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Indrukwekkende fakkeloptocht voor gelijke behandeling
Woensdagavond jl. is in Mijdrecht voor de tweede keer een
fakkeloptocht voor gelijke behandeling gehouden. Vanaf
jongerencentrum De Fabriek liepen tientallen deelnemers
een wandeling door de wijk Proostdijland, waarbij de fakkels symbolisch de donkere straten verlichtten. Hiermee
wilde men aandacht vragen voor een nog altijd dagelijks
terugkerend probleem: discriminatie. De tocht stond volledig in het teken van gelijke behandeling, met als uitgangspunt artikel 1 van de grondwet, dat opent met: “Allen die

zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”Toch hebben nog veel mensen dagelijks met
discriminatie te maken. Vorig jaar is de fakkel door dhr. A.
Saglam doorgegeven aan stichting Hakyol in Mijdrecht, die
dit jaar de optocht organiseerde. Dit gebeurde in samenwerking met een enthousiaste groep van inwoners uit de
gemeente De Ronde Venen. Bij terugkomst werd de fakkel
doorgegeven aan stichting Multi Mondo, die volgend jaar
het startsein mag geven.
foto richard van der spoel

Zaterdag 31 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

Kom in de Kas
in De Ronde Venen
Homan Beveiliging B.V.

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

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

DUIDELIJK VERHAAL

Online ticketverkoop AJOC Festival start zaterdag 24 maart
Goed nieuws voor vroege vogels: morgenochtend, zaterdag 24 maart, om 11 uur start de online verkoop van ‘Early Bird’tickets voor het AJOC Festival, dat dit jaar plaatsvindt van 25 t/m 28 mei. Wie online Early Bird tickets koopt, betaalt géén
BTW! Er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar, dus wees er snel bij. Wie een passe partout koopt voor 4 dagen
AJOC Festival betaalt slechts één keer servicekosten. Ook dit jaar staat het AJOC Festival weer volledig in het teken van
gezelligheid en vermaak. Er zijn twee tenten waar optredens zullen plaatsvinden. Onder andere De Dijk (foto), Go Back to the
Zoo, 2 Brothers on the 4th Floor, DI-RECT, The Opposites, DJ Paul Elstak en Het Goede Doel maken dit jaar hun opwachting.
De Spektakeldag op maandag 28 mei biedt allerlei activiteiten en optredens voor kinderen en (oudere) jongeren. Daarnaast
zijn er allerlei uitdagende attracties en demonstraties en is er natuurlijk heel veel gezelligheid. Kinderen t/m 12 jaar hebben
op de Spektakeldag gratis toegang! De online tickets zijn te koop op www.ajoc.nl en via facebook.nl/AJOCFestival.
foto bob bronshoff
Er is géén ticketverkoop in Immitsj.							

HOT ITEM:

PONCHO
VAN

MANOS

DEL URUGUAY
VERKRIJGBAAR
BY LUTZ FASHION
WWW.LUTZ.NL

Lutz Fashion m/v
Herenweg 45
Vinkeveen
www.lutz.nl

•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Tekst Carin van Kouwen

Burgemeester de Voogtlaan 108,
Wilnis

Open huis zaterdag 31 maart
11:00-15:00 uur

Vandaag ben ik uitgenodigd op de Burgemeester de Voogtlaan 108 in Wilnis. Het appartement dat ik
mag bekijken is gebouwd in 2008 dus nog maar vier jaar oud. Het ligt op de eerste verdieping die per
trap of lift makkelijk te bereiken is. Ik heb met de bewoonster afgesproken en ze geeft me graag een
rondleiding.
We komen binnen in de hal die erg
ruim is en van waaruit je toegang
hebt tot het toilet en een bergkast.
Hier kun je de wasmachine en
droger kwijt plus nog behoorlijk wat
andere spullen, zoals je stofzuiger
en de boodschappenvoorraad. Als
we rechtsaf gaan, komen we bij de
badkamer die ontzettend ruim is en
beschikt over een wastafelmeubel,
een inloopdouche en een duoligbad.
Aan de voorzijde ligt de master
bedroom waar een grote kledingkast met schuifdeuren geplaatst is,
en opvallend aan deze kamer zijn
de grote ramen waardoor het een
lekkere lichte kamer is. De tweede

slaapkamer aan de achterzijde
heeft een schuifdeur naar het terras. We lopen terug de gang in en
eindigen in de woonkamer die echt
het pronkstuk van deze woning is.
Het plafond heeft een hoogte van
maar liefst 3.63 meter waardoor de
ruimte echt enorm is. De grote ramen die tot het plafond reiken zorgen voor veel lichtinval waardoor
de woonkamer echt een heerlijke
plek is om te zitten. Via de schuifpui
stap je ook zo het terras op dat op
het zuiden gelegen is. Een lekkere
zonnige plek dus. De open keuken
die beschikt over alle benodigde apparatuur, is door een extra lage kast

iets vergroot, zodat je meer
kast- en werkruimte hebt.
Erg handig gedaan.
Wat een leuk appartement
is dit! Het ziet er bijzonder
netjes uit en de woonomgeving is voor ouderen
en jongeren ideaal. Een
klein winkelcentrum en
de gezellige dorpsstraat van Wilnis
liggen op korte loop/fietsafstand en
de halte voor het openbaar vervoer
bevindt zich om de hoek.
Dit appartement is zeker een
bezoekje waard tijdens de Open
Huizen Dag op zaterdag 31 maart.

Tussen 11 en 15 uur kun je hier geheel vrijblijvend een kijkje nemen.
Zet deze woning maar op je lijstje,
want je zult blij verrast zijn als je
hier bent binnen geweest.

Facts & Figures

Burgemeester de Voogtlaan 108,
Wilnis
Vraagprijs € 274.000,- k.k.
Woonoppervlakte 85 m2
Inhoud 266 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

Rietgans 19, Mijdrecht
Het tweede appartement dat ik mag bezichtigen staat in Mijdrecht op de Rietgans 19. Dit appartementencomplex ligt langs de Hoofdweg en heeft vrij uitzicht over de sportvelden. Sportmogelijkheden dus naast de
deur, en ook het centrum van Mijdrecht ligt op korte loop/fietsafstand.
Het complex is gebouwd in 2007 en
ziet er spik en span uit. Er is een eigen
afgesloten parkeergarage met fietsenstalling, iedere woning heeft een eigen
berging en natuurlijk is er een lift
aanwezig. Ik word hartelijk ontvangen
door de bewoners die mij graag het
appartement laten zien.
De hal waar we binnenkomen is ruim,
en wat meteen opvalt is de mooie
houten vloer die door het hele appartement gelegd is. In de hal vind je
het toilet, de ruime slaapkamer, en een
grote bergkast. In de algemene hal
tegenover de ingang van het appartement heb je de beschikking over nog
twee grote bergkasten met veel ruim-

te. De slaapkamer heeft twee grote
vaste kasten waarvan er één in een
nis is geplaatst, zodat hij bijna geen
ruimte inneemt. Vanuit de slaapkamer
kom je in de badkamer, die beschikt
over een dubbel wastafelmeubel, een
wandradiator en een inloopdouche.
We gaan verder naar de woonkamer
met open keuken. De woonkamer is
lekker ruim en het balkon is een verlengstuk van de woonkamer. Hier kun
je heerlijk van de zon genieten als het
mooi weer is, want hij schijnt hier een
groot deel van de dag. De keuken is
van alle gemakken voorzien en heeft
veel kastruimte. Vanuit de keuken is
er toegang tot nog een bergruimte
waar je de wasmachine en droger

Aantal km:
0,5
7,7
0,3
0,9
2,3

Open huis zaterdag 31 maart
11:00-15:00 uur

kunt plaatsen en waar de cv installatie
hangt. Je houdt dan zelfs nog ruimte
over om wat was op te hangen.
De bewoners vertellen dat er een
mogelijkheid is om een tweede slaapkamer in het appartement te creëren.
Zij hebben hiervoor een tekening laten
maken waarop de nieuwe indeling te
zien is. Tijdens de Open Huizen Dag op
zaterdag 31 maart is er natuurlijk de
mogelijkheid om dit leuke appartement zelf te komen bekijken tussen 11
en 15 uur. Ik zou het zeker doen: het
is natuurlijk veel leuker om echt even
binnen te kijken dan om de foto’s op
internet te bekijken!

Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2

Aantal km:
1,0
10,2

Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

0,3
0,5
0,1

Facts & Figures
Rietgans 19, Mijdrecht
Vraagprijs € 259.952,- k.k.
Woonoppervlakte 85 m2
Inhoud 230 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Weekend minder mooi

Het weekend zal niet zo mooi zijn
als de afgelopen dagen. Doordat het
hogedrukgebied verder naar Scandinavië trekt, komt er ruimte voor een
kleine storing, die het weekend over
trekt. Dat geeft bij ons op zaterdag
iets meer wolken en zondag neemt
de kans op een bui toe. Gelukkig zijn
de luchtdrukverschillen niet groot,
dus krijgen we niet echt veel wind.
De temperatuur zal wel iets onderuit
gaan maar het blijft zacht.
Zaterdag is het vrij zonnig, maar er
komen in de loop van de dag wel
steeds meer wolken. De maximum
temperatuur zal tussen de 13 en 15
graden bedragen, en de minimum
temperatuur ligt rond de 5 graden.
De wind is zwak tot matig en uit
noordoostelijke richting.
Zondag is er vrij veel bewolking
maar de zon zal zich ook laten zien.
De kans op een bui neemt wel in
de loop van de dag toe. De wind is
matig en komt uit noordoostelijke
richting. De maximum temperatuur
ligt tussen de 11 en de 13 graden en
de minimum temperatuur ligt rond
de 4 graden.
Maandag is het vrij zonnig en hebben we in de ochtend nog kans op
een buitje. De maximum temperatuur zal rond de 14 graden worden,
en de minimum temperatuur ligt
rond de 5 graden. De wind komt
uit noordoostelijke richting en zal
matig van kracht zijn. De dagen
daarna is het overwegend droog en
rustig weer: wisselend bewolkt met
temperaturen die rond de 13 graden
liggen.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 24 maart 2012
• Simone van der Vlugt signeert,
Boekhandel Sprey, Abcoude
• Battle of the Stars, Jeugdmusicalkoor
De Regenboog, De Meijert, Mijdrecht
• Toneel: Leugentje om bestwil door WIK,
Oude Parochiehuis, Mijdrecht
• Toneel: Altovi speelt Vitalo, De Boei,
Vinkeveen
• Expositie: Akke Feddema bij
Koeleman Elektro, Mijdrecht
• Concert: Amsterdamse Cantorij,
Dorpskerk, Abcoude
• Eclectic-feest: Cream, De Fabriek,
Mijdrecht

Zondag 25 maart 2012
• Opmaat naar The Passion, De Rank,
Mijdrecht
• Open Dag Roekz, Vinkeveen
• Argon - Hollandia, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• IVN Excursie Gutherstein, starten in
Vinkeveen
• Kindervoorstelling (4+) : Drop,
PM Theater, Abcoude

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

NL-DOET: Veel activiteiten in De Ronde Venen
Op tal van plaatsen in De Ronde
Venen hebben vrijwilligers het
afgelopen weekend geklust in het
kader van NL-DOET. Er werd opgeknapt, zwerfvuil opgeruimd, wilgen
geknot, muurschilderingen gemaakt, getimmerd en geschilderd.
Lijst 8 bouwde een bijenstal bij het
NME-centrum, Wethouder David
Moolenburgh en de fractie van de
CDA schilderde het clubhuis en de
opslagcontainers van de kanovereniging in Vinkeveen, wethouder
Cees Schouten hielp bij de aanleg
van een grindpad bij Zorgboerderij
Amstelkade, medewerkers van
De Baat kwamen schilderen bij
Midpoint FM en TV en burgemeester Maarten Divendal schonk in
Abcoude koffie aan zijn aanstaande
dorpsgenoten. In totaal werden op
zo'n twintig verschillende locaties
klussen uitgevoerd.
Burgemeester Divendal was naar
Abcoude gekomen om Wensstichting Oppepper4all de sleutels
te overhandigen van de door de
Rabobank & Vobi B.V. gesponsorde
rolstoelvriendelijke Oppepperbus.
Een geweldig mooi geschenk waardoor nu een heel gezin, inclusief
een rolstoeler, met elkaar kan genieten van een heerlijke Oppepperdag. Even niet ziek-zijn, even alles
vergeten en kracht opdoen voor een
vaak niet gemakkelijke toekomst.

De koffie van Burgemeester Divendal
was zeer in trek.

Alles wat snoeit
en roeit

V.l.n.r. Lineke Steenhuis, burgemeester Maarten Divendal, directeur Ruud van de
Vliet van Rabobank Rijn en Veenstromen, directeur Raymond de Rijk van VOBI en
Gerard Berentsen. 					
foto rob isaacs
De wensstichting kreeg hulp van
een groep vrijwilligers bij het
maken van opbeurende sleutelhangers. Diverse kinderen waren druk
in de weer met het versieren van
collectebussen. En de burgemeester
voorzag de vrijwilligers van koffie
en thee.
Ook bij Scouting Jan van Speyk
werd hard gewerkt aan die klussen,
waar de vrijwillige leiding eigenlijk nooit aan toe komt. Gelukkig
kregen ze extra hulp van buitenaf.
Naast vier ouders en twee jeugdleden zijn ook 9 kaderleden actief
geweest op de niet zo heel zonnige,

maar droge zaterdag. Iedereen was
in de weer met kwasten, schuurmachines, hamers, zagen en sop.
De kampvuurkuil kreeg een nieuw
gelegde tegelvloer, de dakgoten
werden geschuurd en in de grondverf gezet, net als de ramen aan de
voorkant van de boerderij, er werd
een hek bij de slootkant geplaatst
en het naambord(je) kreeg een
nieuwe plek en achter de boerderij werd fanatiek gesnoeid en het
toilethok werd geschilderd. Alle
vrijwilligers, heel hartelijk bedankt
namens Scouting Jan van Speyk.

Bomen en stuiken, de longen van
onze samenleving, lopen al weer
wat schuchter uit. Om het belang
van dit groen te onderstrepen is
in 1919 er voor het eerst sprake
geweest van een boomplantdag
in Nederland toen op 27 november van dat jaar de oprijlaan van
Kasteel Doorwerth door 240 leerlingen van alle Arnhemse lagere
scholen van nieuwe beuken werd
voorzien. Jammer genoeg is er
meer dan 85 jaar later nog maar
een enkele stronk over van deze
bomenrij.

Het CDA in actie bij de kanovereniging.
V.l.n.r. Piet Kooijman, David Moolenburgh, Rein Kroon en Jobke Vonk.

Reconstructie Baambrugse
Zuwe over de helft
De werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen verlopen
voorspoedig. Deze week heeft
bouwbedrijf Dura Vermeer de betonconstructie in het zevende van in
totaal elf werkvakken gestort. Ruim
500 meter van de 880 meter die
gereconstrueerd wordt, is hiermee
duurzaam bestand tegen verzakking.
Mede door de korte vorstperiode
ligt het werk volledig op schema.
Naar verwachting zal de weg vanaf
1 juli 2012 buiten werktijden van het

aannemingsbedrijf voor personenautoverkeer worden opengesteld. Het
totale werk, vanaf de Herenweg tot
huisnummer 128E, wordt uiterlijk op
1 oktober 2012 afgerond. In de tus-

senliggende periode vinden nog veel
afbouwwerkzaamheden plaats.
Op www.baambrugsezuwe.nl is uitgebreide actuele informatie over dit
project te vinden.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
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Na nog maar net de bevroren
waterleiding gerepareerd te hebben, begint het weer te kriebelen.
Je voelt het in je botten. Het
mensdom is er aan toe, inclusief
mijzelf, een beetje zon doet veel
goed. Als je er oog voor hebt zie
je het ook in de sloten en meren.
Wel eens een zwanenpaar gezien
dat elkaar kopjes geeft om zo aan
te geven dat ze er zin in hebben.
Ook andere watervogels laten
er geen gras over groeien. De
mannetjes eenden maken het
helemaal van eieren. Je zal maar
eendenvrouw zijn. Je zou er een
bond voor oprichten of een beweging opstarten. In onze buurt
komt alles ook weer tot leven.
De snelle groet met opgestoken
kraag maakt plaats voor het babbeltje over de schutting en tijdens
de autowasbeurt valt heel wat
te bepraten. Ik denk al weer aan
de avonden waarop de spiezen
liggen te garen op het houtskoolvuurtje en het wijntje je toelacht.
Open haard maakt plaats voor de
vuurkorf. Maar er gebeurt meer
in de natuur.

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Wat dat betreft kunnen we er
hier in het Rondeveense ook wat
van. Het bevreemdde mij zeer
om een grote groep kinderen aan
de slag te zien die niet aan het
aanplanten, maar juist aan het
snoeien waren. Ik vind dat jammer. Natuurlijk valt het uit te leggen dat struiken ook onderhoud
nodig hebben om tot vol wasdom
te komen. Maar naar mijn gevoel
gaat men daar in De Ronde
Venen wel erg drastisch mee om.
Complete perken zijn gerooid,
onder het mom van bezuinigen.
De actie kaalslag ging zelfs zo ver
dat de raad ingreep. In Abcoude
maakten ze het wel heel erg
bont. Daar werden de bomen
die een aantal jaren geleden
door kinderen waren aangeplant
gerooid. Opvoedkundig een
staaltje onbenul. Wat hoe leg je
dat uit aan kinderen die dit zien
gebeuren? Wethouder Schouten,
door het landelijke Jeugdjournaal
ter verantwoording geroepen,
lukte het niet. Bijna zou je gaan
denken dat de actie kaalslag
gewoon tijdens de boomfeestdag
werd voortgezet.

Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Grote
Christelijke Denkers
Op zondag 25 maart zendt Horizon een discussie uit over: Friedrich Schleiermacher – theologie
in de schemering van de moderne
tijd.
Dit is de eertse uitzending in een
reeks ‘Grote Christelijke Denkers’.
Godsdienst heeft te maken met
mysterieuze ervaringen.
Aan de discussie nemen deel:
Jan van Breukelen (oud CDA
wethouder De Ronde Venen); Jan
Dekker (PKN Janskerk Mijdrecht); Harry Dijkstra (PKN De
Rank Mijdrecht), Henk Lamboo
(RK H. Johannes De Doper Kerk
Mijdrecht/Wilnis) en Pastor Wim
Vernooij (RK Kerk te Vinkeveen).
Gespreksleider is Henk Oudshoorn. Horizon is te beluisteren
van 9 tot 10 en van 17 tot 18 uur
op Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

13 april 1962 - 13 april 2012

Al 50 jaar zwemmen en waterpoloën
bij De Amstel!
Dit jaar is voor Zwem- en polovereniging De Amstel een bijzonder
jaar: het is 50 jaar geleden dat de
vereniging werd opgericht.
In die vijftig jaar is er veel gebeurd:
van het AMVJ-bad in Amsterdam
(zie foto), naar het Spetternest en
het Burgemeester Kootbad in Uithoorn, het (oude) Sloterparkbad in
Amsterdam, de Waterlelie in Aalsmeer, het Veenbad in Vinkeveen en
de Otter in Uithoorn, totdat in 2010
het Veenweidebad in Mijdrecht
werd geopend. De tot dan ‘zwer-

vende’ vereniging kreeg een eigen
thuisbad met een schitterend clubhuis met uitzicht op het wedstrijdbad. Een droom die werkelijkheid
werd. Het jubileum wordt groots
gevierd. Leden en oud-leden zijn
uitgenodigd op de officiële receptie
en tevens reünie op zaterdag 14
april, vanaf 15.30 uur in het clubhuis van Zwem- en polovereniging
De Amstel in het Veenweidebad aan
de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.
Aanmelden via e-mailbericht naar
jubileum@zpv-de-amstel.nl.

Mijdrecht

Ds. Van Amstel in
'De Wegwijzer'
Op zondag 25 maart gaat om 10
en 17 uur in beide diensten dominee J. van Amstel uit Ede voor
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'De Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22 in Mijdrecht.
In de morgendienst zal de tekst
uit Johannes 3: 14-15 behandeld
worden. De vraag ‘Waarom moet
Jezus gekruisigd worden?’ zal dan
centraal staan.
De middagdienst zal weer een zogenaamde leerdienst zijn, waarin
een gedeelte uit de catechismus
behandeld zal worden. Zondag 34
gaat over de wet van de Here (de
tien geboden). Daarvan het eerste
gebod: gij zult geen andere goden
voor mijn aangezicht hebben. In
de preek komt de volgende vraag
aan bod: Wie is God? Laten we
daarom naar Hem luisteren.
Bekijk ook www.CGKMijdrecht.nl.

Kinderopvang Ot & Sien viert 10-jarig bestaan
Vrijdag jl. was het 10 jaar geleden
dat Kinderopvang Ot & Sien haar
deuren opende aan de Herenweg
40 te Vinkeveen. Een bijzondere
dag, omdat naast de verjaardag van
de Kinderopvang op deze dag ook
de verjaardagen van de leidsters
worden gevierd. Het thema voor
dit jaar was heel toepasselijk ‘Ot
& Sien’. Zowel de leidsters als de
kinderen mochten verkleed komen
en de dag werd gevuld met allerlei
Hollandse spelletjes zoals spijkerpoepen, ezeltje prik en koekhappen.
Voor zowel de jonge kinderen van

het Kinderdagverblijf als de oudere
kinderen van de BSO was er wel
iets te doen. En ook aan taart en
limonade ontbrak het niet. Bij een
verjaardag horen cadeautjes dus namens de ouders en kinderen zijn de
leidsters verrast met een heel mooi
paasbloemstukje. Oprichtster en
eigenaresse Dorothé Samson is nog
eens extra in het zonnetje gezet
met een heus Ot & Sien leesplankje
en regenton, en een boekwerk vol
met knutselwerkjes van de kinderen. Het was voor iedereen een
feestelijke en geslaagde dag.

Abcoude

Boekbespreking bij
Trefpunt voor
Levenskunst
Het Trefpunt voor Levenskunst in
Abcoude organiseert vijf avonden
waarin het boek van Klaas Hendrikse: ‘God bestaat niet en Jezus
is zijn zoon’ wordt besproken
onder leiding van pastor Harry
Huisintveld o.p. De volgende
avond is op 27 maart aanstaande
van 20.15 tot 21.45 uur; inloop
vanaf 20.00 uur in Het Trefpunt,
Kerkstraat 23, naast de Rk.kerk in
Abcoude.
We lezen t/m blz 76.

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

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

Boulers in de bloemetjes

Het begin van de lente wordt bij
de Jeu de Boulesclub Abcoude per
traditie gevierd met een vrolijk
evenement: het jaarlijkse Narcissentoernooi. Zondag jongstleden vond
dit opnieuw plaats en er namen zo’n
dertig leden deel uit vier verschillende gemeenten. Aan het eind van
middag, na drie speelronden, maakte
wedstrijdleider Hans de Kleuver
de winnaars bekend. Zij ontvingen
smakelijke prijzen. De hoogst score
werd behaald door Tiny Kapteyn, op
de tweede plaats kwam Henk Warmerdam, terwijl Martin Hoogendonk
naar huis ging met de derde prijs. Na
afloop van de wedstrijd genoten alle

aanwezigen nog van een royaal, door
leden zelf bereid buffet.
Wie eens enkele keren vrijblijvend en
zonder kosten een ‘bouletje’ wil komen gooien, is van harte uitgenodigd.
De regels van deze ontspannende
Franse sport zijn binnen enkele
minuten geleerd, dus meespelen kan
meteen al. De Jeu de Boulesclub
Abcoude is gevestigd even voorbij het
fort, richting Baambrugge, en heeft
als reguliere speeltijden onder andere
zondagmiddag (14 uur, niet met Pasen) en dinsdag- plus donderdagavond
(20 uur). Voorzitster Ina van Moorsel
is te bereiken via
j.van.moorsel4@kpnplanet.nl.

Rode Kruis rolstoelbrigade weer van start
Na de voorjaarsvakantie zijn weer twaalf leerlingen van het VeenLanden College met hun maatschappelijke stages gestart door middel van
rolstoelwandelen met gasten uit verzorgingstehuis Gerardus Majella.
Doelstelling is enerzijds dat bewoners lekker naar buiten kunnen en
genieten van de omgeving, anderzijds het contact tussen jong-en-oud!

Het Rode Kruis van de Ronde Venen
verzorgt de instructie van de leerlingen: zij leren het gebruik van de rolstoel, stoepjes en hellingen nemen en
op de rem zetten. Hoe help je mensen
in en uit de rolstoel, maar bovenal
hoe heb je contact met de bewoner
die je begeleidt en waar praat je zoal
over? De vrijdagmiddagwandelingen
worden ondersteund door de activiteitenleidster van het verzorgingstehuis en ook een extra vrijwilliger van
het Rode Kruis. Elke week wandelen
er zes leerlingen mee. Om beurten
heeft een van de leerlingen de leiding, bereidt de route voor en zoekt
ook een horecagelegenheid uit om

gezellig wat te drinken en met elkaar
te praten. Ze zorgen dat het voor de
gasten uit de verzorgingstehuizen een
echt uitje is om het weekend in te luiden. Dit jaar gaat de hele groep, als
één lange rode slinger, op woensdagmiddag 6 juni naar de jaarmarkt in
Mijdrecht! Bij slecht weer begeleiden
ze spelactiviteiten in het tehuis, maar
er wordt uiteraard op heel veel mooiweer middagen gehoopt. Zowel de
jongeren als de gasten uit Gerardus
Majella hebben er echt zin in en tot
juni komt u ze vast regelmatig tegen
in hun Rode Kruis jacks in Mijdrecht
op de vrijdagmiddagen.

DE WEEK IN BEELD
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Op woensdag 14 maart heeft de ANBO afdeling De Ronde Venen
haar 50-jarig jubileum gevierd. Bijna 230 leden en genodigden
kwamen naar De Meijert om te genieten van een gezellige middag
met een gevarieerd programma. Er was een quiz georganiseerd met
vragen en opdrachten uit de jaren zestig. Er werd meegezongen
met de muzikale theatergroep Mooi Weer. Ook was hieraan een
puzzelwedstrijd verbonden. De winnaars mochten aan het eind van
het programma plaatsnemen op het terras. De afsluitende loterij
leverde voor bijna iedereen wel een prijsje op. Het was een gezellig
en dus geslaagd feest voor de deelnemers.

Yvonne Haverhoek uit De Hoef heeft met haar dubbelspan ponies de finale wedstrijd van de indoormarathon competitie te Middenmeer gewonnen
en daarmee ook de competitie over zes wedstrijden winnend afgesloten.
Met haar tweespan Appaloosa ponies was Yvonne deze competitie goed
op dreef: ze won maar liefst vier van de zes wedstrijden en behaalde
twee keer een tweede plaats.
Drie jaar geleden maakte Yvonne de overstap van dressuur rijden met
haar grote Appaloosa paarden naar de mensport. Hiervoor heeft ze de
beschikking over een dubbelspan mini Appaloosa ponies, die ze zelf
opleidde. Wekelijks lest ze bij de menvereniging Haarlemmerruiters te
Hoofddorp. Nu gaat er getraind worden voor de grote marathonwedstrijd
van Amsterdam op 15 april in het Amsterdamse Bos.
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Kort nieuws
Vinkeveen

Van Heuven en
Koperberg naar
halve finale
In het driebanden toernooi van
D.I.O./ Café de Merel zijn de eerste
halve finalisten bekend. Harry
Koperberg, Bert van Walraven, Theo
Valentijn en Henk Doornekamp
speelden zich naar de halve finales.
De volgende kwartfinalewedstrijden
worden gespeeld op zaterdag 24 en
zondag 25 maart, beide dagen zal
er gestart worden om 14 uur. De
halve finales worden op zaterdag 14
en zondag 15 april gespeeld en de
finale op zaterdag 21 en zondag 22
april met acht man in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Dinsdag jl. heeft het team van AVRO's Opsporing Verzocht TV-opnamen
gemaakt op de Waterhoen en diverse andere plekken in Mijdrecht.
Hier werd zaterdag 8 oktober jl. het stoffelijk overschot aangetroffen
van een 31-jarige Pool. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek
en hoopt door de reconstructie meer tips binnen te krijgen. Op dinsdag
3 april aanstaande wordt er in de uitzending aandacht besteed aan de
moord op de Poolse man.			
foto peter bakker
De lente is officieel van start gegaan... en de eerste lammetjes zijn
weer gesignaleerd in de regio. Deze foto is genomen op de
Westerlandweg in Mijdrecht.			
foto gerrit nap

Op vrijdag 30 maart 2012 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
in Café de Merel Arkenpark MUR
43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om
20 uur stipt en uiterlijk om 20.15
starten met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Op de volgende
datums wordt er ook gekaart in
Café de Merel: 13 en 27 april, 11
en 25 mei , 8 en 22 juni en 6 juli.

Abcoude

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten te
wisselen over de plaatselijke politiek,
problemen betreffende de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn
van de burgers. Donderdagavond 29
maart 2012 houdt de SVAB haar
spreekuur van 18.45- tot 19.30 uur,
in de Angstelborgh. Informatie over
de SVAB is te vinden op www.svab.nl

Abcoude

Sam's kledingactie
op zaterdag 31 maart
Maandag jl. is aan het einde van de ochtend een man van een ladder gevallen op de Dominee Bleekerhof in Abcoude. De man was op hoogte een boom
aan het snoeien. In eerste instantie werd de traumahelikopter gealarmeerd,
maar die is uiteindelijk niet gekomen. De man is met onbekend letsel naar
het ziekenhuis gebracht. 			
foto peter bakker

Maandag 19 jl. zijn twee inzittenden van een auto gewond geraakt bij
een aanrijding. Een 70-jarige automobilist uit Mijdrecht reed vanuit de
richting Amstelhoek naar Mijdrecht. Bij hem in de auto zat zijn 65-jarige
echtgenote. Ter hoogte van de kruising met de Provincialeweg verloor
hij de macht over het stuur, raakte van de weg en botste frontaal tegen
een boom. Gezien de kracht van de aanrijding en het mogelijk daarmee
gepaard gaande letsel besloot de brandweer het dak van de auto te laten
knippen. Beide inzittenden zijn per ambulance naar het VU-ziekenhuis in
Amsterdam gebracht.			
foto peter bakker

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

Kunst én wijn proeven
in Mijdrecht
In kunstgalerie De Toonzaal in Mijdrecht wordt zaterdagmiddag 31 maart een wijnproeverij gehouden door
Country Wine uit Vinkeveen. Een mooie gelegenheid om tevens kennis te maken met een verrassende
collectie schilderijen én de mogelijkheden die deze galerie nog meer biedt.
door anja verbiest

Een beetje verstopt zit-ie wel, kunstgalerie De Toonzaal aan de Rendementsweg 2b in Mijdrecht. Maar de
kleine zoektocht is de moeite zeker
waard: eenmaal binnen word je
getrakteerd op een prachtige collectie
van ruim honderd kunstwerken uit de
17e tot en met de 20e eeuw, variërend van pentekeningen, aquarellen
en gouaches tot olieverfschilderijen.

foto rob isaacs

Kunstkenner en taxateur Arend
Bezoen heeft alle werken samengebracht. “Mijn ouders verkeerden veel
in kunstenaarskringen en ik ben in die
wereld als het ware opgegroeid. Ik
heb het van jongs af altijd al boeiend
gevonden om te zien hoe anderen
tegen de werkelijkheid aankijken. Op
mijn dertiende kocht ik dan ook mijn
eerste kunstwerk. Ik had er blijkbaar

oog voor, want toen ik het later met
een aantal andere werken liet veilen
bleek ook die eerste aankoop een
goede investering. Met de opbrengst
kon ik later een eigen bedrijfje beginnen.”Via een oude studievriend kwam
Bezoen vorig jaar naar Mijdrecht,
waar hij in november galerie De
Toonzaal opende en alle werken in
de twee mooie en lichte ruimtes nu

In de rij bij Karwei
Drukte bij Karwei Mijdrecht, afgelopen zaterdag. Terwijl alle medewerkers genoten van een dagje uit
naar onbekende bestemming, nadat
hun bouwmarkt was uitgeroepen
tot de ‘Beste Karwei van Nederland
2011’, runden medewerkers van
Intergamma, de franchise-organisatie van Karwei, voor één dagje de
vestiging in Mij-drecht. Daar werd
het groot feest, mede door tal van
aanbiedingen en leuke acties en
activiteiten.

WIJ GAAN
VERHUIZEN

René Bergh (links) en Arend Rutger Bezoen.
goed tot hun recht kan laten komen.
Bezoen: “De bezoekers krijgen een
lijst waarop alle kunstwerken vermeld
worden met de belangrijkste details,
maar ik vertel degenen die dat willen
nog veel liever over de achtergronden
van een bepaalde tekening of schilderij. Want die verhalen kunnen heel
verrassend zijn.”
Tijdens de gratis wijnproeverij, die
van 15.00 tot 18.00 uur gehouden
wordt, presenteert René Bergh van
Country Wine uit Vinkeveen in een ongedwongen sfeer een selectie wijnen.
Bergh: “Ook daar zitten heel mooie
verrassingen tussen!”
Gast op de bovenste verdieping van
de galerie is Monique Hetterschijt,
eveneens uit Vinkeveen, met haar
expositie van realistische en figuratieve schilderijen. Deze zijn tot en met
maandag 30 april in De Toonzaal te
zien. Uit al haar werken spreekt ontzag voor en verbazing over alledaagse

onderwerpen en objecten.
De combinatie van de drie evenementen -kunstgalerie, wijnproeverij en
wisselende exposities- geeft volgens
Arend Bezoen aan hoe goed De
Toonzaal voor meerdere doelen te
gebruiken is. “Deze ruimte is ook heel
geschikt om voor niet al te grote gezelschappen een huisconcert te geven,
bijvoorbeeld wederom in combinatie
met een wijnproeverij. Ook zou een
lezing of een concert gecombineerd
kunnen worden met een receptie, of
met een buffet. De mogelijkheden
voor allerlei kleinschalige activiteiten
zijn hier legio. En ondertussen kunnen
alle bezoekers ook nog eens genieten
van onze fraaie tekeningen en schilderijen, waar echt topstukken tussen
zitten. Mooier kan toch niet?”
Meer informatie over de kunstgalerie in Mijdrecht en de verschillende
evenementen die daar gehouden
(kunnen) worden, is te vinden op

www.toonzaal.net.

SCHAKEL
RAZENDSNEL...

Vanaf 2 april nemen wij onze intrek in Dock 15

Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken.
De synergie van de samenwerkende specialisten
biedt ondernemers de juiste mix van kennis en
technologie om ideeën en plannen te laten slagen.

Onderstaande bedrijven zijn te vinden bij Dock 15:

...OVER OP DE ALFA ROMEO GIULIETTA:
NU TIJDELIJK STANDAARD MET TCT AUTOMAAT
Alfa Twin Clutch Transmission (TCT) combineert twee parallelle versnellingsbakken en schakelt een hogere versnelling
al in terwijl de huidige nog actief is. Resultaat: razendsnel, en dus sportiever, schakelen met meer vermogen en minder
verbruik. De Alfa Romeo Giulietta TCT met 170 pk (125 kW) en slechts 20% bijtelling is er tijdelijk al vanaf € 27.250,-.
De Alfa Romeo Giulietta is de veiligste auto in zijn klasse volgens Euro NCAP.

WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

VAN KOUWEN

www.vankouwen.nl
Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-567 20 30.
Transformatorweg 39, 1014 AJ Amsterdam-West, Tel: 020-581 62 00.
U kunt nu ook terecht voor service in: Uithoorn, Anton Philipsweg 13, Tel: 0297-562 020.
20% BIJTELLING A

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

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,2 L/100 km
(19 km/L). CO2-emissie: 121 g/km.

Actie loopt t/m 30-4-2012. Vraag naar de voorwaarden. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar
maken. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering.
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‘Ondernemers Vinkevéén’ voortvarend van start

“Samen kunnen we veel meer bereiken”
Ondernemers Vinkevéén. Dat is de nieuwe naam waaronder de ondernemers van Vinkeveen zich, bij de doorstart
van de voormalige Ondernemingsvereniging, verenigd hebben. Een zestigtal plaatselijke ondernemers heeft zich
inmiddels als lid aangesloten en het nieuwe bestuur is druk bezig met de uitwerking van de eerste plannen.
door anja verbiest

“Vinkeveen verdient beter.” Die gedachte bracht de bal zo’n anderhalf
jaar geleden aan het rollen. Medeorganisator Dennis van Eijk (Soïchi
Kappers): “Door het succes van het
platform ‘Vinkeveen Verdient Beter’
en het enthousiasme van de Vinkeveense ondernemers en bewoners
wilden we een vervolg geven aan
deze actie om het dorp Vinkeveen
weer positief op de kaart te zetten.
Zowel bij de gemeente, de inwoners
als buiten de regio. Uit deze actie is
het digitale bewonersplatform
www.invinkeveen.nl voortgekomen.
En nu blazen we de plaatselijke
ondernemersvereniging nieuw leven
in.”

foto patrick hesse

Roland Borst (Studio110 architectuur) is een van de bestuursleden
van Ondernemers Vinkevéén: “We
willen onder meer de economische
en sociale belangen van de Vinkeveense ondernemers vertegenwoordigen door een gesprekspartner
te zijn voor de overheid en semioverheid. Maar we willen daarnaast ook netwerkbijeenkomsten
organiseren, met onderlinge commerciële samenwerking als doel,
en er bijvoorbeeld voor zorgen dat
onze bedrijven in de regio worden
gepromoot via de diverse media.”
Samenwerking is het toverwoord
voor de nieuwe Vinkeveense
ondernemersvereniging. Roland

Burgemeester Divendal laat zich informeren
over de Vinkeveense Legakkers
Op uitnodiging van de gemeente
zijn Eric Ermstrang en Michel
Verbruggen van de Belangen
Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL) woensdag 14 maart
jl. naar het gemeentehuis gegaan
om de situatie rondom de Vinkeveense Legakkers te bespreken.
Burgemeester Divendal wilde graag
weten wat er allemaal speelt met
betrekking tot de Vinkeveense
Legakkers. Tijdens het overleg is
de intentie uitgesproken om met
elkaar de uitdagingen rond het

behoud en gebruik van de legakkers
aan te pakken. Er zijn afspraken
gemaakt om op korte termijn rond
te tafel te zitten om de ideeën
verder uit te werken.
Ongeveer 1 jaar geleden is de
BVVL opgericht om de belangen
van de huurders/ eigenaren van de
Vinkeveense legakkers te behartigen. Inmiddels telt de vereniging
ruim 300 leden en groeit nog
steeds.

Voorzitter BVVL Michel Verbruggen overhandigt Burgemeester Divendal een
schilderij met een symbolische knoop om samen te ontwarren.

Borst: “Vinkeveen is mede door
de plassen een sterk merk, met
een goede aantrekkingskracht
voor mensen van buiten. Maar dan
moet je er wel voor zorgen dat het
aantrekkelijk blijft! Met een goede
infrastructuur en een fraai uiterlijk.
Iedere ondernemer kan zijn eigen
ding doen, maar sámen bereiken we
veel meer. Hier in het dorp, tijdens
de diverse evenementen, maar ook
tijdens onderhandelingen met de
gemeente over voor alle Vinkeveners belangrijke zaken. Afgelopen
maandag hebben we daarvoor de
eerste stappen gezet tijdens een
kennismakingsbezoek van ons bestuur aan het college van De Ronde
Venen.”
Promotieplan
Dennis van Eijk: “Met een aantal
ondernemers hebben we enige tijd
geleden een klankbordgroep geformeerd om onze plannen goed te onderbouwen voordat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Op dit
moment zijn we druk bezig met het
promotieplan. Wat willen we en wat
is haalbaar? Voor de vereniging als
geheel, maar ook voor de individuele leden. Want voor de verschillende

Dennis van Eijk (l) en Roland Borst
sectoren waarin we werkzaam zijn
willen de belangen natuurlijk nog
wel eens uiteenlopen.”
Mede daarom wil het bestuur de inmiddels bij Ondernemers Vinkevéén
aangesloten leden verdelen over
een aantal hoofdgroepen. Roland
Borst: “We denken aan vier groepen: detailhandel, horeca, recreatie
- reeds verenigd in de Stichting van

Gein tot Venen, waar we ook nauw
mee samenwerken- en overig. Zo
kunnen we iedereen vertegenwoordigen op de voor hem of haar beste
manier.”
Meer informatie over Ondernemers
Vinkevéén is te vinden op

www.ondernemersvinkeveen.nl.

Uitdagingen voor Vinkeveners
De initiatiefnemers achter de
website www.invinkeveen.nl zijn op
zoek naar ideeën om Vinkeveen
weer gezellig te maken. Vooruitlopend op het bezoek van het college
van B&W op donderdag 19 april
aanstaande wil men inventariseren
welke onderwerpen er besproken
moeten worden als er met de collegeleden van gedachten wordt
gewisseld over onderwerpen die
spelen in Vinkeveen.
Op de website kan men eigen wensen en dromen kwijt, die vervolgens
besproken zullen worden. Eén van
de concrete ideeën krijgt al vorm:
een nette entree van Vinkeveen. Je
komt aanrijden tussen de Vinkeveense Plassen; een fantastisch

mooi plaatje… en daarna rij je naar
beneden en zie je het viaduct. Dat
ziet er niet al te best uit, vinden de
initiatiefnemers. Daarom is er op

zaterdag 12 mei de kans om het
viaduct op te knappen.
Ideeën hoe dit te doen zijn welkom
op www.invinkeveen.nl.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

Familieberichten
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Als straks de zon toch weer zal schijnen
en hoog boven aan de hemel staat,
dan weet ik dat er met die stralen
een glimlach naar beneden daalt.
Nu kun je over ons waken
eens zullen we weer samen zijn,
tot dan moeten wij hier verder leven
maar zal je steeds in mijn gedachten zijn.

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

Met dankbare herinneringen aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis
dat omringd door de liefdevolle zorgen van zijn gezin vredig van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Petrus Theodorus Catharina Prins
~ Piet ~

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Uithoorn,
 18 oktober 1938

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Mijdrecht,
† 21 maart 2012

Met dankbare herinne
dat omringd door de
mijn lieve man, onze v

Petrus

Volledig begeleid door één persoon
Nettie Prins - Sijberden
Marjon en Roland
Rody, Kirsten

U kunt mij 24 uur
per dagtotbereiken
Er is gelegenheid
afscheid nemen en condoleren op maandag 26 maart van 19.00 tot
20.00 uur in Uitvaartcentrum Finnema, Ringdijk 4 (hoek Ir. Enschedeweg) te Wilnis.
0297 – 594345
/ 06-26242126

Jeroen en Andrea
Dylan, Anna

De viering ten afscheid zal gehouden worden op dinsdag 27 maart om 10.30 uur in
parochiekerk H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te Mijdrecht. Voor de
viering is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

Uithoorn,
 18 oktober 1938

Birgit en Ramon
Daniël, Marit

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal aansluitend plaatsvinden om
12.30 uur in het crematorium aan de Noorddammerweg 40 te Uithoorn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 26 maart van 19.00 tot
20.00 uur in Uitvaartcentrum Finnema, Ringdijk 4 (hoek Ir. Enschedeweg) te Wilnis.
De viering ten afscheid zal gehouden worden op dinsdag 27 maart om 10.30 uur in
parochiekerk H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te Mijdrecht. Voor de
viering is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal aansluitend plaatsvinden om
12.30 uur in het crematorium aan de Noorddammerweg 40 te Uithoorn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

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

IVN excursie Ridderhofstad Guntherstein

Kunstenaars uit Zimbabwe bij Wereldwinkel

Extra computerles in
Abcoude
Twee kunstenaars uit Zimbabwe,
Charles Nkomo en Aaron Kampembeza zijn vrijdag 30 maart aanstaande te gast in de wereldwinkel
in Mijdrecht. Charles Nkomo maakt
kleurrijke schilderijen over het
dagelijks leven in Zimbabwe. Zijn
kenmerkende stijl heeft hem internationale erkenning gegeven. Hij kreeg
opdrachten om enkele muurschilderingen te vervaardigen voor verschillende Zimbabwaanse organisaties. De
beeldend kunstenaar Aaron Kampembeza streeft naar een sculptuur
die verleidt tot aanraken en de ziel
van de kijker raakt. Aaron is een succesvol en toonaangevend kunstenaar.

Door zijn interesse in mensenrechten
en emancipatie ontwikkelde hij zijn
eigen expressieve stijl met zijn bekende beelden “the proud ladies” (trotse
vrouwen) en de prachtige vogels van
steen en metaal.
Nieuwsgierig geworden? Kom met
hen kennismaken en genieten van
hun prachtige kunstwerken op vrijdag
30 maart van 15.30 tot 16.30 uur bij
de wereldwinkel De Passage 14 in
Mijdrecht. Ook zullen er op die dag
andere producten uit Zimbabwe te
koop zijn. Prettige bijkomstigheid is
dat u op vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart 10% korting krijgt op
de aankoop van hun kunstwerken.

Op veler verzoek heeft Seniorweb
DRV het onderdeel Windows bestandsbeheer ondergebracht in een
aparte cursus. Vier woensdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur bij
Tympaan te beginnen 4 april. Deze
opfriscursus omvat het maken van
mappen en het opslaan, kopiëren,
verplaatsen en downloaden van
bestanden. Het gaat daarbij om het
vastleggen en ordenen van stukjes
tekst, foto’s, plaatjes, muziek en
videootjes op een USB stick, op een
CD of DVD of ergens anders in de
computer. Aanmelden 0297-272720
liefst op dinsdag- of donderdagmorgen. Zo niet, dan 0297-282938.

De IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn houdt op zondag 25 maart
om 14.30 uur een Stinzenplantenexcursie op het landgoed Guntherstein te
Breukelen. De jonkheer stelt speciaal
voor deze gelegenheid zijn privé
binnentuin open. Samen met de IVN
gidsen wordt gekeken naar de stinzenplanten die in maart al volop in bloei
staan en naar de uitbottende knoppen
van bomen en struiken. Ook
wordt gekeken en geluisterd naar
vogels. Deelnemers kunnen op eigen
gelegenheid naar Guntherstein gaan,

maar het verdient aanbeveling zoveel
mogelijk gezamenlijk te rijden. Daarom wordt om 14.00 uur verzameld
bij het Oude Spoorhuis op de hoek
Demmerik/Spoorlaan.te Vinkeveen.
De excursie is gratis voor IVN-leden;
anderen betalen vrijwillig een bijdrage
aan het IVN. Aangeraden wordt om
warme kleding en laarzen of stevige
schoenen te dragen. Als u een verrekijker hebt, neem die dan mee.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Piet van der Neut,
telefoon 0297-261559

Renovatie Bozenhoven van start
Deze week is begonnen met de renovatie en groot onderhoud van Bozenhoven in Mijdrecht. In de week van 26 tot en met 30 maart is Bozenhoven
afgesloten. Deze twee weken rijden er geen bussen over de Bozenhoven en
de Anselmussstraat. In de periode daarna wordt, in verband met aanleg en
renovatie van het riool, Bozenhoven ter hoogte van de werkzaamheden over
de halve rijbaan afgezet. Verkeer kan dan, met enige overlast, weer van de
weg gebruikmaken. Waarschijnlijk in juni wordt Bozenhoven tot en met de
Viergang van een nieuwe verharding voorzien. Na de bouwvak wordt het deel
tussen de Viergang en de Padmosweg gereconstrueerd. Omleidingen worden
met borden aangegeven. De planning is dat de werkzaamheden voor het eind
van het jaar zijn gerealiseerd.

DE GROENE VENEN 		

9

Dr. Beeker

Vervolg Niet-Reanimeren Badge:

Is iedere drager volledig ingelicht over
de consequenties van het dragerschap?
Het laatste stukje over de niet-reanimeren verklaring heeft nogal wat stof doen opwaaien. Een aantal lezers stuurde een mail; de één in verwarring over de
waarde van de badge (verklaring), de ander verwijtend over mijn veronderstelde afwijkende mening ten opzichte van andere zorgverleners. Op zich is het
mooi dat mensen reageren; dat is namelijk de bedoeling. Af en toe de knuppel in het hoederhok gooien wil wel eens helpen om een discussie te starten!
Niet geheel toevallig werd er in een landelijke krant over dit onderwerp een groot opiniërend stuk geschreven, het is namelijk een moeilijk onderwerp.
Naar aanleiding van de reacties voel ik me nu wel geroepen om één en ander wat te verduidelijken.

Het
hele
verhaal
draait om
het wel
of niet
dragen en
het wel
of niet
opvolgen
van de
nietreanimeren
verklaring.
Deze verklaring
wordt
door de
gebruiker over het
algemeen bij zich gedragen rond de
hals. De bedoeling is dat bij onwelwording en mogelijk nopende reanimatie de hulpverlener zou moeten
controleren of de badge aanwezig is
en indien dat het geval is zou deze
dan niet met de reanimatie moeten
starten. De veronderstelling is dat
deze manier van handelen conform
de wens van de drager is.

In het stukje heb ik een aantal vragen opgeroepen, maar die zijn denk
ik niet helder geworden;
- Heb je als hulpverlener de tijd om
te zoeken naar de badge?
- Kan je er van uit gaan dat het niet
reanimeren conform de wens van
de drager is?
In de landelijke krant wordt
een hoogleraar medische ethiek
aangehaald, die poneert dat wij als
zorgverleners de beslissing om wel
of niet te reanimeren moeten overlaten aan de drager van de badge.
Daar is wel wat tegen in te brengen
want de ene reanimatie is de
andere niet. Zoals ik probeerde duidelijk te maken, hangt het succes en
de uitkomst van de reanimatie niet
alleen af van de gezondheidstoestand van de patiënt voorafgaand
aan de onwelwording. Het hangt
ook samen met de omstandigheden
tijdens de reanimatie (op straat of
in het ziekenhuis, wel of geen Aed,
de vaardigheid van de reanimator).
Verder is de insteek van de ene
hoogleraar medische ethiek ook
weer de andere niet, zo schreef

professor Raymakers in 2006 het
volgende;
“In feite geldt ook voor reanimatie:
de afweging in de rustige situatie is
een andere dan die in de acute: er
is dan zelfs geen afweging mogelijk
en het behoud van het leven prevaleert op overwegingen die betrekkelijk en variabel van uitkomst kunnen zijn. Het leven is een absolute
waarde, die alle overwegingen van
het moment secundair maakt.”
In het begin van het eerste stukje
heb ik geschreven over mijn neiging
vragen te stellen bij ‘universele’
waarheden, door lezers is dat contextueel niet echt opgepikt. Mijn
gevoel zegt me dat, zolang er meerdere kanten aan één zaak zijn, wij
niet als makke schapen achter de
ene of de andere professor moeten
aanlopen. Ik ben er als criticus
van ondoordacht handelen niet van
overtuigd dat een niet-reanimerenbadge recht doet aan de subtiliteit
van de variabele uitkomst.
Ik vraag me ook af, of het wel zo is
dat de drager er echt wel goed over

heeft nagedacht; ik weet zeker dat
er bijna niemand te vinden is die
zich wil laten reanimeren, wetende
dat de uitkomst daarvan een lang
en terminaal ziekbed zal worden.
De moeilijkheid is dat die uitkomst
niet te voorspellen is, het voornoemde kan het geval zijn maar
een volledig herstel is ook mogelijk.
In medisch-ethisch perspectief kom
je op een punt waarbij je eigenlijk
gehouden bent aan de eed van Hippocrates, die in de oorspronkelijke
(Griekse) tekst absoluut verbiedt
om iemand dood te maken of dood
te laten gaan. In latere (2006),
maatschappelijk wenselijkere
vertalingen is dit absolute verbod
vervallen.
Voor de voorbijganger die niet de
eed heeft afgelegd ligt dat misschien wel simpeler. Maar wanneer besluit je om iemand niet te
behandelen en dus dood te laten
gaan? Blijkbaar ligt dat maatschappelijk nu ergens bij de badge, zou
dat betekenen dat je nu ook iemand
een zelfmoordpoging laat afmaken?
Uiteindelijk is in het perspectief
van de zelfmoordpleger de uitkomst

Gratis softbalclinic bij Honken softbalvereniging Thamen

Rondeveense jeugd onder de loep
NME-centrum De Woudreus in
Wilnis staat vooral bekend om haar
activiteiten en tentoonstellingen voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Maar natuur en milieu educatie is natuurlijk voor alle leeftijden! Daarom
is NME-centrum De Woudreus nu
samen met studenten van Hogeschool
Utrecht een onderzoek gestart naar
jongeren van 12 tot en met 18 jaar
en natuurbeleving. Zijn zij bezig
met natuur of met onderwerpen als
duurzaamheid en natuurbehoud?
Door middel van een actieonderzoek
probeert NME te ontdekken hoe zij
de jongeren van onze gemeente kan
bereiken en om hen te motiveren

bewuster bezig te zijn met de natuur
om hen heen. Met behulp van dit
onderzoek hoopt NME-centrum De
Woudreus haar aanbod te vergroten
met activiteiten gericht op jongeren.
Op dit moment word er een focusgroep samengesteld van jongeren uit
De Ronde Venen. Als dank voor hun
medewerking ontvangen de jongeren
achteraf een cadeaubon. De groep
zal 5 keer bij elkaar komen in De
Fabriek in Mijdrecht. Start van de
bijeenkomsten is week 14. Voor meer
informatie of om jezelf op te geven
stuur je een e-mail naar Leonie Minnee, leonieminnee@gmail.com

Roekz houdt a.s. zondag Open Dag
Zondag 25 maart jl. wordt in Partycentrum Roekz de traditionele
inloopmiddag gehouden. Belangstellenden kunnen kennismaken met alle
mogelijkheden die Roekz te bieden heeft. En dat zijn er heel wat: Roekz
is de perfecte locatie voor bruiloft, receptie, feest, familiediner of een
zakelijk event. Van 12 tot 17 uur is men welkom aan de Herenweg 55 te
Vinkeveen. Meer informatie op www.roekz.nl.

Op zaterdag 24 maart organiseert
Honk- en softbalvereniging Thamen
een gratis softbalclinic voor meiden
vanaf 12 jaar met interesse in softbal. Softbal is een veelzijdige sport
waarbij techniek, tactiek en teamspirit erg belangrijk zijn. Tijdens
de clinic zullen diverse aspecten
van de sport aan bod komen, zoals
gooien, vangen, fielden en natuurlijk
ook slaan. De clinic vindt plaats op
zaterdag 24 maart as. van 13:30
tot 15:30 uur op het complex aan
de Vuurlijn 24 te De Kwakel.
Naast de clinic vindt die dag ook
het Vuurlijntoernooi van de heren
softballers plaats. Dus je leert die
dag niet alleen de verschillende
technieken van het spel, maar je

kunt ook kijken naar een wedstrijd
en direct de gezellige sfeer ervaren.
De honk- en softbalvereniging
Thamen bestaat dit jaar 50 jaar en
in het kader daarvan zijn diverse
evenementen gepland. De competitie start vanaf vrijdag 13 april en
daaraan gaan 22 teams deelnemen.
Ook in andere groepen is nog steeds
plek voor nieuwe leden.
Lijkt softbal jou ook een leuke
sport? Kom dan naar de clinic op
24 maart of kom een keer gratis
meetrainen. Kijk voor meer informatie op www.thamen.info of e-mail
naar de technische commissie
technischecommissie@thamen.info.

Vermissing jongens opgelost door
alerte bewakers
In de nacht van 15 op 16 maart 2012 heeft de alerte reactie van één van de
mobiele surveillance groepen van VMB Security & Services geleid tot het
oplossen van een vermissing van twee minderjarige jongens. De surveillant
meldde de politie dat hij tot twee keer toe twee jongens slapend en onder invloed van verdovende middelen in het pinhokje van de Rabobank in Uithoorn
had aangetroffen. Bij terugkoppeling van de politie bleek dat het om jongens
van respectievelijk 15 en 16 jaar ging. Eentje uit Mijdrecht en de ander uit
Kudelstaart. Beiden waren sinds enkele dagen als vermist opgegeven en zijn
meegenomen naar het bureau voor verhoor.

van het niet succesvol beëindigen
net zo desperaat!
Ik kom er dus niet uit, de vragen
blijven.
Ik stel daarom voor om er niet op
voorhand van uit te gaan dat de
drager van een reanimatie-badge
inderdaad weldoordacht heeft dat
de uitkomsten van een reanimatie betrekkelijk en variabel van
uitkomst kunnen zijn en dat de
reanimator in feite in strijd met
de eed van Hippocrates handelt bij
het opvolgen van de wens en zich
derhalve strafbaar maakt.
Ik begrijp wel dat dit handelen tegen de wens van een aantal dragers
in gaat, maar ik weet uit ervaring
dat niet iedere drager volledig
ingelicht is over de consequenties
van het dragerschap en zolang dat
zo is, betekent iedere niet gestarte
reanimatie feitelijk een niet gewenste dood.

Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet popmuziek liefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in onze regio in de poppodia te zien
zijn. Deze week singer-songwriter Tim Akkerman, die na Di-rect, zijn prachtige soloplaat ‘Anno’ uitbracht.

Tim Akkerman:

“Ik heb gekeken naar het muzikale geheel van mijn soloplaat”
Je inspiratiebronnen zijn Don McLean,
Simon & Garfunkel en Josh Ritter. Het
nummer ‘Brother’ lijkt geïnspireerd
door Crosby, Stills, Nash & Young.
“Ik ben zeer vereerd, dat zijn mijn
grote helden. Door veel muziek te
luisteren raak ik geïnspireerd om
liedjes te maken, dat kan door een
geluidseffect of een bepaalde tekst
zijn. Het is grappig hoe iedereen zijn
of haar muzikale gevoel bij de liedjes
heeft. ‘Anno’ is een vrij kalm en
timide album, dat was een bewuste
keuze. Het idee was om, net als in
de jaren ’70, een conceptalbum te
maken waarbij nummers van A tot Z
bij elkaar aansluiten. Ik geef mensen
de keuze om te kiezen voor het geluid van mijn plaat, waarbij het gaat
om alle liedjes bij elkaar. Ik heb per
liedje gezocht naar een gevoel wat
aanhaakt bij de rest van de liedjes.
Ik heb heel erg gekeken naar het muzikale geheel van ‘Anno’.”

Hebben de liedjes een soort rol?
“Ja. ‘Gold Seeker’ gaf me een
soort eureka gevoel hoe ik de plaat
muzikaal moest opbouwen. Het liedje
‘Catch the Sun’ (opener album, red.)
geeft geluidsmatig en tekstueel pre-

cies de uitstraling aan welke muziek
nu bij me past; een akoestische gitaar,
klein, maar uiteindelijk ook gebruikmaken van een band. Dit liedje is de
rode draad van het album. Het begint
met de regel “Here I am on my
own”, gespeeld met alleen een gitaar
en zang en wordt hierna samengevoegd met de muzikanten. Dit idee
hebben we op de rest van het album
doorgevoerd. Als je ‘Anno’ luistert
begint het heel klein en uiteindelijk
wordt het bombastischer met piano
en strijkers. We hebben tot het laatste moment nummers omgewisseld
om de logica te voelen, welk nummer
klopt na elkaar.”

Je wilt tijdens je shows lokale bandjes
uitnodigingen als voorprogramma.
“Met Di-rect mochten we ooit in
het voorprogramma van Kane staan,
toen niemand ons nog kende. Dat was
achteraf gezien een ontzettend belangrijke podiumervaring. Met deze
gedachte vonden we het gaaf om, per
optreden, nu zelf lokale bands te vragen. Er is erg veel talent. Ik ben geen
voorstander van The Voice-achtige
programma’s, de commercie gaat ten
koste van het talent. Ik vind het leuk

om deze bands vrijblijvend te helpen
met de live en studio ervaring die ik
zelf heb opgedaan.”

Vanaf februari 2013 speel je de hoofdrol in Buddy Holly The Musical.
“Ik vind dit een verrijking voor
mijn carrière. Holly had een ongeëvenaarde muzikale techniek. Om
dat met respect op het podium te
brengen,wordt mijn grootste uitdaging. Ik wil geen acteur zijn en Buddy
Holly nadoen. Het moet een eerbetoon worden en geen soundmixshow.”

Tim Akkerman is te zien op 30 maart
in P60 (Amstelveen) en 13 april in De
Vorstin (Hilversum).
www.timakkerman.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE.

Escort services, social workers en alcohol
WIK Amateur Toneelvereniging in
Mijdrecht heeft zaterdag 17 maart
jl. de première opgevoerd van
het komische stuk ‘Leugentje om
bestwil’. De goed bezochte toneelvoorstelling bracht het dankbare
publiek een voor haar zoon en
zichzelf vechtende moeder Truus,
een ruggenligster met economische
aspiraties Paula, een onvolwassen
zoon Ruud op zoek naar zichzelf,
een ambitieuze echtgenote Olivia
van een promiscue politicus, een
zwangere ex HBO studente Eefje
die samen met Ruud van het ‘leven’
genoot en tot slot een quasi homoseksuele hovenier Lucientje die een
aanstormend toneeltalent bleek te
zijn.
Na afloop werd Henny Breewel
in de bloementjes gezet. Henny is

40 jaar lid van WIK en een hulde
waard! In 1972 had ze haar debuut
bij WIK.
De voorstelling gemist? Op zaterdag
24 maart krijgt u een herkansing in
het Oude Parochiehuis, Bozenhoven
152 te Mijdrecht. Aanvang 20.15
uur. Toegangskaarten à € 7,50 zijn
te bestellen bij Hennie Breewel tel:
0297-283979. Toneelvereniging
W.I.K. is ook op zoek naar jongens,
meisjes, mannen en vrouwen die
toneel willen spelen. Belangstellenden eheel vrijblijvend, kijken bij
een van de repetities op de dinsdag
avond of bij een van de opvoeringen. Wilt u meer informatie hebben
over de vereniging bel dan met Nico
van Leeuwen tel:0297 – 284425 of
kijk op www.wiktheater.nl.

Opmaat naar
The Passion in
De Rank
Op 25 maart kan men alvast
kennismaken met The Passion,
de spraakmakende hervertelling
van de laatste uren van Jezus in
popmuziek-uitvoering. Deze wordt
op 5 april uitgevoerd door artiesten
als Danny de Munck (Jezus), Berget
Lewis (Maria), Frans Bauer (Petrus) en Charly Luske (Judas ), die
aan de hand van Nederlandstalig
repertoire, het eeuwenoude lijdensverhaal laten zien en horen.
Het spektakel is dit jaar op het
Willemsplein in Rotterdam. Vorig
jaar was The Passion in Gouda. In
De Rank gaan we delen van deze
uitvoering opnieuw bekijken.
The Passion is bedoeld voor jong
en oud. Gelovig of niet gelovig.
Het is voor iedereen die houdt van
Nederlandse popmuziek. Voor wie
graag een goed verhaal houdt. Voor
mensen die willen weten wie Jezus
is of wat Pasen betekent.
Voelt u zich hierdoor aangesproken,
kom dan op zondag 25 maart om 11
uur alvast een voorproefje nemen in
De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in
Mijdrecht.

Toneelgroep “De Opregte Amateur”

Bibberen en Beven in De Hoef
Op 30 en 31 maart speelt de Hoefse toneelvereniging de voorstelling
“Bibbertje en Beef B.V.”, gebaseerd op het stuk “De Roze Pyjama”,
indertijd geschreven door Arie van der Lugt in de bewerking van Maurits Keyzer.
Al vanaf begin januari zijn de
spelers alweer aan het repeteren en
zelfs toen men de verwarming van
de oefenruimte vergeten was tijdig
aan te zetten, werd er stug doorgeoefend door regiseuse Tiny Pieterse
en het team. De hoofdrol is ditmaal
weggelegd voor Ronald Wieman,
die in zijn rol als brave huisvader
Joost Bramzaaier van alles over
zich heen krijgt en dat komt allemaal door een roze pyjama. De
relatie met zijn vrouw is prima,
maar die met zijn schoonmoeder
niet en die roze pyjama maakt het
er niet beter op.

De voorstellingen worden gegeven
op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart
om 20:00 in het theater De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. De
zaal is open vanaf 19:00 uur en na
afloop blijft uiteraard de bar voldoende lang open, zodat u het stuk
kunt nabespreken met de spelers en
andere leden van de vereniging.
Gezien de belangstelling is het
raadzaam te reserveren via de website www.opregteamateur.nl (tabblad
reserveren) of anders via Ronald
Wieman (0297 – 593291).
foto: bibber en beef-repetitie
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Drummer Tim ter Laare:

“Bij optredens gaat er vaak een
groep fans uit de buurt mee. Gaaf!”
In mei zal hij zijn Havo-examen afleggen, maar tot die tijd staat het hoofd van Tim ter Laare vooral naar
één ding: muziek. En dan in het bijzonder naar drummen, wat dat is zijn passie. Samen met gitarist Remco
de Jonge, gitarist en vocalist Twan Kruiswijk en basgitarist Saar Ariel vormt hij de band Surfing Allowed.
Hoewel de jonge, enthousiaste rockband optreden na optreden binnensleept en Tim eind 2011 is benoemd
tot één-na-snelste drummer van Nederland, blijft de 16-jarige inwoner van Wilnis bescheiden. Tim: “Maar als
ik met de band optreed, stroomt de adrenaline door mijn lijf.”
Op zijn vijfde kwam Tim voor
het eerst in aanraking met het
drummen. Tim: “Mijn vader was
enthousiast over het drummen en al
snel kreeg ik mijn eigen drumstel.
In het begin was het nog vooral
meppen op het instrument, maar
later kreeg ik meer beheersing. Op
mijn dertiende werd ik gevraagd op
mee te spelen in de band van een
kennis. Het was een kleine band
die af en toe optrad voor feestjes
van vrienden. Het publiek bestond
meestal uit niet meer dan twintig
man en daarmee was het een goede
start. Ik begon toen ook steeds vaker met Twan Kruiswijk te spelen.
Hij speelde gitaar en ik zat achter
de drums. Er kwamen andere muzikanten bij en zo ontstond er een
popband. Die band viel uit elkaar en
Twan – die inmiddels al een ander
groepje met Remco en Saar was
begonnen – vroeg mij bij zijn rockband. Zo is anderhalf jaar geleden
Surfing Allowed ontstaan.”
Optredens
Inmiddels heeft de jonge band al
veel optredens op haar naam staan.
Regionale optredens als AJOC, de
Talentenjacht en de Open Dag van
het VeenLanden College (VLC),
maar ook verder in het land. Tim:

“We hebben ook contact met
andere bands en spelen nu in het
voorprogramma van de band Colorful Novelty, waarvoor we onder
andere in Den Haag hebben opgetreden. Begin maart traden we op
in Hoofddorp en 29 maart gaan we
naar de voorronde voor de Popprijs
Amstelland in P60 in Amstelveen.
Vaak gaat er dan ook een groep
fans uit de buurt mee. Dat is wel
heel gaaf! Bij dit soort optredens
speel ik niet op mijn eigen drumstel,
maar staat er een toestel klaar. Ik
neem alleen mijn eigen snare, beckens en pedalen mee. Ik heb zelf
een dubbelpedaal wat betekent dat
ik deze met zowel mijn rechter- als
linkervoet kan bedienen. Hiermee
kan ik mijn eigen sound maken en
dat vind ik belangrijk. Bij optredens
en het oefenen, wat we elke zaterdagmiddag bij Twan thuis doen, heb
ik vaak een elektrisch drumstel. Het
geluid van zo’n elektrisch drumstel
is prima en als je er een koptelefoon op aansluit, heeft niemand last
van het geluid, maar toch speelt
een akoestisch drumstel fijner. Dat
is natuurlijker en dynamischer.
Daarom heb ik thuis een akoestisch
exemplaar. In de schuur met daarin
een geluidsdichte cabine zodat de
buren er geen last van hebben. Dat

is mijn drumhuisje.”
Coaching
Natuurlijk heeft Tim hulp gekregen
bij het ontwikkelen van zijn talent.
Jarenlang kreeg hij les bij een
muziekschool in Amsterdam. Toen
deze naar Haarlem verhuisde, werd
de afstand te groot. Tim hoorde via
een oud-buurjongen over drumleraar Maikel Roethof in Mijdrecht
en besloot naar deze leraar over
te stappen. Tim: “Van hem heb ik
allerlei nuttige oefeningen geleerd.
Toen ik vorig jaar met 901 slagen
binnen een minuut tweede werd bij
de Holland's Fastest Single Stroke
Drummer wedstrijd van Drumland,
krabde hij zich wel even achter de
oren. Maikel, naast drumleraar ook
drummer van de band The RED17,
was namelijk vierde geworden en
dus had ik hem als ‘leerling’ verslagen. Toch had mij direct gefeliciteerd
en was hij oprecht blij voor me. Ik
had nooit verwacht dat ik zo hoog
zou eindigen. Dat dit wel is gebeurd,
heb ik aan Maikel en zijn lessen te
danken. Ik ben erg blij met de prijs,
maar snelheid is bij het drummen
niet het belangrijkste. Een goede
drummer begeleid zijn band goed.
Hij luistert en speelt op de maat.
Snelheid is meer uitsloven en dat

Altovi versus Vitalo

Nieuwe supermarkt
in Vinkeveen morgen
voor 't laatst geopend
Zaterdag en zondag heeft Toneelvereniging Altovi een nieuw stuk
uitgevoerd in De Boei; door Martin
Verrips speciaal voor de Altovi geschreven ter gelegenheid van haar
65-jarig jubileum, muzikaal omlijst
door Zanggroep Braq en begeleid
door een orkest genaamd Litavo.
Allemaal dolenthousiaste amateurs die hun uiterste best deden
de toegestroomde toeschouwers
te vermaken waarin zij prima zijn
geslaagd. De mensen herkenden in
dit stuk ‘iets’ van een buurtsupertje.
Vinkeveen heeft er weer even een
supermarkt bij, al is het maar voor
een week! Morgenavond 24 maart
zal Altovi voor de derde en laatste
maal De Boei om dit stuk laten
lachen en daarna wordt de winkel
weer gesloten. Er zijn nog kaarten.
In Vinkeveen in de voorverkoop bij:
Deco Home van Asselen, Dio de
Bree, Slijterij Vreeland en in Mijdrecht bij Boekhandel Mondria.

Plankgas speelt: En ze leefden nog lang
Als alternatief voor de 1 aprilgrap,
besluiten licht + ruimte in Abcoude
zondag 1 april met een komische
voorstelling over huwelijksverdriet.
‘En ze leefden nog lang.’ is een
luchtige voorstelling over repareren
of vervangen. Na veertien jaar huwelijk is het nieuwe er wel af voor
Vicky en Martin. Gaan ze de sleetse
plekken repareren? Wie stopt er in
deze wegwerpmaatschappij nog zijn
sokken? Of laat zijn tv repareren als
een nieuwe evenveel kost? Inruilen
is makkelijker, iets nieuws leuker.
En zo vluchten we van het één in
het ander.
En ze leefden nog lang. is een luchtige voorstelling over repareren of
vervangen die in het hele land volgeboekte huiskamers trekt.
Aanvang: 16.00 uur
spel & tekst:
Pieternel
Bollmann,
Anna Nicolaï,
Ad Rijsdijk.
Regie: Winfred
van Buren.

Kaarten: à €25 inclusief hapjes en
drankjes verkrijgbaar via nicoline:
smoor@licht-ruimte.nl
Op zondag 1 april is licht + ruimte
ook geopend van 12-15 uur om de
expositie van Miriam Londoño te
bekijken.

licht + ruimte
Hoogstraat 35
Abcoude.

Drummer Tim ter Laare omringd door zijn muzikale makkers van Surfing Allowed.
					
foto vincent carmiggelt

mag ook af en toe, maar uiteindelijk
gaat het om de groep. Gemiddeld repeteer ik zo’n drie kwartier per dag.
Dat doe ik voor mezelf, maar ook
voor de groep. Of ik van drummen
mijn beroep ga maken, dat weet ik
niet. Het is moeilijk om je brood met
muziek te verdienen. Ik denk erover
om na de zomer als ik mijn Havodiploma gehaald heb een opleiding
voor accountant te volgen. Dan houd
ik het drummen als hobby ernaast.
Maar mochten we met de band echt

doorbreken dan is dat natuurlijk
super en ga ik daar zeker in mee.”
Wilt u Tim zelf eens horen drummen? Surfing Allowed treedt op
bij het benefietconcert voor een
opknapbeurt voor de skatebaan in
Uithoorn. Het concert vindt plaats
op 31 maart om 20.30 uur in The
Mix in Uithoorn. Entree: 5 euro per
persoon. Bekijk de Facebook-pagina
van Surfing Allowed voor andere
geplande optredens.

Tineke exposeert in Woerden
Tineke van Strien uit Wilnis exposeert haar schilderijen in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Zij volgt sinds enkele jaren les bij Marijke Zwart in Mijdrecht. Meerdere malen per jaar is zij in Zeeland te vinden, wat haar inspireert
tot schilderijen van het strand en de zee. Ook religieuze thema’s die haar bezig
houden worden herkenbaar in
beeld gebracht. Voeg daarbij
nog enkele natuurplaten en er
ontstaat een brede expositie
die zeker de moeite waard is
om te bezoeken. Een deel van
de collectie is ook te koop. De
expositie duurt nog tot en met
20 april 2012 en is elke dag
vrij toegankelijk van 8 tot 17
uur. Een kijkje op
www.tinekevanstrien.nl is ook
zeker de moeite waard.

Via Crucis – een passieprogramma
De Amsterdamse Cantorij voert
morgenavond 24 maart om 20.15
uur in de Dorpskerk van Abcoude
een passieconcert uit rondom het
werk ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. De
Amsterdamse Cantorij wordt in dit
concert begeleid door harmonium
(Piet Hulsbos); bijzonder, want dit
stuk wordt meestal door een orgel of
een piano begeleid.
Vóór de pauze de Lamentations van
Robert White en de Johannespassion
van Christoph Demantius (1631).
Het eerste werk is een vijfstemmige zetting van een gedeelte uit
de klaagzangen van Jeremia, die in
de Christelijke traditie te horen zijn
in de zogeheten donkere metten, op
de laatste drie dagen voor Pasen.
Vooral in Engeland zijn er prachtige
meerstemmige zettingen van deze
tekst geschreven; daar hoort de eigenzinnige versie van White bij. Het
tweede werk is een zogeheten Figuralpassion: een passiezetting waarin

het evangelieverhaal en de personen
uit het passieverhaal geheel door
het koor zonder begeleiding wordt
gezongen in drie grotere delen.
Een compositie vanuit een grote
menselijke inleving, die kenmerkend
is voor de baroktijd.
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Kom in de kas op
DE GROENE VENEN

Het is een beestenboel bij de familie de Graaff. Het is lente en de jonge
dieren zijn in al hun pracht te bewonderen. Vier kippennrassen pikken
hun snavels vol. Voor kinderen die van aaien houden is het feest. Kalfjes,
pinken, schaapjes en het is een genot de kleine kuikentjes te bekijken die
nog maar net uit het ei zijn gekropen. Wist u hoe een lammetjes voelt,
net een Noorse trui. Er staat een kunstkoe die gemolken kan worden, er
is koffie, thee of limonade maar vooral veel jonge dieren zullen menigeen
vertederen.
Oosterlandweg 3a
3642 PW Mijdrecht
Tel. 0297- 254039

ff
Th. de Graa

Bij dit bedrijf vindt u een keur aan vaste tuinplanten en heesters die
deels in enorme kassen en deels in de buitenlucht groeien. In drie groepjes van vier personen worden pannenkoeken gebakken, er is koffie, thee
of limonade verkrijgbaar en de kinderen kunnen naar hartelust dollen op
een springkussen.
Oosterlandweg 45
3641 PV Mijdrecht
Tel. 0297-593589

31 maart vanaf 10.00 tot 16.00

Kom in de Ka

Op zaterdag 31 maart zetten een achttal be
wagenwijd open. Het startsein zal worden g
waar burgemeester M. Divendal om 10.30 u
van de dag is de burger kennis te laten mak
maar zeker ook kinderen, kunnen een kijkj
waar alles groeit en bloeit. Veehouders zett
voor kinderen valt er heel wat te knuffelen
men een goede indruk krijgen wat de heden
bedrijven. De melkrobot bijvoorbeeld die h
veranderd. Op de bedrijven lopen paashazen
doen aan de groooooote Kom in de Kas zon
de bedrijven rijden pendelbusjes die u van
Bij mooi weer is uiteraard de fiets ook een
Op alle deelnemende locaties kunt u de fold
U bent van harte welkom!!

De kleurplaten, die op de basisscholen zijn uit
bedrijven worden ingeleverd of voor 5 april b
bedrijven nog kleurplaten te krijgen.

Uw bezoek aan de bedrijven is op eigen risi
U kunt parkeren op de aangegeven parkeer
Langs de Schatterkerkerweg mogen beslist

F.N. Kempen

Bij binnenkomst in de kas van het bedrijf zal de enorme hoeveelheid
hortensia’s u verrassen. Maar liefst 20.000 stuks staan er te groeien om
in de loop van het jaar hun weg naar de diverse tuinen te vinden. Maar
u vindt er tevens buxusplanten en een schat aan andere tuinplanten. De
kinderen kunnen er worden geschminkt en u vindt er een stand van het
Lilianafonds. Kortom er valt veel te zien en te beleven. U bent van harte
welkom.
Oosterlandweg 39a
3641 PV Mijdrecht
Tel 0297-596305

Plomp
Kwekerij H.

Kwekerij Kempen
Oosterlandweg 45






Vaste tuinplanten en heesters
Een pannenkoek ete
Koffie, thee of limonade
Luchtkussen

Kwekerij Plomp
Oosterlandweg 39-a

 Diverse soorten tuinplanten
 Schminken van de kinderen
 Liliane fonds

Karin van Dierendonck
Tuinderslaan 4

 Workshop voor de kinderen
 Koffie, thee of limonade

P
P

Er rijden pendelbusjes langs de deelnemende
bedrijven en de parkeerplaatsen

P

Mede mogelijk gemaakt door:

Veehouderij Th. De Graaff
Oosterlandweg 3-a






Kalfjes, pinken, lammetjes, schapen, kuikentjes en kippen
Kunstkoe om te melken
Koffie, thee of limonade
Agrarische Natuur Vereniging/Boerderij in de kijker

Melkveehoud
Burg. Padmos






Koeien worden g
Luchtkussen
Stand Friesland C
Pony rijden

zaterdag 31 maart
DE GROENE VENEN 		

Bloemenatelier Karin van Dierendonck organiseert het hele jaar door creatieve workshops en cursussen en ook tijdens ‘Kom in de kas’ kan iedereen
zijn creatieve ei kwijt. Kinderen van 4 tot 16 kunnen zelf hun eigen workshop volgen. Met plantjes, potjes en verf kan ieder kind naar hartelust een
uurtje komen knutselen. Er is limonade, wat lekkers, goede begeleiding en
natuurlijk krijgt ieder kind zijn eigen stuk mee naar huis. Deelname is gratis. Voor de ouders is er koffie en thee en ook voor hen is er genoeg te zien.
Op 2, 3 en 4 april zijn er gezellige paasworkshops en je kunt dit weekend
al genieten van de voorpret. De decoraties die de gemaakt zullen worden
staan allemaal tentoongesteld en je kunt je meteen inschrijven.
Tuinderslaan 4
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297- 273265

0 uur

as

edrijven in Mijdrecht en Wilnis hun deuren
gegeven op de Tuinderslaan 8 in Mijdrecht
uur de dag officieel zal gaan openen. Doel
ken met boer en tuinder. Volwassenen,
je nemen in de kassen en buitenkwekerijen
ten de hekken van de boerderij open en
n. Het is immers bijna lente. Verder kan
ndaagse techniek doet met de agrarische
het werk van boer Gijs aangenaam heeft
n rond die eieren uitdelen. U kunt meennebloemwedstrijd. Vanaf alle deelnemenbedrijf tot bedrijf kunnen vervoeren.
uitstekend vervoermiddel.
der met plattegrond verkrijgen.

ck Bloemen
n
o
d
n
e
r
ie
D
Karin van

Maar liefst 28 soorten in totaal 90.000 stuks gerbera’s vindt u op dit
prachtig geoutileerd bedrijf. De bloemenweelde straalt u als het ware
tegemoet. De kwekerij baadt die dag in een zon van licht. Het bedrijf
besteedt veel aandacht aan geintegreerde gewasbescherming. Aandacht
dus voor natuur en milieu. U vindt er tevens een stand van AB uitzendservice. Voor de sportievelingen is er een mogelijkheid mee te doen aan een
buisrailkarduwwedstrijd. Stroop de mouwen maar eens op.
Tuinderslaan 8
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297- 593561

tgedeeld, kunnen op alle deelnemende
bij Oosterlandweg 3a. Ook zijn er bij de

arts
Kwekerij Zw

ico.
rplaatsen (P) op onderstaand kaartje.
t geen auto’s geparkeerd worden.

k

Zorgboerderij “de Kweektuin” is een initiatief van de familie Koolhaas
die al weer een aantal jaren actief is met het runnen van de zorgboerderij. Het is een combinatie van biologische producten verbouwen en
aandacht en zorg geven aan de kwetsbare medemens. Inmiddels is een
aantal mensen actief binnen de boerderij en heeft daardoor een zinvolle
dagbesteding. Ook de lokale overheid steunt deze ontwikkeling. Tijdens
de open dag krijgt u een beeld hoe biologische produkten worden verbouwd en u kunt uiteraard deze produkten ook aankopen. Kent u ze nog,
schorsenerenof pasternaak? Bij “de Kweektuin”vindt u ze nog.
Tuinderslaan 10
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297-593722

in
De Kweektu

Kwekerij Zwarts
Tuinderslaan 8

 Opening om 10.30 uur door de burgemeester
 28 soorten gerbera’s
 Buisrailkarduwwedstrijd

derij G. van Dam
sweg 169

gemolken met een robot

Campina

Maar liefst 85 melkfabriekjes begroeten u die dag voor een nadere kennismaking met het veeteeltbedrijf van Gebr. Engel. Proef de sfeer die het rundvee
omringt dat een bijdrage levert aan de dagelijkse hoeveelheid melk die u
drinkt. Het nieuwe leven is ook zichtbaar op
het bedrijf. Kleine kalfjes die geaaid mogen
worden, de lente is daar voel- en aaibaar. Er
Biologische Zorgtuinderij
zijn schapen die natuurlijk hun kroost, kleine
De Kweektuin W. Koolhaas
lammetjes graag laten zien. Het gewicht
Tuinderslaan 10
 Biologische teelt en verkoop van biologische
van een kalf kan worden geraden en er is
groenten
een stand van Agrifirm ingericht. Natuurlijk ontbreekt het niet aan koffie, thee en
limonade.
Burg. Padmosweg 147
3648 BD Wilnis
Tel. 0297-282009

Hoofdsponsor:

P
P

Melkveehouderij Gebr. Engel
Burg. Padmosweg 125






Melkkoeien en jongvee
Gewicht raden van een kalf
Koffie, thee of limonade
Stand Agrifirm

Gebr. Engel

Bij dit kleinschalige veeteelt bedrijf val
je van de ene verbazing in de andere. De
meer dan vijftig koeien worden door een
robot gemolken. In rijen staan de dieren
klaar gemolken te worden. Tijdens het eten
tast een heuse robot de uier af, weet om
welk dier het gaat, reinigt de spenen en
gaat vervolgens aan de slag, een wonder
om te zien. Boer Gijs en boerin Gertie kunnen veel vertellen over deze aanpak die het
boeren een stuk eenvoudiger maakt. In ieder geval kan Gijs een uurtje langer slapen.
Het zware handwerk wordt door de robot
uit handen genomen en daardoor krijgt hij
tijd voor de extra zaken die de boerderij nu
eenmaal kent. De kinderen kunnen ponyrijden, er staat een luchtkussen en er is een
pakje drinken van Friesland Campina voor
de kinderen.
Burg. Padmosweg 169, 3648 BD Wilnis
Tel. 0297- 256700

G. van Dam
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Cuilensmeer 62 te Vinkeveen
Vraagprijs: € 239.000,--k.k.

Amstelkade 74 te Amstelhoek
Vraagprijs: € 624.000,--k.k.

Trilgras 33 te Wilnis
Vraagprijs: € 676.000,-- k.k.

Dodaarslaan 63 te Vinkeveen
Vraagprijs: € 299.299,--k.k.

Korenbloem 44 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 324.500,--k.k.

Oudhuyzerweg 73 te Wilnis
Vraagprijs: € 450.000,--k.k.

Burgemeester van Baaklaan 18 te Wilnis
Vraagprijs: € 499.999,--k.k.

Ambachtsherensingel 23 Mijdrecht
Vraagprijs € 420.000,--k.k.

Bloemhaven 41 te Vinkeveen
Vraagprijs: € 239.500,-- k.k.

Stellingmolen 50 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 299.500,--k.k.

J. Inghenwinckelstraat 1 te mijdrecht
Vraagprijs: € 435.000,--k.k.

Korenbloem 41 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 419.000,--k.k.

Karekiet 31 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 255.000,--k.k.

Buitenkruier 21 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 428.000,--VON

Cornelis Beerninckstraat 18 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 275.000,--k.k.

Viergang 149 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 398.000,--k.k.

Spaanse mat 2 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 474.000,--k.k.

Tr
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311:00 - 15:0
1

www.korvermakelaars.nl 						 T 0297 250421

van
U bent lkom!
e
harte w
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Rietgans 19 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 259.952,--k.k.

Hoofdweg 98-184 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 199.000,--k.k.

Wijde Blick 5 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 388.000,--k.k.

Prinses Irenelaan 2 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 395.000,--k.k.

Steven van Rumelaerstraat 42 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 294.500,--k.k.

Prinses Beatrixlaan 4 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 625.000,--k.k.

Mijdrechtse Zuwe 87 te Amstelhoek
Vraagprijs: € 549.500,--k.k.

Trilgras 37 te Wilnis
Vraagprijs: € 449.000,--k.k.

Merelslag 59 te De Hoef
Vraagprijs: € 207.000,--k.k.

Herenweg 104 te Vinkeveen
Vraagprijs: € 770.000,--k.k.

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met

Briljant 8 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 474.000,--k.k.

Korver Makelaars.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-250421
www.korvermakelaars.nl
welkom@korvermakelaars.nl

Wilt u eens vrijblijvend weten
wat uw huis waard is?

gratis
waardebepaling!

Weegbree 111 te Mijdrecht
Vraagprijs: € 217.500,--k.k.

Knip uit, vul in en stuur deze bon zonder
postzegel naar:
Korver Makelaars
Antwoordnummer 55031
3640 VB MIJDRECHT of bel 0297 250421
Naam

:............................................................

Adres

:............................................................

Tel.

:............................................................

m
welko
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

foto's patrick hesse

Kom in de Kas
De afgelopen jaren is de zogenaamde ‘biologische beweging’ immens in
populariteit gestegen. Ik vraag me af of men deze snelle groei had verwacht. Eén van de grootste aanwijzingen is toch wel het effect hiervan
op de supermarkten, wiens aanbod biologische producten met de dag
groeit. Zo lanceerde groente-conserven-gigant Hak deze maand hun
biologische groente-assortiment en bieden alle betere supermarkten
ook biologische groente aan. Marktleider Albert Heijn heeft zijn eigen
‘puur en eerlijk’ bio-lijn met daarin honderden producten. Voor de geïnteresseerden onder jullie, Albert Heijn Uithoorn (wederom verkozen tot
landelijk de beste Albert Heijn-vestiging) biedt de hele biologische lijn
aan.
De biologische beweging in Engeland en met name in Duitsland, is echter veel sterker. Bij onze oosterburen willen ze de biologische productie
tot 30% van de totale consumptie opvoeren. De behoefte aan puurheid
is wat mij betreft verbonden met de behoefte aan transparant zaken
doen in het algemeen, en niet alleen gelieerd aan de voedingsmiddelenbranche. Tegenwoordig wil de consument kwaliteit, maar ook waar voor
zijn geld en de kosten van het milieu zijn allang niet meer iemand anders’ probleem. Door deze gevoelens voelen we ons als groep verbonden
met elkaar. Onze individuele keuzes hebben een patroon gevormd en
een nieuw marktsegment gecreëerd wat ik luchtig het ‘toewijdingssegment’ noem. Wij zijn toegewijd aan wat we eten en waar het vandaan
komt en derhalve hebben wij een snelle verandering tot stand gebracht.
En behoorlijk sneller dan dat bijvoorbeeld een wijziging van het kabinet
tot stand komt. Leuk toch?

Hier volgt de meest makkelijke kans op geluk
tijdens een kille vroege lenteavond met heerlijke biologische prei (voordat deze niet meer
te verkrijgen is).

t
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David’s

Er zijn maar weinig gerechten die iedereen lekker vindt, maar dit is er eentje!
Ik serveer er normaalgesproken gestoofde kabeljauw en een gemengde salade bij.

Gegratineerde macaroni
(Iets voor kinderkookavond?)

Een biologische kas is waarschijnlijk het beste voorbeeld van een transparant milieuvriendelijk business model. De nationale Kom in de Kas
dagen zijn een open uitnodiging om dit te vieren. Dit jaar verwachten
we een recordaantal bezoekers. Net zoals bij de Nationale Monumentendag krijgen bezoekers de kans een ongewone locatie te bezoeken.
Bij de Kweektuin, waar ik mijn cooking clinics geef, bereiden wij ons
voor op een drukke dag. Als je ooit een diner voor een groot aantal
personen hebt bereid, dan weet je ongeveer wat je te wachten staat.
Ik denk dat we op de 31e maart tussen de 1000 en 1500 bezoekers
mogen verwelkomen, dus wens me maar succes met de hapjes! Maar
ik klaag niet want deze dag zal één groot feest zijn. Iedereen die de
moeite neemt ons te bezoeken, is in mijn ogen een toegewijd persoon
met interesse in ‘het nieuwe eten’ en een voorliefde voor ons eigen platteland, en daar hef ik graag een glaasje biologisch wortelsap op. Proost!

Benodigdheden:
125 gram macaroni
50 gram boter
275 gram prei, schoongemaakt en grof gesneden
25 gram bloem
568 ml melk
175 gram geraspte oude kaas
25 gram paneermeel (bij voorkeur vers geroosterd broodkruim)
2 eetlepels bieslook, gehakt
Zout en peper
1 Kook de macaroni (circa 8 à 10 minuten) in een grote pan kokend water tot deze zacht is maar niet te
gaar. Giet af en laat uitlekken in een vergiet en besprenkel met wat olijfolie zodat de macaroni niet aan
elkaar blijft plakken.
2 Smelt de boter in een pan en fruit hierin de gesneden prei (ca. 2 minuten). Voeg de bloem toe en laat nog
een minuutje zachtjes koken. Haal de pan van de warmtebron en laat iets afkoelen. Voeg de melk al roerend toe en zorg ervoor dat er geen klonten ontstaan. Zet terug op de warmtebron en breng het geheel,
al roerend zodat het niet aanbrandt, opnieuw aan de kook. Voeg na 2 minuten de macaroni toe en bijna
alle kaas (houd een kleine hoeveelheid achter de hand voor later). Voeg wat zout en peper toe en indien
gewenst, een beetje mosterd. Voeg als laatste de gehakte bieslook toe.
3 Vul een ovenschaal met het macaroni-mengsel en strooi hier de achtergehouden kaas en het broodkruim
over. Zet de schaal in een hete oven tot de bovenkant goudbruin is.
4 Laat het gerecht enigszins afkoelen voordat het geserveerd wordt.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

De Kweektuin Mijdrecht

“We zijn een soort sociale volkstuin”
In 2008 besloot Wim Koolhaas om van zijn groentekwekerij een sociaal project te maken. Het plan was om
zich volledig op het biologisch kweken van groente toe te leggen. Maar daar bleef het niet bij. Hij maakte zich
nogal druk over het feit dat er in ons land tal van mensen rondlopen die maatschappelijk in de knel zitten en
die in de reguliere opvang een beetje tussen de wal en het schip dreigen te geraken. Deze mensen wilde hij een
kans bieden om in zijn kas te komen werken. Hij hoopte daarmee te bereiken dat ze daarmee wat structuur in
hun leven krijgen. Hij wilde van zijn tuinderij een soort sociale volkstuin maken. Inmiddels bruist het van de
activiteiten, vertelt zijn dochter Carima Koolhaas.
Wim Koolhaas (rechts op onderstaande foto met David Hague) is
een pionier die altijd op zoek is naar
nieuwe uitdagingen. Daarenboven is
hij een sociaal bewogen man. Na zijn
opleiding ging hij bij zijn vader in het
bedrijf werken. Hij maakte in de loop
der jaren veel veranderingen in de
branche mee. Hij ging nieuwe productiemethoden toepassen. Hij hielp bij

het opzetten van een groentekwekerij
in de buurt van Agadir in Marokko,
vond nieuwe uitdagingen in China en
Taiwan, legde zich toe op het kweken
van Bonzai planten. Het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking vroeg
hem aanvragen uit ontwikkelingslanden te beoordelen en locale kwekers
aldaar te adviseren. Samen met een
Amerikaan van Slowaakse afkomst

bouwden ze kassen in Slowakije voor
groente en bloementeelt. Intussen
kweekte hij in zijn eigen kas groente
op steenwol. Daardoor is de grond in
zijn kas uitermate geschikt voor het
biologisch kweken van producten. Hij
ging zich daar op toeleggen. Daarbij
had hij het plan opgevat om te gaan
werken met mensen die maatschappelijk in de knel zitten. Mensen die
om een of andere reden niet aan de
bak komen, die psychisch in de knoop
zitten. Asielzoekers die in hun land van
herkomst vreselijke dingen hebben
meegemaakt en daardoor getraumatiseerd zijn. Maar ook mensen die hun
draai in de maatschappij niet goed
kunnen vinden.
Vrijwilligers en cliënten
“Er werken hier nu in wisselende
samenstelling en op wisselende tijden
een aantal mensen, aan wie wij een
zinvolle dagbesteding kunnen bieden,”
vertelt Carima. “Wij noemen hen
cliënten. Mijn vader is er in geslaagd

De Kweektuin brengt elke zaterdag streekproducten met eigen kraam

Streekmarkt Woerden geeft impuls aan Groene Hart
Elke zaterdag is De Kweektuin ook te vinden op de Streekmarkt Woerden; een wekelijkse markt voor
streekproducten. Kwaliteitsproducten uit de regio die appelleren aan gezond, vers, smaak en herkenbaarheid. Een markt waar consument en producent elkaar ontmoeten. Op een leuke manier krijgt u voorlichting
over de producten en de productiewijzen. Met de Streekmarkt Woerden wordt een impuls gegeven aan de
agrarische bedrijven in het Groene Hart.
De streekmarkt van Woerden is
nog vrij jong; er zijn nog niet zoveel
plaatsen waar boeren hun speciale
producten als deze kunnen verkopen, al neemt het aantal gelukkig
wel toe. De Britse David Hague en
de Amerikaanse John Cherek zijn
helemaal gek van deze kleinschalige
markt; “Typical Dutch.”
“De beste manier van koken is om
een bezoekje te brengen aan de
markt. Laat je hoofd helemaal leeg
worden en laat de producten je
vertellen wat je als avondeten moet
nemen. Ik weet meteen dat er een
klein Frans appeltaartje op het menu

staat voor mijn dessert vanavond,
gemaakt met die zoete Nederlandse
appels die ze hier verkopen. Voor het
hoofdgerecht zit ik te denken aan
een stukje kalfsvlees op een houtskoolgrill. Ingesmeerd met knoflook,
gesneden salie, zwarte peper en zeezout, met een Griekse salade en een
stukje van die zuurdesem ciabatta
die ik ruik. Terwijl het vuur nog heet
is, zal ik wat gele pepers roosteren
en ze pureren met kippenbouillon
en verse room. Dit zal ik serveren
in een espresso kopje, begeleid door
een Brushetta met roomkaas en
wilde zalm. Geel voor de zonneschijn, wit en rood voor de deuren

Carima Koolhaas is trots op vader Wim: “Hij maakte van zijn tuinderij een sociale
volkstuin, die bruist van de activiteiten.”		
foto patrick hesse
om hier in de kas een soort ongedwongen sfeer te creëren waardoor deze
mensen zich op hun gemak voelen.
Hij vindt dat er naast het werk ook
tijd moet worden ingeruimd voor een
bakkie en een praatje. Onze cliënten
hebben ook behoefte aan een omgeving waar ze zich veilig voelen en op
hun gemak zijn. Het is ook belangrijk
dat ze door ons serieus genomen worden. Er zijn inmiddels ook een aantal
vrijwilligers actief die zich ook met de
begeleiding van de cliënten bezig houden.” Mensen uit de omgeving kunnen
dagelijks in de kas aan de Tuinderslaan
terecht om biologische producten te
kopen. Carima: “We hanteren daarbij
geen strikte winkelopeningstijden.
En mocht er toevallig even niemand
aanwezig zijn die kan helpen dan kan
men ook zichzelf bedienen. Er hangt
een prijslijst, er staat een weegschaal
en er liggen mesjes waarmee men de
groente naar keuze zelf kan afsnijden
in de kas. En er staat een bakje waar
men geld in kan doen. Een vorm van
zelfbediening die ze in het Engels
‘honor system’ noemen. In de praktijk
blijkt dat goed te werken.”
De markt in Woerden
Sinds enige tijd staat de Kweektuin op
de wekelijkse zaterdagmarkt in Woerden. John Cherek is de vrijwilliger die
deze verkoopactiviteit ter hand heeft
genomen. John is Amerikaan en heeft
gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij heeft een grote affiniteit met natuur en natuurproducten.
Hij is ook gecharmeerd van de omgeving in De Ronde Venen en hij komt
elke dag op zijn fiets van Amsterdam
naar Mijdrecht. John: “Ik ontmoette
David Hague. David heeft hier in de
kas inmiddels een uitgebreide keuken
ingericht. Hij geeft hier workshops en

van het oude arsenaalgebouw naast
de markt en een gemengde bladeren
sla voor het prachtige landschap om
ons heen. Kleine nieuwe aardappels,
daar moet wel een lekkere maaltijd
inzitten en daar zal ik je hieronder
een recept voor geven. Leven als een
god in Frankrijk: voor vier personen,
20 euro, geen chemicaliën. Wat wil
je nog meer?”
Streekmarkt Woerden vindt wekelijks plaats op zaterdagen van 9.00
tot 15.00 uur op het Nieuwe Kerkplein in het centrum van Woerden:
Hoogwoerd.

soms komen er hele gezelschappen
hier koken en eten. Daar is een aparte
ruimte voor. En wat is er mooier dan
verse producten die je zo uit de kas
haalt en klaar maakt. Ik werk graag
met David samen. Op de markt in
Woerden verkopen we groente en
fruit. Maar we verkopen ook koekjes,
soep, worteltaart of pasteitjes die
we hier klaarmaken. Er is gekozen
voor de weekmarkt op zaterdag in
Woerden omdat het een ‘typical Dutch’
streekmarkt is. Het is geen grote
markt maar wel erg gezellig en sterk
gericht op streekproducten. Er staan
ondermeer een kaasboer, een bakker
en een appelkweker. Wij richten ons
ook op de bekende streekproducten.
Veel bladgroente, koolraap, spinazie,
witte kool, ramanas en sla, maar
ook vruchtgroente zoals tomaten en
komkommers.”
Kom op 31 maart in de kas
Carima: “Uiteraard doen we op 31
maart ook mee aan ‘Kom in de Kas’.
De kraam waarmee we normaal op
zaterdag in Woerden op de markt
staan, staat dan hier opgesteld. En dus
op die dag één keer niet in Woerden,”
voegt ze daar aan toe. “Ik hoop dat
veel mensen op die dag een kijkje bij
ons komen nemen. We laten ze graag
zien hoe we werken. Men kan kennis
maken met onze cliënten en vrijwilligers en uiteraard met onze verse biologisch gekweekte producten. En we
willen graag vertellen over de sociale
insteek die we met onze activiteiten
hier nastreven. Iedereen is van harte
welkom.”

De Kweektuin kan men vinden aan de
Tuinderslaan 10 in Mijdrecht. Telefoon
0297-593200. Meer informatie is ook te
vinden op www.dekweektuin.nl.
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De keuze van...

Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Agent 6 			
Tom Rob Smith

Titel: Blindgangers
Auteur: Joke J. Hermsen
Het is november en het sneeuwt.
Een groepje oude studievrienden
vertrekt in verschillende auto’s,
geplaagd door files vanwege de
sneeuw, naar Drenthe.
Ooit studeerden zij in Amsterdam,
en ontmoetten elkaar bij een
studentenclub “Nil desperandum”:
gij zult niet wanhopen.
De studievrienden hebben inmiddels de “midlife-leeftijd” bereikt.
Wat is er nog over van de idealen,
de illusies, hun bezieling en bevlogenheid uit die tijd? Is de groep in
staat om er ondanks alle ballast,
de obstakels in huwelijk, werk en
maatschappij, een leuk weekend
van te maken. Hoe verschillend ze
allen zijn, enkele dingen hebben ze
gemeen: ze hebben het allemaal
vreselijk druk, kunnen niet zonder
hun mobieltje en ze snakken
tegelijkertijd naar rust. Met name
vriendschap, maar ook verraad,
liefde, verdriet, desillusie, eenzaamheid en wraak komen aan de
orde, en dit alles zal ervoor zorgen
dat het weekend een totaal andere
wending krijgt dan verwacht…
Met de eerste paar hoofdstukken kwam ik niet snel weg, maar
daarna begon het boek mij te
boeien, en werd het genieten van
de vriendenclub ofwel, van de
'blindgangers'.
gelezen door
lammy
trommel

Zuid Afrikaanse
droom (part 2)
En daar zit ik dan boven in mijn
kantoortje, achter mijn computer
uitkijkend op de winkelgevel van
de buren in plaats van de kustlijn in
Kaapstad. Het was een fantastische
week om nooit te vergeten! De
indrukken die ik daar heb opgedaan
maakt mij een nog grotere liefhebber van Zuid-Afrikaanse wijnen.
Deze column is part two van mijn
werktrip in Zuid-afrika. En in het

Nota Kernenbeleid

2

Kom je spelen? 		
Louise Millar
Als alleenstaande moeder in
Londen is het niet gemakkelijk
om goede opvang voor je kind te
regelen. Gelukkig heeft Callie haar
buurvrouw Suzy, die er alles aan
doet om Callie en haar dochtertje
Rae welkom te heten. Maar hun
band komt onder druk te staan als
Callie een vriendschap aanknoopt
met Debs. Debs is een apart
figuur - niet iemand bij wie je je
kind zomaar achterlaat, zeker niet
naarmate je meer te weten komt
over haar verleden...

3

aan. Hoewel die allemaal heel verschillend zijn, bieden ze haar hun
onvoorwaardelijke vriendschap.
Zo herstelt Francesca langzaam
van haar verdriet. Maar zal ze zich
ook open kunnen stellen voor een
nieuwe relatie?

5

Exit 			
Katy Regan

Blauw goud 			
Almar Otten

Dorps- en wijkcomités moeten
beleid inhoud
geven
Het college van B&W heeft in
de vergadering van dinsdag 20
maart de langverwachte nota
kernenbeleid vastgesteld. In het
coalitieakkoord van de nieuwe
gemeente De Ronde Venen is
het kernenbeleid als een van de
belangrijkste speerpunten aangemerkt. Na ruim een jaar en na
herhaald aandringen van de raad
geeft het college eindelijk inzicht
in de wijze waarop men dit beleid
vorm wil geven.
door piet van buul

Moskou, 1965. Het is de tijd van
de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie
probeert zich na de gewelddadige
moorden van Stalin en de chaotische jaren vijftig die daarop
volgden, opnieuw te laten gelden.
Voormalig agent bij de geheime
dienst Leo Demidov heeft inmiddels een rustig leven opgebouwd
met zijn vrouw Raisa en hun twee
geadopteerde dochters. Wanneer
zijn gezin wordt gevraagd naar
New York te komen als onderdeel
van een vredestoer om de verhoudingen tussen Amerika en Rusland
te verbeteren, mag Leo niet mee.
Terwijl hij zich paranoïde afvraagt
waarom juist zijn familie hiervoor
is geselecteerd, worden zijn grootste angsten werkelijkheid. Een
tragische gebeurtenis verwoest alles wat hij liefheeft. Leo ziet geen
andere mogelijkheid dan het heft
in eigen handen te nemen en gaat
op onderzoek uit. Hierbij deinst hij
nergens voor terug, koste wat kost
zal hij Agent 6 vinden, de sleutel
voor dit mysterie.

laatste gedeelte hebben we ook
ontzettend veel geproefd en geleerd.
Het huis waar ik een ontzettende
gezellige avond heb gehad is het
huis Buitenverwachting. Dit wijnhuis
wordt gerund door Lars, een (hele
leuke) wijnmaker met Duitse roots.
Hij runt Buitenverwachting samen
met 40 Afrikaanse gezinnen die hij
onderdak biedt op het landgoed.
Deze leuke wijnmaker betaalt zelfs
de opleiding van de kinderen die
op Buitenverwachting wonen, niet
met de reden dat ze later bij hem
komen werken, nee juist om ze
een goede toekomst te bieden. We
hebben bij hem rechtstreeks uit de
tanks diverse pas geoogste ongefilterde Sauvignon Blancs geproefd
en wat grappig is, is dat deze drie
dezelfde druiven heel anders ruiken
en smaken, omdat ze van verschillende gebieden afkomen binnen
het landgoed. De eerste had iets
grassigs, de tweede was overduidelijk groene paprika en de derde was

Meesterlijke pageturner over de
duistere geschiedenis van een kostbaar pigment Matt Paddinge erft
na het overlijden van zijn moeder
een schitterend getijdenboek. Na
een reeks mysterieuze gebeurtenissen blijkt echter dat er iemand
achter dit verloren gewaande
meesterstuk aanzit. Als de verdwenen vader van Matt opduikt en
zijn vriendin in direct gevaar komt,
moet Matt razendsnel de waarheid
achterhalen...

4

Charles Street 44 		
Danielle Steel
Galeriehoudster Francesca Thayer
woont in een prachtig huis op
Charles Street 44. Als haar relatie
stukloopt is ze de wanhoop nabij:
ze staat er alleen voor en moet een
gigantische hypotheek afbetalen.
Ze besluit huisgenoten te zoeken
en al gauw dienen zich kandidaten

heel tropisch. Lars blendt deze drie
wijnen door elkaar totdat de beste
smaak gevonden is en ziedaar de
Sauvignon Blanc 2012 is geboren.
Het laatste, maar niet minste, bedrijf
dat we bezochten was Boschendal,
het wijnhuis waar we natuurlijk al
heel lang mee werken. Boschendal
is ruim 2.500 hectare groot (bijna
3.800 voetbalvelden) maar gebruikt
maar 250 hectare voor de wijnbouw. Boschendal kan tot ver in de
hoogte wijn aanbouwen en heeft
daarom een heel goed wijnklimaat
voor witte wijn. Boven is het koeler
dan beneden, dus beter voor de druiven. Ook hebben ze door hun unieke
ligging de meeste regen. Andere
wijnhuizen zijn juist druk aan het
kappen van bomen omdat die teveel
water verbruiken. Een druif die het
daarom bijzonder goed doet, is de
Chardonnay en deze Chardonnay
wordt onder andere gebruikt in de
Grande cuvee brut. De wijnmaakster

Het leven van de tweeëndertigjarige Caroline had erop vooruit moeten gaan nadat ze, drie
maanden voor de bruiloft, haar
verloving met Martin had verbroken. Met inmiddels een nieuwe to
do list, een bloeiende carrière en
een geheime minnaar heeft ze het
toch maar mooi voor elkaar. Denkt
ze. Totdat haar halfzusje Lexi van
zeventien onverwachts op de stoep
staat en per se bij Caroline in
Londen de zomer wil doorbrengen.
Gedurende de zomer tuimelen de
elementen van Carolines leven
(inclusief exen, minnaars, werk en
familie) over elkaar en moet ze
enkele beslissingen nemen om haar
leven te beteren. De vraag is of dat
gaat lukken met de aanwezigheid
van haar zusje, die duidelijk iets te
verbergen heeft en tegen wie ze
zelf ook niet eerlijk is.

(waarmee we ook hebben mogen
dineren) noemt het heel lief the
bubbly wine oftewel de wijn met
bubbels. Zij heeft in 2007 de eerste
bubbelwijn gemaakt van Boschendal
en in 2011 is deze cuvee uitgeroepen tot beste van Zuid-Afrika.
Hoezo girl power!
U voelt hem al aankomen, een proeverij met al deze wijnen en verhalen
zit er snel aan te komen! Of nog
beter, ga zelf ervaren hoe mooi Zuid
Afrika in werkelijkheid is.

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

Uit de twintig pagina’s dikke nota
blijkt dat het college volledig inzet
op de inbreng van de bewoners van
de verschillende kernen en wijken.
In lijn met het staande gemeentelijke beleid speculeert men op de
bereidheid om dorps- en wijkcomités op te tuigen. “De betrokkenheid
en inzet van de bewoners is cruciaal
om er voor te zorgen dat het fijn
wonen en leven blijft in de wijken
en de kernen,” aldus wethouder
Kees Schouten in een toelichting.
“Dat bereik je niet door plannen te
bedenken in het gemeentehuis en
daarmee de boer op te gaan. Er is
bij onze inwoners veel kracht, kennis en kunde aanwezig. Daar moeten dan ook de plannen en ideeën
vandaan komen. Wij willen als
gemeente ondersteuning bieden.”
Oude wijn in nieuwe zakken
Het voorgestelde beleid wijkt
nauwelijks af van eerdere pogingen
om door middel van wijkcomités
de inwoners de kans te bieden hun
wensen en ideeën naar voren te
brengen. Hier en daar heeft dat
tot kleine succesjes geleid. Maar
het merendeel van de indertijd
opgerichte wijkcomités is inmiddels
weer ter ziele. Op de vraag hoe de
gemeente denkt te voorkomen dat
het vrijblijvende praatclubjes worden, antwoordde wethouder Schouten dat er dit keer voorzien gaat
worden in concrete uitvoeringsplannen. Ook krijgt elk comité een vaste
begeleider in de persoon van een
gemeentelijke contactambtenaar.
Zijn opmerking dat er ook ten
gemeentehuize een cultuuromslag
plaats zal moeten vinden, kennen
we ook al van het vorige college.
Het college wil in totaal 170.000
euro vrijmaken om gedurende de
jaren 2013 en 2014 het opstellen
van de visies en het realiseren van
de uitvoeringsprogramma’s mogelijk
te maken. Zelf gaat de gemeente
een inventarisatie maken van wat
er op dit moment al aan voorzieningen is, hoe de bevolkingssamenstelling er uit ziet en dergelijke. Dat
inzicht schijnt er op dit moment nog
niet te zijn. Ongetwijfeld zullen de
thans lopende inwonersbijeenkomsten daaraan bij kunnen dragen.
De nota zal in april in de raadscommissie besproken worden
en ter vaststelling aan de raad
worden voorgelegd.
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De Club van…

Door Piet van Buul

André Straathof, CSW Wilnis

“We komen twee speelvelden tekort”
Vorig jaar bestond de Combinatie Sportvereniging Wilnis (CSW) vijfenzestig jaar. Met zevenhonderdvijftig
actief voetballende leden en een team van meer dan tweehonderd vrijwilligers speelt CSW een belangrijke rol
in Wilnis. “We zijn weliswaar een grote vereniging, maar we hebben nog steeds dat unieke dorpse karakter,”
zegt voorzitter André Straathof.
verenigingen in de regio waar het
vrouwenvoetbal een volwaardige
plek heeft. André: “We passen bij het
damesvoetbal dezelfde uitgangspunten toe als bij de jongens. Ook hier
is de opleiding van de meisjes er op
gericht om hun niveau te verhogen.
Uiteraard komt het plezier in het
voetbalspel op de eerste plaats.
Maar we proberen steeds om onze
junioren beter te laten spelen zodat
ze binnen de vereniging ook hoger
op kunnen komen als ze dat willen.
Het eerste damesteam is afgelopen
jaar gepromoveerd en speelt nu in
de hoofdklasse. Dat is het één na
hoogste niveau in het damesamateurvoetbal. Daarboven is alleen nog
een Topklasse. Uiteraard zijn we heel
trots op dit resultaat. Maar inmiddels
moeten we wel vaststellen dat het
niveau van de hoofdklasse voor ons
damesteam wel veel gevraagd is. Ik
ben bang dat het een maatje te groot
is. Daar komt nog bij dat het een
landelijke competitie is. Ze reizen het
hele land door. Dat betekent dat er
voor anderhalf uur voetbal soms wel
vijf uur gereisd moet worden. Daar
word je ook niet altijd vrolijk van.
Wanneer het team aan het einde van
deze competitie weer terug gaat naar
de eerste klasse zal dat hier niet als
een ramp worden ervaren.”

CSW is opgericht op 7 juni 1946 en
er wordt op zaterdag gevoetbald.
Het aanzien van een sportvereniging wordt vaak afgemeten aan de
prestaties van het eerste team. “We
spelen momenteel in de eerste klasse
West I van de KNVB, de op één na
hoogste afdeling van het zaterdagvoetbal,” zegt voorzitter André. “Daar
zijn we trots op. Het lopende seizoen
kende overigens een wat moeizame
start. maar we hebben inmiddels de
stijgende lijn wel weer te pakken.
We hebben kwaliteit genoeg in onze
selectie, maar het moet er wel uitkomen,” stelt hij laconiek vast.
Het feit dat het eerste team op een
hoog niveau speelt werkt door in
de rest van de vereniging. André:
“Vier jaar geleden speelden we nog
in de derde klasse. Je ziet dat de
overige teams zich optrekken aan
de prestaties van het eerste team.
Er gaat een stimulerende werking
van uit. Ons tweede team speelt in
de reserve hoofdklasse. Dat is de
hoogste klasse voor tweede teams
in het zaterdagvoetbal. We zijn een
echte dorpsclub. In het eerste spelen
weliswaar een aantal spelers van
buiten Wilnis, maar de kern bestaat
toch uit veel Wilnisse spelers. Dat
vinden we ook belangrijk. We streven
er naar dat zoveel mogelijk jonge
spelers uit onze eigen jeugdteams
kunnen doorstromen naar de hogere
seniorenelftallen. Daar is ons hele
opleidingssysteem op gericht. En ik
mag wel zeggen dat het werkt. We
hebben inmiddels een paar talentvolle jongens uit de eigen kweek die
momenteel in het tweede spelen en
regelmatig ook invalbeurten doen in
het eerste. Daarbij is een jongen van
zeventien wiens vader in het eerste
team actief is. Ik vind het heel plezierig dat de talenten de kans krijgen.
En uiteraard hopen we ze ook voor
onze vereniging te behouden. Gelukkig hebben we weinig verloop.”

Nieuwe accommodatie dringend
nodig
CSW heeft momenteel elf seniorenteams, acht heren- en drie damesteams. En dan zijn er vijfenveertig
jeugdteams. André: “Maar we hebben hier maar vier velden. Dat is dus
elke keer weer passen en meten. Het
komt regelmatig voor dat er om half
zes nog wedstrijden gespeeld moeten
worden. Dat is eigenlijk veel te laat.
Volgens de KNVB normen zouden
we zes velden moeten hebben.
Daar voldoen we dus niet aan. Er is
nauwelijks plaats voor nieuwe leden.
Ook onze kleedkamers voldoen niet
meer aan de tegenwoordige normen.
Hier kunnen we niet meer uitbreiden.

Vrouwenvoetbal
CSW is één van de weinige voetbal-

We hadden onze hoop gevestigd op
het nieuwe complex op de Driehoek.
Maar het ziet er niet naar uit dat hier
nog wat van terecht komt. De wethouder zegt wel dat er momenteel
gesprekken gaande zijn. Maar daar
merken wij niets van. Ik hoop dat er
snel duidelijkheid komt. Er moeten
echt knopen worden doorgehakt. En
mocht het estafetteproject niet doorgaan dan hoop ik dat daar ook snel
duidelijkheid over komt. Dan kunnen
we op zoek naar alternatieven. Er
is al eerder gesproken over het
terrein naast het nieuwe zwembad.
Die grond is al in het bezit van de
gemeente. Nu het recreatieproject
niet doorgaat zou dat voor ons een
geschikt alternatief kunnen zijn.”
Vrijwilligers.
Voorzitter André Straathof is trots op
zijn team van tweehonderd vrijwilligers. “Zonder de inzet van al die
mensen gaat het niet. Denk aan al
die trainers en elftalbegeleiders. Dan
zijn er de materiaalmensen. Voor het
wedstrijdsecretariaat zijn zo’n vijftien
à twintig mensen actief. We hebben
een grote groep scheidsrechters die
we zelf opleiden. We hebben de kantine in eigen beheer. Daarvoor hebben we twee mensen die de bezetting
coördineren en die kunnen weer
rekenen op zo’n vijfenveertig mensen
die de bardiensten en de keuken
runnen. En dan zijn er nog de ‘stille’
vrijwilligers, de mensen achter de
schermen die de ledenadministratie
doen en de boekhouding. En wij doen
het bestuurswerk ook als vrijwilliger.
Anneke Both was vorig jaar zelfs
genomineerd voor de verkiezing van
vrijwilliger van het jaar.”
Op 20 en 21 april aanstaande wordt
bij CSW nog een verlaat verjaardagsfeest gevierd. “Het 65-jarig jubileum
is vorig jaar uitgesteld en dat gaan
we alsnog vieren. Er komt een receptie waar we ook veel oud-spelers
hopen te ontmoeten. We houden een
aparte bijeenkomst voor de sponsors

noodverlichting? met ons komt u er uit!

P. Hoekwater B.V. biedt u een compleet pakket noodverlichting. Wij verzorgen uiteraard ook het advies, de

wij zijn partner van:

calculatie etc, maar ook het inbouwen van externe noodunits in armaturen. Tevens bent u bij ons aan het
juiste adres voor de nieuwste technieken en innovaties, denk bijvoorbeeld aan LED. Door onze grondige kennis

p o w e r e d

b y

m a a s & h a g o o r t

l a m p e n

van de markt bieden wij altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding en budget vriendelijke alternatieven. Met ons
komt u er vast en zeker uit!
Kortom, doe uw voordeel met ons gratis advies... Meer weten? Een project doorspreken? Maak dan nu een
afspraak ons, tel (0297) 324260 of mail naar verkoop@hoekwater.nl

P. Hoekwater B.V. • F.A. Wentstraat 2a

•

1431 KZ Aalsmeer • Tel (0297) 324260 • verkoop@hoekwater.nl • www.hoekwater.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

Voorzitter André Straathof is trots op zijn team van tweehonderd vrijwilligers:
“Zonder de inzet van al die mensen gaat het niet.”
foto patrick hesse

en er komt een feestavond voor de
leden. Daar zullen we zeker ook de
vrijwilligers in het zonnetje zetten,”

zegt André Straathof tot besluit.
Meer informatie over CSW is te
vinden op www.CSWilnis.nl.

Samenwerking Alblas
met IVA handelsonderneming
Vanaf 1 april 2012 gaat Alblas
verkeersschool een samenwerkingsverband aan voor onbepaalde tijd
voor geheel Nederland met IVA
handelsonderneming. Op deze manier
hopen beide ondernemingen de consument beter te voorzien van service
en scherpere prijzen op de markt
neer te zetten waar iedereen van kan
profiteren.
Op dit moment is het zelfs al mogelijk
om via de webshop van Alblas verkeersschool een scooter te bestellen
vanaf € 1049,-- waarbij de koper een
gratis scooter praktijklesdag inclusief
examen t.w.v. € 275,-- krijgt. Deze
voordelen hopen beide partijen binnenkort nog meer uit te breiden.
IVA handelsonderneming gevestigd

in Woerden is een scooter importeur en groothandel tegelijk en is
werkzaam binnen heel Nederland.
Alblas verkeersschool, bekend van
de 7 daagse auto spoedopleidingen
in de rode lesauto’s, verleent rijles in
alle rijopleidingen en is werkzaam in
het hele groene hart van Nederland
en bestaat inmiddels 50 jaar. Beide
ondernemingen hebben kwaliteit
en betrouwbaarheid met een goede
service als bindmiddel en hebben
grote plannen voor de toekomst. De
verwachtingen van een positieve
uitwerking van deze samenwerking
zijn daarom hoog, aldus dhr. Korlas
van Alblas verkeersschool.
U kunt meer informatie vinden op

www.alblas.net/webshop.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Je lacht iedereen uit met de Fiat Panda
Wie kent de slogan niet? De slagzin waarmee de vierkante Fiat Panda
in de markt werd gezet. Over de jaren werden er ruim 6,5 miljoen
exemplaren verkocht. Hier en daar schiet senior nog wel eens voorbij.
Inmiddels staat de derde generatie klaar om het stokje over te nemen.
Met medewerking van Kooyman in
Vinkeveen reden we op zaterdagochtend met de gloednieuwe Fiat
Panda in de meest luxe Lounge
uitvoering. De Panda’s zijn voorlopig alleen leverbaar met de
zuinige tweecilinder motor die we
al kennen uit de 500. Uiteraard
weer voorzien, jawel, daar is ie
weer, start-stop-systeem. De 875 cc
grote tweecilinder is leverbaar met
en zonder turbo. Wij reden met de
geblazen variant met 85 pk. Dat is
op zich voldoende voor de Panda.
Het verbruik ligt volgens de fabriek
op een nette 1 op 22,7. Echter
moet je niet raar staan te kijken
dat, als je een beetje vlot rijdt, dit

verbruik toch echt minder voordelig
uitvalt. Ook levert Fiat een goedkopere tweecilinder, zonder turbo,
met minder vermogen. Gezien de
prestaties van het model mét turbo
zou ik de ongeblazen variant niet
kiezen. De turbo tweecilinder kan
namelijk af en toe nog best wat
extra vermogen gebruiken. De 65
pk variant zal dus iets te licht zijn.
Alle uitvoeringen vallen in de 14%
bijtellingscategorie.
En hoe rijdt dan? Nou, alleraardigst. De Panda voelt aan als een
solide auto. In de 500 hoor je de

tweecilinder nog redelijk zijn werk
doen, maar in Panda is het geluid
beter geisoleerd. Het blijft wel een
apart geluid. Al rijdend merk je dat
de Panda comfortabel is geveerd,
waardoor deze ook iets overheld
in de bochten. Desondanks kun je
ook lekker pittig rijden. Vind je de
tweecilinder toch iets te mak, druk
dan de Eco-knop uit en je merkt
direct dat de motor wat pittiger
reageert. Helaas kan ik dus verder
weinig melden over de werking van
de Eco-knop.
Overal in het ontwerp kom je
afgeronde vierkantjes tegen. In het
exterieur, maar ook in het interieur.
Tot aan het stuurwiel, handremgreep en versnellingspook aan toe.
Je krijgt dan ook spreekwoordelijke
vierkante ogen, maar consequent
zijn ze wel bij Fiat.
De Panda was natuurlijk altijd
een vrij hoekig model. En net als
bij Volvo’s betekent hoekig; veel
ruimte. Maar de ronde vormen van
de Fiat 500 zijn mateloos populair.
Dus hebben de ontwerpers de hoeken afgerond. En zie hier eigenlijk
een ruime Fiat 500. Een leuke,
vrolijke auto. En vorm is niet het
enige waar aandacht aan is besteed.
Ook de gebruikte materialen voelen
hoogwaardig aan. Nergens zie je
stukken metaal, in tegenstelling tot
andere (iets goedkopere) concurrenten. Nee, de Panda doet echt
aan als een volwaardige auto. Je
kunt overigens bijzonder mooie
kleurencombinaties aanvinken, zowel voor de buiten- als binnenkant.
Denk bijvoorbeeld aan rood-zwarte,
blauw-beige, beige-zwarte combinaties. De achterbank kun je in

luxere uitvoeringen in delen neerklappen. Onder de bodem bevindt
zich nog een ruimte om spullen op
te bergen. Verspreid door de kabine
vind je laatjes, bekerhouders en
vakjes om allerhande spullen zoek
te maken.
En ook aan de snufjes is gedacht.
Zo kun je optioneel kiezen voor de
TomTom. Naast het navigatiegedeelte waar iedereen wel bekend
mee is, biedt dit systeem je ook nog
informatie over je rijstijl, tijden en
overige voertuiginformatie. Ook kun
je Low Speed Collision Mitigation
aanvinken. Een sensor in de binnenspiegel detecteert de aanwezigheid
van een obstakel voor de auto. Na
analyse besluit de auto of het noodzakelijk is om wel of geen noodstop
te maken. Het systeem werkt onder
de 30 km/u.
Nog een aantal wist-je-datjes; de
nieuwe Panda
is gebouwd op
het platform

Stichting Speel Wijs en voorschoolse educatie
Ruim een jaar wordt er bij Speel Wijs,
stichting voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente De Ronde Venen gewerkt met VVE:
een programma voor voor- en vroegschoolse
educatie. De ontwikkeling van de peuters
wordt gestimuleerd met speciale aandacht
voor de taalontwikkeling.
De overheid vindt het belangrijk dat kinderen
een voorschool bezoeken waar met een VVEprogramma wordt gewerkt. Speel Wijs biedt
deze mogelijk op verschillende plaatsten in
de gemeente. De kinderen zijn actief met

taal bezig, hebben uitdagend spelmateriaal
om mee te spelen en leren samen spelen.
De stap naar de basisschool wordt hierdoor
vanzelfsprekender. Er wordt gewerkt met
thema's die variëren van je opa en oma tot
het bouwen van een huis voor je knuffel.
In de maand februari staat het thema keuken
centraal. Dit levert veel speelplezier. De
peuters knutselen, zingen en ‘werken’ over en
met alles wat met de keuken te maken heeft.
Lekker spelen met kinderen van je eigen
leeftijd in een uitdagende omgeving is voor
ieder kind belangrijk. Speel
Wijs biedt deze mogelijkheid
op alle speelzalen. Het motto
zegt genoeg: “Wij maken ons
sterk voor het jonge kind !”
Wie een keer wil kijken op
een van de peuterspeelzalen
van Speel Wijs kan terecht op
iedere laatste woensdag van de
maand tussen 9 en 10 uur (niet
in de schoolvakanties). Kijk
voor de locaties op

www.stichting-speel-wijs.nl.

van de Fiat 500. De Panda wordt
weer gebouwd in Italië, in de Pomigliano d’Arco fabriek, waar ooit
allemaal (Alfa Romeo) Alfasuds in
elkaar gezet werden. Nadat de Alfa
159 uit productie ging is de faciliteit helemaal geupdated voor de
derde generatie Panda. De tweede
generatie wordt overigens gewoon
doorgebouwd. In andere landen
staat deze gebroederlijk naast zijn
opvolger te koop. In Nederland niet,
vanwege de complexe belasting- en
uitstootregels, waardoor de tweede
generatie aanzienlijk duurder is dan
de nieuwkomer.
De Panda is alleen leverbaar als
vijfdeurs (nog altijd populairder
onder stadsauto’s dan de driedeurs)
en is te verkrijgen met TwinAir 65
vanaf € 9.290,-. De TwinAir 85 met
turbo start bij € 10.290,-.

Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285
www.autobedrijfkooyman.nl
Van Kouwen Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020
Van Kouwen Amsterdam
Kuiperbergweg 17
1101 AE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5672030
www.fiat-vankouwen.nl

Fiat Panda

Gereden versie: Fiat Panda
Lounge TwinAir 85
Vermogen: 85 pk
0-100: 12,0 s
Top: 173 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 22,7 /
4,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 11.990,00
Alternatieven: Hyundai i10, Kia
Picanto, Opel Agila, Renault
Twingo, Suzuki Splash
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Drie Citroens C1 op pad
voor AB Vecht en Amstel

Boekenmarkt in
Vinkeveen

Op de vraag waarom AB Vecht en Amstel Uitzendorganisatie voor Autobedrijf Bouthoorn heeft gekozen is het antwoord helder en klaar. Henri Roest
van AB is wel te spreken over de korte lijnen van het autobedrijf, de snelle
service en het klantgericht denken. “We gaan de drie auto’s gebruiken om
onze medewerkers, uitzendkrachten voor buitenwerk, productie en groenvoorzieningen, op een goede manier op hun werkplek te krijgen. Bovendien
zien we de fraai beletterde auto’s als een visitekaartje voor ons bedrijf.
Kortom, we zijn er blij mee.”

Op zaterdag 21 april wordt er in de
R. K. Kerk in Vinkeveen een tweedehands boekenmarkt gehouden. Ieder
jaar is de boekenmarkt een onderdeel
van de jaarlijkse rommelmarkt, dit
jaar op 11 augustus. Ook nu is dat het
geval maar gezien de hoeveelheden
boeken die er opgeslagen zijn is er besloten om dit jaar een extra en aparte
boekenmarkt te houden. Meer dan
duizend tweedehands boeken zullen in
de kerk uitgestald liggen om voor een
schappelijke prijs van eigenaar te wisselen. Ook zullen er eventueel DVD’s,
CD’s en LP.s aangeboden worden. Het
is ook nog mogelijk om overtollige
boeken en aanverwante artikelen, in
goede staat, voor de verkoop aan te
leveren, dat kan op de zaterdagen 31
maart en 14 april in de garage van de

Examen vroeg van start

Melanda Bos tweede in voorleeswedstrijd
Melanda Bos van De Trekvogel in Mijdrecht heeft de tweede prijs gewonnen in de regionale voorleeswedstrijd van Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen. Melanda las voor uit Hoera voor Floor! van Marjon Hoffman.
Het was de zevende keer dat de voorleeswedstrijd werd georganiseerd.
Negen kandidaten deden dit jaar mee. De jury bestond uit Mirjam van
’t Veld (burgemeester Stichtse Vecht), Caroline Stroër (correspondent
van o.a. AD Groene Hart) en Ellis Uhrlep (mediacoach). Sanae El Allali
uit Maarssen won de voorleeswedstrijd, zij mag door naar de provinciale
voorleesronde. Marit Kroodsma uit Breukelen werd derde.

Vorige week dinsdag zaten 50
leerlingen nagelbijtend klaar voor het
examen boekhouden, een record.
Nu het Veenlanden college VECON
gecertificeerd is willen veel leerlingen voldoen aan de eisen voor dit
diploma. Dit examen boekhouden is
daar onderdeel van. Tussen 14.00 en
17.00 uur werden de examenkandidaten bevraagd over boekhouden, nu
is het afwachten geblazen op de uitslag. Met dit examen twee maanden
voor de start van het centraal schriftelijk examen hebben de kandidaten
een goede warming up gehad.

pastorie, Kerklaan 2 in Vinkeveen van
10 tot 12 uur.
De boekenmarkt zelf vind plaats op
zaterdag 21 april van 12 tot 16 uur
en wordt gehouden achter in de R. K.

Kerk, Kerklaan 2, Vinkeveen.
De opbrengst van deze markt komt
ten goede van de restauratie aan de
kerktoren die momenteel gerealiseerd wordt en waarvoor nog veel
geld nodig is.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: algemeen inkoper oproepkracht met rijbewijs b
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Service Adviseur
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker M/V inkoop binnen dienst 32 uur
Organisatie: Life & Garden
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

UW VACATURE OOK IN ONZE KRANT?
Kijk voor tarieven op
www.degroenevenen.nl
of mail naar
info@degroenevenen.nl

Functie: Kwaliteitsmedewerker (m/v), minimaal 32 uur/
week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Medewerker
Organisatie: Kampeerperfect.nl
Plaats: Uithoorn

Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Beveiliger (nachtclub/discotheek)
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker/Typiste (scholier/
student)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerk(st)er parttime
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair retail Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: bijverdienste of nieuwe uitdaging (parttime/
fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Medewerk(st)er Brood afdeling >>vroeg<<
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: commercieel talent bloemenbranche
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel secretaresse
Organisatie: Swildens
Plaats: Mijdrecht

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

Kruiswoordpuzzel week 12
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

22

14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
41

35

5

© Puzzelland

55

12

36

27

48

24

34

HORIZONTAAL:
1. Lagere in rang; 5. kern; 10. dochter van
Cadmus; 11. hertachtig dier; 12. viseter; 14.
beslommering; 16. gedorste korenhalmen;
18. helleveeg; 20. Noorse godheid; 22. ernstig; 23. Trans-Europa-express; 24. familielid; 25. melkklier; 27. alcoholische drank;
29. zwaardwalvis; 30. leeg; 32. fokken; 34.
schaakterm; 35. mager; 37. met teer bestrijken; 39. kwaadaardig; 42. joligheid; 44.
larve van de zweefvlieg; 46. Ierland; 48.
bid; 49. dicht; 50. troefkaart; 51. droogplaats; 53. stom; 55. fijngebouwd; 56. kanteel; 58. hoger personeel; 60. gevel; 61.
liefkozing; 62. les in het maken van kleren;
63. lapzwans.
VERTICAAL:
1. Beroep; 2. evenzo; 3. loot; 4. kajuit; 6.
god van de liefde; 7. ontkenning; 8. proef;
9. mannetje van de meermin; 12. toetsinstrument; 13. vol scheuren; 14. kleiduiven
schieten; 15. esdoorn; 17. vlekkenwater; 19.
gelofte; 21. eveneens; 26. strook; 27.
snaarinstrument; 28. koningin (Fr.); 29. visuil; 31. mannetjesbij; 33. pausennaam; 36.
gezelschapsspel; 37. geroosterd brood; 38.
benul; 39. Arabische vorst; 40. vreemde
munt; 41. botervet in de melk; 43. vreemde
munt; 45. belasting voor het gebruik van
een weg; 47. dierenverblijf; 52. indianentent; 53. verbond; 54. spotvogel; 55. tocht;
57. cijfer; 59. deel van een gebouw.

Sudoku week 12
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.

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

Oplossing puzzels week 11
C
C
R
M

T
A
A
I
T
A
A
I

N
A
B
T
R

RIOTGUN

M
A
C
V
I
V
A

D
O
T
O
R
K

N
A
B
O
B
A
E

R
U
R
A
A
L

A
M
A
R
A
N
T
-

A
S
A
N
T

A
L
G
M
A
K
I

A
R
K
M
O
M

V
R
Ÿ
E
N
R
B

I
N
N
H
A
R

B
A
S
T
O
G
N
E

5
9
7
6
1
8
3
2
4

6
4
2
5
3
9
7
8
1

3
8
1
7
4
2
6
5
9

4
1
9
8
7
3
2
6
5

8
2
6
1
9
5
4
7
3

7
3
5
2
6
4
1
9
8

2
7
4
9
8
1
5
3
6

9
6
3
4
5
7
8
1
2

1
5
8
3
2
6
9
4
7
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NVM OPEN HUIZENDAG 31 MAART 2012 van 11:00 uur tot 15:00 uur
Vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen bij onderstaande woningen!

Mijdrecht
Bisschop Koenraadstraat 66
Appartement op 2e etage.
Woonoppervlak: 80 m²
Inhoud: 250 m³
Balkon
Kamers: 3
Bouwjaar: 1998
Ligging: Aan rustige weg, in woonwijk,
vrij uitzicht.

Vraagprijs
€ 194.000,- kk

Wilnis
Zon en Water 8
Gerenoveerde woonark.
Woonoppervlak: 70 m²
Inhoud: 210 m³
Perceeloppervlak: 70 m²
Kamers: 3
Tuin: Op het zuidwesten.
Ligging: Aan water, aan rustige weg.

Vraagprijs
€ 195.000,- von

Mijdrecht
steven van rumelaerstraat 9

Mijdrecht
schoutenstraat 24

Mijdrecht
stadhouderlaan 26

de hoef
Merelslag 34

Mijdrecht
Viergang 74

Hoekwoning nabij centrum.
Woonoppervlak: 105 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 147 m²
Kamers: 4
Tuin: Op het westen.
Ligging: Aan doodlopende straat, in
woonwijk.

Eengezinswoning aan water.
Woonoppervlak: 130 m²
Inhoud: 320 m³
Perceeloppervlak: 153 m²
Kamers: 5
Bouwjaar: 1981
Ligging: In woonwijk, vrij uitzicht, aan
water.

Eengezinswoning
Woonoppervlak: 110 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 137 m²
Kamers: 5
Bouwjaar: 1991
Tuin: Op het westen.
Ligging: In woonwijk

Vraagprijs
€ 225.000,- kk

Vraagprijs
€ 237.000,- kk

Vraagprijs
€ 239.000,- kk

Wilnis
Vossestaart 32

Mijdrecht
Karolus 7

VinKeVeen
Aetsveld 51

Eengezinswoning aan water
Woonoppervlak: 125 m²
Inhoud: 325 m³
Perceeloppervlak: 135 m²
Kamers: 4
Bouwjaar: 1998
Tuin: Op het zuid-oosten.
Ligging: in woonwijk, aan water.

Ruime hoekwoning.
Woonoppervlak: 130 m²
Inhoud: 350 m³
Perceeloppervlak: 225 m²
Kamers: 5
Tuin: Op het westen.
Ligging: In woonwijk.

Uitgebouwde eengezinswoning.
Woonoppervlak: 125 m²
Inhoud: 340 m³
Perceeloppervlak: 151 m²
Kamers: 5
Bouwjaar: 1983
Ligging: In woonwijk.

Hoekwoning met dubbele garage.
Woonoppervlak: 140 m²
Inhoud: 350 m³
Perceeloppervlak: 219 m²
Kamers: 5
Tuin: Op het zuiden.
Ligging: In woonwijk, open ligging.

Eengezinswoning met dakopbouw.
Woonoppervlak: 185m²
Inhoud: 450 m³
Perceeloppervlak: 185 m²
Kamers: 6
Tuin: Op het westen.
Ligging: In woonwijk.

Vraagprijs
€ 259.000,- kk

Vraagprijs
€ 265.000,- kk

Vraagprijs
€ 275.000,- kk

Vraagprijs
€ 339.000,- kk

Vraagprijs
€ 340.000,- kk

Mijdrecht
de Passage 21

Mijdrecht
Beltmolen 8

Nieuwbouw penthouse op 2e etage
Woonoppervlak: 123 m²
Inhoud: 330 m³
Kamers: 3
Twee terrassen en eigen parkeerplaats.
Bouwjaar: 2012
Ligging: In centrum

Vraagprijs
€ 395.000,- von

VinKeVeen
demmerik 66b

Wilnis
herenweg 30

Mijdrecht
fluitekruid 10

Garage geschakelde dwarskapwoning.
Woonoppervlak: 165 m²
Inhoud: 525 m³
Perceeloppervlak: 240 m²
Kamers: 6
Bouwjaar: 1989
Ligging: Aan water, in woonwijk,
beschutte ligging.

Luxe waterbungalow.
Woonoppervlak: 175 m²
Inhoud: 490 m³
Perceeloppervlak: 465 m²
Kamers: 5
Bouwjaar: 2010
Ligging: Vrij uitzicht, aan vaarwater,
aan rustige weg.

Royale geschakelde woning.
Woonoppervlak: 175 m²
Inhoud: 575 m³
Perceeloppervlak: 262 m²
Kamers: 6
Bouwjaar: 2005
Tuin op het westen en eigen parkeerplaats.

Vrijstaande woning met garage.
Woonoppervlak: 150 m²
Inhoud: 420 m³
Perceeloppervlak: 376 m²
Kamers: 5
Bouwjaar: 1986
Ligging: Aan rustige weg, in centrum.

Vraagprijs
€ 475.000,- kk

Vraagprijs
€ 499.000,- kk

Vraagprijs
€ 524.000,- kk

Vraagprijs
€ 550.000,- kk
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