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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 15 januari 2011
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
• Inspiratiedag, Studio Ongewoon,
Mijdrecht
• Erwtensoepactie Lions Abcoude-Baambrugge
• Berry Lussenberg in Theater Piet Mondriaan, Abcoude
• Prinsendweilbal, AJOC, Mijdrecht

Zondag 16 januari 2011
• Muziektheater voor kids, in Theater Piet
Mondriaan, Abcoude

Claudia en Mariëlle zamelden 75 kerstbomen in

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

Afgelopen woensdag konden op diverse plaatsen weer oude kerstbomen worden ingeleverd voor 50 cent per boom.
De gemeente is er blij mee, want hiermee wordt voorkomen dat de oude bomen in de sloot of langs de weg belanden.
Bij wie meer dan 20 kerstbomen verzamelt komt de gemeente de bomen ophalen. Dát wilden de 12-jarige Claudia van
Avezaath en Mariëlle Kentrop uit Mijdrecht wel eens meemaken. Op de Aquamarijn in Mijdrecht wisten ze maar liefst 75
kerstbomen te verzamelen en droegen deze trots over aan de gemeente.			
foto peter bakker

VVV-kantoor Vinkeveen gesloten

Toeristische promotie De Ronde Venen op de tocht?
Binnen De Ronde Venen is ongerustheid ontstaan over de toeristische promotie van dit gebied, nu het VVVkantoor aan de Kerklaan in Vinkeveen gesloten is. Het Groene Hart Bureau voor Toerisme, dat per 1 januari
jl. een contract heeft met de gemeente voor het verrichten van promotieactiviteiten, houdt de deur dicht.
Begin december meldde de Gemeente De Ronde Venen nog in een persverklaring “dat de VVV-taken ook in
2011 worden voortgezet” en dat er
voor bezoekers van het VVV-kantoor
niets zou veranderen. Niets blijkt
minder waar, nu diverse bezoekers
van de VVV voor een dichte deur
staan. Wat betekent dit voor de toeristische promotie van onze gemeente
en wat is er gebeurd met de 20.000
euro subsidie die door de gemeente
is verstrekt aan het Groene Hart
Bureau voor Toerisme?

Lees verder op pagina 13
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•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

UITVERKOOP

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!

Homan Beveiliging B.V.

RUIM 2.500 STUKS !

70% KORTING
OP DAMES MERKKLEDING
O.A. MAX MARA, UNO DUE, LES BLEUS,
HANS UBBINK, NAN EN GIRBAUD

HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Donkereind 12, Vinkeveen
Vandaag mag ik in Vinkeveen de woning aan de Donkereind 12 bezoeken.
Erg leuk, want ik ben persoonlijk helemaal weg van dit huis. Het aanzicht
is zo mooi en de plek is geweldig. Lekker rustig gelegen aan het water,
maar toch ben je ook zo in het centrum van Vinkeveen of Wilnis. Een gelukje voor mij dat ik hier nu ook eens binnen mag kijken. Als ik mijn auto
op de lange oprit parkeer, komt de bewoonster al naar buiten om me te
begroeten. We gaan snel naar binnen want het weer is niet echt best.
We komen binnen in de ruime hal,
waar het toilet en de badkamer met
een ligbad, wastafel en aparte douche
geplaatst zijn. Ook de trap naar de
bovenverdieping bevindt zich hier.
De bewoners vertellen me hoe het
huis er vroeger uit zag toen zij het
net gekocht hadden. Erg leuk om te
horen en te zien wat zij er daarna
van gemaakt hebben.
We gaan de woonkamer in, waar
meteen de open haard met de mooie
schouw opvalt. Ook het balkenplafond
en de openslaande deuren naar de
tuin zijn blikvangers. Past helemaal in de stijl van het huis. Vanuit
de woonkamer loop je zo de open
keuken in, die aan de achterkant van
het huis ligt en waar ruimte genoeg
is om ook lekker te kunnen zitten. De
keuken is voorzien van de benodigde apparatuur. Er is hier een mooi
boerderijraampje geplaatst, waardoor
je naar de bijkeuken kunt kijken.
Achter de keuken is nog een halletje
en een aparte bijkeuken waar de
wasmachine aansluiting zit en waar
in 2010 nog een hele nieuwe cv-ketel
is geplaatst. Vanuit het halletje kun
je de tuin in, maar we gaan eerst nog

even de bovenverdieping bekijken.
Op de eerste verdieping bevinden zich
drie ruime slaapkamers, twee aan de
achterzijde en één aan de voorzijde.
De bewoners vertellen dat er op elke
slaapkamer nog een radiator wordt
geplaatst. Op de overloop zijn twee
bergkasten en een bergzolder waar je
echt nog een hoop spullen kwijt kunt.
Overal in het huis zie je authentieke
details terug komen, zoals de balkenplafonds, de kozijnen met paneeldeuren, en ook de trap hebben zij destijds
in dezelfde stijl laten maken. Erg
mooi gedaan.
Dan gaan we de bijzondere tuin
bekijken. De voortuin ziet er echt
prachtig uit, met de mooi gevormde
buxushagen. En dan heb ik nog niet
eens de achtertuin gezien. Deze is
echt enorm: wel 1.050 m2, en is
smaakvol gevuld met mooie bloemen
en planten. In het voorjaar bloeit
alles weer op en is het echt genieten
hier. Doordat de tuin zo groot is, heb
je altijd wel een lekker plekje waar
je in de zon kunt zitten. Zo is direct
achter de woning, bij de openslaande
deuren, een terras aangelegd waar
je heerlijk uit de wind in de zon kunt
zitten. Ook achter de schuur is een
terras aangelegd, vanwaaruit je de
mooie bloementuin –die ook nog
eens aan het water gelegen is– kunt
bekijken. Er is een mogelijkheid om
een boot aan te leggen, want het

water is een doorvaart naar de Vinkeveense Plassen. In de ruime schuur
kun je twee auto’s kwijt, en dan hou
je nog lekker wat bergruimte over
voor je tuinspullen. Deze tuin is echt
helemaal compleet.
Wat een prachtige woning met een
bijzondere tuin, ik ben echt onder de
indruk. Alles is goed onderhouden en
de bewoners hebben hier jarenlang
met heel veel plezier gewoond. Een
bezichtiging van deze woning is zeker
de moeite waard.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 3,3
Snelweg A2		 6,6
Bushalte		 3
Basisschool		 3
Sportschool		 4,9

Facts & Figures
Donkereind 12, Vinkeveen
Vraagprijs € 695.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 1.050 m2
Inhoud 410 m3
4 kamers (3 slaapkamers)

Casa di Carin

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




Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

Deuren  Schuifpuien  Vouwwanden  Dakkapellen  Serre-lichtstraten  Windschermen
Vaste - Beweegbare Terrasoverkappingen  Voordeurluifels  Dakramen  Garage deuren

SERRES •

BTW VERLAGING op alle werkzaamheden van VOKU
Bestel voor 31 maart 2011 om nog
in aanmerking te komen voor het 6% btw tarief!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

25

jaar in
u
regio w

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 en za 10.00 - 14.00 • www.voku.nl
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Samen koken, Winter Avond Open Huis bij Ruijgrok Makelaars
samen eten in
de buurtkamer
Mijdrecht
Vindt u het leuk om regelmatig
een keer met anderen samen te
eten?
Op de donderdag is er van 12:15
tot 13:15 uur nog plaats voor 55
plussers die voor vijf euro een
warme maaltijd mee willen bereiden en/of eten.
We eten daarna met z’n allen aan
een gezellig gedekte tafel.
Er wordt meestal ‘Hollandse Pot’
gekookt, met veel verse producten
en met de seizoenen mee. Voor
wie mee wil helpen zijn er taken
om mee te schillen, snijden en
dergelijke en uiteraard de tafel
mee te dekken. Aan het einde
van de maaltijd wordt in overleg
het menu van de volgende week
gekozen en kunt u zich weer
opgegeven.
Wilt u het een keer proberen? Bel
's morgens tussen 9.30 en 10.00
uur naar de Buurtkamer (0297288466), vraag naar het menu en
geef u dan op. U kunt diezelfde
middag al mee eten. Tot ziens in
De Buurtkamer Mijdrecht!

Op vrijdagavond 14 januari tussen 18.00 en 21.00 uur stellen verschillende verkopers hun woning open om gegadigden rustig en op hun gemak de woningen ook eens bij winterse sferen en in de avonduren te kunnen bekijken.
U kunt deze avond dus zonder afspraak terecht bij de deelnemende
woningen. Helaas voor de kijkers
zijn al diverse woningen die mee
zouden doen op de valreep aan het
einde van 2010 verkocht. Indien de
woning die u zoekt niet bij de deelnemende woningen zit, dan nodigen
wij u uit op kantoor om onder het
genot van een glaasje glühwein te
kijken welke woningen er wel naar
uw wens zijn of uw woonwensen
uitvoerig door te nemen.
Voor vragen omtrent de verkoop
van uw eigen woning bent u vrijdagavond 14 januari natuurlijk ook
van harte welkom op ons kantoor
op Hofland 19 te Mijdrecht.

Eerste rit pendelbus van Abcoude naar Mijdrecht
De pendelbus die drie maal per week gratis vervoer verzorgt tussen Abcoude/Baambrugge en het gemeentehuis in Mijdrecht, heeft woensdag 5 januari voor het eerst gereden. De inwoner van Abcoude die zich voor
de rit had aangemeld, werd in de bus verwelkomd door wethouder Kees Schouten (Dienstverlening) die ook
met de bus meereed.
Het busvervoer is bedoeld om
inwoners van Baambrugge en
Abcoude in staat te stellen op een
eenvoudige en comfortabele wijze
het gemeentehuis in Mijdrecht te
bereiken. Daar zijn alle diensten
van de nieuwe gemeente De Ronde
Venen geconcentreerd. De pendelbus maakt drie keer per week de rit
van Baambrugge via Abcoude naar

Mijdrecht en weer terug. Startpunt
is het dorpshuis De Vijf Bogen in
Baambrugge. Daar vertrekt de
bus op maandag om 10.00 uur,
op woensdag om 14.00 uur en op
zaterdag om 10.00 uur. Vervolgens
rijdt de pendelbus naar de volgende
halte, het voormalige gemeentehuis
in Abcoude en het gemeentehuis in
Mijdrecht. De pendeldienst vertrekt
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ongeveer een uur na aankomst in
Mijdrecht weer retour richting
Abcoude en Baambrugge.
De pendeldienst is een service van
de nieuwe gemeente waarvoor reizigers niet hoeven te betalen. Inwoners zijn verplicht te reserveren als
zij van de bus gebruik willen maken,
dit dient tenminste anderhalf uur
voor de vertrektijd uit Baambrugge
te gebeuren. Gebruikers van een rolstoel dienen minimaal 24 uur voor
vertrek te reserveren. Het telefoonnummer van de reserveringscentrale
is 0348 414 000. Per retourrit zijn
maximaal acht plaatsen te reserveren. Indien er meer aanvragen zijn,
worden inwoners verwezen naar de
eerstvolgende beschikbare dag. De
pendeldienst rijdt bij wijze van proef
voor een periode van een half jaar.

Kijk voor de dienstregeling van de bus
op www.derondevenen.nl.

DJ-contest in JC Allround
Op vrijdag 25 februari starten we in JC Allround weer met de feesten
voor 12 t/m 15 jaar! Deze feesten gaan we maandelijks organiseren,
elke 4e vrijdag van de maand.
Tijdens dit eerste feest beginnen we
gelijk goed met een DJ-contest. We
zoeken namelijk dj’s die maandelijks op deze feesten willen komen
draaien.
Iedereen vanaf 14 jaar mag
meedoen. In totaal kunnen er 6 dj’s
meedoen. Je krijgt 20-30 minuten
om te draaien (afhankelijk van het
aantal dj’s). Qua apparatuur is alles
mogelijk. Dus draaien met cd’s,
platen, computer enz. Er is een

professionele jury aanwezig en ook
het publiek mag stemmen. Je kunt
verschillende prijzen winnen, maar
het belangrijkste is dat de dj die als
winnaar wordt gekozen, de vaste
dj van deze avond wordt! De dj’s
draaien tot 23.00 uur. Om 23.30
uur maken we de winnaar bekend.
Je kunt je tot en met 18 februari
aanmelden voor de contest bij Wesley of Jack van den Tempel.
Je doet dat door te mailen naar:
tempel5@hotmail.com of
ted_argon@hotmail.com.
Allround Dance Party
Voor 12 t/m 15 jaar
20.30-01.00 uur
Entree: 4 euro
JC Allround, Rondweg 1a,
Mijdrecht

http://allround.hyves.nl

Rode Kruis handwerken
in buurtkamer Mijdrecht
Op donderdagmiddag van 14-16 uur is
er in de Buurtkamer in Mijdrecht de
mogelijkheid om gezellig met elkaar
te handwerken, onder leiding van
enkele ervaren dames van het Rode
Kruis.
In samenwerking met de Buurtkamer
is het idee opgevat om ook met een
groep ‘jongere ouderen’(van 55 +)
te starten. Ook zijn er veel mogelijkheden om kleine handwerkjes
te maken die in een middag klaar
zijn. Uiteraard mag u ook uw eigen
handwerk meebrengen en is er geen
lidmaatschap of de verplichting dat u
er iedere week zou moeten zijn.
Naast het handwerken is het ook
mogelijk om kaarten te maken of te
schilderen. Gezelligheid staat voorop!
Buurtkamer Mijdrecht

Open inloop: di., wo. en do. 10-12 uur
en ook do. 14-16 uur
G. van Aemstelstr. 5
3641 AP Mijdrecht
0297-288466

Luistervink
Wie is de Vink?
Het heeft even geduurd maar
de driekoppige directie van De
Groene Venen heeft een kloek
besluit genomen. De komende tien
weken zult u wekelijks een nieuwe
Luistervink mogen begroeten. Dit
onder het motto “Wie is de Vink?”
Een strenge selectieprocedure
heeft er voor gezorgd dat we tien
topkandidaten voorhanden hebben
die onderling gaan uitmaken wie de
echte Vink zal gaan worden. Er is
een kandidaat met zweetvoeten, er
is er een die zijn zwemdiploma A
en B in één jaar heeft behaald. Er
is er een die met een kroontjespen
kan schrijven en er is zelfs een kandidaat die vrouwelijke eigenschappen in zich heeft. Altijd makkelijk
als je een ei moet leggen over de
inhoud van de nieuwe uitgave. Er
komt een speciaal telefoonnummer
waar u uw voorkeur kunt inspreken. Wekelijks kan dat wijzigen,
iedere geplaatste inzending biedt
immers nieuwe kansen. Er bestaan
plannen op iedere pagina stoppers
te plaatsen die u toch vooral maar
gaan aanmoedigen te stemmen.
Ieder telefoontje levert een euro
op, die goed wordt besteed. Zo
is er wekelijks een vette prijs te
verdienen. Iedere deelnemer dingt
mee naar een scala van prijzen.
Volgende week beginnen we met
een klapper, 5 ons gehakt van runderkwaliteit. De week daarop staat
er een gratis wandeltocht van De
Hoef naar Mijdrecht in de schappen, zo volgen er nog veel meer.
Beste lezers, voorafgaande is
natuurlijk pure flauwe kul, maar
het geeft de koorts aan die in ons
land is ontstaan. Op vrijdagavond
The Voice, bellen, bellen, bellen. Op
zaterdag de Sing-off van de Voice,
op zondag staat een wagonlading
Zorro-kanidaten voor de deur. Dat
alles om Nederland maar aan het
bellen en het SMS'en te krijgen.
En dat lukt. In de aanloop van de
uiteindelijke uitverkiezingen wordt
heel veel geld verdiend. Via de publieke en commerciële omroepen
staat de ruif voor de producenten
wagenwijd open. De toegangsbewijzen voor de voorstellingen van
de winnaars, de bijna winnaars, de
losers en super losers gaan gretig
van de hand. Voor heel veel geld.
De overheid mag hier niet eens
BTW op heffen, het zou de ondergang van grote imperiums zijn.
Toch doet het geheel me denken
aan de belspelletjes waar argeloze
stakkers geld uit de zakken werd
getroggeld. Terecht is dit verboden.
Komt dit niet op hetzelfde neer?
Het ergste is nog dat ons Vinkennest verdeeld blijkt te zijn over de
aandacht die deze programma’s
hier genieten. Ik kom zelf niet eens
meer toe aan “Boer zoekt vrouw”,
een goedkoop alternatief voor al
deze onzin. Toch is het geheel weer
goed voor de horeca. Zelf spoed
ik me nog wel eens misnoegd ter
toog, om samen met anderen een
boom op te zetten over de zin en
onzin van televisie. Maar ook daar
wordt wel eens gebeld.
Luistervink

4		

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Christenvrouwen
bijeen
De vereniging De Christenvrouw
afdeling De Ronde Venen, komt
bijeen op donderdag 20 januari in
gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de
Koningin Julianalaan 22 te Mijdrecht. Deze avond komt mevrouw
Riet Zeeman van de NPV afdeling
De Ronde Venen. Het onderwerp
is: “Wat is de NPV, wat kunnen zij
betekenen binnen de zorg die zij
bieden.” Spreekt het onderwerp
u aan? Kom gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte
welkom! Aanvang 20.00 uur en de
koffie staat om 19.45 klaar.
Inlichtingen: Janneke Kranenburg-Bluemink, tel. 0297-281882.

De Ronde Venen

Horizon over De
nieuwe gemeenschap
Zondag 16 januari zendt Horizon het vijfde deel uit van een
serie van zes uitzendingen over
het thema Christelijk geloof: De
nieuwe gemeenschap. Aan de
discussie nemen deel:
Ales van Leeuwen, Hervormde
Gemeente, Wilnis; Dr. drs. Coen
Stoll, bioloog, theoloog, PKN
gemeente, Wilnis; Jan Verboom,
PKN gemeente, Mijdrecht en
Pastor Wim Vernooij, RK Het
Heilig Hart van Jezus Parochie,
Vinkeveen.
Presentatie: Cobie Oudshoorn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren van 9.00
tot 10.00 uur en van 17.00 tot
18.00 uur op Midpoint FM, kabel
101,9 FM, ether 105,6 FM of via
internet: www.midpoint.fm.

DE GROENE VENEN

Nieuwjaarreceptie/kramenmarkt druk bezocht
Veel belangstelling was er dit jaar voor de Nieuwjaarsbijeenkomst in De
Boei in Vinkeveen. Geen wonder: het was de eerste keer om het college
van B&W van de nieuwe gemeente De Ronde Venen te begroeten, en daar
maakten veel inwoners gebruik van. Traditioneel vindt er tegelijkertijd ook
een informele kramenmarkt plaats, waar diverse verenigingen en instellingen hun activiteiten presenteren, waaronder ook enkele uit de nieuwe
dorpskernen Abcoude en Baambrugge. Al jaren blijkt de combinatie van
officiële nieuwjaarsreceptie van het college en informele kramenmarkt
succesvol en dat was ook vrijdag jl. het geval. 		
foto's rob isaacs

Prijsuitreiking Fotowedstrijd Biodiversiteit

Ook Dorpshuis De Vijf Bogen uit Baambrugge was aanwezig.

Selm en Marry den Braber hebben
tijdens de receptie prachtige boeken in ontvangst mogen nemen en
de eervolle vermelding van Aagje
Rekelhof leverde haar een mooie
fles wijn op. De derde prijswinnaar,
Pieter de Vries, kon helaas niet
aanwezig zijn maar zijn welverdiende derde prijs en de fles wijn voor
zijn eervolle vermelding zijn hem
inmiddels thuis overhandigd. Ook
Peter Bakker heeft inmiddels zijn
attentie in ontvangst mogen nemen.

V.l.n.r. Luc Mur, Marry den Braber,
Aagje Rekelhof en Joost van Selm.
foto rob isaacs

Van Ekris officieel Erkend Duurzaam
Toyota van Ekris is sinds een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf.
Het certificaat Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door BOVAG en is het
bewijs dat Van Ekris in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame
verbeteringen heeft doorgevoerd.

Geduldig werd er in een lange rij gewacht om de beste wensen over te brengen
aan het nieuwe college van B&W.

Wilnis

Ledenvergadering
Passage
Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 19 januari
a.s een ledenvergadering. Ds.
H.J.J.M. Tacken, predikant van de
Janskerk in Mijdrecht, zal deze
avond een bijeenkomst houden
rond de persoon van Johannes de
Doper. Ook gasten zijn hartelijk
welkom. De avond is in gebouw De
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis
en begint om 20.00 uur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente zijn vrijdag jl. de
prijzen uitgereikt aan de winnaars
van de fotowedstrijd die deze krant
samen met milieuvereniging De
Groene Venenorganiseerde. Luc
Mur, voorzitter van milieuvereniging De Groene Venen, sprak de
winnaars in lovende bewoordingen toe en heeft hen namens de
organisatie hartelijk bedankt voor
hun inzendingen. Een dankwoord
dat uiteraard gericht is aan alle
deelnemende fotografen. We hopen
dat iedereen in september opnieuw
net zo enthousiast meedoet met de
volgende fotowedstrijd. Eerste en
tweede prijswinnaars, Joost van

De kramenmarkt had over belangstelling niet te klagen

Wat betekent Erkend
Duurzaam concreet in de
dagelijkse praktijk van het
autobedrijf? Op die vraag
heeft Van Ekris een helder
antwoord. “Wij hebben
maatschappelijk verantwoord en
duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat
wij bijvoorbeeld alleen nog maar
stille en zuinige banden verkopen en
de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen
en andere onbruikbare materialen.
We hebben waar mogelijk nader
specificeren op vormen van reductie
energiegebruik, groene stroom en
gaan zuinig om met energie.”
Ook als werkgever heeft Van Ekris
zijn zaken op orde. Duurzaam betekent in dat opzicht dat er aandacht is
voor het welzijn van de medewerkers
door goede arbeidsomstandigheden
en toekomstperspectieven te bieden.

Bedankt Corrie en Mijntje!
Op de laatste ledenvergadering in 2010 van Passage Vinkeveen is afscheid
genomen van twee bezoekdames, die al vele jaren met liefde de leden van
de vereniging bezoeken. Links op de foto Corrie Verbruggen - Versloot die
al 26 jaar bezoekjes brengt en rechts Mijntje Brouwer - Langelaar die al
50 jaar bezoeken aflegt. In weer en wind, bij vreugde en verdriet.
In de jaren '60 en '70 waren er veel kraamvisites; in de jaren '90 vooral
huwelijksjubilea en sterfgevallen. Als dank voor het vele liefdewerk werden
de dames verrast met een mooi kerststukje.

Uiteraard draait het bij
duurzaam ondernemen in
het autobedrijf ook om het
aanbieden van duurzame
mobiliteit. In de showroom
van Van Ekris staan dan ook
alle schone en zuinige modellen van
Toyota. “Wij merken dat er steeds
meer vraag is naar auto’s met een
lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik. Als geen ander kunnen
wij onze klanten informeren over de
mogelijkheden van schone mobiliteit.
Daarbij denken we verder dan de
auto’s die we nu moeten verkopen;
ook in onze werkplaats wordt op
een duurzame manier gewerkt met
duurzame materialen.”
Het certificaat Erkend Duurzaam is
onderdeel van de BOVAG Duurzaam
Ondernemen Scan en wordt getoetst
door het Instituut voor Duurzame
Mobiliteit. Het certificaat is een jaar
lang geldig.
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Prinsendweilbal speelt voor G-team HVM

Kort Nieuws

Het belooft morgenavond, zaterdag 15 januari in het AJOC clubgebouw weer een geweldig feest te worden met dweilorkest DORST
(VIOS) en Carnavalsvereniging De Huts Geklutste Kliek (AJOC). Zes
dweilorkesten, samen goed voor 120 muzikanten, spelen elk in hun
eigen stijl muziek van vroeger en nu. Een avond van echte meezingers
tot hedendaagse pop voor jong en oud.
Dit jaar nemen aan het Prinsendweilbal de volgende orkesten deel:
Haagse Bluf uit Den Haag, Heavy
Hoempa uit Uden (winnaar Mijdrechtse Dweildag), ’T Is Keun uit
Noordwijk, De Boeresoulstampers
uit Utrecht, De Flierenfluiters uit
Sassenheim en natuurlijk ons eigen
DORST.
De opbrengst van de avond gaat
dit jaar naar het G-team van de
Hockey Vereniging Mijdrecht. Het
G-team is bedoeld voor kinderen
met een verstandelijke beperking
vanaf ca. 8 jaar, die niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten
binnen reguliere sporten. Ook deze
kinderen sporten graag en hockey
is een teamsport waaraan kinderen snel veel sport- en spelplezier
beleven.

Er wordt om 20.00 uur met de loting begonnen en om uiterlijk 24.00
uur wordt het eindbedrag voor het
goede doel 2011 bekend gemaakt.
Na middernacht gaat het feest verder op muziek van de gezellige huis
DJ. Dus ook de niet dweilers komen
aan hun trekken!
Kom zaterdag 15 januari dus naar
het AJOC-clubgebouw “Immitsj”
aan de Windmolen 75 te Mijdrecht.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De entreeprijs is € 2,50 en een
consumptie kost € 1,50.

Meer informatie over het derde
Prinsendweilbal op

www.prinsendweilbal.nl .

De Ronde Venen

Gratis computerles
bij SeniorWeb

In de prijzen bij Spel en Sport 55 Plus
Afgelopen vrijdagavond werd de
traditionele nieuwjaarsreceptie van
de gemeente De Ronde Venen gehouden. Dit jaar was Sociaal cultureel centrum De Boei te Vinkeveen
aan de beurt om als gastheer op te
treden. In de sporthal en feestzaal
was er genoeg ruimte, zodat vele
clubjes en verenigingen zich konden
presenteren in de kramenmarkt.
Het thema “kennismaking met
de nieuwe gemeente” was zeer
geschikt en toepasselijk.
Natuurlijk kon Stichting Spel en
Sport 55 Plus niet ontbreken. Zij
hebben zich als doel gesteld, zoveel
mogelijk senioren uit De Ronde
Venen aan het bewegen te krijgen.
Dat is niet alleen goed voor lijf en
leden, maar ook goed voor het leggen van contacten met leeftijdsgenoten. De slogan van die avond was:
‘Zit niet op je krent, als je 55 bent.’
Om wat extra aandacht te trekken
in de stand, had men die avond bij

Spel en Sport 55 Plus een testje
inschattingsvermogen bedacht. Er
hing een groot net met ballen en
men kon het aantal ballen schatten. Onder degenen met het juiste
aantal, zou een cadeaubon van
duosport verloot worden. Dat bleek
nog niet zo gemakkelijk, want het
net was gevuld met ballen van
verschillende grootte: volleyballen,
handballen, tennisballen.
Uiteindelijk had maar één persoon
het meeste balinzicht en het juiste
aantal ingevuld en dat was mw. J.
Lustig uit Wilnis (rechts op de foto).
De volgende middag heeft de
voorzitter van Spel en Sport 55
Plus, mw. Jos Kooijman (links)
de prijswinnares verrast met de
cadeaubon.

Meer informatie over Stichting Spel
en Sport 55 Plus kunt u vinden op de
website:
www.spelensport55plus.nl.

Puppy-training weer van start bij TV Wilnis
Vanwege het grote succes in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging
Wilnis ook dit jaar weer van start
met een training voor kinderen van
zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppy-training is
het aanleggen van een basis voor het
tennisspel. Met name gaat het om
het trainen van de balvaardigheid
door oefeningen als vangen, stuiteren, gooien en goed kijken naar de
bal. De lessen beginnen in de week
van 14 februari 2010. De laatste les
(in de week van 21 maart) wordt

feestelijk afgesloten met het behalen
van het balvaardigheidsdiploma.

Seniorweb geeft komende weken
weer gratis computerles in het leercentrum aan de Energieweg 107
te Mijdrecht. Een les op woensdagmiddag 19 januari en vrijdagmorgen 21 januari voor mensen die pas
een computer hebben of die er een
willen aanschaffen. Vervolgens een
les over beveiliging van de computer
op woensdagmiddag 26 januari.
Aanmelden op tel. 0297-272720 of
b.g.g. op 0297- 282938.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen
in De Merel
Op vrijdag 21 januari 2011 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562. Aanwezig zijn om, let
op: 20.00 uur en uiterlijk om 20.15
starten met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. We spelen vier maal zestien
giffies, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares
is bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert
Aanstaande zaterdag 15 januari is
er van 09.30 tot 13.00 uur weer
een verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meijert, J. v.d. Haarlaan te Mijdrecht. U kunt er terecht
voor postzegels, munten, ansichtkaarten e.d. Ook zijn er handelaren
aanwezig en kunt u snuffelen in de
stuiverboeken. Bel voor inlichtingen
tel. 0297-289322 of kijk op

www.verzamelaarsrondevenen.nl
Om mee te kunnen doen aan de
puppy-training, hoeven de kinderen
geen lid te zijn van Tennisvereniging
Wilnis. Voor slechts 25 euro kan
uw kind deelnemen aan deze vijf
speciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind
opgeven? Neem dan contact op met
Saskia van Loon, tel. 0297-273433
of e-mail saskiavanloon@gmail.com.

Vinkeveen

Gijs van der Neut
naar finale zesballen

Fietscross bij UWTC in de lift!
De wielersport BMX (fietscross),
overgewaaid uit Amerika en in de
jaren 80 ongekend populair in Nederland, is bezig met een ware revival.
De populariteit is, geholpen door
de Olympische status, weer aan het
toenemen. Dat is bij de Uithoornse
Wieler Trainings Club goed te merken. Het ledental van alleen de afdeling BMX steeg dit jaar naar 140.
De beginnerscursus startte eind vorig
jaar met 60 nieuwe deelnemers.
De tijdens de receptie van het 75jarig jubileumfeest ontvangen giften
zijn besteed aan de jeugdopleiding. Er werden twee schitterende
nieuwe BMX-fietsen voor de jongste
deelnemers aan de beginnerscursus
aangeschaft en een videocamera
ter ondersteuning van de techniektraining. Het doel is om in de nabije
toekomst nog meer kampioenen te
mogen huldigen.
Ondanks dat de BMX baan gelegen
is in Uithoorn komen de leden uit

omliggende gemeenten als Aalsmeer,
Rijssenhout, Amstelveen, Abcoude,
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis etc.
Net als voor iedere andere vereniging
is het ook voor de UWTC een grote
zorg om de club financieel gezond te
houden. De afdeling BMX is dan ook
bijzonder trots dat ze er in geslaagd
is om vijf sponsors te vinden die de
club structureel financieel ondersteunen. Blom Metselwerken uit Vinkeveen, Tuincentrum Het Oosten uit
Aalsmeer, Truijens Administratiekantoor uit Uithoorn, De Beij Elektra BV
uit Uithoorn en Van Spankeren IT uit
De Kwakel hebben afgelopen dinsdag
4 januari hun naam voor de komende
drie jaar aan de club verbonden. De
UWTC ziet de toekomst dan ook
met groot vertrouwen tegemoet. Het
seizoen begint eind maart weer.
Wie op de hoogte wil blijven van de
ontwikkelingen bij de UWTC kijkt
op www.uwtc.nl/bmx.

Foto: De nieuwe sponsors van UWTC.

In het zesballentoernooi van
biljartclub De Merel is er in het
afgelopen weekend slechts één
speler doorgedrongen tot de finale
en wel in de C-poule: Gijs van der
Neut. Spelers als Kees Kooyman,
Bart Hoffmans, Gijs Rijneveld
en Hans Levy konden hun draai
nog niet vinden met al die ballen.
Maar er komen nog meer dagen.

Amstelhoek

Bingoavond
op 22 januari
In dit seizoen staat al de vierde
bingoavond van de Buurtvereniging
Amstelhoek voor de deur. Ook dit
keer rekenen de organisatoren als
vanouds, op een grote opkomst.
Deze vierde bingoavond vindt
plaats op zaterdag 22 januari en
begint om 20.00uur. De zaal is
open vanaf 19.15uur. De entree en
het eerste kopje koffie zijn gratis.
Adres: Engellaan 3a Amstelhoek.
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Open avonden op het VeenLanden College

Kennismaken met de middelbare school
Opnieuw maken deze zomer weer honderden leerlingen de overstap van groep acht van de basisschool naar de brugklas van de middelbare school. Het Veenlanden College doet er
alles aan om de leerlingen en hun ouders te helpen bij het maken van de juiste keuze. Marga Hoohenkerk van het VLC in Vinkeveen is, samen met nog enkele collega’s belast met de
werving van nieuwe leerlingen.
door piet van buul

Het Veenlanden College (VLC), met
vestigingen in Mijdrecht en Vinkeveen geeft les aan ruim 1800 leerlingen. In Vinkeveen richt men zich
op het VMBO-T (de oude Mavo) en
de onderbouw (klas 1 t/m 3) van de
HAVO. In Mijdrecht kunnen leerlingen terecht voor de bovenbouw van
de HAVO, voor VMBO-T- HAVO, en
voor HAVO-VWO. Mijdrecht heeft
alle drie niveaus en beide vestigingen kennen ook combinatieklassen
VMBO-T – HAVO. Om leerlingen
wegwijs te maken in het uitgebreide pakket aan mogelijkheden
worden er tal van voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Marga
Hoohenkerk, die zelf teamleidster

is voor de onderbouw in Vinkeveen,
onderhoudt het contact met de basisscholen in Abcoude en De Ronde
Venen. “Onze leerlingen komen uit
een groot gebied rond de gemeente
De Ronde Venen, zoals onder meer
Nieuwveen, Noorden, Zevenhoven,
Loenen en Vreeland. We zijn een
school met een duidelijke regiofunctie. Momenteel zijn we al bezig
met voorlichtingbijeenkomsten
op de basisscholen. Deze avonden
zijn vooral bedoeld voor de ouders
van de leerlingen van groep acht.
We vertellen de ouders het een en
ander over de verschillende studierichtingen en over de toelatingscriteria. Daarbij is voor ons het advies

van de basisschool leidend. Over het
algemeen is deze procedure helder
en werkt ook goed. Uiteraard zijn
er elk jaar wel specifieke gevallen
waarbij extra overleg nodig is. Ik
heb contacten met wel vijftig basisscholen. Die zijn vaak heel intensief
maar wel erg leuk. Het is heel belangrijk dat we de overstap voor de
leerlingen zo soepel mogelijk laten
verlopen. Voor de kinderen is het
een belangrijke fase in hun leven
en vaak bepalend voor hun verdere
toekomst. Dat moeten we dus goed
aanpakken.”
Open avonden
De tweede fase in de wervingsacti-

viteiten zijn de open avonden. “Die
open avonden zijn speciaal bedoeld
voor de toekomstige leerlingen,”
legt Marga uit. “Uiteraard zijn de
ouders hier ook welkom. Tijdens
de open avonden vertellen we wat
we allemaal te bieden hebben. Van
ieder vak is er wel een presentatie.
Wij werken in teams en de leerlingen kunnen bij de teamleiders
terecht om meer te weten te komen
over alle aspecten van het studeren
op ons college. En er zijn ook ouderejaars leerlingen aanwezig, die
rondleidingen verzorgen en dingen
uit kunnen leggen. Het is vooral ook
zaak dat de kinderen de sfeer proeven en een beetje een idee krijgen

hoe het er bij ons aan toe gaat.”
De open avond in Vinkeveen is op
maandag 24 januari a.s. van 19.00
– 21.30 uur. In de locatie Mijdrecht
is dat op donderdag 27 januari
a.s. ook van 19.00 – 21.30 uur. Op
die avonden kunnen toekomstige
leerlingen ook inschrijven voor een
speciale lesmiddag. Ze kunnen dan
een les krijgen in een vak dat ze
zelf kiezen. Op die manier krijgen
ze een goede indruk van de manier
van lesgeven op het VLC. Die lesmiddag is op woensdagmiddag 16
februari. De uiteindelijke inschrijving als leerling van het VLC kan
zowel in Mijdrecht als in Vinkeveen
op 2, 3 of 4 maart a.s.

Inschrijfdata
nieuwe leerlingen
op 2, 3 en 4 maart 2011

f Atheneum
f Havo
f Vmbo-t

OPEN AVONDEN
Vinkeveen, maandag 24 januari 2011
Mijdrecht, donderdag 27 januari 2011
Van 19.00 tot 21.30 uur

www.veenlandencollege.nl
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Nick Sijmons is zaterdag jl.
clubkampioen 2010 geworden bij
zwem- en polovereniging De Amstel.
Met 246,74 punten met de volgende
eindtijden: 50m. school: 0.38,36;
50m rug: 0.34,18; 100m vrij: 1.05,43
en 100m wissel: 1.14,13 was hij de
winnaar. Op de tweede plaats eindigde Niké van Duijkeren met 247,35
punten en Mark Visser werd derde
met 248,59 punten. Robert van
Duijkeren won de sprint; Elrik Maat,
Coen van Haaster en Max de Jong
wonnen de surprise-estafette en
de familie de Jong won de familieestafette. Kijk voor meer foto's op:
www.zpv-de-amstel.nl.

Eigenlijk kan je niet de leeftijd van een vrouw vragen. Maar Ria de Korte, CDA kandidaat
voor de provinciale Staten, vindt dat geen probleem. Zo kon tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van De Ronde Venen op de stand van het CDA geraden worden hoeveel dagen jong
Ria op die dag was. Drie mensen hadden hetzelfde getal genoemd en dat was op 8 dagen na
het juiste aantal dagen wat 18972 dagen was. De drie winnaars kregen ieder een kaas van
de kaasboerderij “van der Arend” uit Vinkeveen uitgereikt door Ria de Korte. De heer van
Ankeren uit Wilnis (foto) was één van de winnaars.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
22-03-2005 10:16 Pagina 1
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

8720 adv P.A. v Rooyen 260x190

Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Bodyshape bij GVM
Na een aantal jaren van afwezigheid is GVM weer gestart met het geven van
lessen Bodyshape. De lessen zijn zeer gevarieerd en staan onder leiding van
onze ervaren instructrice Françoise Bonneveld.
Wilt u de drukte van de sportschool ontwijken en in een gemoedelijke sfeer
weer sportief bezig zijn, dan bent u bij ons aan het goede adres. De lessen
worden gegeven op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in sporthal
De Willisstee. U kunt altijd vrijblijvend twee lessen op proef meedoen. Kijk
voor meer informatie op www.GVM79.nl of mail naar veerh036@planet.nl.
Bent u weer toe aan een goede conditie en strakker lijf, dan is dit uw
kans.

Hoe maak je geheugenproblemen
bespreekbaar in relatie en gezin?
“Mijn man vergeet steeds vaker de
gewoonste dingen. Maar volgens
hem ligt het gewoon aan het ouder
worden. Mijn kinderen en ik zijn
bang dat er meer aan de hand is.
Hoe maak ik dit bespreekbaar?”
De partner of de kinderen merken
het vaak als eerste als er iemand
in de familie geheugenproblemen
krijgt. Als dit vroegtijdig wordt
erkend is er een hoop leed te
voorkomen. Wat kunt u doen en hoe
betrekt u familie en andere relaties
erbij? Op 26 januari a.s. van 14.00

tot 15.30 uur vertelt Marianne van
Voorthuizen van Zuwe Maatschappelijk Werk over de dagelijkse
praktijk. Er is volop gelegenheid om
vragen te stellen en andere deskundigen te ontmoeten. De toegang is
gratis en iedereen is welkom bij het
Alzheimercafé Abcoude. Locatie:
Stichting Tympaan, Dorpszicht
22, Abcoude. Meer informatie of
vervoer nodig? Belt u dan met
Marianne Jonker, coördinator van
het Steunpunt Mantelzorg van
Tympaan, tel. 06-45103660.

De dood is niet erg als het leven goed is geweest.

			

Nu ook ‘Oppeppers’ in de Ronde Venen

Onze lieve, dappere, wijze moeder en oma is overleden

JO TROMP - AARSMAN
weduwe van Wim Tromp
eerder weduwe van Luuk Bunschoten
* 12 juli 1922 te Vinkeveen

† 12 januari 2011 te Vinkeveen

Met dank aan het personeel van Zuwe Maria-Oord voor de liefdevolle aandacht en zorg
die zij aan onze moeder hebben gegeven.
Johan en Hetty			
Jeroen en Nicole			
Matthijs en Annemarie, Stian
					
Kiek en Nico			
Niels en Sandra, Chris		
Vincent en Lies			
David en Kelly			
Mies en Frits			
Jim, Pauline			

Manja en Bach
Meryl, Jaap, Lotte
Luus en Peter
Anne, Pieter
Ton en Henny
Stefan, Dennis, Julian
Jetty en Frank
Rosanne, Tessa, Frans

						
Correspondentieadres:
Johan Bunschoten		
Dodaarslaan 70
3645 JE Vinkeveen
Onze moeder is overgebracht naar Mortuarium Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen,
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op maandag 17 januari om 14.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Vinkeveen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Partycentrum Roekz, nabij de
kerk.

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

Op de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente De Ronde Venen was voor
het eerst Wensstichting ‘De Oppepper’
uit Abcoude met een grote delegatie
vertegenwoordigd. Het doel was om
ook de inwoners aan de ‘overkant’ te
informeren over dit Goede Doel, het
belangeloos vervullen van wensen
voor chronisch zieke mensen.
Op de nieuwjaarsreceptie kreeg
Wensstichting ‘De Oppepper’ de kans
om zichzelf te presenteren aan het
grote publiek en daar is dankbaar
gebruik van gemaakt. De vele bezoekers lieten zich graag informeren
over de Wensstichting en belangstellenden hadden zich als vrijwilliger
aangemeld. Wensstichting ‘De Oppep-

per’ verzorgt gratis verwendagen voor
mensen met een levensveranderde
en/of levensbedreigende chronische
aandoening. Tijdens zo’n verwendag,
die wij Oppepperdag noemen, worden
allerliefste en vaak langgekoesterde
wensen vervuld. Vrijwilligers uit deze
regio verwennen hun medemens
graag. Dus wie een ander ook een
geweldig mooie Oppepperdag gunt,
kan zich aanmelden via
www.deoppepper.nl of per telefoon:
0294-281549 of 0294-777728.

Kappen van bomen in De Ronde Venen
In de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude bestonden
twee verschillende regels met betrekking tot het kappen van particuliere bomen. In Abcoude was een vergunning verplicht, in de voormalig
gemeente De Ronde Venen was geen vergunning nodig.
In de vergadering van 3 januari jl. heeft de gemeenteraad besloten dat
men nog nader wil praten over dit onderwerp. Om tot de uitkomst van deze
bespreking duidelijkheid en uniformiteit te bieden, heeft de raad besloten
dat voorlopig een “Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden” (kapvergunning) nodig is voor een selecte lijst bomen. Deze lijst
bestaat uit ‘Monumentale bomen’ van de oude gemeente Abcoude en
‘Waardevolle bomen’ van de oude gemeente De Ronde Venen. Overige
particuliere bomen blijven vergunningsvrij. Voor bomen die gemeentelijk
eigendom zijn, verandert er niets, daarvoor is een nog steeds een vergunning nodig.
Op www.derondevenen.nl
kunt u een lijst met
waardevolle en monumentale bomen kunt u
hier downloaden. Meer
informatie over de aanvraag van vergunningen,
vindt u hier.
Heeft u vragen over de
lijst en/ of de aanvraag
van de vergunning, dan
kunt u contact opnemen
met de gemeente via tel.
0297- 29 17 49.
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Politie nieuws
Snelheidsduivels zijn rijbewijs kwijt op A2

Grote verkeerscontroles A2
foto peter bakker

Dinsdagavond hebben diverse overheidsinstanties een grote verkeerscontrole gehouden in het kader van het project Mobiel
Banditisme.
Door een speciaal team van specialisten
werd er vanaf 16.30 uur tot 00.00 uur
gecontroleerd. Langs de A2 stonden aan
beide kanten kentekenregistratiewagens.
Via motoren werden de auto's die verdacht
waren of gesignaleerd waren naar de
parkeerplaats bij de Shell Haarrijn of Shell
Ruwiel begeleid.

Tijdens de controle waren er medewerkers
van de Belastingdienst / Douane, de Koninklijke Marechaussee, de Korps Landelijke
Politiediensten, de Vreemdelingenpolitie
Utrecht, de Verkeersdienst Utrecht en de
Afdeling Informatie Analyse.
Er zijn ruim 15.000 auto's gescand met de
ANPR (computer met automatische kentekenplaatregistratie). Er zijn 20 bekeuringen
uitgeschreven voor diverse verkeersovertredingen, vier rijbewijzen zijn ingevorderd
vanwege te hard rijden. De belastingdienst
heeft beslaggelegd op 25 voertuigen.

Mijdrecht

Auto te water door gladheid
foto peter bakker

Dinsdagmorgen rond 4.00 uur is er een auto
te water geraakt op de Ringdijk Tweede
Bedijking in Mijdrecht.
Een nog onbekende automobilist reed richting
De Hoef toen hij na een scherpe bocht vermoedelijk de macht over het stuur verloren is.
De auto belandde hierbij in de sloot.
De gealarmeerde hulpdiensten, waaronder
duikers van de brandweer, konden na een
zoektocht geen bestuurder of inzittenden
vinden.

Agenten zagen een voetspoor van water en
modder op de weg. Zij volgden het spoor,
maar dat liep op de Oude Spoorbaan in De
Hoef dood.
Aan de hand van het kenteken werd contact
opgenomen met de tenaamgestelde van de
auto. Daarbij bleek dat zijn auto gewoon bij
hem op de oprit stond. De kentekenplaten
op de aangetroffen auto waren dus vals. De
politie zet het onderzoek naar de herkomst
van de auto en naar de bestuurder voort.

Vinkeveen

Gewapende straatroof in Vinkeveen
Op zaterdagavond 8 januari rond 23.00 uur
kwam bij de politie een melding binnen van
een straatroof. Twee jongens uit Vinkeveen
moesten onder bedreiging van een mes
onder andere hun telefoon afstaan aan een
groep jongens.

De slachtoffers noemden twee namen van
verdachten. Deze en nog twee verdachten
konden in hun woning in Vinkeveen worden
aangehouden en zijn in verzekering gesteld.
Na doorzoeking van de woning werden de
gestolen goederen en het gebruikte mes
teruggevonden.

foto peter bakker

Twee automobilisten raakten op dinsdagavond
11 januari hun rijbewijs kwijt omdat zij meer
dan 50 km/u te hard reden.
Rond 21.00 uur reed een agent in een onopvallende videoauto over de Rijksweg A2 in de
richting van Amsterdam. Hij volgde een hard
rijdende automobilist en klokte hem ter hoogte
van Abcoude op 175 km/u, terwijl ter plaatse
een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. De
automobilist, een 35-jarige man uit Brussel,
werd aan de kant gezet. Tegen hem is proces-

verbaal opgemaakt en hij moest zijn rijbewijs
inleveren.
Een 44-jarige automobilist uit Zeist reed rond
22.30 uur met een pittige snelheid over de
Rijksweg A2 in de richting van Utrecht. Een
agent ging achter de Zeister aan en klokte hem
ter hoogte van Breukelen op 157 km/u, 57
km/u meer dan de toegestane maximumsnelheid van 100 km/u. De man werd aan de kant
gezet. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en
kreeg een proces-verbaal.

Abcoude

Fietser gewond
Maandagmiddag 10 januari rond 13.55 uur
reed een 67-jarige vrouw uit Abcoude met
haar fiets over de Heinkuitenstraat, komende
uit de richting van de Raadhuislaan en gaande
in de richting van de Meerweg. Een 57-jarige
fietser uit Abcoude reed vanaf het fietspad

langs de vijver de Heinkuitenstraat op, maar
zag daarbij de vrouw over het hoofd. Zij
botsten tegen elkaar, waardoor de vrouw ten
val kwam. Zij werd met pijnklachten in haar
nek en rug per ambulance naar het AMC in
Amsterdam gebracht.
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www.amstelveencollege.nl

Ouderen op stap met
Zuwe Zorg en Aveant
Goed nieuws voor ouderen die zin hebben in een dagje uit en de dagelijkse routine willen doorbreken. Zorgorganisaties Aveant en Zuwe
Zorg organiseren dit jaar samen zes dagtochten, die worden begeleid
door een verpleegkundige en enkele vrijwilligers. Met een luxe touringcar worden de mooiste plekjes van Nederland bezocht.
Het wordt het derde jaar dat er
dagtochten worden georganiseerd.
Het is een dagje uit voor mensen
die zelf niet meer zo goed alleen op
pad durven, of iets minder mobiel
zijn, maar bovenal behoefte hebben
aan gezelligheid met anderen. De
vertrouwdheid van een zorgorganisatie blijkt voor velen een reden
om mee te gaan. Ook kinderen van
deelnemers vinden dit vaak een
prettig idee. Een dagtocht zorgt
ervoor dat mensen die veel alleen
thuis zitten nieuwe sociale contac-

ten opdoen. De dagelijkse routine
en eenzaamheid wordt doorbroken.
De dagtochten zijn betaalbaar voor
iedereen en met een Servicepas van
Aveant of van Zuwe Zorg krijgen
deelnemers korting.
Zin in een lekker dagje uit? Meld u
aan bij Aveant of Zuwe Zorg:
Aveant, tel. 0900 – 2 111 222

www.aveant.nl/dagtochten
Zuwe Zorg, tel. 0900 – 235 98 93

www.zuwezorg.nl/dagtochten

Dagtocht Programma 2011 Zuwe Zorg en Aveant

Open Huis

16 februari Kastelentocht
O.a. een sfeervolle tocht door de bossen en langs prachtige kastelen en
landgoederen. Lunch inbegrepen.
16 maart Rotterdam
Een ontdekkingstocht van onze wereldberoemde havenstad vanaf het
water en het land. Lunch inbegrepen.
28 april Bloesemtocht
Prachtige dorpjes, oude boerderijen, slingerende dijkjes en
rietvelden en een boottocht over
de Linge. Lunch inbegrepen.

LOCATIE HAVO-VWO (ATHENEUM EN ACE-GYMNASIUM)

Startbaan 12 Amstelveen.
Maandag 17 januari 2011aanvang programma 19.30 uur.
Vrijdag 28 januari 2011 aanvang programma 19.30 uur.

14 juni Texel
O.a. een mooie tourrit door het gevarieerde landschap van Texel en een
bezoek aan de gezellige badplaats De Koog.
Lunch en diner inbegrepen.

LOCATIE MAVO (VMBO-T)

Tulpenburg 1 Amstelveen.
Vrijdag 21 januari 2011 aanvang programma 19.30 uur.

17 augustus Struisvogelboerderij en
Biesbosch
Leer alles over struisvogels en geniet
van een vaartocht door het uitzonderlijk
natuurgebied van de Biesbosch.
Lunch en diner inbegrepen.

LESJESMIDDAGEN

Locatie Havo-Vwo: woensdag 26 januari
(ook masterclass ACe-Gymnasium) en woensdag
16 februari, aanvang 14.30 uur.
Locatie Mavo: woensdag 26 januari en woensdag
16 februari, aanvang 14.30 uur.

20 oktober Historische Amstelcruise
Amsterdam bewonderen vanaf het water.
Lunch inbegrepen.

WWW.AMSTELVEENCOLLEGE.NL
Inschrijven woensdag 2 maart, 14.00 - 18.30 uur op beide locaties

Voorkom lekkage door smeltwater
Zoals we allemaal gemerkt hebben, worden de winters strenger en neemt daarbij ook de sneeuwval toe.
Wij krijgen zeer veel vragen over en meldingen van lekkages bij dakramen en goten en kozijnen. Vaak blijkt
namelijk dat de sneeuw tussen de pannen en andere openingen in het gevelblad gaat zitten. Als de sneeuw
smelt zoekt dit water zijn weg naar binnen. Sneeuw smelt langzaam, waardoor het water niet normaal
wegloopt zoals bij een regenbui.
In het buitenland zijn de bouwconstructies hier wel op berekend, maar bij ons in Nederland lang niet altijd.
Daarom raad ik u aan om bij langdurige
sneeuwval de sneeuw rondom dakramen
met een stoffer weg te halen. Dat voorkomt lekkage als de sneeuw weer gaat
smelten. Hetzelfde geldt voor kozijnen en
andere kwetsbare delen of volgesneeuwde
openingen in gevelelementen.
Deze wintertip wordt u aangeboden
door de duizendpoot in De Ronde Venen

www.ronaldvaneijk.nl
T.: 0297 - 25 38 00.

Advertentie103x63.indd 1

22-7-09 19:31
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Radioman in hart en nieren Andy Teerlink:

“Werken voor de TV is leuk,
maar ik ben een echte radioman”
Hij heeft een opleiding Licht en Geluid gevolgd aan het ROC in Utrecht, heeft jarenlang samen met een
vriendengroep een online radiozender draaiende gehouden, speelde in verschillende bands, regelde zeker
vier jaar lang het licht en geluid bij de musicals en talentenjachten van het Veenlanden College te Mijdrecht
en is nu vrijwel dagelijks te horen op de lokale radiozender Midpoint FM. Het is duidelijk: Het leven van
Andy Teerlink staat in het teken van muziek en techniek!
tekst valerie sambrink sanderink

Veenlanden College
De vrolijke Andy vertelt: “Tot en
met groep acht van de basisschool
had ik heel weinig met muziek.
Ik merkte wel dat wanneer ik bijvoorbeeld op het keyboard speelde,
dit best goed ging, maar heb toen
nooit veel met muziek gedaan. Als
scholier op het Veenlanden College
in Mijdrecht kwam daar al snel verandering in. Daar werden muziek
en de techniek die daarbij hoort al
snel passies van mij. Ik regelde het
licht en geluid bij de schoolmusicals
en zorgde als toneelmeester ervoor
dat de juiste decors op het juiste
moment op het podium stonden.
Inmiddels zit ik al ruim vier jaar
niet meer op het VLC. Toch help ik
nog steeds met de musicals. Eerst
als muzikant in de musicalband en
nu als begeleider van deze band.
Elke week gaan we gezamenlijk
repeteren en hoewel de musical The
Wiz pas in maart uitgevoerd wordt,
is de band er nu al bijna klaar voor.
De bandleden gaan zelfs binnenkort
naar een opnamestudio in Amsterdam om een CD op te nemen.
Dat heb ik samen met een vriend
geregeld. Zo hebben ze een mooi
aandenken aan de musical.”
YoRadio
Naast zijn activiteiten bij de musicals en de talentenjachten, had
Andy het tijdens zijn middelbare
schoolperiode ook druk met een
online radiostation: YoRadio. Andy:
“Samen met Pascal van de Loo en
Pepijn van den Berkhof heb ik dat
radiostation op internet opgericht.
In de garage van Pascals vader
konden we de apparatuur neerzetten. Vanuit deze garage zonden wij
uit. Steeds meer mensen wilden ons
helpen en uiteindelijk hadden we

Het maken van een
videoproductie bij
Videoclub DRV
Videoclub De Ronde Venen organiseert op 20 januari a.s. een informatieve avond over het maken van een
videoproductie, verzorgd door Gijsbert Tukker. Hij zal drie films vertonen: 1 documentaire en 2 korte
films. Hij bespreekt de 'making of'
van alle drie. Aan de orde komen o.a.
project aanpak, scenario, opnames en
montage, maar ook licht en geluid,
gebruik van animatietechnieken en
Google Earth.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen. Bezoek
een clubavond en kijk voor data en
programma op:

www.videoclub-derondevenen.nl.
De secretaris staat u graag te woord
op tel. 020 - 822 04 22.

foto patrick hesse

Goede voornemens
De magazines en damesbladen
staan vol verhalen over goede
voornemens en hoe je je aan je
goede voornemens kunt houden.
Alle goede tips ten spijt sneuvelen
de meeste goede voornemens al
in de eerste uren of dagen van het
nieuwe jaar. U heeft vast en zeker
ook goede voornemens en we hopen dan ook van ganser harte dat u
het volhoudt en u uw voornemens
tot een goed einde zult brengen.

een groep van 15 man die op vrijwillige basis programma’s maakte.
Het was ontzettend leuk om te
doen, maar eind 2008 hebben we
na anderhalf jaar besloten de stekker eruit te strekken. Volgens de
wet moet je voor het uitzenden van
muziek een fors bedrag betalen.
De technische apparatuur voor
zo’n radiostudio is al erg duur. Dat
konden we nog met het geld dat we
met onze bijbaantjes verdienden
betalen, maar die hooggeprijsde
muziekrechten maakten het voor
ons als amateurs onmogelijk om
door te gaan. Dit betekende het
einde van ons station.”
Midpoint
Het einde van YoRadio betekende
niet het einde van Andy’s carrière
als DJ. Inmiddels is Andy al twee
jaar actief voor de lokale radiozender Midpoint FM. Andy: “Op dit
moment presenteer ik elke doordeweekse morgen en op vrijdag- en
zaterdagavond een programma. In
het ochtendprogramma genaamd
‘Andy in de lucht’ doe ik verslag van
het laatste nieuws en laat ik leuke
muziek horen. Op vrijdagavond help
ik een nieuw meisje en op zaterdagavond verzorg ik samen met Thijs
en Eefje het programma ‘WZZP’,
een radioprogramma voor jongeren. Hierin behandelen we op een
grappige wijze het nieuws, hebben
we het over uitgaan en draaien we
muziek die geliefd is bij jongeren.
Ook komen er regelmatig –nu nogonbekende bands in de studio. Daar
zitten soms erg goede bands tussen.
Zo geloof ik zelf erg in de band
Dahl uit de omgeving van Zoetermeer. Die band heeft in mijn ogen
veel potentie. Naast mijn werkzaamheden voor de radiozender
help ik ook wel eens mee met de televisiezender van Midpoint. Zo ben
ik er wel eens bij tijdens het filmen
en verzorg ik de camerabeelden of
het geluid. Ook help ik bij drukte
met het monteren. Dit vind ik ontzettend leuk om te doen, maar geef
mij toch maar de radio. Ik ben een

echte radioman en ben graag bezig
met muziek en geluid. De combinatie van een ochtendprogramma
en een avondprogramma heb ik
afgelopen jaren erg leuk gevonden.
Maar voor vrijwilligerswerk is het
wel erg veel. Aangezien ik bij het
ochtendprogramma geen side-kick
heb, is het ondanks mijn gepraat erg
stil in de studio. Je wilt wel actueel
zijn, dus alles moet last-minute gebeuren. Als er dan niemand anders
is om de nieuwtjes voor te bereiden,
moet je alles tegelijk doen: liedjes
opzoeken én nieuwtjes opzoeken en
uitwerken. Bovendien moet ik ook
aan mijn toekomst denken. Daarom
heb ik besloten om eind januari met
het ochtendprogramma te stoppen.
Maar met WZZP ga ik zeker door!
Ik ga Midpoint dus nog niet verlaten, daarvoor heb ik het er veel te
goed naar mijn zin.”
Toekomstmuziek
De fanatieke DJ zegt veel bij Midpoint geleerd hebben. Hij werkte
hier samen met oud-werknemers
van de bekende radiozender 538
en kreeg van zijn collega’s opbouwende kritiek waar hij daadwerkelijk iets mee kon. Ook heeft Andy
verschillende keren zijn eigen stem
opgenomen en hier kritisch naar
geluisterd. Zo ontdekte hij verbeterpunten en hier ging hij hard mee
aan de slag. Inmiddels is Andy klaar
voor het echte werk. Andy: “Ik heb
een demo gestuurd naar allerlei
radiozenders waar ik graag voor
zou willen werken. Mijn einddoel is
DJ bij 3FM te worden, maar daarin
ben ik absoluut niet de enige. Ik wil
het wel graag proberen, want Radio
3FM is een zender die volledig in
mijn stijl is met veel grapjes en leuke bands. Mocht dit niet lukken zal
ik er niet jaren om treuren. Daar
heb ik namelijk niets aan en daar
kom ik ook niet verder mee. Toch
hoop ik ooit als DJ bij een professionele radiozender te eindigen en
dan het liefst een zender die goed
bij mij past. Dat zou mijn ultieme
toekomst op radiogebied zijn.”

De meeste mensen vinden hun
goede voornemens in het landelijke
rijtje goede voornemens. De top
10 lijkt internationaal elk jaar
hetzelfde te zijn dus we vertellen u
waarschijnlijk niets nieuws als we
ze hier nog even voor u opsommen:
Beginnen met afvallen, stoppen
met roken, gezonder eten, meer
bewegen, minder snoepen of drinken, meer tijd maken voor familie
en vrienden, minder geld uitgeven
en meer sparen, een betere baan
zoeken en vrijwilligerswerk gaan
doen. Allemaal zeer legitieme
voornemens en allemaal even
uitdagend.
Wij als bestuur van Milieuvereniging De Groene Venen hoeven
niet veel moeite te doen om onze
goede voornemens voor 2011 op
een rijtje te zetten want doorgaans
behelzen onze goede voornemens
elk jaar dezelfde onderwerpen.
Onze 10 goede voornemens voor
2011 zijn:
• Ervoor zorgen dat De Ronde
Venen een echte Groene Hart
gemeente wordt
• Het tegengaan van de verloedering van onze prachtige plassen
• Uitvoering van ontwikkeling
natuurgebieden (EHS, Groene
Ruggengraat)
• De ontwikkeling van ons
proefproject weidevogels op de 20
hectare grond die wij van Staatsbosbeheer in gebruik zullen gaan
krijgen
• Leden meer bewust maken
van het bijzondere karakter van
de woonplaats en hen nog meer
betrekken bij onze activiteiten
• Betere voorlichting over het
groen om ons heen en betere
groenvoorzieningen in de wijken.
We zullen dit jaar nog strakker kijken naar bomenkapvergunningen
• Nog meer letten op nieuwbouwprojecten om te zien of deze in het
karakter van onze dorpen passen.

• En nog beter contact met de
overheid (milieuadviesraad etc.)
• Nog meer opkomen voor de belangen van onze leden en inwoners
van onze gemeente
• Vormgeven van onze samenwerking met “Spaar het Gein”
Het wordt voor ons dus net zo’n
druk jaar als 2010, maar tevens
ook een heel uitdagend nieuwjaar.
Onze 10 goede voornemens geven
een goede indruk van ons beleidsplan. We blijven dit jaar werken
aan onze relatie met de gemeente
maar ook aan onze relatie met
u want alle beslissingen die onze
gemeente neemt, kunnen consequenties hebben voor uw leefomgeving. Zo zullen wij altijd proberen
te voorkomen dat het groen in
onze straten en op onze pleinen
wordt aangetast door het onnodig
kappen of snoeien van bomen en
struiken. En als het niet anders
kan dan zullen wij ons hard maken
voor herplanting, iets waar onze
gemeente niet goed in is. Want wij
weten zeker dat het groen in uw
straat en rondom uw huis belangrijk voor u is.
Ook zullen we alle nieuwbouwprojecten volgen en ervoor zorgen
dat ze het landschap niet onnodig
aantasten en dat het oorspronkelijke karakter van onze gemeente
gehandhaafd blijft. Het is belangrijk dat nieuwe woningbouwprojecten passen in de geplande
natuurgebieden zodat mens en dier
op een goede manier naast elkaar
kunnen leven.
De plassen moeten dusdanig worden gebruikt en onderhouden dat
het voor iedereen leuk blijft om er
te recreëren. We willen van onze
plassen genieten en ons niet tijdens
een vaartochtje ergeren aan allerlei rommel op de eilanden. Mensen
willen rust en ruimte en dat willen
onze weidevogels ook. Vandaar dat
onze vereniging een 20 hectare
groot stuk grond zal gaan inrichten
om uit te vogelen wat weidevogels
nodig hebben om te nestelen en
hun jongen groot te brengen en
dan zodanig dat ze jaarlijks zullen
terugkeren.
Uw vereniging als uitvoerend
natuurbeheerder! Wat een prachtig
begin van dit nieuwe jaar! En dat
is natuurlijk ook wat wij u toewensen: een prachtig maar vooral ook
een heel groen nieuwjaar!

www.degroenevenen.eu
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Zondagmiddag: Swing at the Fetha Groot huisconcert
KSAB

Op 23 januari om 15.00 uur zullen
talentvolle (amateur)musici uit
Abcoude en Baambrugge spelen
en zingen in de Dorpskerk van
Abcoude.

Naast de aandacht voor Theater Piet Mondriaan in Abcoude en
Schouwburg Amstelveen, deze week de spotlights op Stichting Cultura De Ronde Venen. In de maandelijkse reeks van voorstellingen
zal op vrijdag 28 januari popzangeres Margriet Eshuijs optreden in
De Meijert. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Nederpop icoon Margriet Eshuijs in De Meijert

‘House For Sale is eigenlijk een
moeilijk liedje om goed te zingen’
Margriet Eshuijs (1952) werd in Nederland bekend nadat in april
1975 het nummer House For Sale van haar band Lucifer op nummer
vier van de Nederlandse Top 40 kwam. Het nummer staat ook al jaren
zo vast als een huis in de Top 2000, in de editie van 2010 op nummer
890. Ook Self Pity (1977) en Black Pearl (1982) stonden hoog in
de hitparade. Sinds 1985 is haar levenspartner zanger/gitarist/componist Maarten Peeters, die in 1989 zelf ook een grote hit had met
White Horses in the Snow. Aangevuld met pianist en accordeonist Co
Vergouwe toeren ze langs de Nederlandse theater.
foto patricia steur

Je koos half jaren tachtig
als een van de eerste
Nederlandse popartiesten
om theaterconcerten te
gaan doen.
“Het jongerencircuit werd
toen steeds kleiner. Ik wilde graag blijven optreden
en mijzelf ook verbeteren.
In het theater is er stilte
en aandacht. Het is een
hele mooie plek om te
spelen. In je theaterstoel
kun je intenser opnemen
wat een muzikant doet.”

Maarten zegt op je website dat de uitvoering van House For Sale
nu klinkt als de ‘mooiste uitvoering ooit’.
“Dat liedje is voor mij elke avond nieuw. Het is niet makkelijk weg te
zingen, maar een hele klus. Vroeger deed ik het altijd met twee vingers
in mijn neus, maar het is eigenlijk een hartstikke moeilijk liedje om,
ook vocaal, goed te doen. Het heeft een mooie plek tussen al mijn
andere liedjes.”
Je noemt de liedjes van Maarten ‘de kern van mijn loopbaan’.
“Dat klopt. Die liedjes zijn de basis van mijn optreden en repertoire.
Maarten is eigenlijk mijn speciale gast in de theatertour en zingt ook
een aantal liedjes, zoals Verloren Tranen (geschreven voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork,red.) en God is Asleep.”
In 2001 verschenen de cd’s In Concert en Time. Wanneer verschijnt
er nieuw plaatwerk?
“Op 7 maart verschijnt een cd, geproduceerd door Maarten, over expolitieke gevangen ‘40-‘45. Het is een project (cd en informatieproject,
red.) bedoeld voor Pabo-studenten, waarmee zij op lagere scholen
lesprogramma’s kunnen maken. Het thema is: het durven nee zeggen
en opkomen voor een ander. Artiesten als Moke, Claudia de Breij en
Freek de Jonge hebben verhalen en het gedachtegoed vertaald naar
liedteksten. Ik werk er ook aan mee. Als de theatertour klaar is gaan
we een Engelstalig album opnemen, ook liggen er Nederlandse nummers klaar.”
Margriet Eshuijs is op 28 januari te zien in
De Meijert in Mijdrecht.

www.cultura-drv.nl
www.margrieteshuijs.nl

Zondagmiddag 16 januari a.s. is
het weer "Swing at the Fetha" in
Het Dorpshuis aan de Fetha 16 te
Vreeland. Een knusse, gezellige,
warme zaal waar het van 14:30 tot
ca. 17:45 uur nog gezelliger wordt
dankzij de muzikale en Jazzy klanken van het Combo op het podium.
De zaal is open vanaf 14 uur en de

toegangsprijs bedraagt 5 euro p.p.
Er wordt geluisterd, geapplaudiseerd en zo af en toe gedanst op
een uptempo stuk dat zich goed
leent voor een foxtrot of een swing.
De vriendelijke bediening van Het
Dorpshuis verzorgt (tegen betaling
uiteraard) de drankjes en de hapjes.

15 januari inspiratie dag
bij Studio Ongewoon
Op zaterdag 15 januari a.s. organiseert Studio Ongewoon in samenwerking met architect Roland Borst van Studio 110 opnieuw een inspiratie dag voor iedereen die bezig is met interieur. Wilt u advies over
kleur, verlichting, meubelmaatwerk, aanbouw of verbouw? U krijgt nu
de kans om met een persoonlijke stylist, ontwerper of architect een
brainstormsessie aan te gaan van een uur. Kennismaken kan zonder
afspraak dus u kunt gewoon langs komen.
Studio Ongewoon is
een interieurwinkel
met een eigen uitstraling en een bijzondere sfeer. Een plek
voor advies, ontwerp
en verkoop. In de
designshop is een
ruim aanbod meubels,
lampen en accessoires
te vinden van bekende,
maar vooral onbekende merken. Merken en
modellen die niet op
iedere straathoek te
koop zijn. Daarnaast
zijn er allerlei stalen
van bijzondere vloeren, gordijnen
en karpetten. Alles om een totaalbeeld te kunnen schetsen van een
interieur.
De Studio is 15 januari van 10 tot
17 uur geopend. Loop gerust bij
ons naar binnen of maak alvast
van te voren een afspraak! Om een
goed beeld te kunnen vormen is het
belangrijk om op de dag zelf zoveel
mogelijk informatie mee te nemen,
zoals foto’s, bouwtekeningen, schetsen e.d.
Op deze dag zijn de volgende
deskundigen aanwezig:
• Roel Smit: vormgeving. Hij
adviseert en ontwerpt interieur en
meubels op maat. En zorgt voor de
juiste realisatie. Roel vertaalt uw
wensen in een bijzonder, praktisch
en eigentijds ontwerp.
• Mariska Wijtmans: interieuradvies op maat. Een woning inrichten
of veranderen is meestal niet zo
eenvoudig. Het enorme aanbod, de
ruimte en natuurlijk uw persoonlijke wensen vormen een complex

geheel. Mariska adviseert op het
gebied van indeling, kleur, stoffering
en verlichting.
• Roland Borst, de architect achter
Studio 110. Betrokken bij zeer
uitlopende projecten, van dakkapellen naar projectontwikkeling en van
Vinkeveen tot Ghana. Studio 110
begeleidt de opdrachten gedurende
het bouwproces door middel van
een heldere werkwijze en volgens
een eigen visie. Studio 110 neemt u
mee van idee tot concreet gebouw!
Speciale aanbieding:
Bij besteding van 1.000 euro of
meer bij Studio Ongewoon ontvangt
u twee kaarten voor de musical
‘Soldaat van Oranje’, ter waarde
van 55 euro per kaartje.
Voor meer informatie;
Studio Ongewoon
Bozenhoven 63 te Mijdrecht
Mariska Wijtmans:
info@studio-ongewoon.nl
Roel Smit:
info@studio-ongewoon.nl
Roland Borst; info@studio110.nl

De KSAB Abcoude Baambrugge organiseert een groot huisconcert: talentvolle amateurs zijn uitgenodigd
om te zingen en/of te spelen. Vorig
jaar was dit concert een succes: de
inwoners zijn muzikaal actief en
willen dit graag laten horen Dit jaar
treden dan ook ruim 50 mensen
op: leden van de Harmonie vormen
een blaaskwartet, Gran Frutta zingt
klassieke liederen, het Creatonkoor
zingt liederen uit alle windstreken,
een pianist speelt Mozart, 6 duo’s
en trio’s spelen en zingen in diverse
formaties klassieke muziek. Na het
concert kan er nagepraat worden
bij een glas wijn.

Kaarten zijn tot 22 januari à € 9.00 (donateurs € 7,50) tot 16.00 uur verkrijgbaar bij drogisterij Van der Geest of tot
17.00 uur bij boekhandel Sprey (beide
in Abcoude), op 23 januari vanaf 14.30
uur in de Dorpskerk. Bovendien via de
website: www.abcoudeconcerten.nl.

Regio

Lezing over
kinderbijbels
Nederland heeft iets met kinderbijbels. In geen land ter wereld zijn
zo veel verschillende kinderbijbels
verschenen: tot nog toe zo'n 900
titels, meer dan in het Duits of
Engels. Hoe komt dat? Wat maakt
de Nederlandse geschiedenis van
kerk en christendom, van onderwijs en opvoeding, zo anders dan
die van andere landen?
Het eerste boek dat op een kinderbijbel lijkt verscheen in 1640. Al
meer dan drieënhalve eeuw zijn dus
mensen in de weer om bijbelverhalen over te dragen aan kinderen.
In een lezing gaat Willem van der
Meiden in op de rijke geschiedenis
van de Nederlandse kinderbijbel
en zet die tegen de achtergrond
van de geschiedenis van kerk en
samenleving in ons land. Hij stelt
de vraag hoe een mens anno 2010
in vredesnaam zou kunnen kiezen
uit het overstelpende aanbod van
kinderbijbels op de markt Nederland Kinderbijbelland. Hoe maak
je als ouders en grootouders een
keuze? Waar moet je op letten? En
waarom zouden ze überhaupt een
poging willen doen Bijbelverhalen
aan kinderen door te geven? Van
der Meiden neemt een koffer vol
kinderbijbels uit vroeger tijden mee,
voor aanschouwelijk onderricht.
Zijn boek is tijdens deze avond met
korting te koop.

Willem van der Meiden (56) is theoloog,
communicatieadviseur bij Stek - voor
stad en kerk - in Den Haag en freelance
journalist. Hij werkt voor tijdschriften
en websites, schrijft boeken en artikelen en geeft af en toe ook nog les.
Lezing: donderdagavond 27 januari van
20 - 22 uur in het Keizer Karel College,
Elegast 5, Amstelveen.
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Donatie KiKa en prestentatie bouwplannen

foto: vinkeveen haven

Boerenkoolfuif Scouting Abcoude succes
Zaterdag j.l. is de jaarlijkse Boerenkoolfuif van de Pandergroep Scouting Abcoude gehouden. Een fantastische dag voor leden en leiding
met als afsluiting van het feestjaar ‘Scouting 100 jaar’ een uitreiking
aan Kika en de presentatie van de plannen voor de nieuwe Ark.
Boerenkoolfuif
Zoals elk jaar gaat Pandergroep
Scouting Abcoude tijdens de Boerenkoolfuif met al haar leden op stap. Dit
jaar zijn alle 90 leden en leiding gaan
bowlen in Amsterdam. Een groot
succes met vele winnaars! Aansluitend werd er boerenkool gegeten
bij Eiland1 –als alternatieve locatie
aangeboden, vanwege de brand- en
de avond afgesloten met een groot
feest en een laatste loterij voor KiKa!

VVV-kantoor Vinkeveen gesloten • Bezoekers voor dichte deur

Staat toeristische promotie
De Ronde Venen op de tocht?
Binnen De Ronde Venen is ongerustheid ontstaan over de toeristische promotie van dit gebied, nu het VVVkantoor aan de Kerklaan in Vinkeveen gesloten is. Het Groene Hart Bureau voor Toerisme, dat per 1 januari
jl. een contract heeft met de gemeente voor het verrichten van promotieactiviteiten, houdt de deur dicht.
Begin december meldde de Gemeente De Ronde Venen nog in een persverklaring “dat de VVV-taken ook in
2011 worden voortgezet” en dat er voor bezoekers van het VVV-kantoor niets zou veranderen. Niets blijkt
minder waar nu diverse bezoekers van de VVV voor een dichte deur staan. Wat betekent dit voor de toeristische promotie van onze gemeente en wat is er gebeurd met de 20.000 euro subsidie die door de gemeente
is verstrekt aan het Groene Hart Bureau voor Toerisme?
door rob isaacs

Jarenlang verzorgde de VVV Hollands Midden de toeristische informatie- en promotieactiviteiten uit in
twintig gemeenten in de provincies
Noord-Holland en Utrecht, met
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn,
Vinkeveen, Hilversum en Naarden en
VVV-agentschappen in Amstelveen,
Bussum en Huizen. In maart 2010
gaf de VVV Hollands Midden aan
vanwege subsidieombuigingen en het
verlies van inkomsten uit VVV-diensten en -producten niet meer in staat
te zijn die dienstverlening verantwoord voort te zetten en besloot haar
activiteiten te staken aan het eind
van het lopende kalenderjaar (2010).
De gemeente De Ronde Venen vindt
het belangrijk dat de VVV-taken ook
in 2011 worden voortgezet en heeft
daarom het afgelopen jaar onderzoek
laten verrichten naar een andere
VVV-organisatie. Daaruit is gebleken
dat Het Groene Hart Bureau voor
Toerisme het beste aansluit bij De
Ronde Venen.
Aansluiting zoeken
Het Marketing- en Promotieplan
Vecht- en Plassengebied dat medio
vorig jaar voor alle gemeenten in
het betreffende gebied is opgesteld
(en waar dus ook De Ronde Venen
onder valt), adviseert gemeenten om
geen versplinterd promotiebeleid te
voeren, maar de pijlen gezamenlijk
te richten op het Groene Hart en aansluiting te zoeken bij het Groene Hart
Bureau voor Toerisme. Deze lijn was
in feite de afgelopen jaren al ingezet:
De Ronde Venen richtte zich al steeds
meer op de toeristische promotie
van het Groene Hart. Voorbeelden
daarvan zijn de betrokkenheid bij de
gezamenlijke presentatie op de watersportbeurs HISWA en de deelname aan de meerdaagse zeilwedstrijd
op de Hollands-Utrechtse Plassen,
met op 2 juli 2011 de zeilwedstrijd
op de Vinkeveense Plassen.

Impuls
Een herverdeling van subsidiegelden bij de provincie betekent dat
gemeenten in aanmerking komen
voor een subsidie voor activiteiten op
het gebied van promotie en marketing. De gemeente De Ronde Venen
wil het toeristisch-recreatieve beleid
graag een impuls te geven en daarom
heeft het toenmalige college van
B&W eind vorig jaar besloten een
subsidiebedrag van ca. 20.000 euro
toe te kennen aan het Groene Hart
Bureau voor Toerisme. De gemeente
heeft bij de provincie een subsidie
aangevraagd van 12.000 euro voor
toeristische promotieactiviteiten voor
het jaar 2011.
Stijlloos
Het mooie promotieplaatje lijkt
echter wreed verstoord nu het
VVV-kantoor in Vinkeveen gesloten
blijkt. Irma Klinkhamer, directeur van
VVP-verhuur in Vinkeveen, stond er
begin deze week voor een gesloten
deur. “Ik kwam de nieuwe prijslijsten
brengen voor de folders die wij altijd
bij de VVV hebben liggen en trof een
verlaten kantoor aan. Op de deur zat
een bordje dat de dichtstbijzijnde
VVV nu in Hilversum zit.” Stijlloos,
vindt ze het. “Je zal hier maar als
toerist voor de deur staan. Is dat
dienstverlening?”
Onaangenaam verrast
Ook de gemeente beaamt bij monde
van communicatieadviseur Diana van
den Berg onaangenaam verrast te
zijn door de sluiting van het kantoor
aan de Kerklaan. “Ons is eind vorig
jaar meegedeeld dat onderzocht
wordt wat de levensvatbaarheid is
van dit kantoor en of er bijvoorbeeld
aangepaste openstelling mogelijk is.
Binnen twee maanden moet daarover
meer duidelijkheid zijn.” Met het
Groene Hart Bureau voor Toerisme
zijn door de gemeente prestatieafspraken gemaakt, die bestaan uit
een pakket activiteiten op het gebied

van publiciteit en promotie. Daarbij
was de gemeente er vanuit gegaan
dat het VVV-kantoor zijn functie zou
behouden.
Niet rendabel
Directeur Hans Broekmeulen van het
Groene Hart Bureau voor Toerisme
begrijpt de commotie die is ontstaan.
“De gemeente heeft pas laat in 2010
het besluit genomen met ons in zee
te gaan. Er werd ons nauwelijks
tijd gegund een goed onderzoek te
verrichten naar de mogelijkheden om
het kantoor open te houden. Op basis
van de eerste financiële gegevens
bleek het niet rendabel en hebben
we geweigerd het kantoor over te nemen. We gaan geen energie steken in
iets dat verliesgevend is,” zo stelt hij.
“Maar ik heb wel met de gemeente
afgesproken dat we met elkaar om
de tafel gaan zitten om te kijken of
er mogelijkheden zijn. De intentie
is er, maar je moet wel beseffen dat
geld dat je in een kantoor steekt, niet
besteed kan worden aan toeristische
promotie. Die 20.000 euro uitgeven
aan het openhouden van het kantoor
lijkt me niet efficiënt. Stop het in een
campagne. Dáár moet je in investeren, want dat levert gasten op. De
tijd dat je achter een balie kan gaan
zitten wachten tot er gasten opdagen,
ligt achter ons. Ik zeg: maak gebruik
van het sterke merk van Vinkeveen
en de Vinkeveense Plassen en draag
dat uit.”
Aanhaken
Een dergelijke campagne biedt
volgens Broekmeulen ook mogelijkheden aan ondernemers om aan te
haken. “Ik zie daar zeker mogelijkheden, maar we zijn nog volop aan het
opstarten en hebben nog niet eens
tijd gehad om contact te leggen met
ondernemers in dit gebied om ons
voor te stellen. Dat gaat uiteraard gebeuren, net zoals de gesprekken met
de gemeente worden voortgezet.”

Opbrengst voor KiKa
Vorig jaar sprak Pandergroep Scouting Abcoude de ambitie uit om in het
jaar dat Scouting 100 jaar bestond,
geld op te halen voor de stichting KinderenKankervrij (KiKa). Ondanks de
brand heeft de Pandergroep toch veel
geld bij elkaar weten sparen door
de inzet van de leden. Het aanzienlijke bedrag van € 3.000,- is tijdens
de Boerenkoolfuif gedoneerd. Met
daarbovenop nog eens de opbrengst
van de loterij van die avond: € 340,-.
KiKa heeft de cheque persoonlijk in
ontvangst genomen en was er bijzonder blij mee.
Herbouwplannen nieuwe ark
Als uitsmijter van de Boerenkoolfuif
werden de bouwplannen voor de
nieuwe ark gepresenteerd. Direct na
de brand zijn de fondsenwervingscommissie en bouwcommissie gestart
om de herbouw van Panderhorst 2 te
realiseren. De fondsenwervingscommissie is met veel enthousiasme aan
het werk gegaan. En met succes!
Zeven maanden na de brand is het
ongelofelijke bedrag van € 115.000
bijeen gebracht. De basis van dit
bedrag werd gelegd door de verzekeringsuitkering van € 47.500. Vervolgens ontving de Pandergroep tegen
de € 27.000 aan giften van dorpsgenoten, leden en oud-leden. Bedragen
van € 5 met als omschrijving: ‘een
nieuwe plank voor Panderhorst’ tot €

500 met de omschrijving: ‘succes met
de herbouw’. Ook ontving de Pandergroep van een gulle dorpsgenoot een
bedrag van € 10.000.
In de Katholieke Kerk werd gecollecteerd bij een trouwerij en het
feest van de 1e heilige communie. De
Caritas Raad van de Katholieke Kerk
schonk € 5.000. De Pandergroep
won, door de vele stemmen uit het
dorp, de wedstrijd van het Coöperatieve Fonds van de Rabobank ad €
5.458 en kreeg nog een extra bedrag
van de Rabobank Amstel en Vecht
ad € 3.500. De zelfgeorganiseerde
Countryfair bracht € 4.500 op, dankzij brede ondersteuning van ondernemers uit het dorp. Er zijn sponsorlopen georganiseerd, flessenakties
gehouden en door leden “een heitje
voor een karweitje”-activiteiten ondernemen. De kledingbeurs doneerde
haar opbrengst en Plusmarkt Koot
doneerde een groot bedrag na het
winnen van de sponsoractie. Als klap
op de vuurpijl gaf gemeente Abcoude
een bouwsubsidie van € 10.000. Een
totaalbedrag om zeer dankbaar voor
te zijn en waarmee het besef kwam
dat de bouw sneller gerealiseerd zou
kunnen worden dan gedacht.
Daardoor konden de bouwplannen
van de bouwcommissie voor de nieuwe ark al tijdens de Boerenkoolfuif
gepresenteerd worden. De vergunning voor herbouw is bij de provincie
Utrecht aangevraagd en de Pandergroep verwacht de toestemming om
te mogen bouwen op korte termijn
te ontvangen. Zoals het er nu naar
uitziet kan het casco van Panderhorst
II tegen de zomer worden opgeleverd
waarna aan de binnenzijde van de
ark nog de nodige werkzaamheden
moeten worden verricht. Het exacte
opleveringstijdstip kan dan ook nog
niet worden bepaald. Het ligt echter
in de verwachting dat de ark voor het
begin van 2012 kan worden opgeleverd.
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Argon sponsor aan het woord
“Verweij Communicasa Groep en Argon hebben wat met elkaar”

Argon in de Topklasse
Genieten van Argon Zondag 1
De sneeuw is van de velden en de ergste
kou lijkt voorbij. En dat geldt ook voor de
winterstop! A.s. zondag wordt de
competitie hervat met een uitwedstrijd
tegen FC Lienden van Hans Kraaij jr.
Wilt u de komende maanden weer van
Zondag 1 genieten?
Noteer dan vast de volgende data:
16 januari ‘11
23 januari ‘11
30 januari ‘11
13 februari ‘11
20 februari ‘11
13 maart ‘11
20 maart ‘11
27 maart ‘11
3 april ‘11
10 april ‘11
17 april ‘11
1 mei ‘11
8 mei ‘11
15 mei ‘11

Wanneer u als sponsor van Argon een
thuiswedstrijd bezoekt, zullen wij u
ontvangen in een vernieuwde sponsorhome. Martin de Zwart en zijn ‘hulptroepen’ hebben in de winterstop veel
werk verzet om de sponsorhome op te
knappen. En het resultaat mag er zijn.
Als sponsor van Argon bieden we u
binnenkort ook de mogelijkheid om de
Topklasse Zaterdag te bezoeken.
De sponsorcommissie heeft een
uitnodiging van VV Katwijk ontvangen om
een aansprekende wedstrijd te bezoeken.
VV Katwijk draait net als Argon in de
top mee. Argon sponsoren ontvangen
hiervoor een uitnodiging per email.
Nog geen sponsor? Stuur een email naar
sponsorcommissie@svargon.nl.

FC Lienden
Argon
VVSB 		
Argon
Argon
Hollandia
AFC		
Argon
Argon
JVC Cuijk
Baronie
Argon
Argon
Haaglandia/SW
Dijkse Boys Argon
Voices in Mijdrecht
Argon
Quick '20
Op 26 maart
Hilversum FC 		 Argon
wordt voor
Argon 		 Treffers De
Argon
Achilles '29 de derde
keer het
Oss FC
Argon
benefietArgon
EVV
diner van
Argon en
Laatste nieuws over Stichting4Life
Argon volgen?
georganiseerd. Het doel van deze unieke
samenwerking is om geld in te zamelen
voor de projecten van Stichting4Life in
Kenia en uiteraard voor Argon. Met een
www.0297-online.nl/argon
nieuwe opzet en absolute topartiesten,
mag u zich verheugen op boeiende
optredens in een stijlvolle

www.svargon.nl
www.argontv.nl

ambiance. De zoektocht naar ‘the Voice’
kan ophouden: op 26 maart kunt u de
beste vocalisten van Nederland in
Mijdrecht bewonderen!
Het eerste optreden wordt verzorgd door
Glennis Grace. In september heeft Glennis
met veel trots de award voor ‘Beste
Zangeres van Nederland’ in ontvangst
mogen nemen tijdens de allereerste
uitreiking van de Buma NL Awards.
Mijdrecht heeft dus met recht de
vrouwelijke ‘Voice’ in haar midden!
Met Jorge Castro als tweede optreden
heeft Mijdrecht een artiest van wereldformaat binnengehaald. In 1991 won Jorge
de Soundmixshow met zijn optreden als
Luciano Pavarotti. Inmiddels heeft Jorge
voor en met ‘de internationale groten der
aarde’ opgetreden, zoals Shirley Bassey,
Frank Sinatra, Julio Inglesias, Andrea
Bocelli en vele anderen. Als u de avond op
de dansvloer wilt afsluiten, kan dat prima
bij Jocelino de Sa. De speler van Argon
kan niet alleen op het gras goed uit de
voeten, maar ook op de draaitafel.
Tel daarbij op een gezellige cocktailbar,
en u kunt swingend de nacht in…
Als u liever de avond afsluit met een goed
gesprek en goed glas whiskey, bent u van
harte welkom in het jazzcafé. Sfeervol,
gezellig en smakelijk! Meer informatie:
bezoek www.stichting4life.nl (events).
Vragen of reserveringen?
Neem contact op met Linda Janssen van
Stichting4Life: Linda@stichting4life.nl of
06 – 21 96 56 91.

Gerard Verweij, directeur
Aan het woord is Gerard Verweij, directeur van de Verweij Communicasa Groep.
“Kijk, we zijn al sinds 1890 in Mijdrecht actief. Dat is een lange periode met een lange
geschiedenis. Onze familie heeft in die tientallen decennia altijd middenin de plaatselijke
samenleving gestaan en daar haar steentje ook aan bijgedragen. En dat doen we nog
steeds. Met Argon hebben we dan ook nog eens een speciale band. Mijn vader heeft
namelijk de drie plaatselijke voetbalclubs bij elkaar gebracht waardoor Argon is ontstaan.
Ook het hoofdveld is naar hem vernoemd. Dus ja, we hebben wel wat met de club.
Goede redenen om te sponsoren
Dat is dan ook één van de redenen geweest dat we als sponsor actief zijn. De andere
reden om ook dit jaar weer een sponsorcontract af te sluiten, heeft te maken met de
nieuwe aanpak die de Sponsorcommissie heeft bedacht en uitgevoerd. Het gaat nu om
een overeenkomst waar beide partijen echt profijt van hebben. Argon levert interessante
tegenprestaties en daar hebben wij als bedrijf wat aan. Want net als ieder ander bedrijf,
zijn ook wij voortdurend op zoek naar nieuwe klanten. Die mogelijkheden tot het leggen
van contacten en het verder uitbouwen van onze naambekendheid, komen in deze
sponsorovereenkomst veel beter uit de verf.
We blijven innoveren
We hebben onze klanten en prospects natuurlijk altijd wel weer wat nieuws te melden.
Zo zijn we naast het traditionele offset drukwerk gespecialiseerd in digitaal drukken.
Dan gaat het niet om zomaar een kleurenprintje, maar om hoogstaand, vaak gepersonaliseerd drukwerk in full color. Uitermate geschikt voor oplages tot zeg zo’n 1.000 stuks.
Wat veel mensen overigens niet weten is dat we ook een vooraanstaande specialist zijn
op het gebied van etiketten drukken. Die rollen hier met tientallen miljoenen per jaar
van de persen. Ook zijn naast de drukkerijen binnen Communcasa zes bedrijven actief
die het complete communicatiepakket verzorgen. En binnenkort worden die activiteiten
uitgebreid met een grote uitgeverij. We blijven ons dus, net als Argon, continu verbeteren
en vernieuwen. En daar scoren we allebei mee.”
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Bakkerij Both

“Ambachtelijk bakken
is een prachtig vak”
Elke morgen om drie uur beginnen ze bij Brood- en Banketbakkerij
Both in Abcoude vers brood te bakken. Daar gaan ze mee door tot een
uur of negen. Om zes uur ‘s morgens komen de banketbakkers. Als de
winkel open gaat, ligt alles dagvers en heerlijk geurend in de rekken.
Brood en banket: ‘Best of Both’, in de dubbele betekenis. De gebroeders Both zijn ambachtsmannen in hart en nieren.
door piet van buul

Als kinderen raakten de broers Cor
en Leo Both al vertrouwd met het
bakkersvak. Hun ouders waren in
1958 in Baambrugge neergestreken
en vader Both begon in 1968 een
bakkerij in het oude dorpscentrum
van Abcoude. Vanaf 1987 gingen Cor
en Leo met vader samenwerken en
sinds vader gepensioneerd is, geven
de beide broers samen leiding aan
het bedrijf. Cor is de broodbakker
en Leo de banketbakker. Naast de
vestiging in Abcoude heeft bakkerij
Both ook een filiaal in Loenen aan
de Vecht. Marjan, de echtgenote van
Cor, zorgt er voor dat in de winkel
in Abcoude alles op rolletjes loopt.
Leo’s echtgenote Elly zwaait de
scepter in Loenen aan de Vecht. “We
produceren hier in Abcoude alles
voor beide vestigingen,” zegt Cor.
“We doen met zes man de productie
in de bakkerij en we hebben negen
verkoopmedewerksters. En ik ben er
trots op dat verschillende van onze
medewerkers al heel wat jaartjes
bij ons zijn. We vormen als het ware
toch met z’n allen een soort familie.”
De producten die bakkerij Both
verkoopt zijn voor 95% van eigen
makelij. Cor: “We hebben ongeveer
5% doorverkoop artikelen. Je kunt
dus wel stellen dat we nog een echte
ambachtelijke bakkerij zijn.”
Midden in het dorp
Bakkerij Both is gevestigd aan het
Kerkplein, midden in het historische
centrum van Abcoude. “We hebben
hier twee oude pandjes, die zijn
doorgebroken en waar één zaak van
gemaakt is. Sinds 1901 is hier al een

foto patrick hesse

bakkerij gevestigd. Aan de ene kant
van het pand bevindt zich de winkel
en aan de andere kant de bakkerij.
Door de ramen aan de straatzijde
kunnen de mensen die vroeg op zijn,
ons bezig zien bij het bakken van het
brood. Het is allemaal wel wat klein,
maar we hebben elk hoekje benut en
door alles heel efficiënt in te delen
hebben we toch een prima werkruimte gecreëerd. Beneden worden
de broden gebakken en boven
bevindt zich de banketbakkerij. Daar
wordt het banket en de chocolaterie
gemaakt. Er is een goederenliftje
zodat het interne transport prima
geregeld is.”
Cor denkt dat er ook in de huidige tijd nog steeds plaats is voor
ambachtelijke winkeliers zoals
bakkers, slagers en groenteboeren.
“Toen we hier begonnen waren er
nog vier bakkers in Abcoude, maar
intussen zijn wij nog de enige die
is overgebleven. Wij moeten het
natuurlijk hebben van de kwaliteit.
Dagvers en ambachtelijk vervaardigd. Wanneer we er voor zorgen dat
we de kwaliteit van onze producten
op niveau houden, ben ik er van
overtuigd dat de klantenkring die we
hier hebben opgebouwd ons ook in
de toekomst trouw zal blijven. We
hebben heel veel vaste klanten. En
we zitten natuurlijk op een mooie
plek hier midden in het dorp. Op
zaterdagmorgen gaan we al om half
acht open en dan is het al meteen
druk. Het zijn dan vooral mannen
die lekker vers brood komen halen
en vaak ook wat lekkers voor bij de
koffie meenemen.”

Mariëtte van der Spoel (links) en Belinda Zaal van de Bakker Both vestiging in Abcoude. Op de achtergrond op de foto staan
Cor en Marjan Both.
Veel mensen waarderen ook de
specialiteit van bakker Both; de
chipolata taarten en de chocolade
boltaartjes.
Nieuw winkelconcept
Sinds enige tijd hanteert Bakker
Both een nieuw winkelconcept. Cor:
“We noemen dat ‘Service op Maat’.
Dat betekent dat we een deel in de
zelfbediening hebben. Er is in de
winkel een aparte hoek waar men
broden en broodjes en dergelijke
zelf kan pakken en bij de kassa af
kan rekenen. Dat is voor de mensen
die haast hebben of die verder geen
specifieke dingen nodig hebben wel
makkelijk. En we hebben ook vastgesteld dat de wachttijden voor de
klanten door deze aanpak aanzienlijk zijn bekort. Het geeft ons ook
de gelegenheid om ruim aandacht te
besteden aan de klanten die speciale
wensen hebben en gebakjes of bonbons willen uitzoeken. We werken nu
ongeveer twee jaar met dit systeem,
tot volle tevredenheid, ook van de
klanten.”
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Bij het productieproces in de bakkerij wordt zo efficiënt mogelijk
omgesprongen met grondstoffen en
energie. Cor: “Los van het feit dat

het goed is voor onze eigen portemonnee, vinden we het ook belangrijk dat we een bijdrage leveren
aan verbetering van het milieu. We
plannen de omvang van onze broodproductie zo goed mogelijk. Maar je
kunt soms niet voorkomen dat er op
het eind van de dag broden overblijven. Die gaan dan naar de voedselbank in Amsterdam Zuidoost.”
Cor Both is blij dat hij twee leerlingen in opleiding heeft. “Gelukkig
zijn er ook nog jonge mensen die het
ongemak van de bijzondere werktijden in de bakkerij voor lief nemen.
Het bakkersvak is een geweldig vak,
maar je moet wel passie hebben om
het uit te oefenen.”
Ondanks zijn drukke werkzaamheden ziet Cor ook kans om zich
binnen de Abcouder gemeenschap
dienstbaar te maken. Hij is al jaren
lid van de ondernemingsvereniging
en betrokken bij tal van activiteiten en initiatieven. Hij is ook heel
benieuwd hoe de gemeentelijke herindeling zal uitpakken. “Er zijn hier
nogal wat mensen die bang zijn dat
Abcoude en Baambrugge ondergeschoven kindjes zullen worden in de
nieuwe grote gemeente. We moeten

Diet Solutions blij met conclusies
nieuw wetenschappelijk onderzoek
Diet Solutions is blij met resultaten van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Deze resultaten tonen aan dat
de combinatie van eiwitrijke producten en producten met een lage glycemische index (GI) effectief zijn bij
afvallen en op gewicht blijven. Producten met een lage GI bevatten over het algemeen veel vezels.
Al vijf jaar begeleidt Diet Solutions in
Abcoude haar klanten bij het afvallen
met de steun van een uitgebalanceerd eiwitdieet. In het begin eet
men uitsluitend eiwitproducten en
groenten. Geleidelijk aan worden hier
voedingsmiddelen met vezels aan
toegevoegd, zoals volkorenbrood en
fruit. Dat dit de beste manier is om
af te vallen en op gewicht te blijven
werd vorige week bevestigd door de
resultaten van genoemd wetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd door
wetenschappers uit acht Europese

landen, die sinds 2006 met ruim
14 miljoen euro subsidie van de
EU onderzoek hebben gedaan naar
een voedingspatroon dat het steeds
maar toenemende overgewicht van
westerse mensen het beste bestrijdt.
Het is de grootste dieetstudie ooit
ter wereld uitgevoerd, waaraan voor
Nederland de Universiteit Maastricht
heeft meegedaan.
“Natuurlijk ben ik niet verbaasd over
deze conclusies. Ik zie al jaren de
fantastische resultaten die mijn klanten behalen bij het volgen van mijn
eiwitdieet,” aldus Martine Hoog-

endijk van Diet Solutions. Ook ziet
zij dat het op gewicht blijven vaak
veel minder moeilijk is als men de
uitgangspunten van haar aanpak blijft
aanhouden. Zondigen kan altijd, maar
daarna grijp je weer terug naar het
voedingspatroon zoals men zich dat
tijdens het afvallen en stabiliseren
heeft aangeleerd en dat gebaseerd
is op het uitgangspunt veel eiwit en
vezels en weinig koolhydraten en
vetten. Meer informatie over Diet
Solutions vindt u op

www.dietsolutions.nl

er hier dan ook alles aan doen om
dat te voorkomen. En ik verwacht
dat de raadsleden die hier vandaan
komen ook zeker de belangen van
onze kernen in de gaten zullen
houden.”
De energie die Cor uitstraalt en die
hem een gedreven ambachtsman
maakt, die midden in de maatschappij staat, laat ook nog ruimte
voor zijn privé hobby en dat is het
wandelen. “Samen met mijn vrouw
Marjan doe ik mee aan wandeltochten, die we als training beschouwen
voor deelname aan de Vierdaagse in
Nijmegen. Het wandelen is voor ons
een ideale manier om te ontspannen
en nieuwe energie op te doen voor
ons werk,”zegt Cor.

Bakkerij Both
Kerkplein 4, Abcoude
Tel. 0294 281336
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag:
08.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag: 07.30 tot 16.00 uur.
Het filiaal in Loenen aan de Vecht
is gevestigd aan de Dorpsstraat 48,
telefoon 0294 231080.
www.bakkerijboth.nl.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
9:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 15:00
			
15:00 - 17:00

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
Ziezo FM
Door Corné Kremers
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

… Mevrouw S. van
der Wolk
Titel: 300 Breitips &
Technieken
Auteur: Betty Barnden
Titel: De breibijbel		
Auteur: Lesley Stanfield &
Melody Griffiths
‘Enkele weken geleden ben
ik, na vijfentwintig jaar, weer
gaan breien. Ik stuitte op heel
voordelige wol, heb een breiboek
bij de bibliotheek geleend, en ik
ben meteen begonnen. Breien
helpt me om in evenwicht te
blijven. Het is fijn om naast de
drukte van het dagelijkse leven
te ontspannen door op een
creatieve manier bezig te zijn,
en dan is het vooral leuk dat er
ook een product uit komt. Door
middel van nieuwe steken en
technieken kan ik mezelf verder
ontwikkelen in het breien. Het
boek van de bibliotheek heb ik al
een paar keer verlengd, maar nu
wil ik het gewoon zelf hebben.
Ik zag dat uitgeverij Librero nog
meer leuke breiboeken heeft, dus
voorlopig kan ik vooruit!’

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
6 T|M 12 FEBRUARI 2011
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY

INTERNATIONAL

2

Zoeken naar vrijheid		
Femke Halsema
Femke Halsema
(1966), Kamerlid
voor GroenLinks
sinds 1998, werd in
2002 fractievoorzitter en politiek leider
van haar partij.
Sindsdien domineerde zij het debat
over progressieve politiek. 'Zoeken
naar vrijheid' bevat haar ideeën
over vrijheid als doel van linkse politiek en van individuele emancipatie.
Een boek van een gedreven politica.

Het Boedapest Protocol
Adam LeBor
Winter 1944, de Hongaarse
hoofdstad Boedapest is bezet door

feltoren niet ontbreken, alsook een
klim bovenop de Arc de Triomphe,
een tour in het Louvre, waar we,
jaja, de Mona Lisa ook gezien
hebben, een korte stop bij de Notre
Dame en tot slot een middagje
shoppen op de Champs-Élysées.

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

Delle Weel 			
Anjet Daanje
Delle Weel
is de naam
van een personage uit
een bekende
televisieserie. Als
chef-kok van
haar eigen
restaurant
leidt zij het
dramatische leven waar de meeste
mensen slechts van kunnen dromen. Hoewel Delle Weel buiten de
grenzen van het televisiescherm niet
bestaat, beïnvloedt zij de levens van
drie vrouwen die met het personage,
en daardoor indirect met elkaar, verbonden zijn: de scenarioschrijfster,
de actrice die de rol van Delle Weel
vertolkt en de vrouw die ooit model
heeft gestaan voor de chef-kok.
Maar wat gebeurt er met hen als het
met Delle Weel bergafwaarts gaat?
De roman 'Delle Weel' schetst op
subtiele wijze onze moderne maatschappij waarin onder invloed van
media en internet de grens tussen
fictie en werkelijkheid steeds verder
vervaagt.

3

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Boeken Tip 5...

Kusmi Paris
Januari was nog geen half uur
oud of de eerste verrassing van
2011 was een feit. Ik kreeg een
envelopje van mijn lief onder mijn
neus geschoven, waar een hele
leuke surprise inzat: ik werd drie
dagen ontvoerd naar het prachtige
Parijs. We hebben even lekker de
toerist uitgehangen en zijn met onze
metrokaart van het ene naar het
andere hoekje gereisd. Natuurlijk
mocht een bezoekje aan de Eif-

Parijs is natuurlijk ook de stad
waar je onwijs lekker kunt eten en
drinken. Wij hebben ons door echte
Fransen laten leiden en de restaurantjes bezocht die zij aanbevolen.
Het contrast daarin was wel heel
leuk, want de ene avond zit je in
een afgelegen café-restaurant met
gesloten gordijnen en een heel oud
interieur en de andere avond in een
super de luxe hotspot, waar een
hoop Franse celebs komen eten en
alles hipper dan hip is. De overeenkomst tussen de twee tentjes?
De prijs! Wat is Parijs gruwelijk
duur zeg! Nog een overeenkomst?
Geen goed glas betaalbare huiswijn

de nazi’s. Miklos Farkas breekt uit
een Joods getto om eten te zoeken
– in het hoofdkwartier van de
nazi’s. Hier krijgt hij het Boedapest
Protocol in handen, een document
waarin de naoorlogse plannen
van de nazi’s worden beschreven.
Miklos realiseert zich dat dit document voor altijd verborgen moet
blijven, wil hij het er levend vanaf
brengen.
Boedapest
nu. Terwijl
de Europese Unie
in beslag
wordt
genomen
door de
verkiezingscampagne
voor de eerste president van
Europa, wordt Miklos Farkas bruut
vermoord. Zijn kleinzoon Alex is
journalist en gaat op onderzoek
uit. Hij ontdekt een ijzingwekkend
complot, gesmeed in de laatste
dagen van het Derde Rijk, die de
economische overheersing van
Europa garandeert – en plannen
voor een nieuwe Holocaust. De
jacht naar het Boedapest Protocol
is geopend…
Al snel wordt Alex meegezogen
in een dodelijk kat-en-muisspel,
dat met de hoogst mogelijke inzet
wordt gespeeld: de toekomst van
Europa. Alex moet zijn eigen demonen overwinnen om het geheim
van een schaduwalliantie te kunnen onthullen, waarvan de wereld
dacht dat die allang was verslagen.
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De antiquair 		
Julian Sanchez
Artur
Aiguader,
handelaar
in antiquiteiten
en oude
manuscripten, wordt
vermoord.
Hij laat zijn
aangenomen zoon Enrique Alonso een in
het Latijn geschreven manuscript

te vinden, en dan ben je in Frankrijk….zucht.
Natuurlijk ben je blij dat je even een
paar dagen niet aan je werk hoeft
te denken, totdat je op zo’n mooie
winkelstraat loopt als de Champs
Elysees en je heel veel ideetjes
opdoet voor het nieuwe jaar. Mijn
nieuwe project? Kusmi Tea Paris.
In een klein winkeltje van nog geen
15m2 staat voor duizenden euro’s
aan thee uitgestald, in allemaal
mooie gekleurde blikjes. Het verhaal achter dit theemerk is als volgt.
Kusmi tea is een merk dat al 140
jaar bestaat en van oorsprong Russisch is. Toen de eigenaar in 1917
vluchtte vanwege de Russische revolutie, had hij al 51 theewinkels en
verzorgde hij de thee voor de tsaren. Kusmi is nu gevestigd in Parijs
en is de enige originele Russische
melange ter wereld. Wat Russische
thee Russisch maakt, is de melange

na. Enrique slaat aan het vertalen
omdat hij vermoedt dat dit manuscript iets met de moord op Artur te
maken heeft. Het blijkt in de vijftiende eeuw te zijn geschreven door
een bouwmeester van de Kathedraal
van Barcelona, en bevat cryptische
aanwijzingen over de plaats waar
een magisch voorwerp uit de Joodse
geschiedenis verborgen is. Enrique
gaat op zoek, maar hij is niet de
enige met belangstelling voor het
mysterieuze object.

5

Het aanzien van 2010

'Het aanzien
van 2010'
brengt de
opvallendste
nieuwsfeiten
tussen 1
januari en
31 december, voorzien
van de beste foto’s uit binnen- en
buitenland. Zoals gebruikelijk komen
niet alleen wereldschokkende
gebeurtenissen aan bod, maar ook
rages, regionaal nieuws, sport en
cultuur. Een greep uit de inhoud:
VVD grootste na verkiezingen, PVV
succesvol; vulkaanuitbarsting IJsland
legt vliegverkeer plat; Harry Mulisch
overlijdt; aardbevingen treffen Haïti
en Chili; Israël valt internationaal
hulpkonvooi aan; Yuri van Gelder
door bond beschuldigd van gebruik
cocaïne; vliegtuigramp in Libië
maakt veel Nederlandse slachtoffers;
Nadal wint in Londen,Parijs en New
York; de Olympische Winterspelen
in Vancouver; Spanje wint het WK
voetbal; Nederlands elftal tweede
op het WK voetbal; 33 mijnwerkers
in Chili gered; de Anne Frankboom
geveld na forse windvlaag.

van theesoorten én het veelvuldig
gebruik van bergamot, verschillend citrusfruit en kaneel. De thee
wordt ook nog steeds verkocht in de
originele kleurrijke verpakkingen
met barokke labels.
Natuurlijk hebben wij wat meegenomen naar huis en het is elke
ochtend een feestje als ik mijn
keukenkastje open doe.
Laten we Parijs maar naar Mijdrecht halen, Kusmi Tea komt eraan!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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'Gezond en gelukkig nieuwjaar'
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Deze week zijn we bij Neus in de
Boter terug in Abcoude. Er heerst
altijd een geweldige sfeer in dit
kleine, drukke dorpje. Mensen
reizen vanuit hier naar Amsterdam of Utrecht om te werken en
het dorp lijkt gevuld met drukke
professionals, die ‘s ochtends
met hun koffers rennen en
‘s avonds met drie kinderen
in een kinderwagen. Vandaag
bezoeken we hier de Natuurvoedingswinkel Scheenstra op de
Stationstraat, een zijstraat van
de drukke hoofdstraat. Precies de
juiste winkel voor volwassenen
die hun kracht en gezondheid
moeten behouden om hun drukke
reisschema vol te kunnen houden
en om een groeiende familie
te voeden met betrouwbare
producten.
Luut Scheenstra is nu al 8 jaar
eigenaar van de natuurwinkel.
Tijdens deze jaren heeft hij
langzaam een unieke lijn van
producten weten te verzamelen,
die alles bevatten wat nodig is
voor zowel het lichaam als de
geest. Elke afdeling in deze
kleine winkel heeft een mooie
lijn producten, waarvan de meest
bekende klassiekers zijn binnen
de natuurproducten. De bakkerijafdeling van de winkel heeft
bijvoorbeeld broden uit Amsterdam van Bakker Paul Annee, die
één van de eerste bakkers was
die biologische broden bakte voor
de grote markt in de stad. Er
zijn schoonheidsproducten van

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio
haalden hem al in huis. Dat kunt
u nu ook, want de komende
maanden breidt Patrick zijn
werkterrein uit naar ùw keuken.
Om uw favoriete recepten en
gerechten te proeven, uw kooktips te noteren en daarover te
schrijven in de krant. Dat levert
ongetwijfeld leuke verhalen op
en beslist ook een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

Earth Line, geschikt voor zelfs de
meest gevoelige huid. Luut heeft
een voorraad van 3.000 gezondheidsproducten, die allemaal
met het grootste vakmanschap
en kennis worden geselecteerd.
Terwijl Patrick en ik bezig zijn
ons mandje te vullen met schuldvrije koekjes, zien we dat het ook
mogelijk is om een tas biologisch
fruit en groente te bestellen, die
je dan elke week bij de winkel
kunt afhalen. Dit bespaart tijd en
garandeert dat je altijd genoeg
basisproducten in huis hebt voor
de gehele week. Geweldig! Dit
is een initiatief dat wij bij De
Groene Venen willen steunen.
Het is makkelijk, snel en je hoeft
niets zelf te wegen. Onderaan dit
artikel staat het internetadres.
Dit systeem lijkt erg populair
te worden in Nederland. Voor
degenen die deze rubriek volgen,
zal het duidelijk zijn dat er meerdere locaties zijn die deze dienst
leveren. Wat ik persoonlijk leuk
vind, is het feit dat het altijd een
verrassing is wat je krijgt de eerste paar keer dat je bestelt. Dit
leidt er bij mij meestal toe dat er
een wedstrijd Ready Steady Cook
ontstaat tussen mij en degene die
komt eten. Het maakt eigenlijk
niet uit wat we koken. Wat voor
mij telt, is dat alles biologisch,
lokaal en in het seizoen is. Als u
dat ook belangrijk vindt, dan is
het wellicht een idee om deze
Vita-tas een kans te geven. Eet
smakelijk!

tip
David’s
Winterrecept
Deze week een winterrecept, dat bij de meesten van u in de smaak
zal vallen, maar dat nog weinigen geprobeerd zullen hebben. Het is
gebaseerd op een oud-Hollandse groente: de pastinaak, die er uit ziet
als een witte wortel. Sommige mensen vinden het moeilijk om deze
groente te gebruiken, maar als u dit recept volgt kan het niet mis.
Ingrediënten:
25 g boter
1 middelgrote ui
1 middelgrote kookappel
een handvol gesneden peterselie
570 ml groentebouillon
570 ml volle biologische melk
2 grote pastinaken

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Natuurvoedingswinkel
Scheenstra
Stationstraat 21
1391 GL Abcoude

www.natuurvoedingscheenstra.nl

Op zaterdag 12 februari organiseert korfbalvereniging De Vinken in samenwerking met Restaurant De Drie Turven, bar & eetcafé ’t Kruytvat, De
Twee Heertjes, Restaurant De Proosdij Haven, Café-restaurant De Veensteker en Restaurant De Plashoeve een culinaire verrassingstocht voor
alle Vinkeveners.

De start van het evenement is
in de kantine van De Vinken, op
sportpark de Molmhoek aan de
Mijdrechtse Dwarsweg. Hier verzamelen alle deelnemers zich om
18.30 uur. Zij krijgen uitleg over de
avond en vervolgens een envelop
met daarin het adres waar zij het
voorgerecht gaan eten. Om 19.00
vertrekt iedereen op de fiets naar
één van de bovengenoemde restaurants. Aangezien alle deelnemers
tegelijk vertrekken, fietst niemand
alleen en zo komen de deelnemers

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

?
e koop
Waar t

Bereiding:
Schil en snijd alle groenten in grove vierkanten. Smelt de boter in een
pan en sauteer (kort bakken met weinig olie in een koekenpan, te vergelijken met wokken - Red.) de groenten, maar zorg ervoor dat ze niet
bruin worden. Voeg de bouillon en de peterselie toe en laat 30 minuten
pruttelen met de deksel half op de pan. Pureer met de keukenmachine
of blender en doe het mengsel terug in de pan. Voeg de melk toe en
verwarm. Naar smaak zout en peper toevoegen en serveren met een
scheutje slagroom. Voor 6 personen.

Culinaire verrassingtocht bij De Vinken

De culinaire verrassingstocht is
al jarenlang een bekend, terugkerend evenement voor de leden
van korfbalvereniging De Vinken.
Vanwege het vijftig jarig bestaan is
het concept eenmalig toegankelijk
voor alle inwoners van Vinkeveen.

N ZIEL
E
T
MET HAR

in contact met de andere al of niet
bekende mededeelnemers.
In het eerste restaurant nuttigen de
deelnemers het voorgerecht. Het
gerecht zelf wordt bepaald door
het restaurant. Hoe gezellig het
ook is, na een uur vertrekt iedereen
naar een ander adres om van het
hoofdgerecht te gaan genieten. Dit
nieuwe adres krijgen de deelnemers
aangereikt na het voorgerecht.
Uiteraard fietst niemand alleen
naar een volgend adres, maar altijd
minimaal met twee personen. Bij
het volgende restaurant volgt de
ontmoeting met andere deelnemers
die ook ergens anders gegeten
hebben. Dit levert altijd heel veel
gespreksstof op, zo is de ervaring.
Het is ontzettend leuk en interessant om andere mensen te ontmoeten, die soms vaag bekend zijn uit

het dorp, maar waarmee soms nog
nooit gesproken is.
Ook aan het hoofdgerecht komt een
einde en bij dit restaurant ontvangen de deelnemers opnieuw een
envelop met hierin het adres waar
het nagerecht geserveerd wordt.
Aldaar wisselen alle deelnemers
de ervaringen uit en we sluiten de
avond gezellig af met een kop koffie
of een drankje.
Kosten
Inbegrepen zijn een voorgerecht,

een hoofdgerecht en een nagerecht,
inclusief vijf drankjes. De kosten
voor dit evenement zijn € 35,00 per
persoon.
Deelnemers kunnen zich alleen
of in koppels opgeven. Opgave is
mogelijk door een e-mail te sturen
naar marjaverwoerdvinkeveen@hotmail.com of info@timeforevents.nl.
Op de website van korfbalvereniging De Vinken vindt u meer informatie en ook via deze website is
opgave mogelijk. www.de-vinken.nl.
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Kopen bij de bron scheelt al snel tientallen procenten

Bots’ Huisdiervoeders:
al vijf generaties verstand van (huis)dieren
Iedereen die huisdieren houdt weet maar al te goed dat het voeren
daarvan kosten met zich meebrengt. Kan het voordeliger? Ja, zegt
Toon Bots die de vijfde generatie uit de familie vertegenwoordigt die
diervoeders verkoopt. “Afhankelijk van diersoort kunnen particulieren
al snel een paar tientjes per maand besparen. Daar kun je andere leuke
dingen van doen.”
door paul bosman foto patrick hesse

In Wilnis, centraal gelegen in De
Ronde Venen en een kwartiertje
van Abcoude en Baambrugge, vind
je Bots’ Huisdiervoeders. Je rijdt er
snel heen, parkeert gratis voor de
verkooploods en je stapt binnen in
een winkelruimte waar ieder dier
zich meteen thuis voelt. Dat is niet
zo vreemd. Ieder hondenbeest is immers verzot op een etensbak waar
het dier met genoegen de nek voor
kromt. Je vindt er alle topmerken
honden- en kattenvoer die je maar
kunt bedenken. Dat is goed om te
weten. Iedere dierenbezitter heeft
alles over voor een optimale voeding
van het trouwe huisdier.
Toon Bots: “Vaak zijn mensen
gewend aan de topmerken die we
dan ook graag in ons assortiment
voeren. Topmerken die elders meer
kosten dan bij ons. Dat komt omdat
we groter en scherper inkopen, een
flinke omzetsnelheid kennen en
genoegen nemen met een kleinere
winstmarge. Wij gaan voor volume,
want tien keer een knaak is ook
een geeltje! Binnen onze gemeente
durven wij dan ook op de droge
huisdiervoeders een ‘laagste prijsgarantie’ af te geven. Betaalt men bij
een ander verkooppunt minder, dan
leggen wij het prijsverschil bij! Onze
slogan is niet voor niets ‘Méér voor
Mínder’.”

aan veehouders en reken maar aan
dat die scherp op prijs en prestatie
letten. Juist voor hen is het van
belang dat de dieren goed worden
gevoed, optimaal in conditie zijn en
zo prima kunnen presteren. “Ons
familiebedrijf spant zich al meer
dan 175 jaar in om kwaliteitsproducten en diensten te leveren die
betaalbaar zijn. Deze kennis voeren
we graag door in onze lijn Huisdiervoeders. Zo kennen we ons Bots’
Premium hondenvoer dat kwalitatief wel heel dicht naast de grote
merken ligt. Het grootste verschil is
de prijs, die ligt op de helft van wat
men gewend is te betalen,” aldus
Toon Bots.

Al generaties lang levert Bots kwaliteitvoeders voor een scherpe prijs

Naast de voeders biedt Bots’ Huisdiervoeders een groot assortiment

Zoals het een goed diervoederleverancier betaamt zijn niet alleen honden en katten tevreden met Bots’
Huisdiervoeders. Ieder huisdier
wordt vrolijk van de vele soorten
voeders die er voorhanden zijn. Of
dat nu cavia’s, duiven, geiten, honden, katten, konijnen, koykarpers,
paarden, pluimvee, rundvee, schapen, siereenden, varkens, vogels of
watervogels zijn. Ieder dierenbekkie
kan betaalbaar worden gevuld. “Ook
mensen met bijvoorbeeld ‘maar’ één
konijn zijn bij ons welkom. Iedere
klant wordt gewaardeerd, ze betalen tenslotte je boterham.”

Toon Bots: “Binnen onze gemeente durven wij op de droge huisdiervoeders een ‘laagste prijsgarantie’ af te geven. Dat komt
omdat we groter en scherper inkopen, een flinke omzetsnelheid kennen en genoegen nemen met een kleinere winstmarge.”
kauwartikelen en dierenbenodigdheden aan. Benches, speeltjes, fraaie
manden, riemen, etc., kortom alles
wat een beestenleven kan veraangenamen is voorhanden. Mochten er
gezondheidsproblemen zijn, is Bots’
Huisdiervoeders een vraagbaak
voor de eigenaren en zijn tal van
voedingssupplementen aanwezig die
kwaaltjes van uw huisdier kunnen
wegnemen of verminderen. Bots’
Huisdiervoeders heeft een diergeneesmiddelregistratie, zodat ook recepten aangevraagd kunnen worden
om paarden of schapen te ontwormen. Natuurlijk vindt u er ook hooi,
stro en bodembedekkers voor uw
kat, konijn, hamster of cavia.

(paarden)weide of boomgaard,
maar ook tuinaarde en potgrond
tegen concurrerende prijzen.

Maar ook is bijvoorbeeld aan strooizout is gedacht. Goed om te weten,
voor je het weet ligt er weer een
flink pak sneeuw. Meststoffen, organisch en anorganisch (kunstmest)
voor (moes)tuin, gazon, boomgaard
of weiland, graszaad voor gazon,

“Dierenliefhebbers die ons niet
kennen, weten niet wat voor hen
klaar staat in Wilnis, centraal gelegen in De Ronde Venen. Makkelijk
per auto bereikbaar en parkeerruimte voor de verkooploods. En
wat hier heel gewoon is, dat de

Met paarden hebben ze bij Bots ook
wel wat. Het overgrote deel van de
paarden uit de regio wordt gevoed met paardenvoeders die hier
vandaan komen. Naast een zeer
breed assortiment paardenvoeders
(Havens, Pavo, Cavalor, Besterly en
Hugho) zijn er ook paardenhalsters,
paardendekens, overige accessoires
en voedingssupplementen ruim
voorhanden. Er is zelfs een wasservice voor paardendekens zodat
die ook nog eens schoon en helder
blijven.

aangekochte producten ook nog
even in de auto worden gelegd.
Nou, wie wil er nu niet verantwoord
besparen op dierenvoer en lekker
de uitgespaarde centen aan iets
anders besteden? U toch ook, al zou
het maar zijn zelf ook eens gezellig
en lekker uit eten te gaan.”

Neem eens een kijkje op
www.huisdiervoeders.nl en kom naar
de Oudhuyzerweg 67 in Wilnis waar
Bots’ Huidiervoeders haar deur voor u
heeft openstaan.
Let op de openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag geopend
van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar op 0297- 241
120.

beestenboel
Goede voornemens en vakantieplannen
Twee meisjes uit groep 8 komen voor een
vraaggesprek op de kliniek als onderdeel
van hun werkstuk: de dierenarts.

DEZE KRANT IS 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Wat moet je er voor doen, wat moet je er
voor laten, vertel eens een gek voorval en
wat is er nou zo leuk aan?
We gaan er eens goed voor zitten, want een
dergelijk diepteinterview gaat vaak alle
kanten op, zo ook nu. We kletsen honderduit over de dieren op de praktijk maar ook
over de dieren die op de manege en op
de boerderij rondlopen. We komen op de
prachtige omgeving uit, dat we zo’n mazzel
hebben te wonen in een buurt van weiden
en knotwilgen. Vervolgens gaat het gesprek
over dierenwelzijn en lekker eten. Mooie
thema’s.
Bovendien past het precies in de eerste
weken van januari, de tijd van goede voornemens en voorzichtige vakantieplannen.

We nemen ons voor iets te doen voor de
dieren, want die kiloknaller kan niet goed
zijn en dromen weg bij Franse en Italiaanse
streekproducten. En dan opeens hebben
we het en maken we de voornemens en
dromen in een klap waar.
Het ligt ook bij u om de hoek.
Ga eens kaas halen bij de boer in de buurt,
en proef waar je leeft, zoals je dat ook op
vakantie doet. Vraag (of kijk!) meteen even
hoe het met de koeien gaat. Met de meiden
van de basisschool zijn we er uit gekomen,
het wordt een topwerkstuk.
www.groenehartstreekproducten.nl,
www.arendkaas.nl of www.annahaen.nl

Hans Walder
Dierenartsen Amstel, Vecht & Venen

www.dkavv.nl
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De Club van… Paulien van der Veen

Knutselen om kinderen te helpen
Voor Paulien van der Veen is vrijwilligerswerk een soort tweede natuur.
Ze komt uit het onderwijs en als vrijwilligster bij de bibliotheek miste
ze toch het contact met kinderen. Het idee ontstond om een knutselclubje voor kinderen op te richten. En wanneer je er dan ook nog voor
kunt zorgen dat je dingen maakt die je kunt verkopen ten bate van een
goed doel, dan snijdt het mes aan twee kanten. Een kleine twintig jaar
geleden begon ze met een eerste groepje kinderen in haar huiskamer.
door piet van buul foto patrick hesse

“Het idee ontstond eigenlijk toen ik
in contact kwam met een kind dat
uit het buitenland kwam,” vertelt
Paulien. “Het kende de taal niet en
moest inburgeren. Een middagje
knutselen leek me wel wat. Via de bibliotheek kwam ik in contact met een
paar andere kinderen die ook wilden
knutselen en zo is het begonnen. Toen
een collega van de bibliotheek van
mijn plan hoorde, wilde ze wel komen
helpen. We begonnen op woensdagmiddag in mijn woonkamer. Dat is
op 13 november a.s. precies 20 jaar
geleden.”
Inmiddels heeft ze de garage en de
berging volledig ingericht als werklokaal, magazijn en opslag van de
winkelvoorraad. Op woensdagmiddag
is er plaats voor maximaal twintig
kinderen en hun begeleiders. “Bij
elke tafel met kinderen zit tenminste
één volwassene. Dat is wel nodig,
want we werken met kinderen vanaf
zes jaar, zeg maar de basisschool
leeftijd. Die kinderen moet je goed
begeleiden. En de producten die we

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

maken moeten verkoopbaar zijn. De
opbrengst gaat naar het goede doel.”
Ondanks het feit dat kinderen
tegenwoordig zoveel andere leuke
dingen kunnen doen en vaak liever
tv kijken of spelletjes spelen op de
computer, blijft de belangstelling
voor de knutselclub redelijk op peil.
“We hebben inmiddels al dertien
kinderen die meer dan honderd keer
zijn geweest,” zegt Paulien. Gedurende de periode van september t/m
april wordt er elke woensdagmiddag
geknutseld van 13.30 tot 15.00 uur.
Deelnemende kinderen betalen tien
euro per maand.

Paulien van der Veen: “Het mooie van het Liliane Fonds is dat ze heel direct en rechtstreeks gehandicapte kinderen steunen.
Je weet dat het geld dat je inbrengt ook vrijwel geheel ten goede komt aan die kinderen.”
ideaal. We kiezen steeds voor een
bepaald kind dat we willen sponsoren.
De kinderen die komen knutselen
hebben er dan meteen een beeld bij.
Ze zien om welk kind het gaat en wat
het kind nodig heeft. En de bedragen
zijn realistisch en haalbaar.”
In 2006 is Paulien mee geweest naar
Indonesië. “SBS6 was bezig met een
reportage over het Liliane Fonds en
wilden ter plekke gaan kijken hoe
het geld terecht kwam. Ze vroegen
mij of ik mee wilde. Aanvankelijk
vond ik dat niet zo’n goed plan. Maar
uiteindelijk hebben ze me overgehaald en ik ben blij dat ik het gedaan
heb. Het wordt dan heel concreet en
mijn vertrouwen in de aanpak van het
Liliane Fonds is er alleen nog maar
door versterkt.”

Het Liliane Fonds
De knutselclub werkt met en voor
het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds
verstrekt rechtstreekse, kleinschalige
en persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in
ontwikkelingslanden. Paulien: “Het
mooie van het Liliane Fonds vind ik
het feit dat ze heel direct en rechtstreeks gehandicapte kinderen steunen. Ze werken met een aanstekelijk
enthousiasme en je weet dat het geld
dat je inbrengt ook vrijwel geheel
ten goede komt aan die kinderen.
Ze maken van elk kind dat ze willen
helpen een zogenoemd sponsorblad.
Daar staat een foto van het betrokken kind op, een korte omschrijving
van de handicap en wat het Fonds
voor dat kind wil doen. Soms gaat
het om een prothese, soms om zoiets
als een rolstoel of een stel goede
krukken. Heel concreet dus. En die
dingen laten ze ter plaatse maken,
zodat ook de economie daar gesteund
wordt. En het gaat vaak om betrekkelijk kleine bedragen die nodig zijn.
Dan kun je denken aan dertig euro
voor begeleiding van een kind, aan
tachtig euro voor bezigheidstherapie
en logopedie, aan honderd euro voor
schoolkosten, aan honderdveertig
euro voor medicijnen voor een half
jaar. Die kleinschaligheid is voor ons

Een hele onderneming
De knutselclub ‘Kinderen helpen
Kinderen’ is inmiddels uitgegroeid tot
een hele onderneming, die volledig
draait op de inzet van vrijwilligers.
“En we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken,” zegt Paulien. “Er
is hier een hoop te doen. En dan gaat
het niet alleen om de begeleiding van
de kinderen op de woensdagmiddag.
Maar we moeten elke woensdagmorgen alles klaar zetten en ’s avonds
weer opruimen. En dan zijn er de verkoopactiviteiten. Vrijwilligers die de

de Kees Bonzaal gevolgd door dames
4 om 18.30 uur. Dames 2 speelt een
uitwedstrijd en dames 3 gaat volgende
week van start.

of in ieder geval te behouden. Zaterdag kan daarmee, in de Kees Bonzaal,
een begin worden gemaakt tegen het
Friesche Dio uit Oosterwolde.

Callas Group D1
Na de samensmelting van het eerste
en tweede team op het eind van vorig
seizoen komt Callas Group dames 1
uit in de eerste divisie. Qua bezetting
is het enigszins behelpen en dat is
terug te zien in de resultaten die niet
altijd geweldig zijn maar toch een ‘veilige’ negende plaats opleverden. Ondanks diverse tegenslagen zal de mix
van jong en oud er alles aan doen om
deze veilige plaats nog te verbeteren

Abcoude D2
Dames 2 heeft een prima eerste helft
gespeeld met een derde plaats als
tussenresultaat. Het zal lastig worden
om het sterke Zaanstad van de eerste
plaats te verdrijven maar het verschil
met de nummer twee op de ranglijst,
Compaen, bedraagt slechts 2 punten.
Daar liggen dus zeker nog mogelijkheden voor het team en dat kan dan
ook meteen a.s. zaterdag als Compaen de tegenstander is in Oostzaan.

Sport nieuws
Abcoude
SV Abcoude Volleybal

Callas Group zaterdag
thuis tegen
DIO Oosterwolde
Na een winterstop van bijna vijf
weken gaat de volleybalcompetitie
zaterdag weer verder. Dames 1 en
2 spelen de laatste wedstrijd uit het
programma van de eerste helft van
de competitie, terwijl de lagere teams
aan een volledige nieuwe (voorjaars)
competitie beginnen. Callas Group
Abcoude speelt om 16.00 uur thuis in

spulletjes verkopen op braderieën en
bij tal van andere gelegenheden. Of
mensen die de materialen verzamelen, voor het vervoer zorgen, vitrines
inrichten of voor voorlichting zorgen.
Daarnaast hebben we al een aantal
jaren een schminkgroep die present
is bij evenementen op scholen, bij
het straattheaterfestival, op braderieën en noem maar op. Dat is een
activiteit waar altijd veel belangstelling voor bestaat. En het levert weer
inkomsten voor het Liliane Fonds
op. We kunnen ook altijd mensen
gebruiken die bij dat soort evenementen mee willen helpen om kinderen te
schminken.”
Inkomsten
Om een zo hoog mogelijke opbrengst
te realiseren, moeten de kosten zo
laag mogelijk worden gehouden. Dat
begint al met de accommodatie bij
Paulien aan huis. “We kunnen en
willen geen dure ruimte huren. Dat
neemt niet weg dat we best nog wel
wat ruimte zouden kunnen gebruiken
voor opslag van materiaal. Wanneer iemand dus nog een plekje over
heeft dan houden we ons aanbevolen.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor
het materiaal. We kunnen van alles
gebruiken, van papier en karton, tot
allerlei stoffen, hout, verf, glazen
potjes, allerlei versieringsmateriaal,

noem het maar.”
De dingen die door de kinderen in elkaar geknutseld worden moeten ook
een zeker niveau hebben. “Het moet
wel verkoopbaar en bruikbaar zijn. Zo
hebben we recent bijvoorbeeld leuke
vogelvoer kettingen gemaakt om in
de boom te hangen. Mensen kopen
onze producten om dat ze er iets mee
kunnen doen. Wij krijgen dan vaak de
voorkeur boven de winkel in het dorp,
omdat het door kinderen gemaakt
is en omdat de opbrengst naar het
Liliane Fonds gaat.”
Paulien is blij dat er af en toe ook
spontane giften binnenkomen. “Ik
ben zelf niet zo’n goeie bedelaar.
Maar gelukkig worden we gesteund
door een hele hoop vrijwilligers,
die op tal van terreinen actief zijn
en daarnaast is er een grote groep
mensen die ons goed gezind is en af
en toe voor een extraatje zorgt.”

Meer informatie over het Liliane Fonds
is te vinden op www.lilianefonds.nl.
Voor de knutselclub kan men op
dinsdag of woensdag naar Paulien
bellen (06-28040492) of gewoon op
woensdagmiddag even binnenlopen bij
de club aan de Schepenenstraat 9 in
Mijdrecht.
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MOTOR&AUTO
Test Honda CBR600 Rossi replica & Yamaha R1 Rossi replica

Met goedkeuring van

o Rossi
Valentin
Patrick Hesse belicht twee Valentino Rossi replica motoren bij
Best Buy Bikes in Mijdrecht.
Deze week lichten we niet één,
maar twee motorfietsen uit en wel
met een bijzondere reden: beide
zijn zogeheten replica’s van de beste
motorcoureur aller tijden: de Italiaan
Valentino Rossi, met de bijnaam ‘Il
dottore’ oftewel ‘The Doctor’. Deze
bijnaam kreeg hij omdat wanneer
iemand in Italië iets buitengewoon
goed kan, hij op zijn gebied ‘dokter’
wordt genoemd. Gezien de staat van
dienst van deze Italiaan een volkomen terechte bijnaam.
Ik ben op bezoek bij Ed Heijning van
Best Buy Bikes te Mijdrecht. We zijn
beiden grote fans van Valentino, die
sinds de start van zijn racecarrière
maar liefst 9 wereldtitels en 105
GP's op zijn conto heeft kunnen
schrijven. Overigens alle met startnummer 46, als eerbetoon aan zijn
vader Graziano, die vroeger ook
coureur was en met het zelfde startnummer uitkwam. Ed heeft zelf ook
zijn sporen in de racerij ruimschoots
verdiend, en wie een bezoekje aan de
showroom van Best Buy Bikes brengt,

zal de opvallende, in perfecte
staat verkerende oude
racemachines van Ed niet ontgaan.
Ook staat er een grote vitrinekast
midden in de zaak waar veel
relikwieën van Ed’s raceverleden in
staan. Als ik Ed spreek nemen we
altijd even de situatie in de GPwereld door. Dat is in de winter altijd
wat lastig, want het Motogp seizoen
loopt van maart tot november. Dit
jaar kijken Ed en ik (en alle andere
racefans waar ook ter wereld) met
smart uit naar het moment dat The
Doctor plaats neemt voor de eerste
GP op zijn nieuwe fiets. Na eerst voor
Honda drie opeenvolgende wereldtitels behaald te hebben stapte Rossi in
2004 over naar de kansloos geachte
Yamaha. Dat Valentino een bijzonder
talent is, bleek al snel door meteen
de eerste wedstrijd op de Yamaha te
winnen en zelfs dat eerste jaar de
wereldtitel te pakken, om daarna nog
vier mondiale titels voor Yamaha te
pakken.
In 2010 ging zijn teamgenoot Jorge
Lorenzo er met het goud vandoor.

tekst patrick hesse foto's peter bakker

Rossi maakt dan ook voor het eerst
mee, hoe het is om langdurig geblesseerd te zijn en moet door een val in
de training een paar wedstrijden missen. Eind november tekent Valentino
bij Ducati. Zo ging niet alleen voor
Val maar voor zo'n beetje de hele
Italiaanse natie een droom in vervulling: Rossi is –voor dat hij nog maar
een meter op de Duc heeft gereden–
al bijna heilig verklaard.
Ik loop met Ed door de zaak om te
kijken welke motorfiets we deze
week zullen bespreken. Gezien de
regen en het vele nog aanwezige zout
op de weg, is rijden wederom geen
optie. Ogenblikkelijk valt mijn oog op
een motor met de Rossi-kleurstelling
van afgelopen jaar en een paar
fietsen verder zie ik een Honda, ook
in Rossi-kleuren, gááf! Ik weet al
welke fietsen ik op de foto ga zetten.
Ed knikt instemmend en onderneemt

meteen actie om de motoren voor
de deur te zetten. Rossi staat ook
bekend om zijn geweldige ontwerpen
en prachtige kleuren en tovert regelmatig zijn motor om tot een geweldig
mooie motorfiets. Bekend is dat alle
stickers op zijn motor door hem zelf
worden aangebracht , gewoon 's
nachts wanneer de andere coureurs
van hun nachtrust genieten.
De motoren staan buiten en ik kan ze
eens goed bekijken. Puur op uiterlijk
zou ik persoonlijk voor de Honda
CBR 600 rr gaan. Deze motor stamt
uit 2003 heeft slechts 12.600 km gelopen. Hij is in een speciale uitvoering
gespoten en daarmee ook behoorlijk
zeldzaam. Hij is geweldig onderhouden en is ondanks zijn leeftijd in
nieuwstaat. De prijs is daar dan ook
naar: 5.750 euro. Niet supergoedkoop, maar wel iets speciaals en erg
goed onderhouden.

De Yamaha YZF R1 komt uit 2000,
heeft 35.000 km gelopen en ziet er
behoorlijk goed uit, op wat schoonheidsfoutjes na. Hij kost dan ook een
stuk minder dan de Honda en komt
op een prijs van 3.950 euro. Echt vergelijken kun je deze fietsen niet; om
te beginnen heeft de Yamaha 1000
cc en de Honda 600. Maar het is toch
leuk als een soort eerbetoon aan The
Doctor om deze fietsen even uit te
lichten en nog even terug te denken
aan de vele titels die Rossi met beide
merken bij elkaar gesprokkeld heeft.
Ik kan niet wachten op de eerste GP.
Zal hij met Ducati weer een wereldtitel kunnen pakken? Ik hoop het van
ganser harte: dan kan 2011 voor mij
niet meer stuk!
Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B, Mijdrecht
tel. 0297 255076

www.bestbuybikes.nl
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AUTO&MOTOR
Toyota Aygo

Is de Aygo ook klein en fijn?
Toyota’s kleinste staat ook dit jaar weer klaar om mensen met een beperkt budget mee op reis te nemen. Op 4 september 2009, toen de eerste
editie van de vernieuwde Groene Venen verscheen, kopte deze pagina met
de Peugeot 107,‘klein en fijn’. Eens kijken of dat ook met de Toyota Aygo
het geval is.
door michael reuling foto's patrick hesse
De Aygo komt uit dezelfde familie (en
fabriek) als de Peugeot 107 en Citroën C1. Fabrikanten werken samen
om productiekosten te verlagen en
zodoende zeer scherp geprijsde auto’s
in de markt te zetten. Tel daarbij de
hulpzame overheid op die de ene
na de andere subsidie de samenleving in slingert en je krijgt een zeer
compleet autootje voor weinig. Nou
ja weinig, het is nog altijd veel geld,
maar je krijgt er in vergelijking met
andere auto’s veel voor terug.
Laten we dan maar meteen starten
met de prijs. Alle Aygo’s beschikken
over een energielabel A en een bijtellingspercentage van slechts 14%.
BPM hoef je niet af te dragen, dus
dat scheelt al aanzienlijk. Dankzij die
voordelen is de Aygo leverbaar vanaf
€ 8.250,-. Je krijgt dan een driedeurs
1.0 VVT-i mee, in Access-uitvoering.
Wil je koste wat het kost een Aygo
en maakt budget niet uit, dan kun je
gaan voor een vijfdeurs 1.0 VVT-i
Aspiration Red Navigator MultiMode Transmissie. Een wat? Een
1.0 VVT-i Aspiration Red Navigator
Multi-Mode Transmissie. Staat altijd
stoer op een feestje. Mensen met
een slok teveel op denken misschien
dat je een Lincoln Navigator hebt,
waarna de avond helemaal niet meer
stuk kan. Alle gekheid op een stokje;
de benaming Red Navigator dankt
het kleintje aan de rode interieuraccenten die het model meekrijgt
van Toyota. Daarnaast is de auto
voorzien van alcantara bekleding,
14 inch lichtmetaal, Barcelona Red
metallic lak, lederen stuurwiel en
pook, toerenteller en een Multi-Mode
transmissie. Volgens de verkoopbrochure “het gemak van een automatische transmissie en het sportieve
gevoel van een handgeschakelde
transmissie”.

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

De auto op de pagina van deze week
is de Aygo Comfort Navigator. Dealer
Van Ekris heeft de kleine nog wat
extra aangekleed, waar je normaliter
flink voor bij moet betalen. Vanaf het
Comfort-pakket krijg je elektrische
raambediening voor en centrale
vergrendeling. Extra op deze blauwe
Navigator zijn onder meer: wegklapbaar TomTom-navigatiesysteem
(zeer mooi geïntegreerd), Bluetoothverbinding, USB en iPod-aansluiting,
radio/CD-speler met zes speakers,
50/50 neer te klappen achterbank,
ISOFIX bevestiging voor de kinderzitjes en SRS side airbags. Van Ekris
heeft aan deze Aygo nog een aantal
extra zaken toegevoegd als een
afsluitbaar dashboardkastje wat zeer
solide aanvoelt en een kabel voor je
USB-stick en MP4-speler, om je favoriete muziek af te spelen en, om het
af te maken, chromen handgrepen.
En eerlijk gezegd, die zes speakers
produceren mooi geluid, was mijn en
ook Patricks conclusie. We hebben
beroerder geluid horen komen uit
duurdere systemen.
Wat ik altijd cool vind bij deze kleine,
lichte auto’s, is het geluid dat ze
maken. Onder de kap ligt namelijk
een 3 cilinder motor. Dit geeft een
wat rauwer geluid. Opvallend is dat
de Aygo ten opzichte van de eerste
generatie beter gedempt is. Daarvoor
complimenten aan de ingenieurs,
echter vind ik het persoonlijk jammer,
want je hoort nu het driecilinder
geluid wat minder. Net als bij Volvo’s
kenmerkende vijfcilinder-geluid, geeft
het de auto wat extra cachet mee,
bijna alsof je met een sportwagen
onderweg bent. Niet dat je supersnel
gaat, maar de 1.0 liter motor hoeft
natuurlijk maar 780 kilo aan auto
voort te stuwen. Om het A-label te
verdienen moet de uitstoot en het
verbruik laag blijven, wat weer consequenties heeft voor de acceleratie.
Je doet er namelijk 14,2 seconden
over om naar de 100 km/u te komen.
Dat is langer dan een gemiddelde
auto nodig heeft, maar het is niet zo
ernstig dat je erdoor in de problemen
komt.
Deze swingende Aygo zal zeer
aantrekkelijk zijn voor een jongere
doelgroep. De kleine smoelt goed,
produceert een mooi geluid uit de
speakers, is goedkoop in onderhoud
en verzekering en de benzinepomp
zal niet rijk worden van je. Pluspunten dus.
Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl

Toyota Aygo
Gereden versie: Toyota Aygo 1.0
VVT-i Comfort Navigator
Vermogen: 68 pk
0-100: 14,2 s
Top: 157 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 22,2 / 3,9 l/100km
Prijs gereden model: € 9.965,Alternatieven: Chevrolet Spark,
Citroën C1, Dacia Sandero, Ford
Ka, Kia Picanto, Peugeot 107

Auto nieuws
Hit the road....

De autoredactie van De Groene
Venen heeft deze week bij hoge
uitzondering een blik mogen werpen
op twee unieke en exclusieve auto's
bij Autobedrijf Kooyman in Vinkeveen. Het bijgevoegde plaatje is een
teaser waarop de autokenner al een
en ander kan herleiden. Fiat-dealer
Carlos Kooyman en architect Roland
Borst hebben de handen ineen geslagen en komen volgende week met

meer nieuws naar buiten.Houd de
websites van Autobedrijf Kooyman
(www.autobedrijf-kooyman.nl)
en Studio 110 (www.studio110.nl)
in de gaten.

Chevrolet Volt in
Noord Amerika
verkozen tot
‘Car of the Year 2011’
De ‘Car of the Year’ wordt in Noord
Amerika gekozen door een jury van
49 autojournalisten uit Canada en
de Verenigde Staten, die kranten,
tijdschriften, websites en televisieen radioprogramma’s vertegenwoordigen. De Volt behaalde meer
stemmen dan de Nissan Leaf of

Hyundai Sonata, die ook tot de finale
waren doorgedrongen. De Volt is een
elektrische auto die kan functioneren onder de meest uiteenlopende
weersomstandigheden en rijcondities
zonder dat men zich daarbij zorgen
hoeft te maken om met een lege
accu te komen staan. De actieradius
bedraagt meer dan 600 kilometer. De
auto zal in Nederland op de markt
komen als Opel Ampera.
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VACATURES

Functie: Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Account Manager KPN Data / IP
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze
jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Een opzichter weg- en waterbouw
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Krantenbezorgers Abcoude/Baambrugge
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime Technisch DTP'er
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Fietsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Consultant Antenna
Organisatie: Antenna
Plaats: Alphen aan den Rijn
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Enthousiaste Telefonist(e)/
Receptionist(e)
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Installateur Beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime Service monteur binnendienst met administratieve vaardigheden
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Medewerker Crediteurenadministratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoopadviseur
Organisatie: The Phone House Uithoorn/
Mijdrecht
Plaats: Uithoorn

Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Kia Verkooptalent voor onze vestiging in Amsterdam Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: Junior Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile
Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Logistiek medewerker voor de
nacht
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek
B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commercieel administratief
medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Managementassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren 1ste of 2de automonteur
M/V

Functie: Financieel Administratief
Medewerk(st)er
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: PR & Communicatie Coördinator
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wij zijn op zoek naar een
Assistent-controller, Ervaren administratief
medewerker
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International;

Functie: Oproepkracht chauffeur, rijbewijs
B
Organisatie: Alles in 1 bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Administratief medewerker
inkoopcontrole (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Proces medewerker
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Account manager International
Sales
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Enthousiaste Wijkziekenverzorgende Abcoude (24-32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Seizoen hulpkrachten Klantafhandeling; Scannen & Controle en kassa
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Zorgzame Verzorgende C gezocht
voor wijkteam Loenen (20 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen a/d Vecht

Functie: DTP-er (32-40 uur)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Specialist ouderengeneeskunde
Maarssen (24-26 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Pedagogisch Medewerker voor
diverse Buitenschoolse Opvang locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: GGZ-verpleegkundige Vinkeveen
(32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Ministek wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Kundige Wijkverpleegkundige
Zichtbare Schakel Maarssen (28-30 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Vooruitstrevende Verpleegkundige
Somatiek Vinkeveen (32-36 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

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 2

Sudoku week 2
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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Afvloeiing
Bestuurstaken
Bordeauxwijn
Bravoure
Eethuis
Frater
Genie
Gezag
Gideon
Grijskruid
Gunstelingen
Kundig
Luchtziekte
Malaise
Monocle
Nul
Periferie
Quantum
Schat

Staak
Stuiver
Titan
Torensilo
Troeven
Tsarina
Uier
Voorwaar
Wittekool
Zonnejaar
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Oplossing puzzels week 1
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GEZOCHT!

www.profiletyrecenter.nl
Profile Tyrecenter Hogendoorn, hyperspecialist in banden en velgen en een begrip in de regio De Ronde Venen, Uithoorn en
omstreken, is wegens zeer sterke groei van haar activiteiten voor vestiging Uithoorn en Mijdrecht per heden op zoek naar:

(LEERLING) BANDENMONTEUR
Voor deze full-time functie zijn we op zoek naar iemand met technisch inzicht en affiniteit met de automotive branche. Jij ontvangt
klanten in de werkplaats, monteert banden en velgen en voert de diverse servicewerkzaamheden uit. Ben jij verder representatief,
collegiaal en klantgericht en beheers je de Nederlandse taal? Dan is deze functie binnen ons leuke, jonge team echt iets voor jou!
Voor vestiging Mijdrecht zijn we verder op zoek naar:

ENTHOUSIASTE TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E)
De functie:
- Verantwoordelijk voor inkomend telefoonverkeer
- Diverse verkoopbaliewerkzaamheden
- Agendabeheer (in MS Outlook)
- Ontvangst van klanten
- Uiteenlopende administratieve taken ter ondersteuning
- Werktijden: dagelijks van 8.30 – 17.00 uur

Functie-eisen:
- HAVO/MBO werk- en denkniveau
- Representatief, klantgericht, je hebt flair en bent een initiafiefnemer
- Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- Goede beheersing van Windows en MS Office.

HOGENDOORN
Geïnteresseerd? Spreekt 1 van deze functies je aan, stuur dan je CV
en motivatiebrief naar Profile Tyrecenter Hogendoorn, Postbus 252,
3640 AG Mijdrecht of naar mijdrecht@profile.nl
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN

GRANDOPRUIMING
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tot
kortingen

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

-70%

KOOI 5

KOOI 14
Compleet als getoond

T.E.A.B.

Compleet als getoond.

KOOI 23
Compleet als getoond

T.E.A.B.

T.E.A.B.

KOOI 27
Compleet als getoond

T.E.A.B.

GRANDOPRUIMING
WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE BADKAMERS

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38 g, T: 0297-250494,
Openingstijden: ma t/m do: 10.00 - 17.30,
vr: 10.00 - 21.00, za: 10.00 - 17.00, zo: 10.00 - 17.00

ALLE SHOWROOMKEUKENS: WWW.GRANDO.NL

Vraag naar de voorwaarden

