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Zaterdag 31 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

Kom in de Kas
in De Ronde Venen

Ook regio De Ronde Venen opent morgen de deuren voor Kom in de Kas
Hoe teel je groenten biologisch, hoe groeien gerbera’s
op en wat doet een melkrobot? Het antwoord op deze en
andere vragen is te vinden achter het glas van de kas. Op
zaterdag 31 maart openen acht bedrijven in regio De Ronde
Venen hun deuren tijdens Kom in de Kas om te laten zien
wat er allemaal komt kijken bij het telen van hun producten.
Rondleidingen, uitleg en zelf proeven staan allemaal op het
programma. Bij elk bedrijf is een andere leuke activiteit voor
jong en/of oud georganiseerd. Zo kunnen kinderen zich uitleven op springkussens of zich laten schminken. Er lopen vier
paashazen rond die bezoekers op een paaseitje trakteren of
u gaat een lekkere pannenkoek eten bij Kwekerij Kempen.
Behalve de kassen zijn ook een aantal boerderijen geopend

VOLG ONS OP

voor het publiek. Kalfjes, lammetjes en kuikentjes, maar ook
koeien, schapen en kippen kunnen van dichtbij worden bekeken en geaaid. Er zijn spulletjes te koop die door kinderen
gemaakt zijn en waarvan de opbrengst ten goede komt aan
het Lilianefonds. Kom in de Kas is een uitje voor het hele
gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.
In regio De Ronde Venen nemen acht bedrijven deel om te
laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en
veilige natuurproducten. De openingstijden zijn van 10 tot 16
uur. Er zijn meerdere centrale parkeerplaatsen waarvandaan
pendelbusjes rijden. Zie voor meer informatie 0297.nl.
Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door het Productschap Tuinbouw, Rabobank en Interpolis.

MAAK KENNIS
MET DOCK 15

KIJK SNEL OP DE
ACHTERPAGINA
DOCK15.NL

DE ROSÉ
HIT VAN

NL-XL met Leonie Meijer, Joost Marsman en Voluit in De Meijert

2012

Tijd voor een feestje! Mijdrecht
beleeft zaterdag 31 maart de
landelijke primeur van een nieuw
muziekfeest in de traditie van De
Vrienden van Amstel Live, maar
dan ‘in de buurt’. NL-XL is genieten
van de grootste klassiekers van
eigen bodem, in een ruim twee uur
durende nederpopshow met Leonie
Meijer (The Voice of Holland), Joost
Marsman (Is Ook Schitterend) en de
band Voluit.
Locatie: Partycentrum De Meijert,
Mijdrecht. Zaal open 20.00 uur.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar à
18,50 euro (ex. servicekosten).
Of kies voor een 4-vriendenkaart
voor slechts 49 euro en kom samen
met drie vrienden feesten. Bestellen:

“Een topwijn uit de Provence”

zaterdag 31 maart:
Open Huizen Dag!
Check bij ons je
financiële mogelijkheden!
Ga goed voorbereid op pad!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

www.facebook.com/nlxl123

zoek niet verder
like TWEED op

en steun het goede doel met

€1,- euro

voor elke like!

tot ziens bij
hans winter brillen

naar stichting toetssteen*

*huizen voor de armsten in cambodja

of: facebook.com/tweedpprzz

tweed.nl/facebook
facebookpages

Meer rijplezier
met een goede

motorverzekering

ascol.nl
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CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Herenweg 49B Vinkeveen
Vandaag ga ik weer eens met de fiets op pad, want ik mag een appartement aan de Herenweg 49B in Vinkeveen bekijken. Het ligt erg centraal in het centrum van Vinkeveen, met de fiets of te voet ben je zo in het
winkelcentrum of de supermarkt. En aan de overkant van de weg liggen de Vinkeveense Plassen, het uitzicht is
vast erg mooi. Ik ben benieuwd dus ik ga snel naar binnen waar de bewoonsters al op mij zitten te wachten.
Als ik binnenkom in de hal ben ik
meteen verrast door de ruimte. Je
verwacht dat namelijk niet als je
het van de buitenkant ziet. In de hal
bevindt zich het toilet, een aparte
ruimte voor de wasmachine en
droger, en een grote voorraadkast.
Via een glazen deur komen we in
de woonkamer met open keuken.
De woonkamer is bijzonder ruim
en licht, en via de openslaande
deuren stap je zo het dakterras op,
dat zo'n 32m2 groot is. Het fijne is,

dat je hier helemaal vrij en beschut
zit. Echt een lekker plekje om van
de zon te genieten en te bbq-en
in de zomer. In de woonkamer en
de keuken ligt een gietvloer met
vloerverwarming, die een moderne
uitstraling geven. Erg mooi vind ik,
en de bewoners zijn er zelf ook erg
tevreden over, vertellen ze.
De open keuken is ook al zo ruim
en is voorzien van alle benodigde
apparatuur en heeft veel kastruim-

te. En dan het uitzicht dat je aan
de voorkant van de woning hebt:
je kijkt hier zo op de Vinkeveense
Plassen. Dat maakt dit appartement
echt uniek.
We gaan weer naar binnen, want
dit appartement heeft ook nog een
bovenverdieping.
Daar vind je twee slaapkamers en
de badkamer. De eerste kamer kan
gebruikt worden als kantoor of kinderkamer en heeft nog een ruime
inpandige kast met veel bergruimte.
Hier hangt ook de cv-installatie.
De tweede slaapkamer heeft aan
de voorzijde en de achterzijde een
dakkapel, waardoor dit echt een royale slaapkamer is. Er is een grote
inbouwkast geplaatst onder de kap.
Vanuit de slaapkamer komen we in
de badkamer, die ook lekker licht
is en waar je een inloopdouche een
tweede toilet en zelfs een ligbad
vindt.
Ik ben echt verrast door de ruimte
die je in dit appartement hebt. Alles is goed onderhouden en ziet er
ontzettend netjes uit.

Je kunt de eerste kijker zijn op dit
unieke plekje, want op zaterdag 31
maart gaat dit mooie appartement
in de verkoop. Tussen 11.00 en
15.00 uur kun je zonder afspraak
het appartement komen bezichtigen. Echt een aanrader om jezelf
hier eens te laten verrassen.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,4
3,6
0,8
0,9
2,4

Voku sinds 1985 dé

Facts & Figures
Herenweg 49 B, Vinkeveen
Vraagprijs: € 259.000,- k.k.
Woonoppervlakte 100m2
Inhoud 300m3
3 kamers (2 slaapkamers)

Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl
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3-dubbel glas voor de prijs van 2!

Mijd

actie is geldig op kozijnen t/m 15 april 2012

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium & Kunststof kozijnen
Horren  Schuifpuien 
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t

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

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




Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners
U loopt ongetwijfeld regelmatig door
de Dorpsstraat in Mijdrecht. U weet
dus dat aldaar tussen bepaalde tijden
een fietsverbod geldt. Dit fietsverbod wordt massaal genegeerd. Ook
brommers en motoren kan men soms
aantreffen. Het lijkt beleid van de gemeente te zijn daar niet te handhaven.
Graag verneem ik wat uw beleid in
deze is.

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

Met 174 km/u naar
Schiphol over A2 bij
Vinkeveen
Een automobilist raakte op dinsdagavond 27 maart zijn rijbewijs kwijt
omdat hij met veel haast onderweg
was naar Schiphol. Rond 20.50 uur
zagen agenten een automobilist met
hoge snelheid over de Rijksweg A2
in de richting van Amsterdam rijden.
Zij gingen achter hem aan en klokten
hem ter hoogte van Vinkeveen op 174
km/u, terwijl daar een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. De automobilist, een 31-jarige man uit Mol (B),
werd aan de kant gezet. Hij kreeg een
proces-verbaal en moest zijn rijbewijs
inleveren. Hij verklaarde zijn vrouw
en kinderen naar Schiphol te moeten
brengen. Zijn vrouw nam plaats achter
het stuur om de reis naar Schiphol
voort te zetten.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 31 maart 2012
• Kom in de kas, diverse locaties, 		
De Ronde Venen
• Open Huizen Dag, diverse makelaars,
De Ronde Venen
• Turkse Braderie, Stichting Hakyol,
Mijdrecht
• Open Dag, VLTV, Vinkeveen
• Kinderkleding en speelgoedbeurs,
Vlinderbosschool, Wilnis
• Inzameling Sam's Kledingactie,
Abcoude/Baambrugge
• Wijnproeverij Country Wines, De Toonzaal,
Mijdrecht
• Taizéviering, 't Trefpunt, Abcoude
• Zending & Zangavond, Herv. Kerk,
Vinkeveen
• Toneel: Bibbertje & Beef, De Springbok,
De Hoef

Zondag 1 april 2012
• Museum De Ronde Venen opent seizoen,
Herenweg, Vinkeveen
• Open Dag TTC De Merel. start: Café De
Schans, Vinkeveen
• Toerrrit Acht van Abcoude, start: Café De
Punt, Baambrugge
• Via Crucis, Cosmas & Damianuskerk,
Abcoude
• Voorstelling: En ze leefden nog lang...
Licht+Ruimte, Abcoude

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

Ik loop inderdaad regelmatig in
de Dorpsstraat, bovendien kijk ik
vanuit mijn werkkamer uit op de
Dorpsstraat. Het komt inderdaad
voor dat ik hier mensen zie fietsen.
Van medewerkers weet ik dat er zo
af en toe wel wordt gehandhaafd.
Dat betekent dat fietsers worden
aangesproken en ‘gesommeerd’ af
te stappen. Vorige week was er een
drukbezochte ‘kernenavond’ in Abcoude. Hier werd gevraagd naar het
handhavingsbeleid inzake de overlast
door hondenpoep. Mijn mening is dat
inwoners zich moeten houden aan
de regels die wij hebben gesteld aan
het gebruik van de openbare ruimte.

Dat wil niet zeggen dat de gemeente
altijd en overal kan handhaven. Het
helpt al enorm als dat gebruik door
iedereen als logisch wordt ervaren
en zich aan de afspraken houdt. Ook
helpt het als het makkelijker wordt
gemaakt je aan regels te houden,
bijvoorbeeld door het plaatsen van
voldoende prullenbakken.
Dit jaar nog zal de gemeenteraad
opnieuw het handhavingsbeleid vaststellen. Dat betekent keuzes maken:
hoeveel geld hebben we over om te
handhaven en waaraan geven we dan
de prioriteit?

Hoeveel waarde hecht u eraan dat de
uitvoeringspraktijk van gemeentediensten in het algemeen (en van publieke
werken in het bijzonder) voor de
bewoners snel herkenbaar, consistent
en doorzichtig wordt?
Deze vraag is afkomstig van bewoners uit de wijk Twistvlied in Mijdrecht. Het is een vraag gevolgd door
een flink aantal, negatieve, voorbeelden (vuilnisophalen, onderhoud van

groen en speelvoorzieningen, bestrating en dergelijke). De bewoners
“snakken naar verbetering in het
onderhoud van de woonomgeving en
vooral naar herstel van vertrouwen
in de bestuurders”, zo schrijven ze.
Als gemeente moeten wij duidelijker
maken wat wij doen in de openbare
ruimte en ons aan gemaakte afspraken houden. De gemeente heeft een
zogenoemd meldpunt voor vragen.
Zaken die daar aan de orde worden
gesteld, worden snel opgepakt. Dit
houden wij bij. De punten die bij
deze vraag worden genoemd heb
ik aan hen doorgegeven. Ik ken De
Ronde Venen nog niet goed genoeg
om een volledig beeld te hebben.
Mijn indruk is echter absoluut niet
dat er sprake is van een verloederde
leefomgeving. In zijn algemeenheid
geldt echter wel dat de gemeente en
inwoners gezamenlijk nog heel wat
verbeteringen kunnen realiseren in
de kwaliteit van de openbare ruimte.
Binnen ons kernenbeleid heeft dat
prioriteit en ook mijn nadrukkelijke
aandacht.

Herhuisvesting Museum De Ronde Venen

Locatie De Boei blijkt niet haalbaar
Museum De Ronde Venen is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Nadat de plannen van het
Paviljoen in Marickenland waren afgeblazen, kreeg het college opdracht van de raad om samen met het
Museum naar alternatieven te zoeken. Deze zoektocht bracht hen bij gemeenschapshuis De Boei en de
naastgelegen bibliotheek in Vinkeveen. Het idee was om de bibliotheek in De Boei onder te brengen en van
de bibliotheek een museum te maken. Deze plannen blijken onhaalbaar.
door piet van buul

Tijdens de persbijeenkomst op
woensdag jl. deelde een teleurgestelde wethouder Schouten mee
dat de zoektocht naar een nieuwe
locatie voor het museum niet is
geslaagd. Het college zal de raad
hierover informeren. “Voor ons
was De Boei een perfecte oplossing,” meldde de wethouder. “We
hebben de mogelijkheden uitvoerig
besproken met de mensen van het
museum, van De Boei en van de
bibliotheek. Die gesprekken zijn in
een heel plezierige sfeer verlopen.
Maar dat heeft uiteindelijk toch
niet tot een concrete oplossing
geleid. Het probleem zit hem in de
financiering. We zijn als college tot
het uiterste gegaan met de toezegging aan het museum van een
eenmalige bijdrage van 230.000
euro in de kosten van herhuisvesting. Daarenboven hebben we nog

150.000 euro toegezegd als bijdrage in de noodzakelijke verbouwingskosten van De Boei. Maar dat
alles bleek niet voldoende om het
financiële plaatje voor de toekomst
rond te krijgen.”
Alternatieven als de Klinkhamerlocatie en De Heul zijn volgens de
wethouder onhaalbaar. Het college
ziet geen verdere mogelijkheden
en zal ook geen nieuwe initiatieven
ontplooien. De bal ligt nu bij het
bestuur van het Museum. Kees
Schouten: “Wanneer dat bestuur
met alternatieve voorstellen komt,
zullen we daar uiteraard welwillend
naar kijken.”
Teleurgesteld
Gevraagd naar een reactie liet museumdirecteur Maarten Kentgens
weten dat ook hij met spijt heeft
moeten vaststellen dat partijen

er niet uit zijn gekomen. “Voor
ons waren de risico’s te groot. We
hebben toch minstens vijf ton nodig
om een herhuisvesting te kunnen
realiseren. Dan is die bijdrage van
230.000 euro te weinig. Vervolgens
was het probleem dat we met een
kale huur van zo’n 43.000 euro
werden geconfronteerd. Dat brengen we niet op, zeker wanneer ook
de subsidie wordt afgebouwd.”
Toch laat Kentgens zich nog niet
uit het veld slaan. “We gaan de
zaak nu op korte termijn in het
bestuur bespreken. Er zijn signalen
vanuit het bedrijfsleven dat men
ons wil steunen. Dat gold niet voor
De Boei, want die oplossing zag
men niet zetten. Maar wellicht
dat we gezamenlijk toch nog een
alternatief kunnen vinden, waar het
bedrijfsleven en externe sponsors
wel wat in zien.”
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Luistervink
Graaien maar...
Voor diabetici bestaat er een
handig apparaatje om het suikergehalte in je bloed te meten. Een
prikje in je vinger, een druppeltje
bloed op een teststripje, et voilà: de
waarde verschijnt in een venstertje.
Het apparaatje kost niks, maar
de teststripjes een vermogen. Op
internet, via een door het thuiswinkelwaarborg erkende webwinkel
(dus niet op een of andere louche
Oost-Europese ramsj-site), betaal
je 25 euro voor 50 stripjes. Ze
waren sneller op dan verwacht.
Er was geen tijd meer ze online
te bestellen en dus spoedde ik mij
naar de plaatselijke apotheek. Daar
kosten precies dezelfde stripjes,
van precies dezelfde farmaceut,
geen 25 maar 65 euro. Tijd is geld,
zo blijkt maar weer. Eigen schuld
dikke bult. Ik gun iedereen z'n
handel, maar dit noem ik gewoon
graaien, waarbij slechts de term
'economisch delict' past.
Steeds vaker lees je berichten over
de graaicultuur in ons land. Over
malafide beleggingsproducten van
wat aanvankelijk respectabele
verzekeringsbedrijven leken. Ze
lieten hun klanten berooid achter
(“tja, in het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst”). Gelukkig bleek
er wel genoeg over om de eigen
bestuurders een topbonus uit te
keren. Of de ontslagen directeur
van een auteursrechtenorganisatie,
die toch zeven ton meekreeg. Om
maar te zwijgen van de directeur
van een woningcorporatie, die met
3,5 miljoen euro ontslagvergoeding
de wijk nam en de huurders met de
financiële brokken achterliet.
En net als je bedenkt dat dit
vroeger onder èchte socialisten
nooit gebeurd zou zijn, geeft de
van vakbondsman tot ministerpresident opgeklommen bestuurder
in zijn nieuwe rol als commissaris
het groene licht om topbonussen
uit te keren aan een directie die
zojuist duizenden personeelsleden
op straat zette. Je snapt toch niet
hoe die mensen zichzelf 's ochtends
in de spiegel onder ogen durven te
komen. Zo van “Hello Tiger, wat
kunnen we vandaag weer eens
bijeen graaien?”
De Kamer gaat zich erover buigen,
zo las ik deze week. Waarschijnlijk
de beste garantie dat er niets gaat
veranderen. Als de Kamer zich er
mee gaat bemoeien wordt het pas
echt oppassen! Sinds het Kwartje
van Kok (jazeker, diezelfde van de
post.nl bonussen!) graaide de overheid zich naar 1,85 euro per liter,
graaide met overheidsgeld gesteunde banken hun directeursbonussen
bijeen en graaien zorgverzekeraars
zich rijk door enerzijds verzekerden
meer premie te laten betalen, een
hoger eigen risico door te berekenen en minder uit te keren.
Die teststripjes? Die worden niet
vergoed. Neem van mij aan: bestel
ze gewoon op internet. De apothekers, de banken, de verzekeraars en
de overheid: ze zullen er niet van
wakker liggen.
		
Adje Interim
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon voor de jeugd

Op Palmzondag 1 april begint
Horizon de uitzending met een stukje
voor de jeugd. Wij denken vandaag
aan Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnenreed onder gejuich van
grote groepen mensen. Net zoals
bij ons de mensen staan te roepen
op Koninginnedag. Verder ging het
met Jezus na deze feestelijke intocht
bergafwaarts. De juichende mensen
riepen een paar dagen later: ‘Weg
met Hem’. Programmamakers zijn:
Huub van Bemmelen, Nel Pauw en
Winnie van de Schraaf. Horizon is te
beluisteren van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Vinkeveen

Diensten in de
Stille Week
Op de drie dagen vóór Pasen volgen
we de laatste dagen van Jezus met
de Passie volgens het Markusevangelie in de PKN ‘De Morgenster’ Vinkeveen-Waverveen, Herenweg 253.
Op woensdagavond 4 april lezen we
het Marcusevangelie. De geschiedenis van Jezus van Nazareth, tot de
laatste dagen in Jeruzalem. Op Witte
Donderdag 5 april om 19:30 uur vieren we de Maaltijd van de Heer, het
laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag
6 april om 19:30 uur wordt de
Markuspassie (14-16) gelezen door
gemeenteleden. Aan deze dienst
verleent Letta van Maanen, piano,
haar medewerking, alsook Elza Vis
(tekst). In de Paaswake 7 april Stille
Zaterdag om 20:30 uur, ontsteken
we aan de nieuwe Paaskaars nieuw
licht tegen het donker van de dood
in: ‘Nada te turbe’ – ‘Niets verontruste je’ (Taizé). De Paasmorgendienst begint zondagmorgen om 10
uur, het thema is: ‘Later is allang
begonnen’. De Cantorij o.l.v. Wilma
Manuels verleent hun medewerking.
In de diensten gaat ds Bram-Willem
Aarnoutse voor. Iedereen is van
harte welkom.

Abcoude

Taizéviering: Van
duisternis naar licht
Op zaterdag 31 maart organiseert de
pastoraatgroep van de HH Cosmas
en Damianuskerk in het kader van
Trefpunt voor Levenskunst een Taizéviering in ’t Trefpunt, Kerkstraat 23,
naast de RK kerk, Abcoude. Aanvang
19.00 uur, vanaf 18.45 uur worden
liederen gezongen en gerepeteerd.
Het thema van de viering is Van duisternis naar licht. Een passende wijze
om de Goede Week te beginnen vanuit het besef dat wij, net als Jezus,
in ons leven ook vaak door duisternis
heen moeten teneinde het licht te
bereiken. Stephan van de Wijgert
verzorgt de muzikale begeleiding op
piano. Een Taizéviering is geënt op
de Oecumenische Broederschap in
het Franse Taizé en is per definitie
oecumenisch van aard. Men is dus
van harte welkom, ongeacht vanuit
welke achtergrond.

DE GROENE VENEN

Antoniusschool swingt-bruist-spettert-danstzingt en geniet
Vier maal op dinsdagmiddag hebben de leerlingen van de Antoniusschool uit De Hoef de gelegenheid
gekregen om bijzondere talenten bij
zichzelf en anderen te ontdekken.
Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat talenten van leerkrachten
ingezet worden. Juf Ria nam de
kinderen van groep 1 t/m 4 mee op
reis door Frankrijk al improviserend, dansend en zingend. Juf Leonie zette haar dans- en beeldend
talent in bij de beleving van het
prentenboek Kikker in de kou. Juf
en moeder Julia verdreef de winterkou met Afrikaanse ritmes, muziek
en instrumenten. Het enthousiasmerende en opzwepende talent van juf
en moeder Inma zorgde er voor dat
alle kinderen van 1 t/m 4 massaal
Zumba dansten.
In de bovenbouw kwam het
acteer- en improvisatietalent van
juf Monica volledig tot bloei bij de
Tafelopera die ze neerzette met
haar groep 5-6. René Hoogterp
van Roadworks TV gaf gastlessen

en leerde de kinderen een jeugdjournaal maken. Daarbij deden ze
alles zelf, van scripts schrijven tot
nieuws lezen en camerawerk aan
toe. Hartverwarmend en vertederend om journaallezers in de dop en
weermannen en -vrouwen van de
toekomst aan het werk te zien.
De kinderen van groep 7-8 hadden
kregen fotografielessen van echte
fotografen van Foam, het prachtige
fotografiemuseum in Amsterdam.
Ze leerden vanuit een vogel- of
kikkerperspectief te kijken naar
zichzelf, elkaar en hun omgeving.
Juf Madelein en meester Peter
inspireerden de kinderen tot het
maken van haiku’s en elfjes. Tijdens
de feestelijke afsluiting waren ook
vele ouders aanwezig. In de aula
hangen de prachtige foto’s en geïllustreerde gedichten als blijvende
herinnering. Het waren heerlijke
dinsdagmiddagen waarvan iedereen
heeft genoten.

Aquafix Milieu ontvangt Financieel Gezond
Award
Aquafix Milieu Verkoopmij BV te Mijdrecht heeft van kredietbeoordelaar Graydon de Financieel Gezond Award ontvangen. Daarmee behoort
Aquafix Milieu tot de meest financieel gezonde bedrijven in Nederland:
het bedrijf houdt zich aan gemaakte afspraken en betaalt op tijd.
Dankzij deze Award behoort Aquafix Milieu bij de 3% zeer gezonde van
de in totaal 60.000 bedrijven in Nederland.

Algemeen directeur Michel Pieke ontvangt de award uit handen van Charlotte van
Dorp van Graydon.

Presentatie van boekje en lezing

“Bomen over bomen”
De indrukwekkende plataan voor
het oude gemeentehuis van Wilnis
kennen velen van u waarschijnlijk
wel. Maar hoe zit dat met de andere,
’gewone’ bomen in onze gemeenten?
Om mensen bekend te maken met de
bomen in hun directe omgeving heeft
een aantal leden van het IVN het
initiatief genomen om een boekje te
maken over bomen in de dorpskernen
van De Ronde Venen en Uithoorn.
Met de informatie in het boekje, dat
voorzien is van prachtige foto’s, leert
u 32 bomen uit uw directe omgeving
herkennen. Om u te helpen bij uw
ontdekkingstocht zijn er wandelingen
opgenomen door Abcoude, Mijdrecht,
Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis.

Aansluitend krijgen de burgemeesters
van De Ronde Venen en Uithoorn een
eerste exemplaar overhandigd. Na
de pauze wordt een aantal bomen uit
het boekje nader onder de loep genomen. De presentatie wordt gehouden
door Chiel Bakkeren, IVN-natuurgids
en medeauteur van het boekje en
vindt plaats in het NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis, om 20.00 uur. De toegang is
gratis; in de pauze kunt u het boekje
aanschaffen voor € 7,50. Bij de lezing
hoort uiteraard een bomenwandeling,
in Wilnis, die plaatsvindt op zaterdagochtend 7 april, van 10 tot 12
uur vanaf het NME centrum met de
auteurs van het boekje als gids.
Kijk voor verkoopadressen op

Dinsdagavond 3 april wordt het
boekje gepresenteerd, met een
algemene presentatie over bomen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Bedrijven die in aanmerking willen
komen voor de Graydon Financieel
Gezond Award dienen aan strenge
criteria te voldoen. Zo moeten deze
bedrijven hun financiën goed op orde
hebben en moeten voldoen aan de
voorwaarden voor een AAA tot A Credit Rating. Bij de Graydon Financieel
Gezond Award wordt er gekeken naar
omzetcijfers, jaarcijfers en betaalgedrag. Daarnaast is het belangrijk dat
de organisatie een financiële transparantie heeft.
“We hebben in 2011 tegen alle marktontwikkelingen in een omzetstijging
gerealiseerd van 15% ten opzichte
van het jaar daarvoor. Dat zal zeker
meegeholpen hebben om in aanmerking te komen voor deze Graydon
Award,” aldus algemeen directeur

Michel Pieke van Aquafix Milieu.
“In deze tijd is het belangrijk voor
leveranciers, maar ook voor klanten,
dat ze weten zaken te doen met een
financieel gezond bedrijf. Leveranciers
willen zeker weten dat hun facturen
worden betaald en klanten willen
zekerheid voor service en garantie.
Aquafix Milieu kan deze zekerheid
nu bevestigen met de Graydon Award,
waarmee we ons onderscheiden
tegenover de concurrentie.”
Ondanks de recessie is het aantal
arbeidsplaatsen bij het Mijdrechtse
bedrijf alleen maar gegroeid tot
momenteel bijna 30 medewerkers en
Aquafix verwacht de komende jaren
voorzichtig door te groeien.

Veilingklok verhuisd

foto peter bakker

De Veilingklok van de Vinkeveense
groente- en fruitveiling is verhuisd.
Sinds de sluiting van de vaarveiling heeft de klok in Museum De
Ronde Venen gestaan. Nu dit jaar de
tijdelijke tentoonstelling geheel in
het teken staat van deze veiling, is de
klok naar de tentoonstellingruimte
verplaatst. Met een takel en maar
liefst zeven man sterk is het historische object in sjorbanden van de
trap begeleid naar de lager gelegen
verdieping. Geen gemakkelijke klus,
als je bedenkt dat de klok zo’n 2 x 2
meter is. Vervolgens moest de oude
veilingklok, ook wel de vredestichter

genoemd, op krachtstroom worden
aangesloten. De oude veilingbankjes,
ook in de tentoonstelling te zien,
worden verbonden met de klok zodat
er weer echt geveild kan worden.
Museum De Ronde Venen gaat op 1
april weer open voor publiek. Let op
de nieuwe openingstijden! Vanaf 14
april zal de tijdelijke tentoonstelling
‘Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste
veiling van Nederland 1917-1980’ te
zien zijn. Meer informatie op

www.museumderondevenen.nl
Open: april t/m oktober op woensdag
t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
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Hizi Hair hielp 2083 oorlogskinderen

Kort nieuws

Buiten (t)huis bij Karwei
Zaterdag 31 maart aanstaande wordt het weer een gezellige dag bij
Karwei Mijdrecht. Karwei staat in het teken van het buitenleven thuis,
met allerlei vrolijke tuinartikelen. Er staan weer allerlei activiteiten op
het programma, zoals een demonstratie van de Kärcher Window Vac (van
10.00 tot 16.00u), paaseieren schilderen voor de kinderen (van 11.00 tot
16.00u) en interieur- en lichtadvies door Studio Ongewoon. Bovendien kunt
u Kika steunen door het kopen van een beer bij de Kika-kraam.

Hizi Hair heeft tijdens de actieweek van Radio 538 voor War
Child 25.000 euro opgehaald voor
oorlogskinderen. Daarmee kunnen
2083 kinderen weer naar school.
De creatieve haarstylisten van Hizi
Hair kregen het bedrag bij elkaar
met mooie acties.
Zo had Hizi Hair op het grote ‘538
voor War Child’-event in Den Bosch
een kapsalon opgezet in een tent
waar zoveel mogelijk mensen voor
12 euro werden geknipt. Meer dan
zestig enthousiaste haarstyliste’s,
waaronder Merel, Kelly, Sharon en
Renata van Hizi Hair Mijdrecht,
knipten de hele dag op volledig
vrijwillige basis om War Child te
ondersteunen. In totaal werd hier
2.948 euro bij elkaar geknipt, meer

dan tweemaal het beoogde doel. Als
klap op de vuurpijl verdubbelde Hizi
Hair Mijdrecht tijdens de actieweek
alle donaties die in de salon van
Hizi Hair voor War Child zijn gegeven. Dit alles leverde een totaal
bedrag op van 21.645 euro van
alle 55 vestigingen. De kappersketen, die al vijf jaar partner is van
War Child, besloot het bedrag af
te ronden op 25.000 euro. Renata
Cherillo: “Als team van Hizi Hair
in Mijdrecht willen alle klanten die
bij ons een donatie hebben gedaan
voor dit fantastisch goed doel heel
hartelijk bedanken! Het heeft ons
een goed gevoel gegeven om op
deze manier een steentje bij te kunnen dragen voor de toekomst van
een kind in een oorlogsgebied!”

Kick-off op het Eurocircuit voor Van Rijn Racing

Zondag jl. opende het Eurocircuit
in Valkenswaard met een testdag.
Deze dag is er gelegenheid om
voluit te trainen, of om sponsors
en genodigden mee te nemen aan
boord van een rallyrace auto. Een
ideale manier om te proeven van
de rallyracing en sfeer wat deze
tak van autosport te bieden heeft.
Het Mijdrechtse team van Van Rijn
Racing koos ervoor om hun Skoda
Fabia volop op de proef stellen.
Ondanks dat het geen wedstrijddag was, moesten de monteurs

Jeugdmusicalkoor De Regenboog wint
‘The Battle of the Stars’
In de musical ‘The Battle of the
Stars’ streden de kinderen/jeugd
van De Regenboog, o.l.v. Mary
van Dijke, afgelopen weekend in
De Meijert allen om de hoofdprijs.
Ze speelden, dansten en zongen
dat het een lieve lust was in een
eigen samengestelde en geschreven
productie. Ze hadden er zin en lol
in en volgens het publiek straalde
dat ook van hun gezichten af. De
verscheidenheid aan nummers was
groot, van heel mooi en ingetogen
tot knallend met veel licht en dans,
net zoals de onderlinge strijd en

concurrentie. Van de zes deelnemers gingen er drie door naar de
finale. Er zaten zoveel verrassende
elementen en onverwachte wendingen in, dat de jury besloot om één
winnaar uit te roepen: De Regenboog uit Mijdrecht! Hoofdprijs: op
15 april gaan zij allen naar het De
La Mar Theater in Amsterdam. Dat
hebben zij dubbel en dwars verdiend. Logistiek: Mirjam Nicolaas;
choreografie: Jantine Berkelaar.
Zangondersteuning: Marjolein
Latour. 		
foto's lex tillart

nog enkele keren flink aan de slag
om de wagen weer te repareren
en betrouwbaarder te maken. De
echte meting komt in april, dan
opent het seizoen 2012 met de
eerste wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap. Op 15
april zullen er wederom weer een
aantal sterke concurrenten aan de
start verschijnen, dan kan Van Rijn
Racing ervaren hoeveel vooruitgang er is gemaakt.

Sam's kledingactie
op zaterdag 31 maart
Op zaterdag 31 maart vindt in
Abcoude en Baambrugge een
kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats. Men kan dan goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken inleveren. In Abcoude wordt
op zaterdag 31 maart van 10 tot
12 uur de kleding door vrijwilligers
huis aan huis opgehaald. In Baambrugge kan men van maandag 26 tot
zaterdag 31 maart tot uiterlijk 12
uur kleding brengen bij: L. de Groot,
Rijksstraatweg 1. Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood is één van de
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. De opbrengst
van de ingezamelde kleding komt ten
goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van
Cordaid Mensen in Nood. Vorig jaar
werd uit Abcoude/Baambrugge meer
dan 7.000 kilo kleding opgehaald!

Wilnis

Kleding en
speelgoedbeurs
Aanstaande zaterdag 31 maart vindt
op Jenaplanbasisschool Vlinderbos in
Wilnis de jaarlijkse kinderkleding- en
speelgoedbeurs plaats. De school
verandert op die dag even in een
grote markt. Het aanbod bestaat uit
tweedehands kleding in de maten 92
t/m 176, schoenen, sportkleding, verkleedkleren, skeelers, boeken, cd's en
dvd's en speelgoed voor kinderen in
de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar.
Er zijn activiteiten voor de kinderen
en om de beurs een feestelijk tintje
te geven (de school bestaat 20 jaar),
wordt er koffie met gebak verkocht.
De beurs duurt van 9.00 tot 11.30
uur. Vlinderbos zal de opbrengst
besteden aan een spectaculaire
activiteit voor de leerlingen tijdens
de viering van het 20-jarig bestaan
aan het eind van het schooljaar.

Vinkeveen/Waverveen

Reumafonds bedankt
regio

www.vanrijnracing.nl

Politiek Café met Ton Elias
Woensdagavond 4 april organiseert VVD De
Ronde Venen een politiek café. Als speciale gast
heeft de organisatie Tweede Kamerlid Ton Elias
uitgenodigd. Het belooft een interessante avond
te worden, want Elias komt spreken over de
actuele politieke situatie en het onderwijs. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen
en discussie.
Het politiek café is voor iedereen toegankelijk
en vindt plaats in De Vijf Bogen in Baambrugge.
De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen
is beperkt. De zaal opent om 21.15 uur. Ton Elias is woordvoerder van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Abcoude

Politiecontroles in Vinkeveen en Mijdrecht
De politie heeft woensdagmorgen een verkeerscontrole gehouden aan de
Mijdrechtse Dwarsweg, ter hoogte van de sportvelden van Hertha.
Meerdere bromfietsers en automobilisten werden aan een controle onderworpen. Later verplaatste de controle zich naar de Rondweg in Mijdrecht.
Hier werd ook op snelheid gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was
87 km/u. Je mag 50 km/u op de Rondweg. 		
foto peter bakker

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners
in de regio Vinkeveen en Waverveen
voor de grote inzet en bijdrage aan
het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek
van 12 tot en met 17 maart 2012 is
in Vinkeveen en Waverveen in totaal
€ 3.281,90 opgehaald. Hiermee
levert de regio een belangrijke
bijdrage aan de reumabestrijding
in Nederland. Wilt u volgend jaar in
maart collecteren voor het Reumafonds in de straten: Herenweg (van
Baambrugse Zuwe tot Achterbos),
De Helling, Kerklaan, Arkenpark
Mur in Vinkeveen of Selijnsweg of
Kreekrug in Waverveen? Bel dan
met L. Voorbij, telefoon 0297264274. www.reumafonds.nl
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Zonnescherm
Zonnescherm
Zonnescherm
Aktie
Aktie
Aktie

RAL 9001
RAL 9001

Structuurlak Black Metallic
Structuurlak Black Metallic

1.190,-1.190,-1.280,-1.280,-1.370,-1.370,-1.460,-1.460,--

Toeslag
Black
Toeslag
Metallic
Black
Metallic
€ 99,-€ 99,-€ 99,-€ 99,-€ 99,-€ 99,-€ 99,-€ 99,--

550 x 300
€ 1.346,-€ 1.395,-€ 1.545,-550
x
300
€
1.346,-€
1.395,-€ 1.545,-Prijzen zijn inclusief 19% BTW, montage en 3 jr garantie

€ 99,-€ 99,--

Maatvoering
Maatvoering
350
350
400
400
450
450
500
500

x
x
x
x
x
x
x
x

300
300
300
300
300
300
300
300

Oogwind
werk
Oogwind
werk
€
€
€
€
€
€
€
€

990,-990,-1.080,-1.080,-1.170,-1.170,-1.260,-1.260,--

Somfy
Bedraad
Somfy
Bedraad
€
€
€
€
€
€
€
€

Somfy
Radiografisch
Somfy
Radiografisch

1.040,-1.040,-1.130,-1.130,-1.220,-1.220,-1.310,-1.310,--

€
€
€
€
€
€
€
€

Prijzen zijn inclusief 19% BTW, montage en 3 jr garantie

• Semi-cassette
Semi-cassette
• Somfy
bediening naar keuze
Somfy bediening
naarStructuurlak
keuze
RAL 9001/
Black Metallic
• Garnituur
Garnituur RAL
Structuurlak
Metallic
• Doekkeuze
uit 9001/
70 kleuren
Dickson Black
stalenboek
• Doekkeuze uit 70 kleuren Dickson stalenboek

Vinkeveen
Vinkeveen
Tel.: 0297
– 21 21 33
Tel.: 0297 – 21 21 33
info@pothuizenzonwering.nl
info@pothuizenzonwering.nl www.pothuizenzonwering.nl
info@pothuizenzonwering.nl

Vinkeveen

Tel. 0297 - 21 21 33

C1000 start met ‘Dagje uit!’
Klanten van C1000 kunnen net als de succesvolle actie van afgelopen jaar, sparen voor
hoge kortingen op een ‘dagje uit’. Bij elke tien
euro besteding ontvangt de klant een zegel en
bij vijf zegels ontvangt men een kortingsvoucher, die via een boeking op internet korting
geeft voor een dagje uit. De kortingen via
internet kunnen oplopen tot vijftien euro per
persoon. Om de reeds gebruikte kortingsvouchers extra waarde toe te kennen, heeft
C1000 Wilnis gezamenlijk met Lot66 een
actie bedacht waarbij alle C1000 klanten de
gebruikte kortingsvoucher bij Lot66 in kunnen
wisselen voor vijf euro korting op verschillende arrangementen. Supermarktondernemer Eric Suyten van C1000 Wilnis: “Lokaal
ondernemerschap is erg belangrijk voor onze
supermarkt. Wat is er dan mooier om naast
de landelijke ‘Dagje Uit' actie, een actie op te

zetten in combinatie met een andere ondernemer uit dezelfde gemeente. Juist voor onze
klanten is het extra leuk, want die hebben
door deze samenwerking natuurlijk een leuk
extraatje zonder reistijd!” Lot66 is de nieuwe
kartbaan & speelpaleis, in het voormalige
pand van Bleekemolens Raceplanet. Directeur
Alex Sanders: “Vanuit onze eerste vestiging in
Breda leert de ervaring dat een samenwerking
met een lokale supermarkt extra bezoekers
genereert. Mede omdat wij nog maar kort
geleden in Mijdrecht zijn gevestigd, is dit
natuurlijk een prima kans om ons op de kaart
te zetten als vrijetijdscentre waar voor jong
tot oud van alles te beleven valt. We hebben
in Mijdrecht mooie toekomstplannen, en wij
nodigen een ieder uit om dit bij ons te komen
beleven.” Dus: bewaar gebruikte kortingsvouchers voor een bezoek aan Lot66. De actie
loopt tot 15 september 2012.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

De heren basketballers van Argon hebben hun tweede plek verstevigd in de eerste
klasse van de kern Utrecht competitie. Slechts twee punten achter op de koploper
ZoeBas uit Zoetermeer. Het team draait niet alleen goed mee, maar ziet er sinds kort
ook weer flitsend uit in de nieuwe Spalding basketballkleding, beschikbaar gesteld
door de Zoetermeerse Business Communications specialist Zetacom. De nieuwe outfit
zorgt voor een goede start in de tweede competitiehelft, waarin vijf van de eerste zes
wedstrijden gewonnen werden.
Op de foto: John Botterman van het Zoetermeerse Zetacom feliciteert Caspar Mascini
van Argon Basketball met de nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken.
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Anita Huls, die twee weken geleden in deze krant haar Alpaca's toonde,
is afgelopen weekend op de Alpaca show in Hapert met haar suri Jody,
reservekampioen geworden. Dat betekent dat ze tweede werd van alle
suri’s op de show. Een geweldige prestatie!

Zondag jl. vond in Vinkeveen de jaarlijkse open dag bij Partycentrum Roekz
plaats. Veel belangstellenden maakten gebruik van de mogelijkheid om de
veelzijdige faciliteiten te komen bekijken en uiteraard te proeven.
foto's patrick hesse

Het Vinkeveense shantykoor De Turfschippers was uitgenodigd om een avondvullend
programma te brengen aan boord van het Rode Kruis schip de Henry Dunant. Het bijna
voltallige koor was aanwezig om de bezoekers en begeleiders een leuke avond te
bezorgen. Gezien de vele positieve reacties na afloop is dat zeker gelukt. Er werd door
de gasten goed meegezongen en er ontstond zelfs een spontane polonaise over het
prachtige schip. Het volgende optreden is het donateursconcert, samen met muziek en
showkorps Triviant in het VLC te Vinkeveen. Zie ook www.deturfschippers.nl

Lutz Fashion trapt nieuwe modeseizoen af
Bij Lutz Fashion in Vinkeveen is
de aftrap van het nieuwe mode
seizoen full swing van start gegaan.
Zo werd de “Closed” Shop in Shop
gepresenteerd. Dit populaire jeanslabel voor zowel dames als heren

is ruim aan bod geweest in een perfect gestylde winkel. De Marccain
Fashion Show werd drukbezocht
en onlangs waren de Italiaanse
artisans van Fratelli Rossetti in
de winkel om hun liefde voor het

maken en verven van schoenen te
demonstreren. De vakkundigheid en
liefde voor het vak spatte ervan af.
De enige winkel in Europa waar dit
event eerder heeft plaatsgevonden
was bij Harrods in Londen. En daar
zijn ze trots op bij Lutz Fashion!
De Italiaanse sferen werden
diezelfde dag versterkt door de
aanwezigheid van de experts van
Canali, afkomstig uit dezelfde regio
van Italië als de specialisten van
Fratelli Rossetti.
Ook tijdens de Lutz Modeshow was
het een zeer gezellige drukte. De
professionele modellen werden
regelmatig aan hun jasje getrokken welke kleding en welk merk
ze showden. Het was een kleurrijk
geheel doordat er zoveel kleur
wordt aangeboden in alle verschillende collecties.
Het Not Your Daughters Jeans
evenement was een groot succes;

inmiddels is het comfort van deze
broek in combinatie met de unieke
pasvorm bekend en geliefd bij
velen. Bovendien werd Lutz Fashion
nog vereerd met een bezoek van
Erny van Reymersdal, de Nederlandse ontwerper die dit jaar tijdens
de Fashion Week in Amsterdam een
spetterende show neerzette.

Inmiddels is een groot deel van
de voorjaarscollectie binnen en
genieten ze bij Lutz Fashion na
van de positieve energie van de
evenementen die afgelopen weken
zijn georganiseerd.
Bekijk de foto's van de events en
laat u inspireren door de verschillende collecties op: www.lutz.nl.

Familieberichten
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Bang voor LinkedIn? Kom over de drempel!

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

Op dinsdagavond 17 april 2012 geeft Het meisje met de rode pen in Mijdrecht een workshop LinkedIn voor dummies. Dummies? De workshop is voor ieder die wel 'op' LinkedIn
'zit' of wil, maar nog niet zo goed weet wat ie ermee aan moet. Tijdens de workshop neem
je onder begeleiding stap voor stap je LinkedIn-profiel onder handen om jezelf goed te
presenteren. Ook ga je gebruik maken van de contactmogelijkheden die LinkedIn biedt.
Voor ieder die werkt of wil werken is LinkedIn de ideale manier om gemakkelijk, snel en
goedkoop de juiste contacten of informatie
te bereiken. Daar kan geen verjaardagsvisite
of netwerkbijeenkomst tegenop. Ben je nu
niet op zoek naar een baan? Volgend jaar
misschien wel. Denk je dat je je klanten niet
tussen je connecties zult vinden? Ze kunnen
wel via via naar je toe komen.
Hands-on
De workshop is 'hands-on'. Dat betekent

dat je niet alleen gaat achteroverleunen en
luisteren, maar ook daadwerkelijk aan de slag
gaat met LinkedIn. Direct na de workshop
zal je profiel beter zijn dan voorheen en je
zult geïnspireerd zijn om er thuis verder aan
te werken. Met het deelnamebedrag van 45
euro bespaar je jezelf een hoop gezoek en
gedoe.
Kijk op www.linkedinvoordummies.nl voor
meer informatie of mail naar Kira Verweij:
hetmeisjemetderodepen@xs4all.nl.

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

Meebus op Haitsmaplein
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

					

U zegent de rechtvaardigen, Heer,
als een schild beschut hen uw genade.

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, maar terugkijkend op zo veel fijne
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse oma en mijn overgrootmoeder

NEELTJE  JANNETJE  VAN  BEEK - BRAS
Sinds 31 maart 2009 weduwe van Klaas van Beek
5 september 1927

28 maart 2012
Emilie en Rolf
Denise en Terry
Walter
     Berry
Rico en Bianca
Marijke en Christo
Lana en Stefan
Kelsey

Correspondentieadres:
Marijke Kriek-van Beek
Fluitekruidveld 12
2492 LT  Den Haag
Onze moeder en oma ligt thuis opgebaard, Mw van Wieringenplein 14 te Mijdrecht.
Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 30 maart van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheids- en dankdienst zal gehouden worden op zaterdag 31 maart om 10.30 uur
in de "Ontmoetingskerk", Dorpsstraat 20 te Wilnis, waarna we haar begeleiden naar
haar laatste rustplaats op het kerkhof achter de Ned. Herv. kerk te Wilnis.
Na afloop bent u welkom in "De Stal", Oudhuijzerweg 2a te Wilnis.
Nader informatie over deze uitvaart vindt u op WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: Van Beek
En met inlogcode: B5HP77
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

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

De MEEbus staat woensdag 4 april van
10.00 tot 12.00 op het Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht. Iedereen met een
beperking, handicap of chronische ziekte kan
in de MEEbus terecht voor informatie en
advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in de
buurt. U kunt in de bus terecht met vragen
over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

Dagtocht op 19 april:

Met De Paraplu naar Schoenmuseum en Biesbosch
Het voorjaar laat zich weer gelden, de dagen worden weer duidelijk, de zon manifesteert
zich steeds vaker dus wordt het tijd voor weer een nieuwe dagtocht. Op donderdag 19
april stelt de Stichting 'Paraplu' iedereen in de gelegenheid om deel te nemenaan een
dagtocht naar het Schoenenmuseum in Waalwijk met daarop volgend een prachtige boottocht over een van Nederlands mooiste natte natuurgebieden: De Biesbosch.
“Op donderdag 19 april om 9.00
uur wordt vanuit Wilnis vertrokken
naar Waalwijk waar het Schoenmuseum is gevestigd. Hier wordt
de koffie genuttigd met ‘halve
zool’ en aansluitend wordt een
film vertoond over de rijke historie
van de schoenfabricage en wordt een kijkje
genomen in de vele vitrines met bijzondere
exemplaren,” zegt Rita Salceda, de reisleidster van deze tocht. “Daarna is het tijd om
met de bus naar Drimmelen te vertrekken,
waar de prachtige rondvaartboot klaarligt
voor een boottocht door de Biesbosch. Aan
boord wordt een koffietafel geserveerd. Na
de rondvaart is er nog gelegenheid om het
Informatiecentrum van Staatsbosbeheer te
bezoeken of een consumptie te gebruiken.

Het vertrek voor de terugtocht naar Wilnis
is om 15.30 uur.” De prijs voor deze fraaie
dagtocht, inclusief entree, koffie en lunch
bedraagt 49 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis, e-mail info@
stichtingparaplu.nl.

Oecumenische bijeenkomst Goede Vrijdag in De Hoef
Op Goede Vrijdag 6 april 2012 zal, zoals
het al een aantal jaren gebruikelijk is, de
Rooms Katholieke en Protestants Christelijke
gemeenschap weer bijeenkomen om gezamenlijk stil te staan bij het lijden van Christus
en om te gedenken dat Hij is gestorven voor
ons allen, ongeacht tot welk kerkgenootschap
we behoren. Met als thema Het Licht dat
blijft wordt er met elkaar gezongen, gebeden
en overdacht. Het Oecumenisch Project Koor

OPK o.l.v. Wim Brands verleent haar medewerking en zal een aantal bekende liederen
met betrekking tot de lijdenstijd ten gehore
brengen. Muzikale begeleiding is in handen
van Charles Rademaker.
“Rondom het Kruis” is een onderdeel wat
zich een vaste plaats heeft verworven binnen
de Goede Vrijdag viering in De Hoef. Door
het plaatsen van een brandende kaars kan
een ieder die dat wil een eerbetoon brengen
aan Jezus als een levend bewijs dat de dood
niet het laatste woord heeft. Ook denken
we daarbij aan alle dierbare overledenen
waarvan we het beste en liefste in ons hart
meedragen, tevens is het ook een teken van
solidariteit en hoop. Plaats van samenkomst
is de R.K. Kerk St. Antonius van Padua in De
Hoef en de aanvang is om 19.30 uur.
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Doe mee aan de Lentecheck!
De klok is weer verzet, de avonden worden
langer, het weer wordt beter en het gaat
kriebelen in de buik. Check je fiets, check je
schoenen, check je ogen, check je oren, check
je lichaam, check je techniek, check je kennis
van verkeersregels. Het is tijd om weer naar
buiten te gaan. Buiten bewegen is gezond en
samen met iemand of groep op stap is ook
nog eens gezellig. Blijven bewegen bevordert
gezond oud worden.
Graag ziet de Gemeente De Ronde Venen zijn

inwoners blakend van vitaliteit, sportief door
onze mooie gemeente wandelen of fietsen. Er
is de Gemeente ook alles aangelegen om dat
op een veilige manier te doen. Dat idee sprak
de mensen van Spel en Sport erg aan en in
samenwerking met Stichting de Baat wordt
op de woensdagmiddagen 18 en 25 april de
Lentecheck uitgevoerd.
Op 18 april gonst het in De Willisstee in Wilnis van bedrijvigheid. Zo is er bijvoorbeeld
een fietsenmaker voor de fietsencheck, een
audicien, een opticien, iemand van Veilig
Verkeer Nederland voor een opfriscursus
verkeersregels, een wandeldocent en beweegdocent van Spel en Sport. Het lijkt wel
een APK-keuring! Op 25 april wordt dan een
leuk tochtje gefietst en gewandeld. Gaat het
al kriebelen? Kom uit de stoel en grijp deze
kans om voor slechts vijf euro uzelf en uw
materiaal weer ‘lenteklaar’ te maken. Maak
een keuze tussen de wandelcheck of de fietscheck en geef u snel op, want er is beperkt
plek. Op alle servicepunten in DRV liggen de
inschrijfformulieren of kijk op:

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

www.degroenevenen.nl

Bijna alles op de zaak is veranderd.

www.spelensportdrv.nl.

Veertig jaar Videoclub Vinkeveen!
Videoclub De Ronde Venen, 40 jaar geleden
begonnen als vereniging van smalfilmenthousiasten, is uitgegroeid tot een vereniging
met ongeveer 60 leden. In vier decennia is
een enorme know-how opgebouwd en de
club was de eerste vereniging in Nederland
met een eigen, landelijk filmfestival. Tegenwoordig worden met digitale camera’s en

geavanceerde computertechniek semiprofessionele resultaten bereikt. Het jubileum
wordt dan ook gevierd met een videomarktdag op zondag 15 april. Van 10 tot 16 uur is
er in Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen een doorlopend interactief
programma met onderwerpen die zo'n beetje
alles behandelen wat er bij video komt kijken,
zoals cameraregie, monteren, animatie, stop
motion, videoconversie, scene's maken, spelen
van een korte scène o.l.v. een regisseur, auditietraining, videodoctor, demonstraties van
montagepakketten, open podium en vertoning
van films van leden met adviezen en tips. Ook
zijn diverse vakbladen beschikbaar over film/
video. Toegang gratis. Bezoek ook eens een
clubavond op donderdagavond om de 14 dagen in De Boei in Vinkeveen. Aanvang 20.00
uur. www.videoclub-derondevenen.nl

Inloophuis 't Anker en Olijf organiseren:

Themamiddag over Gynaecologische kanker
Op vrijdagmiddag 13 april organiseert Inloophuis ’t Anker een themamiddag over gynaecologische vormen van kanker. Dat doet ’t Anker samen met de patiëntenvereniging Olijf.
De middag, die gartis toegankelijk is, begint om 14 uur en zal rond 16 uur eindigen. ‘t Anker is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.
Aan de orde komen baarmoederhalskanker, eierstokkanker en baarmoederkanker.
Baarmoederhalskanker is vooral bekend van
de uitstrijkjes die vrouwen periodiek laten
maken. De laatste tijd staat deze kanker ook
in de belangstelling, vanwege de vaccinatie
van twaalfjarige meisjes met het vaccin
tegen papillomavirus, de veroorzaker van
dit kankertype. Eierstokkanker komt minder
voor, maar kan wel al op jonge leeftijd optreden. Baarmoederkanker komt meest voor
bij oudere vrouwen. Verdacht en berucht bij
deze situatie is het gegeven dat vrouwen na
jaren menopauze weer
gaan ‘menstrueren’.
De middag
wordt begeleid door Gratia Martens,
gynaecologe
uit het Hofpoortziekenhuis, mogelijk
ook bekend
van de poli

gynaecologie aan de
Hoofdweg
in Mijdrecht. Ook
is aanwezig
een consulente van de
patiëntenvereniging
Olijf, voor
gynaecologische kanker. Na een
inleiding en
uitleg van beiden is er ruim gelegenheid voor
vragen.
Belangstellenden zijn van harte welkom om
deze middag bij te wonen. De themamiddag
vindt plaats in de Huiskamer van ’t Anker op
het terrein van sv Argon. Adres: Hoofdweg
85 B, 3641 PR Mijdrecht. Een goed advies
kan zijn om samen met een partner of vriendin te komen.
Graag van tevoren aanmelden bij
info@inloophuishetanker.nl.

Waarom niet jullie huwelijkse zaken?

Op www.huwelijksezakentest.nl zie je direct wat een update van
jullie huwelijkse zaken kan betekenen. Het aanpassen van huwelijkse
voorwaarden kan sinds 1 januari eenvoudig bij Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen.
Bozenhoven 115 • 3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86 • E notaris@fanoyforsthovel.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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FILMAGENDA
Volwassenen
My Week with Marilyn

(kijkwijzer 12, grof taalgebruik,
drugs)
Apr zo 1 15.30 di 3 20.30
Regie: Simon Curtis – GB 2011 – 99
min
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verhaal over vriendschap en oorlog.
Wat begon als een succesvol boek,
werd vervolgens een gigantische
internationale hit op Broadway. Nu
wordt het door een van de beste
regisseurs in de filmgeschiedenis
verfilmd.
Met Emily Watson, David Thewlis,
Peter Mullan, Jeremy Irvine, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell e.a.
foto the walt disney company
benelux

The Descendants
In de zomer van 1956 bracht filmicoon Marilyn Monroe (Golden
Globe winnares Michelle Williams) voor het eerst een bezoek
aan Engeland voor de opnames
van The Prince and the Showgirl,
waarin zij het scherm deelde
met Brits acteur en legende Sir
Laurence Olivier (Kenneth Branagh), die de film tevens regisseerde. In diezelfde zomer mocht
de net aan Oxford afgestudeerde
Colin Clark (Eddie Redmayne)
voor het eerst voet zetten op een
filmset. Met de ambitie om ooit
beroemd filmmaker te worden,
nam hij een baantje aan als 3e
assistent op de set van The Prince
and the Showgirl, een ervaring
waar hij 40 jaar later een boek
over schreef. Eén week miste echter in zijn schrijven... My Week
with Marilyn, genomineerd voor 7
BAFTA Awards, is gebaseerd op
dit pas jaren later gepubliceerde
hoofdstuk over deze week en
geeft op intieme wijze inzicht in
de korte, maar intense connectie
tussen de grootste filmster alle
tijden en een jonge man die haar
beter begreep dan iedereen.
Met Michelle Williams, Kenneth
Branagh, Emma Watson, Eddie
Redmayne e.a.
foto paradiso filmed entertainment nederland

War Horse

(kijkwijzer 12, geweld, eng)
Apr vr 6 za 7 di 10 wo 11 20.30
Regie Steven Spielberg – VS 2011 –
140 min

(kijkwijzer 9, eng, grof taalgebruik)
Apr do 12 vr 13 za 14 di 17 wo 18 20.30
zo 15 15.30
Regie: Alexander Payne – VS 2011 – 115
min

Matt King (George Clooney), vader
van twee dochters, wordt gedwongen zijn verleden en zijn toekomst
met andere ogen te gaan bekijken
wanneer zijn vrouw betrokken
raakt bij een ernstig bootongeluk in
Waikiki. Op zijn eigen onbeholpen
wijze tracht hij de relatie te herstellen met zijn dochters: de bijdehante
Scottie van tien (Amara Miller)
en de opstandige Alexandra van
zeventien (Shailene Woodley). Tegelijkertijd moet hij beslissen over de
verkoop van een stuk grond dat in
het bezit van zijn familie is, en dat
zij geërfd hebben van hun adellijke
voorouders. Wanneer Alexandra
hem vertelt dat haar moeder ten
tijde van het ongeluk een verhouding had, wordt Matt gedwongen
om op een andere wijze naar zijn
leven en zijn nalatenschap te kijken
in een week waarin hij veel belangrijke beslissingen moet nemen.
Samen met zijn dochters gaat hij
op zoek naar de minnaar van zijn
vrouw. Tijdens deze zoektocht krijgt
hij te maken met een afwisselende
reeks van humoristische en soms
pijnlijke situaties, en beseft hij dat
hij zijn leven en gezin weer aan het
opbouwen is.
Met George Clooney, Shailene
Woodley, Amara Miller e.a.
foto 20th century fox

Le Havre
War Horse begint met een
opmerkelijke vriendschap tussen
een paard (genaamd Joey) en
zijn trainer Albert. Wanneer de
twee gescheiden worden zien we
een bijzondere reis van het paard
gedurende de oorlog, waarbij
het paard niet alleen het leven
van mensen die hij tegenkomt
veranderd, maar vooral inspireert.
Beleef de Eerste Wereldoorlog
door de ogen van een paard, een
ongelofelijke reis van avontuur,
geluk en hechte vriendschap.
War Horse is een indrukwekkend
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(Kijkwijzer 12, grof taalgebruik, discriminatie)
Apr do 19 vr 20 za 21 di 24 wo 25 20.30
Regie: Aki Kaurismaki – Fin 2011 – 103
min

Marcel Marx heeft zijn oude
schrijversleven vaarwel gezegd en

probeert een min-of-meer huiselijk
bestaan op te bouwen in Le Havre.
Als schoenpoetser is het leven geen
vetpot, maar zijn vrouw Arletty
zorgt goed voor hem. Marcel is
tevreden met het leven, hij heeft
zijn favoriete kroeg, zijn werk en
zijn geliefde, tot het lot hem in
contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Terwijl
Arletty ernstig ziek wordt, ontfermt
Marcel zich over de jongen. Hij
moet zijn optimistische levensvisie
inzetten om de muur van menselijke
onverschilligheid omver te werpen.
Daarbij kan hij een beroep doen
op de rotsvaste solidariteit van de
mensen uit de buurt. Het net van
de politie lijkt zich om de vluchteling te sluiten, maar Marcel laat
zich niet zo makkelijk buiten spel
zetten...
Met André Wilms, Kati Outinen,
Jean-Pierre Darroussin e.a.
foto f-film

De Goede Dood

Extremely Loud and Incredibly
Close

foto wild bunch distribution

(kijkwijzer 12, eng)
Apr do 26 vr 27 za 28 20.30
Regie: Stephen Daldry – VS 2011 – 129
min

(kijkwijzer 12, eng)
Apr zo 29 15.30
Regie: Wannie de Wijn – Nl 2011 – 88
min

Met de stemmen van Hero Muller,
Armin van Buuren, Ali B e.a.
Foto Independent Films BV

De Muppets – Nl versie
Als Bernhard kiest voor euthanasie, maakt dat heel wat los bij zijn
naasten. Op de laatste avond die
ze samen beleven wordt gezongen, gelachen en gehuild. Maar de
twijfels en dilemma's overheersen
in het pijnlijke besef dat Bernhard
er de volgende ochtend om 9 uur
niet meer zal zijn.
Met Huub Stapel, Wilbert
Gieske, Will van Kralingen, Peter
Tuinman, Hans Thissen, Saskia
Bonarius e.a.

Jeugd films april 2012

(kijkwijzer 6, geweld)
Apr za 7 wo 11 za 14 wo 18 za 21 15:15 zo
22 15:30
Regie: James Bobin – VS 2011 – 103 min

Kermit de Kikker en zijn vrienden
proberen het oude theater te redden door een ouderwetse spektakelshow op poten te zetten.
foto the walt disney company
benelux

Tony 10

(kijkwijzer AL)
Apr zo 1 zo 15 zo 22 13:30
za 7 za 14 za 21 13:15
Regie: Mischa Kamp – Nl 2012 – 90
min

Extremely Loud & Incredibly Close
vertelt het verhaal van een jongen die na een tragisch verlies de
helende kracht van zelfontdekking
ervaart. De elfjarige Oskar Schell
is een bijzonder kind: amateur
uitvinder, Francofiel en pacifist. Na
het vinden van een mysterieuze
sleutel, afkomstig van zijn in het
World Trade Center omgekomen
vader, begint voor hem een wonderbaarlijke zoektocht door de vijf
wijken van New York City. Tijdens
deze reis ontmoet hij een bonte
stoet van mensen die allemaal op
hun eigen manier proberen te overleven. Uiteindelijk brengt de tocht
hem terug naar de plek waar hij is
begonnen, maar met de troost van
de meest menselijke eigenschap:
Liefde. Extremely Loud & Incredibly Close is geregisseerd door Oscar
genomineerde Stephen Daldry (The
Reader, The Hours) en gebaseerd
op de roman van Jonathan Safran
Foer. De hoofdrollen in de film
worden onder andere vertolkt door
Oscar winnaars Tom Hanks (Forrest
Gump, Philadelphia) en Sandra Bullock (The Blind Side).
Met Tom Hanks, Sandra Bullock,
John Goodman, James Gandolfini
e.a.
foto warner bros. pictures international holland BV

bewoners willen heel graag terug
naar huis, maar dan moeten ze
eerst vijf kristallen vinden. Tijdens
de zoektocht naar de kristallen
probeert Heks daar een stokje voor
te steken.

Tony is bijna tien en heeft de beste vader van de wereld. Hij is apetrots op zijn vader die opklimt van
kraanmachinist tot minister. Maar
op een dag hebben zijn ouders een
heftige ruzie en loopt zijn vader
weg van huis. Tony denkt dat zijn
vader verliefd is geworden op de
koningin. Hij doet er alles aan
om zijn ouders weer bij elkaar te
krijgen en krijgt daarbij hulp van
het koninklijk huis.
Met Carlo Boszhard, Anna Drijver,
Annet Malherbe, Faas Wijn,
Jeroen Spitzenberger, Rifka
Lodeizen e.a.
foto independent films BV

Sprookjesboom de film

(kijkwijzer AL)
Apr zo 1 zo 15 zo 22 11:30 wo 11 wo 18
13:15
Regie: Hans Walther – Nl 2012 – 70
min

Roodkapje, Wolf, Assepoester,
Reus en Klein Duimpje komen per
ongeluk terecht in het onbekende
Winterland. De Sprookjesbos-

De Piraten, alle buitenbeentjes
aan dek (Nl versie) - Première

Apr wo 25 15:15 zo 29 13:30
Regie Peter Lord – VS –

In The Pirates! Band of Misfit,
Aardman productie (Chicken Run
en Wallace & Gromit), speelt Hugh
Grant zijn eerste geanimeerde rol
als een niet al te succesvolle, chaotische en bebaarde piraten-kapitein.
Samen met zijn crew moet hij zijn
grote droom waarmaken, namelijk
de bittere rivalen Black Bellamy en
Cutlass Liz verslaan om de grote
prijs ´Piraat van het Jaar´ te winnen. Tijdens deze missie vechten zij
met een duivelse koningin en komen
zij in contact met een kansloze
jonge wetenschapper. Dit alles
zonder dat wat belangrijk is voor
een Piraat uit het oog te verliezen,
namelijk 'Avontuur'.
foto sony pictures

Deze maandagenda wordt u aangeboden door De Groene Venen in
samenwerking met Cinema Amstelveen
Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen
Kassa Schouwburg en Cinema:
020 547 51 75
Online bestellen via
www.cinemaamstelveen.nl
programmawijzigingen en
zetfouten voorbehouden
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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 te
zien zijn. Deze week zanger Erik Mesie, die in de jaren tachtig ‘wereldberoemd in Nederland’ was als zanger van de Nederpopband Toontje Lager.

Erik Mesie brengt Toontje Lager in het theater

‘Toontje Lager was een bandje met veel humor’
Tijdens de voorbereiding van dit
gesprek kon ik de teksten van Toontje
Lager letterlijk meezingen. Geldt dat
ook voor de bezoekers van je huidige
theatertournee?
“Dat merk je zeker, vooral de
teksten van de singles zoals ‘Ben jij
ook zo bang’, ‘Stiekem dansen’ en
‘Net als in de film’. Ik vind dit na
dertig jaar ontzettend leuk. Deze
liedjes worden nog steeds erg goed
gedraaid op de radio. Mijn favoriet
is nog steeds ‘Vroeg of Laat’ (1983,
red.). In deze theatershow beginnen
we hiermee, dan zing ik het alleen
met piano.”

Je werd, als student rechten, in 1980
zanger van Toontje Lager.
“Ik heb, voor zover dat kon tijdens
Toontje Lager ‘gewoon’ rechten gestudeerd. Na deze hectische periode
dacht ik mijn studie weer compleet
te kunnen oppakken, maar in 1986
werd ik gevraagd om ‘Zonder jou’
als soloplaat op te nemen. Ik heb
toen weer gekozen voor de muziek,
iets wat ik echt leuk vind. Het voelt
nu goed dat Toontje Lager in 1985
uit elkaar ging. Laatst kwamen de

voormalige bandleden Joost Witte
(drummer) en Leon Giesen (bas)
kijken tijdens de voorstelling. Joost
zei: ‘Dat heb je goed gedaan. Alle
liedjes zijn allemaal in hun waarde
gebleven’. Dat vond ik wel een
compliment.”

De liedjes werd met name geschreven
door Bert Hermelink en Gerard de
Braconier. Was jij ‘alleen’ de zanger?
“Nee, de ruwe ideeën werden in
de oefenruimte gepolijst. Hier had
iedereen zijn inbreng in. Als er echt
teksten waren waar ik niet tegen
kon, dan werd er over gepraat en
volgde een aanpassing. Ik vond de
teksten van Bert erg leuk, maar
vooral humoristisch. We waren een
band met een onbevangen eigen
mening, waarbij we op een humoristische manier dingen aan de kaak
stelden. Wij wezen niet zo met het
vingertje, een goed voorbeeld zijn
de liedjes ‘Viel die maar’, ‘Morgen
misschien’ en ‘Niks na de dood’. In
al die liedjes zitten leuke vondsten.
We hadden een hele rare plaats
binnen de toenmalige ‘Nederpopgolf’ (Doe Maar, Het Goede Doel,

Op zaterdag 16 juni voor 20e keer in dorpscentrum Mijdrecht

Doe je ook mee aan het Straattheaterfestival?
Zaterdag 16 juni wordt in het dorpscentrum van Mijdrecht voor de
twintigste maal Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Het
belooft wederom een gezellig spektakel te worden. En nóg mooier: je
kunt er zelf aan meedoen!

In het
Mijdrechtse dorpscentrum zijn zaterdag 16 juni, net
als in de negentien voorgaande
jaren, veel bijzondere artiesten
te vinden die een bonte mix van
straattheater, dwaze straatmuzikanten, circustheater en acrobatiek
voor het voetlicht brengen.
Maar dat is nog niet alles. De
organisatie is voor deze feestelijke
twintigste editie van Straattheaterfestival De Ronde Venen ook
op zoek naar enthousiaste lokale
organisaties en artiesten die een
optreden willen verzorgen. En
daarbij is veel mogelijk! Zoals bijvoorbeeld zang door koren of duo’s,
wagenspel door toneelgroepen,
levende standbeelden, akoestische
muziek, sport- en acrobatiekdemonstraties, onemanshows. En we
bieden met ingang van dit jaar ook
met veel plezier een podium aan
lokale kleinkunstbeoefenaars.
Maar misschien heb je nog een heel
ander idee? Laat het de organisatie
dan snel weten. Er zijn echter wel

twee voorwaarden voor
deelname: je
komt uit De
Ronde Venen of omgeving
en je optreden moet een breed
publiek aanspreken.
Voor aanmelding (uiterlijk zondag
22 april) of meer informatie kan
contact worden opgenomen met
Theo de Vaal. Hij is te bereiken via
info@straattheaterdrv.nl of telefonisch via 06-23226691.
Op www.straattheaterdrv.nl vind je
meer informatie over Straattheaterfestival De Ronde Venen. Ook is
daar het aanmeldingsformulier te
downloaden.

De Dijk, red.). Toontje Lager was
geen standaard bandje, we waren
heel braaf. De leden dronken met
mate alcohol, gebruikte geen drugs
en gingen nooit met meisjes aan de
haal.”

Wat kunnen bezoekers verwachten
tijdens deze theatertournee?
“We spelen niet alleen de Toontje
Lager hits. We spelen mijn keuze
liedjes, van zigeunerjazz, salsa,
reggae tot rock en ballads. Het gaat
om 55% Toontje en de rest andere
liedjes, onder andere van mijn twee
soloplaten. Fans van Toontje Lager
komen zeker aan hun trekken, maar
het is zeker geen Toontje Lager
jukebox.”

Erik Mesie is te zien op 13 april in het
Crown Theater in Aalsmeer.
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

foto theo kruse

Via Crucis in Cosmas en Damianuskerk
te Abcoude
Liefhebbers van koormuziek en
van de Via Crucis van Franz Liszt
zijn aanstaande zondag 1 april van
harte welkom in de HH. Cosmas en
Damianuskerk aan de Kerkstraat
23 in Abcoude. Het koor Vaucluse
Vocaal, een vriendengroep die al
twee keer een week in de Vaucluse
in Zuid-Frankrijk vertoefde om daar
met elkaar te zingen, verzorgt dit
concert. In Frankrijk kwamen zij
in contact met de aldaar wonende
Nederlandse dirigent René Linnenbank, die Abcouder wortels heeft.
En zo ontstond het idee om het

concert dat Vaucluse Vocaal in ZuidFrankrijk ten beste heeft gegeven,
ook in Abcoude uit te voeren. Naast
de Via Crucis worden ook werken
van Mendelssohn en Palestrina
gezongen. De dirigent en ook de
organiste Catherine Sternis komen
speciaal voor dit concert uit Frankrijk over. Het concert begint om
15.00 uur. De kerk is vanaf 14.30
uur geopend. Na het concert wordt
een drankje aangeboden in het
parochiecentrum ’t Trefpunt. Een
mooie begin van de Goede Week.

Rondleiding Joods Historisch Museum
Cursusproject Abcoude - Baambrugge organiseert een rondleiding door
het Joods Historisch Museum in Amsterdam op zaterdag 7 april van 11 tot
12 uur. In dit museum staan religie, cultuur en geschiedenis van de Joden
in Nederland centraal. De gids leidt u in een uur rond. Daarna heeft u nog
alle tijd om de rest van het museum te bezoeken. Aanmelden bij Francis
van Eldik, tel. 0294 287377.

Cursuskosten 6 euro, plus 9 euro entreekosten museum. Locatie: Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam (metro halte Waterlooplein, parkeren Stopera).

Ticketverkoop AJOC
Festival goed van start
De verkoop van de Early Bird tickets
voor het AJOC Festival, die jl. zaterdag startte, verliep als een speer.
Binnen één dag waren de Early Bird
tickets voor vrijdag 25, zaterdag 26
en zondag 27 mei al uitverkocht.
De festivalbezoekers konden Early
Bird tickets kopen; tickets zonder
BTW. Ze vonden gretig aftrek. Binnen één uur waren de toegangskaarten voor zondag 27 mei uitverkocht.
Later in de middag raakten ook de
Early Bird kaarten voor vrijdag 25 en
zaterdag 26 mei op.
“Dit is een zeer goede aftrap.
Daarnaast het is de eerste keer dat
we passe partouts verkopen, maar
ook die blijken in trek te zijn,” aldus
Jeroen van Schie, voorzitter van het
AJOC Festival.
Er zijn nog wel reguliere tickets voor
vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27
mei te koop. Voor maandag 28 mei
zijn nog wel Early Bird tickets verkrijgbaar. Deze kunnen onder andere
via www.ajoc.nl worden gekocht.
Ook dit jaar staan er weer diverse
topbands van Nederlandse bodem op
het podium: zoals De Dijk, Go Back to
the Zoo, 2 Brothers on the 4th Floor,
DI-RECT, The Opposites, DJ Paul
Elstak en Het Goede Doel. De Spektakeldag op maandag 28 mei biedt in
en rondom de tent plaats aan allerlei
activiteiten en optredens voor jong en
oud. Kijk voor het programma en een
volledig overzicht van verkooppunten
op www.ajoc.nl.
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Films, vespers en diensten rondom Pasen
Op zondag 1 april begint de Stille Week, de laatste week voor Pasen. Pasen is voor christenen
het grootste en belangrijkste feest en dat is in deze Stille Week te merken! In de protestantse gemeente van Mijdrecht is er elke dag aandacht voor, voor jong en oud met films, muzikale
vespers, kerkdiensten en een Paaswake.
Met Pasen vieren christenen de opstanding
van Christus, een nieuw begin is mogelijk. Dat
wordt duidelijk in de film ‘De Brug’, die u kunt
zien op maandag 2 april, om 14.00 uur en om
20.15 uur in gebouw Irene naast de Janskerk,
Kerkstraat 9 in Mijdrecht. De toegang is vrij.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar
over de film, geschikt voor 12 jaar en ouder,
verder door te praten. Op maandag, dinsdag
en woensdag zijn er muzikale vespers, korte
bijeenkomsten, waarin met veel muziek en
tekst vooruitgeblikt wordt op Pasen. Dan is het
Witte Donderdag, de dag waarop het laatste
Avondmaal werd gehouden. Op Goede Vrijdag
staat het lijden van Jezus en het lijden vandaag
centraal. Net als op Witte Donderdag is in deze
dienst een cantorij te horen. De vocal group
Chantdante werkt mee aan de viering van Stille
Zaterdag. De vespers en diensten beginnen om
19.30 uur en zijn allemaal in kerkelijk centrum
De Rank, Pr. Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.
Voor jongeren is er een andere Stille Zaterdag. Zij gaan een Paaswake houden en kijken

daarin met elkaar naar de film Troubled Water,
over mensen die allemaal op hun manier weer
hun weg moeten vinden met een stukje uit hun
verleden. Een verhaal, dat jongeren zeker zal
aanspreken! Ook gaan ze creatief met de film
aan de slag. Het duurt tot 1.00 uur, en wil je
hieraan meedoen, geef je dan op bij dslaura@
jeugdraad.info.
Pasen
Dit alles loopt uit op Pasen: een nieuw begin
is mogelijk. Net als de Emmaüsgangers kun je
denken dat alles altijd op niets uitloopt, maar
dan is er ineens die man die met je meeloopt en
je uitlegt, dat je wel verder kunt. Het Paasfeest
wordt gevierd in De Rank, zondagmorgen om 9
en 11 uur.
De weg naar Pasen en het Paasfeest worden
uitgebreid gevierd. Ieder is van harte welkom
om een of meer van de vespers en diensten
mee te maken, of een van de films te komen
bekijken!
Kijk voor het volledige programma op:

Onderzoek naar vitaliteit Groene Hart van start

Rabobanken bundelen krachten voor Groene Hart
Zes Rabobanken uit het Groene Hart hebben het initiatief genomen om samen met de
Kamer van Koophandel onderzoek te doen naar de vitaliteit van het Groene Hart. De uitkomsten worden begin oktober gepresenteerd onder de titel ‘Kracht van het Groene Hart’.
“Bij een sterk en vitaal Groene Hart is iedereen gebaat; inwoners, overheid, bedrijfsleven
en bezoekers,” aldus Ruud van der Vliet, directievoorzitter Rabobank Rijn en Veenstromen.
“Als lokaal actieve en betrokken bank spelen
we hier graag een rol in. Met dit onderzoek
streven we naar een zo concreet mogelijk
eindresultaat dat een aanvulling vormt op
bestaande initiatieven.”
De banken zoomen tijdens het onderzoek heel
concreet in op de thema’s ‘vitaliteit kernen’,
‘kansen voor de agrarische sector’ en ‘kansen

voor toerisme/recreatie’, aangezien die een
belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal
Groene Hart, nu en in de toekomst. “Het
reguliere bedrijfsleven vervult een onmisbare
schakel; zonder bedrijvigheid geen vitaliteit.
Dat is ook de reden dat we ondernemers bij dit
onderzoek betrekken en samenwerking hebben
gezocht met de Kamer van Koophandel,” licht
Ruud van der Vliet toe.

Foto: v.l.n.r. Aad Smit, Ruud van der Vliet, Willem
van der Velden, Heidi van Woudenberg en Paul
Groen.

www.pknmijdrecht.nl

Loterijwinnaar komt niet opdagen
In Mijdrecht is een winnend lot van 100.000 euro netto na vier weken nog steeds niet geïnd. De prijs viel 3 maart jl. bij de trekking van het nieuwe Miljoenenspel. Het winnende lot
is verkocht bij Primera de Jong in Mijdrecht. De eigenaar heeft weliswaar een jaar de tijd
om zijn lot te innen, maar vier weken wachten is erg uitzonderlijk, aldus een woordvoerder
van de loterij. Tijd dus voor loteigenaren om nog eens goed hun eigendommen uit te kammen op zoek naar het winnende exemplaar met nummer 57706J.

Carpe Diem Store
bij ‘HK3 De Wooncode’ in Abcoude
HK3 De Wooncode uit Abcoude staat bekend om haar uitgebreide collecties gordijnen,
vloerstoffering en raamdecoratie. Sinds kort is in het bedrijf aan de Hollandse Kade tevens de Carpe Diem Store gevestigd, van het gelijknamige Zweedse beddenmerk.
door anja verbiest

foto patrick hesse

HK3 De Wooncode is nauw verbonden met
Braak Interieur Stoffering van de broers Leo
en Anton te Braak, dat op hetzelfde adres
gevestigd is.
Sinds 1959 is de naam Te Braak een begrip
in Abcoude en omgeving. Aan de Hoogstraat
in Abcoude was jarenlang de woninginrichtingzaak gevestigd van Gert te Braak, de
vader van Leo en Anton. In 2002 verhuisden
de broers naar het industrieterrein Hollandse
Kade, waar ze zich aanvankelijk geheel richtten op grote projecten. Tevens verzorgen ze
stoffering in opdracht van landelijk erkende
(interieur)architecten of collega-projectinrichters.
Leo te Braak: “Omdat particuliere klanten
ons voor de stoffering van hun woning bleven
opzoeken, zijn we een aantal jaren geleden
die markt opnieuw gaan bedienen. Dat heeft
geresulteerd in HK3 De Wooncode, met Cathy
en Sylvia als drijvende krachten.”
De afgelopen weken is aan de Hollandse Kade
hard gewerkt om de showroom op de eerste
verdieping om te bouwen tot een volwaardige
Carpe Diem Store. Sylvia Westerink: “We presenteren in onze nieuwe showroom als enige
winkel in de regio alle modellen van Carpe
Diem, een Zweeds beddenmerk van extreem
hoge kwaliteit waarbij echt handwerk, comfort
en design vooropstaan. Men kan ook bij ons
terecht voor prachtig bedtextiel, van exclusieve merken zoals Christian Fischbacher en
Haarhuis & Jansen.”
De showroom van HK3 De Wooncode is nu
gevestigd op de begane grond, direct naast de
ingang. Cathy Vermey: “In ons ruime atelier
hebben we de gelegenheid om samen met

onze klanten, bijvoorbeeld door middel van
moodboards, precies te bepalen wat hun wensen zijn op het gebied van woningstoffering.
Hier hebben we al onze collecties, waaronder
behang, vloerstoffering, gordijnstoffen en
raamsystemen, bij elkaar staan en dat werkt
erg prettig. Natuurlijk komen we ook bij de
mensen thuis kijken en nemen we ter plekke
alle maten op. Dan nemen we ook van alle
gewenste stoffering stalen mee, maar een
eerste, vrijblijvend bezoek aan de showroom
- waarbij volop gratis parkeerruimte is - geeft
een goede indruk van wat we allemaal kunnen
leveren.
Leo te Braak: “Vakmanschap, kennis en
flexibiliteit zijn voor ons standaard. Dat geldt
ook voor de stoffeerders en monteurs die voor
HK3 De Wooncode en Braak Interieur Stoffering werken. Onze mensen hebben allemaal
jarenlange ervaring en bezitten net als wijzelf
het ambachtelijke gevoel plus de liefde voor
het vak van stoffeerder, dat wij zo belangrijk
vinden om woningstoffering op een hoog
niveau te kunnen leveren.”

Meer informatie over HK3 De Wooncode én de
Carpe Diem Store is te vinden op:
www.dewooncode.nl.
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Door Valérie Sambrink Sanderink

Henk Braamskamp verzamelt miniatuurhijskranen:

“Voor de hijskranen bezoek ik vele landen”
Met zo’n 110 miniatuur hijskranen en 5.000 folders over hijskranen mag Henk Braamskamp uit Wilnis zich
een actieve verzamelaar noemen. Internetsites worden bezocht en beurzen worden vol goede moed afgestruind. Telkens op zoek naar mooie aanvullingen voor de collectie. Een nog belangrijkere bron is zijn werk:
Henk, die zondag 25 maart jl. 62 jaar is geworden, werkt namelijk al ruim veertig jaar met hijskranen, waarvan de laatste 17 jaar bij het internationaal opererende Mammoet. Niet als bestuurder, maar als monteur.
Henk: “Er zijn veel mensen die spullen van hijskranen verzamelen. Van bankmedewerkers tot accountants
en psychologen, maar ik heb met mijn beroep en de daarbij behorende goede contacten met fabrikanten
wel een mooie voorsprong.”
Vanaf zijn negentiende werkt Henk
al in de branche. Hij begon bij een
verhuurbedrijf van bulldozers en
andere grondverzetmachines. Rond
1972 kwamen daar ook hijskranen
bij. Henk: “Vanaf dat moment is de
hobby voor mij begonnen. Ik begon
miniaturen te verzamelen. Van
hijskranen maar ook van grondverzet. In 1983 was de verzameling al
zo uitgebreid dat ik besloot om een
keuze te maken. Het grondverzet
ging er grotendeels uit en met de
hijskranen ging ik verder. Inmiddels heb ik zo’n 110 modellen met
schalen van 1 op 87 tot 1 op 43.
De meest gangbare schaal is 1 op
50. Een deel heb ik zo gekocht, dat
zijn de stalen modellen. De plastic
modellen heb ik zelf in elkaar gezet.
Voor hijskranen bestaan er namelijk
ook modelbouwvarianten. Er zijn
zelfs hobbyisten die vanuit het niets
op basis van technische gegevens van
de echte kraan zelf een miniatuurhijskraan maken. Ik kan daar met
veel bewondering naar kijken en
help graag aan gegevens over afmetingen en dergelijke, maar zelf zo’n
miniatuurkraan bouwen, daar waag
ik mij niet aan. Naast de kranen en
folders heb ik van hijskraanfabrikanten ook andere spullen als jassen en
petten gekregen. Ik vind het prachtig
om te hebben en maak er ook echt
gebruik van, maar verzamelen doe
ik alleen met de kranen en folders.
Anders wordt het te gek.”

Op reis
Voor zijn werk als hijskraan reparateur gaat Henk vaak op reis. Henk:
“Zeker toen ik wat jonger was,
werd ik overal naartoe gestuurd.
Dan belden ze je op en dan was het
echt ‘inpakken en wegwezen’ want
een uur later werd je al op Schiphol
verwacht. Op die manier heb ik veel
landen bezocht. Hier in Nederland
kennen we Aboma-Keboma keuringen en zijn kranen van 8 jaar al oud,
maar in landen als India en in Kazachstan zijn dat de jonge modellen.
Bij dat soort zakelijke bestemmingen maar ook met vakanties neem
ik altijd een fotocamera mee. Juist
die oudere modellen zijn voor mij als
hobbyist natuurlijk prachtig om met
de camera vast te leggen.”
Beurzen
Verder bezoekt Henk ook vaak
beurzen in binnen- én buitenland.
Henk: “Naast kranen vind ik langbouwwerktuigen ook ontzettend
interessant. Ik verzamel er niets van,
maar ik ga wel naar evenementen.
Toch zijn de shows met hijskranen
een stuk indrukwekkender. Zo is
er elk jaar de ‘Modelshow Europe’
die na een paar keer van locatie
veranderd te zijn sinds een paar jaar
in Ede gehouden wordt. Dit jaar is
dat op 31 maart. In Houten is eens
per zes weken een verzamelbeurs
hoofdzakelijk gericht op auto’s, maar
daar zijn ook hijskranen te vinden.

Vroeger ging ik er vaker naartoe, nu
zo’n twee keer per jaar. Verder is er
één keer in de drie jaar een show in
München, Parijs of Croby (Verenigd
Koninkrijk), deze shows wisselen
elkaar af. Vorig jaar was ik bij de
Bouma in München. Daar merk je
dat Duitsland echt het land van de
grote kranen is. Ik ben daar nu zo’n
tien keer geweest. Daar heb je zeker
twee dagen voor nodig en dan nog
heb je nog lang niet alles gezien. Het
is volgens mij zelfs de grootste beurs
voor hijskranen ter wereld. Dit jaar
ga ik naar Parijs. Die beurs is kleiner dan die in München, maar zeker
leuk voor een dagje. De meeste
beurzen bezoek ik niet alleen, maar
met drie andere hobbyisten die ik
nu al jaren ken. We gaan er samen
naartoe en op het beursterrein gaan
we ieder onze eigen weg. Je komt
elkaar vanzelf weer tegen. Zo heb
je de tijd om met fabrikanten te
kletsen, folders te verkrijgen en je
eigen favorieten te bekijken. Zo ben
ik zelf fan van het merk Manitowoc,
opvallend door de rode fabriekskleur.
Aan het einde van de dag komen we
weer samen en hebben we elkaar
weer wat te vertellen.”
Uitpakken
Door een recente verbouwing in de
woonkamer is de vitrinekast met de
miniatuurhijskranen tijdelijk uit de
woonkamer van Henk en zijn vrouw
gehaald. Henk: “De kranen zitten nu

Henk Braamskamp kan niet wachten totdat hij straks na de verbouwing van de
huiskamer zijn vitrinekast weer kan inrichten.		
foto patrick hesse
in dozen, dus als ik ze wil bekijken,
moet ik het even met de foto’s op
mijn laptop doen. Straks ga ik de
kast weer in elkaar zetten, in een
grotere en bredere versie, want de
vorige werd al te klein. Dan kan ik
weer op zoek naar nieuwe aanwinsten om de grotere kast mee te

vullen. Er zijn immers nog modellen
genoeg en elk jaar komen er weer
nieuwe op de markt. Dus ook als
het werk er over een paar jaar op
zit, leeft de passie voor kranen nog
voort. Die houdt nooit op, gelukkig
maar.”

Service en vakkundigheid
Bij de Hubo-organisatie zijn, over
het land verspreid, ruim tweehonderd zelfstandige winkeliers
aangesloten. Frits Johann Harkema,
die zelf is opgeleid tot elektricien,
wat ook in de bouwmarkt goed van
pas komt: “Persoonlijke service en
vakkundigheid staan hoog in ons
vaandel. We stellen er een eer in
om iedereen de juiste informatie
over producten uit ons vakgebied
te geven en elke klus professioneel te klaren. Of het nou gaat om
verf, waarvan we ook de betere

merken Sikkens en Sigma voeren,
raamdecoratie, buitenzonwering,
deuren, deurbeslag of schroeven en
spijkers.”

Hubo Harkema in Abcoude klaar met ingrijpende verbouwing

“Persoonlijke service als vanouds, in een nieuw jasje”
De Hubo-winkel aan de Kerkstraat in Abcoude heeft na een grootscheepse en langdurige verbouwing een
behoorlijke gedaantewisseling ondergaan. Hoog tijd om er een kijkje te nemen.
door anja verbiest

Anderhalf jaar zijn Frits Johann en
Gitta Harkema bezig geweest met
de verbouwing van hun winkel en
de woning erboven. Frits Johann
Harkema: “In 1975 zijn mijn
ouders, Joop en Bernie Harkema,
deze winkel begonnen. Mijn vader
runde aanvankelijk een restaurant
in Amsterdam, maar zijn droom
was een ‘spijkertjeswinkel’. Die
wens werd werkelijkheid toen hij de
Hubo ontdekte. Gitta en ik hebben
de bouwmarkt vijftien jaar geleden
overgenomen, inclusief de bovenwoning, die al die jaren werd verhuurd.
Wij hebben er in het begin van ons
huwelijk ook nog een paar jaar
gewoond. Omdat we het belangrijk vonden dat zowel de winkel
als de woning weer geheel zou

– foto patrick hesse

voldoen aan de veiligheidseisen van
deze tijd, besloten we om te gaan
verbouwen. En dat hebben we maar
meteen goed aangepakt…”

nieuwe wandzaagmachine. Een
geweldig ding waarmee we onze
klanten nóg meer op maat kunnen
bedienen!”

Gitta Harkema: “Alles is in feite op
z’n kop gezet. Zo hebben we de layout van de winkel aangepast, is er
in het hele pand een geheel nieuw,
brandvertragend plafond gekomen
en zijn alle leidingen voor gas,
water en elektriciteit vernieuwd.
Ook hebben we ervoor gekozen om
ons kantoor naar beneden te verplaatsen en krijgen we een andere
toonbank… Ja, je kunt echt wel
zeggen dat de winkel een gedaantewisseling heeft ondergaan.”
Frits Johann Harkema: “Waar we
ook heel erg blij mee zijn, is onze

Zoon Sebastiaan
De nieuwe zaagmachine komt ook
goed van pas bij de werkzaamheden
van zoon Sebastiaan, interieurbouwer en sinds enkele jaren samen
met zijn ouders werkzaam aan de
Kerkstraat. Hij woont sinds kort
ook boven de winkel, waar na de
verbouwing twee moderne appartementen zijn ingericht. Gitta
Harkema: “Sebastiaan maakt onder
meer prachtige kasten op maat.
Maar ook voor andere meubels kunnen de klanten bij ons terecht. Elk
idee is in principe uit te voeren.”

Gitta Harkema: “Natuurlijk is het
ook geen enkel probleem om maten
voor bijvoorbeeld raamdecoratie
of speciaal gemaakte meubelen bij
onze klanten thuis te komen opnemen of om bestelde artikelen bij
hen af te leveren. Dat hoort bij onze
service sinds jaar en dag en die is
zeker niet veranderd. Alleen in een
nieuw jasje gestoken.”
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Open Dagen bij Zeilschool
de Vinkeveense Plassen
“Plezier in zeilen” is het motto
van Zeilschool de Vinkeveense
Plassen. Al meer dan 35 jaar biedt
Zeilschool Vinkeveen de mogelijkheid om met plezier het water op
te gaan en te leren zeilen. Zowel
beginnende als gevorderde zeilers
beleven veel plezier tijdens de lessen die gegeven worden door het
enthousiaste instructeursteam. Door
het grote aanbod in type boten is er
voor elke zeiler wat wils. De jeugd
tot en met 12 jaar kan leren zeilen
in laagdrempelige boten zoals de
Optimist, de Askeladden of zelfs in
een Catamaran. Voor degenen die
al wat verder zijn biedt de Laerling
of 2-manszwaardboot een uitkomst.
Kun je al een beetje zeilen en/of
ben je ouder dan 12 jaar en ben
je opzoek naar wat uitdaging en
spektakel dan is een Zwaardboot
of een Catamaran een goede optie.

Wil je in direct contact staan met
het water, dan is leren surfen een
mooi alternatief!
Voor wie nog helemaal niet weet
of zeilen leuk is, is er de mogelijkheid om tijdens de zondagen in april
langs te komen op de zeilschool, de
boten te bekijken, een rondje door
de haven te lopen, en alle vragen te
stellen die jij maar kunt bedenken.
Elke zondag zijn er tussen 10.00
en 16.00 uur instructeurs aanwezig
die alles kunnen vertellen over de
activiteiten die wij als zeilschool
aanbieden. Ook zijn er introductiedagen op 28 en 29 april en op
12 mei. Tijdens deze dagen kun je
tegen betaling van € 25 de gehele
dag het water op om kennis te
maken met de zeilsport.
Meer informatie op:

www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Nieuwe fiets- en
wandelroute in de
Venen
‘Ontdek de Venen in het Groene
Hart’ is een nieuwe meerdaagse
fiets- en wandelroute in de Venen.
Onderweg nodigen picknickbanken op mooie plekjes uit tot een
rustpauze en vertellen informatieborden over de natuur, het
landschap, de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de huidige
agrarische bedrijvigheid op en om
de veenweiden.
Deze route, die tussen Amsterdam
en Utrecht ligt, heeft een lengte
van maar liefst 120 kilometer.
Stukjes ervan lopen of fietsen is
een goed idee, maar nog leuker is
het om hem helemaal te volbrengen. Logeren kan dan onderweg
op een boerenerf, bijvoorbeeld in
een Bed&Breakfast of een hooiberghut. Bij een van de ondernemers langs de route is een meerdaags routearrangement inclusief
overnachtingen te boeken.
Via een flyer met kaartje en QRcode is de 120 kilometer lange
route door het Groene Hart te
vinden.
Bekijk de route en code op onder
andere:
www.recreatiemmiddennederland.nl.
De route is ook te vinden op

www.groenehart.nl.

www.restaurant- tijsterman.nl
Pasen 8 & 9 april
uitgebreide brunch om 11.00 en 12.00 uur
met daarna een prachtige rondvaart
volwassenen € 28,50
kinderen € 18,50
vanaf heden heerlijke

Hollandse Asperges
uw vertrouwde locatie voor
lunch, diner, groepen en partijen
Restaurant Tijsterman

2421 BC Nieuwkoop 0172 - 571267

dorpsstraat 116

info@restaurant-tijsterman.nl

Rabobank Rap & Ruig Race gaat weer van start
De inschrijving
voor de Rabobank Rap &
Ruig Race 2012
zijn begonnen.
Het evenement
vindt dit jaar
plaats op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2012
op zandeiland 1 te Vinkeveen. Men
dient met een bouwteam bestaande
uit 8 personen op zaterdag 30 juni in
12 uur tijd een vaartuig te bouwen
–snel of origineel– uit een vaststaand
pakket met materialen. Aangezien
het pakket ieder jaar anders is, moet
men creatief nadenken over het
ontwerp. Er kan die dag vanaf 10.00
uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avond
worden gebouwd; controleurs komen
langs om te kijken of men zich aan
de regels houdt. Waar zeer streng op

gecontroleerd
wordt, is of er
geen materialen worden
gebruikt buiten
het bouwpakket.
Deelnemers die
hier wel voor
kiezen kunnen niet meedingen voor
de snelheidsprijs. Alle extra materialen die gebruikt worden ter verfraaiing van de boot zijn wel toegestaan.
Op zondag 1 juli dient men ervoor te
zorgen dat de boot op zandeiland 1
komt. Een jury beoordeelt de boten
en daarna wordt er geracet tegen
elkaar.
Inschrijven kan op www.rapenruig.nl
en is pas definitief na betaling van de
250 euro inschrijfkosten.

Open Dag Basisscholen
Op woensdag 4 april aanstaande houden
alle basisscholen in Mijdrecht Open
Dag. Wie kinderen heeft in de
leeftijd van 0 tot 3 jaar en
voor zoon(s) en/of dochter(s)
op
zoek is naar een geschikte basisschool, is
die ochtend van 09:30-12:00 uur van harte
welkom op alle basisscholen in Mijdrecht.
Men krijgt een rondleiding door de school,
kan informatie vragen en een afspraak
maken voor een intake gesprek met de
directie van de school. De basisscholen
van Mijdrecht heten u welkom!
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Kort Nieuws
Door Piet van Buul

Keers Mijdrecht Geveltechniek houdt open dag op 31 maart

Veelzijdig aanbod in nieuwe showroom
Sinds twee jaar is Keers Geveltechniek in een gloednieuw pand op
een prominente plek op het Mijdrechtse industrieterrein gehuisvest.
Rijdend over de provinciale weg kan het opvallende pand niemand
ontgaan. Achter de fraaie gevel gaan 1.000 vierkante meter moderne
kantoren en een 4.000 vierkante meter hypermoderne fabricageruimte
schuil. Want Keers ontwikkelt en fabriceert ramen, deuren en gevels
van aluminium en staal helemaal zelf. En nu is er dan de nieuwe showroom. “Naast ons uitgebreide programma in de utiliteitsbouw gaan
we ons ook meer richten op de particuliere markt,” vertellen directeur
Jaap Biesheuvel en verkoper Martin Rentinck.
Keers Geveltechniek ging in 1963 in
Badhoevedorp van start. Het bedrijf
bestaat dus volgend jaar precies
vijftig jaar. In de jaren zeventig kwam
het bedrijf naar Mijdrecht en groeide
uit tot een belangrijke speler op
het terrein van de geveltechnieken
voor utiliteitsbouw en woningbouw.
Van grote woningbouwprojecten,
verspreid over het hele land, tot
winkelcentra, van een gebouw voor
verslaafdenopvang tot een gemeentehuis en van een cultuurhuis tot musea,
werd de geveltechniek verzorgd door
Keers uit Mijdrecht. In de regio van
De Ronde Venen was Keers onder
meer betrokken bij projecten als de
nieuwbouw van Koeleman, Van Schie
en Westhoek Wonen. Ook voor het
woningbouwproject aan de Grutto en
het nieuwe pand van Dock 15 aan de
Industrieweg is Keers geveltechniek
ingezet. Jaap Biesheuvel: “Onze
kracht zit hem in het gegeven dat
wij bij de grote projecten van meet
af aan een rol spelen bij de ontwikkeling. We richten ons sterkt op met
name innovatieprojecten, waarbij
de opdrachtgever prijs stelt op het
gebruik van duurzame materialen
en een hoge kwaliteit van technische
afwerking. Wij werken vooral met
aluminium, staal en kunststof. Een
belangrijk aspect in de geveltechniek is ook het verlijmen van glas.
Aluminium en staal kunnen we hier
in onze eigen werkplaats helemaal
zelf maken. Verder hebben we ons
ook gespecialiseerd in het maken
van brandwerende vluchtdeuren die
onder meer bij spoor- en wegtunnels
gebruikt worden.”
Aluminium
In toenemende mate wordt bij
gevelconstructies gebruik gemaakt
van aluminium. “Dat komt omdat
aluminium veel gebruiksmogelijkheden biedt,” zegt Jaap. “Het materiaal
laat zich heel goed verwerken, het is
voor een groot en divers programma
bruikbaar. Aluminium is ook heel

goed te recyclen. En dat is tegenwoordig toch ook niet onbelangrijk.
Aluminium is ook inbraak en brand
werend. Het grote voordeel voor de
onze klanten is natuurlijk dat we alles
hier zelf maken. In de loop der jaren
hebben we veel technische kennis
opgebouwd. We hebben momenteel
vijfenveertig personeelsleden in onze
werkplaats. En er worden gemiddeld
nog wel zo’n twintig mensen op uitleenbasis ingezet bij buitenmontages.
Een groot deel van de productie is
sterk geautomatiseerd. Daar hebben
we een zevental machines voor.
Desondanks komt er aan de productie
nog veel arbeid te pas en wordt van
onze mensen een flinke dosis technische kennis verwacht.”
De particuliere markt
Bij Keers ontkomen ze ook niet aan
het feit dat de bouw van de grote
projecten in zowel de woningsector
als in de utiliteitsbouw de laatste tijd
sterk onder druk staat. “Ik verklap
geen geheim wanneer ik zeg dat er
op dit moment weinig beweging in
de woningmarkt zit,” zegt verkoper
Martin Rentinck. “Dat is een van de
redenen dat we ons nu ook meer op
de particuliere markt willen gaan
richten. We hebben dat altijd al wel
in ons programma gehad, maar
we zijn toch vooral bekend van de
grote woningbouwprojecten en de
utiliteitsbouw. Maar onze kennis
en de producten die we maken zijn
natuurlijk ook heel goed toepasbaar
op de particuliere woningbouw. En
dan gaat het niet alleen om nieuwe
woningen. Gezien de stilstand op de
huizenmarkt besluiten veel huiseigenaren om niet te verhuizen maar
hun bestaande woning op te knappen.
Dat is een mooie gelegenheid om de
houten ramen, deuren en kozijnen te
vervangen door kunststof of aluminium. Het zijn duurzame producten met
een scala aan mogelijkheden voor
wat betreft kleurstelling. En het blijft
ook kleurecht zodat de regelmatige

Jaap Biesheuvel (links) en Martin Rentinck voor het pand waar ook de nieuwe
showroom is gevestigd. Zaterdag 31 maart wordt deze officieel geopend.		
						
foto patrick hesse
onderhoudsbeurten aan het schilderwerk ook tot het verleden behoren.”
Opening van de nieuwe showroom
op 31 maart
Om ook de particuliere klanten goed
te kunnen ontvangen is er een fraaie
showroom ingericht, die op zaterdag
31 maart officieel in gebruik wordt
genomen. De open dag is van 10.00
tot 15.00 uur. Martin: “We hebben
hier een aantal modellen van serres
en veranda’s opgesteld, waardoor
men een idee kan krijgen van de mogelijkheden. Maar uiteraard is alles
geheel op maat aan te passen aan de
wensen van de klant. In de showroom
laten we ook de mogelijkheden van
de aluminium en kunststof kozijnen
zien. En we zullen de bezoekers
graag uitleggen wat de specifieke

kenmerken van deze producten zijn
en welke voordelen die hebben, zodat
men een weloverwogen keuze kan
maken.”
Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe showroom is
een speciale actie bedacht. Wanneer
men in de maand april een serre,
een veranda, aluminium of kunststof
kozijnen koopt bij Keers, krijgt men
de montage helemaal gratis.

Keers Mijdrecht Geveltechniek is
gevestigd aan de Vermogenweg 26 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 281859. De
showroom is elke werkdag van 09.00 –
17.00 uur open en ook op zaterdag kan
men er terecht. Meer informatie over
het bedrijf is te vinden op
www.keers.nl.

Focus op herstructurering bedrijventerreinen
Op 5 april tekent gemeente De Ronde Venen het regioconvenant bedrijventerreinen Utrecht-West. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de
uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid.
Het college wil intensiever gebruik
maken van ruimte op bestaande bedrijventerrein en de kwaliteit van deze
terreinen verder verbeteren, voordat
nieuwe terreinen worden aangelegd,
zoals het zogeheten Nat Bedrijventerrein Amstelhoek. Wethouder Palm:
“Dit herstructureringsplan is in feite
een aanvalsplan voor duurzaam
ruimtegebruik. Delen van Bedrijventerrein Mijdrecht zijn verouderd.
Door te kijken hoe we de bestaande
bedrijfsruimten en kavels beter kunnen benutten, creëren we nieuwe impulsen. Hierdoor wordt ook duidelijk
welke behoefte aan bedrijfsruimte we

kunnen opvangen op onze bestaande
bedrijventerreinen en of aanleg van
nieuwe terreinen noodzakelijk is,
zoals Nat Bedrijventerrein Amstelhoek.” Omdat herstructurering vooral
inzet van eigenaren vergt, is samen
met de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) De Ronde
Venen overleg gevoerd. Zij heeft toegezegd actief mee te werken aan het
herstructureringsplan, dat dit jaar nog
wordt opgesteld. Op dinsdag 3 april
wordt verder gediscussieerd over dit
onderwerp tijdens de managementsociëteit die de VIB samen met de
gemeente organiseert.

Vinkeveen

Dam tot dam loop

Op zaterdag 31 maart lopen
ongeveer 20 jongeren van De Dam
in Amsterdam naar de dam van de
Hervormde Kerk in Vinkeveen. Een
tocht van ruim 22 kilometer.
De jongeren, in de leeftijd van 14 tot
en met 16 jaar, zijn lid van de jeugdclub van de Hervormde Gemeente
Vinkeveen. Hun doel is om geld op
te halen voor Christenen in Pakistan,
die geen godsdienstvrijheid hebben. Mensen die het minder hebben
dan wij, iets geven van wat wij over
hebben, daar doen ze het voor. Voor
meer informatie over het project
‘Alles over hoop’, zie
www.allesoverhoop.nl.
Wie wil komen aanmoedigen is
welkom. De groep neemt de kortste
route vanuit Amsterdam naar
Vinkeveen en vertrekt rond 7.00 uur.
Ruim 5 uur later is de verwachte
aankomst in Vinkeveen. Volgen kan
ook via twitteraccount @clubvier of
via hashtag #club4.

Vinkeveen

Eierenactie van
Triviant
Op zaterdag 31 maart houdt Muziek
en Showkorps Triviant haar jaarlijkse
eierenactie. De leden van Triviant
gaan in een deel van Wilnis langs
de deuren om lootjes te verkopen,
waarbij men één, twee of drie eieren
kan winnen. Winnaars krijgen hun
prijs direct overhandigd door één van
de leden. De lootjes kosten € 0,25
per stuk. Ook in Vinkeveen krijgt men
de gelegenheid om lootjes te kopen
bij het winkelcentrum.

Vinkeveen

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs
op 14 april
Peuterspeelzalen Duimelot (Wilnis)
en De Duikelaar (Vinkeveen) organiseren op 14 april een speelgoed- en
kinderkledingbeurs bij peuterspeelzaal de Duikelaar, Tuinderslaantje
5 in Vinkeveen. De verkoop vindt
plaats tussen 10.00 en 11.30 uur.
Zestig procent van de opbrengst is
voor degene die spullen verkoopt en
veertig procent van de opbrengst is
voor de peuterspeelzalen. Van deze
extra inkomsten kopen de peuterspeelzalen nieuw groot materiaal
en speelgoed voor de kinderen. Niet
verkochte artikelen kunnen, indien
men dat wenst, worden geschonken
aan een goed doel: Stichting Roki die
zich inzet voor Roemeense wees- en
zigeunerkinderen.
Men hoeft niet zelf op de beurs te
staan. Neem vóór donderdag 12
april contact op met Tanja Geelink
06 – 52668899, Angelique Corcione
06-46068088 of Mirjam Heijman
0297-271908 voor meer informatie
over het inbrengen en ophalen van
de spullen.
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De keuze van...
Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel: De gulden middenweg
Auteur: Annabel Lyon
Ademloos volgde ik de verhalen
van mijn geschiedenisleraar over
de veroveringen van Alexander de
Grote die vanuit Macedonië tot
diep in Afghanistan de zegeningen
van de westerse beschaving kwam
brengen. Dat was een held! En de
held had een leraar: Aristoteles.
De roman speelt in de jaren 342336 v.Chr. als Aristoteles in Pella
optreedt als leraar van Alexander.
We leren hem kennen als een man
die niet tevreden is met oppervlakkige kennis, maar wil begrijpen
wat hij om zich heen ziet. Een man
die het evenwicht zoekt tussen
de extremen, zijn gulden middenweg. Een man die in onze ogen
soms nog zeer naïef is, bv als hij
verklaart waarom mensen huilen,
en dan weer verbaast als hij bereid
is overgeleverde kennis meteen ter
discussie te stellen, bv de traditionele opvatting dat alleen mannen
het orgasme kennen.
Tegenover hem staat Alexander, de
man die niet zozeer in de geest, als
wel in de echte wereld wil rondreizen. Ook hij is nieuwsgierig, maar
anders. Niet altijd, want beiden ontleden met veel aandacht een dode
kameleon. Jaren later volgt een
echo van deze scene als Aristoteles
op het slagveld een dode Thebaan
opensnijdt om te kijken hoe een
mensenlichaam er inwendig uitziet.
Dan steekt ook Alexander een mes
toe.
De roman vertelt van het dagelijkse leven en de dagelijkse sores,
een beetje aan het hof, vooral in het
huishouden van Aristoteles. Door
de gesprekken die hij voert met
Philippus, de vader van Alexander,
met Alexander, met zijn echtgenote
en met anderen komen we heel
wat te weten over zijn ideeën en
die van de mensen om hem heen.
Een antieke wereld komt tot leven.
Verrassend modern ook: Aristoteles
en Alexander maken tijdens de
lessen gebruik van een tablet: een
veeg, en weg is de tekst. Maar wel
eerst lezen!
gelezen door bert veldstra

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

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

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

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

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

1

Private games 		
James Patterson
Meer dan
10.000
sporters uit
meer dan
200 landen
verzamelen
zich in Londen om de
Olympische
Zomerspelen bij te
wonen. Detectivebureau Private is ingehuurd
om de veiligheid van de spelers te
waarborgen. Dan wordt vlak voor
de openingsceremonie een hooggeplaatst lid van het Olympisch
Comité vermoord. Journaliste
Karen Pope ontvangt een brief
waarin Cronus de verantwoordelijkheid voor de moord opeist en hij
verkondigt dat hij de Olympische
Spelen weer hun oude glorie zal
teruggeven door alle corruptie uit
te bannen. Samen met Private
komt Karen op het spoor van een
crimineel meesterbrein, dat niet
zal stoppen voor hij de Spelen
volledig heeft ontwricht. Private
Games is een voortrazende thriller
die de glamour en emotie van de
Olympische Spelen naar een bloedstollende climax voert.

2

De pianiste van 		
Theresienstadt		
Alice Herz-Sommer
Alice HerzSommer
wordt in
1903 in
Praag
geboren, in
een gezin
dat behoort
tot de culturele elite
van die
tijd. Bijna dagelijks hebben haar
ouders mensen als Mahler, Rilke,

En ja, als die klus geklaard is dan ga
je liggen in dat zonnetje en schenk je
als beloning een heerlijk glas rosé in!
We blijven zeggen dat rosé het hele
jaar door een heerlijke wijnsoort is
om van te genieten, maar toch koopt
iedereen het pas weer in als die
eerste zonnestraaltjes doorbreken.

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

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

Boeken tip 5...

Lang leve
de Provence!
Zodra de Lentekriebels beginnen
op te komen, weet mijn man dat
het weer tijd wordt. Tijd voor het
opruimen van de tuin, plantjes potten en het klaarzetten van die o zo
heerlijk liggende loungeset! Dit keer
zijn we flink bezig geweest en hebben we flink wat dingen veranderd,
zodat we nog langer in het zonnetje
kunnen zitten.

Voor deze zomer hebben we een
hele mooie rosé ingekocht; uit
het walhalla van de rosé wijnen,
namelijk de Franse lavendelrivièra,
de Provence!
We kunnen er lang of kort over
blijven kletsen, maar de allermooiste
subtielste rosé wijnen komen nu
eenmaal uit de Provence. Het heeft
hier ook weer alles te maken met
klimaat, bodemsoort, druiven en met
name de wijze waarop deze rosé
gemaakt wordt.
Een rosé uit de Provence is altijd te
herkennen aan die hele licht zalmroze kleur en de bloemige aroma’s.

Mann, Zweig en Kafka te gast. De
Eerste Wereldoorlog overleeft het
gezin ongehavend, en vlak voor de
Tweede Wereldoorlog begint Alice
naam te maken als concertpianiste.
Maar in 1942 gaat het mis. Alice
en haar man en zoontje worden
gedeporteerd naar Theresiënstadt,
het `modelconcentratiekamp dat
de nazi s gebruikten als dekmantel voor de vernietigingskampen
en waar zij drie ellendige jaren
zal doorbrengen. Haar muziek,
haar pianospel en haar optimisme
houden Alice en haar zoontje op
de been. Wanneer zij na de oorlog
samen terugkeren, is de rest van
haar familie en haar hele vriendenkring door de nazi s vermoord.
De pianiste van Theresiënstadt is
het inspirerende verhaal van Alice,
die ondanks alle tegenslagen moed
bleef houden en een bron van
inspiratie is voor iedereen in haar
omgeving.

4
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Miss Comminicatie 		
Astrid Harrewijn
Journaliste
Didi werkt
aan een
artikel
over
Twitter,
dé kans
om zich te
bewijzen
bij haar
hoofdredacteur.
Wanneer ze ontdekt dat twee
meiden opeens zijn verdwenen uit
alle sociale netwerken, ruikt ze
een primeur. Voor research gaat
ze met haar huisgenoten Lein
en Iris naar een Twitterparty in
Noordwijk - tegelijk het perfecte
excuus om een ouderwets feestje
te bouwen. Op de dansvloer loopt
Didi de knappe Joep tegen het
lijf en ze is op slag verliefd. Maar
klopt alles wel aan Joep? Terwijl
haar vriendinnen toe zijn aan een
nieuwe stap in hun leven, stort Didi
zich op haar artikel en ontdekt de
schokkende waarheid.

5

De rosé die we voor dit zomerseizoen hebben laten komen is de AIX
rosé. Het is een rosé die al enige
tijd in de tophoreca geschonken
wordt (ik noem Le Garage, Okura en
Blauw) en dit jaar ook de wijnvakhandel heeft gevonden!

Wijnschrijver Harold Hamersma
vat de rosé heel goed samen: “Deze
rosé is frisser, dartelender en opgewekter. Rode besjes, een schuchtere
abrikoos, introverte kruidigheid,
subtiel, energiek en uitstekend.” Do I
need to say more? De tijd voor rosé
is weer aangebroken, en daar gaan
we eens flink van genieten!

AIX is afgeleid van het gebied
waar de wijn vandaan komt, Aix en
Provence. Ook hier weer een stukje
Nederlands trots, want wijnmaker
Eric Kurver, jaja een landgenoot, is
de vader van dit heerlijke flesje. Deze
rosé die al tweemaal goud gewonnen
heeft op het Franse wijnconcours
bestaat uit vier druifsoorten, Grenache, Cinsault, Syrah en de onbekende
Counoise. De ranken staan op klei,
kiezel en kalksteen geplant. Voor
water moeten deze druifjes dus heel
hard werken, wat weer ten goede
komt aan de smaak. Ook staat de
druiven op 420 meter hoogte aangeplant, waar het koeler is en ook dit is
terug te proeven in de wijn.

Achter het raam op de
Wallen 			
Patricia Perquin
Zes jaar geleden was Patricia
Perquin een ambitieuze vrouw
van midden dertig. Ze had een
leuke vriend, een droombaan in de
creatieve sector, een fijne familie en veel vrienden. Maar haar
relatie ging uit, en Patricia stortte
zich in het nachtleven. Zonder het
te beseffen raakte ze in een mum
van tijd koopverslaafd en bouwde
ze een schuld op van anderhalve
ton. Een vriendin suggereerde de
prostitutie om haar schulden af te
betalen. No way, dacht ze. Maar
drie weken later stond ze op de
Amsterdamse Wallen. Achter een
raam.' Achter het raam op de
Wallen' is het ware verhaal van
Patricia, een slimme en zelfstandige vrouw, die vrijwillig koos voor
een beroep dat met raadsels en
vooroordelen is omgeven.
Het land van Melk en
Honing 			
Grace McCleen
Een debuut zo levensecht dat het
kippenvel veroorzaakt De 10-jarige
Judith wordt door haar vader opgevoed. Op school wordt ze gepest
vanwege haar strenggelovige kijk
op de wereld. Hoewel ze tijdens
Bijbelstudie keer op keer haar
vader bevraagt waarom God onnavolgbaar is, gelooft ze blindelings.
Op haar kamer creëert ze haar
eigen wereld, een afspiegeling van
het stadje waarin ze opgroeit, opgebouwd uit gevonden voorwerpen.
Op een zondagavond laat Judith
een sneeuwstorm van watten over
haar landje vallen. De volgende
ochtend is de echte wereld ook wit.
Judith gelooft dat ze zelf wonderen
kan doen, vooral als God zelf zegt
dat zij zijn uitverkorene is. Maar
de gevolgen die deze nieuw verworven macht met zich meebrengt,
zijn niet te overzien.

Lente, bedankt dat u weer bent
terug gekomen en... wilt u voorlopig
even blijven?

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

Door Patrick Hesse

Eetcafé Het Pruttelpotje, Mijdrecht

Een prachtig initiatief!
Op een prachtige voorjaarsavond ben ik op visite bij Eetcafé Het Pruttelpotje in Mijdrecht. Dit keer geen
gevestigd restaurant, maar eigenlijk nog iets veel leukers. Het Pruttelpotje is namelijk een initiatief van een
aantal vrijwilligers; gestart in 2003 en inmiddels razend populair.
Elke 14 dagen komt een groep licht
verstandelijk beperkte mensen die
begeleid zelfstandig wonen bijeen om
te genieten van een heerlijke maaltijd,
die volledig met veel liefde en enthousiasme is bereid door de vrijwilligers.
Dit alles vindt plaats in jongerencentrum De Fabriek aan de Rondweg te
Mijdrecht. Ik maak kennis met Joke
de Jong van Tol en Anneke Cornelissen, twee van de dames die zich
volledig inzetten voor dit initiatief.
Joke: “Er koken ongeveer 25 mensen,
die ieder een eigen bijdrage betalen
van vijf euro. Van dat geld kunnen we
boodschappen doen voor een heerlijke
maaltijd. Wij starten om 16 uur met
koken en proberen altijd rekening te
houden met wat de gasten lusten. Die
druppelen rond 17 uur binnen en dan
is het ‘borrel’tijd, met vruchtensap,
frisdrank, chips en borrelnootjes. Dan
is het een gezellige boel en omdat we
veelal met dezelfde mensen zijn, kennen ze elkaar. We hebben de afspraak
als de een van dames of heren niet
kan, er netjes van te voren afgebeld
wordt zodat we rekening kunnen
houden met de inkoop,” aldus Joke.

Ik neem een kijkje in de keuken waar
Joost, de zoon van Joke, zich in het
zweet staat te werken achter het
fornuis. Samen met een paar andere
vrijwilligers bereidt hij een paar heerlijke gerechten voor bijna 30 mensen;
ik geef het je te doen! Ik bestudeer
het menu en dat ziet aantrekkelijk uit:
een frisse komkommersalade en een
chef special met onder andere kipfilet,
paprika, champignons en ui. Het dessert is Dubbelvla. Ik loop de keuken
uit naar de ruimte waar gegeten gaat
worden. De tafels zijn feestelijk aangekleed en inmiddels is het een drukte
vanjewelste. Een aantal gezichten
herken ik, ik zie een paar werknemers
van de kringloopwinkel waar ik regelmatig naar vinyl aan het snuffelen
ben en ook zie ik een bekende: Menno
die twee dagen in de week werkt in
De Kweektuin, waar ik regelmatig
met David Hague het artikel ‘Neus
in de Boter’ maak. Menno (40) komt
al sinds september 2010 elke twee
weken gezellig eten bij Het Pruttelpotje en heeft het enorm naar zijn
zin volgens eigen zeggen. Inmiddels
begint een aantal gasten serieus hon-

ger te krijgen en wanneer Joost met
de pannen de eetruimte binnenstapt,
vormt zich snel een rij bij hem. Binnen
de kortste keren zit iedereen te eten
en is het een uiterst opgewekt geheel.
Voor mij is het tijd om te vertrekken.
Ik hoop dat ik thuis niet de hond in de
pot vind.
Eetcafé Het Pruttelpotje gaat een
onzekere toekomst tegemoet: de
dames vrijwilligers weten niet of ze
na de zomer nog over deze ruimte
kunnen beschikken, omdat De Fabriek
met sluiting wordt bedreigd. Dus is dit
ook meteen een oproep voor eenieder
die eens in de 14 dagen een ruimte
met keuken beschikbaar heeft, waar
ook 25 mensen kunnen eten. Het zou
toch buitengewoon zonde zijn als zo’n
geweldig initiatief, dat zijn bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen, ter
ziele zou gaan. Bent u in staat Het
Pruttelpotje een alternatief te bieden,
neem dan contact op met Joke de
Jong via hetpruttelpotje@gmail.com
of bel naar 06 12 88 89 62.

Groepsfoto van links naar rechts Anette , Alice, Joke, Anneke, Greetje, Kristel en
Joost
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Kanovereniging DRV start buitenseizoen

De Acht van Abcoude CSW E1 op bezoek bij de Toekomst

Het begin van de zomertijd is het startsein van de buitenactiviteiten
van kanovereniging De Ronde Venen. Ook de clubavonden op woensdagavond beginnen weer. Door de activiteitencommissie worden dit
seizoen interessante tochten georganiseerd: van korte tochten dichtbij
huis tot ware marathon tochten ver van huis.

Aanstaande zondag 1 april organiseert de Toerclub Abcoude voor de
33e keer De Acht van Abcoude.
Deze tocht is een vrije fietstoertocht met afstanden van 40, 60
en 100 km waaraan iedereen kan
deelnemen, ook al is men geen
lid van de Toerclub Abcoude. Men
ontvangt van de organisatie een
routebeschrijving en kan zelf beslissen hoe lang men over de tocht
doet. Bovendien is de route met
pijlen aangegeven, om te voorkomen dat verkeerd wordt gereden.
De tocht bestaat uit twee lussen
van 60 en 40 km door het Gooi en
het Groene Hart met als start en
tussenstop café de Punt in Baambrugge, Rijksstraatweg 12-14.
Men kan vertrekken tussen 8.30
uur en 10.00 uur. De leden van
de Toerclub starten om 9.00 uur
en rijden met een snelheid tussen
de 25 en 30 km per uur. Meer
informatie: www.tcabcoude.nl.

Heeft u weleens een keer een kajak
of kano gehuurd, maar dat is u niet
goed bevallen? Meestal komt dat
door een gebrek een techniek en
net niet voldoende conditie die nodig is om prettig en goed te kunnen
varen. Jammer! Kom langs en word
lid. Door vaker te varen en te leren
van meer ervaren kajakkers verbeteren techniek en snelheid en krijgt
men meer plezier in het varen.
Vanaf de botenloods aan de Herenweg 196 in Vinkeveen kan de kajak
zo vanuit de container het water in.
Een uitstekende locatie om te starten voor een prachtige tocht over de
plassen. Hier heeft de kanoclub veel
te bieden voor jeugd of volwassenen
die belangstelling hebben om te
gaan kanovaren. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. De clubavond op
de woensdag is om 19 uur vertrek

bij de loods. Iedereen kan een
keer vrijblijvend meevaren. In mei
is er een open dag bij de club en
worden er ook tweede hands kajaks
verkocht.
Alle jeugd is welkom! Het enige dat
nodig is een zwemdiploma. De club
kan voor kajak en peddel zorgen.
De jeugd vaart op de zaterdagochtend en verzamelt om 10.30 uur. De
groep is erg enthousiast en heeft
altijd veel plezier met elkaar. Al
spelend worden de vaartechnieken
geleerd. Aan het einde van het
seizoen vinden de examens plaats.
Voor de ouders is er de gelegenheid
om mee te varen en/of te helpen
met het begeleiden van de jeugdgroep. In mei wordt er mee gedaan
aan Hart voor Sport en kunnen de
kinderen van de basisschool kennis
maken met de kanosport. Zie ook:

www.kvdrv.nl.

Geslaagd pannenkoekentoernooi
TV De Ronde Vener
Op woensdag 21 maart jl. werd voor de jeugd van Tennisverenging De Ronde
Vener het jaarlijkse pannenkoekentoernooi georganiseerd. Bij dit toernooi gaat
het er met name om, om de kinderen gezellig met elkaar te laten tennissen.
Ruim 30 kinderen hadden zich aangemeld. Na vier speelronden kon er genoten
worden van de heerlijke pannenkoeken, gebakken door verschillende ouders.
Het werd een zeer geslaagde middag voor de kinderen en de jeugdcommissie.

Puppytraining TV Wilnis afgesloten
Na vijf, door elf kinderen enthousiast
gevolgde tennislessen, is op 21 maart
jl. de Puppytraining van TV Wilnis
afgesloten. Dit werd gevierd met wat
lekkers en een balvaardigheiddiploma. Alle kinderen gingen daarna nog
enthousiast de baan op om deel te
nemen aan de Jeugdmiddag. Na afloop konden alle deelnemers lekkere
pannenkoeken eten in het stralende
zonnetje. Als nieuwe leden werden
Indy, Floor, Sander, Mike, Noah,

Pippa, Julius en Senna verwelkomd.
De jeugdcommissie wenst hen veel
tennisplezier.

Op zondagochtend 25 maart
vertrokken de jongens van CSW
E1 met hun aanhang richting de
Toekomst. Er was een wedstrijd
geregeld tegen de jongens uit
Engeland en iedereen was van de
partij. De tegenpartij bestond uit
behoorlijke grote mannen met een
gemiddelde leeftijd van 14 jaar,
die een paar koppen groter waren.
CSW moest slim spelen en toonde
mooi combinatiespel, waar doelpunten uit voort kwamen. De harde
wind deed de kleine mannen uit

Wilnis nog harder lopen en meerdere malen lieten ze de Engelse
jongens hun hakken zien. Het werd
een blinkende overwinning voor
CSW E1 van 7-2.
Een dikke pluim voor onze jongens,
Max, Sam, Mathijs, Bastian, Mike,
Niels en onze gastspelers Tom en
Sven. Tevens een compliment voor
onze geblesseerde spelers Bram en
Max O die samen met hun ouders
ook bij deze wedstrijd aanwezig
waren.

Open Dag bij VLTV
Op zaterdag 31 maart organiseert
De Vinkeveense Tennisvereniging
een gezellige Open Dag. Belangstellenden kunnen gratis en geheel
vrijblijvend meedoen aan een
tennisclinic om 11.30 uur en 13.30
uur. Maar men kan tussen 11.00
uur en 16.30 uur ook zomaar even
binnenlopen: er zijn doorlopend demonstratiewedstrijden door zowel
junioren als senioren, men kan
informatie opdoen en kennismaken
met de leden in het gezellige clubhuis. Trek op zaterdag 31 maart
sportkleren en sportschoenen
(zonder noppen) aan en kom een
balletje slaan. Voor een racket kan
worden gezorgd. Wel graag tevoren aanmelden bij minouchehegt@
planet.nl. Onder de mensen die
zich vooraf aanmelden wordt een
jaar gratis lidmaatschap verloot.

FC Abcoude:
Kwartfinale Districts
Beker
Op 4 april om 18.45 uur wordt er
op Sportpark De Hollandse Kade in
Abcoude afgetrapt voor de kwartfinale tussen FC Abcoude en AFC.
AFC is als topklasser favoriet, maar
de selectie van trainer Rini van
Roon is tot op het bot gemotiveerd
om deze wedstrijd naar een goed
einde te brengen en een plaats in de
halve finale te veroveren. Daarmee
zou FC Abcoude volgend seizoen
verzekerd zijn van deelname aan
de landelijke KNVB beker. Onder
normale omstandigheden acht trainer Van Roon zijn ploeg kansloos.
Maar met 120% inzet weet je
het nooit. Het blijft voetbal. En in
voetbal is van alles mogelijk. AFC
heeft het zwaar in de topklasse. Uit
de laatste vier wedstrijden haalde
AFC slechts 1 punt. FC Abcoude
wisselt hele goede wedstrijden af
met minder goede. Uit de laatste
vier wedstrijden werden 5 punten
gehaald. Er worden veel mensen uit
Abcoude en omstreken verwacht.

Doe mee aan De Ronde Venen Cup op zaterdag
9 juni 2012
Voor de twaalfde maal wordt dit
unieke bedrijvenvoetbaltoernooi
in De Ronde Venen georganiseerd
door Rotary Mijdrecht op het terrein van Argon. Alle bedrijven in De
Ronde Venen worden uitgenodigd
aan dit toernooi mee te doen.
Er wordt gespeeld op een half veld
met kleine teams van zes spelers
en een keeper. Al jaren is dit een
groot succes, aangezien het ook
voor kleinere organisaties mogelijk
is een team te leveren. Bovendien is
een klein veld van 50 meter goed te
doen voor minder ervaren voetballers.
Het moet vooral een sportieve en
feestelijke dag worden. Supporters
van de teams zijn van harte welkom
om mee te komen. 's Avonds na
afloop van de prijsuitreiking is er de
traditionele BBQ.

Bedrijven en organisaties kunnen
deelnemen voor 1.500 euro per
team. Wie een tweede team op de
been brengt betaalt 1.000 euro. De
opbrengst gaat naar maar liefst vier
goede doelen: De Moederverwendag en Kerstdiner Soos de Cirkel
beide in de Ronde Venen. Daarnaast
twee internationale doelen de
stichtingen Hand in Bolivia en Wees
en Kind in Indonesië. Organisaties
waarvan zeker is dat het geld op de
goede plek terecht komt. Bedrijven kunnen zich op verschillende
manieren profileren tijdens en rond
het toernooi. Bovendien hebben hun
medewerkers en supporters een erg
leuke dag.
Bel voor meer informatie of aanmelden met: Dorien Halbertsma,
tel.06-10 95 71 03.

Eilandgolf 2012
Stichting Community Service
Roundtable
169 De
Ronde Venen
organiseert
op vrijdag 13
april voor de
vijfde keer het
golfevenement
Eilandgolf. In
samenwerking
met het Recreatieschap Vinkeveense Plassen- wordt een 12-holes
linkscourse uitgezet over negen
eilanden. Golfen van eiland naar
eiland en varen over de plassen, om
uiteindelijk weer uit te komen op
‘Eiland 1’. Dat is de bedoeling van
het evenement. Er wordt gespeeld
met slechts drie stokken en met
ballen die drijven om de natuur te
ontzien; men wordt van eiland naar
eiland gevaren door leden van de

Ronde Tafel of door Vinkeveners die
onderweg vertellen over de plassen,
het ontstaan ervan en de natuur
waar men tijdens het golfen deel
van uitmaakt. De netto-opbrengst
wordt aangewend om hulpbehoevende jongeren én ouderen (ook)
te kunnen laten genieten van het
varen op de Vinkeveense Plassen.
Meer informatie en aanmeldingen
bij info@eilandgolf.nl.
Zie ook www.eilandgolf.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Wil de Ruiter en Adri Cats

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen
De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage is ontstaan in het begin van de vorige eeuw. In
1919 kregen de vrouwen in ons land wettelijk kiesrecht. In het verlengde daarvan ontstond de behoefte bij
vrouwen om zich te verenigen. Zo ontstond de landelijke Christelijke Vrouwenbeweging Passage. “De oorspronkelijke doelstellingen op het gebied van emancipatie en gelijke rechten voor vrouwen zijn inmiddels
wel gerealiseerd,” stellen Wil de Ruiter en Adri Cats van de afdeling Mijdrecht vast. “In de huidige tijd biedt
Passage vrouwen een plek van ontmoeting en ontwikkeling.”
“Van oorsprong was de vereniging
sterk gericht op de emancipatie van
de vrouwen,” zegt Wil. “Je moet
niet vergeten dat het vroeger maar
heel gewoon was dat vrouwen nauwelijks deelnamen aan het maatschappelijk verkeer. Als ze al een
baan hadden, kwam daar een einde
aan wanneer ze trouwden en kinderen kregen. Tal van organisaties,
waaronder de Christelijke Vrouwenbeweging Passage hebben zich
sterk gemaakt voor de verbetering
en versterking van de positie van
de vrouwen in ons land. Inmiddels
ziet de maatschappij er heel anders
uit. Passage is met de ontwikkeling
meegegroeid en tegenwoordig ligt
het accent van onze activiteiten
vooral op ontmoeting en ontwikkeling. We zijn een vereniging waar
vrouwen elkaar ontmoeten en
gezellige dingen met elkaar doen.
We organiseren themabijeenkomsten, waar een spreker iets komt
vertellen of we gaan op excursie.
We voelen ons verenigd vanuit een
christelijke levensvisie. Vanuit de

bijbel als inspiratiebron zetten we
ons actief in voor onze leefomgeving
en bespreken we maatschappelijke
ontwikkelingen en nationale en
internationale vraagstukken. We zijn
overigens niet verbonden aan een
specifieke kerk of geloofsgemeenschap. We stellen ons interkerkelijk
op naar alle gelovigen. Ook mensen
die zich niet met een bepaald geloof
verbonden voelen, zijn welkom, mits
ze de door ons gehanteerde christelijke visie respecteren.”
Plaatselijke afdelingen
De leden van Passage zijn al naar
gelang hun woonplaats ingedeeld
in afdelingen. In De Ronde Venen
kennen Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis een afdeling van Passage.
Er is nog een vierde afdeling. Adri:
“Die is ontstaan nadat de landelijke
vereniging is gefuseerd met de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond,
de voormalige Plattelandsvrouwen.
Na de fusie wilden de leden van de
Plattelandsvrouwen in De Ronde
Venen toch liever hun oude afdeling

Gemeentebestuurders te gast bij Argon

in stand houden. Dat werd de afdeling Passage De Ronde Venen.”
Adri en Wil zijn actief in de afdeling
Mijdrecht. Deze afdeling is in 1946
opgericht en heeft vorig jaar het
65-jarig jubileum gevierd. Wil is vorige maand teruggetreden als secretaris van de afdeling, maar ze blijft
op tal van terreinen actief binnen
de vereniging. “Ik voel me erg thuis
in die club en er is nog een hoop te
doen. Bovendien hebben we net als
vrijwel elke vereniging moeite om
actieve vrijwilligers te vinden. Dus
waarom zou ik er mee stoppen?”
Adri is één van de vier voorzitters
van de afdeling. “Deze constructie is
bedacht omdat we niemand konden
vinden die een permanent voorzitterschap op zich wilde nemen. Nu
hebben we vier mensen die roulerend een tijdje het voorzitterschap
waarnemen. Je bent dan telkens
een paar maanden voorzitter. Dat
is voor betrokkenen veel minder
belastend en het werkt prima,” stelt
Adri vast. De afdeling Mijdrecht telt
momenteel 65 leden. “Ons ledenbestand is langzaam maar zeker aan
het verouderen,” stellen Adri en Wil
vast. “We zijn op zoek naar nieuwe
leden in de leeftijdscategorie van de
vijftig plussers. Jonger mag ook wel
natuurlijk, maar die vrouwen zijn
meestal nog veel te druk met werk
en kinderen.”
Activiteiten
Wil: “Onze slogan is ‘hart voor de
samenleving, oog voor de naasten
en gevoel voor cultuur’. Dat vormt

Wil de Ruiter “Onze slogan is ‘hart voor de samenleving, oog voor de naasten en
gevoel voor cultuur’. Het vormt de basis van onze activiteiten.”
						
foto patrick hesse
de basis van onze activiteiten in de
afdeling. We houden acht bijeenkomsten per jaar. Die zijn openbaar
en voor iedereen toegankelijk. Daar
nodigen we meestal een spreker uit
en de verscheidenheid aan onderwerpen is groot. Het kan gaan over
een actueel maatschappelijk thema
tot het maken van quilts. Soms gaan
we ergens op excursie en dat is ook
altijd leuk en leerzaam. We hebben
twee leeskringen. De deelnemers
lezen elke zes weken allemaal een
bepaald boek dat daarna gezamenlijk besproken wordt. Twee keer
per jaar is er een koffieochtend.
Ook daar zijn vaak gasten die een
inleiding verzorgen. In de zomer
gaan we samen wandelen en fietsen.
Gemiddeld gaan er zo’n vijftien à
twintig leden mee fietsen. Wandelaars zijn er doorgaans wat minder.
En dan zijn er rond Pasen en Kerst
altijd speciale bijeenkomsten. Verder krijgen we vanuit het landelijke
hoofdbestuur voorstellen om mee
te doen aan projecten op het gebied

Fietsvereniging De Merel houdt Open Dag
Zondag jongstleden ontving Argon
burgemeester Maarten Divendal,
wethouder David Moolenburgh
(onder andere sportzaken) en
raadslid Cees Houmes voor een
kennismakingsbezoek aan het
sportcomplex aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. Doel van het bezoek
was, naast de wederzijdse kennismaking, om een beeld te geven
en te krijgen van wat Argon in de
gemeenschap De Ronde Venen
voorstelt. Om dit beeld compleet te
maken was nagenoeg het voltallige bestuur aanwezig, alsmede
vertegenwoordigers van Inloophuis
‘t Anker, het G-team en de The
School, die onderkomen vinden
bij Argon. De achterliggende
gedachte is om een overlegstructuur te ontwikkelen, teneinde
actuele zaken met betrekking tot
de problematiek met het Estafetteproject en voor Argon met name
de verplaatsing van het complex

naar De Driehoek en de daaruit
voortvloeiende gevolgen, zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud,
met elkaar op te lossen. Daarnaast
wil en moet Argon kijken naar
de toekomst en o.a de richtlijnen
van de KNVB opvolgen inzake
kleedruimten en verdere accommodaties, de wens van een aan te
leggen kunstgrasveld, verlichting,
veiligheid enzovoort.
Vergezeld van een heerlijk lentezonnetje werd het sportieve deel
ingevuld met het kijken naar de
wedstrijd tussen Argon en Hollandia, waarbij de bestuurders
ook een goed beeld kregen van de
waarde van de passieve recreatie
van dergelijke wedstrijden. Het
werd een eerste aanzet tot een
vruchtbare samenwerking met de
Gemeente in de toekomst, iets wat
voor het voortbestaan van Argon
van groot belang is.

Zondag 1 april houdt TTC de Merel
haar jaarlijkse Open Dag. Iedereen
is welkom. Jong en oud, mannen en
vrouwen, hardrijders en recreatieve
fietsers, voor iedereen is er een geschikte groep om mee te fietsen. Het
dragen van een helm is verplicht.
Heeft u geen helm? De Merel heeft
helmen beschikbaar om te lenen.
TTC de Merel is 35 jaar geleden
opgericht en heeft 120 leden. TTC
de Merel wil deze dag het plezier
van recreatief toerfietsen in groepsverband onder de aandacht brengen.
Bezoekers aan de Open Dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers

over de vereniging. Ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen in
groepsverband. Daarnaast geeft de
vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers. De Open Dag
begint om 8.30 uur bij Eetcafé de
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. Na
een kopje koffie, vertrekken rond
9.00 uur drie groepen met verschillende afstanden en snelheden. Na
afloop van de rit is er een drankje en
gelegenheid voor informatie. Informatie: Enno Steenhuis Geertsema,
tel. 0297 284545 en

www.ttcdemerel.nl.

van ontwikkelingssamenwerking.
Daar zamelen we geld voor in door
bijvoorbeeld producten te verkopen
die we zelf maken. We hebben
een groepje leden dat zelf kaarten
maakt, die verkocht worden.”
De landelijke afdeling heeft een
website www.passagevrouwen.nl waar
veel informatie is te vinden over de
vereniging. Daar wordt ook melding
gemaakt van wat er in de districten
en in de afdelingen gebeurt. De
leden ontvangen vanuit het landelijk
bureau een ledenblad en de afdeling
Mijdrecht verzorgt elke maand een
Nieuwsbrief.
“Het is een gezellige club,” zegt
Adri. “Ik zou niet meer zonder kunnen. Het verrijkt je leven en je krijgt
er leuke contacten door. Vooral als
je wat ouder wordt is het belangrijk dat je actief blijft meedoen en
andere mensen blijft ontmoeten.
Nieuwe leden zijn dan ook van harte
welkom,” besluiten Wil en Adri.

Succesvolle trainingen
Kids Tennis bij TVM
Tennis Vereniging Mijdrecht organiseerde in maart het Kids Tennis.
Kinderen in de leeftijd van 5 tot 8
jaar konden proberen of ze tennis
een leuke sport vinden. Onder de
enthousiaste leiding van Tennis
Actief trainer Lars Ykema en zijn
assistent Thomas kwamen ze wekelijks naar de tennisbaan en deden
enthousiast mee aan alle spellen
met bal en racket.
Tennis Vereniging Mijdrecht hoopt
dat de kinderen nog lange tijd met
zoveel plezier de weg naar het tennispark weten te vinden!
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Triumph Tiger 1200 Explorer

Jack of all trades
Eindelijk is het zo ver: een proefrit waar ik lang naar uitgekeken heb,
op, in mijn ogen, de motorfiets van het jaar: de fonkelnieuwe Triumph
Explorer 1200. Als ik aan kom rijden zie ik hem al staan: imposant,
stoer en gelikt. Wat een dikke fiets! Meteen trek ik mijn motorkleding
aan om geen minuut te missen van de proefrit. Met een zachte brom
komt er leven in het met 3 cilinders, 1215 cc en vloeistof gekoelde 130
PK sterke motorblok. Het feest kan beginnen!
In het Engels bestaat de uitdrukking:
Jack of all trades, master of none.
Wat zoveel wil zeggen als iemand die
heel veel dingen kan maar nergens
echt goed in is. Dat deze uitdrukking
niet opgaat voor de spiksplinternieuwe Triumph Explorer vermoedde ik

al, maar dat deze beul van een motor
zo allround was kon in mijn stoutste
dromen niet weten. Want vervelend
maar waar, ik ga u in dit artikel weer
lastigvallen met superlatieven. Ik kan
er ook niets aan doen dat Triumph
momenteel bovenaan staat op de

lijst van geweldige motorfietsen. En
de nieuwste hit is de Tiger Explorer.
Deze Tiger gaat de rechtstreekse
confrontatie aan met de motor die
al sinds jaar en dag de referentie is
op het gebied van allroud motorfietsen en de best verkochte motor van
Nederland: de BMW 1200 GS. De
bouwers uit Engeland zijn in ieder
geval niet bang uitgevallen.
Terwijl ik langzaam de Ondernemingsweg afrijd, controleer ik alle
knoppen en de vele mogelijkheden
op het scherm (het lijkt wel een
vliegtuig!). Op de hoge troon kan ik
als een vorst de weg overzien en het
super scherm houdt mij volledig uit de
wind. Bij de eerste rotonde is het al
feest: ondanks dat dit een echt dikke
fiets is, danst hij als een ballerina
met anorexia. Even denk ik terug aan
paar weken geleden, toen ik zijn snelle broertje de Speedtriple R mocht
rijden. Hetzelfde gevoel maakt zich
van mij meester en dat is heel knap,
want het gaat hier om een motorfiets
van een heel ander segment.
We zijn wederom onmiddellijk dikke
gabbertjes. En dan dat geluid... Wanneer de temperatuur van de vloeistof
en het blok hoog genoeg is, gaat
het gas er voorzichtig op, wat een
briljant geluid! Ik word alleen maar
enorm gulzig en schakel op naar het
volgende verzet, wat een feest en dit
alles met optimale controle. Natuurlijk ligt daar ook het gevaar van op de

loer: met al dit gemak ga je zonder
problemen veel te hard, maar wat
een gemak!
Ik heb het gevoel in één ruk door
naar Spanje te kunnen rijden, om
daar vervolgens fris en fruitig aan
te komen. En daar is deze motor
ook speciaal voor bedoeld: voor de
wereldreiziger. Heel verstandig heeft
Triumph ook gekozen voor de duurzame cardanas (net als de concurrent).
Ook zit er standaard cruise control,
verstelbare ABS, drive-by-wire gas en
tractiecontrole op en natuurlijk is hij
op te leuken met een dikke lijst opties
waarvan ik de twee stoere mistlampen een absolute must vind.
Wat kan je meer zeggen over deze
topfiets, die ondanks zijn vanaf prijs
van 16290 euro als warme broodjes verkoopt en die al in een paar

maanden tijd een enorme schare
fans achter zich heeft? Bent u ook
nieuwsgierig geworden? Bel dan met
Aad Kentrop van Roké Motors. Hij
heeft een demo staan. Dan kun u zich
ook even ‘wereldreiziger’ wanen en u
laten overtuigen door deze alleskunner...

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
www.roke.nl
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Door Michael Reuling

Hyundai i30

De Golf heeft er weer een concurrent bij
Hyundai neemt langzaam maar zeker afscheid van de ‘vorige generatie
Hyundai’s’. Weg met de Koreaanse kwaliteit, kom maar op met de Europese normen. Een merk als Toyota voldoet al jaren aan de Europese
‘eisen’ die gesteld worden door de consument, maar de Koreaanse
merken Kia en Hyundai doen daar ook al lang niet meer voor onder.
De nieuwe Hyundai i30 moet de concurrentie aan gaan met de Golf en
Astra. Gaat dat lukken?
Nou, tekenend is dat zelfs de grote
baas van Volkswagen zwaar onder
de indruk is. Martin Winterkorn,
zelf ooit ingenieur, maar nu topman
van de autofabrikant, is gespot
op de IAA in Frankfurt in 2011
terwijl hij de nieuwe i30 bekijkt
met een aantal van zijn ingenieurs
en collega’s. Een aanwezige was zo
slim de videocamera aan te zetten.
Nadat hij de naden rond de bumper
heeft bekeken en de achterklep
heeft geïnspecteerd, neemt hij
plaats achter het stuur. In de video
(bekijk de video eventueel zelf via
http://a-url.nl/GDr8, een hoop ruis en
gemompel) is te horen hoe Winterkorn het heeft over het verstellen
van het stuur dat heel soepel gaat,
waarbij hij Volkswagens designchef Bischoff bij zich roept en zegt
“BMW kan het niet, wij kunnen
het niet, maar zij blijkbaar wel.”
Daarna verdedigt Bischoff zich dat
Volkswagen wel al een techniek
daarvoor ontwikkeld heeft, maar
het te duur was om in productie te
nemen. Zelf heb ik de stuurverstelling ook maar getest; die werkt
goed.
Belangrijkere zaken. Al rijdend
in de Hyundai voel je aan dat dit
een ontzettend prettige reisgenoot

is. Alle materialen voelen fijn en
degelijk aan, de stoelen zitten goed.
Daarnaast beschikt de i30 over de
nodige luxe als USB-aansluiting,
goede stereo, handige stuurwielbediening en genoeg mogelijkheden
om spullen op te bergen of flesjes
neer te zetten. Het interieur sluit
aan op dat van de andere Hyundai
modellen, maar heeft hier en daar
ook styling kenmerken van de Opel
Insignia en Astra. Het stuur bevat
de nodige bedieningselementen
voor de ingebouwde Bluetooth
koppeling om je telefoon en audio
te bedienen. Ook kun je een aantal
functies bedienen door middel van
stemherkenning.
Al rijdend door de regio merk
je dat de i30 een solide auto is;
comfortabel en als een blok op de
weg. In de bochten rijdt de auto
stabiel, maar bij hogere snelheden
merk je dat de i30 toch nog wel iets
overhelt. De stoelen bieden echter
voldoende steun, zodat je niet snel
uit je stoel schuift. Het stuur geeft
in het bochtenwerk voldoende
feedback, zodat je goed aanvoelt
wat de wielen doen. Opmerkelijk
is hoe stil de auto is bij hogere
snelheden. Door woonwijken met
klinkers en hoge drempels voelt de

Voor de passagiers die geen plaats
mogen nemen op de voorstoel is er
achterin meer dan genoeg ruimte.
De been ruimte is zeer netjes en
ook voor het hoofd is er voldoende
ruimte voor langere personen. In
de achterbak is ruimte voor 378
liter aan bagage. Met neergeklapte
banken bedraagt dat volume 1316
liter.

automaat of handgeschakelde
zesbak. En, jawel, daar is ie weer,
start-stop-systeem. Daarmee scoren
zowel de diesel- als benzinemotor
een nette 20% in de bijtelling,
ook na de wetswijziging op 1 juli
aanstaande. Prijzen beginnen bij
€ 16.995,- voor de 1.6 benzine.
Een nette uitvoering met de nodige
snufjes, zoals de gereden versie, heb
je rond de 20 a 21.000 euro. Dat is
niet veel geld voor zoveel auto. De
meeste concurrenten zitten dan al
flink hoger in de prijsladder.

De i30 is leverbaar als 1.6 GDI
benzine motor (135 pk) en als 1.6
CRDI diesel (128 pk). Beide motoren zijn leverbaar met een zestraps

Op het gebied van styling heeft
Hyundai de laatste jaren flinke
stappen gemaakt. Hoewel de gereden demo voorzien is van wieldop-

i30 zich overigens ook zeer thuis.
Geen kraakje of ander geluid dat er
niet thuishoort.

Hyundai i30

Gereden versie: Hyundai i30 1.6
GDI
Vermogen: 135 pk
0-100: 9,9 s
Top: 190 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 /
5,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 20.376,Alternatieven: Ford Focus, Kia
Rio, Opel Astra, Peugeot 308,
Renault Mégane Seat Leon,
Toyota Auris, Volkswagen Golf

pen, maakt een set lichtmetalen
velgen de auto echt af. Over niet al
te lange tijd komt Hyundai ook met
i30 Wagon, die er wat betreft styling ook niet verkeerd uitziet. Met
de huidige prijsstelling van de i30
en de extra ruimte die een Wagon
biedt, zal dat een nog populairder
model zijn in de Nederlandse markt.

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

Autonieuws
Hyundai introduceert
autoverzekering
Om onbezorgd rijplezier te garanderen biedt Hyundai een breed
spectrum aan diensten aan, waaronder een nieuwe autoverzekering.
De nieuwe Hyundai Autoverzekering zeer compleet en gunstig in
prijs, maar ook uniek, omdat de
Hyundai Autoverzekering vijf jaar
nieuwwaardedekking geeft bij
totaal verlies schade en diefstal.
Deze dekking past uitstekend bij
het servicepakket van Hyundai.
Elke nieuwe Hyundai wordt al
geleverd met vijf jaar driedubbele
garantie, bestaande uit:

• 5 jaar fabrieksgarantie op producten fabricagefouten van bumper tot
bumper, zonder kilometerbeperking,
• 5 jaar Mobiliteitsgarantie die zorgt
voor hulp bij pech onderweg, in binnen- en buitenland en in de eigen
woonplaats,

• 5 jaar voertuiginspectie.
Vijf jaar nieuwwaardegarantie is
uniek in de branche. Waar andere
verzekeraars 1 tot 3 jaar nieuwwaarde bieden, met allerlei voorwaarden,
gaat het bij Hyundai om een transparante verzekering: de consument

krijgt bij een totaal verlies schade
of diefstal vijf jaar nieuwwaarde
vergoed in plaats van de dagwaarde,
zodat hij onbezorgd een gelijkwaardige auto kan terugkopen.”
Behalve de unieke vijf jaar nieuwwaardedekking heeft de Hyundai
Autoverzekering nog meer voordelen:
Alle schade, ook ruitschade, kan
worden gerepareerd bij de Hyundaidealer. Bovendien hoeft geen eigen
risico te worden betaald.
De Hyundai-dealer maakt gegarandeerd gebruik van originele Hyundaionderdelen. Goed voor de restwaarde
van de auto.
Twee jaar garantie op schadeherstel
plus het behoud van de fabrieksgarantie.

Gratis vervangend vervoer gedurende 5 dagen bij een schade.
De Hyundai Autoverzekering is
een compleet pakket bestaande uit
een uitgebreid pallet van dekkingen: WA, Beperkt Casco, Volledig
Casco, Ongevallen inzittenden,
Schade Inzittenden, Verhaalsrechtsbijstand. Vanaf maandag 2
april 2012 is de vernieuwde Hyundai Autoverzekering verkrijgbaar
bij de Hyundai Dealer.

Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
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Huidverjonging, kan dat
(vervolg)?

Fysiotherapie KernGezond breidt uit

Vorige maand heb ik geschreven
over huidverjonging. Wat betekent
huidverjonging letterlijk en kan
dat? Kort gezegd komt het erop
neer dat de huid oude huidcellen
vervangt door nieuwe. Dit is een
biologisch proces dat altijd aan de
gang is. Deze maand ga ik verder
in op het effect van een (intensieve) peeling. Voor de huid bestaan
er verschillende soorten peelings.
We onderscheiden een mechanische en chemische peeling.

len, de opleiding v.d. specialist en het
apparaat bepalen het eindresultaat,
maar net zo belangrijk is de nazorg.
Na de microdermabrasie behandeling neemt de ‘geslepen’ huid heel
makkelijk werkstoffen op. Er zijn
diverse nabehandelingsmethodes
om de huid te kalmeren en vooral
te voeden. Welke wordt gekozen, is
afhankelijk van uw huid.

Bij een mechanische peeling wordt
mechanisch de dode huidlaag van
de huid verwijderd. Een voorbeeld
daarvan is de microdermabrasie;
een pijnloze, soms licht gevoelige
techniek, waarbij een soort stofzuigermondje over de huid gaat. Uit dit
mondje komt een fijne straal microkristallen (aluminiumoxide kristallen), die door middel van vacuüm en
druk op de huid wordt geblazen en
vervolgens weer, samen met de dode
huidcellen, wordt afgezogen. De
kristallen ‘zandstralen’ als het ware
de huid: er wordt steeds een klein
laagje van de opperhuid afgeslepen.
De kwaliteit (grote) van de kristal-

Bij een chemische peeling wordt er
een vloeistof op de huid aangebracht.
Deze vloeistof is in staat om de bovenste huidcellen te verwijderen en
het onderliggende bindweefsel te stimuleren. Er zijn verschillende types
chemische peeling, van oppervlakkig
tot diep. Niet alle peelings mogen
in een schoonheidssalon toegepast
worden. Wij mogen werken met
bijvoorbeeld fruitzuren, salicylzuur
en trichloorazijnzuur tot een bepaald
percentage. Fruitzuur is voor veel
mensen wel bekend. Ze worden onder andere gewonnen uit suikerriet
(glycolzuur) en melkzuur. De uitwerking van beide is echter verschillend.

Zo werkt melkzuur oppervlakkiger
dan glycolzuur en heeft een positief
effect op het verminderen van onder
andere pigmentvlekjes. Glycolzuur
dringt dieper in de huid en heeft een
positief effect op rimpelvermindering. Een minder bekend fruitzuur
is de salicylzuur. Deze gebruiken we
met name voor de vettere huid en
onzuivere huid en heeft daar een
bijzonder mooi effect op. De dieptewerking van het zuur wordt bepaald
door het soort zuur, de zuurtegraad
van het zuur, het percentage en de
duur dat het op de huid is aangebracht. Een directe nabehandeling in
een vorm van onder andere een speciale zoutwater oplossing is essentieel om de huid weer te herstellen.
Kortom, een goede kwaliteit peeling
versnelt het proces van de huid en
werkt dus huidverjongend.

BEAUTY
Périne
Instituut Périne
Genieweg 8
Mijdrecht
www.perine.nl

de taak op zich genomen om van de
nieuwe vestiging net zo’n kwalitatief
hoogwaardige praktijk te maken als
in Mijdrecht. “Het is jammer Jeroen
te moeten missen, maar we gunnen
hem deze kans om nog zo’n prachtige
en prettige werkomgeving te creëren
als hier in Mijdrecht. Bovendien
krijgen we er een aantal collega’s
bij, waardoor we nog meer kennis en
kunde in huis hebben,” aldus een van
de therapeuten uit Mijdrecht. Jeroens
taken zullen overgenomen worden
door de andere therapeuten en qua
kwaliteit en sfeer zal er uiteraard
niets veranderen.

Per 1 maart heeft KernGezond een
nieuwe vestiging geopend. Naast de
fysiotherapiepraktijken in Mijdrecht
(Hofland Medisch Centrum) en Lelystad en Mijdrecht, is er nu ook een
vestiging in Zeist. Hier deed zich de
kans voor een praktijk over te nemen.
De eigenaren van KernGezond zagen
hier de mooie uitdaging in om de
visie van KernGezond op therapiegebied ook in Zeist uit te dragen.
Hierbij staat uiteraard de kwaliteit
van de behandeling centraal.
Jeroen Morssink, tot 1 maart vestigingsmanager in Mijdrecht, heeft

Passage De Ronde Venen
eigen teint en haarkleur. Aan de hand
van onze lievelingskleding, of juist
de miskopen ooit gedaan, laat Carla
ons zien welke kleding het meest bij
ons past. Ieder van de leden wordt
verzocht om een kledingstuk mee te
nemen wat zij graag draagt, én een
kledingstuk wat altijd maar in de kast
blijft hangen. Gasten worden van harte
uitgenodigd; plaats van samenkomst
is Partycentrum De Meijert, dr. van J.
der Haarlaan 6, Mijdrecht. Aanvang
20.00 uur.

Passage ‘De Ronde Venen’ houdt op
donderdagavond 12 april de laatste
bijeenkomst van dit seizoen. Dit keer
komt Carla Dijkstra, Kleur en Kledingadviseur uit Vinkeveen, de avond verzorgen. Zij geeft kleur- en stijladvies
en helpt desgewenst bij het uitzoeken
van nieuwe kleding. Ieder mens heeft
mooie en minder mooie lichaamskenmerken; goed gekleed gaan is de
sterke punten van jezelf accentueren.
Heel belangrijk is welke kleuren voor
jou geschikt zijn, ieder mens heeft een

Zendings- & Zangavond in Vinkeveen

volken in de binnenlanden van Peru,
zal iets over zijn werk vertellen.
Gemengd koor Hiddai, en kinderkoor Ismaël, beide uit Wilnis zullen
op deze avond zingen. Natuurlijk
ontbreekt samenzang niet op deze

Zaterdagavond 31 maart staat in de
Hervormde Kerk aan de Herenweg in Vinkeveen in het teken van
zending en zang. De heer J.N. van
Dooijeweert, die zendings- en toerustingswerk doet onder inheemse

avond. Er zal een collecte worden
gehouden, waarvan de opbrengst
is bestemd voor het project van de
heer J.N. Dooijeweert.
De avond begint om 19.00 en duurt
tot ongeveer 20.30 uur.

Prijskoppelkaartavond in Vinkeveen
Op dinsdag 3 april organiseert klaverjasclub Onder Ons een prijskoppelkaartavond voor iedere kaartliefhebber. De aanvang is 20.00 uur in Bar-Bistro Gewoon Lekker, Proosdijhaven, Herenweg 276 in Vinkeveen. Er zijn veel lekkere
Paasprijzen te winnen. Parkeren op het tegenover gelegen parkeerterrein.

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.

Woordzoeker week 13

Sudoku week 13
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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Aubade
Avonddienst
Behoeftige
Buret
Enerlei
Geduld
Grootdoen
Image
Knalpot
Koerswinst
Kokkin
Kroos
Kwantiteit
Laserstraal
Melote
Nauwte
Official
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Onderhevig
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Reekalf
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Oplossing puzzels week 12
M
A
S
S
E
U
R
S
J
O
E
L
E
N

I
T
R
I
O
R
E
A

N
O
R
G
E
L
T
O
A
S
T
A

D
I
T
O
R
E
P
E
L
T
I
P
I

E
N
T
D
A
R
N
U
L

R
O
E
F
C
I
T
E
R
U
N
I
E

MICROSCOOP

E
R
E
T
I
G
N
O
T
I
E
S

E
E
D
T
O
L
-

C
S
K
E
E
T
S
J
E
I
K
N

E
R
O
S
R
E
I
N
E
G
A
A
I

N
E
E
L
E
O
D
A
K

T
E
S
T
O
E
L
O
E
R
E
I
S

R
A
H
O
R
N
D
I
N
A
R
N

U
O
O
K
R
E
N
U

M
E
E
R
M
A
N
M
E
L
K
V
E
T

8
2
6
3
9
5
4
1
7

4
7
9
6
8
1
2
3
5

3
5
1
2
4
7
8
6
9

5
1
7
8
2
9
3
4
6

9
8
3
4
1
6
7
5
2

6
4
2
7
5
3
1
9
8

1
6
8
9
7
4
5
2
3

7
3
5
1
6
2
9
8
4

2
9
4
5
3
8
6
7
1

DE GROENE VENEN 		

23

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Medewerker (na)bewerking WTB
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Klantafhandeling / Scanning op de
zondag op onze Cash & Carry!
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren, zelfstandige bloemist met ambitie
Organisatie: Karin van Dierendonck
Plaats: Mijdrecht
Functie: Interieurverzorger - Gastvrouw/heer Kantoor
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Kwaliteitsmedewerker (m/v), minimaal 32 uur/
week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Machinist
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: medewerker customer services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager ICT
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: commercieel talent bloemenbranche
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Servicemonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden
Functie: Commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commercieel talent (plantenbranche)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Chauffeur ArCo Catering
Organisatie: ArCo Catering
Plaats: Mijdrecht
Functie: algemeen inkoper oproepkracht met rijbewijs b
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker M/V inkoop binnen dienst 32 uur
Organisatie: Life & Garden
Plaats: Mijdrecht

Tympaan zoekt speelfilmvrijwilligers
Houdt u van speelfilms en zou u
het leuk vinden om maandelijks op
een vaste middag een speelfilm te
bekijken bij Stichting Tympaan?
Tympaan is op zoek naar mensen
die een filmgroep op willen zetten
om eens per maand (bij voorkeur op
de donderdagmiddag) een speelfilm
te kunnen tonen. Annemarie Keja,
sociaal cultureel werker bij Tympaan, kan helpen bij het opzetten
van deze filmgroep. Ontmoetingscentrum de Angstelborgh is een
gezellige en geschikte locatie
om films te vertonen.
Wat wordt van de
‘Speelfilm vrijwilligers’ verwacht?
- Het gezamenlijk
kiezen van de
speelfilm (of 		
thema) van de 		
maand.

- Het huren van films.
- Het verzorgen van de PR
- Het klaarzetten van de 		
apparatuur, het vertonen van de
film en het na afloop weer
opruimen van de filmzaal.
- Gastvrouw/heer zijn op de dag
zelf.
En natuurlijk hart voor film en een
flinke dosis enthousiasme!
Als u vrijwilliger bent kunt u
natuurlijk ook genieten van de films
die gedraaid worden, een filmliefhebber zal u het
dus prima naar
uw zin hebben!
Meldt u aan bij
Annemarie Keja
tel. 0294-284824
of via e-mail:
akeja@stichtingtympaan.nl.

Plofkraak in Wilnis, getuigen gezocht
In de vroege ochtend van vrijdag 23 maart is een plofkraak gepleegd
in Wilnis.
Rond 03.45 uur kreeg de politie de
melding van een plofkraak bij een
geldautomaat aan de Dorpsstraat.
Meerdere politie-eenheden gingen
ter plaatse en de politiemeldkamer
startte direct een Burgernetactie.

Ter plaatse troffen de agenten
gasflessen aan en een gasbrander
die nog brandde, met rookontwikkeling bij de geldautomaat tot gevolg.
Daarom verzochten agenten een
bewoonster die daarboven woonde

De Hypotheekshop berekent gevolgen hypotheekrenteaftrek
De Hypotheekshop heeft de abstracte bezuinigingsplannen op de hypotheekrenteaftrek van verschillende
partijen omgerekend naar harde cijfers. Hiermee wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor woningbezitters.
De Hypotheekshop is voorstander van het hervormen van de hypotheekrenteaftrek, maar is tegen bezuinigingsvoorstellen. Op de website www.hypotheekrenteaftrek.nl kan met met de eigen gegevens berekenen
wat de gevolgen zijn voor de netto maandlast.
Frans Claessens, eigenaar van
De Hypotheekshop aan Hofland
19 in Mijdrecht: “Wij zijn voorstander van het hervormen van
de hypotheekrenteaftrek, maar
tegen bezuinigingen. We vinden dat
de overheid aflossen zou moeten
stimuleren, bijvoorbeeld door 10%
van het af te lossen bedrag via de
inkomstenbelasting terug te geven
aan de consument. Als de overheid besluit tot inperking van de
hypotheekrenteaftrek dan moet ze
dat combineren met een verlaging
van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait of
een verlaging/afschaffing van de
overdrachtsbelasting.”
“Wij hebben uitgerekend wat de
gevolgen zijn als het kabinet besluit
om de hypotheekrenteaftrek af te

haar woning te verlaten. Agenten
draaiden de gasflessen dicht, waarna de brander doofde en de rook
snel verdween, waarna de bewoonster weer haar woning in kon.
Ter plaatse troffen agenten een
door de verdachten gebruikte
auto aan. Deze bleek van diefstal

schaffen,” zo vervolgt hij. “Hiervoor
zijn we uitgegaan van drie veelgenoemde scenario’s voor de afbouw
van de renteaftrek (lineaire, annuïtaire of percentuele afbouw).
Bij alle drie de scenario’s stijgen de
maandlasten in de eerste vijf jaar
niet of nauwelijks, maar de kosten
stijgen flink gedurende de verdere
looptijd. Aan het einde van de rit
betalen huiseigenaren honderden
euro’s per maand extra aan hun
hypotheek.”

de gevolgen van het afschaffen van
de hypotheekrenteaftrek voor de
eigen maandlasten zijn.

De overheid bespaart met het
afschaffen van de hypotheekrenteaftrek ongeveer 12 miljard euro,
maar de huizenbezitter wordt
opgezadeld met sterk stijgende
maandlasten. Via de website www.
hypotheekrenteaftrek.nl kunnen
consumenten zelf uitrekenen wat

afkomstig te zijn en is voor nader
onderzoek in beslag genomen. Bij
onderzoek in de omgeving werden
de verdachten niet meer aangetroffen. Het was hen niet gelukt geld
buit te maken.
Aan getuigen van de plofkraak en
aan mensen die tussen 03.00 uur en

04.00 uur iets verdachts in of in de
omgeving van Wilnis hebben gezien,
bijvoorbeeld een met hoge snelheid rijdende auto c.q. auto's, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie van district Rijn & Venen
op telefoonnummer 0900-8844
of via Meld Misdaad Anoniem op
telefoonnummer 0800-7000.
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Vanaf vandaag vindt u ons in Dock 15
Vandaag verhuizen wij naar ons nieuwe onderkomen Dock 15.
Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie van
de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix
van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten slagen.

DOCK15.NL
Onderstaande bedrijven zijn te vinden bij Dock 15:

Het bedrijf voor een succesvolle
online strategie op het gebied van
website, webshop, online marketing,
digitale nieuwsbrieven, zoekmachine
optimalisatie, domeinnaamregistratie, Google Adwords, hosting en
online applicaties.

Voor al uw drukwerk van briefpapier,
visitekaartjes en folders tot banners,
gevelreclame en stickers. Uiteraard
verzorgen wij ook het ontwerp,
de opmaak en de verzending van uw
reclame uitingen.

Verzorgt uw systeem- en netwerkbeheer,
HIP telefonie, internetverbindingen, online back-up en is uw totaal partner in ICT.

Videoproductiebedrijf met brede
kennis van bedrijfsﬁlms, productpresentaties, commercials, animaties,
documentaires, leaders, voice-overs,
narrowcasting en event-reports.

De weekendkrant van De Ronde
Venen. Uitgebreide mogelijkheden
om uw advertentie te plaatsen, een
katern in te voegen of uw folder
gericht huis-aan-huis te verspreiden.

Specialisten in tekstproducties voor
websites en print, concept en uitvoering
van nieuwsbrieven, personeelsbladen,
brochures. Public Relations-, pers- en
monitoringprogramma’s.

U vindt Dock 15 aan de Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht

