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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 10 april 2010

• Rommelmarkt Oude Spoorhuis,
Vinkeveen
• Kennismaking aroma kruidentherapie, Tuincentrum De Huifkar, Mijdrecht
• Triumph Cruiserdag,
Roké Motors, Mijdrecht
• Open Dag Ashby Hoveniers,
Mijdrecht
• Kaartavond, De Springbok,
De Hoef
• Donateursconcert Muziek- en
Showkorps Triviant, Veenlanden
College, Vinkeveen
• Klaverjassen, Buurtvereniging,
Amstelhoek
• ‘Tegenwind’ door W.I.K., ‘t Oude
Parochiehuis, Mijdrecht
Zondag 11 april 2010

• Expositie Sjon Heijenga,
Veenhartkerk, Mijdrecht
• Toptennis bij Tennisvereniging
Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Kleuters OBS De Pijlstaart spelen Opa’s Hoed
De kleuters van OBS De Pijlstaart speelden woensdag voor een flink aantal papa’s, mama’s, opa’s en oma’s in dorpshuis
De Boei in Vinkeveen de voorstelling Opa’s Hoed. Na wekenlang oefenen was het dan eindelijk zo ver dat de kinderen hun
acteertalent aan het grote publiek konden laten zien. In de voorstelling reisde de hoed van opa van land naar land, de hele
wereld over. Giraffen, olifanten, tijgers en schildpadden; van alles kwam de hoed tegen, om uiteindelijk, na vele omzwervingen weer bij opa in Vinkeveen terecht te komen. De opbrengt van de voorstelling kwam geheel ten goede aan Bali Bundar.

Gondelvaart De Hoef
op zaterdag 8 mei
Velen hebben er al lang naar uitgekeken: voor de vierde keer vindt
dit jaar in De Hoef de vijfjaarlijkse
Gondelvaart plaats; een vrijbrief om
boot en bemanning zo fraai mogelijk
te versieren en sfeervol te verlichten.
Verzamelen bij de Oostzijde, ter
hoogte van nr. 114 (vlak bij de hoek
van de Schattekerkerweg).
De Brandweer keurt voor alle veiligheid van te voren de vaartuigen.
Onderweg houdt de reddingsbrigade
een oogje in het zeil. Ook zal politiebegeleiding aanwezig zijn.
Zaterdagavond 8 mei; 20.15 uur
Om 20.15 uur wordt het startschot
gegeven. Dan glijdt iedereen zachtjes
door het water richting de brug.
Voorop de boot van Hoefse Belangen,
opgebouwd met speciaal ontwerp en
met muziek. Als het gaat schemeren
genieten we van de mooie verlichting.
Heel De Hoef en omstreken kijkt de

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

ogen uit naar het mooie schouwspel.
De jury beoordeelt alle boten. Na
afloop prijsuitreiking en napraten bij
de HSV-kantine.
Wilt u meedoen? Natuurlijk! Uitsluitend deelname als u van te voren
inschrijft. De inschrijving is gratis.

De voorwaarden voor deelname
en het inschrijfformulier via: Jerry
Koeleman, tel. 0297-274 100,
Gerard van Scheppingen, tel 0297593 393, Gert Haverhoek, tel 0297593 50 of mail naar:
Gert.Haverhoek@gmail.com

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Herenweg 303, Vinkeveen
Op een zonnige vrijdagmiddag heb ik afgesproken met de makelaar om de woning aan de Herenweg 303 in
Vinkeveen te gaan bekijken. De bewoners zijn al verhuisd naar hun nieuwe woning, dus vandaar dat ik word
rondgeleid in deze twee-onder-een kapwoning door de makelaar.
De Herenweg in Vinkeveen is een mooie locatie om te wonen. Een rustige weg, waar diverse woningen staan
van super groot tot lekker knus en bijna allemaal gelegen aan het water.

door carin van tellingen

Zo ook de woning op nummer 303,
die is gebouwd in 1992 en dus nog
vrij nieuw. Er is parkeergelegenheid
op eigen terrein voor de deur. Ook
in het zomerseizoen, als het wat
drukker is met toeristen, kun je met
gemak je auto, of zelfs twee auto’s,
kwijt.
We komen de woning binnen in de
ruime hal, van waaruit je toegang
hebt tot de trap naar de eerste etage
en het toilet. Vanuit de hal lopen we
door naar de woonkamer met half
open keuken. De keuken is gevestigd
aan de straatzijde van de woning en
heeft lekker veel kastruimte door de
U-vormige opstelling. Alle benodigde
apparatuur is aanwezig.
De woonkamer is bijzonder ruim
door de serre die is aangebouwd.
Hierdoor is er enorm veel lichtinval
en wanneer de zon hier naar binnen

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

schijnt, helemaal nu in het voorjaar,
kun je hier lekker zitten en genieten.
Het uitzicht op de tuin vanuit de serre
is prachtig, je kijkt op het terras en
het polderlandschap in. Meteen maar
even een kijkje nemen in de tuin.
De tuin is goed afgeschermd, waardoor je er heerlijk vrij kunt zitten. Er
zijn twee tuinhuisjes aanwezig, een
vóór in de tuin bij het terras en een
achter in de tuin bij de steiger, waar
je aan het water kunt zitten en waar
drie aanlegplaatsen zijn. Het mooie
is, dat je hiervandaan echt zo op de
Vinkeveense Plassen zit. Je vaart de
hoek om onder de brug door en je zit
al op de plas. Een uitblinker in deze
tuin is toch wel de jacuzzi. Wat is er
nou leuker dan lekker bubbelen in je
eigen achtertuin? Lijkt mij geweldig
in ieder geval.

Deze woning gelegen op een
mooie plek in Vinkeveen heeft
dus genoeg te bieden. Ruimte,
rust en een heerlijke tuin aan
het water.
Op korte fietsafstand vind je
verschillende winkels zoals
een slager, een bloemenwinkel
en verschillende restaurants.
Het winkelcentrum van Vinkeveen
ligt iets verder maar ook op fietsafstand.
Kortom, alles bij de hand in dit
gemoedelijke dorp.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt		 1,7
Snelweg A2		 4,3
Bushalte		 0,7
Basisschool		 1,4
Sportschool		 0,6

We gaan weer naar binnen om de
rest van de woning te bekijken.
Aangrenzend aan de serre vind je een
werkkamer en via een halletje kom je
in de voormalige garage, waar nu een
berging en bijkeuken gemaakt is.
Op de eerste verdieping bevinden zich
twee slaapkamers en de badkamer.
De ouderslaapkamer, die aan de
achterkant ligt, is erg ruim en heeft
openslaande deuren naar het balkon.
De badkamer is voorzien van een
ligbad, aparte douche, tweede toilet
en wastafel.
Op de tweede verdieping is nog
een ruime zolderkamer met twee
Velux-dakramen die voor voldoende
lichtinval zorgen. Achter de schotten
is hier nog een hoop opbergruimte
gecreëerd, wat natuurlijk altijd erg
handig is.

Facts & Figures
Herenweg 303, Vinkeveen
Vraagprijs € 699.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 810 m2
Inhoud 310 m3
5 kamers (3 slaapkamers)
Bergh Real Estate
Herenweg 173
3645 DK Vinkeveen
Tel: 0297-263263
info@berghrealestate.nl

OPEN DAG CHIQO-DECK Klustips april

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-Deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Open dag Chiqo-Deck

De hele maand april 2010 houden wij elke
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open huis.

Open dagen: zaterdag 10 en 17 april.

www.ronaldvaneijk.nl

Adres showroom:

Constructieweg 90s, 3641 SP Mijdrecht
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 2 Nieuw.indd 1

Het wordt langzaamaan tijd om na de winterperiode de buitengevels en betimmeringen na
te zien op eventuele gebreken. Zo kan vocht zijn ingetrokken door scheurtjes in het houtwerk en doordat bevriezing het hout uit elkaar gedrukt heeft.
Wanneer u deze plekken ontdekt, is het raadzaam om deze kaal te schuren en te voorzien
van een componentenplamuur. Die blijft flexibel. Daarna schildert u het geheel weer af.
Let u er ook op dat u de afvoeren nakijkt van het hemelwatersysteem, deze kunnen bij vorst
scheuren waardoor de regen bij u
op het pad of tuin uit zou kunnen
komen.
Advies van De Duizendpoot van
De Ronde Venen, Ronald van Eijk.

06-04-2010 16:23:14

In de situatie links is het wel heel erg
misgegaan. Verwaarloosd onderhoud
heeft gezorgd voor houtrot. Laat het
zover niet komen en controleer regelmatig op scheurtjes in het hout.
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11 april Wereld Parkinson Dag Expositie van natuurfotograaf
Op 11 april, de geboortedag van Sir James Parkinson, is het de jaarlijkse Wereld Parkinson Dag. Er is rondom deze dag aandacht voor de
ziekte en de gevolgen voor patiënten en hun naasten. En dat is nodig.
Veel mensen weten er weinig van, terwijl de ziekte, vooral onder oudere mensen regelmatig voorkomt.
De ziekte van Parkinson is een
hersenziekte en geeft bij verschillende patiënten verschillende
klachten. De meest voorkomende
zijn: stoornissen in de motoriek,
zoals langzaam bewegen en trillen,
psychische stoornissen en stoornissen in het geheugen.
Verschillende hulpverleners kunnen
Parkinson cliënten helpen, zoals
fysiotherapeuten, logopedisten en
ergotherapeuten. De ergotherapeuten van Zuwe Zorg richten zich op
het behouden van de zelfredzaamheid. De ergotherapeut kijkt samen
met de cliënt naar hulpmiddelen en
voorzieningen. De ergotherapeuten en fysiotherapeuten van Zuwe
Zorg werken nauw samen en zijn
gespecialiseerd in het helpen van
Parkinson cliënten.

Eén van de cliënten van Jolanda
Bakker is de heer Kool. Hij woont
met zijn vrouw zelfstandig in Zegveld. De heer Kool heeft de ziekte
van Parkinson al bijna 20 jaar. Met
medicijnen kon hij lange tijd prima
uit de voeten, maar de laatste
jaren krijgt hij meer klachten. De
ergotherapeute komt op bezoek en
samen oefenen ze allerlei handelingen, zoals het gebruik van de traplift, computer en de sta-op stoel.
Kijk voor meer informatie over ergotherapie in uw regio en de ziekte
van Parkinson, of het interview dat
is gehouden met de ergotherapeute
en de heer Kool, op:

www.zuwezorg.nl/parkinson.

Sjon Heijenga in de Veenhartkerk
In de Veenhartkerk is vanaf aanstaande zondag 11 april tot en met
zondag 23 mei een expositie te zien
van natuurfotograaf Sjon Heijenga. Met zijn foto’s wil Heijenga
stilstaan en aandacht schenken
aan de schoonheid van de natuur
in je eigen leefomgeving. Het liefst
fotografeert hij dan ook dat ene
bloemetje tussen de stoeptegel, de
mus op de rand van de schutting of
een moeder samen met haar kind
in de speeltuin. Gewone dagelijkse
dingen. Of is het juist ongewoon?
Heijenga wil met zijn foto’s de kijker rust, tevredenheid en blijdschap
laten ervaren.
Iedere zondagmorgen tot en met
23 mei zijn de foto’s rondom de
diensten van de Veenhartkerk te
bekijken. Ze hangen door het hele
gebouw. De diensten beginnen om
10:30 uur. Tijdens de expo organi-

seert de Veenhartkerk nog meer activiteiten met als het thema ‘Groen
licht voor de wereld’. Op de zondagen spreekt Gerbram Heek over
onderwerpen die daarbij aansluiten.
Zien we God als schepper? En hoe
dan? Wat kan je van hem ervaren in
de natuur? Is er toekomst voor de
natuur, nu die zo onder druk staat
door vervuiling en uitputting? En
wat betekent geloof voor hoe we
omgaan met de natuur?
Ook is er een natuurfotowedstrijd
voor iedereen die mee wil doen. En
op Eerste Pinksterdag organiseert
de Veenhartkerk ’s ochtends een
natuurwandeling. Belangstellenden
zijn bij alle onderdelen van harte
welkom. Uitgebreide informatie
vind je op onze website
www.veenhartkerk.nl.
De Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a in Mijdrecht.

Jolanda Bakker, ergotherapeute bij
Zuwe Zorg: “Het is voor mij een
uitdaging om oplossingen te vinden
voor problemen die bij iedere cliënt
anders zijn. Ik kan de cliënt niet
beter maken, maar wel bijdragen
aan het oplossen van praktische
problemen.”
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Oude wijn in nieuwe zakken

Motie Polder Groot-Mijdrecht Noord
Vorige maand sprak de gemeenteraad van De Ronde Venen over de plannen van het provinciebestuur met
betrekking tot de polder Groot Mijdrecht Noord. De provincie kondigde een schetsontwerp en inrichtingsplan
aan. Tevens werd de termijn aangegeven waarbinnen met de bewoners in het gebied op vrijwillige basis een
saneringsregeling getroffen kan worden. Daarna wil men tot onteigening overgaan. Dat wil de raad niet. Maar
het voorstel om schriftelijk bezwaar te maken bij de provincie werd door een kleine meerderheid van de raad
afgewezen. “Niet nodig want ze weten bij de provincie wel hoe wij er over denken,” was de opvatting.
door piet van buul

Toen kort na die vergadering de
voorstellen van Gedeputeerde
Staten bekend werden, kwam er al
snel een afwijzende reactie van het
college van B&W van De Ronde
Venen. Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 6 april kwam de zaak
opnieuw op de agenda. In een hernieuwde poging om de Rondeveense
bezwaren onder de aandacht van de
provinciebestuurders te brengen had
de fractie van ChristenUnie/SGP
een motie ingediend. Daarin werd
aan provinciale Staten gevraagd pas
op de plaats te maken en de besluitvorming uit te stellen. Tevens werd
GS dringend verzocht met het gemeentebestuur van De Ronde Venen
en met de bewoners van het gebied
in overleg te treden. Daarbij zou bij
de grondverwerving het beginsel van
vrijwilligheid moeten gelden. Dus
geen onteigening.

foto michiel könst

Geschuif
Al snel werd duidelijk dat de opvattingen binnen de raad binnen een
maand flink waren gaan schuiven.
Vond men het vorige maand in
meerderheid niet nodig een brief
te schrijven; thans werd de motie
breed gesteund.
Vastgesteld kan worden dat er in
die maand feitelijk niks veranderd
is en dat het hier dus inderdaad
ging om oude wijn in nieuwe zakken, zoals één van de raadsleden
het noemde. Opvallend aspect
was ook dat de provincie als een
onbetrouwbare partner werd
afgeschilderd. In de motie wordt
van de provincie verlangd dat men
in gesprek gaat met bewoners en
gemeentebestuur van De Ronde
Venen. Dit in weerwil van het feit
dat deze twee partijen zelf uit het
overleg zijn gestapt.

‘Steun van de Raad’
Vorige maand vond wethouder
Lambregts een brief niet nodig. Nu
steunde ze de motie van harte en zij
beschouwde dat als een steun in de
rug. Ze had immers herhaalde pogingen gedaan om de provincie op
een ander spoor te krijgen. “Kennelijk zijn ze niet bereid naar mij te
luisteren. Daarom is het goed dat ik
steun krijg van de raad,” aldus de
wethouder. Dat met de motie ook
de betrokken bewoners van de polder een steuntje in de rug krijgen
vonden een aantal raadsleden een
extra reden om in te stemmen.
Met alleen de stem van D66 tegen
werd de motie aangenomen. Nu
maar hopen dat ze in Utrecht onder
de indruk zijn en alsnog het roer
omgooien.

Luistervink
Wat is oud….
Willem was een graag geziene gast.
Samen met zijn vrouw en kinderen
vormden ze een gezin waar iedereen zich wel aan wilde spiegelen.
Verhalen, die had hij als geen ander.
Voor zijn beroep reisde hij de hele
wereld af, sprak tal van mensen
en zijn daaruit gevormde mening
genoot heel veel aftrek. Materieel
ging het hem ook voor de wind. Een
auto, niet zo een heel dure maar
toch, een mooi huis in een eigentijdse nieuwbouwwijk, kinderen op
de crèche en een vrouw met net als
hijzelf een prima baan. Ze hoefden
zich, als het de dagelijkse uitgaven
en kleding betrof, niet al te erg te
matigen. Het ging bepaald niet over
de balk, maar rolde wel.
Nog voor dat onze premier de ellende aankondigde, kreeg Willem
het al voor zijn kiezen. Het o zo
solide concern dat hem van brood
voorzag, kreeg de wind behoorlijk
tegen. Het voortbestaan van de
onderneming en haar mensen was
ernstig in gevaar. Eigenlijk was
in tijd van een half jaar het pleit
beslecht. De activiteiten die het
concern tot haar taken rekende
werden overgenomen door een
ander bedrijf, de mensen die het
uitvoerden werden naar de dijk
verwezen. Op zich geen ramp, zo’n
staat van dienst, zo’n fijne, slimme
kerel, wie zou die nu niet snel willen inlijven?
Dat was althans de mening van allen die de bijeenkomsten bevolkten
en voorheen aan zijn lippen hingen.
Willem startte zijn sollicitaties
voortvarend. Als eerste gebruikte
hij zijn opgebouwde netwerk.
“Vrindje, als jij op zoek bent naar
iets anders, kom je meteen bij
ons,” hoopvolle geluiden, die ineens
verstomd bleken. Reageren op
advertenties volgde al snel. Meestal
zat Willem wel bij de top vijf,
uiteindelijk bleek hij voornamelijk
te oud te zijn voor de te vergeven
job. Bijna veertig is ook wel heel
oud, toch.
Willem bezoekt niet zo vaak meer
de partijtjes waar hij voorheen het
hoogste woord mocht hebben. Het
is schaamte die hem weerhoudt
anderen te ontmoeten. De vrindjes
van weleer mijden hem ook. Dat
doet pijn. Materieel gaat het het
stel een stuk minder voortvarend.
Is het het salaris van zijn vrouw
dat de hypotheek blijft betalen, de
uitjes en andere zaken worden een
stuk minder in aantal. Uit eten is er
haast niet meer bij. Hoeft ook niet,
want Willem doet nu boodschappen
en heeft alle tijd de maaltijden te
bereiden.
Wat Willem en de zijnen overkomt,
is een noodlot dat vele jongeren,
nog net geen veertigers, treft. Zou
het een suggestie voor Den Haag
en de haren zijn, om de nog geen
65-jarigen eens binnen-boord te
houden in plaats van luidkeels
te verkondigen dat een mens op
termijn toch minstens tot z’n 70ste
door zou moeten werken?
Luistervink
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Geslaagd openingstoernooi bij TVM

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon op
Midpoint FM

Horizon over Geloven van de
geschiedenis van Pasen
Zondag 11 april, van 9.00 – 10.00
uur, verzorgt Horizon een uitzending over reacties van mensen op
het bericht, dat Jezus weer leeft,
mensen van toen en mensen van
nu. Horizon praat hierover met
een pastor uit De Ronde Venen.
De uitzending wordt herhaald van
17.00 – 18.00 uur.
Horizon is te beluisteren op
radio Midpoint: kabel 101,9 FM
of ether 105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere
kabelfrequentie gelden).

De Hoef

Kaarten in
De Springbok

Op zaterdag 10 April gaan de
Biljartkeuen weer in het rek en de
ballen weer in de doos, want dan
organiseert de Biljartvereniging
De Hoef de laatste kaartavond
van dit seizoen, met vele leuke
prijzen. Goede, slimme en gelukkige kaarters, die van gezelligheid
houden, mogen deze avond dus
niet missen. De kaart-avond is in
De Springbok, Oostzijde 61a en
begint om 20.30 uur. Iedereen is
welkom. Voor de inwendige mens
wordt gezorgd.

Elfduizend euro voor kindergezondheidscentrum in Soedan
Vier musici van het Koninklijk
Concertgebouworkest speelden
zaterdag 27 maart in het “Topkwartet” de sterren van de hemel
in een tot de laatste stoel bezette
Dorpskerk in Abcoude. In het door
de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude
georganiseerde benefiet-concert
klonken strijkkwartetten van Van
Beethoven en Dvorak. De muziek
werd voorafgegaan door voordrachten van Carel Alphenaar, theatermaker.

van € 11.000 overhandigen aan
Marieke Vonk, projectleider van
Mpower!kids te Mundri in ZuidSoedan.
“In de oorlog is een hele generatie verdwenen en wij brengen de
huidige oudergeneratie de basisbeginselen van kinderzorg bij,”
aldus Marieke Vonk. Nederlandse
studenten geneeskunde hebben
daartoe samen met lokale jongeren
een succesvol kindergezondheidscentrum opgezet.

Dankzij de kaartverkoop, enkele
royale giften en lage kosten door
het belangeloze optreden van het
Topkwartet kon Rotaryvoorzitter, Charlotte Smit, een cheque

Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude
kijkt terug op een zeer geslaagde
avond en dankt alle bezoekers
en sponsoren hartelijk voor hun
bijdrage.

Braq & Friends
‘Back to the Sixties’

Zanggroep Braq
Braq vertolkt pop- en folksongs
in verschillende samenstellingen,
vaak meerstemmig, a capella
of met begeleiding van piano of
gitaar (Emiel) en accordeon (Marion). Voor dit concert leggen Ton,
Annet, Babette, Emiel, Martin en
Marion de nadruk op repertoire
uit de jaren zestig.
D-fine
Soul & Motownkoor D-F!NE
is een 32 vrouwen tellend koor
gevestigd in Uithoorn.
Onder begeleiding van dirigent
Julia Scepanovic en choreograaf
Henk Dikmoet, is er de laatste
jaren door dit koor hard aan de
weg getimmerd. Zij zongen al op
festivals, jaarmarkten, bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten en op
hun jaarlijkse eigen concert, dat
tot nu toe ieder jaar een uitverkochte zaal heeft opgeleverd. Op
25 april zingen ze hun ‘sixties’
repertoire in Allround!

De junioren hebben, ingedeeld op
sterkte, de hele middag met en tegen
elkaar kunnen spelen op de smashcourt banen. Deze zijn het hele jaar
door te bespelen. Gelukkig werkte
het weer op deze dag wel mee en
konden de ouders aan de kant genieten van het spel van hun kinderen.
Tussen de spelmomenten door was er
gelegenheid voor een glaasje ranja,
paaseitjes en ander snoepwerk. De
kinderen hebben het zich goed laten
smaken en zijn weer helemaal klaar
voor het komende tennisseizoen!
Meer informatie over TVM op

www.tvm-mijdrecht.nl.

Van Rijn Racing rijdt zondag
eerste NK wedstrijd
Na een elfde plaats op het Duivelsbergcircuit te Maasmechelen, staat
het team van Van Rijn Racing een
nieuwe uitdaging te wachten.
Zondag 11 april is er een wedstrijd
voor het Nederlands Kampioenschap
rallyracing, op het Eurocircuit te
Valkenswaard. Hier start om 12.00
uur de eerste manche. Voorafgaand
aan deze wedstrijd, heeft het team
in maart een testdag gereden op
het circuit. Op deze testdag, welke
onder zeer natte omstandigheden
verreden werd, kon het team de
wagen flink aan de tand voelen. In
het onverharde gedeelte van de baan
was het soms moeilijk de Cordoba op

Mijdrecht

Op zondag 25 april organiseert
Zanggroep Braq in samenwerking
met Stichting De Baat weer een
concertmiddag in Allround, Rondweg 1a, Mijdrecht. De zaal is open
vanaf 14.00 uur, aanvang is 14.30
uur. Entree: € 7,50 per persoon.
Reserveren kan door middel van
een email naar braq@skizzo.nl of
bij een van de Servicepunten in de
Ronde Venen.

Bij TVM (TennisVereniging Mijdrecht) heeft zondag jl. het jaarlijkse
openingstoernooi plaatsgevonden. Dit
evenement, georganiseerd door de
jeugdcommissie, is het eerste toernooi van het buitenseizoen voor zowel
de senioren als de junioren.
Voor het openingstoernooi konden
de TVM junioren zich opgeven met
een volwassen lid van de vereniging.
Vanwege de weersomstandigheden
tijdens de winter waren de 6 gravelbanen helaas nog niet klaar voor
gebruik. De Jeugdcommissie haakte
hier goed op in door de junioren een
alternatief programma aan te bieden.

het goede spoor te houden. Perfecte
omstandigheden om Dennis’ zijn
ervaring te vergroten. Tevens was er
in de Cordoba ruimte gecreëerd voor
een extra racezitje. Deze functioneerde als passagiersstoel voor de
aanwezige sponsoren. Als bijrijder
van Dennis van Rijn, kon men dan
de sport eens van de andere kant
beleven. Namelijk vanuit de cockpit!
Zonder problemen werd de dag
afgesloten en het team kijkt uit naar
de eerste NK wedstrijd in Valkenswaard. Na de succesvolle aftrap in
België, gaat het team weer hard
aan het werk om een finale plaats te
bemachtigen.

Donateursconcert 20-jarig Triviant
Op zaterdagavond 10 april a.s. geeft Muziek- en Showkorps Triviant uit De
Ronde Venen haar jaarlijks donateursconcert in de aula van het Veenlanden College te Vinkeveen. Het korps opgericht in het jaar 1990 van de
gemeentelijke herindeling viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Tijdens het
concert neemt de vereniging haar publiek mee op met een muzikale reis
rond de wereld. De diverse onderdelen van de vereniging zullen het publiek
tijdens deze rondreis laten genieten van muziek uit talloze landen op onze
wereldbol. En natuurlijk zullen de majorettes hierbij niet ontbreken. Het
concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Kinderfietsjes te koop bij oude Spoorhuis
Aanstaande zaterdag is het winkeltje in het Oude Spoorhuis weer open.
Het gebouw was in de jaren tachtig in gebruik als fietsenwinkel annex
reparatieruimte. En het is daarom wel leuk om te zien dat er soms ook fietsen te koop worden aangeboden. Zo is er op dit moment een aardig rijtje
kinderfietsjes. Maar ook als u niet slaagt voor een fiets, is het bezoek aan
het winkeltje zeer de moeite waard. In het spoorhuis is deze maand extra
aandacht voor het koningshuis. Er zijn o.a. glazen, bekers en boeken die
gemaakt zijn ter gelegenheid van geboorten en jubilea van de leden van
het koninklijk huis. U kunt het Spoorhuis prima met de auto bereiken, maar
ook mooi is een fietstocht over Demmerik en de Uitweg. Op zaterdag kunt
u dan meteen ook de korenmolen bezoeken.
De Korenmolen is elke zaterdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur. U bent
van harte welkom. De rommelmarkt in het oude spoorhuis aan Demmerik
in Vinkeveen is zaterdag 10 april open van 9.00 tot 15.00 uur.
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Derde Lustrum voor Bowlinggroep 55+ Kort Nieuws
De Senioren Bowlinggroep, aangesloten bij de Stichting Spel en Sport
55+ van De Ronde Venen, bestaat 15 jaar. Het derde lustrum werd
gevierd tijdens een gezellige lunch in Bowlingcentrum De Kegel in
Amstelveen. Daar blikte voorzitter Wim Egberts terug op de afgelopen
jaren en ging hij in op de toekomstverwachtingen.

Zijspanteam Bos-Roké eindigt de
eerste race op de vijfde plaats
Tweede Paasdag vond op het
TT-circuit in Assen de eerste race
plaats om het Open Nederlands
Kampioenschap (ONK) Wegrace.
Het zijspanteam Bos-Roké neemt
voor het derde seizoen deel aan het
kampioenschap. De verwachtingen
van Kees Kentrop en bakkenist
Gerard Daalhuizen waren vooraf
hooggespannen. Op paaszaterdag vonden twee tijdtrainingen
plaats die bepalend waren voor de
startopstelling van maandag. Omdat
aan het eind van de zaterdag regen
werd verwacht, besloten Kees en
Gerard zo veel mogelijk ronden te
rijden, om een zo snel mogelijke
tijd te realiseren. Aan het eind van
de eerste training staat de zesde
tijd op de klokken.
Aan de wedstrijd van maandag
deden 20 zijspancombinaties mee.
De start vanaf de zesde startpositie
verliep voor Kees en Gerard soepel.
De eerste paar ronden komen ze als
zesde door en kunnen gemakkelijk

aansluiten bij de eersten. Daarna
krijgen ze problemen met de banden. De Avon banden waarop Kees
en Gerard in 2010 rijden, blijken
totaal anders te reageren dan de
Yokohama banden die voorheen
werden gebruikt. Door het verlies
van grip wordt het zijspan steeds
moeilijker op de baan te houden
en moet het tempo noodgedwongen worden verlaagd. Uiteindelijk
weten Kees en Gerard als vijfde de
wedstrijd te beëindigen. Gezien de
grote problemen in de wedstrijd zijn
Kees en Gerard erg tevreden met
deze uitslag, de eerste 11 punten
zijn binnen. De volgende wedstrijd
voor het ONK is op 25 april 2010
op het circuit van Spa-Francorchamps.

In het artikel van vorige week over het
team van Roké ontbrak de naam van
hoofdsponsor Bos Mijdrecht.
Onze excuses hiervoor! - Redactie

KVDRV zoekt middelbare
schooljeugd voor kanopolo team

Toen acht jaar geleden Party Plaza in
Mijdrecht door brand verwoest werd,
vond de bowlinggroep een nieuw
onderkomen in De Kegel in Amstelveen. “We voelen ons hier inmiddels
goed thuis,” benadrukte voorzitter
Egberts. “Maar dat neemt niet weg
dat we als Rondeveense vereniging
best wel weer naar Mijdrecht willen.
De laatste tijd zijn er berichten dat er
pogingen worden gedaan om in Mijdrecht opnieuw een bowlingcentrum
in te richten. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Mocht
het zover komen dan zullen we zeker
in gesprek gaan om te bezien of we
met zo’n nieuw bowlingcentrum tot
aanvaardbare afspraken kunnen
komen. Intussen wachten we rustig
de ontwikkelingen af.”

De groep senioren is in de loop der
jaren een hechte vriendengroep
geworden. Egberts: “Voor de meeste
leden is het sociale aspect een belangrijke drijfveer voor de deelname
aan de wekelijkse bowlingmiddag.”
Hij stond stil bij het ontstaan van de
bowlinggroep en eerde in de personen van Mary van den Berg, Henk
Beekmann en Feddy en Molly van
der Weij de grondleggers ervan.
De jubileumviering werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële
steun van Modehuis van Yperen,
Elektrotechnisch bedrijf Van der Vliet,
Rabobank Veenstromen en Homan
Allicht. Alle leden van de Bowlinggroep ontvingen ter herinnering een
fles wijn met een speciaal voor de
gelegenheid vervaardigd etiket.

Toptennis in Vinkeveen
A.s zondag heeft iedereen de unieke kans vanaf 13.00 uur de hele middag
op het gezellige Vinkeveense tennispark absoluut toptennis te bewonderen.
De Vinkeveense tennisisvereniging heeft dit jaar voor het eerst een top
heren tennisteam spelen in de 1e klasse van de landelijke competitie. Een
unieke kans om tennis op hoog niveau eens van dichtbij te bewonderen. De
toegang is geheel gratis en met een beetje geluk zit u nog in het zonnetje
ook. Naast a.s. zondag speelt het team ook thuis op de zondagen van 2 mei
en 16 mei a.s. Ook dan zijn de wedstrijden vanaf 13.00 uur.

Op bijgaande foto het sterrenteam; v.l.n.r. Youri Mayer, Stefan Kokkeling, Erwin
Derksen en Nicky de Geest.

Weleens van kanopolo gehoord?
Kanopolo is een dynamische
balsport in teamverband en is een
kruising tussen waterpolo, rugby en
basketbal, maar dan in kano’s. Op
een veld van 20 bij 30 meter spelen
twee teams tegen elkaar. Beide
teams mogen met vijf spelers in
het veld liggen, en maximaal drie
wissels achter de hand houden. Doel
is om de waterpolobal, met de kenmerkende gele kleur, in het doel van
de tegenstander te gooien. Dit doel
is één bij anderhalve meter groot en
hangt exact twee meter boven het
water. De vliegende keeper houdt
zijn doel schoon met zijn peddel.
Kanopolo is een zeer spectaculaire
sport; spelers dienen alle facetten
van topsport te combineren. Kracht,
uithoudingsvermogen, techniek en

tactisch inzicht. De toppers in deze
sport beschikken over een perfecte
controle over de boot en kunnen op
volle snelheid varend de bal met de
peddel meenemen. Met een verwoestend schot belandt de bal vervolgens in het doel. De dynamische
balsport werd populair over de hele
wereld. De sport combineert facetten van diverse sporten met elkaar;
snelheid, technische beheersing van
de boot, kracht, tactisch inzicht, en
teambuilding. Vele kanoërs spreekt
dit aan en maken de overstap naar
het kanopolo.
Om mee te kunnen doen is enige lef
nodig en ook uithoudingsvermogen
en kracht om de uitdaging aan te
gaan. Het vinden van de juiste balans in de kajak speelt daarbij een

Amstelhoek

Klaverjassen in
Amstelhoek
Morgenavond, zaterdag 10 april,
is er weer klaverjassen in de
Amstelhoek. Deze prijsklaverjasavond wordt georganiseerd door
de Buurt Vereniging Amstelhoek
Er wordt gekaart om leuke prijzen
en er bestaat de mogelijkheid om
lootjes te kopen. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf half acht.
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek

De Ronde Venen

Rabobank organiseert
BankBattle: kennisquiz
voor basisscholen
Aanstaande maandag organiseert
Rabobank Rijn en Veenstromen
speciaal voor de groepen 8 van
het lokale basisonderwijs de Rabobank BankBattle. Zestien scholen
hebben zich voor deze kennisquiz
aangemeld. In een race tegen de
klok gaan zij met elkaar de strijd
aan. Meedoen aan de BankBattle
vereist tactiek, strategie en vooral
klassikaal samenspel.
De basisscholen gaan met elkaar
de strijd aan voor wat betreft
parate kennis en computervaardigheden. Bijzonder daarbij is, dat
gebruik van internetverbindingen
het mogelijk maakt om per klas
actief deel te nemen vanuit het
eigen vertrouwde klas- of computerlokaal.
Per provincie starten alle deelnemende klassen (internet gestuurd)
exact op hetzelfde tijdstip met het
uitvoeren van praktijkopdrachten
en het beantwoorden van vragen.
Deze hebben betrekking op o.a.
schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en
internet. Uiteindelijk resulteert dit
na ongeveer anderhalf uur hard
werken in de driecijferige oplossing die moet worden opgeslagen
in de digitale BankBattleKluis.
De klas die de oplossing als eerste
correct heeft weten in te voeren,
is winnaar.
Prijs: tekening van alle leerlingen
Om 12.30 uur sluit de website en
in de loop van de middag worden
de twee winnaars op de website
bekend gemaakt. De winnende
scholen ontvangen een bezoek
van karikaturist Johan van Dam.
Hij maakt van alle leerlingen een
tekening. Op een later moment
worden de tekeningen overhandigd door een medewerker van de
Rabobank.

belangrijke rol. Een zwemdiploma
is voldoende al is enige ervaring
met kanoën natuurlijk een voordeel.
Vanaf 12 jaar ben je welkom op de
trainingen. Op donderdagavond om
19.15 uur en zaterdagochtend om
8.30 uur wordt er getraind op de
nieuwe locatie. Een keer kijken of
meevaren kan ook.

basisschool zitten is er in mei de
mogelijkheid om kennis te maken
met het kanovaren. Via de school
kan men zich hiervoor opgeven.
Deze jeugd vaart dan mee op de
zaterdagochtend met de jeugdgroep
van de club en kan op die manier
kennis maken met de kanosport.
Meer informatie op: www.kvdrv.nl.

Voor de kinderen die nog op de

Rabobank Rijn en Veenstromen is
er trots op betrokken en dichtbij
te zijn, ook bij jeugd en jongeren.
Leren omgaan met geld is hierbij
ook een belangrijk aspect. De
bank ondersteunt van harte de
educatieve insteek van de BankBattle.
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De jaarlijkse Lenterit trekt ook steeds meer klassieke auto’s. Die worden na afloop van de rit tentoongesteld op het Raadhuisplein, van een Fiat 500 tot een Ferrari, alles kan.            foto rob isaacs

Recreatieve puzzelrit door het Groene Hart voor het goede doel

Lenterit 2010
op zondag 18 april

Op zondagmiddag 18 april a.s. start in Mijdrecht voor de zevende keer de jaarlijkse Lenterit voor het hele gezin. Deze recreatieve autopuzzelrit voor het goede doel, waaraan iedereen kan deelnemen, voert geheel door het fraaie Groene Hart van midden Nederland.
Er is een aantrekkelijke route van ca. 75 km
uitgezet langs de mooiste plekjes in het gebied. In plaats van een routekaart krijgen de
deelnemers hun aanwijzingen op basis van
een ‘stripverhaal’ met bolletjes
en pijltjes. Ook moeten onderweg
fotovragen worden beantwoord
en opdrachten uitgevoerd.
“Iedereen kan deelnemen; je
hoeft niet te kunnen kaartlezen of over puzzelrit-ervaring
te beschikken; een auto met
enthousiaste inzittenden is
alles wat nodig is om deel te kunnen nemen. Natuurlijk zijn ook kinderen van
harte welkom. Zij kunnen assisteren bij het
uitvoeren van de opdrachten,” aldus Huub
Kluijtmans en Rob Isaacs van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis, die de jaarlijkse rit nu voor
de zevende keer organiseren. “Het recreatief karakter staat voorop, en de Lenterit is
dan ook géén tijdrit of rally.”
Goed doel
Genieten van de natuur en meedoen aan een leuke puzzelrit zijn
belangrijke uitgangspunten, maar
de Lenterit heeft ook altijd een
serieuze doelstelling: geld inzamelen
voor een goed doel. Dit jaar hopen
de organisatoren een pup te kunnen
adopteren voor Stichting Hulphond.
Deze stichting leidt al 25 jaar hulphonden op voor mensen met een motorische
of auditieve beperking of epilepsie. Het doel
is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een
(re-)integratie in de samenleving te bevorderen.
De Stichting Hulphond is van mening dat
er geen financiële drempels mogen bestaan
voor de aanvragers van een hulphond.
Hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld en daarvoor is veel geld nodig.
Afgelopen woensdag werd in De Telegraaf
nog aandacht gevraagd voor het fantastische werk van deze Stichting. Zie ook www.

hulphond.nl

Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de Lenterit
2010. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro
per auto (ongeacht het aantal inzittenden)
bij voorinschrijving via de website.
Inschrijven aan de start kost 30
euro per auto. Bij de prijs is een
consumptie bij aanvang en na
afloop van de rit inbegrepen.
Voor de winnaars, het team met
de minste strafpunten (de puzzelrit
volledig juist verreden én alle vragen
goed beantwoord), zijn door sponsors
fraaie prijzen beschikbaar gesteld:
een uniek kunstwerk, een weekendje
weg en een diner voor twee en als speciale
prijs een High Tea voor de mooiste klassieke
auto. Tal van bedrijven in de regio dragen
de Lenterit een warm hart toe om te zorgen
dat een zo groot mogelijke opbrengst kan
worden behaald voor het goede doel.

Start
De start vindt plaats op zondag 18 april a.s.
vanaf 13.00 uur bij Eet- en Drinkgelegenheid Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te
Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich daar
vanaf 12.00 uur melden om hun startnummer en routepapieren op te halen. Hier ontvangt men ook instructies voor de route. Wie
verzekerd wil zijn van een startplaats van 25
euro kan zich alvast per e-mail aanmelden
via de website:

www.lenterit-mijdrecht.nl
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Het team JE1 van hockeyvereniging Mijdrecht heeft een toernooi in Vlaardingen gewonnen. De eerste wedstrijd tegen Spirit uit Schiedam werd  met
maar liefst 5 – 1 gewonnen, tegen het thuisteam Pollux Vlaardingen E1 werd
nipt met 2 -1 verloren. Het team van Westland werd door de Mijdrechtse boys
aan de kant geschoven met 6 – 0.  Mijdrecht en Pollux mochten vervolgens
in een tweede onderling duel uitmaken wie het toernooi als winnaar zou
afsluiten en Mijdrecht maakte het eerdere 2 -1 verlies nu met een 4 - 0
overwinning ruimschoots goed.
Terug in het clubhuis bleek dat de mannen uit Mijdrecht het beste doelsaldo
hadden, waarmee positie nummer 1 één feit was. Met een trotse en tevreden
glimlachende coach konden de mannen dus de thuisreis aanvaarden.

De meiden van groep 6
van de Hoflandschool
hebben woensdag jl.
meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi bij
CSW in Wilnis. De eerste
wedstrijd tegen de Willespoortschool werd een
spannend 0-0 gelijkspel. Bij de tweede wedstrijd kregen de meiden de smaak te
pakken en wonnen ze van de Trekvogelschool met 1-0. De derde wedstrijd ging
tegen de Jozefschool en moest worden gewonnen. Met een prachtige 2-0 uitslag
konden ze door naar de kwartfinales.
Met een 5-0 zege op de Driehuisschool was de plek in de halve finale zeker
gesteld. Die ging tegen OBS De Eendracht en uiteindelijk moesten spannende
penalty’s de winnaar bepalen. Dit wisten wij met 3-2 voor elkaar te krijgen en we
kwamen door dit resultaat dan ook in de grote finale terecht. De finale tegen de
Twistvliet school werd nipt met 1-0 verloren.... Maar Anne Ursem, Merel Hanna,
Nena Kraaij, Julia Ruijgrok, Fleur Snijders, Zoë Trompert en Saskia Veenboer hebben een geweldige middag gehad en een enorme inzet en doorzettingsvermogen
getoond. Klasse prestatie meiden! Na 2 jaar de 3e plaats, nu dan de 2e plaats. Dat
belooft iets moois voor volgend jaar...

De leerlingen van groep 7 en 8 van de Brede
School Molenland, Driehuis en Proostdij volgen
momenteel een cursus Videoclip maken.
Onder leiding van een bekende acteur uit de tvserie Het huis Anubis krijgen ze de gelegenheid
plaats te nemen achter een camera, de clip op te
nemen en die te monteren. De cameramannen en
-vrouwen in de dop werken hard en enthousiast
aan hun clip. Twee maal per schooljaar biedt
de Brede School een cluster aan van diverse
activiteiten waaraan alle kinderen van de scholen
kunnen meedoen.

Wethouder Bram Rosendaal heeft vorige week woensdag de vijftigste starterslening van de gemeente De Ronde Venen uitgereikt. Hij
overhandigde de lening persoonlijk aan Martin Pothuizen, die dankzij
de starterslening zijn eerste huis kan kopen in Vinkeveen.

Woensdagavond is een personenauto te water
geraakt op de Ingenieur Enschedeweg van
Wilnis richting Woerden. Door onbekende reden
is de auto te water geraakt. Bij dit eenzijdig
ongeval zijn geen gewonden gevallen.
Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het
water getakeld.                       foto kris baken

Kooyman breidt sponsoring
SV Herta uit

s.v. Hertha is zeer verheugd
met het feit dat Autobedrijf
Kooyman, de Fiatdealer van de
Ronde Venen, de sponsoring
van s.v. Hertha de komende
maanden verder uitbreidt.
Dit zal tot uitdrukking komen
in een aantal acties voor
Hertha teams, maar ook voor
de Hertha leden staan er een
aantal acties op stapel. De
eerste teams die hiervan profiteren zijn onze jongste jeugd leden.
Autobedrijf Kooyman heeft aangeboden om de gehele F-jeugd, bestaande uit 6 teams, van trainingspakken te voorzien. Door dit mooie
initiatief zijn wij ervan verzekerd dat onze jongste jeugd er ook de
komende seizoenen netjes en warm bij loopt. Daarnaast zal Autobedrijf Kooyman in samenwerking met Fiat een aantal sv Hertha leden
de mogelijkheid bieden om bij een X Factor liveshow aanwezig te zijn.
Meer nieuws over deze unieke mogelijkheid volgt binnenkort op de
Hertha site. Carlos Kooyman (de 4e generatie Kooyman aan het roer)
heeft in onze gesprekken nog meer leuke acties kenbaar gemaakt
maar daar komen wij in dit seizoen of in de komende seizoenen zeker
nog op terug. Het spreekt voor zich dat s.v. Hertha zeer gelukkig is
met de steun van Autobedrijf Kooyman.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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CSW promoveert naar eerste klasse
CSW heeft in de uitwedstrijd tegen Monnickendam de promotie naar de
eerste klasse veilig gesteld. Op een slecht veld werd de \'hekkensluiter\'
van de tweede klasse A moeizaam verslagen met 0-2. Na het laatste fluitsignaal kwam het bericht binnen dat Castricum, op papier de enige die
CSW nog van de promotie kon afhouden, zijn wedstrijd met 1-2 verloren
had.
CSW kreeg de overwinning tegen de Monnickendammers niet cadeau. Het
was niet makkelijk om een gaatje te vinden tegen het strijdlustige en compact
spelende Monnickendam. Daar waar CSW in het verleden vaak meerdere
kansen wist te creëren en niet wist te scoren was, het nu uiterst effectief in vijf
minuten. Ronnie Hilhorst rondde de eerste fatsoenlijke aanval van de Wilnissers schitterend af met 0-1. Enkele minuten later wist Maurice Bartels de
bal met een mooie boogbal over de keeper van Monnickendam te krullen 0-2.
CSW begon iets beter te voetballen en er kwamen meerdere kansen. Twintig
minuten voor tijd was het Jordi Wens die de bal knap van de doellijn redde na
een rommelige situatie in het zestien meter gebied. Monnickendam bleef aandringen en dacht in de 75e minuut de
aansluitingstreffer te maken. Volgens
de scheidsrechter gebeurde dit echter
in buitenspelpositie, waardoor de 0-2
stand bleef staan. Een moeizame
maar zeer belangrijke overwinning
voor koploper CSW die volgende
week op bezoek moet bij HCSC uit
Den Helder. foto marlies wessels

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

• F.A.Ruizendaal & Zonen •

EN ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

D

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Honda CR-V vanaf D-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/15,4 km, max. 1 l/11,9 km. CO2-uitstoot: min. 171 gr/km, max. 195 gr/km.
Afbeelding wijkt af van standaarduitvoering.

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

Bas van Gestel

26 jaar
12-04-2010

Harry Bakker

27 jaar

11-04-2010

Peter

van Haastrecht

32 jaar
10-04-2010

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens

Politie nieuws
Overval op cafe in Sporthal De Phoenix Mijdrecht
Aan het eind van woensdagavond 7 april pleegden twee mannen een gewapende overval op een
horecagelegenheid. Rond 23.55 uur was een medewerker van De Wave (sportcafé boven Sporthal
De Phoenix) aan de Hoofdweg aan het afsluiten. Plotseling kwamen twee mannen de zaak binnen, zij bedreigden hem met een vuurwapen en mishandelden hem. Daarna gingen zij er met een
geldbedrag vandoor.
Na de melding stelden agenten een onderzoek in de omgeving in, waarbij ook gebruik werd
gemaakt van een politiehond en een warmtebeeldkijker. Door de politiemeldkamer werd een Burgernetactie opgestart. Al de inspanningen leidde niet tot de aanhouding van de verdachten.
Signalementen
1) Lichtgetinte jongen van 16-18 jaar, 1.70-1.75 meter en tenger postuur. Hij droeg donkere kleding en had een zwarte capuchon op;
2) Jongen van vermoedelijk 16-18 jaar, 1.70-1.75 meter en tenger postuur. Ook hij had donkere
kleding aan, maar had een grijze capuchon op.
Aan getuigen die de verdachten op of in de omgeving van de Hoofdweg hebben gezien of die hen
menen te (her-)kennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Activiteit
Op pad met de scootmobiel of elektrische fiets
Dinsdag 20 april openingstocht
Vertrek: rond 10.00 uur
Kosten: € 5, Aanmelden voor vrijdag
17 april
Ook dit jaar gaat Stichting
De Baat weer scootmobiel
toertochten organiseren.
Op dinsdag 20 april zal de
openingstocht vanuit Mijdrecht worden gehouden. De
vrijwilligers hebben al een
erg leuke route uitgezet en
hopelijk zit het lenteweer
ook mee. We vertrekken
zoals altijd rond 10:00 uur
vanuit een van de verzorgingshuizen en maken er
dan met zijn allen weer
een gezellige tocht van. De
tochten zijn bedoeld voor
vijfenvijftigplussers met een
scootmobiel, maar als u het
gezellig vindt bent u ook
met elektrische fiets welkom. Kosten zijn € 5, - dit
is inclusief koffie met wat
lekkers erbij. U kunt zich
aanmelden vóór vrijdag 17
april bij de servicepunten.
De volgende tochten worden
gehouden op 18 mei, 15
juni, 20 juli, 17 augustus en

21 september. Voor meer
details en aanmelding kunt
u contact opnemen met
de servicepunten 0297587600.

Toneel
Tegenwind door Toneelvereninging W.I.K
Zaterdag 10 april - 20. 15
uur
‘t Oude Parochiehuis Mijdrecht
Op zaterdag 10 april speelt
toneelvereniging W.I.K.
haar voorjaarsstuk “tegenwind”.
Het is een Blijspel in twee
bedrijven van Jo Snoeren.
In de pauze is er een verloting en na afloop hebben we
een gezellig stukje muziek.
Kaarten kosten € 7.50 en
kunnen gereserveerd worden bij Henny Breewel, tel.
0297-283979.

Bijeenkomst
Alzheimercafé - Dementie
en rechtsbescherming
Woensdag 14 april – 20.00
uur
Verzorgingshuis Zuiderhof
Vinkeveen

die aan de orde kunnen
komen wanneer iemand
dementerend is. Partners
en familieleden van mensen
met dementie vragen zich
vaak af of hun partner of
familielid zijn of haar financiën nog wel kan beheren.
En als iemand dit niet meer
zelf kan, hoe kun je dat dan
goed en zorgvuldig regelen?
Onderwerpen als BOPZ,
mentorschap, curatele,
bewindvoering, volmachten
en vragen rond familie- en
erfrecht komen aan bod.
Iedereen die belangstelling
heeft, is van harte welkom.
Er is voldoende ruimte
voor het stellen van vragen.
Het programma begint
om 20.00 uur en eindigt
om 21.30 uur. Indien u
problemen hebt met vervoer
of de opvang thuis, kunt
u contact opnemen met
het Servicepunt De Ronde
Venen, tel. 0297 – 587 600.
Er wordt dan samen met u
naar een oplossing gezocht.
Voor inhoudelijke informatie
kunt u contact opnemen
met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg
van Stichting De Baat,
tel. 0297-230 280 of een
e-mail sturen naar: e.smit@
stichtingdebaat.nl.

Woensdagvond 14 april a.s.
wordt informatie geven over
allerlei juridische zaken

Dagtocht Strijen bij de ‘Paraplu’
De Stichting 'Paraplu' organiseert
een fantastische dagtocht naar Strijen op dinsdag 20 april a.s. Vertrek
om 09.00 uur vanaf parkeerplaats
bij de Willisstee in Wilnis.
De dagtocht met een luxe touringcar
gaat naar het museumdorp Strijen in
de Hoeksche Waard ten zuiden van
Rotterdam, waar – naast ontvangst
met koffie met gebak – op het
programma staat: bezoek aan het
plaatselijke museum, met stijlkamer,
stijlkeuken, smederij, linnen- en
kantwerk, Archeologische- en
glasvondsten, demonstratie door de
historische smid, bezoek aan de laatgotische Lambertuskerk met prachtig interieur en gebrandschilderde
ramen. Rond het middaguur wordt
gebruik gemaakt van een echte

‘Striense koffietafel’, waarna een
rondrit door het mooie natuurgebied
‘De Oeverlanden’, met o.a. aandacht
voor de gevolgen van de watersnoodramp 1953. Daarna kan er nog
gewinkeld en gewandeld worden in
de historische kern van Strijen. De
terugreis naar Wilnis zal om plm.
16.00 uur plaats vinden. Deelname
aan deze prachtige dagtocht kost
€ 35,00 + € 2,50 adm.kosten.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.
Via e-mail info@stichtingparaplu.nl.

Donateursconcert in middeleeuwse sferen
Muziekvereniging Viribus Unitis uit
Wilnis geeft op 24 april a.s. haar
jaarlijkse donateurs concert. Voor
de pauze biedt Viribus Unitis een
programma vol originele fanfare muziek. Centraal staat het muziekstuk
Codon van de Belgische componist
Kevin Houben. Een stuk dat alleen
is weggelegd voor de betere fanfare
orkesten van deze tijd. Na Viribus
Unitis’s recente promotie naar de

Vogelvrij! Het eerste outdoor Zomerfestival in De Ronde Venen
Aankomende zomer vindt er nieuw
groots festival plaats in De Ronde
Venen. Een groep jongeren, die zich
al tijdenlang inzet voor verbetering
van de uitgaansvoorzieningen in De
Ronde Venen, vond dat het tijd werd
voor iets nieuws!
Daarom hebben Dave van Nieuwkerk, Maarten van der Greft en
Stan Rouwenhorst de handen ineen
geslagen en Stichting Vogelvrij Zomerfestival opgericht. Samen met
een grote groep vrijwilligers zullen
zij aanstaande 26 juni dit zomerse
spektakel organiseren.

Waarom Vogelvrij?
Iedereen kent het wel, na een
drukke periode van school, werk
en andere verplichtingen heerlijk
genieten van de zomervakantie.
Zonnetje erbij, drankje erbij, niks
moet en 'alles' mag... je voelt je
VOGELVRIJ!
Dit gevoel zal alleen maar heftiger
zijn tijdens het 1e Outdoor Dance
festival van De Ronde Venen. Zaterdag 26 juni a.s. vanaf 16.00 tot
in de late uurtjes zullen nationale
en regionale top DJ's de beste
beats ten gehore brengen over de
weilanden van Mijdrecht/Wilnis,

dus zet het snel in je agenda! Meer
informatie volgt snel en is ook te
vinden op de website van Vogelvrij:

www.vogelvrij-festival.nl.

hoogste afdeling heeft het orkest zich
vast gebeten op dit moeilijke stuk.
Deze avond zullen zij het voor het
eerst ten gehore brengen.
Na de pauze gaat het orkest terug
naar de middeleeuwen met het
thema ‘Ridders’. Op het programma
staat o.a. prachtige muziek uit Robin
Hood en Spartacus. Het concert
wordt afgesloten met de vertelling en
uitbeelding van het verhaal van Fulco

de Minstreel uit IJsselstein.
Niet alleen het fanfare orkest zal
haar kwaliteiten ten gehore brengen. Ook het leerlingenorkest en de
blokfluitgroep zullen hun muzikale
kunnen aan u tonen.
Noteert u zaterdag 24 maart in uw
agenda? Het concert wordt gehouden
in de Willisstee te Wilnis. De zaal is
open vanaf 19:30 en het concert begint om 20:00u. De toegang is gratis.

Donderdagavond 15 april

Praktijkavond interviewtechniek
bij videoclub De Ronde Venen
“Interviewen, dat kan iedereen!” Een veelgehoorde kreet die helaas niet
altijd op gaat. Het doel van een goed interview is het op tafel krijgen van
interessante, nieuwe en of verrassende informatie van de geïnterviewde.
Annelies Heesakkers en Franka Stas behandelen de technieken die aan
een goed interview voorafgaan, zoals: Hoe doe je dat? Wat komt er bij
kijken? Hoe voorbereiden?
Beiden hebben hun sporen verdiend op het gebied van interviews. Hoe
komen we tot een boeiend interview, waar alle partijen een goed gevoel
aan overhouden? Daar draait het om op deze praktijkavond, waarbij het
interviewen in praktijk gebracht gaat worden.
Vriendelijk verzoek: neem pen en papier mee! Heeft u interesse om deze
avond bij te wonen, dan bent u 15 april van harte welkom in De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De avond begint om 20:00.
Voor meer info kijk op onze website: www.videoclub-derondevenen.nl
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Mantelzorgmaatje voorkomt overbelasting

Handjehelpen regio Utrecht is dit voorjaar
gestart met het project Mantelzorgmaatje.
Het mantelzorgmaatje is een aanvulling op
de bestaande hulpverlening van Handjehelpen en is met name bedoeld voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken.
Ook hulpvragers (tot ± 55 jaar) zonder
mantelzorger, die problemen hebben met
regeltaken of met het opbouwen van een
sociaal netwerk, kunnen een beroep doen
op het mantelzorgmaatje. Inmiddels zijn de
eerste vrijwilligers als mantelzorgmaatje
aan de slag gegaan.
De zorg voor een gezinslid met een handicap
of chronische ziekte vraagt veel tijd en energie.
Mantelzorgers raken daarom vaak overbelast
en komen niet toe aan allerlei regeltaken en
het onderhouden van het sociale netwerk,
zeker als deze zorg vele jaren duurt. Daar komt
nog bij dat het regeringsbeleid steeds meer is
gericht op zelfredzaamheid. Hierdoor is het

beroep dat op de mantelzorger wordt gedaan,
onevenredig zwaar. Ook mensen met een beperking die zelfstandig wonen krijgen problemen
met allerlei regeltaken of komen in een sociaal
isolement terecht. Ook deze hulpvragers kunnen
een beroep doen op het mantelzorgmaatje.
Het mantelzorgmaatje biedt een luisterend oor,
biedt ondersteuning bij het organiseren van
regeltaken of gaat samen met de hulpvrager op
zoek naar mogelijkheden om het sociale netwerk uit te breiden. Het gaat bij dit hulpaanbod
om een laagdrempelige voorziening maar de
hulp is wel altijd tijdelijk van aard. Onderdeel
van dit project is een uitgebreide training
waarin gespreksvaardigheden, bewaken van
grenzen, kennis van de sociale kaart en kennis
van wetgeving en sociale netwerken aan de
orde komen. Tevens krijgen de mantelzorgmaatjes intervisie en individuele begeleiding.
De inzet van een mantelzorgmaatje is een
aanvulling op het huidige hulpaanbod van Handjehelpen waarbij mensen met een handicap of
chronische ziekte en hun mantelzorgers voor
langere tijd praktisch worden ondersteund door
een vrijwilliger of stagiaire.
Handjehelpen zal in de komende drie jaar
zo’n 75 mantelzorgmaatjes inzetten bij 300
gezinnen met een kind of volwassene met een
handicap of chronische ziekte. Per gemeente
wordt daarbij zoveel mogelijk samengewerkt
met lokale organisaties en met name de steunpunten mantelzorg. De eerste groep vrijwilligers is geselecteerd, getraind en ingezet. Op
korte termijn gaat er gestart worden met een
wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie over dit project kunt u
terecht bij Handjehelpen regio Utrecht, tel.
030-2632950 of www.hhru.nl.

Jetske’s natuurlijke aroma-kruidentherapie bij Tuincentrum de Huifkar

Ontdek de kracht van kruiden, bloemen en planten
Op zaterdag 10 april van 11.00 uur tot 16.00
uur kan men bij tuincentrum De Huifkar aan de
Oosterlandweg 32 te Mijdrecht kennismaken
met Jetske’s natuurlijke aroma kruidentherapie.
Dit zijn ambachtelijke gemaakte en 100%
natuurlijke producten die echt werken. Jetske
maakt eigenhandig op ambachtelijke wijze, van
kruiden, bloemen en planten, crèmes en heilzame oliën, helend voor huid, lichaam en geest.
Onder andere anti-verouderingscrème, hand-/
voetcrème, lippenbalsem en parfum/deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis - en eczeemcrème die echt werkt, ook voor baby’s en
kinderen. Verder maakt Jetske producten voor
pijnlijke spieren en gewrichten zoals bij reuma,
artrose en fibromyalgie, maar ook voor hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt o.a.
bij slapenloosheid, stress, depressie en overgangsklachten. Jetske’s kruidentherapie helpt

tevens bij diabetes en te hoog cholesterol, de
stoelgang en overgewicht. Ontgift uw lichaam
en voel u beter. Jetske is ook heldervoelend en
magnetiseur -healer met goede resultaten.
Tevens kan men bij Jetske terecht voor gratis
advies. Geïnteresseerd? Kom dan langs.
Voor vragen bel Jetske:
0642-364491.

Programma Kon
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8.00 uur
De vlaggen worden uitgestoken. De kerkklokken luiden Koninginnedag 2010 in. De vlag met
wimpel is in het gehele dorp te bewonderen
09.30 – 11.30 uur
Inschrijven voor de fietstocht.
Het Oranje Comite organiseert in samenwerking met de milieuvereniging “De Groene
Venen” een fietstocht voor het hele gezin in en
om De Ronde Venen. Inschrijven en starten bij
de hoofdingang van Maria-Oord. Daar is een
van de medewerkers van “De Groene Venen”
aanwezig, die de leiding heeft over de tocht.
Deelname is gratis.

Optocht versierde fietsen
Voor veel mensen én kinderen in De Hoef is Koninginnedag niet compleet zonder dit
feestelijke schouwspel. Kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben thuis al hun fiets versierd.
Met muziek voorop gaat de feestelijke optocht door De Hoef. De mooiste fietsen
krijgen een prijs. Let op start om 9.15 uur in de Van Meerendonkstraat en als eindpunt
het HSV-terrein. BELEEF HET ECHTE ORANJEGEVOEL!

De Groene Venen is een vereniging, die zich
inzet voor de bescherming van de natuur, het
landschap en het milieu in en om Vinkeveen.
Het waardevolle veenweidegebied met zijn belangrijke weidevogelstand en de Vinkeveense
Plassen zijn het beschermen meer dan waard.
De Groene Venen volgt het beleid van de
gemeente kritisch en praat graag in een vroeg
stadium mee voer de plannen. De vereniging
organiseert excursies en geeft lezingen.
Kijk ook eens op www.degroenevenen.eu voor
alle activiteiten.

11.00 17.00 uur
Gezellige braderie georganiseerd door de
Lions Club Vinkeveen & Waverveen
Ook dit jaar weer op het terrein van Maria
– Oord met allerlei leuke attracties voor de
kinderen (en hun ouders), die niet met vakantie zijn. Het gezellige dorpshuis “De Boei” is
geopend vanaf 13.00 uur tot laat in de middag
voor koffie, een borreltje en disco en is vanaf
de Braderie makkelijk te bereiken.
Ook de andere horecagelegenheden in Vinkeveen zijn geopend en zorgen weer voor een
feestelijke sfeer.
10.30 – 11.30 uur
Accordeonvereniging “Con Amore” geeft
haar jaarlijkse Koninginnedagconcert. Dit
jaar wordt het concert gegeven Zorgcentrum
Zuiderhof aan de Futenlaan 50 te Vinkeveen.
12.30 – 13.30 uur
Concert van Brassband Concordia
Brassband Concordia, al heel wat jaren
geleden ontstaan uit de toenmalige fanfare en
drumband, geeft een uur durend concert bij de
hoofdingang van Zorgcentrum Zuwe Maria –
Oord, Herenweg 69 te Vinkeveen.

Kinderspelen en meespeel theater
Als vanouds zijn er hele leuke spellen. In groepjes gaan de kinderen rond. Ook het
springkussen ontbreekt niet. Daarna nog iets heel leuks: theater en je mag zelf meedoen! Dit mag je niet missen! Vanaf ca 10.00 uur tot ca 12.30 uur, bij HSV. Bij slecht
weer gaan we naar de Springbok.
Jong en oud doe mee of kom gezellig kijken!
Ringsteken
Gezellig ouderwets ringsteken op de fiets. Wedstrijden voor alle leeftijden: volwassen en kinderen. Wie worden de nieuwe kampioenen? Inschrijven bij het HSV-terrein
vanaf 14.00 uur, starten vanaf 14.30 uur.
Heel De Hoef doet mee of komt aanmoedigen!
Tot ziens bij het Koninginnefeest in De Hoef.

ficiële opening is. Voor alle fietsers
is er na afloop een leuke attentie.
Dus maak je fiets heel mooi en
zorg voor een bonte optocht!
08.00 uur
Luiden van de klokken, de vlaggen
worden uitgestoken.
De klokken van de plaatselijke
kerken luiden Koninginnedag
2010 in. Van openbare gebouwen
en particuliere woningen wordt
gevlagd en gewimpeld.
08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor kinderen t/m
12 jaar
Zodra je de muziek hoort van
muziekkorps Triviant, kun je met
je versierde fiets aansluiten. Alle
deelnemers komen uiteindelijk
samen op het plein voor het voormalige gemeentehuis waar de of-

Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf
richting Wagenmaker, linksaf de
Veenweg op, rechtsaf de Vossestaart op, rechtsaf de Kamgras
op. Bij het Johannes Hospitium
houden we even halt voor een mini
aubade dan gaan we rechtsaf de
Pieter Joostenlaan op, brug over
linksaf Herenweg naar de Dorpsstraat richting het voormalige
gemeentehuis.

09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis
zal de officiële opening van de
feestelijkheden in Wilnis worden
verricht door de burgemeester
van De Ronde Venen, mevrouw M.
Burgman. Onder muzikale begeleiding van Viribus Unitis zullen we
gezamenlijk het Wilhelmus zingen.
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
Zoals elk jaar is er ook dit jaar
weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Ga maar vast je kamer of
de zolder opruimen en neem al je
oude spullen mee om te verkopen!
Kindermuzikanten zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun
spullen verkopen.

10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in de Schakel
Wij nodigen alle 55-plussers uit,
onder het genot van een hapje en
een drankje een dansje te wagen
in de Schakel. Het Smartlappenkoor "Licht 't Anker" zal weer een
geweldig optreden verzorgen.
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW
Penalty schieten voor personen
vanaf 15 jaar op de bekende
CSW-keepers Dennis Prins en
Freek in ‘t Veld . Ook dit jaar
wordt er weer gestreden om de
prachtige Brouwer Bokaal. Gert
Brouwer verricht de aftrap en het
commentaar wordt verzorgd door
Peter van Leeuwen. Inschrijven
kan vanaf 09.30 uur in de CSWkantine.

14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen in het
Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar
kinderfeest los in het Speelwoud.
Dit jaar wegens succes weer in het
speelwoud, Natuurlijk zijn er ook
gezellige Oudhollandse spelletjes,
maar ook een paar leuke grote attracties. Er is dus weer genoeg te
doen voor alle leeftijden. Natuurlijk is er ook weer limonade en
iets lekkers.
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is er
gezellige muziek en het cateringteam van De Meijert is weer
aanwezig voor de verzorging van
de inwendige mens!

Download het complete boekje op www.0297-online.nl
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Donderdag 29 april
Lampionnenoptocht
Voor kinderen die mee willen lopen met de lampionnenoptocht is het verzamelen om 20.30 uur op het Raadhuisplein. V.I.O.S. zal aanwezig zijn voor de vrolijke noot en
daar zullen de lampionnen worden uitgedeeld. Kinderen
worden verzocht een stokje met batterij en lampje bij
zich te hebben en wij zullen zorgen voor de lampion die
aan het stokje bevestigd moet worden.
Om 21.00 uur gaat V.I.O.S. met de kinderen op pad en
volgt de route
Raadhuislaan, Pr. Bernhardlaan, Kerkvaart, Dorpsstraat,
Pr. Beatrixlaan, Midrethstraat, Corn. Beerninckstraat,
Proostdijstraat, Sport- en Recreatiepark naar het terrein
van Argon aan de Hoofdweg.
Opening
Om 22.00 uur zal de burgemeester van De Ronde Venen,
mevr. drs. M. Burgman, met muzikale ondersteuning van
V.I.O.S., de festiviteiten rondom Koninginnedag officieel
openen. Een en ander zal plaatsvinden op veld zes van
Argon. (Dus niet op het hoofdveld.) Voor het publiek is er
meer dan genoeg ruimte op veld 5 van Argon.
Voorafgaand aan de opening zal V.I.O.S. u laten kennismaken met de nieuwe taptoeshow die men de afgelopen
maanden heeft ingestudeerd.
Na deze opening zal een spetterend vuurwerk worden
afgestoken op veld zes van Argon, gelegen aan de Oosterlandweg. In verband met de plaats van afsteken van het
vuurwerk dient u tijdens de opening dus NIET plaats te
nemen op de hoofdtribune.

Vrijdag 30 april
Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer de traditionele rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht. Kinderen (en
volwassenen) kunnen weer naar hartenlust kopen en
verkopen. Voor handelaren is het echter NIET toegestaan
een plek in te nemen op de rommelmarkt. De rommelmarkt wordt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur. Voor vele
mensen is de rommelmarkt het hoogtepunt van de dag,
echter zijn er wel richtlijnen waar men zich aan moet
houden. De rommelmarkt wordt gehouden vanaf de ABN/
Amrobank tot aan de Helmstraat. Wat de Dorpsstraat
betreft: de straat voor Nieuw Avondlicht (Zorgcentrum
De Ronde Venen) vrijhouden.
Het is dus niet toegestaan uw waren uit te stallen vanaf
de Helmstraat tot aan de brug.
Mocht u spullen hebben die niet verkocht zijn en u wilt
ze niet mee naar huis nemen dan kunt u deze kwijt in
de afvalcontainers die de gemeente zal verzorgen. De
gemeente zal na afloop voor de afvoer zorgen.
Tevens is het niet toegestaan auto’s te parkeren op het
afgezette gedeelte op het Burg. Haitsmaplein in verband
met de opbouw van de attracties. Er geldt een parkeerverbod, dus neem niet het risico van een geldboete. De
politie zal hier streng op toezien.
Na afloop van de rommelmarkt, 13.30 uur, dient u uw
plek SCHOON achter te laten.
Optocht versierde fietsen
Om 11.00 uur vertrekt V.I.O.S. vanaf de brug in de
Dorpsstraat (nabij Huize Nieuw Avondlicht, voor de
rondgang door het dorp voor de versierde fietsenoptocht.
Wij nodigen alle kinderen uit hun fiets, step of skelter
mooi te versieren en aan te sluiten achter de muziek. De
te volgen route is: Raadhuisplein, Dorpsstraat, Hofland,
Dukaton, Dr. v.d. Berglaan, Ambachtsherensingel, Maarschalkstraat, St. van Rumelaerstraat, G. van Stoutenborchstraat, Bisschop Koenraadstraat, Proostdijstraat en
via het sport- en recreatiepark naar het eindpunt van de
rondgang, het speelterrein aan de Windmolen. De mooist
versierde fiets wint een prijs.

Burgermeester Haitsmaplein
Ook dit jaar wordt het weer een dolle boel op het Burgemeester Haitsmaplein voor de kinderen van De Ronde
Venen. Van 10.00 tot 15.00 uur staan de nodige springkussens en andere top attracties klaar. Er zijn diverse
springkussens, een opblaasbare klimwand en de bunjitrampolines zijn ook weer van de partij. Tevens is er een
grote obstakelbaan waarop gesprongen, geklauterd en
gegleden kan worden. Voor de echte waaghalzen onder
ons is er een rodeo krokodil om bereden te worden.
Mijdrechtse kinderspelen op het windmolenterrein
Om 12.00 uur na de finish van de versierde fietsen barst
er een waar kinderparadijs los op het Windmolenterrein.
Dit jaar is bewust gekozen voor een latere aanvangstijd. Onder het genot van een drankje en hapje verzorgd
door Partycentrum de Meijert kunnen de ouders aan de
picknick tafels genieten van het speelplezier van hun
kinderen. Een greep uit de kinderattracties zijn: luchtkussen, schminkstand, kop van Jut, minigolf, bibberspiraal
en kinderbaan. Ook zal er een DJ aanwezig zijn om het
geheel muzikaal op te vrolijken. De attracties zullen tot
17.00 uur bespeeld kunnen worden en net als elk jaar
hopen we natuurlijk allemaal dat het een droge en een
gezellige dag gaat worden.
Ontvangst door gemeentebestuur
Om 11.00 uur is er een ontvangst door het gemeentebestuur van alle inwoners van onze gemeente die ooit een
Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt gestreden om de penaltybokaal in de categorieën van 6 tot 9 jaar en van 10 tot
12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten worden op de bekende
keepers van Argon. Inschrijven vanaf 10.00 uur in de
kantine van Argon.
Oranjegebak
Aan alle bewoners/sters van Huize Nieuw Avondlicht en
Huize Gerardus Majella zal bij de koffie/thee op deze
ochtend Oranjegebak worden gepresenteerd.
Oldtimers
Wandelend door het dorp, NABIJ Bozenhoven, kunt u ze
zomaar tegenkomen. Een fantastische verzameling oude
auto’s. Een genot om naar te kijken en een plaatje te
schieten.
Voor dit evenement moet het weggedeelte tussen Bozenhoven en Prinses Beatrixlaan/Hoofdweg vrij blijven
van auto’s. Voor 13.00 uur mag daar dus niet geparkeerd
worden.
Wedstrijden fietscrossen
Dit jaar een nieuw onderdeel in ons programma met dank
aan de UWTC uit Uithoorn die de organisatie hiervan op
zich heeft genomen. Er zal gereden worden tussen 12.00
en 14.00 uur in de categorieën 6 t/m 9 jaar en van 10
t/m 12 jaar.
Inschrijven is mogelijk tussen 11.00 uur en 11.45 uur bij
de fietscrossbaan aan de Windmolen. De UWTC heeft
geen fietsen, dus u moet uw eigen fiets meebrengen.
VERPLICHT is het dragen van een helm en handschoenen, een shirt met lange mouwen en een lange broek.
Aanbevelingswaardig zijn knie- en elleboogbeschermers.
Vanaf 11.00 tot 14.30 uur is de baan gesloten voor vrij
rijden en alleen toegankelijk voor leden van de UWTC en
de deelnemers aan de wedstrijden.
U doet mee op “EIGEN RISICO” en u kunt noch de
UWTC, noch de Oranjeverenging Mijdrecht aansprakelijk
stellen voor schade aan fietsen en/of aan deelnemers.

Koninginnedagconcert
Ja hoor, ook dit jaar is het weer feest in de Janskerk
in Mijdrecht. Vanaf 12.30 uur treedt het Vocal Society
koor op dat bestaat uit ca. 40 enthousiaste mannen en
vrouwen die een passie hebben voor zingen. Al 20 jaar
verrassen zij het publiek met de mooiste Nederlandse
liedjes, die verpakt zijn in leuke arrangementen. Het
repertoire is breed en bevat de beste nummers van o.a.
Henk Westbroek, Robert Long, Boudewijn de Groot, Blöf
en nog vele anderen. Op grote en kleine festiviteiten is
het koor een welkome gast.
Onder het motto: “Roept u maar” zingt het koor de liedjes die u graag wilt horen.
Zo het zich laat aanzien wordt ook dit jaar de traditie
van een uurtje gezelligheid voortgezet. De toegang is
gratis en u bent bent natuurlijk weer van harte welkom.
U moet er gewoon bij zijn, als is het maar omdat het
optreden van Vocal Society een feest van de herkenning
wordt. Voor meer informatie: www.vocalsociety.nl.
Raadhuisplein
Wie weet het niet, Koninginnedag wordt pas echt Koninginnedag als het feest op het Raadhuisplein van start
gaat. Het podium staat opgesteld, de muziek instrumenten zijn aangesloten, de band staat klaar. Diep Triest komt
dit keer naar Mijdrecht. Het laatste uurtje van het feest
wordt door niemand anders dan Jeroen Post opgeluisterd. Verzin maar eens wat om er niet bij te hoeven zijn.
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Hobbyschilderes Jennie van Tilburg:

Sla uw slag met flexkrachten! “Schilders moeten eigenlijk een beetje gek zijn”
In een onzekere markt is het
verstandig om flexibele arbeidskrachten in te huren. Gemiddeld
hebben bedrijven nu nog een
kern van vaste werknemers van
zo'n 80% . Echter de verwachting is dat de flexibele schil in de komende jaren van 20% naar 25% zal gaan stijgen. Antenna wijst u op de
voordelen en mogelijkheden van flexibele arbeidskrachten.
De crisis heeft een forse impact op
de arbeidsmarkt, meldt Antenna's
algemeen directeur Frank Spring in't
Veld. “Veel ondernemers hebben flink
gesneden in hun personeelsbestand,
en zullen nu de economie weer wat
aantrekt juist kiezen voor een grotere flexibele schil. Want zij hebben
twijfels of het herstel echt structureel
is en willen niet het risico lopen dat
zij bij een volgende neergang weer
mensen gedwongen moeten ontslaan.
Naast de stress die dit oplevert kost
dit namelijk ook veel geld.”
Tevens realiseren steeds meer
werkgevers zich dat de kosten van
een uitzendkracht per uur vaak lager
zijn dan de kosten van een vaste
kracht. Een werkgever betaalt voor
een uitzendkracht namelijk alleen
zijn of haar werkelijk gewerkte uren.
“Een vaste kracht die voor 2.080
uur betaald wordt - 52 weken van
40 uur - is gemiddeld door vakantie
en feestdagen zo'n 35 dagen per jaar
afwezig en is 6% van de tijd ziek.
Dan blijven er minder dan 1.700 uur
over. Ruim 20% van de betaalde tijd
is iemand dus niet aanwezig. Het
effectieve uurtarief van een vaste
medewerker komt hierdoor meestal
boven het uurtarief van een gelijkwaardige uitzendkracht,” vervolgt
Spring in't Veld.
Toch is het grootste aandeel van de
bemiddelingen dat Antenna voor haar
rekening neemt voor vaste banen.
Deze personen gaan of direct bij bedrijven in dienst of starten in eerste
instantie voor een overeengekomen
periode als uitzendkracht. "Onze
klanten noemen als grootste voordeel
van een uitzendconstructie dat onze
fee via het uurtarief gespreid wordt
betaald. Ook kan van niet goed
functionerende werknemers direct
afscheid genomen worden. Echter,
kandidaten van een wat hoger niveau
willen meestal direct bij een bedrijf
in dienst. In deze gevallen factureren wij een eenmalige werving- en

De creativiteit spat van haar huis
af! Buiten aan de deur lachen de
versiersels en knutselwerken je al
tegemoet en zodra je binnenkomt,
stap je in een wereld vol verrassing en originaliteit. Lantaarntjes,
kaarsen, mandjes, bloemen en
een stenen hart op tafel geven
de woning sfeer. Maar het toppunt van alle sfeermakers zijn de
schilderijen. Eigen geschilderde
werken! Jennie: “Ik ben een heel
creatief persoon en het schilderen
bezorgt me een heerlijke vorm
van ontspanning.” Lachend: “En
het houdt je van de straat, hè?”

selectiefee”
Ook payrolling komt steeds vaker
voor. Hierbij werft een onderneming
haar eigen personeel, maar brengt
hen onder bij een uitzendbureau.
“Formeel worden wij werkgever en
nemen alle administratieve lasten en
risico's van de klant over,” verduidelijkt Spring in't Veld. “Omdat wij
geen wervingskosten hebben zijn
de tarieven lager dan bij uitzenden.
Klanten kiezen voor deze vorm bij
kortlopende projecten, vakantiekrachten, expats of 65-plussers.
Hierbij is het voor hen vaak een hoop
gedoe om een salarisadministratie te
voeren. Wij nemen hen deze zorgen
uit handen.”
Het inhuren van flexwerkers is zeker
in deze tijd dus zeer interessant.
Maar bedrijven worden wel geadviseerd goed te kijken naar de juiste
partner voor personeelsbemiddeling. Vorig jaar zijn maar liefst 235
uitzendbureaus failliet gegaan en ook
zijn er nog steeds malafide ondernemers actief in de flexbranche. Op de
website van de Stichting Normering
Arbeid (NEN) kunnen bedrijven
controleren of een uitzendbureau aan
de wettelijke eisen voldoet. Bedrijven
realiseren zich meestal niet dat ze
volgens de wet ketenaansprakelijkheid te maken krijgen met vervelende
naheffingen, indien zij zaken doen
met een uitzendbureau dat het niet
zo nauw neemt met de regels.
Als NEN gecertificeerd personeelsbemiddelingsbureau helpt Antenna
u graag bij het vinden van geschikt
personeel. Deze maand vieren zij hun
15-jarig bestaan. Vanuit haar vestigingen in Aalsmeer, Nieuw-Vennep,
Alphen aan den Rijn en Amsterdam
hebben zij een prima regionale dekking en bedienen zij een groeiende
groep van tevreden opdrachtgevers.
Zie www.antennagroep.nl voor alle
details.

valérie sambrink sanderink
foto rob isaacs

C

reativiteit zit in haar genen.
Jennies moeder maakte zelf
haar kleding en hield haar eigen
modeshows. Ook haar vader is
creatief, maar op een andere manier.
Zo bouwt hij vogelhuisjes en bankjes.
Jennie hoeft maar om iets te vragen
en hij maakt het. Geen wonder dat
ze van kinds af aan al zit te freubelen! Jennie: “Ik wilde als kind graag
naar de kunstacademie, maar ik ben
daarvoor toch te praktisch ingesteld.
Er is geen droog brood mee te verdienen. Niet dat ik met mijn baan
in het ziekenhuis bakken met geld
verdien, maar ik heb er zekerheid
en ook in het ziekenhuis kan ik mijn
creativiteit kwijt. Niet door kunstwerken te maken, maar door op een
goede manier met mensen om te
gaan.”
Zo’n vijf jaar geleden verhuisde
de Brabantse naar Mijdrecht. Ze
maakte eerst nog een tussenstop in
Weesp, maar de liefde voor haar
partner trok haar richting De Ronde
Venen. “Ik kwam hier en kende
nog niet veel mensen. Ik dacht bij
mezelf: ik moet contacten leggen
bij een club of zoiets. Sporten is
niets voor mij. Ik doe het wel, maar
meer omdat het moet. Creativiteit
zorgt voor ontspanning en ik ben
altijd al gek op schilderen geweest.
Ik zag een advertentie in de krant
en besloot hierop te reageren. Nu
schilder ik iedere donderdagavond
bij Jacqueline van der Plaat, een
schilderes die ook les geeft. Ik vind
het geweldig! Het klikt goed met
de andere vrouwen en we bezorgen

elkaar inspiratie. Ik ben een echte
controlfreak en ben altijd maar druk
met mijn werk. Donderdagavond is
dan echt mijn avondje. Het schilderen bezorgt me een heerlijke vorm
van ontspanning. Even vergeet ik
alles wat er die week gebeurd is. En
dan neem ik me iedere keer weer
voor om thuis verder te gaan, maar
dat lukt door alle drukte telkens
weer niet. Helaas!”
Oog voor kunst
Landschappen en stillevens zijn
niets voor Jennie. “Ik ben meer van
de abstracte kunst. Zónder vegen,
want daar houd ik niet van! Ik
gebruik liever vormen en technieken.
Vroeger kon ik ook goed stillevens
tekenen, maar ik heb er nu het
geduld niet meer voor. Het moet nu
een beetje grover, losser en vlugger.
En dan komt het altijd wel goed.
Nou ja, meestal dan. Ik ben wel eens
aan een schilderij van een liggende
vrouw begonnen. Maar het lukte
totaal niet. Het lichaam van de
vrouw werd veel te roze en ik kreeg
het niet voor elkaar de goede kleur
te vinden. Ook de achtergrond wilde
niet lukken. Op een gegeven moment
had ik het er helemaal mee gehad.
Ik pakte mijn kwast en ben ermee
op het doek gaan spetteren. Nu leek
het helemaal nergens meer op. Nee,
als het niet wil lukken en het werk
me gaat frustreren, dan kan ik maar
beter stoppen. Het schilderij ligt nog
steeds in het atelier van de club. Ik
neem het echt niet mee naar huis.”
Hoe graag ze zelf abstracte kunstwerken maakt, zo fijn vindt Jennie
het om naar nauwgezette en realistische werken van grote schilders te

kijken. “Van Gogh en Gaudi maakten
erg mooie schilderijen. Net als ‘Het
meisje met de parel’ van Vermeer.
De mystiek achter dit schilderij
intrigeert me. Wat betekende dat
meisje voor de schilder? Je waant je
even in de wereld van dat schilderij.
Maar het mooiste aan de schilders
vind ik hun leefwijze. Ze schilderden
in een klein kamertje. Een leven in
armoede. En je moet eigenlijk ook
een beetje gek zijn om te kunnen
schilderen. Schilders keerden zich
een beetje af van de veranderende
maatschappij. Daarom legden ze
het heden vast. Zelf ben ik ook
wel een beetje gek. Het liefst zou
ik heel primitief op een hutje in de
hei willen wonen. Met alleen mijn
schilderskwast in handen. Maar dat
durf ik niet; ik wil vastigheid. En de
TV en andere luxe wil ik eigenlijk
ook niet missen.”
Hartjes
In elk schilderij komt ze terug: het
hart. Jennie zegt met sprankelende
ogen: “Ik ben gek op hartjes! Mijn
nichtje heeft het ook al door. Die zei
een keer: ‘Tante Jennie, u houdt wel
heel erg van hartjes, hè? Ik ook!’
Zó schattig! Het hart is het symbool
voor de liefde. Niet alleen mijn
toekomstige vrouw, maar ook andere
dierbaren, als mijn zus en vriendinnen krijgen van mij iets met een
hart. Dat vinden ze vaak ontzettend
leuk. In de serre hangt een groot
werk van mij met als achtergrond allemaal gedichten en op de voorgrond
een groot rood hart (zie foto-Red.).
Ik ben nu eenmaal een gevoelsmens
en de liefde is het mooiste dat er is!
Ik ben heel blij dat ik die liefde mag
kennen.”

Oproep lokale artiesten en gezelschappen
voor straattheaterfestival De Ronde Venen
Zaterdag 19 juni a.s. staat het dorpscentrum
van Mijdrecht weer op zijn kop want dan
staat De Ronde Venen in het teken van het
18e straattheaterfestival. Het belooft dit
jaar weer een gezellig spektakel te worden
met bijzondere artiesten die u niet vaak
zult tegenkomen op andere festivals. Zij
komen met een bonte mix van straattheater,
prachtige steltentheater, theaterdans, dwaze
straatmuzikanten, poppentheater en acrobatiek naar Mijdrecht.
Het festival onderscheidt zich ook door de
actieve inbreng van vele culturele organisaties
en artiesten uit De Ronde Venen en omgeving.
In 2009 traden maar liefst 25 groepen uit De
Ronde Venen en omgeving op. De festivalorganisatie is voor aankomend festival op zoek

naar lokale culturele organisaties en artiesten
die in 2010 een optreden willen verzorgen.
Wagenspel door toneelgroepen, zang door
koren of duo’s, levende standbeelden, akoestische muziek, sportdemonstraties, acrobatiek,
one-man shows: het is allemaal mogelijk. Een
optreden op het straattheaterfestival is een stuk
promotie voor eigen publiek. De voorwaarden
voor deelname zijn: u komt uit De Ronde Venen
of omgeving en u verzorgt een optreden dat een
breed publiek aanspreekt. Een aanmeldingsformulier is te downloaden via de website.
Voor aanmelding (uiterlijk 19 april) of meer
informatie:
Theo de Vaal, tel. 06-23226691, e-mail: info@
straattheaterdrv.nl

www.straattheaterdrv.nl
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IN VOL BEDRIJF

Brouwer Transport en Logistiek

“Onze mensen zijn de
kracht van het bedrijf”
De auto’s van Brouwer Transport en Logistiek uit Mijdrecht zijn niet weg
te denken uit het straatbeeld. Niet alleen in De Ronde Venen, maar door
heel Nederland zie je ze altijd wel ergens rijden. Algemeen directeur Arwin
Brouwer legt uit waar het bedrijf zo goed in is. En dat is niet alleen in
transport, maar ook in logistiek.
door piet van buul

Twee jaar geleden betrokken ze een
heel nieuw en modern pand aan de
Vermogenweg op het Mijdrechtse
bedrijventerrein. Achter de fraaie
gevel en de immense rij laad- en losstations treffen we een paar enorme
hallen waar allerlei goederen staan
opgesteld, klaar om vervoerd te
worden. Voor een deel gaat het om
Transport en voor een deel valt dat
onder de afdeling Logistiek. “Dat zijn
twee duidelijk gescheiden activiteiten,” legt Arwin Brouwer uit. “Bij
transport gaat het om het vervoeren
van lading van A naar B. Dat varieert
van grote partijen pallets tot kleine
pakketjes. Wij streven er naar dat we
voor onze klanten alle vervoer verzorgen. We halen de spullen bij de klant
op en brengen het vervolgens naar de
plaats van bestemming. Dat heeft een
hoge doorloopsnelheid. We hanteren
de regel dat hetgeen we vandaag
bij de klant ophalen morgen wordt
afgeleverd. Dat betekent ook dat we
hier een volcontinudienst draaien.
Vaak worden de wagens in de nacht
geladen zodat ze vroeg in de ochtend
uit kunnen rijden. Ons werkgebied
is de Benelux, waarbij verreweg het
merendeel van de zendingen binnen
Nederland worden afgeleverd.”

foto patrick hesse

Wat ooit begon als bodedienst met
één vrachtauto is inmiddels uitgegroeid tot een wagenpark van een
kleine veertig auto’s. In 1936 begon
de grootvader van Arwin Brouwer
een bodedienst in Wilnis. Eind 70-er
jaren verhuisde het bedrijf naar
Mijdrecht. Het heette toen Expeditie
K. Brouwer en Zonen. Inmiddels
staat de derde generatie Brouwers
aan het roer van het bedrijf. Arwin:
“We bestaan volgend jaar precies
75 jaar. En dat zullen we zeker niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We
zijn trots op wat we inmiddels bereikt
hebben. Dat danken we natuurlijk ook
zeker aan onze tachtig medewerkers.
Zij zijn de kracht van ons bedrijf. Zij
zorgen er voor dat we de kwaliteit
kunnen leveren die we onze klanten
beloven.”
Logistiek
Brouwer beschikt over twee immense
hallen met een oppervlakten van
totaal 180 bij 60 meter. Dat zijn dus
bijna twee voetbalvelden. Het gedeelte waar de transportactiviteiten zich
afspelen is zes meter hoog en de hal
voor de logistiek is 12 meter hoog. In
deze hal bevinden zich immense stellingen die tot aan het plafond reiken.

Arwin Brouwer: “Vroeger was transport de belangrijkste activiteit. De laatste jaren is ook logistiek uitgegroeid tot een kerntaak.”
“We hebben hier momenteel zo’n
13.000 pallets in opslag en we kunnen nog doorgroeien tot een kleine
20.000 pallets. Een groot deel van
de stellingen staat op rails en is dus
verplaatsbaar. Om er voor te zorgen
dat de pallets op die grote hoogte
ook keurig gestapeld worden zijn
de vorkheftrucks voorzien van een
klein cameraatje. De chauffeur heeft
een schermpje en kan dus vanaf zijn
plaats precies zien wat er daarboven
gebeurdt zodat hij de pallet exact op
de goede plek kan wegzetten.”
Komen bij de expeditie goederen binnen die, als het kan, nog dezelfde dag
weer naar de plaats van bestemming
worden getransporteerd, dan gaat het
bij de logistiek vooral om opslag. Arwin: “Wij bieden onze klanten hier de
service van opslag. Dat betekent dat
zo’n klant geen magazijn nodig heeft
en veel flexibeler is in zijn kosten.
Bij ons huurt hij immers die ruimte
die hij nodig heeft voor zijn producten. Maar we doen meer dan alleen
opslaan. We kunnen de partijen
ook op order klaarzetten, ompak-

ken in kleinere eenheden, voorraad
bijhouden en we kunnen ze stickeren. En uiteraard verzorgen wij het
transport.” Arwin Brouwer legt aan
de hand van een voorbeeld uit wat we
ons bij de logistiek moeten voorstellen. “We hebben hier bijvoorbeeld
een grote hoeveelheid dozen die vol
zitten met van die kunststof bakjes
waar het lapje vlees op verpakt
wordt, dat je bij de supermarkt koopt.
Die bakjes worden in Engeland gemaakt en wij slaan zo’n partij hier op.
Op het moment dat de slagerij weer
een partij van die bakjes nodig heeft
krijgen wij een seintje en wij zorgen
dan dat de benodigde hoeveel wordt
afgeleverd. En of het nu gaat om
fruit- of vleesbakjes, of om halffabrikaten, of om complete producten, dat
maakt allemaal niet uit. We slaan het
hier op, houden het op voorraad en
leveren op afroep. De enige restrictie
is dat het om verpakte materialen
gaat die goed herkenbaar zijn.
Regionale markt
Brouwer richt zich sterk op de regio-

Nieuwe eigenaar Mike Verbeek

nale markt. Arwin Brouwer: “We
zijn een Rondeveens bedrijf en veel
van onze klanten zitten ook hier in de
regio. Voor hen transporteren we over
heel Nederland. Voor onze klanten
is het ook aantrekkelijk dat we hier
alles onder één dak en in één hand
houden. Daardoor kunnen we heel
efficiënt werken. Vroeger was het
transport de belangrijkste activiteit.
Maar de laatste jaren is de logistiek
bij ons zeker ook uitgegroeid tot
een kerntaak. En om dat proces nog
beter te laten verlopen zijn we ook
alert en spelen we zo goed mogelijk
in op nieuwe ontwikkelingen. Zo
worden de artikelen ook gescand en
gecodeerd. Die gegevens worden in
het computersysteem opgeslagen.
We kunnen de klant op elk moment
van de dag precies informeren hoe
het met de voorraad is gesteld of in
welke fase het expeditieproces zit.”
De bodedienst is inmiddels uitgegroeid tot een modern bedrijf met
prima faciliteiten.
Brouwer Transport en Logistiek is
gevestigd aan de Vermogenweg 8 in
Mijdrecht. Tel. 0297 281200. website: www.brtl.nl.

Bij Prego Mannenmode gaat het roer om
Mike weet waar hij over praat. Hij
komt uit een familiebedrijf dat opa in
1957 in Amsterdam is begonnen. Er
zijn nu inmiddels drie zaken in Amsterdam en Haarlem. Na 15 jaar in
het familiebedrijf gewerkt te hebben
vond Mike het tijd worden om eens
helemaal voor zichzelf te beginnen.
Toen hij hoorde dat de zaak aan de
Dorpsstraat in Mijdrecht vrij kwam is
hij er meteen op af gegaan. “Het feit
dat mijn vrouw uit Mijdrecht komt
speelde ook wel een beetje een rol.
We zien het helemaal zitten en we
zijn al op zoek naar een huis hier in
De Ronde Venen.”
Per 1 maart j.l. is de herenmodezaak Prego Mannenmode aan de Dorpsstraat in Mijdrecht overgenomen door Mike Verbeek. Mike wil bereiken
dat mensen wat makkelijker bij hem binnen lopen, al is het alleen maar
om eens even rond te kijken.
door piet van buul

I

n afwijking van zijn voorgangers
kiest Mike Verbeek wat meer voor
het middensegment van de markt.
“Van oudsher kwamen de mensen
hier voor de wat duurdere mannenkleding. Ik kies voor goede kwaliteit
voor een betaalbare prijs. Dat wil
zeggen dat men hier terecht kan voor

foto patrick hesse

een prima kostuum in een prijsklasse
van 199 euro tot rond de 300 euro.
Ik heb ook de sortering flink uitgebreid zodat iedereen bij mij wel iets
van zijn gading kan vinden. Door de
kosten laag te houden denken wij
onze klanten superscherpe prijzen te
kunnen bieden.”

Amsterdamse manier
Voor Mike Verbeek is de sfeer die hij
in zijn zaak nastreeft heel belangrijk.
“Ik hecht er waarde aan om de mensen een optimale service te bieden
en in te spelen op de wensen van de
klant. Het is heel belangrijk dat de
klant tevreden is over de bediening
en over zijn aankoop. Ik kies ook voor
een ruime collectie zodat er voor de
meeste mensen altijd wel iets bij zit.
De Mijdrechtse bevolking moet ook
af van het idee dat dit een winkel
voor duurdere kleding is. Ik wil op
de ouderwetse Amsterdamse manier

verkopen. Dat betekent dat mensen
het ook gezellig moeten vinden om
hier even binnen te wippen en een
kopje koffie te drinken. Zo van: ‘Even
bij Mike langs’, dat is de bedoeling.”
Feestelijke opening.
Onder het motto: “Mijdrecht zal
weten dat we er zijn,” gaat Mike
een feestelijke opening verzorgen.
Dat doet hij op de koopavond van
16 april van 19.00 – 22.00 uur. “De
overbuurman Rendez Vous, verzorgt
de catering, er komt een terrasje voor
de deur, er komen een drietal zangers

optreden en voor de kinderen zijn er
speeltoestellen,” vertelt een enthousiaste Mike Verbeek.
Prego Mannenmode is gevestigd
aan de Dorpsstraat 25 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 28 33 46
Openingstijden: dinsdag tot en met
donderdag van 10.00 – 18.00 uur
en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op maandag is de winkel gesloten.
Bedrijven kunnen voor die dag met
Mike een afspraak maken.
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Eerste ontmoeting
Taalcoaches op 15
april

DE GROENE VENEN

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
De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
En we vergeten omdat het moet
Maggie O’Farrell

Op 15 april is de eerste bijeenkomst
van vrijwilligers die als Taalcoach
gaan optreden voor inwoners die
hun Nederlands willen verbeteren.
Ons plaatselijk Gilde heeft een
tiental mensen bereid gevonden
dorpsgenoten te helpen voor wie
Nederlands hun tweede taal is. Het
gaat om inwoners die al wel kennis
van het Nederlands hebben maar
die geholpen willen worden om
het echt te spreken en met name
te durven spreken in het openbaar.
Door een wekelijks één op één conversatie gesprek kan een drempel
worden overwonnen om die rare
Nederlandse woorden ook te gaan
en durven uitspreken. De vrijwilligers ontvangen nadere uitleg over
hoe deze begeleiding te bieden en
welke begeleiding ze daarbij zelf
ontvangen. Ook wordt er een beeld
geschetst waarom het niet alleen
een dankbare mooie klus is maar
hoe het hen zelf ook een leuke tijd,
nieuwe ervaring en leuke nieuwe
contacten oplevert.
Heeft u belangstelling om mee te
doen of kent u mensen die voor
deze begeleiding in aanmerking
komen neem dan contact op met
Bas de Vree via basdevree@zonnet.
nl, tel 0297-272240 of kijk op

GildeNu.nl.

“Dit boek vertelt het verhaal van
Lexie Sinclair, een jong meisje
dat in verveling haar dagen slijt
op het Engelse platteland. Door
een toevallige ontmoeting met de
wildvreemde Innes Kent neemt ze
het besluit om haar saaie bestaan
op te geven en in Londen een baan
te zoeken. Opnieuw komt ze in
contact met Innes, die haar een
baan bezorgt bij het tijdschrift
“Elsewhere”. Ze komt terecht in
het roerige leven van kunstenaars,
schrijvers en andere bijzondere
mensen in de jaren zestig.
Vele jaren daarna. Een jong stel,
woonachtig in Londen, krijgt een
baby. Tijdens de traumatische bevalling ontsnapt Elina ternauwernood aan de de dood. Er verandert
veel in het leven van Elina en Ted
en zij hebben moeite elkaar nog te
verstaan.
Een schitterend boek met een ontroerend verhaal. Eindelijk weer
eens een boek om in een adem
uit te lezen! De schrijfster weet
de lezer op een bijzondere wijze
te boeien door haar schrijfstijl,
mooie personages en de achtergrond waarin de beide verhalen
zich afspelen. Een boek dat vanaf
het begin tot het einde boeit. Een
aanrader voor iedereen!”
gelezen door lammy trommel

Wellicht kunt u nog aansluiten op
15 april vroeg in de avond. Maar
anders kunt u na oriëntatie aan een
volgende groep meedoen.

Nieuwe groepen plusklas
De plusklas is weer begonnen met
nieuwe groepen begonnen. In de
eerste acht weken waren we bezig
met het menselijk lichaam. Na de acht
weken wisselt de middaggroep met de
ochtendgroep en dan start er ook weer
een nieuw onderwerp. In de plusklas
houd je je in acht weken bezig met een
nieuwsbeurt, een eigen presentatie
over je eigen gekozen onderwerp.
Ook een onderwerp dat je samen
maakt met iemand uit de plusklas.
De plusklas leert kinderen dingen die
niet in de klas gedaan kunnen worden.
Dus niet dat je extra rekenen, taal en
andere dingen krijgt. Maar je krijgt
les over het onderwerp wat er dan in
die 8 weken is. In het begin kreeg je
ook een map, daar moet je echt alles
in doen, gaatjes inmaken en hup, in de
map. Onze juf van de plusklas heet: juf
Nynke.
door dagmar en jessie

Urk, Urk, Urk,
wijn heeft een.....?
Het meest romantische deel van
een fles wijn drinken begint al
bij het ontkurken van de fles. Dat
kleine plopgeluid is meestal het
begin van een hele gezellige avond.
Wat mij dan ook verbaasde, is dat
als ik in een luxe restaurant een
mooie fles wijn bestelde van de

De huilende madonna van
Valle de la Virgen		
Kirstan Hawkins		
(vertaalde literaire roman)

Het slaperige stadje Valle de la
Virgen wordt omringd door verraderlijke moerassen en de wegen
ernaartoe zijn slecht. Bezoekers
komen er amper, laat staan toeristen. De zwijgzame jongeman die
op een pick-uptruck is meegelift, is
dan ook het gesprek van de dag. Al
snel is deze rugzaktoerist omgedoopt tot Gringito.
Na een rampzalig huwelijk met
een aantrekkelijke maar volkomen
onbetrouwbare man, zit Doña
Nica-nora met haar kinderen min
of meer vastgeroest in het stadje.
Haar leven is anders gelopen dan
gehoopt: ze heeft niet veel van de
wereld gezien. Alles wat ze nog
over heeft, is haar diepgekoesterde
droom: de allereerste hoedenwinkel openen in Valle de la Virgen.
Die zal haar voortkabbelende
bestaan van schoonheid en wat
spanning voorzien.
Don Bosco is al jaren Valle de la
Virgens kapper en bij hem kun je
immer terecht voor goede raad.
Hij heeft Doña Nicanora altijd op
afstand aanbeden, maar met de
liefde is het nooit wat geworden en
hij wil het rustiger aan gaan doen.
Wanneer dan met Gringito de buitenwereld opeens van alle kanten
het stadje komt binnenvallen, kan
Don Bosco niets anders doen dan
in actie komen.
Onder het toeziend oog van Gringito die vanonder de eucalyptusboom
alles gadeslaat, komt Valle de la
Virgen op zijn kop te staan, en
lijkt voor Doña Nicanora het leven
eindelijk een gelukkige wending te
krijgen...
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het buitenland een koffer thuis die
niet de hare is. Aan wie behoren
deze vrouwenkleren,
schoenen en
toiletspullen toe? In
de koffer
zit ook een
oude Duitse
roman, Das
vergessene
Gesicht.
Lizzy raakt gefascineerd door het
indrukwekkende liefdesverhaal dat
zich vlak voor de oorlog in naziDuitsland afspeelt. Ze besluit op
zoek te gaan naar de eigenares van
het boek en reist af naar Berlijn.
Daar ontmoet ze Markus, die haar
vertelt dat de vrouw die zij zoekt
is verdwenen. Hij wacht al een
jaar wanhopig op haar terugkeer
en Lizzy besluit hem te helpen. Ze
raakt verstrikt in een web waarin
heden en verleden zozeer door
elkaar beginnen te lopen dat Lizzy
vreest voor haar eigen identiteit.

Wagtendonk heeft het moeilijk
als haar vader onverwacht komt
te overlijden, terwijl haar moeder
met een andere man in Australië
woont. Gelukkig ondervindt ze veel
steun van haar buurvrouw Tosca.
Toch ziet ze pas echt een nieuwe
toekomst als Rob Laarman, een
ondernemende organisatieadviseur,
op haar pad verschijnt. Fransien en
Rob trouwen, maar al snel komen
de twijfels en met die twijfels de
angst. Hoe zit het met het verleden
van Rob? Waar voert hij eigenlijk
zijn werk uit? En de kinderen uit
zijn vorige huwelijk,
waarom blijven die voor
Fransien verborgen? Buurvrouw Tosca
wakkert het
wantrouwen
aan, maar de
vraag welke
rol haar eigen belangen daarbij
spelen, groeit met de dag.

3
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Mama Tandoori 		
Ernest van der Kwast
(literaire roman)
Mama Tandoori is het geromantiseerde verhaal van de Indiase
moeder van Ernest van der Kwast.
Ze leeft bij het motto ‘Gratis is
goed’ en heeft altijd een deegroller
op zak. Ook
de rest van de
familie is een
bont gezelschap. Uncle
Sharma
speelde als
Bollywoodster in meer
dan tweehonderd films en tante Jasleen was
ooit de grote atletiekbelofte van
India. Zonder schroom vertelt de
schrijver over de levenswandel van
zijn onalledaagse familieleden,
wier voetstappen nog lang in de
oren van de lezer zullen naklinken.

Het vergeten gezicht		
Elle van Rijn 		
(literaire roman)
Lizzy, een jonge freelance journaliste, ontvangt na een trip naar

4

wijnkaart, de ober aan kwam zetten met een fles met schroefdop,
alsof hij een fles cola open maakte!
Dat leuke geluidje moesten we er
dus zelf maar bij bedenken. De
schroefdop is al een aantal jaren
geleden ingevoerd, maar wij zijn het
nog steeds niet helemaal gewend.
Goede wijn is een luxe en wijn met
een schroefdop ziet er eerder een
beetje goedkoop uit.
Waarom gebruiken de meeste wijnhuizen nu een schroefdop? In de
traditionele kurk kan een bacterie
voorkomen die de wijn besmet.
Zodra een wijn meer ruikt naar de
ongewassen sokken van je echtgenoot dan fris fruit is dat een teken
dat de wijn besmet is en “kurk”
heeft. Deze kurkinfectie komt elk
jaar bij ongeveer 7% bij de totale
wijnopbrengst voor. Al deze flessen
moeten weggegooid worden en dat
kost de boeren miljarden euro’s.

Daarbij kan er door een kurk zuurstof komen en dat is het slechtste
wat een wijn kan hebben.

Van twee kanten 		
René Appel 			
(literaire thriller)

De Pacific 			
Eugene B. Sledge 		
(oorlog en vrede)

Totdat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki de capitulatie
van Japan betekenden, vochten
de Amerikanen en de Japanners
een meedogenloze grondoorlog.
De verliezen waren enorm. De
Amerikaanse mariniers verloren in
de aanvallen op de eilanden Peleliu
en Okinawa alleen al meer dan
14.000 man. Eugene B. Sledge
was ooggetuige en vocht mee. Hij
kwam in dienst in 1943 en tekende
dit persoonlijke verslag over de
gevechten, de verschrikkingen en
de ontberingen van zichzelf en zijn
kameraden. Hij was een van de
weinigen die niet gewond of gedood
werd. Het persoonlijke verslag
van Eugene ‘Sledgehammer’ in de
eerste persoon over deze oorlog,
maakte zijn boek tot een bestseller.
Steven Spielberg en Tom Hanks
kochten de rechten van deze titel
en produceerden een tiendelige tvserie, die bij SBS 6 wordt vertoond.

Doktersassistente Fransien

Toch wilden de wijnboeren de
romantiek in de wijn houden en
hebben ze een tijd geprobeerd om
hun wijn af te sluiten met een kurk
van kunststof. Zeer vrouwonvriendelijk kan ik u zeggen! Zodra de
wijn uit de koelkast komt is de kurk
er niet normaal uit te trekken!
Krijgt u het augurkenpotjesgevoel
weer, schreeuwend uit de keuken:
Schat kan je even de fles open trekken? En als een kurk kan uitzetten
betekent dit ook dat een kurk kan
krimpen met het gevolg dat er meer
wijn op de vloer ligt dan in de fles!
De schroefdop is dus eigenlijk het
beste wat je kunt doen om de wijn
af te sluiten. Het reageert niet op
temperatuur en heeft minder kans
om een bacterie bij zich te hebben.

Gelukkig zijn ervoor de romantische avondjes nog een hoop flessen
met een normale kurk of een kunststofkurk, maar ik denk niet dat het
al te lang zal gaan duren voordat
alle flessen met een schroefdop
afgesloten zullen zijn.
De strand- en bootperiode breekt
weer aan en ik neem lekker mijn
witte wijnen met schroefdop mee.
Kan ik in ieder geval één ding
vergeten, de kurkentrekker!

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

Wings geeft je vleugels

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

WINGS food & drinks
Oude Verkeerstoren
Stationsplein ZW 602
1117 CN Schiphol-Oost
T: 020-820 20 02
F: 020-820 20 01
E: wings@schiphol-oost.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: vanaf
9.00 uur zaterdag en zondag: op
aanvraag
www.wings-schiphol.nl

Met een wereldwijd vliegtuigspotter als beste vriend en een vader die niet
alleen 40 jaar dienst, maar ook zijn hart heeft verpand aan de KLM, kun je
rustig stellen, dat vliegtuigen als een rode draad door mijn leven lopen. Tel
daarbij op dat ik erg graag met het vliegtuig de grote oceaan oversteek,
en het moge duidelijk zijn dat ik direct te porren was voor de uitnodiging
van een van de eigenaren, Martin de Zwart, om eens te komen eten in het
leuke trendy eetcafé, dat is gesetteld in een van de belangrijkste monumenten die onze nationale luchthaven rijk is: de oude verkeerstoren.
tekst en foto’s patrick hesse

Martin, is samen met mede-eigenaar
Lloyd Vandenberg geen onbekende
op Schiphol. WINGS is namelijk
een onderdeel van dezelfde groep
waartoe ook de Jungle Juice Bar,
Jungle Sandwich Bar, Café Rembrandt en Per Tutti! op Schiphol
Plaza toe behoren. Lloyd is oprichter
en eigenaar van deze organisatie en
Martin heeft gedurende veertien jaar
binnen deze onderneming gewerkt
als Manager Operations. Vorig jaar
waren de heren toe aan een nieuwe
uitdaging en hadden de mogelijkheid
om op een unieke locatie een zeer
gezellig eetcafé te starten: WINGS
food & drinks, opende begin juli 2009
haar deuren in de Oude Verkeerstoren
te Schiphol-Oost.
Ik was er direct na de opening al
een keer gaan eten en dit was me
buitengewoon goed bevallen. Geen
ingewikkelde kaart, maar gewoon
rechttoe-rechtaan uitstekend eten
voor een even zo aantrekkelijke prijs.

Lenteactiviteiten
bij ZZP De Ronde
Venen

Toen de uitnodiging binnenkwam,
wist ik meteen wie ik hiermee naar
toe moest nemen: mijn collega Peter
Bakker, als medecarnivoor en piloot
(Peter heeft net zijn eerste solovluchten erop zitten) wist ik dat deze
locatie ook voor hem een schot in de
roos zou zijn.
We worden ontvangen door onze
gastvrouw van vanavond Maaike
Spee. Een buitengewoon charmante,
goedlachse jongedame die precies
begrijpt hoe het moet en ons als een
frisse voorjaarswind voorgaat naar de
tafel. Je zou iedere ondernemer zo’n
visitekaartje voor zijn zaak wensen.
Ook de andere personeelsleden lijken
het prima naar de zin te hebben, want
de hele avond zien we alleen maar
lachende gezichten en is er vriendelijkheid alom. Chapeau!
Peter en ik zijn er snel uit, ik ga voor
het trio van vis als voorgerecht en
Peter gaat voor de carpaccio. Binnen
mum van tijd brengt Maaike onze
gerechten en dit ziet er smakelijk
uit. Peter glundert: kijk, tenminste
niet van die lullige porties. Inderdaad
buiten de uitstekende smaak zijn
de porties van behoorlijk formaat.
Langzaam wordt het donker buiten
en met de grote raampartijen levert
dat samen met de sfeervolle verlichting een zeer aangenaam plaatje op.
Mede door de grote schermen met
daarop leuke muziekvideo’s is de
ambiance in Wings voortreffelijk en
kan je hier net zo makkelijk met de
kindertjes komen eten, als met een
zakenrelatie. Laagdrempelig en toch
zeer sfeervol. Tussen het voor- en het
hoofdgerecht vraagt Maaike of we
misschien een kijkje willen nemen
in de verkeerstoren, die is namelijk
in originele staat hersteld. Blij als

twee kwajongens volgen we Maaike
met de lift naar boven en kunnen we
uitgebreid sfeer proeven van nostalgie. Mede door de grote hoeveelheid
schitterde foto’s van weleer, komen de
vele anekdotes van mijn vader weer
boven en kan ik niet wachten hem op
korte termijn mee te nemen om hier
te gaan lunchen. Ik weet zeker dat ik
dan nog meer te horen krijg over de
historie van dit gebouw.
Op een van de foto’s herken ik een
Constellation herken, zowel volgens
mij en mijn vader het mooiste vliegtuig ooit gebouwd.
Na deze bijzondere ervaring is het
tijd voor het hoofdgerecht. We nemen
meestal verschillende gerechten om
het een en ander te kunnen proeven
en te vergelijken, maar vanavond zijn
we eensgezind: we gaan beiden voor
de overheerlijke spareribs met friet
en salade. Het malse vlees valt bijna
van het bot en smaakt ons dan ook
uitstekend. Na dit lekkers laten Peter
en ik ons volledig gaan en nemen nog
een ijssorbet (we willen tenslotte de
mensen van Wings niet teleurstellen). Na de koffie maak ik nog een
praatje met Martin die mij nog het
een en ander vertelt over de zaalverhuur. Naast het eetcafé op de begane
grond heeft de oude toren namelijk
een viertal zalen met uitkijk op het
platform met (privé)vliegtuigen.
Deze verdiepingen zijn besloten en
worden verhuurd voor vergaderingen,
bijeenkomsten, trainingen, workshops,
private diners, jubilea, recepties of
andere feesten en partijen.
Peter en ik nemen hartelijk afscheid
van de mensen van Wings en danken
hen voor de gastvrijheid. Peter oppert
dat het een uitstekende locatie is om

De lente wordt voor ondernemers
weer een boeiende en leerzame
periode. Voordat de zomer begint,
organiseert de vereniging ZZP De
Ronde Venen nog drie activiteiten
voor ZZP-ers
Dinsdagavond 27 april:
Grote themabijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst worden
meerdere zeer relevante thema’s
voor ZZP-ers bondig doch grondig
gepresenteerd. Er wordt een keuze
gemaakt uit onderwerpen als time
management, financieel, fiscaaljuridisch, online marketing, acquisitie,
etc. Kortom, onderwerpen die de
hedendaagse ZZP-er bezighouden.
Deze bijeenkomst is gratis voor leden.
Niet-leden betalen € 15,- incl. BTW.
Definitieve onderwerpen en locatie
volgen z.s.m. Zet deze datum dus
alvast in de agenda!

Donderdagavond 20 mei:
LinkedIn voor beginners
Wederom zal Jan Posdijk de training
LinkedIn voor beginners verzorgen
in de Willisstee te Wilnis. Leer nu de
basisprincipes van online netwerken
en optimaal rendement van je Linkedin Profiel. ZZP-ers die de vorige
training niet konden meemaken,
krijgen nu de herkansing. Leden
betalen € 17,50 incl. BTW, niet-leden
€ 35,- incl. BTW. Aanmelden kan via
evenementen@zzpdrv.nl

Maandagavond 7 juni: ZZP Café
Op 7 juni wordt weer een ZZP Café
georganiseerd. In een informele sfeer
kennismaken, netwerken en nieuwe
business ontdekken. Toegang is gratis.
Locatie: Café Stee-Inn (Wilnis).Meer
informatie over deze activiteiten
volgt via direct e-mail, op de Linkedin
groep van ZZP De Ronde Venen.
Lid worden? secretariaat@zzpdrv.nl
en profiteer gelijk van de voordelen
(zoals gratis deelname aan themabijeenkomsten en 50% korting op de
workshops)!

eens met de krant te gaan eten en ik
knik instemmend. In gedachten kan
ik zo al vier gelegenheden opnoemen
waarbij ik deze gezellige locatie ga
inzetten. Ze zijn bij Wings voorlopig
niet van me af.
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Jenny van Egmond..

Kinder- en jeugd coaching
Ieder kind is wel eens uit balans en dan kunnen problemen als groot ervaren worden. Als dit langer duurt dan gewenst, dan kan een kinder- en jeugdcoach helpen om weer een frisse
en nieuwe kijk op zaken te krijgen.
Jenny van Egmond is zo'n kinder- en
jeugdcoach en vestigt zich binnenkort in het gezondheidscentrum aan
de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Ze
heeft reeds het nodige voorwerk
gedaan, diverse huisartsen bezocht
en hieraan voorafgaand een gedegen
opleiding gevolgd, die haar in staat
stelt klachten die een kind heeft te
verklaren. Dingen gebeuren niet zo
maar en door vanuit verschillende
ooghoeken naar zaken te kijken,
krijgt ze een goed beeld van wat er
feitelijk aan schort. Op basis van de
kracht en de persoonlijkheid van het
kind wordt bepaald hoe de hulpvraag
beantwoord gaat worden. Ook de omgeving waar het kind zich in bevindt
speelt natuurlijk een belangrijke rol.
Wat is de invloed van ouders, welke
rol speelt het gezin, de klas en de
vriendenkring?
Jenny vindt dat kinderen heel goed in
staat zijn zelf een oplossing te vinden
voor de problemen waarmee zij te
maken hebben. Ieder kind is in feite
een groot mens in wording en heeft
vaak veel kracht en wijsheid in zich.
Puur en onbevangen als ze zijn, kunnen ze deze rijkdommen aanspreken

en er iets positiefs mee doen. De rol
van Jenny is om dit proces op een
respectvolle en professionele manier
te begeleiden.
De praktijk leert dat het kind zich
tijdens dit proces sterker gaat voelen,
en zich bewust wordt van de eigen
kracht en deze leert in te zetten
in conflictsituaties. Jenny voert als
motto, ‘wat je aandacht geeft, groeit’
en zij richt zich bij voorkeur op de
mogelijkheden die ieder mens heeft
in plaats van op de beperkingen.
Jenny werkt met diverse methodes,
afhankelijk van wat het beste aansluit
bij het karakter van het kind. Om het
karakter van het kind en de hulpvraag goed in beeld te krijgen wordt
er gebruik gemaakt van spel, creativiteit in diverse vormen, visualisaties,
metaforen, etc.
De bedoeling is dat het te kiezen
plan van aanpak aansluit op de
individuele mogelijkheden van het
kind. Mogelijkheden die optimaal het
denken, het gedrag en het gevoel van
eigenwaarde vergroten. Fijn om te
weten is, dat wat er wordt besproken
vertrouwelijk is – een prima basis
dus om je vrij te kunnen uiten. Na

Spektakeldag AJOC Festival 2010

Op tweede pinksterdag 24 mei organiseert het AJOC Festival de Spektakeldag: een dag waarop van alles te beleven is voor jong en oud! Dit jaar zijn in
de tent onder andere optredens te zien van Jan Smit en de 3Js. Buiten zijn
verschillende attracties en demonstraties te vinden, voor ieder wat wils!

een oriënterende beginfase worden
de ouders op de hoogte gesteld van
Jenny’s bevindingen en wordt in
samenspraak het begeleidingstraject
verder ingevuld.
Kinderen voor wie een kinder- en
jeugdcoach een goede optie kan zijn,
hebben veelal te maken met pesten,
nare gevoelens van schuld, schaamte,
boosheid en eenzaamheid en somberheid. Een tekort aan eigenwaarde,
sociale angst of verlegenheid, het
geen vrienden kunnen maken, snel
boos worden, niet naar de tandarts
durven, het niet kunnen verwerken
van ingrijpende gebeurtenissen of
moeilijk omgaan met het anders zijn
dan anderen.
Jenny is aangesloten bij de beroepsvereniging voor counselers, een
waarborg voor kwaliteit en zekerheid. Hierdoor is in vele gevallen
vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mogelijk. Jenny werkt
graag laagdrempelig. Een afspraak
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek is dan ook mogelijk. U kunt
Jenny bereiken op telefoon 06 11 56
37 74 of e-mail jennyvanegmond@
gmail.com

Behalve de optredens van grote
artiesten zullen talenten uit de regio
hun kunnen weer vertonen tijdens het
Rabo Talentenpodium. De voorrondes
voor deze regionale talentenjacht
zijn aanstaand weekend, 8 en 9 april,
in de Meijert. De spetterende finale
tijdens de Spektakeldag van het
AJOC Festival wordt gepresenteerd
door Valerio Zeno!
Er is nog meer ruimte voor talent
op de Spektakeldag: de jonge, maar
zeer professionele goochelaar Robin
Matrix en Dansschool Nicole verzorgen een optreden en daarnaast treedt
er een winnaar van de talentenjacht
van de NCRV, Ongekend Talent, op
tijdens de Spektakeldag. Stemmen
op de band die op zal komen treden,
kan via

www.AJOC.nl.

De spektakeldag wordt feestelijk afgesloten door de coverband Vanavond
Niet Schat en de Drentse Rock&Rollband Mooi Wark.
Voor de kinderen
Voor de kinderen is er ook genoeg
te beleven op de Spektakeldag: de
dag begint met een optreden van het
populaire televisieprogramma Bibaboerderij! Ook kunnen de kinderen
op de foto met hun favoriete figuren
uit deze serie tijdens de Meet&Greet.
Daarnaast zijn er voor kinderen
verschillende springkussens, voorstellingen en zelfs een echte kinderboerderij aanwezig op de Spektakeldag!

jaar zijn kaartjes te koop via
www.AJOC.nl en op diverse verkooppunten. Ook kun je, voor slechts € 8,-,
een kaartje aan de kassa op het AJOC
Festivalterrein kopen.
Voor 21, 22 en 23 mei zijn nog
kaarten beschikbaar. Op deze dagen
van het AJOC Festival treden onder
andere BLØF, Ilse DeLange, Kane,
Waylon en Guus Meeuwis op.
Heb je nog geen kaartjes? Bestel
deze zolang het nog kan! Kijk voor
alle informatie op www.AJOC.nl.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen kaartje te kopen voor de
Spektakeldag, zij mogen gratis naar
binnen! Voor iedereen ouder dan 12

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Tim de Bruin
Black is beautiful 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
met Harry Beijer
met Peter & Marcel

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

20:00 - 22.00

Nederpop Café
met Nico & Sjaan
Alltime Pop
& Rock songs

Alltime Pop
& Rock Songs

De weekbreak met Alltime Pop
Patrick & Maarten & Rock Songs

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits
			
Radio: 105.6 FM
22:00 - 24:00 uur

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

Nederpop cafe
Nonstop
Non Stop Hit Mix

Alltime Pop
& Rock Songs

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

In 2TheSport deze week:

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
       
Jim Clarke

Goedemiddag met Goedemiddag met   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
& Rock Songs

Eelco Zeinsta en Jordi Wens, de
keepers van Argon Zo 1 en CSW 1 en
Dennis van Rijn komt vertellen over
zijn race seizoen tot nu toe en het
NK van dit weekend.

Nederlink
met Jan Voortwist

Deze week in 2ThePoint:
de Trix Express, bij het ter perse gaan
van de krant waren de andere onderwerpen nog niet bekend.
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De Club van… Theo van der Meer

Café Biljart De Merel is thuisbasis van twee biljartclubs
In onze serie over vrijwilligers die zich verdienstelijk maken in het verenigingsleven zijn we ditmaal bij Theo van der Meer in Vinkeveen te gast.
Theo, die officieel Theodorus heet, maar die zich afwisselend Dorus of
Theo laat noemen, zet zich in voor maar liefst twee biljartverenigingen
en verleent ook nog hand en spandiensten aan de klaverjasclub.
door piet van buul

Theo van der Meer is beheerder van
Café Biljart De Merel op het arkenpark Mur in Vinkeveen. Het café is de
thuisbasis van een tweetal Vinkeveense biljartverenigingen: De Merel en
DIO. “Ik zit zelf niet in het bestuur
van de verenigingen, maar ik ben als
vrijwilliger een soort manusje van alles. Omdat ik hier toch altijd ben is het
wel makkelijk dat ik van hieruit van
alles kan regelen. Biljartvereniging
De Merel is op 2 mei 1975 opgericht
en bestaat dit jaar dus precies 35
jaar. Hoe oud DIO precies is, weet ik
niet. Volgens mij zijn ze kort na de
oorlog opgericht en bestaan ze dus al
zo ongeveer 65 jaar. Het is in ieder
geval de oudste biljartvereniging van
De Ronde Venen. DIO staat voor ‘Door
Inspanning Ontspanning’. Vroeger
speelde DIO in de bekende disco

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

- foto patrick hesse
Club 55 in Vinkeveen. Maar Club 55
bestaat al lang niet meer. De beide
verenigingen hebben alle twee rond
de 30 leden. De Merel heeft hier de
dinsdagavond als vaste speelavond
en DIO de donderdagavond. Beide
verenigingen spelen in de competitie
van de biljartfederatie De Ronde Venen. De Merel speelt met vier teams
in de competitie en DIO met twee
teams. Ze spelen dus in de regionale
competitie en niet in de competitie bij
de Nederlandse Biljartbond. Dat zou
nl. betekenen dat je veel meer kosten
moet maken omdat je ook tegen
teams moet spelen die veel verder
weg zitten. In De Rondeveense competitie wordt overigens wel gespeeld
overeenkomstig de regels van de nationale bond. Binnen de Ronde Venen
wordt trouwens toch behoorlijk veel
biljart gespeeld. Er doen maar liefst
19 teams aan de competitie mee. Er
zijn verenigingen in Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen, Amstelhoek en Nieuwer
ter Aar. DIO is op dit moment nog in
de race voor het kampioenschap.”
Toernooien
De dinsdag en donderdagavonden
zijn de clubavonden. De competitiewedstrijden zijn op de maandag en
de woensdagavonden. Dat betekent
dat er vrijwel elke avond biljart
gespeeld wordt in De Merel. Doordat
er goede afspraken zijn gemaakt over
de speelroosters is het geen enkel
probleem dat twee verenigingen van
hetzelfde lokaal gebruik maken. Er is
een gezonde rivaliteit maar er wordt
ook heel goed samengewerkt. Naast
de competitie worden er hier nog tal
van andere activiteiten georganiseerd.
Theo: “Ik wil daarbij wel graag melden dat Cathy Jansen de grote organisator is achter de meeste van deze

Golfclub Veldzijde 25 jaar jong!
In 1985 opgericht viert Golfclub
Veldzijde uit Wilnis dit jaar haar 5e
lustrum. Een heel bijzonder jaar want
Veldzijde staat aan de vooravond van
de – lang verwachte - uitbreiding van
de baan naar 18 holes!
In het kader van het lustrum en in
combinatie met de Landelijke Open
Golfdag bestaat de mogelijkheid om
kennis te maken met zowel de sport
als de golfbanen.
Op zaterdag 17 april a.s. zullen de
volgende activiteiten worden georganiseerd:
- Voor jeugd en/of volwassenen, die
kennis willen maken met de sport:
van 11:00 tot 15:00 uur: Golf
kennismakingsessies (clinics)
onder leiding van een van onze
professionals.
- Beginnende en ervaren golfers
kunnen ook terecht:
- Voor golfers die in bezit zijn van
baanpermissie: 18 holes spelen op

de Par 3 baan à 12,50 Euro p.p.
- Voor de meer ervaren golfers, die
in het bezit zijn van een playing
handicap of het GVB: mogelijk
heid tot het spelen van een ronde
van 9 holes (maximaal 4 personen
per flight) voor EURO 12,50 p.p.
Spelers die gebruik willen maken van
dit aanbod, kunnen zich opgeven via
het volgende e-mail adres: opendag@
golfclubveldzijde.nl of telefonisch via
telefoon nummer: 0297 – 287347.
De vereniging is bijzonder trots op de
baan en faciliteiten en hoopt op deze
dag veel gasten te kunnen ontvangen
en hen enthousiast te maken voor de
golfsport. Geen zin om deel te nemen
aan de sportieve activiteiten maar
toch wel nieuwsgierig? Een kopje
koffie op het terras of in het recent
opgeknapte clubhuis is natuurlijk ook
geen enkel probleem. Iedereen is op
17 april a.s. van harte welkom want
we vieren feest!

Theo van der Meer nodigt belangstellenden uit eens te komen kijken en hoopt dat zich hieruit nieuwe leden aanmelden.
evenementen. Zij zet zich al 33 jaar
in voor de biljartclub. Zij organiseert
het jaarlijkse prijsbiljarten op tweede
kerstdag, en het zesballentoernooi in
januari. In het tweede weekend van
maart is er altijd het open Rondeveense Kampioenschap. Dat hebben
we dus net weer achter de rug. Dit
jaar hadden we 48 deelnemers die tot
ver buiten de regio vandaan kwamen
om hier mee te doen.”
Op dit moment nadert het driebandentoernooi zijn ontknoping. Theo:
“Dat toernooi begint elk jaar in
februari na het zesballentoernooi
en wordt al acht jaar georganiseerd
door De Merel en DIO samen. Er
is altijd veel belangstelling om aan
dit toernooi mee te doen. Deze keer
waren er 64 deelnemers. De finale is
traditiegetrouw altijd in het weekend vóór Koninginnedag. Dat is dit
jaar dus het weekend van 24 en 25
april. Het weekend daarvoor, 17 en
18 april, spelen we de halve finales.
De wedstrijden beginnen telkens om
14.00 uur.”

Vrijwilligers
Theo van der Meer maakt zich wel
zorgen over de teruglopende belangstelling bij de jongeren. Vooral de
jeugd laat het wat afweten. Dat geldt
zeker in Vinkeveen. In Mijdrecht zijn
er wat meer jongeren die meespelen,
volgens Theo. Een echte verklaring
heeft hij er ook niet voor. “Het kan
zijn dat het rookverbod ook een reden
is. Maar we hebben hier een rookvrije
ruimte ingericht, dus dat kan het punt
niet zijn. Ik vind de huidige onduidelijkheid over dat rookverbod eigenlijk
nog het meest lastige punt. Wat mag
wel en wat mag niet en waarop wordt
gecontroleerd? En van de andere
kant is het ook weer zo dat de rookvrije horeca nauwelijks nieuwe niet
rokende klanten oplevert.”
Bladerend in de oude knipselkranten
die Theo nauwgezet bijhoudt, ontrolt
zich een bloeiend verenigingsleven
met vele hoogtepunten. “Er wordt
veel gedaan, met de inzet van een
handvol vrijwilligers. Mensen hebben
tegenwoordig niet meer zoveel zin
om zich voor een vereniging in te

Talent voor Talent
Lesley de Sa, momenteel spelend voor Ajax B1
en woonachtig in Mijdrecht, doet het momenteel
erg goed als voetballer. Als jongste speler ooit die
een contract heeft gekregen bij Ajax speelt hij zich
momenteel aardig in de kijker. Zo maakt hij onder
andere deel uit van de selectie van het Nederlandse
team onder de 17. Een grote toekomst ligt voor
hem.
Lesley heeft echter nog geen sterallures en wil als
voorbeeld voor de jeugd laten zien dat je ver kunt
komen als je wilt. Zo is hij onder andere gastspeler bij de talentendag van JOS Watergraafmeer
in Amsterdam, waar hij de warming up zal verzorgen.
Het talent is er dus ook voor het nieuwe talent.
Lesley is er dan ook best een beetje trots op dat hij
op de poster staat als publiekstrekker en wij in de
regio zijn natuurlijk ook best een beetje trots op de
voetbaltalenten van Lesley.

spannen,” denkt Theo. “Ze willen geamuseerd worden in plaats van zelf te
amuseren. Gelukkig zijn er nog mensen als Cathy Jansen, die ik al noemde
of voorzitter Arie van Vliet, die altijd
bezig is om sponsors te werven. Of
neem nou William Mayenburg. Die
verzorgt hier al jaren het klaverjassen.
Elke vrijdag om de veertien dagen
speelt hier klaverjasclub De Merel.
Dan zijn er toch elke keer weer zo’n
veertig mensen die meedoen. Zijn
het bij het biljaren vooral de mannen
die de boventoon voeren, dan zie je
bij het klaverjassen weer veel meer
vrouwen.”
Half augustus begint weer de nieuwe
biljartcompetitie. Nieuwe leden
kunnen zich nu al aanmelden. “Men
kan eens komen kijken bij café biljart
De Merel, Arkenpark Mur 43 in
Vinkeveen, waar vrijwel elke avond
gespeeld wordt. Maar mensen kunnen
mij ook ’s avonds na acht uur bellen
op 0297 26 35 62.”
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Test Moto Guzzi Stelvio 1200
tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Volop Italiaans temperament
U las het vorige week al: Roké Motors is officieel dealer geworden van het legendarische Italiaanse motormerk Moto Guzzi. Het geliefde merk is weer helemaal terug: met fraaie retro modellen, maar ook met de in
2008 geïntroduceerde Stelvio.
Met deze 1200cc motor is Moto
Guzzi een belangrijke speler aan het
worden op de allround markt. Hij ziet
er buitengewoon stoer uit met zijn
aluminium zijkoffers en prachtige
kleur.
Het is heerlijk voorjaarsweer en dat
nodigt uit tot een lekker ritje. Als ik
de Guzzi start, lijkt hij even te kwispelen met zijn staart; een typische
reactie voor een
dwars geplaatste
V-twin en met
een diepe grom
komt hij tot
leven.
Nadat ik,
elegant als een
balletdanseres,
mijn been over
de koffers heb
gegooid, valt
meteen op dat
deze Italiaan
serieus hoog is,
maar door zijn
uitstekende gewichtsverdeling
prima te manoeuvreren. Met
een lekker rauw
motorgeluid ga
ik op pad. Het
is even wennen,
maar klinkt al
snel als muziek
in de oren. Je
zit als een vorst
en het uitzicht is
formidabel.
Na een lekker
rondje door het
Groene Hart
besluit ik foto’s
te gaan maken
op de Oude
Spoordijk in
tussen Wilnis
en Vinkeveen,
om de motor in
zijn natuurlijke
habitat op de
plaat vast te leggen. Dat je met

deze stoere motor het avontuur moet
opzoeken is duidelijk. In de bergen,
bij de Gorge du Verdon in Frankrijk
bijvoorbeeld, zal hij helemaal in zijn
element zijn en kan hij laten zien wat
zijn werkelijke potentie is. Overigens:
de naam ‘Stelvio’ verwijst naar de op
één na hoogste col in de Alpen (2758
meter, alleen de Franse Col d’Iseran
is met 2770 iets hoger).
De fiets stuurt magnifiek. Mede door
zijn dwars geplaatste V-twin is de
gewichtsverdeling optimaal en kan
je het honderden kilometers achter
elkaar met gemak volhouden op het
ruime zadel. Voor wat de uitrusting
betreft zijn de Italianen ook niet zuinig geweest. Een volledig instelbare
Marzocchi 50mm UPSD voorvork
met radiaal gemonteerde vierzuigerrem-klauwen die aangrijpen op twee
320mm Brembo schijven met ABS
(achter een schijf van 282mm), een
eveneens volledig instelbare schokdemper van Boge (by Sachs) houdt
de achterkant in het gareel, stalen
remleidingen, aluminium velgen met
spaken (van Ber en Alpina gemonteerd door Moto Guzzi), aluminium
stuur (102cm) met daaraan in vijf
standen verstelbare hendels voor koppeling en rem, verstelbare rem- en
koppelingshendel, verstelbaar windscherm (manueel), LCD display met
uitgebreide boordcomputer (zoals op
de ‘Norge’) waarop o.a. benzinevoorraad, huidig en gemiddeld verbruik,
gemiddelde snelheid, trip tijd en
hoogst behaalde snelheid worden
weergegeven, standaard ophangsysteem voor koffers en excentrisch
verstelbaar rem- en koppelingpedaal.
En natuurlijk de enkelzijdige aluminium achterbrug met ingebouwd
cardan (Cardano Reattivo Compatto
oftewel CA.R.C). De zithoogte kan in
twee standen (820mm en 840mm)
versteld worden en het zadel is op het
zitgedeelte voorzien van antislip materiaal. Twee aluminium waterdichte
zijkoffers die met één handeling te
openen en te sluiten zijn. Kortom:
een zeer complete motorfiets. De
V-twin met zijn ‘Quattro Valvole’
oftewel vierkleps koppen loopt zeer
smeuïg. De fabrieksopgave is 105 PK

en de echte kracht wordt geleverd
vanaf ongeveer 4.500 tpm. Waarmee je de Guzzi zonder problemen
sportief kan (misschien wel moet)
berijden.
Het is duidelijk dat Moto Guzzi een
goed alternatief wil bieden voor de
BMW GS 1200 Adventure, die toch
wel een aantal duizenden euro’s
duurder is, maar desondanks toch de
meest verkochte motor van Nederland is. En misschien is dat wel een
prima verkoopargument; motorrijders
staan nu eenmaal bekend om hun
individualisme. En met zo’n Stelvio
rijd je een stuk exclusiever. Ondanks
mijn 30 jaar motorervaring is dit mijn
eerste persoonlijke kennismaking
met het merk. Ik kan u melden dat
mij dit zeer goed bevallen is. Een
heerlijke “mannige” motorfiets met
een uitstekende zit, een zeer ruime
uitrusting en een feest om mee te sturen. Ik denk dat het een geniale zet is
geweest van de gebroeders Kentrop
om dit merk binnen te hengelen. Samen met hun dealerschap van Aprillia
en Triumph hebben zij een paar
prachtige merken in huis, waarmee
ze zich duidelijk onderscheiden. De
Moto Guzzi Stelvio is te koop vanaf
€ 15.490,- de gereden uitvoering
kost € 15.990,-.
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel. 0297-285218

www.roke.nl
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Volvo C30

Opgefrist nóg opvallender

En Route met Reuling

Volvo maakt zich op voor een nieuwe introductie: de S60. Om alvast te laten wennen aan het design geeft het merk de C30 en C70 een opfrisser.
Het merk stapt beetje bij beetje verder af van de historie.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Afgelopen zondag, eerste Paasdag,
vond op het Midland Circuit in Lelystad de jaarlijkse Elandrun plaats.
Een evenement georganiseerd door
diverse Volvo-clubs uit Nederland.
Op deze dag krijgen clubleden
en eigenaren van Volvo’s de kans
om hun auto los te laten op een
parcours en de beste tijd neer te
zetten. Enthousiastelingen met een
hart voor het Zweedse merk. Ieder
jaar zijn er weer vele klassieke en
moderne Volvo’s aanwezig, waaronder de Amazon, de 164, 240, 340,
360, 440, 460, 740, 940, 850, en
ook twee unieke P1800’s. Slechts
twee C30’s waren aanwezig op het
evenement. Één opgeleukte C30
met maar liefst 260pk aan boord
en een gloednieuwe C30, net als de
geteste auto van vandaag. Maar die
C30 zal ongetwijfeld in de toekomst
vertegenwoordigd gaan worden
door een club.
Over het algemeen is het beeld dat
menigeen bij het Zweedse merk
heeft: hoekig. Maar kijkend naar
de historie valt dat mee. De eerste
types hadden ronde vormen, de ontwerpers leerden pas later over het
bestaan van de liniaal. De laatste,
echt hoekige Zweed was de 850.
Vanaf de S70 begon langzaam iemand bij Volvo de ontwerpfilosofie
door te drukken dat de vormen wat
minder hoekig moesten worden. Al
snel werd dat idee verder doorgedrukt en bij de S60 en V70 merkte
je dat ronde vormen steeds meer de
overhand kregen. Ook de C30 was
geen uitzondering.
De C30 is een afstammeling van de

Hoe dat komt? Waarschijnlijk door
het feit dat je het gevoel hebt met
een grote Volvo onderweg te zijn.
De C30 voelt solide aan en geeft
je een immens gevoel van veiligheid, doordat je wat lager zit en de
raampartij begint ter hoogte van je
schouder. Daarnaast zijn de deuren
behoorlijk breed. Jammer genoeg
zijn ze ook behoorlijk groot, het is
immers een driedeurs, waardoor
je soms in krappe parkeergarages
wat moeite hebt met het uit je auto
klimmen.

kap van deze Orange Flame Metallic-kleurige C30 vinden we een 1.6
benzinemotor. Deze levert genoeg
vermogen om mee te komen in het
verkeer. Met 100 pk en gewicht van
rond de 1.200 kilo zou je soms wat
meer vermogen willen hebben. Je
kunt de 1.6 natuurlijk wat hoger in
de toeren jagen, maar dat komt het
verbruik niet ten goede. Wil je met
gemak wat meer vermogen hebben,
kies dan voor de 2.0 benzinemotor
met 145 pk. Gelukkig is er ook een
vijfcilinder leverbaar, met of zonder
turbo. Gelukkig, omdat de vijfcilinder onlosmakelijk verbonden is met
dit merk. Luister maar eens goed
naar verschillende typen Volvo’s als
ze voorbij komen: een vijfcilinder
pik je er zo uit dankzij het geluid.
Je weet dat je dan te maken hebt
met een liefhebber achter het stuur.
Een andere goede overweging is de
2.0 dieselmotor, met een vermogen
van 136 pk en 320 Nm koppel. Er
is ook nog een kanon leverbaar;
de D5-diesel (180 pk). Dat is pure
waanzin, maar daardoor wel erg
leuk. Het andere uiterste is de 1.6
dieselmotor, de zogenaamde DRIVe,
met start-stop-systeem, voor als je
het milieu en verbruik belangrijk
vindt. Voordat ik het vergeet: er
is ook nog een Flexifuel motor
leverbaar. Maar om daar goed
gebruik van te kunnen maken moet
je bio-ethanol kunnen tanken. En
dankzij een meedenkende, enthousiaste overheid, oliemaatschappijen
en tankstations kan dat niet in de
buurt.

Tijdens het rijden merk je ook dat
dit een vrij zware auto is. Onder de

In het interieur vinden we een
typisch Zweeds design, wat we al

P1800 ES. Het herkenbare detail:
de twee delen dezelfde glazen achterklep. De eerste generatie C30
was direct zeer succesvol. Voor het
merk reden om er nog een tijd mee
door te gaan en de auto te voorzien
van een nieuwe neus. Dé nieuwe
neus beter gezegd, want deze neus
zit ook op de vernieuwde C70 en
zal ook de splinternieuwe S60 gaan
sieren. Een neus die tien jaar geleden als revolutionair beschouwd
zou worden onder Volvo-kenners.
En nog altijd vinden liefhebbers van
het merk het maar moeilijk om te
wennen aan dit nieuwe uiterlijk.
Op foto’s komt de neus niet altijd
even mooi over, maar in realiteit
geeft het de auto smoel. Ondertussen spreken de Zweden met hun
nieuwe modellen steeds meer
doelgroepen aan. Zo zijn de V50 en
V70 populaire lease-auto’s en ook
de C30 timmert hard aan de weg
als concurrent van de Audi A3 en
Volkswagen Golf.

kennen uit de S40, V50, XC60,
V70 en S80. De middenconsole
bestaat uit een dun stuk aluminium, waarachter je onder meer je
telefoon of iPod kunt leggen. Uit
de middenconsole verschijnt ook
het navigatiedisplay, dat inmiddels
al een flink aantal jaar meedraait
bij Volvo en bediend wordt met een
afstandsbediening. De C30 is helemaal aan te kleden met allemaal
opties. Er zijn opties voor mensen
die de buitenwereld willen mee
laten genieten. Denk bijvoorbeeld
aan witte velgen, extra spoilerset,
eventueel zelfs een R-pakket (de
sportiefste uitvoering, optisch ziet
je C30 er dan nog stoerder uit).
En er zijn opties voor mensen die
zichzelf willen verwennen. Denk
bijvoorbeeld aan het BLIS-systeem,
Dynaudio geluidssysteem (10 speakers), dual-xenon verlichting met
meedraaiende koplampen voor in
de bochten, keyless drive, verwarmbare voorstoelen en ga zo maar
door. Je kunt van deze C30 dus echt
een hele luxe Volvo maken. En dan
zijn er nog een flink aantal opties
mogelijk wat betreft het kleurenpallet. Helemaal in de afgebeelde
kleurstelling valt de C30 behoorlijk
op tussen het dagelijkse verkeer.
Dankzij de opfrisser is de C30 klaar
om weer een aantal jaren mee te
draaien. Het is een echte Volvo,
degelijk, veilig en met een eigen
stijl. Mocht je de auto overwegen,
probeer dan eens met verschillende
motoren rond te rijden, om voor
jezelf een goede afweging te kunnen maken.

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

Volvo C30
Gereden versie: Volvo C30 1.6
Momentum
Vermogen: 100 pk
0-100: 11,8 s
Top: 185 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,3 / 7,0 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 23.740,Alternatieven:
Alfa Romeo Mito, Audi A3, Citroën DS3, Opel Astra, Peugeot
207, Volkswagen Golf.

Volvo Bangarage
Communicatieweg 9
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-281495
Website: www.bangarage.nl

Autonieuws
370Z geprijsd
Met het voorjaar voor de deur
heeft Nissan een prijslabel op de
nieuwe 370Z cabrio geplakt. De
370Z, voorzien van een 3,7 liter
V6 met 331 pk is te bestellen
als roadster vanaf € 58.400,-.
De coupé rijdt de showroom uit
vanaf € 55.100,-.

Audi prijst A1

Ook de Audi A1 is voorzien van
een prijslabel. De voorlopige
vanafprijs ligt op € 17.500,-.
Daarvoor wordt de basisversie
met 1.2 TFSI (86pk) motor voor
de deur geparkeerd. Met deze
motor moet het haalbaar zijn een
verbruik van 1 op 19,6 te halen.
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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 we in de volgende editie.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Zweedse puzzel week 14
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Zweedse puzzel

Zweedse
broodsoort

Sudoku
week 14
Sudoku
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Arbeidsorganisatie 56 rivier (Spaans) 59 vlaktemaat.

Oplossing puzzels week 13
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
Pagina
8

Pagina 13

I N
S O1
M 4O5
N V2
R8
EDE
7UL6
9K3
OE I
O E AA P R
D
A
N
C
L
O
G
E
Z
I
N
2 3 5 8 7 6 4 1 9W N
I NH DES
URE ARE
4B1
8B5
L 2
P G7T3
E6
E L T
AM
I 9
O
E
N3 I
E
6R5
4
7
2
1
9
8
ABA T ZSM T E RUG
E 6
E R3
O8
T I1
E K4 5
E
927
ROUT E GE K A L I B I
1E8 3S4 5 R
967
E2 N
T IJ
AN
EM
K 8
5G9
2A1
7D3D6
4I G
A R A R UW I E R A A R
E3
T C2A5
RM
ER
A 6
8T4
1R9
7O E
T K I M E H NOE E
3A7
1O P
U6
T O2
P E4
D 5T 8
E G9
EN

579164238
836972154
412583769
261439875
985726413
743851926
327648591
154397682
698215347

zwoel

Pagina 4

Pagina 9

Pagina 14

247389561
358126794
961457238
439678152

398514276
467382195
125679438
239861547

132458796
459637128
876129345
968741532

2
11

13

14

18
22

28

29

36

42

43

44

51
55
60
62

DE GROENE VENEN 		

23

Passie & hizi hair

Regio Agenda
Musea

Museumweekend
Zaterdag 10 & Zondag 11 april
Diverse musea in de regio
Kom en bezoek op 10 en 11 april
een museum! Want ook dit jaar
doen meer dan 500 musea in het
hele land mee aan het Museumweekend, met activiteiten in en
rondom musea, ook in Amsterdam.
Met veel plezier én een knipoog is
er aandacht voor de maritieme musea, met hun prachtige scheepsmodellen, hun zeegeschiedenis en hun
actualiteit (walvisvaarders worden
belaagd). Maar ook de volkenkundige musea pakken uit, dus ga dit
terracotta paardje bekijken in het
Tropenmuseum, of bezoek een van
die andere mooie volkenkundige
musea waarin van alles te vinden is
over Afrika, Indonesië , Suriname,
Australië en meer.

www.museumweekend.nl

Film

Coco Chanel & Igor
Stravinsky
Vanaf 8 april in diverse
bioscopen
Romantisch drama over de passionele liefdesverhouding van Coco
Chanel en Igor Stravinsky. Parijs
1913. Coco Chanel gaat volledig op
in haar werk en is gelukkig met de
rijke Boy Capel, haar grote liefde.
In de Théâtre des Champs-Elysées,
stelt Igor Stravinsky Le Sacre du
Printemps voor. Coco is diep onder
de indruk. Maar het anticonformistische werk wordt uitgespuwd
door het publiek. Zeven jaar later
is Coco op het toppunt van haar
succes. Maar bij het overlijden van
Boy, stort ze in. Op dat moment
verblijft Igor Stravinsky in Parijs,
op de vlucht voor de Russische revolutie. De ontmoeting tussen Coco
en Igor is als een donderslag. Coco
stelt hem voor om in haar villa in
Garches te verblijven om zich op
zijn muziek toe te leggen. Igor gaat
er wonen met vrouw en kinderen.
Tussen Igor en Coco ontstaat een
passionele verhouding.

Theater

Familyman
Jörgen Raymann
10 april 20 uur
Schouwburg Amstelveen
De Surinaamse cabaretier en
televisiekomiek vertelt in ‘Familyman’ levendig over zijn eigen
familie en dat leidt tot sappige en
grappige verhalen. Want Raymann
heeft familie waar hij trots op is
en familie waarvoor hij liever een
blokje omgaat. ‘Bijna twee uur lang
bespreekt Raymann het leed dat
familie heet. En blijft dat boeien?
Ja, absoluut‘ (de Volkskrant).
‘Raymann vertelt grappige gruwelverhalen over de familiehang en
-dwang in Suriname. In grote vaart
stapelen de komische karikaturen
en rake typeringen zich op’ (NRC
Handelsblad).

www.jorgenraymann.com

Theater

De Grote
Improvisatieshow
Zondag 11 april – 20.15 uur
Rai Amsterdam
Oud-Lama’s Tijl Beckand, Ruben
van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en presentator Patrick
Lodiers geven op zondag 11 april
een benefietvoorstelling in het
Amsterdamse RAI Theater. Samen
met een aantal gasten zullen zij
de tijden van de Lama’s laten
herleven.
Voor de vijfde keer organiseren de
oud-Lama’s een benefietvoorstelling voor Stichting Imani. Stichting
Imani is een Nederlandse stichting
met het doel de ondersteuning van
de activiteiten van de kindertehuizen van Imani Rehabilitation
Centre in Kenia, kortweg Imani
genoemd. Dit jaar hebben de mannen het idee opgevat om weer te
gaan improviseren. In ‘De Grote
Improvisatieshow’ zullen naast
enkele bekende ook veel nieuwe
spelletjes gespeeld worden.
Na acht seizoenen TV, drie
seizoenen theater, Platina en
Gouden DVD’s, een nominatie
voor de Gouden Roos in Montreux, de Hoofdprijs voor het Beste
Amusements- programma en een
Televizierring besloten de Lama’s
in 2008 te stoppen. Met een
afscheidstour langs alle grote theaters van Nederland en 6 keer een
uitverkochte Heineken Music Hall,
namen zij afscheid van hun publiek.
Op 25 december 2008 was de
laatste aflevering van de Lama’s te
zien bij BNN.
Kaartverkoop alleen nog via SEE
Tickets 0900-1353 (0,45cpm), of
via www.seetickets.nl.

Sport evenement

Grachtenrace
Utrecht ronDom

Hizi Hair is een moderne kappersketen met meer dan 50 kapsalons in Nederland. Wij gaan al ruim 25 jaar
met onze tijd mee, maar werken nog altijd volgens dezelfde filosofie. Aan de basis van een optimaal resultaat liggen nog steeds kwaliteit, passie en bevlogenheid. Onze enthousiaste medewerkers leveren dan ook
een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid en het goede gevoel bij onze klanten. Dag in, dag uit. Dit alles
maakt binnenlopen - zonder afspraak - bij Hizi Hair zo aangenaam. You and Hizi Hair, a perfect pair.
Icoonbehandeling
Bij Hizi Hair doen wij er alles aan
om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Dat gaat veel verder
dan alleen een warm onthaal, een
heerlijk kopje koffie en deskundig
advies. Want naast knippen, kleuren
of stylen heb je de mogelijkheid
uit tal van andere behandelingen.
Je Hizi HairStylist vertelt je hier
graag meer over.
•
Kleuranalyse
Je kapsel bepaalt voor een belangrijk deel je uitstraling. Daarom
zorgt Hizi Hair altijd voor een passend advies op basis van een professionele kleuranalyse. Een advies
dat rekening houdt met je huidtint,
haartype en niet te vergeten, je
lifestyle.
• Relaxmassage
Een bezoek aan Hizi Hair is
pure verwennerij. Je kunt kiezen
voor een relaxmassage met bij
passend geurende oliën. Dankzij
de speciale rotaties en druk
puntmassage zul je een ge
voel van weldadige ontspan
ning ervaren. Na de afsluitende
borstel- en nekmassage wordt
je haar gereinigd met onze complete washmassage.
• Massagestoel.
Bij elke behandeling kan je
plaats nemen in een massagestoel aan de wasbak. Iedere
behandeling begint altijd met
een ontspannende washmassage.
• iDiagnose
Wil je thuis ook het beste voor
je haar? Dankzij iDiagnose van
Kérastase weten wij precies
welke producten het beste
bij jouw hoofdhuid en haar
type passen. Je kunt van ons
dan ook altijd een passend advies
verwachten. Alles om ervoor te
zorgen dat je onze kapsalon met
een heerlijk gevoel verlaat.

10 april 2010
Traditiegetrouw wordt de
roeisloeprace van Utrecht
gehouden op de 2e zaterdag in
april, namelijk 10 april 2010.
Dit zal de achtste grote roeisloepenrace over de Utrechtse
wateren worden. Deze wordt
georganiseerd door ronDom in
samenwerking met de Stichting
Studenten Faciliteiten en de
sloeproeivereninging Roeiploeg
Hogeschool Utrecht en is open
voor alle roeisloepen van Nederland die ingeschreven staan in het
register van de FSN (federatie
sloeproeien Nederland). Het parcours gaat door Veilinghaven, de
grachten en singels van Utrecht
en is circa 14 kilometers lang. Na
de wedstrijd staat er een grote
feesttent waar de prijsuitreiking,
de roeiersmaaltijd en een optreden van een band te vinden zijn.
Het wordt tijdens deze avond
dus een groot feest. Er kunnen
ongeveer 25 roeiteams meedoen
in Utrecht.

www.grachtenrace-utrecht.nl

Een strakke boblijn of je krullen
extra mooi laten uitkomen, bij ons
kun je voor alles terecht. Als je
kapsel maar past bij je persoonlijkheid en bij de mode van vandaag.
Om dit te garanderen laten onze
haarstylisten zich inspireren door
de laatste trends en haarkleuren.
Daarnaast houden wij ons personeel
up-to-date in ons opleidingscentrum
in Haarlem. Wil je trouwens alleen
je haar laten stylen voor een speciale gelegenheid of je baard laten
bijknippen? Ook hiervoor kun je bij
Hizi Hair altijd terecht. Als extra

Eigenaresse Renata Cherillo van Hizi Hair Mijdrecht (rechts) en Alissa van Vliet
(kapster).
foto daniëlle koomen
service kun je zelfs, tussen twee
bezoeken door, je pony kosteloos
laten bijknippen.
Kleuren
Jouw uitstraling wordt voor een
belangrijk deel bepaald door het
model waarin je haar is geknipt.
Maar ook kleur, lowlights of
highlights kunnen veel doen. Hizi
Hair werkt al jaren met de kwaliteitsproducten van L’Oréal. Met de
enorme variatie aan kleurnuances
ben je altijd verzekerd van een
optimaal resultaat
Kwaliteit
Voor ons begint kwaliteit met een
schone en verzorgde uitstraling
van onze kapsalon. Maar het gaat
natuurlijk verder. Zo gebruiken wij
alleen het beste kappersgereedschap en haarproducten van L’Oreal
Professionnel en Kérastase. En
wat te denken van onze deskundige
en gepassioneerde haarstylisten?
Hun bevlogenheid en oog voor de
laatste trends en productinnovaties
zorgen dag in, dag uit voor tevreden
klanten. Laat je dus vooral bij een
bezoek uitgebreid adviseren over de
mogelijkheden met jouw haar.
MVO
Hizi Hair heeft niet alleen aandacht voor jou, maar ook voor de
wereld om ons heen. Zo zoeken wij
altijd naar vernieuwende kwali-

Zaterdag is Cruiserdag bij
Roké Motors
Zaterdag 10 april vindt is er weer een Triumph
Cruiserdag plaats bij Roké Motors. Er kan
dan de hele dag worden proefgereden op de
cruisemodellen van het merk Triumph, zoals o.a.
de Bonneville, Scrambler, Thunderbird Rocket
& de Thruxton. Deze zijn speciaal voor deze dag
door de importeur beschikbaar gesteld. Motorliefhebbers zijn vanaf 9.00 uur welkom bij Roké
Motors aan de Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht
voor een proefrit. Uiteraard is de winkel ook
gewoon geopend. www.roke.nl

teitsproducten die ook nog eens
milieuvriendelijk zijn, zoals de
Serie Nature, een productlijn van
L’Oréal Professionnel. Daarnaast
kleuren wij met Inoa van L’Oréal
Professionnel. Deze revolutionaire
kleuringen op oliebasis bevatten
geen ammonia. En dat is niet alleen
beter voor het milieu, maar ook
beter voor je haar. Hizi Hair steunt
verder al jaren de projecten van
War Child.
Voordeel
Met de Hizi Hair Card geniet je nóg
meer van de voordelen van onze
kapsalons. Na aanschaf profiteer je
een jaar lang van 10% korting op
elke behandeling en zelfs 20% op
alle producten van L’Oréal Professionnel en Kérastase. Bovendien verrassen wij kaarthouders regelmatig
met extra aanbiedingen en speciale
arrangementen. De aanschafprijs
van 9,95 euro is doorgaans dan ook
na enkele bezoeken al terugverdiend.
Gemak
Hizi Hair werkt zonder afspraak
en is zes dagen per week geopend,
dus ook op maandag, met minimaal
één koopavond. Je kunt dus op
nagenoeg elk gewenst moment binnenlopen. De Hizi Hair salon vind je
aan de Dorpsstraat 46 te Mijdrecht,
telefoon 0297-281192

25%
jUbILEUMkORTING
+
+
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GRANIET ZONDER MEERPRIjS

DE GROENE VENEN

ESPRESSOMAChINE CADEAU*

NIEUW
DESIGN!

GRANDO: DÉ SPECIALIST IN
GRANIET EN COMPOSIET

jubIlEumpRIjS

jubIlEumpRIjS
van 12.995,voor 11.995,-

8.750,-

+ GRANIETEN wERKblAD EN ESpRESSOmAChINE

van 13.995,voor 12.995,-

9.750,-

+ GRANIETEN wERKblAD EN ESpRESSOmAChINE

STOER CANVAS

NIChO

Afmeting: 180 + 260 cm. Kleur: grijs.

Afmeting: 277 x 275 cm. Kleur: grafiet.

Inclusief: vaatwasser, koelkast, rvs combimagnetron,
rvs gaskookplaat, Grando afzuigkap, zelfsuitend
ladensysteem en 5 jaar Grando garantie

Inclusief: vaatwasser, 75 cm brede gaskookplaat met
wokbrander, RVS combimagnetron, ruime koelkast,
zelfsluitend ladensysteem en 5 jaar Grando garantie

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38G (Naast Karwei), Tel.: 0297-250494,
Open: ma t/m do: 10:00-17:30, vr: 10:00-21:00, za: 10:00-17:00

* De actie is geldig t/m 30 april 2010, niet geldig i.c.m. andere acties. Korting alleen geldig op jubileumkeukens. Vraag naar de voorwaarden.

www.grando.nl

