vak zit kennis niet alleen
in je hersens, maar ook in je hart
en vooral in je vingertoppen– dan
kun je ook nog eens lesgeven en als
je lesgeeft, heb je altijd een goed
excuus om nieuwe dingen te leren.
Elke les dwingt mij weer om na te
denken en in de boeken te duiken
en daar geniet ik van.
Toen ik enkele jaren geleden mijn
atelier van Westhoek Wonen kreeg,
piekerde ik er niet over om de
prachtige ruimte alleen voor mijn
eigen kunstpraktijk te houden, maar
zag meteen de mogelijkheden tot
lesgeven. Mijn vak is zo mooi, dat
wil ik delen. Zo geschiedde. Dus
wordt in dezelfde ruimte waarin ik
mijn kunstwerken maak, ook naar
hartenlust geknutseld en geschilderd, wordt mijn kunstbibliotheek
gebruikt door heel veel kinderen bij
hun werkstukken en spreekbeurten
voor school en is mijn graffitiwerkplaats een ware hof voor heel veel
liefhebbers.
Lesgeven brengt een dynamiek in
je leven die je scherp houdt. Of ik
nu met een zwakbegaafde jongen
zit te knutselen met toiletrollen, of
dat er een studente van de Willem
de Kooningacademie bij me komt
voor haar afstudeerproject, ik een
meisje leer werken met de spuitbus
of vertel over Picasso, het is me
allemaal even lief.
Al snel kwamen er verzoeken van
jongeren om stage te kunnen lopen,
iets wat ik vreselijk leuk vond.
Snuffelstages, waarin scholieren
een weekje meedraaien om eens te
kunnen zien wat zo’n kunstbedrijf
nou inhoudt.
Aan mij de taak hen te vertellen dat
het niet alleen tekenen of schilderen
is wat we doen, maar vooral ook
opruimen, schoonmaken, materialen
halen, latexen, lessen voorbereiden

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.

en al dat soort minder aantrekkelijke
zaken. In zo’n stageweek moeten de
jongeren best heel hard werken maar
tot nu toe waren ze gelukkig allemaal
enthousiast.
Enkele maanden geleden kreeg ik
de vraag van een vaak aanwaaiende
jongere of ik een Erkend Leerbedrijf
wilde worden; dan zou hij voor zijn
opleiding voor Sociaal Cultureel
Werker (ROC) zijn verplichte stage
op Dorpsacademie Mus & Muzen
kunnen lopen. Daar had ik wel oren
naar. Ik wendde mij tot de desbetreffende instantie en worstelde mij door
de ingewikkelde site. De site was zo
onhandig –of ik, daar wil ik van af
zijn– dat ik met invullen door een
slimme leerling via Twitter terzijde
gestaan werd, wat meteen duidelijk
maakt dat deze juf ook niet alle wijsheid in pacht heeft. Daarna volgde
een gesprek met een dame van de organisatie zelf op Dorpsacademie Mus
& Muzen. Na dit uitvoerige gesprek
en het beantwoorden van veel vragen
mag ik nu dus met trots verkondigen:
ik heb een Erkend Leerbedrijf!
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AVE Orthopedische Klinieken

VACATURES

Nu ook orthopedie-specialisten bij PK Sport in Vinkeveen
PK Sport in Vinkeveen is sinds kort uitgebreid met een Zelfstandig BehandelCentrum
(ZBC) van AVE Orthopedische Klinieken. In deze poli-vestiging binnen sportschool PK
Sport houdt orthopedisch chirurg drs. I. van der Haven, in samenwerking met Fysiotherapie Praktijk Van Bruggen, wekelijks op woensdagmiddagen spreekuur. De orthopedisch
chirurg van AVE Orthopedische Klinieken is vooral gespecialiseerd in behandelingen van
knie-, heup- en schouderproblematiek, maar men kan ook voor andere klachten of vragen
van orthopedische aard bij hem terecht.
Een ZBC is
een zelfstandige
kliniek, die in
feite dezelfde
faciliteiten
kan bieden als
een ziekenhuis, zij het
kleinschaliger.
Bovendien
is een ZBC
doorgaans
meer gespecialiseerd,
waardoor
de kwaliteit
beter zal zijn en meer op maat gesneden.
De ZBC van AVE Orthopedische Klinieken
is de nieuwste vestiging van de organisatie,
die inmiddels bestaat uit zeven poli- en drie
OK-vestigingen: in Almere, Lelystad, Amsterdam, Bosch en Duin, Huizen, Rijssen en in
Vinkeveen.
Wie zich meldt bij de polikliniek van AVE
Orthopedische Klinieken, kan doorgaans
snel terecht, hoeft niet lang wachten in de
wachtruimte en kan snel worden behandeld
cq. geopereerd. Alle zorg wordt volledig vergoed, mits men een verwijzing van de huisarts
heeft.
AVE Orthopedische Klinieken levert in samenwerking met Fysiotherapie Van Bruggen
binnen de muren van PK Sport een zorgcombinatie waarbij men vanuit beide disciplines

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

zowel kan worden gezien, mogelijk chirurgisch worden behandeld met een eventueel
daaraan gekoppeld fysiotherapeutisch vooren nabehandelingstraject. Directe contacten
tussen de orthopedisch chirurg en fysiotherapeut liggen ten grondslag aan een succesvolle behandeling. PK Sport staat daarnaast
garant voor het faciliteren van professionele
fysio- en sportmogelijkheden vóór, tijdens en
na de behandeling. Voor vragen, informatie of
contactgegevens kan men terecht op:
www.fysiotherapievanbruggen.nl en/of
www.pksport.nl. Contact opnemen met AVE
orthopedische Klinieken voor een afspraak in
Vinkeveen?
Voor een afspraak kan men terecht bij het
centrale telefonische informatie- en afspraken nummer: 035 – 622 32 60. Kijk ook op:

Functie: Interieurverzorgster
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Backoffice Retail
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Selfstoragemedewerker m/v
Organisatie: HuurEenBox
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Coordinator Transport
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Een medewerker grondzaken
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Implementatie Specialist Match-Online (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: ICT Service Desk Medewerker met groei ambitie
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkend kok (m/v)
Organisatie: Golfpark Wilnis BV
Plaats: Wilnis

Functie: HOUSEKEEPING HOTEL MIJDRECHT
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker personeelszaken
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

www.ave-orthopedischeklinieken.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 12

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.

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.

Zweeds raadsel week 12
goedgeefs
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been

waterkering

armoede

daar ter
plaatse

lineaal

bijbelse
stad
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6
3
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deel v.e.
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stad in
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6
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water (Fr.)
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symbool
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1
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2

3
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5
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bevel
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1

bek

soort
tapijt

3

5 7
9
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3
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baar

drank
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7

2
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1
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5
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Oplossing puzzels week 11
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GEZOCHT!

www.profiletyrecenter.nl
WIJ ZOEKEN EEN SPECIALIST MET PASSIE!
Profile Tyrecenter Hogendoorn, hyperspecialist in banden en velgen en een begrip in de regio
De Ronde Venen, Uithoorn en omstreken, is wegens zeer sterke groei van haar activiteiten per heden
op zoek naar een:

(LEERLING) BANDENMONTEUR
Voor deze full-time functie zijn we op zoek naar iemand met technisch inzicht en affiniteit met de
automotive branche. Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en in het bezit van een rijbewijs? En ben jij reeds
een bandenmonteur of bereid om tot bandenmonteur opgeleid te worden? Dan is deze functie binnen
ons leuke, jonge team echt iets voor jou!
Wij bieden een uitdagende functie met een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
diverse opleidingen en trainingen en voor hen die het in zich hebben zijn er binnen onze organisatie
doorgroeimogelijkheden.

HOGENDOORN
Sollicitaties sturen t.a.v. De heer D. Hogendoorn
Provincialeweg 11, 3641 RS Mijdrecht. E-mail: mijdrecht@profile.nl
Meer info: 0297 28 13 63 of www.profiletyrecenter.nl
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN

Elektrokoopjes Abcoude is op zoek naar een

enthousiaste zaterdaghulp (m)
• Je werkzaamheden zijn op zaterdag tussen 9.00 en 13.00.
• Eventueel aangevuld met vakantie periode in overleg.
• Onze voorkeur gaat uit naar een schoolgaande kandidaat tussen de 17 en 20 jaar.
• Gevraagd wordt goede inzet en betrouwbaarheid en bij voorkeur middelbaar opgeleid.
Geintresseerd, meldt je dan aan via zevenbergen@elektrokoopjes.nl met CV en voorzien
van een motivatie.
Voor meer informatie 036-7440217 (di. - do. 9.30 - 16.30 uur of zaterdag 9.00 - 12.30 uur).
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Soos De Cirkel op bezoek bij de brandweer
Leden van Soos De Cirkel, een soos voor mensen met een verstandelijke beperking, mochten een avondje achter de schermen kijken bij de brandweer De Ronde Venen.
Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Vol enthousiasme liet het gezelschap zich alles uitleggen en mochten ze als echte brandweerlieden fietsen en auto's knippen. Ook
mochten ze een rondje maken in een brandweerauto en in de hoogwerker mee omhoog. Als je dan ook nog een echt brandweerpak met een helm op mag, dan kan de avond
helemaal niet meer stuk. Bedankt brandweer De Ronde Venen!

r
bakke
peter
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