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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 14 april 2012
• Opening Kringkoop Megastore, Mijdrecht
• Open ochtend, Hockeyclub Abcoude
• Speelgoed- en Kledingbeurs, 		
PSZ Duikelaar, Vinkeveen
• Expositie: Vinkeveense Vaarveiling,
Museum DRV, Vinkeveen
• Open Dag, biologische boerderij 't Spant,
Wilnis
• Opening Speeltuin De Meijert, Mijdrecht
• Tuinmarkt, Karwei, Mijdrecht
• Kinderkorenavond, Herv. Kerk, Wilnis
• Beloken Pasen, Veenhartkerk, Mijdrecht
• Donateursconcert Triviant, VLC, 		
Vinkeveen

Makkelijk,
snel en voordeliger

Pakketverzekering

Zondag 15 april 2012
• Jeugddienst, CGK De Wegwijzer, 		
Mijdrecht
• Lenterit, starten bij Rendez Vous,
Mijdrecht

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

Voorzitter Jaap Meulstee overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Maarten Divendal.

foto rob isaacs

Burgemeester neemt eerste exemplaar in ontvangst

Geschiedenis Vinkeveen te boek gesteld
Met enige trots overhandigde voorzitter Jaap Meulstee van de Historische Vereniging Proosdijlanden
woensdagavond jl. het eerste exemplaar van het boek over de geschiedenis van Vinkeveen aan burgemeester
Maarten Divendal. Het lijvige boekwerk “Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen” bevat een historisch
overzicht van de ontwikkeling van het gebied en de ontstaansgeschiedenis van het dorp. Tal van kaarten,
tekeningen en foto’s maken het boek tot een uniek geschiedenisboek.
door piet van buul

Mijdrecht - Stadhouderlaan 26
Vraagprijs:

€ 225.000,- k.k.

Hoekwoning in rustige woonomgeving.
Inhoud: 325 m³, kamers: 4, bouwjaar: 1966.

Bij de Historische Vereniging
Proosdijlanden leefde al een aantal
jaren het idee om de geschiedenis
van Vinkeveen te beschrijven. Dat is
een project geworden waar lang aan
is gewerkt en waar velen zich voor
hebben ingespannen. “Dankzij de
stimulerende rol die eindredacteur
en historicus Dick van Wees daarbij
gespeeld heeft, ligt er nu een omvangrijk boekwerk waar we erg trots
op kunnen zijn,” aldus Jaap Meulstee.
Het ruim 400 pagina’s dikke boek
bevat bijdragen van ondermeer
Wim Bos, Marieke Lenferink, Jan
Rouwenhorst en Fons Compier. Het
geeft in woord en beeld een gedegen
inzicht in de manier waarop het
landschap is gevormd, door zowel de
natuur als door de ontginners van het
gebied. Het beschrijft hoe de mensen

vroeger leefden en werkten. Van de
opstand in de zestiende eeuw tegen
de Spaanse koning Filips II en hoe de
geuzenbendes en de Spaanse troepen
in het gebied hebben huisgehouden.
Via de turfwinning vanaf de zeventiende eeuw en de economische
teruggang in de achttiende eeuw komen de draagmakerijen in de negentiende eeuw aanbod. Het boek brengt
de lezer tenslotte langs de moderne
ontwikkelingen van de vorige eeuw
naar het huidige Vinkeveen.
Burgemeester Maarten Divendal
onderstreepte het belang van goede
geschiedschrijving. “Het is belangrijk
dat de verhalen van vroeger worden doorverteld. Ik heb inmiddels
gemerkt dat er in De Ronde Venen
veel mensen actief zijn die een grote
liefde voor de geschiedenis vertalen
naar historisch onderzoek en interessante publicaties.” De burgemeester

feliciteerde de Historische Vereniging
met de bijzondere uitgave.
Een tweede exemplaar was voor
Ruud van der Vliet van de Rabobank. De bank heeft samen met SC
Johnson, Walraven, het Ronde Venen
Fonds en de Stichting Madzy van Nagell de totstandkoming van het boek
financieel mogelijk gemaakt. Ook
eindredacteur Dick van Wees mocht
officieel een exemplaar in ontvangst
nemen.

‘Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen’ is een uitgave van de Stichting
Proosdijer Publicaties. Formaat 30x22cm.
ISBN 978.90.805536.0.6.
Het boek kost € 32,50 en is te bestellen
via de website www.proosdijlanden.nl
of te koop bij Boekhandel Vinkeveen in
Winkelcentrum Zuidervaart, bij Mondria
in Mijdrecht en Sprey in Abcoude.

zoek niet verder

expositie

tot ziens bij

Schilderijen
Marcel Straver

hans winter brillen

Va naf maa ndag 16 apr il in
Gezondheidscentr um Croonstadt
w w w.croonstadt.nl

0297 284479 mijdrecht

ascol.nl
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Gevelonderhoud:
Mooi en noodzakelijk
U hebt het waarschijnlijk wel eens gezien: een huis in de steigers, waarvan de gevel gereinigd wordt. Na de behandeling ziet de muur er uit als nieuw. Het is echter niet alleen mooi, maar vaak
ook noodzakelijk. Een bedrijf in onze regio dat zich bezighoudt met deze materie is HGT Geveltechniek in Mijdrecht. Wij gingen op bezoek en lieten ons adviseren door Michel Hengeveld.

Veel mensen letten niet goed op het voegwerk in hun buitenmuren, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Vooral
na een natte periode zoals we die onlangs weer eens hebben gehad. Voegwerk wordt in de loop de jaren
aangetast door invloeden van buitenaf, zoals het klimaat. Een voeg kan poreus worden door weersinvloeden of
door een matige kwaliteit van het voegwerk tijdens de bouw. Schade aan de voegen kan tot vochtoverlast en
vorstschade aan het metselwerk leiden.
Voegwerk
Deze problemen kunnen worden voorkomen of hersteld door het voegwerk te vervangen. Dit moet deskundig gebeuren, omdat er gemakkelijk beschadigingen aan de muur kunnen ontstaan. Voegen kunnen worden
uitgehakt en uitgeslepen. Voegen die te hard of te smal zijn om uit te hakken worden uitgeslepen. Uitslijpen is
een tijdrovende klus, maar deze methode geeft wel een mooi resultaat. Vooral bij oude panden die vaak nog
een knip of een snijvoeg hebben is slijpen noodzakelijk.
Na het verwijderen van de oude voegen moet de muur goed gereinigd worden zodat de nieuwe voeg deugdelijk aangebracht kan worden. Het voegen van de gevel is het mooiste gedeelte van de renovatie. Tijdens het
voegen ziet u het pand zichtbaar mooier worden tot het uiteindelijk zijn oorspronkelijke schoonheid weer terug
heeft. Voegwerk is er in verschillende soorten. De meest toegepaste is de doorgestreken voeg. Bij deze manier
van voegen wordt de voeg stevig aangedrukt. Hierdoor is de voeg sterk en wordt de muur goed afgedicht.

Stralen
Gevels worden meestal gereinigd door ze te stralen. Het is vooraf belangrijk te weten of het aanwezige voeg- en
metselwerk wel hard genoeg is. De straaldruk moet op de hardheid worden aangepast, evenals het te gebruiken
straalmiddel. Een pand dat gestraald wordt, krijgt zijn oorspronkelijke steenkleur weer terug.
Hogedrukreiniging wordt vaak toegepast om gevels te ontdoen van alg en mossen. Maar ook vervuilingen op
gevels van uitlaatgassen en roetschades kunnen, met een toevoeging van een reinigingsmiddel weer schoongemaakt worden. Of de gevel nu bestaat uit hout, kunststof, metaal of steen.
Impregneren
Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus u zou ervoor kunnen kiezen om de buitenmuren preventief te laten
impregneren. Bij nieuwbouwwoningen gebeurt dit niet standaard. Volgens Hengeveld zijn consumenten vaak niet
op de hoogte van het belang om dat wel te doen. Zeker als het gaat om stenen met een lichte kleur. “Anders
worden ze snel vuil en bovendien lijdt het voegwerk eronder.”
Hengeveld geeft als voorbeeld het huis op de foto met oranje bakstenen welke hij gestraald heeft. De oorspronkelijke kleur van de stenen was al tijden verdwenen, het geheel zag er vuil uit. Na reiniging kwam de mooie
rood/oranje kleur terug. Nu de muur geïmpregneerd is, trekt deze geen vuil meer aan, zodat de kleur langer
behouden wordt. Bovendien zijn geïmpregneerde gevels waterafstotend. Als u de muren bij de nieuwbouw laat
impregneren dan zit u na zes tot acht jaar niet met dure reinigingskosten.
Onbehandelde muren kunnen ook hun weerslag hebben op houten kozijnen. Het vocht dringt door de steen
heen en komt dan achter het (vaak) onbehandelde kozijnhout. Dat kan op den duur gaan rotten als de gevels
niet geheel waterdicht zijn. “Dat constateer je pas waneer je preventief te werk gaat.”

HGT Geveltechniek
Communicatieweg 9-5, Mijdrecht
Telefoon (0297) 254009,
www.geveltechniek.nl.
U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend advies.

Voor

10%

10 %
voorjaarskorting
tot 1 juni 2012

Na

Tip Stel, u woont in een rijtjeshuis en de buitenmuren zijn hard toe aan een reinigingsbeurt.
Vraag dan of uw buren ook willen meedoen. De prijs per meter zakt en het resultaat ziet er
bovendien mooier uit.

HGT Geveltechniek, Communicatieweg 9-5, Mijdrecht
Telefoon (0297) 254009, www.geveltechniek.nl.
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Nieuwe rubriek:

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

Weekend
weerbericht
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners

Luistervink

Zullen de onderhandelingen in het
Catshuis gevolgen hebben voor de
inwoners van De Ronde Venen?

Zonnebloemen

Dat zal zeker het geval zijn. Het
kabinet praat over nieuwe bezuinigingen van de rijksbegroting en deze
zullen altijd op de een of andere
manier de inwoners van De Ronde
Venen raken. Dat kan rechtstreeks,
omdat u bijvoorbeeld gebruik maakt
van iets wat nu nog door de Rijksoverheid wordt betaald of vergoed.
Het kan ook indirect, doordat de
gemeenten in Nederland minder geld
krijgen en dus ook wij mede hierdoor
moeten bezuinigingen op onze voorzieningen. De komende maanden
komt het college van burgemeester
en wethouders met voorstellen
naar de gemeenteraad om ook hier
te bezuinigen. Bij de uitwerking
daarvan worden belanghebbenden
zoveel mogelijk betrokken. Net als
het Rijk kan ook de gemeente niet
elk jaar meer geld uitgeven dan dat
er binnenkomt.

Hoe kijkt u aan tegen de kernentour
tot nu toe?

Heeft u nog iets bijzonders meegemaakt de afgelopen periode?

Wij hebben inmiddels met het
voltallige college (vier wethouders en de burgemeester) en een
groot aantal medewerkers vijf van
onze acht kernen bezocht. Dat zijn
zonder uitzondering allemaal leuke
en interessante avonden geweest.
Het drukst bezocht was de avond in
Abcoude met circa 175 inwoners,
maar ook in de kleinere kernen zoals
De Hoef en Waverveen waren er
beide avonden zo’n 35 inwoners. Er
is over van alles en nog wat gesproken. Bijzonder vond ik het dat er niet
alleen tegen of met het college werd
gesproken, maar inwoners ook vaak
met elkaar in discussie gingen over
onderwerpen die in de kernen van
belang zijn. Op 17 april zijn we in
Amstelhoek, 19 april in Vinkeveen en
25 april in Baambrugge. Vervolgens
gaan we met de organisatie alle opmerkingen verwerken en kijken hoe
we de concrete actiepunten kunnen
uitvoeren.

Mijn werk is enorm afwisselend. Naast
vergaderingen binnen de gemeente
zijn er veel bijzondere bijeenkomsten.
Onlangs zijn twee boeken gepresenteerd die beide zeer de moeite
waard zijn. Door het IVN het boek
‘Bomen over Bomen’, met aardige
wandelroutes (langs bomen!) door De
Ronde Venen en door de Historische
Vereniging De Proosdijlanden het
boek ‘Vinkeveen, van Demmerik tot
Waverveen’. Een prachtig, omvangrijk
boek, om regelmatig delen uit te lezen.
Ook waren er weer veel contacten met
ondernemers. Met het college hebben
we twee bedrijven bezocht. Bovendien
waren we gastheer voor de zogenoemde managementsociëteit van de
ondernemersvereniging VIB. Persoonlijk hoogtepunt was het openen van
de staldeur bij Nico de Dood om met
hem onder grote belangstelling de
springende koeien in de wei te laten.
Prima begin van mijn paasweekeinde
en te zien op Midpoint TV.

Bewoners dachten mee over speelplek

Feestelijke opening speeltuin ‘De Meijert’
Buurtbewoners van de Heemraadsingel en Ridderschapsstraat in Mijdrecht houden morgen, zaterdag 14 april, een openingsfeest in speeltuin
‘De Meijert’. Buurtkinderen zullen de plek samen met wethouder Cees
Schouten officieel in gebruik nemen.

www.weerstationteraar.nl

Een frisser weekend
In het weekend ziet het weer er
redelijk uit. Door een groot lagedrukgebied dat van Italië naar de
Balkan verhuist, en een groot hogedrukgebied boven Engeland, krijgen
wij een noordelijke stroming die wel
frissere lucht gaat meenemen, dus
de gevoels temperatuur zal ook frisser aanvoelen. De wind wordt wel
vrij stevig, maar dat beperkt dan ook
weer het aantal buien bij ons.
Zaterdag is het vrij zonnig, maar
er komen ook genoeg wolken over
ons heen waar later op de dag nog
een lokaal buitje uit kan komen. De
wind is matig tot vrij krachtig uit
noordelijke richting. De maximum
temperatuur ligt rond de 12 graden
en de minimum temperatuur ligt
rond de 3 graden.
Zondag is er vrij veel bewolking en
er kan lokaal een buitje vallen, maar
de zon heeft ook genoeg kansen. De
maximum temperatuur bedraagt ca.
12 graden; de minimum temperatuur ligt rond de 2 graden. De wind
komt uit noordelijke richting en is
matig tot vrij krachtig.
Maandag is het licht bewolkt en
wordt de kans op een buitje iets groter. De wind is matig van kracht en
zal uit noordelijke richting komen.
De dagen daarna zien er ook wisselvallig uit, alleen gaat de wind
dinsdag weer draaien naar de westelijke kant en nemen de buienkansen
weer toe.

Ook alle andere kinderen die er willen spelen, zijn van harte welkom. Ze
mogen tussen 15.00 en 17.00 uur de
toestellen uitproberen en spelletjes
doen zoals spek happen en spijkerpoepen. Kinderen mogen meehelpen
bij de officiële openingshandeling
als ze er vanaf 15.15 uur bij zijn.
Dan wordt bijvoorbeeld het nieuwe
bord zichtbaar met daarop de naam
in speelse letters op een vrolijke en
kleurige achtergrond, gemaakt door
grafisch ontwerper Peter van Putten
uit Mijdrecht. Het nabijgelegen
partycentrum De Meijert sponsort
de kosten voor dit bord en levert de
koffie/thee en bekertjes.
Speeltoestellen
Voor de kinderen is er limonade
met iets lekkers. De bewoners houden dit feest om samen te vieren
dat de kinderen een mooie speelplek hebben gekregen. Het initiatief
hiervoor komt van ouders uit de
buurt. Bij de wijkschouw vorig jaar
hebben ze gemeld dat het park en
de speeltoestellen jarenlang niet
zijn onderhouden. Het speelveld
was meestal te nat om te kunnen

gebruiken. Ook wilden ze meer en
beter overleg met de gemeente.
Zij mochten meedenken over de
speelplek. Met een verbeterde
afwatering en zelf gekozen nieuwe
speeltoestellen is het een park geworden waar allerlei verschillende
(leeftijds)groepen weer allemaal
plezier kunnen hebben. Dat is een
feestje waard vinden de ouders en
de gemeente, die er ook financieel
aan bijdraagt vanuit het budget van
het wijkcomité Proosdijland. “Het is
leuk om te zien hoe buurtbewoners
dit zelf oppakken. Eerst waren het
er twee, toen vier en zo ging het verder. De creativiteit die ontstaat om
hier een succes van te maken, geeft
mij een kick,” vertelt opwbouwwerker Quinta van Ansem trots.
Voor het openingsfeest zaterdagmiddag rekenen de organiserende
vrijwilligers vooral op gasten uit
de straten in de omgeving van het
park in de wijken Proosdijland en
Wickelhof. Zij krijgen een uitnodiging door de brievenbus. Ook
andere belangstellenden zijn van
harte welkom.

Ontwikkelingsvisie Rabobanklocatie

College stelt grenzen
door piet van buul

Het pand van de Rabobank aan de
Stationsstraat in Abcoude staat al
een paar jaar leeg. Omdat het een
bijzondere locatie betreft, die midden
in het dorpscentrum ligt met veel
groen in de achtertuin, heeft het college in een ontwikkelingsvisie nadere
grenzen aangegeven waaraan een
nieuwe bestemming van de locatie
moet voldoen. Een eerste ontwerp
is met de buurtbewoners en andere
belanghebbenden besproken en dat
heeft er toe geleid dat het ontwerp op
een aantal punten is aangepast.
In de ontwikkelingsvisie, zoals die
nu aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd, is expliciet aangegeven
dat nieuwbouw de huidige maximale
grenzen van 595 m2 niet mag overschrijden. Er mogen maximaal tien
woningen komen. Aan de achterzijde
moet een stuk groen van negentien
meter blijven. Ook zijn bomen aangewezen, die in ieder geval behouden
moeten blijven. Het college houdt wel
vast aan bouwmogelijkheden in de
tweede lijn. “Er zijn nog geen concrete bouwplannen,” zegt wethouder
David Moolenburgh. “Maar we willen
wel aangeven welke voorwaarden er
gesteld worden in geval er iemand
komt die er mee aan de slag wil.”
De ontwerpvisie komt binnenkort in
de gemeenteraad aan de orde.
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Ik heb altijd al wat met zonnebloemen gehad. Reizend door
Frankrijk zag ik ze. Aaneengesloten in lange rijen met de koppies
naar de zon gericht. Velden vol,
die zich kilometerslang naar
de zon toe lachten. Werkend
bij een multinational zag ik de
zaden aan mij voorbijtrekken.
Zestigduizend ton in een schip
afkomstig uit Zuid-Afrika, klaar
om geraffineerd te worden tot
olie. Maar ook uit Frankrijk
kwamen de spitsen, Franse
binnenvaartschepen met een
verlaagde opbouw, aanmeren
om elk 180 ton van het goedje
aan te leveren. Heel wat keren
was ik te gast in de Franse roef,
waar stokbrood en knoflook de
boventoon voerden. Regelmatig
nam ik een zakje pitten mee en
plantte deze in mijn tuin die in
de zomer op een mini Franse akker leek. Enig idee hoe een fraai
boeket samengesteld uit deze
bloemenpracht er op een eettafel
uitziet, speciaal tijdens dagen dat
de zon buiten nog wel eens niet
wil schijnen en de regen vanuit
een grijze lucht druilerig neder
daalt? Zelfs het meest humeurige mens knapt daar van op. Mag
ik u van harte uitnodigen dit eens
uit te proberen?
Maar even terug naar het heden.
Het zal u zijn opgevallen dat de
Luistervink de afgelopen twee
weken een waardige stand-in
heeft gekend. Vanuit mijn ziekenhuisbed heb ik met genoegen de
invulling van de groene kolom
rechts op pagina drie mogen
aanschouwen. Ik zie het als een
compliment dat een collega
zich de moeite heeft getroost in
dezelfde lijn en stijl een Luistervink op te tekenen. Dat geeft een
goed gevoel, zeker als je tussen
de lakens van een ziekenhuisbed
verblijft. Well done Adje Interim!
Reden van mijn afwezigheid was
een tweetal blikseminslagen in
de hersenpan, die een spoorslags vertrek naar het Hofpoort
noodzakelijk maakten. Vreemd
te ervaren dat ineens de gebruikelijke spraakwaterval stokt, het
normale gebruik van ledematen
stagneert en de blik op de omgeving niet meer is als voorheen.
Bijzonder is het te ervaren
dat dit alles weer terugkeert.
Verdrietig is het om te zien dat
anderen niet zo gelukkig waren
en vanaf het fatale moment
anders door het leven zullen
moeten gaan. Tijdens de tweede
opname kwam mijn echtgenote
met een flinke bos zonnebloemen
aanzetten, hoe kon het anders.
Op mijn kastje lachten ze me
toe. Zoals altijd. Na mijn ontslag
uit het ziekenhuis heb ik ze mee
naar huis genomen. Ze staan op
de eettafel. Vanaf mijn PC heb ik
er zicht op. Vandaar!
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 15 april kan men een
populaire ‘Songs of Praise’ dienst
meemaken. Deze diensten worden
elke derde zondag van de maand
’s avonds om 19.00 uur gehouden in
kerkelijk centrum De Rank te Mijdrecht. Onder de bezielende leiding
van kerkmusicus Dirk Jan Warnaar
worden door de aanwezige mensen
uitgekozen liederen gezongen, nadat
er uitleg is gegeven over achtergrond
en bedoeling van het uitgekozen lied.
Het is een feest in deze diensten mee
te doen. Wie een lied wil opgeven,
kan mailen naar Dirk Jan Warnaar:
info@warnaarstudio.nl. Horizon
wordt uitgezonden van 9 tot 10 en
van 17 tot 18 uur op Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Leerlingen winnen lasergamen na letterzoeken
De ondernemersvereniging van
Abcoude/Baambrugge heeft in de
week voor Pasen een letterzoekactie uitgezet. Leerlingen vanaf
6/7 jaar van de basisscholen in
Abcoude en Baambrugge moesten
letters zoeken in de etalages van
de deelnemende winkeliers. De
letters vormden een zin. Een getal
bepaalde ook de winnaars. De hele
week waren de leerlingen letters
aan het zoeken in het centrum van
Abcoude. Die waren niet altijd
eenvoudig te vinden! De zin luidde:
Gezellig winkelen in Abcoude! Het

winnende getal was 8, en daarna
6. Zaterdag jl. vond de prijsuitreiking plaats in Café Restaurant
De Eendracht. De 28 prijzen
varieerden van ijs-tegoedbonnen
en waardebonnen. Hoofdprijs:
lasergamen met de hele klas bij
Lasercity Amsterdam, beschikbaar
gesteld door Lasercity Amsterdam/
The Read Shop Abcoude. Deze prijs
werd gewonnen door Sybe Melsert; de tweede en derde prijs, ook
lasergamen met een paar vrienden,
werden gewonnen door Daniël en
Michelle.

De Ronde Venen

Anneke Kaai te gast
bij Christenvrouw
Op de laatste bijeenkomst de Christenvrouw afdeling De Ronde Venen
van dit seizoen, is donderdag 19 april
mw. Anneke Kaai-van Wijngaarden
te gast met een serie door haar gemaakte schilderijen. De predikantsvrouw volgde haar opleiding aan de
Gooise Academie voor Beeldende
Kunsten en aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Zij verbeeldt in
haar schilderwerken haar emoties
die ontstaan zijn naar aanleiding van
gedeelten uit de Bijbel of aanverwante thema's. Deze avond toont
ze een serie vrouwenportretten uit
de Bijbel. Aanvang 20.00 uur en de
koffie/thee staat klaar om 19.45
uur in gebouw ’t Kruispunt, Kon.
Julianalaan 22 te Mijdrecht. (bij de
Chr. Geref.Kerk).

Wilnisser Veenmolen draait ouderwets
productie
Afgelopen zaterdag was de Wilnisser
Veenmolen gewoon voor het publiek
geopend, zoals iedere zaterdag.
Maar de wieken draaiden niet als
demonstratie, er werd meel gemalen.
Normaal malen molenaar Vos en zijn
assistenten Van Balgooi en Polhuijs

Mijdrecht

ds Wessels leidt
jeugddienst
Op zondag 15 april zal om 10 en 17
uur dominee J.C. Wessels voorgaan
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Ruim 18
jaar heeft Jan Wessels als zendeling
samen met zijn vrouw Beppie en
zijn gezin gewoond en gewerkt in
Botswana. Mede onder hun leiding
ontstonden er kleine gemeenten
en werden lokale mensen opgeleid om het zendingswerk van de
Gereformeerde Kerken in Botswana
over te nemen. In de morgendienst
zal de tekst uit Johannes 21:1-14
behandeld worden. Het thema:
Brunchen met Jezus! Het Paasfeest
lijkt alweer zo ver weg. Het leven
gaat door. En nu? De middagdienst
is een jeugddienst. Het thema: Ware
Liefde! Er wordt veel over liefde
gesproken en gezongen, maar wat
is liefde? Voor het antwoord op die
vraag zijn we juist bij Johannes,
de apostel van de liefde, aan het
goede adres. Hij laat ons zien wat
liefde niet is en wat liefde wel is.
Dus als je wilt weten wat liefde is...
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom. Zie ook
www.CGKMijdrecht.nl.

af en toe meel voor de eigen verkoop.
Nu echter was het een flinke productie. In opdracht van veevoederbedrijf
De Heus uit Nijkerk werd duizend
kilo tarwe tot veevoer vermalen. Het
bedrijf levert de tarwe aan in zakken
van 25 kg, die de molenaars naar
de tweede verdieping van de molen
hijsen. Daar gaat de tarwe in een bak,
die het graan via een pijp tussen de
molenstenen op de eerste verdieping
laat vallen. Het meel wordt op de
begane grond in zakken van 30 kg
opgevangen. Dat kan niet allemaal op
één dag, maar deze zaterdag werd de
opdracht afgerond. Dit is een vorm
van maatschappelijk ondernemen,
er komt geen geld aan te pas. De
Heus kan op deze manier graan laten
malen, en molens kunnen zo nog hun
echte werk doen. Molenaar Vos is er
blij mee. Nog drie andere molens in
de regio werken zo samen met het
Nijkerkse bedrijf.

Maatje zijn in De Ronde Venen

Oranje Fonds start met campagne ‘Maatjes
Gezocht’
Maatje voor Twee is er voor alle zelfstandig wonende inwoners in het
werkgebied van Stichting De Baat die om welke reden dan ook een maatje
(vrijwilliger) kunnen gebruiken. Deze dienst is al enige tijd een groot succes in De Ronde Venen en jaarlijks worden er veel koppelingen gemaakt.
Toch is er nog altijd vraag naar vrijwilligers die maatje willen worden.
Om die reden is het Oranje Fonds
met de landelijke campagne ‘Maatjes
Gezocht’ gestart. Op de website van
het Oranje Fonds zijn informerende
filmpjes te vinden over het maatje
zijn of het hebben van een maatje.
Wat doe je als maatje?
Als maatje ben je er bijvoorbeeld

voor gezelschap, een luisterend oor,
speel je een spelletje samen, doe je
samen de boodschappen of verzin
je samen iets. De filmpjes kan men
bekijken op: www.ikwordmaatje.nl en
meer informatie over Maatje voor
Twee is te vinden op: www.stichtingdebaat.nl. Voor aanmelding en
meer informatie: Carolien Harbers,
tel. 0297-230 280 of per e-mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

Veel belangstelling bij presentatie
IVN bomenboekje

In NME-centrum De Woudreus
kregen de burgemeesters Maarten
Divendal van De Ronde Venen en
Dagmar Oudshoorn van Uithoorn de
eerste exemplaren aangeboden van
het nieuwe bomenboekje van IVN.
Dat gebeurde door presentator en
medeauteur van het boekje, natuurgids Chiel Bakkeren, die hen verzocht
zich in te spannen om het beheer van
het groen in de beide gemeenten –
en met name de bomen – op hoog
niveau te houden en waar mogelijk
nog te verbeteren. De avond kreeg
een vervolg op Paaszaterdag, met
de eerste bomenwandeling in Wilnis.
Ondanks de frisse ochtend genoten de
deelnemers van de bomenrijkdom en
de onverwacht boeiende details die
gewoon om de hoek te vinden waren.
Op 8 juli is er een bomenwandeling in
Uithoorn en in het najaar in een van
de andere 3 kernen.

Het bomenboekje bevat beschrijvingen van 32 soorten bomen, die in
onze gemeenten voorkomen. De tekst
en de vele foto’s (alle gemaakt door
IVN natuurgidsen van bomen in de
gemeenten) zijn erop gericht om de
herkenning van de boomsoorten in de
verschillende seizoenen zo eenvoudig
mogelijk te maken. Het boekje bevat
bovendien 5 kaarten met wandelroutes door Abcoude, Mijdrecht,
Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis met
daarop aangegeven waar welke
boomsoort te vinden is. Voor
€ 7,50 is het te koop bij verkoopadressen van het IVN (zie: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn) en
bij enkele boekhandels. De uitgave
is mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van het Rabo Dichtbijfonds,
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en het
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Welpenochtend bij korfbalvereniging Atlantis

Zaterdag 28 april organiseert Korfbalvereniging Atlantis een welpenochtend voor de jeugd van 4 tot en
met 7 jaar. Deze ochtend, die wordt
gehouden op het terrein van Atlantis aan de Hoofdweg in Mijdrecht,
begint om 10.00 uur en zal om
ongeveer 11.30 uur zijn afgelopen.
Met veel verschillende spelonderdelen krijgen de kinderen een indruk
hoe het er bij deze vereniging aan
toe gaat. Voor de jongste jeugd
staan plezier en beweging voorop.
De welpen, leeftijd 4 tot en met 7,
trainen iedere zaterdagochtend om

10 uur. Vanaf 8 jaar train je op een
doordeweekse avond en word je bij
één van onze teams ingedeeld.
Korfbalvereniging Atlantis is meer
dan korfbal alleen. Voor de jeugd
worden het hele seizoen door
nevenactiviteiten georganiseerd.
Zoals droppings, sinterklaasfeest,
talentenjacht, disco, strandfeest
etc. Het seizoen wordt traditioneel
afgesloten met een groots eindfeest
per leeftijdscategorie. In de zomervakantie gaan veel kinderen mee
op het korfbalkamp. Aanmelden bij:
aanmelden@kvatlantis.nl.
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Kort nieuws
Mijdrecht

Bingo bij Argon
Op 20 april organiseert de Lijnkijkers de maandelijkse Bingo in de
kantine van sportvereniging Argon.
De bingo van deze maand heeft als
thema ‘Voorjaar’, de hoofdprijs is
een waardebon van 150 euro, te
besteden in een winkel naar keuze
in Mijdrecht of Wilnis. De aanvang
is 20 uur en natuurlijk is het eerste
kopje koffie weer gratis. Met het
meedoen aan deze bingo steunt men
de jeugd van Argon.

Zaterdag jl. was chef-kok Frans Bon te gast bij Tuincentrum De Huifkar om de
basisregels van het barbecueën te demonstreren. De aan diverse Europese en
internationale barbecuewedstrijden deelnemende kok toverde de meest heerlijke
gerechten van de barbecue. De klanten waren laaiend enthousiast en vroegen
hem dan ook om allerlei tips en wetenswaardigheden. Volgens Frans is een goede
voorbereiding het halve werk. Bepaalde vleessoorten kun je al best een dag van
te voren in de marinade op laten trekken. Grote stukken vlees, hele kippen geen
probleem, even aanbraden en dan rustig laten garen samen met bijvoorbeeld vis
wat veel sneller gaart. Het gerecht dat op een Weber barbecue is bereid, blijft
mals en sappig. Het geheim? Indirect koken met de deksel gesloten. Een leerzaam
dagje voor de beginnende en gevorderde barbecueër.

Vinkeveen/Waverveen
Afgelopen zaterdag waren er 62 teams uitgenodigd om een meisjesvoetbal Paastoernooi te komen spelen in Houten. Zo ook de
teams F5M en F6M, de jongste meisjes van voetbalvereniging CSW
uit Wilnis. De meisjes van F6M hebben alle vier de wedstrijden
gewonnen tegen de verengingen van Houten, Desto uit Utrecht,
Delta Sports uit Houten en het andere team van CSW. Dit leverde
de meiden een nummer 1 beker op en een mooie voetbal!
Op 25 april houdt CSW weer een open training voor meisjes
tussen 16 en 17 uur voor alle meisjes geboren in 2004, 2005 en
2006. Meer informatie: nellekevrielink@hotmail.com of tel. 0297242503.

Zaterdag 7 april organiseerde wijkcomité Proostdijland en de paashaas
een leuke ochtend voor de kinderen uit de wijk. Vanwege het weer werd
uitgeweken naar wijkgebouw ‘Present’, waar meestal alle wijkactiviteiten
(zoals kinderknutselen en spelletjes voor jong en oud) plaats vinden.

Het Paasfeest op de Vlinderbos werd traditiegetrouw geopend met
de finale van de eitje-tik-competitie, die gewonnen werd door Julia
van den Noord. Vervolgens werd de vossenjacht geopend door de
kleuters. Zij kregen van de vossen puzzelstukjes en alle groepjes hebben de puzzel compleet kunnen maken. Ook was er door de kinderen
een prachtig paasbuffet klaargemaakt, die ze met elkaar in de klas
lekker en gezellig konden opeten. Er is ook nog volop geknutseld en
een leuk filmpje gekeken.

Op de Antoniusschool is het paasfeest vorige
week donderdag gevierd.
Een week daarvoor
hadden alle kinderen
een potje gevuld
met aarde en daar
tuinkers in gezaaid.
Nu werden de potjes
versierd en stond de
school vol geknutselde kuikens, kippen
en haasjes.

Op de Sint Jozefschool waren voor de
onderbouw eitjes verstopt die vol enthousiasme gezocht werden en ingeleverd bij
de Paashaas. In de aula waren sfeervolle
hoekjes gemaakt waar groepjes kinderen van de bovenbouw zelfgemaakte
stukjes voorlazen aan de kinderen van de
onderbouw, die op hun beurt weer een ingestudeerd liedje zongen. Ook de kindjes
van de peuterspeelzaal `de Hummeltjes´
werden hierbij betrokken.

Stroopwafelverkoop
op 14 april
De Hervormde Gemeente van Vinkeveen houdt haar jaarlijkse stroopwafelactie op zaterdag 14 april.
Gemeenteleden komen in de ochtend
huis aan huis langs in Vinkeveen en
Waverveen om overheerlijke stroopwafels te verkopen. Deze echte
Goudse Siroopwafels zijn ovenvers
en nog lang houdbaar in de vriezer.
Het is ook mogelijk de stroopwafels
te kopen bij het Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 205 in
Vinkeveen op zaterdagmorgen 14
april tussen 09.00 en 12.00 uur. U
kunt deze ochtend ook bellen met:
06-41 25 35 82 om uw bestelling
door te geven.
De opbrengst komt ten goede aan
Trans World Radio.

De Ronde Venen

Collecteweek
Hartstichting
Van 15 t/m 21 april komen de
vrijwilligers van de Hartstichting
weer aan de deur, want dan is
de collecteweek. De Hartstichting vraagt uw financiële steun
voor het bestrijden van hart- en
vaatziekten. Dit is nog steeds
hard nodig, want een op de drie
Nederlanders sterft aan een
hartinfarct, hartstilstand, beroerte
of een andere hart- of vaatziekte.
De Hartstichting spant zich in
om hart- en vaatziekten sneller
en beter op te sporen, te behandelen of zelfs te genezen. Van
elke ontvangen euro gaat € 0,80
naar wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en patiëntenzorg.
Volgende week staat een van de
collectanten wellicht ook aan
uw deur. De Hartstichting vraagt
mensen te geven aan de collectant
of te storten op giro 300.

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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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Hofland 47, Mijdrecht
Aan de Hofland in Mijdrecht is in 2004 een kleinschalig complex gebouwd met zeven appartementen, gelegen op zeer korte loopafstand van het gezellige dorpscentrum. Ik mag vandaag nummer 47 bezoeken; dit
appartement ligt op de eerste verdieping, makkelijk bereikbaar met de trap of met de lift. De bewoners zijn
erg enthousiast over hun woning en geven me graag een rondleiding.
Wat opvalt in de hal waar ik binnenkom, is de handige schoenenkast
die hier gemaakt is en de spiegelwand. De hal is lekker ruim, net als
de twee slaapkamers die aan de
voorkant van de woning liggen. Voor
een appartement zijn dit echt enorm
grote kamers.
De badkamer is ook al zo lekker
ruim. Hier vind je een dubbel wastafelmeubel, een inloopdouche en een
toilet. De radiator in de badkamer
is apart te regelen, dus je kunt er
altijd voor zorgen dat het hier lekker
warm is. Aan de andere kant van
de gang is nog een separaat toilet;
handig als je bezoek krijgt. De brede
hal/gang eindigt bij twee prachtige
openslaande glazen deuren, die
toegang geven tot de woonkamer
met open keuken. En wat is dit een
ongelooflijk grote ruimte, zeg. Dit
verwacht je niet als je het complex
van buiten ziet. De Siematic keuken
beschikt over alle benodigde apparatuur en heeft enorm veel kastruimte.
Vanuit de keuken heb je toegang tot
een voorraadkast, die zo groot is dat
je het een bijkeuken kunt noemen.
Je kunt hier met gemak je wasmachine en droger, de etensvoorraad,
de cv-ketel plus al je schoonmaakspullen in kwijt.
De woonkamer is nu opgedeeld in
een TV-hoek, een zithoek en een
eethoek. Maar hier kun je natuurlijk

je eigen draai aan geven. Het plafond is hier geschuurd, en dat ziet er
erg mooi uit. Vanuit de woonkamer
stap je door de openslaande deuren
het balkon op, vanwaar je een heerlijk vrij uitzicht hebt op een watertje
en veel groen.
Dit appartement is echt een aanrader om eens te komen bekijken.
Zoals al eerder gezegd is het
bijzonder ruim en goed onderhouden. De ligging is ideaal: alles wat je
nodig hebt vind je op korte loop- of
fietsafstand. Elk appartement heeft
twee eigen parkeerplaatsen voor de
deur, en voor bezoek is er ook ruimte
genoeg om langs de weg te parkeren in de parkeervakken. Onder het
complex is nog een ruimte waar je
fietsen kwijt kunt en voor elk appartement is er een eigen berging.
Wat een eventuele aankoop van dit
appartement extra aantrekkelijk
maakt is het volgende: de kopers
bieden het appartement tijdelijk
aan voor 0% overdrachtsbelasting
en geen notariskosten. Dat wil dus
zeggen dat de woning vrij op naam
verkocht wordt, doordat de verkoper
de 2% overdrachtsbelasting betaalt
én ook de kosten van de leveringsakte voor zijn rekening neemt.
Dit unieke aanbod geld alleen in de
periode van 2 april jl. tot en met 30
juni aanstaande dus wacht niet te
lang met een bezichtiging van dit
schitterende appartement!

Voku sinds 1985 dé

Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

Het HMC (Hofland Medisch
Centrum met apotheek huisartsen
fysiotherapie, tandarts enz.) ligt op
100 meter afstand.

dealer in uw regio

GRATIS DEURLUIFEL
bij aankoop van een voordeur, zie www.voku.nl

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium & Kunststof kozijnen
Horren  Schuifpuien 



Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Aantal km:
0,5
10
0,3
0,9
2,3

Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen

Facts & Figures

Hofland 47, Mijdrecht
Vraagprijs € 449.000,- vrij op
naam
Woonoppervlakte 135 m2
Inhoud 400 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Makelaardij Van der Helm
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl
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Donderdag 19 april vanaf 18.00 uur in Abcoude
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Dubbel & Dwars fashion
Hoogstraat 1, 1391 BP Abcoude
T: 0294-282581
E: info@dubbelendwars.com
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Dus kom uit uw stoel en ontdek wat Abcoude u te bieden heeft!

Donderdagavond 19 april: acties, demo's, informatie, proeverijen

Voorproefje van het voorjaar bij winkels in Abcoude
Op donderdagavond 19 april aanstaande zijn vanaf 18.00 uur bijna alle
winkels in Abcoude open om bezoekers onder het genot van een hapje
en een drankje te laten zien, ervaren en proeven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Het winkelend publiek kan die avond
veel interessante aanbiedingen en leuke attenties verwachten.
Een greep uit de activiteiten die
deze avond worden georganiseerd:
• Wijnhandel ‘de Wakende Haan’
stelt zijn kelder open vanaf 16.00
tot 20.00 uur met op de proeftafel
een selectie rosé's, nieuwe wijnen
van Mijndert Pon uit Argentinië en
een aantal nieuwe wijnen voor op
het terras of voor bij de BBQ uit de
hele wijnwereld.
• Hubo Harkema presenteert de
nieuwste zonneschermen en raamhorren.
• De salons van Trendlounge en
Body Square zijn het best bewaarde
geheim van Abcoude en een must
voor iedereen, die op zoek is naar
de topkapper om de hoek en een
schoonheidssalon, die verder gaat.
Het internationaal getrainde team
doet er alles aan om mensen te verwennen en geeft die avond diverse
demo’s, die getuigen van creativiteit, kwaliteit en groot vakmanschap. Ook de shop en spa bij Body
Square zijn beslist een bezoekje
waard!
• Bij Dubbel en Dwars kan men
onder het genot van een heerlijk
glaasje Prosecco de dames- en he-

rencollectie van 2012 bewonderen.
• Wat Eeenig verkoopt superleuke
kinderkleding voor kinderen tot 14
jaar en geeft 10% korting op de
gehele zomercollectie van MuyMalo en Supertrash.
• Jamie & Joëlle fashion en more,
heeft niet alleen mooie dames- en
herenkleding, tassen en schoenen,
maar ook originele ideeën: Die
avond werkt deze winkel samen
met het team van Schoonheidssalon
Le Salon. Le Salon presenteert de
nieuwe zomercollectie van Babor
met de prachtigste kleuren en geeft
make- up adviezen. Tevens kan men
Allessandro Lac Sensation uitproberen! Dit is een gekleurde gellak,
die maar liefst drie weken blijft
zitten. Kom vrijblijvend de nieuwste
make-up kleurtjes uitproberen!
• Electro World Bunschoten heeft
maar liefst 9 demonstraties: Bij
binnenkomst wordt een lekker
kopje Alberto koffie geserveerd
uit een Bosch espresso-apparaat,
er zijn lekkere en gezonde hapjes
uit de Miele stoomoven, Magimix
demonstreert zijn keukenmachines, de mogelijkheden van de
fotokiosk worden gedemonstreerd

Enkele van de enthousiaste ondernemers uit Abcoude: v.l.n.r.: Ilonka Engelbracht van Dubbel en Dwars, Marga Heising van
Stijl7tien, Marian en Hans Bunschoten van Electro World en Frits-Johan en Gitta Harkema van de Hubo. Helemaal bovenop het
bord: Barbara van Schoonheidssalon Le Salon. 						
foto patrick hesse
en Laurastar laat zien, dat strijken ook plezierig kan zijn. Er
zijn indrukwekkende demo’s van
Bose geluidssystemen, draadloze
audiosystemen van Sonos en als
primeur de nieuwste Samsung
Smarttelevisie, die écht luistert. Er
zijn diverse aanbiedingen en….. er
staat een leuke attentie klaar voor
bezoekers!

• Bij Stijl7tien, de lifestyle winkel,
kan men stoere en kleurige wooncadeautjes vinden, maar ook prachtige tassen, sjaals en armbandjes.
Er zijn vers gebakken cupcakes en
de daarbij behorende accessoires.
• Body Square verloot deze avond
een gezichtsbehandeling. Ook
worden er mini-cosmetische voetbehandelingen en demo's make-up en

nagels lakken gegeven.
• Bij Trendlounge kunt u hoofdhuidmassages en demo's föhnen
verwachten.
Er zijn die avond nog veel meer
leuke proeverijen en acties, dus
kom uit uw stoel en ontdek wat
Abcoude u te bieden heeft!

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

Website STAG Abcoude-Baambrugge gelanceerd
Sinds kort heeft de STAG, Stichting Adviesgroep Gehandicapten Abcoude-Baambrugge,
een website: www.stagabcoude.nl
De STAG zet zich al jaren in om de belangen
van de lichamelijk gehandicapte mens in
Abcoude en Baambrugge te behartigen en
daarmee de zelfredzaamheid van deze mensen
te bevorderen.
Dit wordt onder meer gedaan door te overleggen met de gemeente De Ronde Venen
en andere (overheids-) instellingen. Ook het
geven van voorlichting en informatie en het
verwijzen van gehandicapten en chronisch zieken naar ter zake kundige instanties behoort
tot de taken van de STAG.
Momenteel is de STAG actief bezig met
overleg met diverse instanties over alle
veranderingen die plaats gaan vinden binnen

de Wmo, iets waar iedere gehandicapte die
gebruik maakt van Wmo voorzieningen mee
te maken zal krijgen. Via onze website zullen
we u zo goed mogelijk op de hoogte houden
van al onze activiteiten en vooral ook van de
lokale veranderingen binnen de gemeente De
Ronde Venen.
Op de website kunt u naast informatie ook
diverse links vinden die van belang zijn voor
mensen met een beperking. De STAG geeft
twee maal per jaar een nieuwsbrief uit die
ook via de website te lezen is.
Als u gebruik wilt maken van de kennis en/
of diensten van de STAG kunt u contact met
ons opnemen via het contactformulier op onze
website www.stagabcoude.nl of via het secretariaat: info@stagabcoude.nl of tel. 0294-28
33 67.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Info-avond Katholiek Alternatief de Ronde Venen
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Vrouwen priester? Dit is de vraag die op de info-avond van woensdag 18 april aanstaande aan
de orde komt. Een vraag die ontkennend beantwoord wordt door de Rooms-Katholieke Kerk.
In de Oud-Katholieke Kerk is dit sinds 1998 wel mogelijk. Een besluit waar een lange tijd van
voorbereiding aan vooraf ging. Erna Peijnenburg (1967) zal dieper op het onderwerp ingaan.
Zij werkte tot begin 2011 als pastoraal werkster in de R.K. Bavo-parochie in Haarlem. Haar
verlangen om priester te worden bleek niet te realiseren binnen de Rooms- Katholieke Kerk.
Mede daarom ging ze over naar de O.K.K.. Erna volgt op dit moment nog de ambtsopleiding
aan het Oud-Katholiek Seminarie en werkt tevens als pastoraal werkster in de parochie van de
H. Laurentius in Alkmaar. Op de info-avond spreekt zij over haar weg naar het priesterschap en
tevens over de Oud-Katholieke visie op Vrouw en Ambt. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Molenlandschool, Molenwiek 48 te Mijdrecht.

Open Dag bij biologische boerderij 't Spant te Wilnis
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Mediasoos 20 april in de Bibliotheek Abcoude
Vrijdagmiddag 20 april houdt de Bibliotheek Abcoude samen met Stichting Tympaan een
mediasoos. In de Bibliotheek Abcoude kan men van 14 tot 17 uur kennis maken met diverse
nieuwe media. De ideale gelegenheid om kennis te maken met e-books, gamen en bijvoorbeeld de daisyspeler waarmee men luisterboeken kan ‘lezen’. De iPad en eReader zijn veel in
het nieuws. Tijdens deze informele middag kan men zelf ervaren hoe deze apparaten werken.
Medewerkers en middelbare scholieren zijn aanwezig om toelichting te geven en ook zelf
uitproberen is natuurlijk ook mogelijk. Ook wordt uitgelegd hoe u voortaan van huis uit bibliotheekmaterialen kunt reserveren of verlengen. Verder geeft een medewerker van Stichting
Tympaan uitleg over persoonsalarmering en maaltijd aan huis.
Meer informatie: de Bibliotheek Abcoude tel.: 0294-284343, internet:
www.bibliotheekavv.nl of www.stichtingtympaan.nl.

Lezing over Buteyko-methode op 17 april

Gezond door rustig ademen
Wie het benauwd heeft, haalt snel te diep adem.
Dat kan voor meer benauwdheidsklachten
zorgen en de ziekte alleen maar verergeren.
Vermindering van de ademhaling brengt
meteen verbetering: aanvallen van astma of
allergie stoppen binnen een paar minuten en
een verstopte neus wordt geopend. Het was de
arts Konstantin Buteyko die ontdekte dat door
te veel longventilatie er veel koolzuurgas uit
het lichaam wordt geblazen. Hierdoor ontstaat er een tekort aan koolzuur, waardoor het
lichaam niet meer in staat is om zuurstof van
het bloed naar de lichaamscellen af te scheiden.
De patiënt krijgt het gevoel dat hij gebrek aan
lucht heeft en gaat dieper en dieper ademhalen.
Het lichaam probeert ons dan van het bovenmatige verlies van koolzuur te redden door de
luchtwegen en de bloedvaten te vernauwen.
Daardoor wordt de zuurstoftoevoer nog meer
verslechterd. Maar als de mens in deze situatie
bewust minder diep begint te ademen, stijgt het
koolzuurpeil, de vernauwde luchtwegen gaan
weer verwijden, de benauwdheid verdwijnt en

de zuurstoftoevoer verbetert. Daarom helpt de
methode niet alleen maar de symptomen op te
heffen, maar verhoogt de energie en verbetert
de gezondheid in het algemeen. De methode
werkt effectief tegen problemen zoals een chronisch verstopte neus, een loopneus en chronische
hoest. Naarmate de immuniteit wordt genormaliseerd, verdwijnen ook alle vormen van allergie.
Omdat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening worden verbeterd, helpt de Buteykomethode tegen slapeloosheid en snurken, maar
ook tegen stress en vermoeidheid. De mens
wordt gezond en heeft meer energie. In deze
fase begint de positieve herbouw van alle andere
kanten van zijn leven.
Aanstaande dinsdag 17 april geeft Buteykotherapeute Masha Anthonissen-Kotousova
(www.buteyko-methode.eu) een lezing over de
Buteyko-methode. Adres: Smaragd 3, Mijdrecht;
aanvang 19 uur. Meer informatie: Frans Helmer,
tel. 06-52382978

Vanwege de tienjarige samenwerking met
Stichting Koevoet (project Adopteer een
Koe), zetten Joost en Liesbeth Samsom van
biologische boerderij 't Spant te Wilnis op
zaterdag 14 april vanaf 11 uur hun deuren
open voor een ieder die kennis wil maken
met de biologische veehouderij, alsook met
dit project. Ook de staldeuren gaan open: om
12 uur gaan de koeien dansend naar de wei.
Er zijn deze dag diverse biologische producten te proeven en er wordt op kleine schaal
kaas gemaakt. De Jonge Agrarische Vrouwen
zijn aanwezig met een stand: zij zetten zich

in voor de Stichting Milania, een project om
de Keniaanse vrouw verder te helpen op het
platteland. Een gedeelte van de opbrengst
van deze dag zal gaan naar dit goede doel.
Ook de Utrechtse natuurvereniging, die in De
Ronde Venen actief is, is aanwezig met een
voorlichtingsstand. De kinderen kunnen zich
onder andere vermaken met het aaien van de
kalfjes en een ritje met de pony- of huifkar of
het spelen in een stroberg, etc. Bij de boerderij staan 3 mongoolse tenten, deze dag kunt u
ook daar een kijkje nemen.

Adres: Gagelweg 1 in Wilnis. Open dag van 11 tot
ca 17.30 uur.

ANBO: Thema-ochtend over Barcelona
Woensdagochtend 18 april aanstaande organiseert ANBO De Ronde Venen een themaochtend
over dit onderwerp. Henk Butink komt met een beeldverhaal van Barcelona met digitaal beeld
en geluid naar De Meijert in Mijdrecht. De presentatie duurt van 10 tot ca. 12 uur.
Barcelona heeft negen bouwwerken die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Zeven
daarvan zijn van Antonio Gaudi. Natuurlijk wordt er uitgebreid stil gestaan bij zijn Sagra
Familia, maar ook bij de Romeinse oorsprong van de stad. Ook niet-leden van de ANBO zijn van
harte welkom. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. U betaalt slechts €2,00 entree, inclusief
een kopje koffie/thee.
Wel graag vóór 16 april even opgeven aan: Jenny Tonge, tel. 0297 775802.

MV XXX

Van je zussen,
zwagers en nichtjes

Van harte

namens
je collega’s
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Zaterdag 14 april opening vernieuwde Kringkoop
Al tien jaar is Kringkoop een begrip in Mijdrecht en omgeving. Vanwege het grote succes van de kringloopactiviteiten werd het pand aan de Constructieweg de afgelopen maanden
uitgebreid. Morgen, zaterdag 14 april om 13.30 uur opent burgemeester Maarten Divendal de vernieuwde winkel.
Ruim tien jaar geleden is Kringkoop, dé
kringloopwinkel voor de gemeenten De
Ronde Venen en Breukelen, gestart. Al snel
bleek de winkel zeer in de smaak te vallen
bij inwoners uit deze en andere gemeenten.
Daardoor kregen vele tonnen goederen
een tweede kans en wordt er minder afval
geproduceerd. In de afgelopen jaren werd
een besparing op de verbrandingskosten en
–uitstoot van maar liefst één miljoen kilo grof
huishoudelijk afval gerealiseerd. Bovendien
werden, alleen al in 2011, door consumenten 567.000 kilo herbruikbare goederen bij
Kringkoop aangeschaft.
Niet alleen vanuit milieu-oogpunt is Kringkoop een vooruitstrevend bedrijf, Kringkoop
heeft ook nog een andere maatschappelijke
functie: het bedrijf biedt in samenwerking
met PAUW Bedrijven werkgelegenheid en
ondersteuning aan 37 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Het succes van Kringkoop maakte dat het
leuke, gezellige en comfortabele pand te
klein werd. Reden om in de afgelopen maanden een grootse uitbreiding van de winkel te
realiseren. Met recht mag Kringkoop nu met
haar 1.150 m2 een kringloopwarenhuis worden genoemd. Zo wordt snuffelen en shoppen
nog leuker!
Zaterdag 14 april aanstaande zal burgemeester Maarten Dievendal om 13.30 uur de vernieuwde winkel officieel heropenen. Voor de
klanten zijn er de hele dag vanaf 10.00 uur
diverse leuke acties: via een rad van fortuin
zijn prijzen te winnen en maakt men zelfs
kans op 100% korting! Er is live muziek en
uiteraard staan koffie en cake klaar.

Enorme uitbreiding van de winkel gereed

Komen hoor, naar de
opening van de
Kringkoop Megastore!

Parkeren kan op het terrein van Kringkoop
en bij de ‘buren’: de Van Schie Groep aan
de Constructieweg 100. Tussen 9.45 uur en
16.00 uur zal er tussen Van Schie en Kringkoop een pendelbusje rijden.

AG
D
R
E
ZAT RIL
14 AP

Vinkeveense vaarveiling komt weer tot leven
Vanaf zaterdag 14 april is de tentoonstelling ‘Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste veiling
van Nederland 1917-1980’ te zien in Museum De Ronde Venen. De tentoonstelling wordt
geopend door Cees Mooij, kleinzoon van de oude veilingvoorzitter. Hij zal als eerste de
originele veilingklok weer in werking stellen.
Op 5 januari 1917 wordt de eerste ‘Coöperatieve Groente- en Fruitveiling Vinkeveen’ opgericht. Tot 1980 speelt deze vaarveiling een
belangrijke rol in het leven van de bewoners
van De Ronde Venen. Hier worden de producten van tuinders uit de omgeving geveild.
Niet alle tuinders kunnen hun producten over
de weg vervoeren, omdat hun tuinderij alleen
per boot bereikbaar is. Met een praam, een
boot die met een stok vooruit wordt geduwd,
kunnen zij het veilinggebouw binnenvaren.
Vandaar de naam vaarveiling. Door schaalvergroting wordt de veiling uiteindelijk
overbodig en in 1980 opgeheven. Museum De
Ronde Venen brengt deze kleinste veiling van
Nederland weer tot leven.
Tijdens deze tentoonstellingsperiode vinden
er diverse veilingen plaats in het museum.
Voor actuele info en data, kijk op:
www.museumderondevenen.nl. De officiële
opening vindt plaats op zaterdag 14 april

om 11.00 uur in Museum De Ronde Venen.
Tevens is het dit weekend museumweekend,
en is het museum beide dagen van 10.00 tot
17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Museum De Ronde Venen
Herenweg 240, Vinkeveen, tel. (0297)262 223
14 april t/m 31 augustus 2012:
‘Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste veiling van
Nederland 1917-1980’
Info@museumderondevenen.nl
Open: april t/m oktober op woensdag t/m zondag
van 14.00-17.00 uur

Tuinmarkt bij Karwei
Het is weer voorjaar, en net als vorige jaren is er zaterdag 14 april aanstaande een tuinmarkt
bij Karwei. Behalve een groot aanbod aan planten en tuinmeubelen is er ook een demonstratie van de Ceta Bever tuinbeitssprayer (van 12.00 tot 16.00 u), kinderen kunnen kleurplaten
inkleuren, en voor iedere bezoeker is er een broodje knakworst (op=op!).

Hè hè, Hans 2e Kans heeft eindelijk
de grootse verbouwing van Kringkoop
klaar. Onze populaire winkel is
omgebouwd tot een fikse Megastore
en biedt nóg meer winkelplezier.
Daarom nodigen we u uit voor onze
feestelijke heropening op
zaterdag 14 april. Hans draait dan aan
ons Rad van Fortuin en u maakt kans
op aantrekkelijke prijsjes en
kortingen tot liefst 100%!
Kom shoppen, draaien en winnen!

Constructieweg 66, Mijdrecht. www.kringkoop.nl

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

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

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet Nederpopmuziek liefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in onze regio in de poppodia en
in het theater te zien zijn. Deze week zanger Daniël Lohues, die recent zijn nieuwe cd ‘Gunder’ uitbracht, ook de titel van zijn theatertournee.

Daniël Lohues: popzanger en troubadour

‘Gunder gaat over mijn zoektocht in het leven’
Je schrijft niet alleen popnummers, maar
ook voor theater en film.
“Ik heb altijd geleerd om te doen
wat je leuk vindt. Het zijn allemaal
andere disciplines, bij filmmuziek
componeer ik echt melodieën voor de
karakters. Maar het blijft allemaal
creativiteit wat ergens vandaan komt,
waarvan ik niet precies weet wat het
is. Ik heb elk moment van de dag gedachtes over muziek, die ik opschrijf
of opneem via mijn telefoon, maar ik
heb mijzelf ook getraind dat ik deze
gedachtes kan onthouden. Meestal
ontstaan er liedjes uit de gedachtes,
laatst werd een ‘losse flodder’ een erg
leuk liedje.”

Je bracht tussen 2006 en 2010 in vier
delen de cd’s Allenig uit.
“Dat was een super leerzaam, maar
ook eng project. Bij het werken aan
deze cd-serie ben ik gaan doen wat
ik als singer-songwriter in het begin
had moeten doen, namelijk in je eentje
op pad gaan en je liedjes brengen.
Voorheen heb ik het nooit gedaan en
gedurfd om alleen liedjes op te nemen.”

In 2010 heb je aan de cd ‘Eindelijk Vrij’
van Rob de Nijs meegeschreven en
gespeeld.
“Ik was zeer vereerd dat Rob mij had
gevraagd. Samen met Harry Muskee
en The Rolling Stones hoort hij tot
de generatie die is begonnen met de
blues en rock ‘n’ roll. Als hij begint te
zingen, begint het te swingen. Ik vond
het fantastisch, een grote eer en leerzaam om in het voorprogramma The
Stones en Van Morrison te hebben
gespeeld. Dat zijn helden. Het was
geweldig om de gitaren van Keith
Richards van dichtbij te kunnen bekijken. Het optreden was zo voorbij,
maar de belevenis was geweldig.”

Vind je de nieuwe cd ‘Gunder’ meer
een pop dan een theaterplaat? Er
staan rustige songs op, maar ook
popliedjes zoals van Skik (popband van
Lohues in eind jaren negentig, red.).
“Het is gewoon wat ik doe. Met Skik
deed ik precies hetzelfde. Ik denk
niet vooraf of ik een pop of theaterplaat wil maken.”

Wat kunnen bezoekers verwachten van
de theatervoorstelling ‘Gunder’?
“Ik vertel verhalen om mijzelf,
anderen en het leven. Deze verhalen
komen aan het einde bij elkaar op
een bepaald punt. Het gaat over mijn
zoektocht in het leven. Ik leg sommige liedjes uit, omdat het dan mooier
plaatst in het verhaal. Ik ga niet alle
geheimen van de teksten uitleggen,
een goede verstaander moet zelf de
verbanden leggen. Na deze tour ga
ik reizen door Amerika om mensen
te ontmoeten, liedjes te maken en
nieuwe gedachtes op te nemen.”

Daniël Lohues is te zien op 20 april te
zien in Schouwburg Amstelveen en 15
mei in de Goudse Schouwburg.
www.lohues.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE
foto anton corbijn

Doldwaas trio nog één keer in De Meijert

Duitse gedichten en
korte verhalen

Ontmoet dansers uit nieuwste
Streetdance 2 film

In het kader van de Dag van de
Duitse taal organiseert Taalinstituut
Academie aan de Angstel in Abcoude
op donderdag 19 april een avond
met Duitse gedichten en verhalen.
Onder het motto ‘Duits – een mooie
taal’ stelt eigenares Anne Kewitsch,
Duitse van origine en taaltrainer bij
Academie aan de Angstel, haar huis
open. Men is om 20 uur van harte
welkom om naar gedichten en (korte)
verhalen te komen luisteren. Ook kan
men een eigen favoriete gedicht of
verhaal mee nemen en voorlezen of
voor laten lezen. Willem Brouwer
van wijnleverancier ‘Pays de Cockagne’
sponsort de avond met Duitse wijnen
van de de Strombergkellerei. Alleen
al de verrassende kwaliteit van de
gepresenteerde wijnen maakt een
bezoek aan deze voorleesavond de
moeite meer dan waard. Adres: Willem van Abcoudelaan 10 in Abcoude.
Aanmelden via tel. 0294 284681 of
06 33837441, of per e-mail: academie-aan-de-angstel@hetnet.nl. Zie
ook www.academie-aan-de-angstel.nl.

Eind april komt de nieuwste film
Streetdance 2 in de bioscoop. Hiphop Dance Centre Build Ya Skillz
nam deze gelegenheid om met een
speciale actie te komen een combiticket. Iedereen die reserveert
zal zondag 13 mei naar de 3d film
worden gebracht. Maar dat is nog
niet alles dinsdag 15 mei zullen er
twee dansers / acteurs Niek en Dey
Dey een workshop komen geven
in de dansschool. Niek Traa deelt
in de film het doek met een aantal
grote namen uit de internationale
danswereld. Zo wordt de hoofdrol
gespeeld door de Algerijnse Sofia
Boutella, een van de hoofddansers
van Madonna. Hij zal een workshop breakdance geven. Dey Dey
speelt Yo-Yo in de film ze komt uit
Frankrijk en geeft een Popping
workshop. Zij won als enige vrouw
ooit de Europees kampioenschappen Popping. Ook werd zij eerste
bij Just de Bout (De grootste
hiphop wedstrijd die Europa kent).

Beide filmsterren komen vers van
de rode loper in Londen naar Build
Ya Skillz in Mijdrecht.
Na de workshops is er een meet &
greet. Grijp je kans en mis het niet.
Een combiticket is online te reserveren bij Hiphop Dance Centre
Build Ya Skillz. www.hiphoplessen.nl.

De Gekleurde Wereld:

zicht, want Marcel is eigenaar van
grafisch ontwerpbureau Tweed in
Vinkeveen. Hij heeft een opleiding
gevolgd aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht en schildert
momenteel bij Atelier De Kromme
Mijdrecht.

Schilderijen van
Marcel Straver
Vanaf maandag 16 april is bij
Gezondheidscentrum Croonstadt in
Mijdrecht een expositie ingericht
met schilderijen van Marcel Straver. Marcel is pas in 2010 serieus
begonnen met schilderen, maar
is wel al van jongs af aan creatief
bezig. Ook in professioneel op-

Op 20 april: Ernesto & Marcellino met Wilfried Finkers

De schilderijen van Marcel Straver
(1960) laten een gekleurde wereld
zien met een fantasierijke ‘twist’.
Geïnspireerd door de combinatie
van toevallige vakantiekiekjes cre-

Met hun voorstelling ‘Het beste dan maar’ nemen de cabaretiers Ernesto & Marcellino, samen met Wilfried Finkers, afscheid van hun publiek. Vrijdag 20 april is het trio voor de allerlaatste keer te zien in De
Meijert in Mijdrecht.
In 1993 wonnen multitalent Ernest
Beuving en zijn compagnon Marcellino Bogers, de tragische underdog,
de jury- en publieksprijs van het
Cameretten Festival. Dat was de
start van diverse theatershows vol
tijdloze rauwe onbenulligheid, waar
vanaf 2002 ook Wilfried Finkers zijn
droogkomische ‘bijwerking’ verleende.
In de show ‘Het beste dan maar’
besloten de drie cabaretiers al hun
hoogtepunten samen te brengen. Maar
toen die voorstelling er eenmaal
stond, kwamen Ernesto, Marcellino
en Wilfried tot de conclusie dat dit
jubileumprogramma een prachtig
slotakkoord zou zijn van alle onzin
die ze de afgelopen jaren aan de wereld hebben toegevoegd. En zo werd
deze feestelijke show ook meteen hun
allerlaatste. Dit ‘glansrijke afscheid’
(citaat uit een recensie in de krant
De Stentor) is de afsluiting van een
periode waarin de drie mannen zijn
uitgegroeid van ‘Het best bewaarde
theatergeheim van Nederland’, zoals

ëert hij doeken die je aandacht vragen én vasthouden. De onderwerpen
zijn herkenbaar, maar altijd met een
knipoog – en met liefde voor detail
en structuur – behandeld. Stap in
deze gekleurde wereld, tot ongeveer half juni te zien bij Gezondheidscentrum Croonstadt (de entree
kunt u vinden in de Croonstadtlaan,
vlak bij Albert Heijn en naast bakker De Kruyf).

Voor meer informatie:
www.marcelstraver.nl

De Telegraaf ooit schreef, tot komisch
supertrio. Mis deze laatste kans niet
om dit doldwaze trio, dat de humor
in vette halen de zaal in spettert nog
één keer mee te maken!
Kaarten voor de allerlaatste voorstelling kosten € 16,50 per stuk en zijn
te reserveren via www.cultura-drv.nl.
Scholieren en studenten betalen, op
vertoon van een school- of studiepas,
€ 5 per kaart. Ook bij boekhandel
Mondria en Partycentrum De Meijert
in Mijdrecht en bij drogisterij De
Bree te Vinkeveen zijn kaarten te
koop. Aan de deur van de zaal zijn,
indien nog voorradig, vanaf een half
uur voor aanvang van de voorstelling
eveneens kaarten te koop. Aanvang
20.30 uur.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Mijdrechter Bas Kee verzamelt luchtpostetiketten en geen gehoor stickers:

“Orde brengen in de chaos is voor mij belangrijker
dan het verzamelen”
Er zijn weinig hobby’s waarover zoveel is geschreven als de filatelie. Postzegels bestaan er in alle soorten
en maten met uiteenlopende waardes. Hoewel de postzegel de meeste belangstelling wekt, kan er nog veel
meer op een brief geplakt worden, zoals ‘geen gehoor’ stickers en retouretiketten. Juist die signalen zijn
voor verzamelaar Bas Kee uit Mijdrecht interessant. Bas Kee: “De afzender kan van alles aan het poststuk
toevoegen, maar vooral dat wat de postbode op de brief plakt, dat fascineert mij.”
Het verzamelen van de geen
gehoor stickers is een nieuwe
fenomeen in de moderne filatelie.
Bas Kee vertelt: “Ik had er zelf
nog nooit van gehoord, totdat een
clublid mij een paar jaar geleden
op een artikel wees. In dat artikel
werd het verzamelen van de geen
gehoor sticker besproken. Ik kende
natuurlijk wel het gegeven dat
aangetekende brieven en pakketten
van zo’n sticker voorzien worden,
wanneer de geadresseerde niet
opendoet. Vaak genoeg ben ik met
het bewijsbriefje dat de postbode in
mijn brievenbus had achtergelaten
in de hand een poststuk voorzien van
zo’n sticker op gaan halen bij het
postkantoor, maar nooit had ik eraan
gedacht dat ook deze sticker een
verzamelobject kon worden. Na het
lezen van het artikel had ik direct
interesse. Ik wilde er meer over te
weten komen en inmiddels ben ik al
drie jaar actief aan het verzamelen.
Daarbij beperk ik mij niet alleen tot
de geen gehoor stickers maar ook
stickers en stempels voor retourzendingen, verkeerde adresseringen, te
lage frankeringen en beschadigde
en herstelde post. Daarvoor heeft
elk postpunt zijn eigen etiketten en
die veranderen ook in de loop der
jaren, bijvoorbeeld door vermelding
van nieuwe wijken met nieuwe
postcodes en wijzigingen in huisstijlen. Omdat het anders te breed
zou worden, beperk ik mij hierbij tot
Nederland en de Verenigde Staten.
Geen gehoor stickers zoals wij die

in Nederland gebruiken, kennen ze
in het buitenland blijkbaar niet. Wel
werkt men in de Verenigde Staten
met stempels waarop een wijzende
hand wordt afgebeeld. Bij die hand
staat dan een actie als ‘terug naar
afzender’. Brieven met dergelijke
stempels verzamel ik dus ook. Mooi
zijn de etiketten en stempels die ik
verzamel niet. Het zijn heel eenvoudige en onopvallende exemplaren,
maar het gaat mij ook niet om de
schoonheid. Het gaat mij om de
functie bij de postverwerking.”
Luchtpostetiketten
Bas Kee verzamelt dus vooral stempels en zegels waar de afzender niet
zelf om heeft gevraagd, maar die
wel nodig zijn voor de postverwerking. Toch heeft hij interesse in één
kenmerk die de afzender wel degelijk zelf erop heeft geplakt of heeft
laten plakken, namelijk de etiketten
die gebruikt worden bij de luchtpost.
Bas Kee: “Deze luchtpostetiketten
verzamel ik al zeker vijfentwintig
jaar. In al die jaren heb ik mappen
vol met etiketten vanuit de hele wereld verzameld. De laatste tijd ben ik
samen met een collega-verzamelaar
bezig om alle luchtpostetiketten
in Europa in kaart te brengen. Dit
bestaat al in een oudere zwart-wit
versie, maar wij maken dus een
modernere variant in kleur. Hierbij
maken we gebruik van afbeeldingen
op internet en gescande etiketten.
Ik denk dat ik van die vele etiketten
zo’n 40 procent zelf in bezit heb. Die

overige 60 procent is verbazingwekkend moeilijk te verkrijgen. Continu
zie ik de luchtpostetiketten langskomen op beurzen en op internet, maar
vaak heb ik die zegels al of is het
prijskaartje dat eraan hangt te gek.”

Bas Kee met een deel van zijn indrukwekkende verzameling.
Beurzen en verenigingen
Voor de retour- en geen gehoor
stickers krijgt Bas Kee hulp van een
landelijk opererend verzekeringsbedrijf. Op die manier krijgt hij post
uit alle landstreken. Verder bezoekt
hij voor zijn hobby vele beurzen en
is hij aangesloten bij verschillende
verenigingen. “Ik vind het belangrijk
om met andere verzamelaars te
overleggen. In verenigingsverband
kun je elkaar helpen. Daarom ben ik
lid van verschillende verenigingen
zoals Verzamelaarsvereniging De
Ronde Venen, De Vliegende Hollander en de Amerikaanse Postal
Label Study Group. Ook geef ik zo
nu en dan een presentatie over mijn
collectie en bezoek ik regelmatig
verschillende beurzen in Nederland
en België. Over het algemeen is
het lastig om wat te vinden. Van de
luchtpostetiketten heb ik al veel
en de geen gehoor stickers zie je
nog niet op elke beurs. Omdat je de
functie alleen bij hele enveloppen en
poststukken goed ziet, wil ik ze het
liefst ook in het geheel hebben. Dus
niet alleen de stickers of stempels
en dat is wel eens lastig. Soms heb
ik na uren zoeken nog niets en dan
word ik wel een beetje chagrijnig.
Toch vind ik vaak wat leuks en ga ik

Night of the ROM’s

ROM-koor in de showbusiness
Onder de naam Night of the ROM’s
geeft het ROM-koor (Regionaal
Operette- en Musicalkoor) op 21 en
22 april een wervelende show.
Hieraan wordt meegewerkt door
Jazz & Showballet Nicole en een
groot aantal amateurmusici uit
De Ronde Venen.
Het programma omvat dus niet
alleen zang, maar ook dans en
muziek. De bedoeling van deze
uitvoering is om het publiek er
zoveel mogelijk bij te betrekken.
Bekende melodieën wisselen elkaar
in snel tempo op en worden afwisselend gezongen of gespeeld. De
uitvoering, die onder meer mogelijk
wordt gemaakt dankzij een donatie
uit het Ronde Venen Fonds, zal
worden gehouden op zaterdagavond
21 april en zondagmiddag 22 april
in Partycentrum De Meijert aan de

Dr. Van der
Haarlaan in
Mijdrecht.
Vorig jaar
bestond het
ROM-koor
25 jaar en
heeft ter
gelegenheid daarvan de operette
‘Im Weissen Rössl’ uitgevoerd;
twee maal voor een uitverkochte
zaal. In de Night of the ROM’s laat
Ferdinand Beuse, dirigent en initiatiefnemer van deze show, de vele
muziekstijlen die het ROM-koor
op haar repertoirelijst heeft staan,
de revue passeren. Ondersteuning
hierbij wordt gegeven door Jazz &
Showballet Nicole en een orkest
bestaande uit geweldige amateurmusici uit de regio. Daarnaast zijn
er nog een aantal andere muzikan-

ten die zullen zorgen voor verrassende elementen in het programma.
Het is van de eerste tot de laatste
minuut een avondje (of zondagmiddagje) uit; een programma voor
jong en oud.
De presentatie van de Night of
the ROM’s is in handen van Frank
Verkerk. Kaarten kosten 15 euro en
zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij
Slijterij Vreeland in Vinkeveen. Ook
kan men kaarten per e-mail bestellen via: info@romkoor.nl.

met een goed gevoel naar huis.”
Ordenen
Inmiddels heeft Bas Kee bakken en
mappen vol met stickers, etiketten
en brieven. Bas Kee: “Vooral het
uitzoeken en ordenen is tijdrovend.
Toch is dat het leukst. Een kant- en
klaar boek waarbij alles al uitgezocht is en je alleen nog de stickers
in hoeft te plakken, dat past niet bij
mij. Ik wil ontdekken en rangschikken. Het orde brengen in de chaos
is voor mij dan ook belangrijker
dan het verzamelen. Er is ontzet-

foto patrick hesse

tend veel variatie en als ik iets
ontdek, ervaar ik dat vaak als een
eyeopener. Ik heb geleerd om beter
naar enveloppen te kijken en leer
zo telkens iets bij. Bij de vraag of
Bas Kee door de nieuwe hobby de
neiging heeft om de postbode onverrichter zake voor de deur te laten
staan om zo een geen gehoor sticker
te bemachtigen, moet hij lachen. Bas
Kee: “Gelukkig is dat bij mij niet
nodig. Ik ben namelijk vaak genoeg
niet thuis, zodat ik de stickers op de
gangbare wijze kan krijgen.”

Tiener & Kinderkoren zingen op
14 april in Wilnis
Als afsluiting
van het seizoen
organiseert
kinderkoor Ismaël
een kinderkorenavond op zaterdag
14 april in de
Hervormde Kerk
van Wilnis.
Drie Kinderkoren zingen
deze avond: De
Lenteklokjes uit
Kamerik o.l.v.
Angela Smit, De
Herdersfluit uit
Bunschoten o.l.v
Menna van der
Groep en Ismaël uit Wilnis o.l.v. Angela Smit. Speciaal voor deze avond
is er een tienergroep samengesteld die ook hun zangkunst willen laten
horen. De avond begint om 19.00 uur, de kerk is geopend vanaf 18.30
uur. Na afloop is er een verkoping in het gebouw De Roeping achter de
Hervormde Kerk, Kerkstraat 12 waarvan de opbrengst voor kinderkoor
Ismaël is bestemd.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

Door Piet van Buul

Wintours Touringcarbedrijf

Comfortabel vervoer basis voor geslaagd uitstapje
Ruim een jaar geleden startte Peter Winters, samen met zijn vrouw Annemiek een eigen touringcarbedrijf.
Daarmee ging een langgekoesterde wens van Peter in vervulling. Ruim twintig jaar geleden haalde hij al
het benodigde rijbewijs. Toen hij een paar jaar geleden op zijn werk in een situatie kwam van ‘wil ik dit nog
wel?’, waagde hij de stap.
“Ik had al jarenlang de stille wens
om buschauffeur te worden,” zegt
Peter. “Ik had er mijn chauffeursdiploma voor gehaald, maar daar
bleef het aanvankelijk bij. Tot je als
vijftigplusser op een kruispunt komt
en je een keuze moet maken hoe je
verder wilt. Dat was het moment om
de overstap te wagen. Maar dan wel
als zelfstandige. Na een leven lang in
dienst van anderen gewerkt te hebben, wilde ik op eigen benen staan.
Maar er komt dan nog wel heel wat
bij kijken. Je moet allerlei diploma’s
halen. Dat betekende een jaar lang
hard studeren en op zaterdag naar
school. Binnen een jaar had ik alle
vereiste papieren. Dan moet je nog
een vergunning aanvragen en ook
dat lukte. Tenslotte moet je ook een
bus hebben. In Limburg vond ik een
mooie luxe touringcar. En vanaf 1
mei 2011 kon ik dus aan de slag.”
Netwerk
Voordat besloten werd om een
touringcarbedrijf te beginnen hebben
Peter en Annemiek zich beraden
over de vraag of de droom van Peter
voldoende realiteitsgehalte had. Gaat
het lukken om voldoende klanten
te vinden? “Ik heb daar vanaf het
begin wel vertrouwen in gehad,” zegt
Peter. “Ik ben geboren en getogen in
Mijdrecht en ik heb altijd een actief
sociaal leven geleid. Jarenlang heb
ik bij Argon gevoetbald en daar zijn
Annemiek en ik nog steeds actief.
Ook onze kinderen voetballen er.
Dat betekent dat we over een groot

netwerk van vrienden en kennissen
beschikken. Dat leek een goede basis
te zijn om te starten. En inmiddels is dat ook gelukt. Ik doe heel
veel ritten voor sportclubs uit de
regio. Voor sportvereniging Argon
verzorgen wij het vervoer voor de
uitwedstrijden van diverse teams,
zoals zondag 1, zaterdag 1, junioren
A1 en junioren B1. Het zondagteam
speelt in de Topklasse en dat betekent
dat we voor de uitwedstrijden naar
alle uithoeken van het land gaan,
van Emmen en Oldenzaal tot Echt
in Limburg. Maar het beperkt zich
niet tot Argon. Zo heb ik het vervoer
gedaan voor de selectie van RKDES
uit Kudelstaart naar een trainingsweekend in Oostende. En geslaagde
ritten leveren tevreden klanten op,
die weer bij je terug komen of die
het hun vrienden vertellen. Het is in
deze branche niet veel anders dan in
vele andere bedrijfstakken. Je kunt
een goed product leveren tegen een
goede prijs, maar men moet het je
dan ook gunnen.”
Luxe touringcar
Peter beschikt over een luxe en comfortabele touringcar. Er is plaats voor
38 mensen en dan kan er nog iemand
voorin naast de chauffeur zitten. De
bus beschikt over comfortabele stoelen en er is zo’n vijftien centimeter
meer beenruimte dan gebruikelijk.
Dan zijn er vier tafeltjes en verder
zijn er voorzieningen zoals een toilet,
een keukentje met koffiezetapparaat
en een koelkast, kortom alles wat

een busreis aangenaam maakt. Peter:
“Je bent als chauffeur tijdens de reis
in feite de gastheer van het gezelschap dat je vervoert. Dat betekent
dat ik ze op een vriendelijke manier
begeleid. Ik wil een chauffeur zijn die
niet de lolbroek uit hangt, maar die
op een plezierige manier de gasten
van dienst is. Daardoor ontstaat er
vanzelf een goede sfeer in de bus. En
dat draagt weer bij aan het plezier
van het uitstapje.”
Peter heeft een goed contact met een
aantal collega’s in de regio. Omdat
hij maar één bus heeft en dat ook zo
wil houden, kan hij altijd een beroep
op hen doen voor een extra bus. Ze
geven ook ritten aan elkaar door
wanneer ze zelf al vol zitten.
U vraagt, wij rijden
Het vervoer van sportclubs is slechts
een deel van de activiteiten van
Wintours. “Mijn motto is: ‘U vraagt,
wij rijden’. Dat kunnen dagtripjes
zijn of meerdaagse reizen, familie
of verenigingsuitjes, bedrijfsfeestjes
of schoolreisjes. Laatst heb ik een
groep leerkrachten uit Mijdrecht
naar Elspeet
gebracht voor
een tweedaagse
conferentie. Een
weekend met
het G-team van
Argon naar Texel
was voor mij ook
heel erg leuk.
We doen ook
veel transfers.

Vanaf vandaag dubbele kansen
bij prijzenfestival De Passage
De winkeliers van winkelcentrum De Passage
in Mijdrecht zijn vandaag een groots prijzenfestival gestart, met maar liefst dubbele winkansen. Er zijn twee actieperiodes: van vrijdag 13
april t/m vrijdag 27 april en van zaterdag 28
april t/m vrijdag 11 mei. Men kan aan beide
actieperiodes deelnemen en zo dus de winkansen verdubbelen.
Iedereen mag zo vaak meedoen als men wil en
meedoen is simpel: in elke actieperiode dient
men (minimaal) vijf kassabonnen van vijf verschillende deelnemende winkeliers te verzamelen en samen met een ingevuld actieformulier
in te leveren bij Wuite Mode in De Passage.
De actieformulieren vindt men in de actieflyer.
Voor de eerste ronde dienen de kassabonnen
worden ingeleverd uiterlijk vrijdag 27 april om
18.00 uur; voor de tweede ronde moeten de

bonnen uiterlijk vrijdag 11 mei om 18.00 uur
zijn ingeleverd. Op zaterdag 28 april en zaterdag 12 mei worden de prijzen op feestelijke
wijze uitgereikt op het ‘HEMA-plein’ aan de
Bozenhoven in Mijdrecht.
Dubbel prijzenpakket
Omdat er dubbele winkansen zijn, is er ook een
dubbel prijzenpakket! Hoofdprijs in beide actieperiodes is een 37 inch flatscreen TV. Tweede
prijs is een reischeque ter waarde van 500 euro
van Globe Reisbureau. De derde prijs is een
dames- of herenfiets; als vierde prijs is een iPad
beschikbaar en de vijfde prijs bestaat uit een
boodschappencheque ter waarde van 150 euro
van Albert Heijn.
Daarnaast worden er door de winkeliers van De
Passage voor honderden euro's aan waardebonnen cadeau gedaan.

Versteeg
Poelier
Van Egmond

Het motto van Peter Winters is: ‘U vraagt, wij rijden’; dagtripjes, familie- of verenigingsuitjes, bedrijfsfeesten of schoolreizen. Alles kan. foto patrick hesse
Mensen komen met een cruise in
Amsterdam aan en moeten dan met
de bus naar Schiphol. We brengen
familie naar een familiefeestje. Het
is eigenlijk heel simpel. Overal waar
een groep mensen busvervoer nodig
heeft, zijn wij in principe beschikbaar.
We doen geen meerdaagse busvakanties naar verre landen. Daar zijn de
speciale reisorganisaties voor. Onze
actieradius is zo ongeveer de Benelux
en Duitsland.”
De diversiteit in opdrachten maakt

het voor Peter extra leuk. “Het is
nogal een verschil of je elke dag
achter hetzelfde bureau zit of dat je
naar allerlei bestemmingen onderweg
bent, samen met een groep mensen,
die veelal voor hun plezier op stap
zijn. Juist de omgang met de mensen
in je bus maakt het voor mij zo leuk.”

Het postadres van Wintours is Kwikstaart 2 3641 ZL Mijdrecht. Telefoon
0297 778600 of 06-38043904. Voor
meer info: www.wintours.nl.
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Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Titel: Agent 6
Auteur: Tom Rob Smith
“Een paar jaar geleden werd ik
verrast door het boek Kind 44.
Het speelt zich af rond de Leo
Demidov in 1953, de tijd dat
Stalin aan de macht was.
Ik las over hoe het was om te
leven als persoon die meegaat
in de regels van de dictatuur en
wat er gebeurd als iemand zich
daartegen gaat verzetten. Een
boek dat lange tijd op nr. 1 stond
bij mij.
Er kwam een 2e deel, Kolyma.
Dat speelt zich af in 1956. Stalin
is dood, De ordehandhavers van
vroeger worden nu als misdadigers beschouwd en hun slachtoffers als onschuldige mensen.
Toen het 3e deel in de winkel lag
heb ik het direct meegenomen.
Leo probeert het verleden achter
zich te laten en leeft met zijn
vrouw Raisa en hun 2 geadopteerde dochters.
Zijn gezin wordt gevraagd deel
te nemen aan een tournee door
Amerika om de betrekkingen
tussen Rusland en Amerika te
verbeteren. Leo mag van de
autoriteiten niet mee.
Het is een razend spannend
verhaal over spionage, contraspionage en menselijke tragiek.
Het brengt Leo weer in een
wereld van gevaar en geweld om
wraak te nemen op Agent 6. Wat
er is gebeurt en welke dingen hij
daarvoor moet doen is te lezen is
dit razend spannende boek.”
gelezen door carla burggraeve

De discipel 			
Hjrth Rosenfeldt
Vijftien
jaar nadat
seriemoordenaar
Edward
Hinde door
toedoen
van psycholoog
Sebastian
Bergman
achter de
tralies belandde, worden in de omgeving van Stockholm de lichamen
van enkele vrouwen gevonden. Ze
zijn vermoord op een gewelddadige
wijze, die tot in detail overeenkomt
met de werkwijze van Hinde, maar
hij zit nog steeds in de gevangenis.
Sebastian Bergman grijpt de gelegenheid om bij het onderzoek te
worden betrokken met beide handen aan. Zijn kennis van de oude
zaak is voor het politieteam meer
dan bruikbaar, en het onderzoek
biedt hem bovendien de mogelijkheid om bij zijn dochter in de buurt
te zijn. Al snel blijken de moorden
inderdaad met elkaar te maken te
hebben – en met Bergman zelf, op
een manier die hij zich nooit had
kunnen voorstellen.
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Blauwe demonen 		
David Hewson
Het achtste
deel in
de Nic
Costa-serie.
Tijdens een
bijeenkomst
van de G8
in Rome
wordt een
politicus
ritueel
vermoord. Inspecteur Nic Costa en
zijn team vermoeden de terugkeer
van de mysterieuze Blauwe De-

Het geluid van de nacht
Maria Duenas
Sira Quiroga werkt
in een van
de beste
naaiateliers
van het
Madrid in
de jaren
dertig van
de vorige
eeuw. Ze
is verloofd
met een nette jongen en haar
toekomst lijkt uitgestippeld. Dan
gooien twee mannen haar leven
overhoop.
Sira laat alles achter en vlucht met
haar minnaar voor de naderende
burgeroorlog naar Marokko, waar
ze zorgeloos geniet van een leven
vol feesten, vrijheid en luxe. Totdat
ze in de steek wordt gelaten en
berooid achterblijft. Dankzij haar
talent als naaister weet ze echter
te overleven. Ze krijgt belangrijke
klanten en via hen maakt ze kennis
met een agent van de Engelse
geheime dienst, die haar overhaalt
te gaan spioneren voor de Britse
overheid.
Wanneer de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt, keert Sira terug Madrid.
Onder een nieuwe identiteit opent
ze er een naaiatelier en zoekt haar
cliëntèle zo veel mogelijk onder
vrouwen van hoge nazi-officieren,
zodat ze ongemerkt vertrouwelijke
informatie kan ontfutselen. Het
wordt steeds moeilijker haar ware
identiteit verborgen te houden
voor de mensen om wie ze geeft.
Ze moet kiezen wie ze wil zijn: de
afstandelijke, berekenende vrouw
van de wereld die ze als spionne is
geworden, of de eenvoudige vrouw
die ze ooit was en die nu in stilte
hartstochtelijk houdt van een man.

Als er op je potje crème het ingrediënt Camellia Sinensis vermeld staat,
dan zit er thee in! Camellia Sinensis
is namelijk de Latijnse naam van de
theestruik.
Als we er thee van drinken dan
drinken we de knoppen en bladeren
van deze struik. Afhankelijk van het
oxidatieproces dat de geplukte knoppen of bladeren ondergaan, wordt
dit witte, groene of zwarte thee. Bij
het maken van witte en groene thee
blijven de waardevolle polyfenolen

Op verschillende cosmeticaverpakkingen wordt geclaimd dat groene
thee ook een anti-ageing effect
heeft. Antioxidanten kunnen vroegtijdige veroudering door vrije radicalen (schadelijke stoffen van buiten)
helpen beperken en daarnaast laat
recent onderzoek zien dat de stof

Een van de oudste dranken ter wereld wordt nu nog steeds veelvuldig
gedronken. We hebben er wat meer
soorten en smaakjes bij gekregen
en tegenwoordig wordt het zelfs in
cosmetica gebruikt omdat het een
waar beauty ingrediënt is… dus
dames let op.

...Een boer die op een dag door het
bos liep. Na een lange reis zette hij
een pannetje water op en zodra dat
heet begon te worden, dwarrelden
er gedroogde blaadjes in het pannetje waarna er een heerlijke geur vrij
kwam. Hij proefde het, werd niet
ziek, en opeens was het er: thee! De
boer leefde nog lang en gelukkig.
Verder staat er namelijk helemaal
niets beschreven over de mythe
van de boer die de thee ontdekte,
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(chemische verbindingen die voorkomen in planten) behouden. Diezelfde
polyfenolen en flavonoïden beschermen de huid dankzij een antioxiderende werking. Ook inwendig doet
het een hoop goed want witte en
groene thee worden vaak in verband
gebracht met de beschermende
werking tegen een hoop ziektes. Ik
geloof niet dat je van een kopje per
dag die positieve effecten zult zien,
je moet er dan eerder een liter per
dag van weg drinken maar toch,
het idee dat je iets lekkers drinkt
dat ook nog eens gezond is en wat
positiefs bijdraagt aan je lijf is alleen
maar prettig.

maar met zo’n vondst kan ik me niet
anders bedenken.

Er was eens...

monen, een groep die twintig jaar
eerder een serie misdaden pleegde
uit naam van de Etrusken. Costa
ziet zich genoodzaakt diep in het
verleden te graven en stuit op een
reeks duistere zaken.
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Het weeshuis 		
Franck Thilliez
Rechercheur Lucie
Henebelle
is op zoek
naar de
maker van
een oude
film die vol
verborgen
beelden met
geweldsscènes zit. Ze wordt getipt over
een connectie met een lopend
moordonderzoek waarbij vijf verminkte lichamen zijn opgegraven.
Handen, ogen en hersenen zijn met
chirurgische precisie verwijderd.
Commissaris Franck Sharko weet
eerst niet wat hij aanmoet met de
frêle, ambitieuze Lucie. Maar al
snel zitten ze samen tot hun nek
in een zaak, waarvan het spoor
leidt naar een weeshuis met een
gruwelijk verleden...
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Heimwee naar Nederland
Martin Bril
Vele jaren trok Martin Bril er in
zijn auto op uit om Nederland te
beschrijven. Bril wist dat ons land
vol zit met verhalen, en hij keerde
dan ook altijd terug met een verhaal. Bril reisde om zijn land, maar
vooral zichzelf te begrijpen. En het
werkte: honderdduizenden lezers
werden door Bril geïnspireerd,
door zijn levenslust, zijn mededogen, zijn irritaties en zijn verbazing. Heimwee naar Nederland
bevat de mooiste stukken die Bril
over ons land schreef. Geen dorp
blijft onbesproken, geen visboer
onbezocht. Van de bakker op de
hoek, een bezoek aan de braderie
en de jongeren voor het jeugdhonk
tot de geur van vers gemaaid gras:
Martin Bril weet het Nederlandse
zielenleven feilloos in woorden te
vangen.

EGCG in thee-extract helpt de afbreek van collageen tegen te gaan
en beschermt tegen UV-schade. Dit
geldt zowel voor het smeren met
thee-bevattende producten, als het
drinken van groene thee. Goeie tip
zo voor de zomer!
Dus wat gaan we doen na deze
biologie/scheikunde les op de
vrijdagmiddag/-avond? Ik zet een
potje water op! Als het boertje dit
allemaal toch geweten had…

Bands tweede feesttent AJOC Festival
bekend
Maar liefst 22 bands spelen in de
overdekte ‘Immitsj Live Stage’.
Door deze bands toe te voegen
aan het programma wordt het
muzikale aanbod van het AJOC
Festival verdrievoudigd!
Van pop en rock tot electro en feest,
veel muziekgenres komen aan
bod tijdens het AJOC Festival. De
vrijwilligers die het festival jaarlijks
organiseren hebben voor dit tweede
podium diverse aanmeldingen ontvangen en deze vervolgens beluisterd en beoordeeld. De bands/artiesten met de meeste stemmen zullen
hun opwachting maken tijdens het
AJOC Festival dat op 25 t/m 28 mei
in Wilnis plaatsvindt.
Vrijdag 25 mei staan Treasure
Mountain, Surfing Allowed, Rebounce, 2 Buck Chuck en Vine Yard
op het podium van het Immitsj Live
Stage. Op zaterdag 26 mei kunnen
Tarball, The Red Maddies, No
Comment, Heavy Light en Colorful
Novelty het beste van zichzelf laten
zien.
Zondag 27 mei geven Zoë Visser,
Someday, Triple Trouble, Steelfactory en Sarah Smiles een optreden en
tijdens de Spektakeldag op maandag 28 mei maken The Lendyls,
Only Fate Remains, Awash, Winnaar
HSMC, The Recipe, The Chimney en
Cut Here hun opwachting.
Op het hoofdpodium van het AJOC
Festival treden o.a. De Dijk, Go
Back to the Zoo, 2 Brothers on the
4th Floor, DI-RECT, The Opposites,
DJ Paul Elstak, dIREsTRAITz en
Het Goede Doel op. Daarnaast biedt
de Spektakeldag op maandag 28
mei plaats aan allerlei activiteiten
en optredens voor jong en oud.
Springkussens, lasergamen, clowns,
NK Highland Games, helikoptervluchten en diverse demonstraties
zullen enkele ingrediënten van deze
dag zijn.
Tickets voor het AJOC Festival zijn
verkrijgbaar via www.ajoc.nl en

www.facebook.nl/AJOCFestival.
Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl

Er zijn ook tickets te koop bij
Primera De Jong in Mijdrecht en
Uithoorn.Het volledige programma
en een overzicht van verkooppunten
staat op www.ajoc.nl.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Mary van Dijke, jeugdmusicalkoor De Regenboog

Elk jaar een musical
De uitdaging kwam van Ton Post, voormalig eigenaar van De Meijert
in Mijdrecht. Na een repetitieavond van het Regionaal Operette en
Musicalkoor (ROM) stelde hij voor om een kinderkoor op te richten
dat tenminste eenmaal per jaar een kindermusical op de planken zou
brengen. Op 20 januari 1990 werd kindermusicalkoor De Regenboog
opgericht. Het kinderkoor is na tweeëntwintig jaar uitgegroeid tot een
jeugdkoor en niet meer weg te denken in het culturele aanbod van De
Ronde Venen. Mary van Dijke is vanaf het begin een van de drijvende
krachten achter het koor.
Mary heeft zelf vanaf haar kindertijd veel gezongen. “Het idee sprak
me erg aan. Al snel werd duidelijk
dat het animo bij de kinderen groot
was. Er zijn verschillende kinderkoren, maar een musicalkoor is toch
iets aparts. De combinatie van zang,
dans en acteren maakt het extra
aantrekkelijk. We vonden al snel
een pianiste en zijn voortvarend van
start gegaan. De doelstelling om
jaarlijks een musical uit te brengen
handhaven we tot op de dag van
vandaag. Daarnaast verzorgen we
in de loop van het jaar ook tal van
andere optredens.”
Kindermusicals
De laatste jaren is de musical enorm
populair geworden. Mary: “Veel
kinderen maken voor het eerst
kennis met de musical op school.
Het is vaak een leuke manier om
de basisschooljaren af te sluiten. En
ook op middelbare scholen wordt
het studiejaar vaak afgesloten met
een musical of een gevarieerde
muzikale avond, waar de leerlingen
hun talenten tonen. De musicus en
componist Benny Vreden heeft veel
musicals speciaal voor kinderen
geschreven. Zijn kinderproductiebureau is een bron van inspiratie
op dit gebied. In het begin hebben
we dan ook vooral musicals van zijn

hand opgevoerd. Bij ons vijfjarig
jubileum wilden we iets aparts doen.
We hebben toen een show gebracht
met medewerking van Conny Vink
bestaande uit een compilatie van
musicals die we in de voorafgaande
jaren hebben uitgebracht. Vervolgens zijn we weer met een jaarlijkse
musical doorgegaan.”

Mary van Dijke temidden van (een deel van) haar jeugdige musicalsterren.			
Tienjarig jubileum
Voor het tienjarig jubileum in 2000
had het koor zijn zinnen gezet op
‘The Sound of Music’. “Dat werd nog
een heel gedoe met de auteursrechten,” vertelt Mary. “Maar uiteindelijk
kwam dat in orde. Bij deze musical
hadden we ook een paar rollen voor
volwassenen. Daarvoor hebben we
de medewerking gekregen van leden
van het ROM koor. Met deze jubileumproductie hebben we veel succes
gehad. Voor ons koor betekende dat
een doorbraak. De belangstelling bij
de kinderen om lid te worden nam
toe. Aanvankelijk waren kinderen
van acht tot veertien jaar lid van
het koor. Maar vaak kwam het voor
dat ze wilden blijven en inmiddels is
de leeftijdsgrens opgeschoven naar
achttien jaar. We zijn nu dan ook
geen kinderkoor meer, maar een
jeugdkoor.”
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Onze openingstijden zijn:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

- gesloten 10.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.15 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 16.30 uur

Herenweg 44, Wilnis (achter v/d Helm Makelaars)

De begeleiding
Die uitbreiding van de leeftijdsgrens
heeft wel een verandering binnen
het koor teweeg gebracht. “Vanaf
hun veertiende komen de kinderen
in de pubertijd en gaan zich anders
gedragen dan toen ze nog op de
basisschool leeftijd waren. Dat
betekent dat je als leiding van zo’n
groep daar ook op moet inspelen. Ik
ben vanaf de oprichting bij het koor
geweest en ik heb gelukkig steeds
kunnen rekenen op veel steun. In
het begin heb ik veel samen gedaan
met Berna van der Wilt. Ook Erica
Handkofsky heeft zich jarenlang voor
het koor ingezet. Momenteel werk ik
heel nauw samen met Mirjam Nicolaas, Jantine Berkelaar en Marjolein
Latour. Zonder hun steun zou ik het
absoluut niet redden. We hebben
jarenlang gemiddeld tussen de 20 en
de 25 kinderen bij het koor gehad.
Inmiddels zijn er dat nu veertig en
we hebben nog drieëntwintig kinderen op de wachtlijst. We repeteren
het hele jaar door elke week in

De Meijert. We zijn inmiddels ook
een echte vereniging met een heus
bestuur. Dat is ook wel nodig om alles goed te laten verlopen. Maar het
blijft wel allemaal vrijwilligerswerk.
Onze opzet is dat we een vereniging
zijn met een lage toetredingsdrempel
voor alle kinderen ongeacht afkomst
of gezindte, die het leuk vinden om
kennis te maken met zang en dans.”
Het koor kan ook rekenen op veel
steun van enthousiaste mensen die
zorgen voor decors, voor licht en
geluid. Dankzij de hulp van sponsors
is het daardoor mogelijk jaarlijks een
productie uit te brengen en daarnaast zo af en toe ook nog eens wat
leuks te doen met de kinderen.
Repertoire
Het verschuiven van de leeftijd naar
achttien jaar had ook consequenties
voor het repertoire. De oudere jeugd
vond de musicals van Benny Vreden
op den duur wat kinderlijk. “We zijn
toen zelf musicals gaan schrijven,
waarbij we ook de jeugdleden de

foto patrick hesse

gelegenheid gaven om daar inbreng
voor te leveren. “We hebben Jungle
Book uitgebracht en daarna een aantal eigen geschreven musicals. Elk
lustrumjaar komen we met een grotere productie. Voor het twintigjarig
jubileum was dat de eigen productie
‘Rainbow goes stars and stripes’.
Daarnaast worden we gedurende
het jaar regelmatig gevraagd voor
optredens, waar we dan uit ons, inmiddels omvangrijke repertoire een
programma samenstellen. We traden
o.m. op in het Ronald McDonald huis,
op tal van kerstmarkten, in verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven
en we waren in een uitzending met
Paul de Leeuw. We waren in de jaarbeurs Utrecht met Willeke Alberti
en op de campus in Delft met Ernst
Daniël Smid en bij Stelling Nemen
in Abcoude. We treden soms ook op
samen met het ROM Koor.”

Meer informatie over jeugdmusicalkoor
De Regenboog is te vinden op
www.regenboog-mijdrecht.nl.

Achtervolging met
politiehelikopter
Dinsdagmorgen kreeg de politie
Utrecht de melding dat politieauto's
van Amsterdam-Amstelland en
Flevoland op hoge snelheid achter
een auto aan zaten. De auto vluchtte
over de A2 in de richting van het
zuiden met snelheden boven de 200
km/u. Agenten van Politie Utrecht
namen bij Abcoude positie in, zagen
de auto naderen en gingen er achteraan. Zij konden de auto echter niet
bijhouden, maar een politiehelikopter haakte aan en klokte een snelheid van ongeveer 250 km/u.
Ondanks dat de politievoertuigen
zwaailicht en sirene voerden, reed
de bestuurder door en reed met een
snelheid van ± 80 km/u door een
woonerf in Nieuwegein. Hier werden
de twee inzittenden aangehouden en
er werd proces-verbaal opgemaakt.
U kunt de politiehelikopter nu ook
op twitter volgen:

http://twitter.com/depolitieheli
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Triumph Bonneville SE

“Alles draait om de eenvoud”
De nieuwe Triumph Bonneville heeft veel gemeen met zijn illustere voorvader, de Bonneville die is gebouwd tussen 1959 en 1983. Maar waar in de de hoogtijdagen van de Engelse motorfiets de Bonneville iedere snelheidstrijd met zijn concurrenten kon beslechten in zijn voordeel, kan hij nu op geen enkele wijze de strijd aan met de
sportmotorfietsen van de concurrentie. Maar daar koop de je de hedendaagse Bonneville ook niet voor. Vandaag
de dag koop je de Bonneville als heerlijke, niets aan de hand fiets. waarop het heerlijk toeven is met een vette
knipoog naar het verleden. De originele Bonneville was vernoemd naar de gelijknamige zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah, en op die zoutvlakte werden wereldsnelheidsrecords gebroken.
Dit gebeurt overigens nog steeds.
Net als toen heeft de Bonneville
van nu een staande parallel-twin:
twee cilinders rechtop naast elkaar.
Toen was het 650 cc, nu meer dan
850 cc. Moet ook wel tegenwoordig, als je mee wilt komen met het
moderne verkeer c.q. dat vóór wilt
blijven. De carburateurs van toen
zijn vervangen door een injectiesysteem, maar als je het blok van
opzij bekijkt, lijken het nog steeds

carburateurs. Alles aan de fiets ziet
er retro uit; ook het contactslot is
op de originele plaats gepositioneerd aan de linkerkant van de
koplamp. Twee jaar terug mocht ik
al even proeven aan de retrofiets in
T100 uitvoering. Deze keer is de
SE uitvoering aan de beurt. Tussen
de beide fietsen is niet zo heel veel
verschil. Alleen is de SE uitvoering
voorzien van gegoten aluminium
wielen. Persoonlijk vind ik de spaakwielen mooier, maar dit is een stuk
lichter en onderhoudsvriendelijker.
De fiets waar ik mee ga rijden is
een demo fiets met slechts 1.313
kilometer onder de banden. Gewoon
spiksplinternieuw nieuw dus en in de
witte kleurstelling in onberispelijke
staat, en uitgevoerd met de volgende
accessoires : een middenbok (standaard), klein stuurkuipje en een stel
bloedmooie retrospiegels, die uit het
stuur lijken te komen.

De Paralleltwin knort tevreden en
het rijden gaat met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus; wat
een gemak en wat een soepelheid. Ik
heb nooit aan de originele Bonneville
mogen proeven, maar ik kan met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het met de moderne
Bonneville een stuk relaxter rijden
is. Ondanks dat het zadel in retrostijl
erg plat overkomt is het zitcomfort
optimaal en doet de SE precies wat
je wilt. Na een lekker ritje stop ik
even voor de foto’s. Een oude heer
komt me tegemoet en ziet me foto’s
maken met een goedkeurende blik
roept hij: “zo zeg, die heeft u mooi
gerestaureerd!” Met een vriendelijke
glimlach knik ik terug en hoop ik dat
hij mijn artikel zal lezen. De fabrikant kan zeer tevreden zijn met dit
retro-model, want dat is precies waar
de fabrikant op doelt: een succesnummer van weleer in een modern

jasje. Na nog een rondje lever ik de
heerlijke fiets weer in en kan ik er
niets op afdwingen. Hij is nieuw en
rijdt zeer prettig en is een echte allemansvriend. Of zoals Henk Westbroek
ten tijde van Het Goede Doel al zong:
“Alles draait om de eenvoud.” Ik had
het niet beter kunnen zeggen.
Deze smetteloze demo-fiets uit 2011
stond te koop voor de prijs van 7.990
euro. Inderdaad ‘stond’, want tijdens
het tikken van dit artikel krijg ik

een telefoontje van Aad Kentrop van
Roké Motors dat de fiets is verkocht.
Maar gelukkig heeft Aad nog een
paar van deze Retro kanjers staan,
ook zeer aantrekkelijk geprijsd!

Roké Motors
Ondernemingsweg 9,
3641 RZ Mijdrecht
Tel.: 0297 - 28 52 18
www.roke.nl

opEningSacTiE

gRaTiS MonTagE

serres, veranda’s, aluminium en kunststof kozijnen

Keers Mijdrecht heeft de deuren van haar nieuwe showroom geopend. U kunt in de showroom niet alleen
alle producten bekijken, maar ook direct gebruik maken van de spetterende openingsactie. Want koopt u in
de maand april een serre, veranda, aluminum of kunststof kozijnen dan krijgt u de montage helemaal gratis.

Serres

Veranda’s

Aluminium kozijnen

Kunststof kozijnen

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

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

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

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

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

DE GROENE VENEN 		

17

AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Het grote avontuur

Eind 2011 stond op deze pagina het verhaal van Patrick Andriessen uit
Baambrugge. Op dat moment was hij al onderweg naar Zuid-Amerika om
daar deel te nemen aan de befaamde Dakar rally. Een twee weken
durend rally-evenement waar motoren, buggy’s, jeeps en vrachtwagens
aan deelnemen. Samen met zijn teamgenoten Bob ten Harkel (bestuurder) en Thijs Daandels (techneut) reed Patrick als navigator mee met de
DAF CF T-4 rallytruck. Natuurlijk levert zo’n avontuur mooie verhalen
op. Hier een korte samenvatting van zijn ervaringen.
Het verhaal begint kort voor oudjaarsdag, op 28 december, wanneer
alle voertuigen opgehaald worden
in de haven van Buenos Aires. Van
daaruit rijden de Dakar-deelnemers
naar de start in Mar del Plata,
waar ook de technische keuring
plaats vindt van alle voertuigen.
“Tijdens die rit van vier uur heb
ik genoten van alle mensen langs
de kant van de weg. Je zit hoog,
comfortabel in de vrachtwagen,
lekker temperatuurtje, arm uit het
raam. Ongekend hoe enthousiast die
mensen daar zijn dat je meedoet
aan een grote rit door hun land.

Ongemerkt verbrandde ik mijn arm
wel direct in die vier uur. Een echte
truckersarm haha,” aldus Patrick.
Tijdens de technische controle van
het team en de vrachtwagen is het
toch altijd spannend. Werkelijk
alles wordt gecontroleerd aan de
vrachtwagen en deelnemers. Gelukkig was het team goed voorbereid
en kwam het om 20.00 ’s avonds
door de laatste checks en kon het

zich opmaken voor de start. “En
daar sta je dan. Lekker warm, in je
korte broek, een goed gevoel omdat
de truck door de controle is, en nog
een paar uur tot de start van de rit.
Ondertussen is het in Nederland oud
en nieuw. En dat is toch een vrij
apart moment.”
In de Dakar is het gebruikelijk dat
gestart wordt volgens een vaste
volgorde. In alle vroegte vertrekken de motoren, waarna de buggy’s
en terreinauto’s van start gaan. Als
laatste vertrekken de trucks, die
verdeeld zijn in drie categorieën.
De T4-1’s; de
kleine trucks
tot 7,5 ton,
Unimogs en
dergelijke.
De T4-2’s; de
trucks als de
MAN’s, DAF’s
en Kamaz’en,
die mogen
assisteren,
maar geen
vrijstelling
krijgen als ze
door hulpverlening te laat
binnen komen.
“Daarnaast
heb je de T43’s waar wij
in deelnamen.
Deze trucks
verlenen assistentie aan
bijvoorbeeld
terreinauto’s
en mogen
buiten de
gestelde tijd
binnen komen.
De organisatie ziet dat dan door de
vingers. Overigens wordt van iedere
deelnemer verwacht dat je elkaar
(teamgenoot of niet) assisteert
mocht iemand stil staan.” Patrick
vervolgt: “Het voordeel van onze
groep is dat ze laat starten. Overigens is dat niet altijd een plezier,
want je wordt rond 5 uur in de ochtend al wakker van alle motoren die
starten met flink lawaai. Maar op 1
januari bood
dat uitkomst;
we konden
namelijk oud
en nieuw gaan
vieren in de
stad, immers
hoefden we
pas rond 11
uur te starten.
Nadat we een
taxi hadden
genomen
richting de
stad hebben

we vuurwerk gekeken op het strand
tussen alle locals. Maar na middernacht reden er geen taxi’s meer
terug naar het hotel. Ongelofelijk
maar waar: stopt er een pick-up die
ons meeneemt in de laadbak, tussen
de koelkasten en andere rommel.
Aangekomen bij het hotel springen
er ook nog vijf kinderen uit de auto!
Waar die gezeten hebben? Van de
bestuurder krijgen we nog een biertje, wij gaven ze t-shirts en caps. De
avond kon niet meer stuk!”
De volgende ochtend ging de lange
barre tocht van start. Eerst een
stuk rijden over de weg met maximaal 90 km/u, om vervolgens te
starten met de eerste special stage
van 50 kilometer. “Al gauw reden
we met 150 km/u over het vlakke
strand. Een ongelofelijk moment.
Snel daarna reden we over steile
duinen, waarvan later bleek dat
dat nog lang niet de steilste duinen
waren. Overal stonden auto’s en
vrachtauto’s vast. Op zo’n moment
merk je of een coureur ervaring
heeft en gelukkig konden we volledig vertrouwen op de ervaring van
Bob. De eerste dag vloog dan ook
zo voorbij.” De dagen erna worden
de gebieden onbegaanbaarder en
ook steeds meer verlaten. “Hoewel
je hier en daar gewoon bewoners
tegen komt die in the middle of
nowhere aan het barbecueën zijn.”
Na de tweede dag was de terreinauto van Van Deijne, teamgenoot
van Patrick uitgeschakeld. “Dit was
uiteraard ontzettend balen voor Van
Deijne, maar
dat betekende
tegelijkertijd dat wij
met de truck
voluit konden.
Echter zou er
in de eerste
tien dagen
zoveel kapot
gaan aan de
truck, dat wij
de monteurs
goed konden
gebruiken;
die moesten
natuurlijk de
hele nacht
doorhalen.”
Maar ook de
mannen in de
cabine moesten sleutelen.

“Uiteraard hebben we vastgestaan
in het mulle zand, ook hebben we
banden moeten wisselen in de brandende zon. Erger was het moment
dat een bladveer was gebroken
(vering van de vrachtwagen, red.)
en tegelijkertijd de luchtleidingen
kapot waren gescheurd. We hebben toen een stuk hout geplaatst
als veer en de leidingen weer met
elkaar verbonden met speciale
tussenstukken.” Naast deze euvels
kreeg het team ook te maken met
een kapotte intercooler (200 pk
minder), een gescheurde cabine,
een gescheurd chassis, kapotte
koppeling (er had zich een complete zandbak in opgehoopt) en
een verloren oliedop (een hoop
smurrie onder de kap). Dichter naar
de finish toe werd duidelijk dat de
truck niet heel veel geweld meer
kon hebben. Besloten werd gezien
de goede positie in het klassement

(17 uur voorsprong) om het rustiger
aan te doen en de finish te halen.
“En de finish in Lima is natuurlijk
een hoogtepunt, joelende mensen,
iedereen wil met je op de foto, ik
heb handtekeningen op de meest
vreemde plekken gezet.”
“De Dakar rally is ongelofelijk
indrukwekkend. De mensen zijn
zo enthousiast, ongekend. Steile
duinen waar je recht naar beneden
rijdt omdat je anders omslaat, de
hoogte van het Andes gebergte,
de immense duinen, de feesten
onderweg, de mensen langs de weg.
Zoveel impressies. Volgend jaar wil
ik zeker weer navigeren; dat is een
ideale manier om de ins en outs van
de rit goed te leren kennen. Dat
biedt weer perspectief om misschien ooit zelf te gaan rijden.”
foto's willy weyens
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Op 21 april open dag in Baambrugge

Alles voor tuin, park en bos
Aan de Rijksstraatweg 41a in Baambrugge bevindt zich een klein bedrijventerrein van een drietal bedrijven.
Elk van deze bedrijven richt zich op een specifiek aspect van de tuinaanleg en onderhoud van tuinen en parken. Samen vormen ze als het ware één centrum waar zowel de vakman hovenier als de particulier terecht
kan. Op is er een open dag waarop belangstellenden kennis kunnen maken met het gevarieerde aanbod van
producten en diensten van deze bedrijven.
dat we ook alles leveren dat daar
voor nodig is. Beplanting, tuinaarde,
bestrating, siertegels, terrasbouw,
schuttingen, kortom alles wat een
tuin compleet maakt. We hebben
hier ook een detailhandel in
tuinmaterialen en accessoires. Ter
gelegenheid van de open dag hebben
wij enkele aanbiedingen. Men kan
dan tien zakken bemeste tuinaarde
van dertig liter kopen voor 10 euro.
Verder hebben we ongekloofd
haardhout voor de prijs van veertig
euro per kuub.” Meer informatie
over Booij Hoveniers is te vinden op
www.tuinsieraden.nl. Het bedrijf is
telefonisch bereikbaar op tel. 0294
290014.

door piet van buul

Dirk en Bart Zeldenrijk begonnen er
in 2001 met een handel in tuinartikelen onder de naam D&B Garden
Products. Vier jaar geleden voegden
Poel Tuin en Parkmachines en Booij
Hoveniers zich bij hen. Samen bieden zij een totaalpakket producten
en diensten. Tijdens de open dag zal
er ook de firma Gerritse IJzerwaren
uit Mijdrecht zich daar presenteren.
Gerritse is weliswaar niet in Baambrugge gevestigd, maar zij leveren
diverse producten, die nauw aansluiten op hetgeen de andere drie
bedrijven te bieden hebben. De open
dag is een goede gelegenheid om
kennis te maken met deze bedrijven.
Voor de vaste klanten is het ook de
moeite waard om de open dag te
bezoeken want de bedrijven hebben
aantrekkelijke aanbiedingen.

over de aanschaf van machines.
En ze bieden de mogelijkheid om
onderhoudscontracten af te sluiten,
zodat ook op termijn de levensduur
en bedrijfszekerheid gegarandeerd
zijn. Met een eigen werkplaats verzorgt Poel ook onderhoud en nazorg.
Tijdens de open dag demonstreert
Poel kloofmachines voor het kloven
van hout voor de open haard. Bert:
“We bieden deze machines aan voor
een aantrekkelijke prijs vanaf 178
euro ex. btw. Dit maakt het ook voor
de particuliere openhaard bezitter
aantrekkelijk om zo’n machine aan
te schaffen.”
Meer informatie over het uitgebreide assortiment machines en
accessoires van Poel is te vinden op
www.poelbosbouw.nl. en
www.kloofmachines.nl.
Poel is bereikbaar op tel. 0294
291090.

Poel Gooi en Vecht v.o.f.
Onder het motto ‘met de zeis door de
prijs’ biedt Poel het komende voorjaar forse kortingen op tal van tuin
en parkmachines. “Poel is specialist
op dit gebied,” zegt Bert Davelaar.
“Wij zijn al vele jaren dealer van de
merken Stihl en Viking en leveren
onder meer bosmaaiers, motorzagen, heggenscharen, grasmaaiers,
zitmaaiers, hogedrukreinigers en
sproeitoestellen, kortom alles wat
voor de aanleg en het onderhoud van
tuinen en plantsoenen nodig is.” Bij
Poel vinden ze het belangrijk dat de
klanten ook een goed advies krijgen

Booij Hoveniers v.o.f.
‘Wij verzorgen tuinontwerpen en
tuinaanleg en alles wat daar bij
komt kijken,”zegt Marco Booij. De
vader van Marco begon 32 jaar
geleden met een hoveniersbedrijf
in Loenen aan de Vecht. Vier jaar
geleden opende Marco de zaak in
Baambrugge. Booij maakt tuinontwerpen en zorgt voor de complete
tuinaanleg. Marco: “dat wil zeggen

D&B Zagerij van Nederlands Hout
Nadat Dick en Bart Zeldenrijk ruim
tien jaar geleden begonnen met een
handel in tuinmaterialen, hebben ze
inmiddels het roer omgegooid en
richten ze zich op de houtzagerij.
“Daarbij gebruiken we Nederlands
hout”, zegt Bart. “We reisden in het
verleden letterlijk stad en land af om
aan hout te komen. Daarbij moest
vaak hout geïmporteerd worden

V.l.n.r.: Bart Zeldenrijk van D&B, Marco Booij van Booij en Martine Agricola van
Poel. 						
foto patrick hesse
uit allerlei landen. Dat betekende
uiteraard ook hoge transportkosten.
Terwijl er in Nederland voldoende
hout van een goede kwaliteit aanwezig is, dat nu voor een groot deel als
openhaard hout wordt gestookt. Dat
vinden wij zonde.” Bart en Dick zijn
opgegroeid met hout. Dick is meer
dan 15 jaar boomverzorger geweest
en Bart was meubelmaker. “We
leveren nu Nederlands eikenhout van
prima kwaliteit aan de professionele
hovenier en ook aan de particulier
voor het maken van tuinafscheidingen en banken. Maar ook mensen
die van eikenhout mooie dingen willen maken, kunnen hier terecht.”
Tijdens de open dag zal er een
zaagmachine aanwezig zijn, zodat
de bezoekers kunnen zien hoe dat in
zijn werk gaat. Meer informatie is te
vinden op www.dbgardenproducts.nl.
Telefonisch is Bart bereikbaar op
06-21697469 en Dirk op 0611018571.

Gerritse IJzerwaren
“Wij zijn door de collega’s gevraagd
om aan de open dag mee te doen,
omdat wij producten kunnen leveren
die nauw aansluiten op het assortiment dat hier geboden wordt,”zegt
vertegenwoordiger Patrick Erkelens. Het bedrijf is feitelijk een
voortzetting van Van Eijck IJzerwaren uit Wilnis. “We zijn nu een
groothandel in ijzerwaren, bouwbeslag en dergelijke. We leveren ook
licht gereedschap zoals accuzagen
en ook bedrijfskleding, overalls, laarzen, schoenen en klompen. Vanuit
het verleden hebben wij een band
met de agrarische sector in de regio.
We leveren ook veel landbouwfolie
en schokdraad voor weideafzettingen.”
Gerritse IJzerwaren is gevestigd
aan de Groot Mijdrechtstraat 37A in
Mijdrecht. Tel. 0297 25 40 16.
Meer info op www.gerritse.nl.

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

Kruiswoordpuzzel week 15
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Imiteren; 5. vergunning om te hengelen;
10. gevangenis; 11. drankgelegenheid; 12.
tabakssoort; 14. arena; 16. voertuig; 18.
Grieks eiland; 20. pas; 22. vlekkenwater;
23. loterijbriefje; 24. groente; 25. Engelse
lengtemaat; 27. talmen; 29. bewijsstuk; 30.
mohammedaanse bijbel; 32. dichterbij; 34.
koeienmaag; 35. droog; 37. bovenste halswervel; 39. deel van de vinger; 42. gekheid;
44. strafwerktuig; 46. half; 48. troefkaart;
49. gelofte; 50. vertragingstoestel; 51.
boordsel; 53. braakliggende akker; 55.
smalle strook; 56. categorie; 58. Franse
beeldhouwer; 60. steensoort; 61. voorzetsel; 62. vooraf; 63. afzetten.
VERTICAAL:
1. Onachtzaam; 2. in het jaar (Lat.); 3. lage
temperatuur; 4. godin van de tweedracht;
6. heilige vogel; 7. schutsluis; 8. dokter; 9.
laurier; 12. sportartikel; 13. mislukken; 14.
planten; 15. graveur; 17. grafvaas; 19. masker; 21. Engels bier; 26. nis; 27. genotmiddel; 28. voegwoord; 29. godin van de
landbouw; 31. opstootje; 33. hondensoort;
36. tevreden; 37. het geheel; 38. erwtensoep; 39. naar beneden; 40. doceren; 41.
geveldriehoek; 43. lof; 45. uitroep van
schrik; 47. honingdrank; 52. alleenspel; 53.
cijfer; 54. muziekstijl; 55. treksluiting; 57.
grondsoort; 59. aanwijzend vnw..

Sudoku week 15
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 14
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Het Lighthouseteam, met links kandidaat-notaris Mariëlle van den Bos van notariskantoor Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen, die belangeloos de oprichting van de stichting verzorgde.

Baken voor vrouwen in nood

Wilnisse Stichting Lighthouse biedt hulp
De Stichting Lighthouse uit Wilnis biedt o.a.
hulp in de vorm van (crisis-)opvang aan
vrouwen die in uiterst moeilijke situaties zijn
terechtgekomen. Het opvanghuis is een plaats
van herstel, waar vrouwen tot rust komen en
geholpen worden om weer een koers in, en
grip op, het leven te krijgen. Naast directe hulp,
zoals persoonlijke begeleiding, wil Stichting
Lighthouse op deze manier deze vrouwen laten
kennismaken met het Evangelie. De liefde van
Jezus wordt bekend gemaakt door liefde te
betonen. Stichting Lighthouse is ontstaan door
de woorden van de Heere Jezus die zegt: Ik
ben het Licht van de wereld, wie tot Mij komt
zal nooit meer in de duisternis wandelen.
Eén van de initiatiefneemsters is Christy: “Ik
heb er voor gekozen om mijn leven fulltime
te wijden aan het helpen van de mensen in
nood die God op mijn pad brengt. Vijftien jaar
geleden begon ik al te werken met daklozen,
drugsverslaafden, vreemdelingen en meisjes uit de prostitutie. Vorig jaar heb ik een
opleiding schuldhulpverlening gevolgd. Door de
vele levenservaringen, diepe dalen en bergen
heeft God mij voorbereid voor de tijd die nu is
gekomen.”
Stichting Lighthouse zet haar deuren wijd open
voor alle meiden en vrouwen die in nood zijn in

de gemeente De Ronde Venen. Door eventuele
samenwerking met andere stichtingen wordt er
passende zorg verleend. Ook mensen die schulden hebben wordt de helpende hand gereikt, als
ze daarvoor nog geen hulp hebben ingeroepen.
Christy: “Door advies, hulp bij financiën of
eventuele doorverwijzing willen wij zo mensen
helpen om uit het isolement van schaamte te
komen.”
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van een tweede opvanghuis. Helaas hard
nodig vanwege de groei van het aantal hulpaanvragen. “Wij willen op korte termijn uitbreiden
en zijn daarom dringend op zoek naar sponsors/
beleggers die willen investeren in het kopen
van een tweede Lighthouse-centrum in Wilnis,
waar wij meer opvang voor de vrouwen in nood
kunnen bieden en waar we onze activiteiten op
grotere schaal kunnen uitvoeren,” aldus Christy.
“Ons werk doen wij volkomen belangeloos, om
de vrouwen een betere en hoopvollere toekomst
te bieden, met als doel dat zij op den duur op eigen benen kunnen gaan staan en als volwaardig
lid van de maatschappij kunnen meedoen.”

Voor informatie kunt u zich wenden tot: Wim en
Teuna Mur; tel: 06-28583785, w.mur@hetnet.nl
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