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Aantal projecten wordt toch verder ontwikkeld; andere blijven op de plank

College brengt verliezen op projecten drastisch terug

Zaterdag 31 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

Kom in de Kas
in De Ronde Venen
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Geld
overhouden?
Kom nu langs voor
WOZ-advies en
belastingtips!
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

De projecten Marickenzijde in Wilnis en Stationslocatie in Mijdrecht worden verder ontwikkeld en het college
gaat zich inzetten om deze projecten snel uit te voeren. Dat geldt ook voor de projecten Westerheul IV in Vinkeveen, de Winkelbuurt en het Meerbadterrein in Abcoude. Of het omstreden Estafetteproject doorgaat is nog
onduidelijk, zo bleek tijdens een persconferentie gisterochtend, waar wethouders Pieter Palm (Financiën) en
David Moolenburgh (Ruimtelijke Ordening) een toelichting gaven op de afwikkeling van het DHV-rapport en
de gevolgen hiervan voor de financiële reserves van de gemeente en de gemeentelijke projecten.
door piet van buul en rob isaacs

Het college van B en W denkt met
een aantal aanpassingen de dreigende verliezen op gemeentelijke projecten aanzienlijk te kunnen verminderen.
Als gevolg hiervan kan de gemeente
over positieve financiële reserves blijven beschikken. Een aantal projecten
waarvan de gemeente een winstverwachting heeft, kan nu verder worden
ontwikkeld. Als gevolg daarvan kunnen de gemeentelijke reserves vanaf
2015, volgens wethouder Palm, weer
op het gewenste niveau zijn.
Marktomstandigheden
Het bureau DHV heeft vorig jaar
onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke projecten. Daaruit bleek
ondubbelzinnig dat een ongewijzigde
uitvoering van de projecten de gemeentelijke reserves diep in de rode
cijfers zou duwen. Die slechte financiële cijfers zijn voor een belangrijk
deel het gevolg van de marktomstandigheden. Door dalende woningprijzen is ook de grond, waarin de
gemeente fors heeft geïnvesteerd,
minder waard geworden. Een situatie
waarmee veel andere gemeenten ook
te maken hebben. Het college heeft
in september vorig jaar aangegeven
dat als gevolg hiervan de opzet van
diverse projecten gewijzigd moet

worden of dat projecten geschrapt
moeten worden. Dat blijkt, gezien
contracten en overeenkomsten die
de gemeente met andere partijen is
aangegaan, niet eenvoudig.
De afgelopen maanden heeft het
college, in samenwerking met de
raadswerkgroep Herstructurering,
onderzocht hoe de dreigende verliezen teruggebracht konden worden en
hoe de financiële positie van de gemeente kan worden verbeterd. Door
de opzet van een aantal projecten te
wijzigen en door geld dat voor specifieke projecten was gereserveerd
over te hevelen naar de algemene
reserves, kan worden voorkomen dat
deze reserves in de negatieve cijfers
belanden. Als de gemeenteraad
instemt met deze aanpak, beschikt
de gemeente de komende twee jaar
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Lutz Fashion m/v
Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

over een kleine positieve algemene
reserve.
Drie magere jaren
Wethouder Palm gaf aan opgelucht
te zijn dat er perspectief is. “Uit het
onderzoek van DHV bleek dat hard
ingrijpen noodzakelijk was. Dat is
gebeurd. Samen met de raadswerkgroep Herstructurering zijn we erin
geslaagd voorstellen te maken om de
dreigende verliezen te beperken. De
reserves waarover we de komende
jaren kunnen beschikken zijn echter
zodanig dat we ons geen onverwachte uitgaven kunnen veroorloven. We
gaan een paar magere jaren tegemoet, maar vanaf 2015 zullen de
reserves zich weer op het gewenste
niveau uitkomen, zo verwacht ik.’’

Lees verder op pagina 3

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

www.weerstationteraar.nl

Droog en warmer
Het weekend gaan de temperaturen weer omhoog, maar er zal
wel bewolking blijven en er kan
makkelijk mist ontstaan. We komen
onderinvloed van een hogedrukgebied boven West-Europa dat zich
uitbreidt tot aan Engeland. Dit
vormt een blokkade, die de oceaanstoring tegenhoudt. Alleen de eerste
dag van het weekend kan er lokaal
nog wat motregen vallen.
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Vervolg van voorpagina
Het project Marickenzijde is gisteravond (donderdag 8 maart) ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd. Al eerder ging de raad akkoord
met realisatie van de Stationslocatie.
Palm gaf toe dat het niet mogelijk is
gebleken het door DHV aangegeven
verlies volledig weg te werken. Voor
de totale verliezen denkt het college
een voorziening te moeten treffen
van ruim 6 miljoen euro, in plaats van
de verliesprognose van DHV van 15
miljoen euro. Dit geeft de 9 miljoen
euro besparing aan, die het college
eerder al bekend maakte.

nieuwe dorpscentrum in Mijdrecht.
Dit bestaat uit drie afzonderlijke
projecten: Molenhof, De Lindeboom
en de ontwikkeling van het Haitsmaplein. Hoogvliet heeft aangegeven
in 2013 te kunnen starten met de
ontwikkeling van Molenhof en voor
de renovatie van De Lindeboom zijn
plannen in de maak. De ondergrondse
parkeergarage op het Haitsmaplein
en de ontwikkeling met winkels en
woningen erboven is voorlopig van de
baan. Palm: “Het is een prima plan,
we gaan ook geen andere plannen
ontwikkelen en hopen dat het in
betere tijden alsnog gerealiseerd kan
worden.”

verandert dit de zaak. Het college wil
in de huidige markt echter niet zelf
nieuwe plannen ontwikkelen.”

Pas op de plaats
Er zijn ook projecten waar het college een pas op de plaats maakt. Dat
zijn projecten waarvan de grond geen
of nauwelijks boekwaarde heeft en
de gemeente afhankelijk is van een
ontwikkelaar die investeert. Dit betreft onder meer de plannen rond het

Klinkhamerlocatie
Ook voor wat betreft ontwikkeling
van de Klinkhamerlocatie in Vinkeveen ziet de gemeente niet langer
een rol voor zichzelf weggelegd.
Moolenburgh: “Mocht een investeerder alsnog bereid zijn de intenties
van de gemeente te realiseren, dan

De behandeling van de Nota Reserves en Voorzieningen staat geagendeerd voor de vergadering van de
Commissie Financiën van 15 maart
a.s. Indien de commissie daarmee akkoord gaat, wordt de gemeenteraad
op 29 maart gevraagd met de nota in
te stemmen.

Estafetteproject
Over het Estafetteproject meldde
wethouder Moolenburgh dat er
momenteel besprekingen gaande zijn
met betrokken partijen. Over het verloop hiervan wilde hij geen verdere
mededelingen doen.
De aanleg van het ‘Natte Bedrijventerrein’ in Amstelhoek wordt volgens
beide wethouders opnieuw bekeken,
in samenhang met een te maken
herstructureringsplan voor het bedrijventerrein Mijdrecht.

Zaterdag is het zwaar bewolkt en
komt er lokaal wat motregen voor,
maar veel zal het niet zijn. De wind
komt uit zuidelijke richting en zal
zwak tot matig van kracht zijn. De
maximum temperatuur zal rond de
10 graden worden, en de minimum
temperatuur ligt rond de 5 graden.
Zondag is er vrij veel bewolking en
zal de zon het wel moeilijk hebben,
maar het is wel droog. De maximum temperatuur ligt rond de 10
graden en de minimum temperatuur
rond de 3 graden. De wind is zwak
tot matig uit zuidwestelijke richting.
Maandag is het goed bewolkt en de
zon zal er moeilijk door heen komen. De maximum temperatuur ligt
rond de 11 graden, en de minimum
temperatuur ligt rond de 4 graden.
De wind is matig van kracht en zal
uit zuidwestelijke richting komen.
Vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 3 °C. De
maximumtemperatuur tussen de
9 en 12 °C. Langs de stranden vrij
veel bewolking.
De er op volgende dagen blijft
het rustig voorjaarsweer. Door de
bovenstroming in de lucht wordt wel
vochtigere lucht aangevoerd, en dat
betekent dat we veel wolken zullen
houden en dat er in de nachten
makkelijk mist kan ontstaan.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

foto marlies wessels

College organiseert bijeenkomsten in kernen om te spreken met inwoners
Het college van Burgemeester en Wethouders organiseert in maart en april in alle kernen van de gemeente
bijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan over onderwerpen die spelen. Woensdag 21 maart vindt
de eerste bijeenkomst plaats in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude.
Het is de tweede keer dat het college
alle kernen van de gemeente bezoekt
om te horen wat inwoners belangrijk vinden. Vorig jaar stond tijdens
deze bijeenkomsten het beleidsplan
centraal.
Naast een korte terugblik wil elke
wethouder over één specifiek onderwerp met de inwoners van gedachten
wisselen. Voor wethouder David
Moolenburgh is dat de vraag hoe
we deze gemeente sportief houden.
Voor wethouder Pieter Palm hoe de
lokale economie op een duurzame
manier kan worden versterkt. Wethouder Kees Schouten wil graag van
inwoners horen op welke wijze zij
een bijdrage kunnen leveren aan het
onderhoud van het openbaar groen en
wethouder Erika Spil wil graag spreken over de rol die inwoners kunnen
spelen bij de toenemende vraag naar

Zaterdag 10 maart 2012
• Expositie Beeldhouwwerken, Viscentrum,
Abcoude
• Italiaanse sferen bij Lutz Fashion,
Vinkeveen
• Kledingbeurs, De Roeping, Mijdrecht

Zondag 11 maart 2012
• Concert Regiokoor DRV, RK-Kerk 		
Mijdrecht
• Expositie Beeldhouwwerken, Viscentrum,
Abcoude
• Argon-AFC, Sportpark Argon, Mijdrecht
• Scholenconcert Abcouder Harmonie,
Piet Mondriaan gebouw, Abcoude

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

zorg de komende jaren. Burgemeester Maarten Divendal tot slot wil
graag van inwoners horen wat hij als
burgemeester zou moeten weten. Op
www.derondevenen.nl is een filmpje
te zien waarin de collegeleden een
toelichting geven op de onderwerpen
die zij tijdens de avonden willen
bespreken. Uiteraard is er ook ruimte
voor inwoners om zelf onderwerpen
aan te snijden.
Van de avonden wordt een verslag
gemaakt dat na afloop van de tour
wordt gepubliceerd en naar de
bezoekers van de avonden wordt
gezonden. Het college zal daarin een
reactie geven op de suggesties en
ideeën die zijn gedaan en aangeven
of en hoe die worden opgepakt.
De bijeenkomsten vinden plaats op
de volgende data en locaties. Alle

bijeenkomsten beginnen om 19.30
uur, inloop vanaf 19.15 uur en duren
tot ongeveer 22 uur.

21 maart
27 maart
30 maart
4 april
5 april
17 april
19 april
25 april

Piet Mondriaan, Abcoude
Poldertrots, Waverveen
Gemeentehuis, Mijdrecht
De Springbok, De Hoef
Willisstee, Wilnis
Ons Streven, Amstelhoek
De Boei, Vinkeveen
De Vijf Bogen, Baambrugge

Inwoners die niet in staat zijn een
van de avonden te bezoeken, maar
toch graag hun ideeën en suggesties
met het college willen delen, kunnen hun opmerkingen mailen naar
kernentour@derondevenen.nl. Deze
suggesties worden meegenomen in
de verslaglegging van de bijeenkomsten.
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Luistervink
Tel uw zegeningen
Mijn goede vriend ben ik een
beetje uit het oog verloren. Deels
door verhuizing, deels door de
drukte van ons beider bestaan.
Zo rondom mijn verjaardag belt
hij me altijd op en praten we bij.
Ook dit jaar dus. Op mijn vraag
‘hoe gaat het’ brandde hij los.
Nota bene op de dag dat hij 65
jaar werd, vond een pyromaan
het nodig om drie auto’s in de
fik te steken, waarna hij een
molotovcocktail door de ramen
gooide van het huis waar mijn
vriend lag te slapen. Samen met
zijn vrouw konden zij het vege
lijf ternauwernood redden. Ruim
een ton schade en een berg ellende. De roet en rook ontvluchtend vertrokken ze samen naar
Marseille, op zoek naar een
optrekje waar ze beiden van hun
welverdiende pensioen konden
gaan genieten. Nog maar drie
nachten in het hotel werden ze
ruw gewekt. Een tweetal onverlaten had bommen geplaatst bij
de geldautomaat aan de zijkant
van hun hotel. Gevolg: het complete hotel verwoest door brand
en mijn vrienden in hun pyama
op straat. Een gevecht met de
verzekeraars volgde. Als je huis
om die reden in de fik gaat, gaat
de afhandeling van de schade
gepaard met nogal wat haken en
ogen. Je zou kunnen zeggen dat
je dan slachtoffer bent met een
grote S. Maandenlang behelpen
en kamperen in je eigen huis is
geen pretje. Integendeel. Frustrerend, te meer als je beseft dat
dit onheil door zelfkanters van
de maatschappij wordt berokkend. Nadat de verbouwing was
afgerond zou je denken dat het
leven weer op positief zou gaan.
Niets bleek minder waar. Na een
aantal onderzoeken komt vast te
staan dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker.
Inmiddels is hij geopereerd, de
prostaat is verwijderd en binnenkort krijgt hij de uitslag of
de ingreep alle tumoren heeft
aangepakt. Acht weken lang
heeft hij met een plaszak gelopen; het afvoersysteem werkte
niet meer, met alle gevolgen
van dien. We sloten het gesprek
positief af met zijn mededeling
dat het plassen weer normaal
kon plaatsvinden.
Binnenkort zien we elkaar weer
en ik denk dat we gezamenlijk
wel een Keteltje of wat zullen
nemen. Er is immers veel te
bepraten.
Heeft u nou zelf wel eens het
idee dat uw buurman dingen
doet die u liever niet wilt, of dat
er wel eens een andere auto op
de door u geclaimde parkeerplek
voor de deur staat. Uw pensioen
met een paar tientjes gekort
wordt. Last van uw likdoorn of
een pijnlijke rug heeft. Denk er
dan aan dat het altijd slechter
kan. Tel uw zegeningen.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Anneke Schrage te
gast bij Horizon
Op zondag 11 maart is Henk
Oudshoorn in gesprek met Dominee
Anneke Schrage – Buitenbos. Anneke Schrage woont in Ouderkerk
aan de Amstel en zij was enige tijd
Pastor in de PKN kerk te Mijdrecht.
Voordat Anneke predikant was, was
zij werkzaam als verpleegkundige.
Henk Oudshoorn bespreekt met haar
de motivatie om theologie te gaan
studeren. Hierbij komt een stuk spiritualiteit naar voren. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Hartstichting zoekt
collectanten
Van 15 t/m 21 april 2012 is de
collecteweek van de Hartstichting.
Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun voor het
bestrijden van hart- en vaatziekten.
Met onderzoek kunnen hart- en vaatziekten sneller en beter opgespoord,
behandeld of zelfs genezen worden.
Om de collecteweek tot een succes
te maken, is de Hartstichting op zoek
naar nieuwe collectanten. Doet u ook
mee? Met slechts 2 uur collecteren
helpt u de Hartstichting. Doe het
voor degene die u kent en voor al die
andere hart- en vaatpatiënten!
Aanmelden kan bij één van de organisatoren in Mijdrecht: Elly Pauw,
Tina Visser, Bianca Betjes of Christa
Spil op mailadres: hartstichtingmijdrecht@gmail.com. Ook kan men zich
aanmelden op wordnucollectant.nl of
via tel. 070 - 315 56 83.

Vinkeveen

Alzheimer Café
op 14 maart
Op woensdag 14 maart opent in
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan
50 te Vinkeveen het Alzheimer Café
vanaf 19:30 uur de deuren. Het
thema van deze avond is: ‘Hoe ga
je om met gedragsveranderingen?’.
Alles waar je het hoofd bij moet houden kost iemand met dementie extra
inspanning: een televisie-uitzending,
een gesprek volgen, plannen maken,
dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen
en beslissingen nemen. Meestal ontdekt de partner of een familielid dat
er iets mis is. Aanleiding zijn subtiele
maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Janny Wiersema,
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, praat met de aanwezigen over
hoe je om kunt gaan met gedragsveranderingen. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Meer informatie
bij Esther Smit, Stichting De Baat,
tel. 0297-230280 (bereikbaar op
ma/di).

DE GROENE VENEN

Baambrugs schaatsseizoen ten einde
Voor de Baambrugse jeugdschaatsers wordt zaterdagmorgen 10
maart het schaatsen achter de
jagermeester de laatste schaatsactiviteit van deze winter. Direct
daarna worden de jeugdschaatsdiploma's uitgereikt in het clubgebouw van IJsclub Baambrugge.
Woensdag 14 maart volgen de
clubkampioenschappen van IJsclub
Baambrugge voor de leden van de
trainingsgroep. Vervolgens kunnen
de schaatsen gewisseld worden
voor de skeelers. Voor zowel de
jeugdschaatsers als de wedstrijdschaatsers betekent het echter
dat er nog goed gepresteerd moet
worden. Afgelopen zaterdag was de
Baambrugse schaatsjeugd nog volop
aan het oefening op Amsterdamse
kunstijs. Zo trainden de leden van
de trainingsgroep afgelopen vrijdag
nog volop op de juiste start procedure op de Jaap Edenbaan.
De jeugd heeft er dit jaar al een

Elfstedentocht en de Start- en
Remproef en natuurlijk een periode
van schaatsen op natuurijs opzitten. De resultaten van de Start- en
Remproef maar ook het aantal gereden ronden bij de Jagermeesterproef tellen mee voor het schaatsdiploma. Woensdag 14 maart rond
de klok van half vijf starten dan de
clubkampioenschappen langebaan.
De schaatsers zullen dan proberen
snelle tijden op de klokken te zetten om daarmee de fel begeerde
kampioenstitels in de wacht te
slepen. De pupillen en junioren C
schaatsen hun kampioenschap tussen half vijf en half acht 's avond.
De overige Junioren, Senioren en
Masters rijden later op de avond
de klassieke afstanden over 500 en
1500 meter.

Bertus Roeleveld (links) geeft Jochem
Giesbers aanwijzingen voor de juiste
starthouding.

Skireis VLC superfeestje
Eenmaal terug op school kwamen
er al leerlingen vragen om het
inschrijfformulier voor volgend jaar.
Zo'n succes was de wintersportreis
van het Veenlanden College. Een
groep van 50 deelnemers was via
loting gekozen om per bus richting
de Oostenrijkse gletscher Mölltaler
te reizen.
De groep, die bestond uit 23 jongens en 27 meisjes, verdeeld over
24 snowboarders en 26 skiliefhebbers, verbleef in Obervellach.
Vanwege de aanhoudende sneeuwval en harde wind moest de groep
uitwijken naar het skigebied van
Mallnitz. De laatste twee dagen

was het weer prachtig en kon de
groep van het hele skigebied op
de Mölltaller gletscher gebruik
maken. Zowel de beginners als de
gemiddelde niveaugroepen maakten enorme stappen vooruit. De
gevorderden konden na twee dagen
wennen zelfstandig in groepjes aan
de slag.
Er was een dagvullend programma,
na het eten werden verschillende
spellen gedaan zoals weerwolven,
het chaos spel, Who is the man, het
superheldenfeest en een avondje uit
in de discotheek in Mallnitz. Alle
deelnemers hebben het enorm naar
hun zin gehad.

Lezing John Jansen van Galen

Bouwbedrijf Van Scheppingen participeert bij TVM
Tennis Vereniging Mijdrecht is
volop in beweging. Momenteel
worden de plannen gerealiseerd
om het clubhuis om te toveren van
een jaren ’70-look tot een meer bij
de 21e eeuw passende uitstraling.
Vele vrijwilligers hebben inmiddels
de mouwen opgestroopt en velen
zullen hun voorbeeld nog volgen.
De vernieuwingen van het clubhuis kunnen niet succesvol worden
afgerond zonder de hulp van de nodige professionals, die zich geheel
belangeloos voor TVM Mijdrecht
inzetten. Eén van hen is Aannemingsmij H.M. van Scheppingen
BV uit Mijdrecht. Het bouwbedrijf
van Rob en Antoine van Scheppingen voert naast verbouwingen
en uitbouwen van woningen ook
het grotere werk uit. Voorbeelden
hiervan zijn het pas opgeleverde
gebouw Proostenborgh (Swaab) in

de Dorpsstraat in Mijdrecht, maar
ook het in aanbouw zijnde gebouw
‘Dock 15’ aan de Industrieweg te
Mijdrecht. Ook worden betonwerken uitgevoerd voor funderingsherstel en bij wegenbouwwerken zoals
bruggen e.d.
TVM is er dan ook trots op deze
sponsor aan haar vereniging verbonden te zien. H.M. van Scheppingen
BV gaat ervoor zorgen dat de eveneens gesponsorde nieuwe tegelvloer
(Intermat) op deskundige wijze
gelegd gaat worden.
Als tegenprestatie gaat TVM
Mijdrecht een driejarige sponsorovereenkomst aan met H.M. van
Scheppingen BV, waarin veelzijdige
afspraken zijn opgenomen. Op deze
manier is er opnieuw een win-winsituatie ontstaan met alweer een
sponsor die Tennis Vereniging Mijdrecht een warm hart toedraagt.

Op donderdag 22 maart komt John
Jansen van Galen vertellen over
wandelen in de natuur. Dat gebeurt
voorafgaand aan de Algemene
ledenvergadering van De Groene
Venen. De gratis lezing in Dorpshuis
De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen
begint om 20.00 uur en is voor
iedereen toegankelijk. Luisteraars
van Radio 1 kennen John Jansen
van Galen (1940) van de zondagavonduitzendingen van ‘Met het
Oog op Morgen’. De heer Jansen
van Galen is journalist, radiopresentator en schrijver. Hij publiceerde
biografieën, enkele boeken over de

(voormalige) Nederlandse koloniën
en over wandelen. Bijvoorbeeld
Wandelen om Amsterdam (2002)
en Wandelen op de Wadden (2003).
De heer Jansen van Galen is ook
bekend met De Venen getuige zijn
beschreven wandeling rond het Fort
Botshol.

Turfstekerstoernooi dit jaar op 3 juni

De Vinkeveense volleybalclub Atalante
organiseert, traditiegetrouw, ook dit
jaar weer het Assuline turfstekerstoernooi. Dit buitentoernooi wordt zondag
3 juni aanstaande voor het 24e jaar
georganiseerd op de grasvelden van
‘de Vinken’, op sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Inschrijving staat
open voor bedrijventeams, stratenteams, vriendenteams, volleybalteams,
enz, zolang men maar met minimaal
zes spelers is. Bij voorkeur staan
steeds twee dames in het veld. Er zijn
twee verschillende competities: het
Recreatietoernooi is bedoeld voor
teams die het leuk vinden om een

keertje te gaan volleyballen om gezellig een dagje sportief bezig te zijn. Het
Superrecreantentoernooi is bedoeld
voor teams met volleybalervaring,
die niet bang zijn om een stevig potje
te volleyballen. In beide competities
wordt gestreden om een wisseltrofee.
De punten van de hele dag bepalen
wie in de finales komen. Kinderen zijn
welkom, er is een hoop speelruimte.
Aanmelden (voor 5 mei aanstaande)
kan telefonisch bij Han Feddema
(0297-287952), of via het inschrijfformulier op www.vv-atalante.nl. Kosten
zijn 30 euro per team.

DE WEEK IN BEELD
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Op zaterdag 3 maart vond de tweede voorronde turnen plaats voor de divisies 4,
5 en 6 van Rayon Vechtstreek in Hooglanderveen. Zeventien GVM turnsters onder
leiding van Simone de Jong namen deel. Na de twee voorrondes hebben negen
turnsters van GVM'79 zich weten te plaatsen voor de finales.

De naschoolse opvanggroep de Banjers van de Blokkendoos uit
Uithoorn hebben hun thema ‘eten en drinken’ in de vakantie
op een erg leuke manier afgesloten bij restaurant Meesters in
Mijdrecht om daar hun eigen koekjes te bakken. De kinderen
bakken wel vaker koekjes op de Blokkendoos zelf, maar dit was
natuurlijk wel heel erg speciaal. De Chef-kok liet hen ook zien
wat er allemaal achter de schermen van een restaurant en in
een echte restaurantkeuken gebeurt voordat de gasten hun bestelling geserveerd krijgen. Nadat de koekjes gebakken waren
mochten de kinderen hier zelf een bolletje ijs en slagroom bij
scheppen. Daarna was het natuurlijk smullen!

Misschien is Lieke van 2 wel de jongste 'lezer' van deze krant. Regelmatig is ze
een en al aandacht voor de foto's in de krant!
foto albert jan treur
Het centrum van Mijdrecht en de wijk Hofland hadden afgelopen maandag
te kampen met een stroomstoring. Op de Mix & Match woningbeurs van
Vida makelaars in de Dorpsstraat werden de kaarsjes aangestoken. Na
tweeënhalf uur werd de stroom hersteld. Oorzaak was een gebroken kabel.

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

Uitgeroepen tot ‘Beste van Nederland’

Feest bij Karwei Mijdrecht op 17 maart
KARWEI Mijdrecht is onlangs uitgeroepen tot ‘de beste KARWEI van
Nederland 2011’, een eretitel die de bouwmarkt een jaar lang mag dragen. De bouwmarkt heeft deze titel in ontvangst mogen nemen dankzij
haar goede prestaties tijdens de hele verkoopcompetitie 2011.
De overwinning van KARWEI Mijdrecht wordt samen met de klanten
gevierd op zaterdag 17 maart. Die
dag is er groot feest in de bouwmarkt met tal van aanbiedingen
en leuke acties en activiteiten. De
bouwmarkt wordt deze zaterdag
voor één dag gerund door medewerkers van Intergamma B.V., de
franchiseorganisatie van KARWEI.
De medewerkers van KARWEI
Mijdrecht krijgen zaterdag 17
maart een geheel verzorgd dagje

uit aangeboden naar een voor hen
onbekende bestemming.
Om de medewerkers van alle 129
KARWEI-bouwmarkten gedurende het hele jaar te stimuleren,
organiseert KARWEI jaarlijks een
wedstrijd onder alle KARWEIbouwmarkten. Hierbij wordt
gestreden om de titel ‘de Beste
KARWEI van Nederland’. Tijdens
een aantal grote landelijke acties
en activiteiten in 2011 worden

alle bouwmarkten bezocht voor
een kwalitatieve en kwantitatieve
beoordeling. Aspecten van de metingen zijn bijvoorbeeld de uitstraling van de bouwmarkt, de kennis
van de bouwmarktmedewerkers en
de vertaling van de diverse acties
op de winkelvloer. Ook wordt door
middel van klantenenquêtes de
mening gevraagd van klanten over
de service en klantgerichtheid.
De winnaar van de titel ‘Beste
KARWEI van Nederland’ is de
KARWEI-bouwmarkt die op alle
fronten als beste uit de bus komt.
De Beste KARWEI van Nederland
2011
KARWEI Mijdrecht heeft deze
verkoopcompetitie glansrijk
gewonnen. Dankzij de gemotiveerde medewerkers van KARWEI

Mijdrecht ziet de bouwmarkt
er verzorgd uit en wordt er veel
aandacht besteed aan de service
richting de klant.

KARWEI Mijdrecht is gevestigd
aan de Industrieweg 38 en is
van maandag tot en met vrijdag
geopend van 09.00 uur tot 21.00
uur en op zaterdag van 09.00 tot
18.00 uur.
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de kia picanto
helemaal
in topvorm
Kia piCanto 5-DeurS
tijdelijk voor maar
€ 200,- extra**

Kia piCanto 3-DeurS
v.a. € 7.995,of € 79,95 p/mnd*

Gem. verbruik: 4,1 – 5,6 l/100km, 24,4 – 17,8 km/l. Co2 -uitstoot: 95 – 130 g/km.

AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl
AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
* Financial lease: zakelijke financiering gebaseerd op (maximaal) aanschafwaarde excl. BtW via Kia Finance. rekenvoorbeeld o.b.v. 36 maanden looptijd, uitgaande van een aanbetaling/inruil en slottermijn. onder voorbehoud van kredietacceptatie. Se&o.
** Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van een Kia picanto 5-deurs modeljaar 2012 met kentekenregistratiedatum van 28 maart 2012 en uiterste registratiedatum van 31 maart 2012. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van
de koper (privé persoon of klein zakelijke markt). verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. verkoopprijzen zijn,
tenzij anders vermeld, inclusief BtW/Bpm, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage.
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PvdA-Kamerlid Recourt tijdens openbare ledenvergadering

'Wij zijn een open partij'

Op dinsdag 6 maart organiseerde de afdeling De Ronde Venen van de
PvdA een openbare ledenvergadering. Gastsprekers waren burgemeester Maarten Divendal, Ernst Schreurs, fractievoorzitter PvdA/Groen
Links in de gemeenteraad en Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Deze
ging uitvoerig in op het vertrek van Job Cohen en de verkiezing van
een nieuwe fractievoorzitter.
door piet van buul

Jeroen Recourt, justitiewoordvoerder
voor de PvdA in de Tweede Kamer,
gunde de aanwezige partijleden een
kijkje in de keuken van de Kamerfractie. Hij betreurde het voortijdige
vertrek van Job Cohen en vooral de
wijze waarop de discussie over de
positie van zijn fractievoorzitter in
een stroomversnelling is gekomen.
Jeroen toonde zich erg ingenomen
met het besluit om de keuze voor een
nieuwe fractievoorzitter bij de leden
neer te leggen. “We zijn een open
partij en ik vind dat de leden een
belangrijke stem moeten hebben in

de gang van zaken binnen de partij.
Sterker nog: ik steun de plannen om
ook niet leden in de toekomst de kans
te bieden om invloed uit te oefenen
op zaken als het partijprogramma.
We hebben als fractie besloten de
keuze van de leden te respecteren
en we hebben vastgesteld dat we als
fractie met ‘de vier serieuze kandidaten’ allemaal uit de voeten kunnen.
Ik spreek hier op dit moment geen
voorkeur uit,” aldus Jeroen.
Uit de discussie bleek dat veel
partijleden moeite hebben met de
steun die de PvdA op onderwerpen
als de pensioenen en Europa aan

het kabinet geeft. Recourt hield
zijn gehoor voor dat de fractie zich
consequent aan het partijprogramma
houdt. “Ook wij kunnen er niet omheen dat er bezuinigd moet worden.
Maar dat moet gepaard gaan met
hervormingen. Kennelijk slagen we
er onvoldoende in om onze positie
helder over het voetlicht te krijgen.
Dat moet dus beter. We moeten
zelfvertrouwen uitstralen en het
vertrouwen terugwinnen. Daar ligt
ook de belangrijkste opdracht voor de
nieuwe partijleider,”aldus Recourt.
Gemeentepolitiek
Burgemeester Maarten Divendal
nam de gelegenheid te baat zichzelf
aan de partijleden voor te stellen.
“Het is even wennen. Ik doe mijn
best om zo snel mogelijk ingewerkt
te raken. De Ronde Venen is een
boeiende gemeente,” aldus de nieuwe
burgemeester. “Het is een gemeente
met veel bedrijvigheid. Met een goed
kernenbeleid kunnen we alle inwoners van de verschillende kernen heel

gericht steunen.” Maarten Divendal
was niet geschrokken van de commotie rond het DHV rapport. “Het is een
probleem dat in heel veel gemeenten
speelt. We kunnen dat oplossen en er
is weer volop perspectief.”
Ernst Schreurs onderstreepte dat
de positie van zijn fractie soms
lastig is. “We zitten in de coalitie
en houden ons dus aan de afspraken
die gemaakt zijn. Dat maakt het wel
lastiger om ons als partij te onderscheiden. Maar dankzij het duale
stelsel kunnen we als fractie de collegevoorstellen kritisch beoordelen.
En we hebben op een aantal punten
met eigen moties en voorstellen dat
beleid kunnen beïnvloeden.” We doen
dat vanuit een constructief uitgangspunt en verwachten dat ook van onze
coalitiegenoten. Wanneer men bij de
VVD op eigen houtje en in weerwil
van de coalitieafspraken de openstelling van winkels op zondag aan de
orde gaat stellen, vinden wij dat dan
ook niet erg collegiaal,” aldus de fractievoorzitter van PvdA/Groen Links.

Abcoude

Computerles bij
SeniorWeb
De computercursussen van SeniorWeb in Abcoude zijn een groot succes. Reden om het cursusprogramma uit te breiden met onder andere
een Opfriscursus Windows 7. Deze
cursus herhaalt in vier lessen het
opslaan, het kopiëren, verplaatsen
en downloaden van bestanden. Het
gaat daarbij om het vastleggen van
stukjes tekst, foto’s, plaatjes, muziek
en videootjes op een USB stick, op
een CD of DVD of ergens anders in
de computer.
Ook zijn er Beginnerscursussen
Windows 7. Voorts een nieuwe
cursus Internet/Email. Ook in
deze cursus volgen we weer een
lesboek waarin de lessen precies
beschreven staan en daarmee
een prima naslagwerk vormen.
De cursuslokatie is bij Tympaan,
Dorpszicht 24a Abcoude. Aanmelden telefonisch op 0297-272720
op dinsdag- en donderdagmorgen.
B.g.g 0297-282938 of per e-mail
aan: seniorwebdrv@gmail.com.
Meer info:

http://derondevenen.seniorweb.nl.

Kennismakingslessen
tennis bij TVM
Wie het leuk lijkt om te tennissen
maar eerst wil uitproberen of het
iets is, kan deelnemen aan de kennismakingslessen die Tennis Vereniging
Mijdrecht organiseert. Er zijn lessen
voor zowel kinderen als volwassenen:

• Kids tennis 5 – 8 jaar zaterdagochtend 10.00 – 11.00 uur, start 10 maart
• Kids tennis 9 – 12 jaar zaterdagochtend 11.00 – 12.00 uur, start 10 maart
• Volwassenen dinsdagavond 20.00 –
21.00 uur, start 6 maart
Voor meer informatie en opgeven
kan men contact opnemen met
Auke Ykema, tel. 06 51 357723
of 0297 - 282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com. Wie na
afloop besluit om door te gaan
met deze leuke sport, kan zich
aanmelden als lid op

www.tvm-mijdrecht.nl.

Kort nieuws
Regio

Excursie Kaas- en
Klompenboerderij
Cursusproject Abcoude-Baambrugge
kan nog deelnemers gebruiken voor
een gezellige en leerzame rondleiding op de Kaas- en Klompenboerderij Clara Maria in Amstelveen. De
rondleiding begint in de kaasmakerij.
Boer Kees-Jan melkt zelf de koeien.
Tijdens deze rondleiding is te zien
hoe allerlei verschillende kazen
worden gemaakt. In de klompenmakerij ziet men hoe dit oer-hollands
product nog geheel met de hand
wordt gemaakt. Ter afsluiting is er
een kopje koffie of thee met een
heerlijk stuk appeltaart. Datum:
zaterdagochgtend 17 maart, van
11 tot 12 uur. Kosten 6 euro. Adres:
Bovenkerkerweg 106, Amstelveen.
Info en aanmelden bij Francis van
Eldik 0294-287377.

Vinkeveen

Alle kwartfinalisten
driebanden bekend
Workshop 'Jeugdjournaal maken'
“Stilte... Opname!” Kinderen van groep 5-6 van de Sint Antoniusschool in De Hoef zijn de afgelopen weken
druk bezig geweest om hun eigen jeugdjournaal te maken. Dat gebeurde door middel van een workshop, die
werd gegeven door René Hoogterp van Roadworks.tv, die hierbij zijn professionele ervaring met het filmen kon
overbrengen aan de ijverige kinderen. Zij leerden onder andere dat er een heel team aan mensen aan te pas
komt om een jeugdjournaal te maken. In deze workshop mochten de kinderen zelf een onderwerp verzinnen, een
interview houden, en natuurlijk het filmen en het presenteren van het jeugdjournaal. René: “Niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor mijzelf een bijzonder leuke ervaring. Je merkt dat kinderen heel anders tegen nieuws
aankijken dan volwassenen. Ze waren erg enthousiast om op deze manier creatief bezig te zijn.”
Het afgemonteerde jeugdjournaal wordt binnenkort op school vertoond.

Rekenkamercommissie velt kritisch oordeel
over gemeentelijke subsidiëring Stichting De Baat
De gemeente moet veel exacter aangeven welke doelen zij nastreeft op het gebied van welzijn. Door deze
doelen specifieker en explicieter te formuleren, kan ook beter worden beoordeeld of ze worden gehaald en
kunnen duidelijker afspraken met Stichting De Baat worden gemaakt over de subsidiëring. Tot die aanbeveling komt de Rekenkamercommissie De Ronde Venen in een onderzoeksrapport naar de subsidiëring
van Stichting De Baat 2010, dat op 1 maart jl. is aangeboden aan de gemeenteraad.
De Rekenkamercommissie heeft
de relatie onderzocht tussen de
beleidsdoelen die de gemeente
wil realiseren op het gebied van
welzijn en de subsidiëring van De
Baat. De stichting ontving in 2010
bijna één miljoen euro subsidie
van de gemeente. Van dat bedrag
werden onder andere vrijwilligers
ondersteund en sociaal-cultureel- en
jongerenwerk gefinancierd.
De Rekenkamercommissie komt in
haar rapport tot de conclusie dat

het gemeentelijke welzijnsbeleid
onvoldoende SMART (Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden) is geformuleerd. Ook
de afspraken die met De Baat worden gemaakt zijn niet specifiek en
meetbaar. De Rekenkamercommissie concludeert verder dat het hele
proces van subsidie aanvragen door
De Baat tot afrekenen voor verbetering vatbaar is. Tevens concludeert
de commissie dat de overheadkosten
van Stichting De Baat aan de hoge
kant zijn.

Website verloskundigen ziet levenslicht
Maatschap Verloskundigen De Ronde Venen is al sinds jaar en dag een
begrip in de gemeente. De verloskundigen zijn bij vele inwoners getuige
geweest van een blijde gebeurtenis. Nu worden de rollen eens omgedraaid en kan het team zelf melding maken van een geboorte... en wel
van hun eigen website. Het proces van wording duurde wat langer dan
de gebruikelijke 9 maanden en heeft uiteindelijk op 3 maart het daglicht
mogen aanschouwen. Het resultaat is te bewonderen op:

www.verloskundigenderondevenen.nl
Met de komst van onze website en daarmee de mogelijkheid van online
aanmelden vervalt het telefonisch inschrijfspreekuur.

De belangrijkste aanbeveling van
de Rekenkamercommissie is om de
welzijnsdoelen expliciet, specifiek
en meetbaar te beschrijven en deze
doelen te koppelen aan afspraken
die met De Baat worden gemaakt.
De gemeenteraad heeft als belangrijke taak de kaders van het welzijnsbeleid vast te stellen. Op die manier
wordt voor alle partijen duidelijk
welke doelen worden nagestreefd,
wanneer die zijn bereikt en welke
kosten dit met zich meebrengt. De
commissie beveelt eveneens aan om
duidelijke afspraken over overhead
en kosten per product te maken.
Daarnaast wordt aanbevolen de raad
te betrekken bij de voorgenomen
fusie met andere welzijnsinstellingen
en de raad kaders te laten opstellen
voor die fusie.
De Rekenkamercommissie heeft
het onderzoeksrapport donderdag
1 maart jl. aangeboden aan de
gemeenteraad. Aanstaande maandag
wordt het rapport besproken in de
commissie Inwonerszaken/Samenleving.

In het driebanden toernooi van
D.I.O./ Café de Merel hebben Rob
Gels en Mees Brouwer uit Kockengen zich het afgelopen weekend met
gemak geplaatst voor de kwartfinales op 17 en 18 maart en 24 en 25
maart in Café de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen. Dit komende
weekend is er geen driebandenbiljart, maar het Open Ronde Venen
libre kampioenschap voor zowel
dames als heren, te beginnen op
vrijdagavond 9 maart om 19.00 uur.

Regio

Na de zomer trajectcontrole op A2
Justitie begint na de zomer met
permanente trajectcontroles op de
A2 tussen Holendrecht en Maarssen. De snelweg is verbreed en
nodigt uit tot harder rijden, maar de
maximumsnelheid blijft 100 km/u.
Dit houdt verband met de eisen aan
luchtkwaliteit. De werkzaamheden
aan de aanleg van het systeem zijn
inmiddels volle gang. De apparatuur
wordt eind mei opgeleverd. Het is de
bedoeling dat straks in beide richtingen constant wordt gecontroleerd.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 16 maart is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur
stipt en uiterlijk om 20.15 starten
met kaarten. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Op de volgende
data wordt er ook gekaart in Café de
Merel: 30 maart, 13 en 27 april, 11
en 25 mei , 8 en 22 juni en 6 juli.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

DE GROENE VENEN

Scouts in actie voor Jantje Beton
Deze week doen de Scouts van de Jan van
Speyk mee aan
de collecte voor
Jantje Beton.
Maar waar is
Jantje Beton
nou goed voor?
De organisatie
zet zich in voor
buitenspelen,
jeugclubs en alles
wat daarmee te

Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

maken heeft. Want wat is er nou heerlijker
dan buitenspelen?
Maar buitenspelen zit in de knel. Er is te
weinig geschikte ruimte voor kinderen om
buiten te spelen. De ruimte die er is, is
afgebakend met hekken, slecht bereikbaar en
prikkelt de fantasie niet.
Jantje Beton wil dat kinderen gewoon de
deur uit kunnen om te gaan en te spelen waar
zij dat willen. Daarom bedenken, financieren
en organiseren zij projecten die het vrije
buitenspelen bevorderen. Scouting en andere
jeugdclubs horen daar natuurlijk ook bij.
Dus kom je deze week een
scout tegen bij je voordeur?
Help dan een handje en geef aan
Jantje Beton. Meer informatie op

www.jantjebeton.nl

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Cursus Club Fit 4 You
Zuwe Zorg organiseert in samenwerking met Medisch Trainingscentrum Mijdrecht de cursus Club Fit 4 You; de leukste manier voor kind en ouder om kennis te maken met bewegen
en gezond en lekker eten. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die iets te zwaar zijn kunnen
meedoen aan deze cursus. Drie maanden krijgen de kinderen wekelijks leuke sportlessen.
Ouders krijgen tijdens deze maanden coaching op het gebied van voeding en opvoeding.

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

Kinderen ervaren met leeftijdsgenoten hoe
leuk het is om regelmatig te sporten en te
bewegen. Spelenderwijs leren kinderen over
gezond en lekker eten. De sportlessen zijn 2
keer per week in Mijdrecht. Tijdens de lessen
maken de kinderen kennis met aerobic, taekwondo, korfbal en diverse andere sporten.
Ouders krijgen op een aantal momenten interessante informatie over gezond en lekker
eten. Deze bijeenkomsten staan afwisselend
onder leiding van een voedingsdeskundige en
opvoedkundige.

De cursus vindt plaats in het Medisch Trainingscentrum Mijdrecht en start op 2 april
2012. In verband met de intake is het nodig vóór 21 maart aan te melden. De kosten
voor de cursus bedragen 60 euro. Sommige
ziektekostenverzekeraars vergoeden (een
deel van) de kosten. Voor meer informatie
kan men kijken op www.zuwezorg.nl/cursussen.
Voor aanmelden kunt u contact opnemen
met het Medisch Trainingscentrum Mijdrecht
via 0297 - 286093.

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinkeveense Plassen de theoretische vaaropleiding "Klein vaarbewijs I". Dit vaarbewijs is
verplicht bij het varen met schepen boven de
15 meter of bij schepen die sneller kunnen
varen dan 20 km per uur. De cursus wordt
gegeven door een ervaren CWO (Commissie
Watersport Opleidingen) erkend docent en
vindt plaats op vijf woensdagavonden van

19:30 tot 22:00 uur. De eerste avond staat
gepland op woensdag 14 maart. De deelname
kosten bedragen 155 euro per persoon en dit
is inclusief koffie en thee tijdens de cursus.
De cursus wordt gegeven op de zeilschool op
de Herenweg 144 te Vinkeveen.
In de cursus wordt de leerstof behandeld,
aanverwante onderwerpen aangesneden en
examens geoefend. De examens zijn landelijk,
deelnemers kunnen zich individueel inschrijven bij de VAMEX. Het
cursusboek ‘Klein vaarbewijs I en
II’ wordt uitgegeven door de ANWB
en is verkrijgbaar in de boekhandel
of op kantoor van Zeilschool de
Vinkeveense Plassen.
Meer informatie via het kantoor van
Zeilschool de Vinkeveense Plassen,
tel. 0297 – 26 22 00. Inschrijven
kan op www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Dennis

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Vlinderbos op 31 maart
Op zaterdag 31 maart opent jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis van 9.00 tot 11.30
uur haar deuren voor de jaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs. Dit is een gezellig
evenement, voor iedereen die tweede hands
goederen wil kopen of verkopen. Er is onder andere kinderkleding van maat 92 tot en met 176,
sportkleding, verkleedkleren, schoenen, speelgoed, fietsen, skeelers, schaatsen, boeken, cd's
en dvd's voor kinderen in de leeftijd van 3 tot
en met 13 jaar te vinden. Wie op de beurs wil
verkopen kan tot en met woensdag 28 maart
een verkoopnummer aanvragen via beurs@vlinderbos.nl of bij Rosanne, tel. 0297-785499. U
prijst uw goederen thuis en levert ze vrijdag 30

maart in bij Vlinderbos, Veenweg 117A in Wilnis. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek
op de beurs komt en als het verkocht is krijgt u
60% van de opbrengst. De overige 40% wordt
door de school gebruikt voor een geweldige
(nu nog geheime) activiteit voor alle leerlingen
tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van
de school. Goederen die niet zijn verkocht kunt
u samen met uw opbrengst op zaterdagmiddag
op school ophalen, of doneren aan ons goede
doel, een kindertehuis in Hongarije.
Om de kwaliteit van de beurs hoog te houden
is het aantal klantnummers beperkt, dus wacht
niet te lang met de aanvraag!

Brasserie De Waard en De Corner feliciteren
Frank Rijkeboer met zijn 18e verjaardag!

Onze ALLERLIEFTSE
schoonzoon,
zwager en oom
wordt 40!
Gefeliciteerd!
Zaterdag 10 maart
gratis koffie.
Zo is ie!
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Vrolijke Paasgroet voor 15.000 ouderen
Scholieren van basisscholen en
vrijwilligers van de Zonnebloem
brengen 15.000 paaspakketjes bij
ouderen thuis. Dit zijn 15.000 betekenisvolle ontmoetingen. Rond
feestdagen als Pasen wanneer
iedereen met familie of vrienden
bij elkaar komt, voelen veel ouderen zich extra eenzaam en soms
zelfs vergeten. De Riki Stichting
wil hier verandering in brengen
en zet daarom 15.000 ouderen in
het zonnetje. Zo weten zij dat er
aan hen gedacht wordt. Met deze

Stichting Les Vaux geeft workshop bij inloophuis voor kankerpatiënten
in Mijdrecht

jaarlijks terugkerende paasactie wil de Riki
Stichting ook jong en oud dichter bij elkaar
brengen en anderen oproepen om iets te doen
voor deze vergeten groep.
Meer dan de helft van de paaspakketjes worden door leerlingen van 45 basisscholen rondgebracht in nabijgelegen woonzorgcentra en
bij ouderen in hun privé omgeving. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen de overige
paasattenties persoonlijk langs bij zelfstandig
wonende ouderen.
In Mijdrecht brengen op 27 maart leerlingen
van Openbare Basisschool De Eendracht
pakketjes rond in Woonzorgcentrum Nieuw
Avondlicht.
Op 2 april brengen leerlingen van R.K.B.S.
Driehuis pakketjes rond in Zorgcentrum
Gerardus Majella.
In Vinkeveen brengen op 27 maart leerlingen

van de Protestants Christelijke Basisschool
De Schakel pakketjes rond in Zorgcentrum
Zuiderhof.
Op 29 maart brengen leerlingen van de Sint
Jozefschool pakketjes rond in Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord/Verzorgingshuis Vinkenoord.
Vrijwilligers van de Zonnebloemafdelingen
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis brengen pakketjes rond bij hun gasten.
In alle verzorgingshuizen vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar
ontmoeten zoals paashazen schilderen,
samen ontbijten, liedjes zingen of paasstukjes
maken.
Samen een activiteit doen verbindt en geeft
veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip
ontstaat tussen jong en oud.

"Gekomen met de dood, vertrokken met het leven"
Op dinsdag 20 maart aanstaande organiseert
Inloophuis 't Anker, voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden in Mijdrecht,
een bijeenkomst met Stichting Les Vaux uit
Abcoude. Les Vaux biedt begeleidingsweken voor deze doelgroepen in Frankrijk en

Nederland, met een programma dat bestaat
uit yoga, massage, creatieve activiteiten en
gesprekken. Het doel van de weken is tot rust
komen na de diagnose en soms zeer zware
behandelingen van kanker en zich bezinnen
op de toekomst. In de bijna 20 jaar van het
bestaan van Les Vaux hebben
heel veel mensen door deze weken weer lichtpuntjes in hun leven
ontdekt en voor velen heeft het
hun leven totaal veranderd, zoals
blijkt uit een uitspraak van een
deelneemster: “Gekomen met de
dood, vertrokken met het leven.”
Wie wil ervaren hoe Les Vaux
dit aanpakt, is van harte welkom
op 20 maart 14.30 tot 16.30 uur
in Inloophuis ’t Anker, Hoofdweg
85a te Mijdrecht.

www.inloophuishetanker.nl
www.lesvaux.nl

Voku sinds 1985 dé

Veiligheidsaspect en beschikbare ruimte zijn groot struikelblok

dealer in uw regio

Verplaatsing Mijdrechtse kermis
dit jaar definitief van de baan
Het verplaatsen van de kermisactiviteiten naar de Mijdrechtse dorpskern staat al jaren
hoog op de agenda van de Oranjevereniging. Dit jaar sloegen de Oranjevereniging en
Mijdrechtse winkeliers de handen ineen en leek niets meer in de weg te staan om de kermis te verplaatsen van het parkeerterrein nabij Argon naar de Rondweg. Het belangrijke
Connexxion knooppunt op de Rondweg bleek echter een niet te nemen hindernis. Het
omleiden van de busverbindingen leverde een dusdanige kostenpost op, dat de plannen
voorlopig de ijskast in gaan. Kermis vieren vindt dit jaar dus gewoon op de oude vertrouwde plek plaats.
Het zat de oranjeklanten niet mee. Het
aanvankelijke plan de kermis te verplaatsen
naar het Burgemeester Haitsmaplein stuitte
op fel verzet van de Mijdrechtse winkeliers,
die grote parkeerproblemen voorzagen. Toch
sloegen de betrokkenen de handen ineen
en kwamen met plannen om de kermis dan
te verhuizen naar de Rondweg, waarbij
het langparkeerterrein deels zou worden
gebruikt en de Rondweg voor doorgaand
verkeer zou worden afgesloten. Gemeente,
politie en brandweer omarmden het plan,
echter Connexxion wees de organisatie op de
hoge kosten van het inrichting van een een
knooppunt in Wilnis en de inzet van pendelbussen van- en naar het Mijdrechtse centrum.
De optie uitsluitend gebruik te maken van het
langparkeerterrein werd vervolgens bekeken.
Een van de knelpunten bleek de veiligheid
van met name de kleine bezoekers van de
kermis te zijn. Zij zouden de horde Rondweg
moeten nemen. Een weg die dagelijks door
8.500 auto’s wordt bereden. Het aanbrengen
van extra verkeerslichten voor overstekers
nam de zorg rondom de veiligheid van bezoekers niet weg. Toen bleek dat de breedte van
het parkeerterrein niet toereikend was om er
grote attracties te plaatsen, werd het besluit

genomen de kermis op het parkeerterrein
bij Argon te handhaven. Wel is besloten met
de gemeente in overleg te gaan of er bij de
herindeling van de kruising Rondweg Industrieweg een by-pass gemaakt kan worden,
die gebruikt kan worden om het verkeer om
te leiden. Zo zou er een evenemententerrein
kunnen ontstaan waarop ook andere dan
kermisactiviteiten kunnen worden georganiseerd.
De Oranjevereniging geeft aan het te betreuren het dat het centraliseren van de activiteiten rondom Koninginnedag, zoals de lampionnen optocht, vuurwerk en kermis dit jaar niet
door kan gaan. Men is echter wel vastbesloten voor 2013 een nieuwe poging te wagen.
Op korte termijn gaan betrokkenen hierover
in gesprek. Daarbij zal het uitgangspunt zijn
dat kermis en Koninginnedag onlosmakelijk
aan elkaar zijn verbonden.
Ondanks de oude locatie wordt het weer een
een oranje dag om naar uit te kijken met alle
vertrouwde activiteiten die op de vertrouwde
locaties zullen plaatsvinden. Meer daarover
leest u in de extra bijlage die half april in dit
blad zal verschijnen.

3-dubbel glas voor de prijs van 2!
actie is geldig t/m 15 april 2012

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten




Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl
Dakramen  Deuren  Deurluifels
Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren
Uitbouwen




Gevelbekleding
Windschermen
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Bep Blenderman maakt beelden van keramiek:

“Soms ben ik verbaasd over mijn eigen emoties die ik
in het beeld gelegd heb”
Bep Blenderman is al zeker dertig jaar actief in de kunst. Toen zij in augustus 2010 van Amstelveen naar De Hoef verhuisde, wist ze één ding
zeker: hier moest haar droomatelier komen. Geen zolderkamertje met
wat planken met spullen, maar een grote ruimte op de begane grond
met uitzicht op de tuin en de achterliggende weilanden. In augustus
2011 was haar atelier dan echt klaar voor gebruik. Bep: “Ik vind het
heerlijk om in mijn eigen atelier aan het werk te gaan.”
Bep begon met het maken van
poppen van klei. Bep: “Dat waren
karakterpoppen en vervolgens werkte
ik ook aan poppen van porselein. Ik
heb daar in die tijd ook les in gegeven
aan volwassen vrouwen. Later ben ik
meer gaan variëren, mede door de
opleidingen die ik in deze richting gevolgd heb. Ik wilde het professioneler
aanpakken en begon met de opleiding
aan de SBB (Stichting Bevordering
Beroepsopleidingen) in Gouda waar
ik alles leerde over de keramische
technieken. Daarna volgde ik ook een
opleiding aan de SKE (Stichting Kreatieve Educatie) in Amsterdam wat
een stuk algemener was en zich meer
richtte op creativiteit en het lesgeven.
Zo kwam ik in aanraking met andere
vormen van het kleien. Ik werd gedwongen om ook andere objecten dan
mensfiguren te maken en zo kwam
ik bij zijsporen als dieren, huisjes
en praktische objecten als balvormige lampenkappen en koffiekopjes.
Kopjes en vazen maken, dat doet mij
niets. Als ik dan naar het eindproduct
kijk, krijg ik erg weinig voldoening.
Maar de mensenbeelden en beelden
van ganzen, kikkers en andere dieren
des te meer. Als ze goed gelukt zijn
tenminste, want anders maak ik er

snel weer één grote homp klei van en
begin ik gewoon opnieuw. Nee, een
mislukt exemplaar kan ik zelf niet
aanzien en ze mogen al helemaal
de deur niet uit. Zelfs niet als ik er
iemand een plezier mee doe door het
cadeau te geven.”
Gesloten ogen
De beelden van Bep staan overal.
Van de woonkamer tot de eethoek en
van de tuin tot in het atelier. Hoewel
Beps vaardigheden verder gaan dan
alleen het maken van borstbeelden
en menslichamen, maakt ze toch het
liefst mensfiguren. Bep: “Daarbij kan
ik mij volledig uitleven. Opvallend
aan mijn werk is de combinatie van
uitbundigheid en ingetogenheid, dat
zie is zowel bij mijn beelden als de
schilderijen die ik maak. Ik kan heel
veel gevoel in een werk leggen. Als
ik eenmaal de inspiratie heb, dan ga
ik maar door. Dat merk ik vooral in
emotionele tijden. Dan maak ik een
werk vol passie en op dat moment
besef ik nog niet waar de inspiratie
vandaan komt. Later als ik naar zo’n
werk kijk, komt dat gevoel weer boven en begrijp ik waarom ik juist dit
beeld gemaakt hebt. Dan ben ik soms
weleens verbaasd over mijn eigen

handelingen en de gevoelens die ik
in zo’n werk gelegd heb. Misschien
vind ik het daarom ook zo fijn om
organische vormen te gebruiken. Dit
houdt in dat je het product met haar
oneffenheden blijft zien. Ik bedek
mijn werk niet met vele lagen glazuur,
maar toon het ware product. De handen mogen er wat mij betreft nog in
staan. Dat maakt het grover, aardser
en misschien zelfs wat warmer. Aan
de andere kant houd ik dus ook van
ingetogenheid. Een belangrijk aspect
waarbij je dat kunt zien, dat zijn de
ogen. Die zijn bij mij altijd gesloten of
zelfs afwezig. Wat de achterliggende
gedachte daarbij is, dat weet ik zelf
ook niet, maar het is wel typerend
voor mijn werk.”
Weekje draaien
Bij het maken van beelden laat Bep
zich niet beperken door de landsgrenzen. Eén keer per jaar volgt ze een
workshop in Frankrijk. Bep: “Dat is
een door mij zelf geopperde traditie
van de studie. Net als vele anderen
in de groep heb ik de opleiding al
een tijd geleden afgerond, maar
nog steeds houden we dat weekje in
Frankrijk erin. In die week werken
we met een draaischrijf. Draaien is
niet mijn favoriet. Ik maak wel eens
vazen en kopjes, maar liever besteed
ik mijn tijd aan mooie handvormen.
Toch is zo’n weekje draaien ontzettend gezellig. Je hebt allemaal dezelfde passie en dat maakt het leuk.”

Zorgeloos een ander huis kopen? Dat kan!
Dit verhaal begint op zaterdag 30
juli jl. In hun woning aan de Plevierenlaan 36 te Vinkeveen hebben
Marc en Marieke een afspraak met
Arnold de Groot van Makelaardij
Witte. Marc en Marieke willen samen met hun twee kinderen groter
gaan wonen. Het dilemma is hoe je
deze wens in vervulling kunt laten
gaan. Een kip-of-ei tweestrijd, want
wat ga je doen? Eerst verkopen en
kiezen voor financiële zekerheid, of
neem je het risico dat je straks mogelijk twee huizen in je bezit hebt.
Arnold's oplossing is was simpel. Ga
eerst eens goed de markt verkennen. Pas als er iets bij zit, verbind
dan de stap van koop en verkoop tot
één geheel.
Ze kijken rustig om zich heen en
bezoeken drie woningen. Na veel
wikken en wegen gaat de voorkeur
van Marc en Marieke uit naar een
twee-onder-een-kap woning op
de Meerkoetlaan, omdat deze het
meeste aansluit bij hun smaak. Het
is inmiddels 10 december als ze
dit huis bezoeken. De eigenaren
leiden die dag tijdens het open huis
de geïnteresseerden rond. Marc en

Keramiek32
Nu Bep een atelier heeft dat zich
daar goed voor leent, geeft ze ook
cursussen en workshops in werken
met keramiek. Bep: “Bij mijn opleidingen heb ik veel over het werken
met keramiek geleerd en heb ik ook
les gekregen in het overdragen van
die kennis en vaardigheden. Ik heb
eerst een tijd alleen voor mezelf
gewerkt, maar afgelopen maanden
ben ik begonnen met cursussen en
workshops. De naam van het atelier
heb ik omgedoopt naar Keramiek32.
Zo verwijst de naam naar de functie
en het adres: Kromme Mijdrecht
32 in De Hoef. Veel mensen denken
dat het erg moeilijk is om een beeld
te maken. Het is een bijzonder vak,
maar met de juiste hulpmiddelen kun
je al snel iets moois creëren. Daarom
heb ik van verschillende werken
speciale mallen gemaakt die door de

cursisten gebruikt kunnen worden.
Natuurlijk moeten ze daarbij nog wel
hun eigen fantasie gebruiken en het
figuur naar eigen inzicht wijzigen
en aanvullen. Hoewel verschillende
mensen met mij ontzettend enthousiast zijn over keramiek heeft het
bij diverse mensen nog een oubollig
imago heeft. Zonde, want het is juist
zo’n fijn materiaal en je kunt er veel
mee maken, zoals een moderne lamp
of een creatief kunstobject. Keramiek
is zoveel meer dan de doorsnee vaasjes en potjes en dat is een boodschap
die ik graag uitdraag.”

Elke vrijdagochtend houdt atelier
Keramiek32 een inloopochtend.
Meer informatie over deze inloopochtenden, de workshops en de cursussen
vindt u op www.keramiek32.nl.

CDA De Ronde Venen doet mee met NL Doet in
Vinkeveen

Van Plevierenlaan naar Meerkoetlaan. Het bleek te kunnen zonder zorgen.
Marieke hebben direct een klik met
de woning, maar niet helemaal met
de vraagprijs. Toch hakken ze na
een tijdje overwegen de knoop door,
om hun wens een kans te geven,
aangemoedigd door de strategie
van Arnold, die inhoudt dat ze geen
enkel risico lopen. Na een aantal
weken onderhandelen is de koop
rond, onder voorbehoud dat Marc
en Marieke's woning op de Plevierenlaan verkocht wordt. Arnold
heeft dit pand alvast in de stille
verkoop gezet. Via zijn Facebookcontacten meldt zich Valerie. Ze
blijkt al enige tijd op zoek naar een
leuke woning in Vinkeveen. Na een
tweede bezoek aan de Plevieren-

Bep Blenderman geeft ook cursussen en workshops in werken met keramiek.		
						
foto patrick hesse

laan is ze nog steeds enthousiast en
besluit de woning te willen kopen.
Zo gezegd zo gedaan. Wél wordt
de overeenkomst onlosmakelijk
verbonden met de koop van de
Meerkoetlaan. Mocht de verkoop
van dit pand aan Marc en Marieke
onverhoopt niet doorgaan door
ontbindende voorwaarden, dan gaat
de verkoop van de Plevierenlaan
aan Valerie ook niet doorgaan en
vise versa. Zo kun je zorgeloos een
ander huis kopen.
Eind goed, al goed: uiteindelijk
hoeft niemand gebruik te maken
van de ontbindende voorwaarden
en kunnen drie wensen tegelijk in
vervulling gaan…

Het CDA De Ronde Venen doet op
zaterdag 17 maart mee met landelijke actie NL Doet. Dit ‘betere
dagje uit’ wordt georganiseerd door
het Oranje Fonds, in samenwerking
met duizenden organisaties in het
land. Het is de grootste vrijwilligersactie van ons land.
NL DOET zet vrijwilligers in de spotlights
en stimuleert
iedereen om
één dag de
handen uit
de mouwen te
steken voor
een ander.
Het CDA De
Ronde Venen
doet mee aan dit
initiatief mee en gaat
aan de slag in Vinkeveen.
Vorige jaar hebben er 250.000
mensen meegedaan. Het is belangrijk om vrijwilligerswerk te doen.
Vrijwilligers zijn het kloppende
hart van sociale initiatieven. Het
OranjeFonds laat door middel van

NL Doet zien hoe belangrijk actieve
burgers zijn. Het CDA De Ronde
Venen is het daar van harte mee
eens en wil dit jaar zich dan inzetten.
“Vrijwilligers zijn de smeerolie
van onze maatschappij. Of je nu
vrijwilliger bent voor
de sportclub zoals de
korfbal, voetbal of hockey, of voor het
museum. Daarnaast valt te
denken aan de
mantelzorgers,
de vrijwilligers
in het bejaardentehuis, het
hospitium of
de kerk,” vertelt
Rein Kroon.
Het CDA De Ronde
Venen hoopt dat andere
partijen/bedrijven ook hun verantwoordelijkheid pakken om dat
weekend de handen uit de mouwen
te steken. Een samenleving is
namelijk “samen doen”, aldus Rein
Kroon.
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Wel of niet reanimeren, dat is de vraag...
Toen ik op de middelbare school mijn diploma kreeg werd ik speciaal naar voren geroepen door de rector. Uit zijn woorden mocht ik vernemen dat het
lerarencorps vooral heel blij was met mijn slagen. De rector vertelde letterlijk dat iedereen opgelucht was om mij als notoire dwarsligger kwijt te
raken, het gevoel was wederzijds. Tijdens mijn artsexamen werd ik bij de buluitreiking geprezen, ik zou de eerste van een nieuwe lichting mondige
artsen zijn. Mijn kritische houding werd daar gelukkig niet meer als dwarsliggen gezien.
Dat laatste was in 1994, ik heb dat
moeten opzoeken omdat ik nu huisartsen wil gaan opleiden. Al jaren leid
ik co-assistenten op, ze werken onder
mijn supervisie zo’n week of zes bij
ons en het is super om te zien hoe die
jonge mensen kunnen groeien en hoe
ze opmerkelijk goed in staat zijn om
hun verantwoordelijkheden te nemen.
Na die jaren van co-assistenten heb
ik inmiddels meerdere keren een coassistent ‘gehouden’, die werkte dan
een tijdje bij ons als het erg druk was
of zo. Twee van mijn artsen zijn zo bij
mij ‘begonnen’.
Natuurlijk zijn er tussen die leerlingen ook wel eens wat minder
begaafde exemplaren –ik heb er ooit
één weggestuurd– maar over het
geheel genomen zijn ze aardig, slim
en nog niet vervormd door het onskent-ons-geneuzel waar veel collega’s
last van hebben.
En dat laatste is nu de reden dat ik
huisartsen wil gaan opleiden; veel te
vaak blijken collega artsen het vermogen tot kritisch handelen te verliezen, veel te vaak worden patiënten
de dupe van de veeg-maar-onder-hetkleed-cultuur. In ziekenhuizen wordt
kritiek al helemaal niet getolereerd,
daar is het likken naar boven en
schoppen naar beneden; zegt de
professor dat je linker hand rechts zit,
dan is dat gewoon de waarheid. Daar
heb je als huisarts ook last van, want
als je de specialist belt krijg je de aldaar geldende mening voorgeschoteld
en dan moet je als huisarts stevig in
je schoenen staan om door te vragen.
Dàt ga ik mijn leerlingen bijbrengen,
zodat de nieuwe lichting ook werkelijk mondig is en hart heeft voor de
mens. Ik leer ze om een beetje lak te
hebben aan regeltjes.
Maar dat was eigenlijk niet wat ik

wilde bespreken, het kwam bij me
op omdat een patiënt vandaag op het
spreekuur een vraag stelde waar ik
nog nooit bij had stilgestaan. Dan ben
je dus 18 jaar huisarts en nog steeds
sta je af en toe met je mond vol tanden! De vraag luidde: “Waar laat ik
mijn niet-reanimerenhangertje?”
Mijn patiënt heeft een niet-reanimerenhangertje, zijn vrouw ook, en op
zich kom ik dat wel vaker tegen. Zijn
vrouw heeft hem om haar hals en hij
heeft hem in de portemonnee, maar
welke plek is slim? Want, even hypothetisch, wil je met zo’n hangertje
ook echt niet gereanimeerd worden?
Kijk, in de portemonnee zo’n
hangertje bewaren is zinloos. Ik heb
genoeg reanimaties meegemaakt en
ik weet met zekerheid dat pas na het
overlijden in de persoonlijke spullen
wordt gekeken. Een niet-reanimerenverklaring is dan duidelijk mosterd
na de maaltijd. Maar stel je hebt dat
ding om je hals en plopt ergens neer,
ik kom langs en net op het moment
dat ik de AED (automatische externe
defibrillator, daarover later meer) aan
wil zetten, zie ik dat hangertje. Nou
dat wordt niks, stoppen die reanimatie. Maar stel nou dat ik met één
klap je hart weer op gang had kunnen
krijgen, aan wie doe ik dan recht?
En mag ik als medicus eigenlijk wel
van behandeling afzien als ik weet
dat ik daar mee een te redden leven
verkwist? Ik kom daar niet uit.
Om daar wat over te kunnen zeggen,
moeten we het eigenlijk eerst over
reanimeren hebben. Stel je ziet
iemand neervallen of er ligt plots
iemand op straat. In eerste instantie schrik je je natuurlijk rot en de
meeste mensen kijken dan toch even
om zich heen om te kijken of er niet

iemand anders met ‘verstand van
zaken’ rond loopt.
Dat is niet erg, want als eerste regel
moet je er voor zorgen dat je zelf in
veiligheid bent. Ga dus niet midden
op straat een reanimatie starten
als er auto’s rijden, maar zorg dat
iemand het verkeer regelt (ik noem
maar wat).
In tweede instantie werk je dan de
ABC regel af, die hebben de Amerikanen ons weer opgedwongen. De
A is van Airway en dat zou je in het
Nederlands met luchtweg vertalen,
maar dat begint niet met een A.
In ieder geval moet je kijken of de
luchtwegen vrij zijn, niet zelden
storten mensen ter aarde en komt het
kunstgebit ergens in de luchtpijp knel
te zitten. Die moet eruit want anders
wordt het reanimeren niets.
Dan gaan we verder met de B en die
is van breathing, ofwel ademhaling,
en dat begint dan weer met een a
en niet met een b (allemaal dankzij
de neo-imperialistische overzeese
geneeskunde), maar dat betekent dat
je moet weten of iemand ademhaalt.
Dat is niet simpel, want als mijn
vrouw ’s nachts lekker ligt te slapen
moet ik ook wel eens goed luisteren
om de ademhaling te horen, op straat
wordt dat niets. Je kunt dus het beste
je hand op de borstkas leggen, want
dan voel je de ademhalingsbewegingen en kan je gelijk de niet-reanimerenbadge bekijken.
De C is van circulation en dat betekent circulatie, ofwel stroomt het
bloed? Ook wel lastig, maar eigenlijk
ook weer niet want als iemand niet
ademt kan je er van uitgaan dat er
ook geen circulatie is en doe je in
ieder geval niets fout door de reanimatie te starten.

Boekpresentatie:

In Nederland zou ABC eigenlijk LAC

Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen

Regiokoor De Ronde Venen pakt uit met koor Jubilate Deo
Zondag 11 maart vindt in de RK Kerk Johannes de Doper in Mijdrecht een bijzonder concert plaats van
Regiokoor De Ronde Venen, dat die middag samen met het koor Jubilate Deo uit Alphen aan den Rijn
diverse werken van Haydn, Mozart en Schubert ten gehore brengt.
Regiokoor De Ronde Venen heeft
zich in haar relatief korte bestaan
ontwikkeld tot een koor van klasse.
Zo maar een greep uit succesvolle concerten: een optreden in
het Concertgebouw met onder
andere de Krönungsmessse; een
lustrumuitvoering met het Requiem
van Mozart en werken van Schubert, Vivaldi, Haydn, Zelenka. Ook
het laatste concert, op 6 november
jl. in kerkelijk centrum De Rank
was een topper, met ditmaal tevens
enkele lichtere werken uit bekende
musicals.
Al geruime tijd bereid het koor
zich nu intensief voor op een volgend concert, met weer een geheel
ander kaliber. Er wordt groot
uitgepakt, en in samenwerking met
het koor Jubilate Deo uit Alphen
aan de Rijn worden werken ten gehore gebracht van Haydn, Mozart
en Schubert.
Een groot deel van het programma

worden en belangrijk is dat je
inderdaad Lak hebt aan die
regeltjes; als er iemand dood
ligt te gaan zie je dat heus wel
en moet je gewoon zo snel mogelijk
beginnen met de reanimatie.
Nu de reanimatie; alweer onder
Amerikaanse aanvoering zijn er in
de loop van de jaren legio regels
over ons uitgestrooid. Eerst moesten
we met onze vingers op zoek naar
het puntje van het borstbeen en dan
weer een stukje omhoog en iets naar
links en dan met de handen over
elkaar. Nodeloos om uit te leggen
dat niemand dat kon onthouden en
dat was dus alweer een reden om
daar Lak aan te hebben. Maar nu is
alles veel simpeler geworden; het
hart zit ergens tussen de tepels in het
midden, zet je ene hand daar op de
borstkas en vervolgens de tweede op
die eerste hand en begin te drukken.
Je moet de borstkas ongeveer 1-2 cm
indrukken en dat moet snel achter
elkaar, 30 keer in twintig seconden.
Geloof me: dat is serieus snel!
Beademen is niet echt meer nodig,
de hartmassage zorgt ervoor dat het
bloed blijft circuleren en dat is veruit
het belangrijkste, het mag wel; dan
moet je twee keer beademen na iedere dertig massages, maar dat laten
we nu even buiten beschouwing.
Dus: dertig keer pompen in twintig
seconden.
Nu de reanimatiebadge; bij het
bovengenoemde soort reanimaties
help je het hart niet weer op gang,
het enige wat je doet is er voor zor-

altijd onder leiding van dirigent
Gert J. Hans. Toegangsprijs 17,50
euro. Kaarten verkrijgbaar via de
koorleden of aan de zaal.
Meer informatie over het Regiokoor vindt men op de website

www.regiokoorderondevenen.nl.

Ik vind het niet-reanimerenhangertje
dus een lastig onderwerp, want de
omstandigheden bepalen het succes
van een reanimatie en helaas zijn de
overlevingskansen dus op voorhand
niet voorspelbaar, maar ze zijn zeker
niet nul. Met het gewone handwerk
is de kans op succes ca. 12%, met de
AED loopt die op tot zo’n 70%. Als
arts moet ik derhalve adviseren om
ook Lak te hebben aan het hangertje.

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

Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen, het geschiedenisboek over
Vinkeveen onder redactie van drs. P.J.J.M. van Wees, wordt op 10 april aanstaande gepresenteerd. Het boek is een uitgave van de Stichting Proosdijer
Publicaties en vertelt in woord en beeld over de vorming van het landschap,
de veranderingen daarin door ‘moeder natuur’ en door het ploeteren van
ontginners bijna duizend jaar geleden. Ook beschrijft het de bewoners in
hun werken, bidden en overig dagelijks leven in vroeger eeuwen.
Het dorp moderniseerde in de vorige
eeuw, al ging dit langzaam. Uit de
twintigste eeuw worden crisis en
tweede wereldoorlog beschreven.
Van na 1945 dateren de nieuwe
woonwijken, sportvelden, scholen en
kerken. Er is heel veel gebeurd. Het
past amper in een boek van enkele
honderden bladzijden.

wordt in beslag genomen door de
uitvoering van Haydn’s “Missa in
tempore belli”, beter bekend als de
Paukenmesse, een prachtig muziekstuk voor koor, vier solisten en
orkest. Het concert in Mijdrecht
begint om 15.00 uur en staat als

gen dat het bloed min of meer blijft
stromen. Duurt dit langer dan een
minuut of tien of vijftien, dan kan je
het eigenlijk wel vergeten. De badge
kan je dan steunen in de beslissing
om te stoppen.
Maar wat als je een reanimatie start
en die is toevallig tegenover ons
gezondheidscentrum? Dan kom ik
eraan gerend met onze AED, dat apparaat bevat een accu die in staat is
om het hart een elektrische opdoffer
te geven. Deze stroomschok kan het
hart weer op gang krijgen en zie daar
de patiënt ontwaakt! Een patiënt van
mij heeft dat meegemaakt, hij kreeg
een hartstilstand voor een hotel en
de hotelmedewerkers hebben hem
met de AED weer tot leven gebracht.
Tegenwoordig hebben steeds meer
publieke ruimtes zo’n apparaat en de
kansen op herstel nemen daardoor
aanzienlijk toe.

Het boek ziet er schitterend uit. Een
juweel voor de boekenkast, maar
vooral ook een genot om inhoudelijk
kennis van te nemen. Ruim 350
pagina’s historisch materiaal
over het veendorp met de
zo herkenbare lintbebouwing. Een prachtige uitgave
(formaat 30 x 22 cm), rijk
geïllustreerd (in kleur en
zwart-wit), met een stevige linnen band en fraaie
stofomslag. De presentatie
vindt plaats in het gebouw
van Rabobank Rijn en

Veenstromen in Mijdrecht; de bank
is nauw betrokken bij de historische
vereniging De Proosdijlanden en bij
de realisatie van dit prachtige nieuwe
boek over ons plassendorp. Verenigingsvoorzitter Jaap Meulstee zal
de eerste exemplaren uitreiken aan
burgemeester Maarten Divendal en
Rabobank-directeur Ruud v.d. Vliet.
Het boek is te koop in de diverse
boekhandels in onze gemeente.
De verkoopprijs is na 1 april € 32,50.
Het boek is ook te bestellen via

www.proosdijlanden.nl.

foto: collectie ton klijn
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Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week zanger Jan Rot, die in het theater te zien is met zijn voorstelling ‘Ik hou van jou’.

Popzanger en vertaler Jan Rot

“Vertalen kost mij veel meer moeite dan zelf een liedje maken”
In dit liedje komt de regel ‘een cliché,
totdat iemand het tegen je zegt’ voor.
Mooi.
“De voorstelling is een ode aan
het gelukkige liefdeslied. Ik ben
zelf 10 jaar getrouwd, vroeger
schreef ik heel veel liedjes over de
liefde, sinds dat ik mijn vrouw heb
gevonden schrijf ik nooit meer wat.
Liedjes moeten uit noodzaak geboren worden, ik zeg gewoon tegen
mijn meisje dat ik van haar hou, in
plaats van dat ik achter de piano ga
zitten.”

Je staat bekend als een ‘meestervertaler’ van grote pophits, musicalsongs
uit Hair en Tommy (voor popgroep Direct,red.), maar ook klassieke liederen
van componisten zoals Schumann,
Schubert, Brahms en Bach.
“Vroeger hertaalde ik liedjes,
waarbij ik een nieuwe tekst op de
muziek zette. Nu probeer ik, met
vertalingen, zo dicht mogelijk bij
het origineel te blijven. Doordat ik
zelf zanger ben laat ik de muziek
in haar waarde. In de jaren zestig
werden veel buitenlandse hits, zoals

‘Spiegelbeeld’ en ‘Zet een kaars
voor je raam vannacht’, door Gerrit
den Braber zeer goed vertaald in
het Nederlands. Hij is een groot
voorbeeld hoe ik liedjes goed moet
vertalen.” Rot vertaalde bijvoorbeeld ‘Can’t help falling in love’
van Elvis in ‘Halsoverkop op jou’ en
‘Angie’ van The Stones in ‘Ankie’.

Werk je anders bij het vertalen van een
popnummer, dan bij een klassiek stuk?
“Het maakt mij allemaal niks uit,
als ik het maar mooie muziek vind.
Ik ga altijd uit van het origineel en
dat wijst me een kant uit. Het gaat
om veel inspiratie. Vertalen kost
mij veel meer moeite dan zelf een
liedje maken, dat is zo gebeurd.
Eigen nummers schrijf ik in vijf
minuten, aan een vertaling werk
ik een paar dagen, zo niet weken.
In de voorstelling zing ik eerst een
stuk van Schubert en ga hierna
naadloos over naar ‘Lola’ van The
Kinks.”

Je had in 1982 radiohits met ‘Counting
Sheep’ en ‘Bobby, Roger & Eileen’.

“Deze liedjes voelen als kinderen uit een vorig huwelijk. Op 13
mei vier ik in Carré mijn 30-jarig
jubileum met de Grote Jan Rot
Show, hiervoor heb ik ‘Counting
Sheep’ vertaald in ‘Schapen’, deze
verschijnt in april ook op de Grote
Jan Rot Plaat.”

Aan welke vertaling werk je op dit
moment?
“Ik heb recent een erg mooie vertaling van De Toverfluit van Mozart
gemaakt, deze wil ik binnen twee
jaar uitvoeren op toneel. Verder is
het plan om liedjes uit The Great
American Songbook van Cole Porter te vertalen. Zojuist zijn ook mijn
popalbums uit de jaren negentig
(oa. ‘Schout bij Nacht’ uit 1995)
heruitgebracht.”

foto patrick rosenthal

Jan Rot is te zien op 17 maart in Het
Oude Raadhuis in Hoofddorp en 31
maart in de Goudse Schouwburg.
www.janrot.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Gitarist Bart van Uden wil ook les gaan geven in Mijdrecht
Gitarist Bart van Uden (35) is gegrepen door de flamencomuziek
en geeft daar met plezier les in.
Maar wie ’gewoon’ gitaar wil leren
spelen, helpt hij net zo graag. Binnenkort hoopt hij ook in Mijdrecht
gitaarlessen te kunnen geven.

Line-up AJOC Festival bijna compleet

door anja verbiest

Van Uden begon zijn muzikale
loopbaan aan het conservatorium in
Zwolle met een studie klassiek gitaar.
Hij vertelt: “Daarna ging ik naar Amsterdam, waar ik in aanraking kwam
met de flamenco door de lessen van
de Nederlandse gitarist Eric Vaarzon
Morel. Daardoor aangemoedigd ben
ik een opleiding flamencozang- en
dansbegeleiding in de Spaanse stad
Sevilla gaan volgen.”Terug in Nederland zette Bart van Uden zijn studie
voort aan het Rotterdams conservatorium, waar onder anderen Paco
Peña en Ricardo Mendeville zijn
leermeesters waren. Bart: “Inmiddels
geef ik sinds anderhalf jaar gitaarles
op de Paulusschool in Abcoude, zowel
aan individuele leerlingen als aan

Go Back To The Zoo, BZB en DJ Paul Elstak staan ook op het hoofdpodium van het AJOC Festival. De line-up is hiermee bijna compleet!
24 maart start de Early Bird verkoop van het 4-daagse muziekfestival
dat al voor de 27e keer door vrijwilligers wordt georganiseerd.

groepjes. Daarvoor deed ik dat in
ontmoetingscentrum Angstelborgh. Ik
leer de kinderen na schooltijd voornamelijk de basis van het musiceren,
inclusief noten lezen en akkoorden.
Maar zowel in Abcoude als Mijdrecht
heb ik ook een volwassen leerling die
ik flamencogitaar leer spelen, erg
leuk is dat. Naast het lesgeven treed
ik ook regelmatig op, zowel als solist
als in groepsverband. Ook begeleid ik
flamencodanslessen en optredens van
flamencozangers en -dansers.”

Toneelvereniging O.K.K speelt haar voorjaarsstuk
Dit voorjaar staat O.K.K weer op
de planken met: ‘Zo is het maar
net!?!’ een hilarisch blijspel over een
vrijgezelle man die via contactadvertenties op zoek is naar de ware liefde.
Dit terwijl hij zonder het te weten al
tien jaar onder één dak woont met

de ware liefde. Zijn nichtje verzint
samen met haar vriendin een ludiek
plan om de liefde een handje te
helpen. Maar ja, tussen het daadwerkelijke plan en de uitvoering daarvan
kunnen nog grote verschillen optreden, met alle vrolijke gevolgen van

Voor de lessen die hij wil gaan geven,
heeft Bart van Uden - die zelf in Amsterdam woont en daar ook les geeft
aan de muziekschool - een locatie op
het oog in het centrum van Mijdrecht.
“Een mooie vrijstaande ruimte, waar
we rustig kunnen musiceren zonder
iemand overlast te bezorgen.”
Wie geïnteresseerd is in de gitaarlessen van Bart van Uden kan contact
met hem opnemen via het contactformulier op zijn website

www.maestrobart.com.
dien. Begin de lente dus met een lach
en bezoek deze hilarische voorstelling! Vrijdag 16 maart en zaterdag 17
maart in Partycentrum De Meijert te
Mijdrecht. Aanvang 20 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn aan de
deur te verkrijgen. Kinderen tot 12
jaar (onder begeleiding) 6 euro, vanaf
12 jaar 8 euro en donateurs gratis.

Alle bands die tijdens het pinksterweekend op het hoofdpodium
optreden zijn nu bekend. Wie van 90's
hits houdt kan op vrijdag 25 mei zijn
hart ophalen. Naast 90’s NOW! en 2
Brothers on the 4th Floor treedt op
deze avond ook DJ Paul Elstak op.
Deze hardcore-DJ is bijvoorbeeld bekend van “Luv u more” en “Rainbow
in the sky” en de soundtrack van de
film “New Kids Turbo”.
Go Back To The Zoo, bekend van
“Hey DJ”, “Electric” en “Beam me
up” staat op zaterdag 26 mei op
het programma. Deze Nederlandse
poprockband zal dan samen met
DI-RECT en The Opposites voor een
knallende avond zorgen.
Vorige week maakte de organisatie
van het AJOC Festival al bekend dat

op zondag 27 mei Het Goede Doel en
De Dijk op het podium staan.
Voor maandag 28 mei, de Spektakeldag van het AJOC Festival, is BZB
toegevoegd aan het programma.
Deze Brabantse rock/feestband uit
Volkel zal die dag samen met De Coronas zorgen voor één en al feest. De
Coronas spelen liedjes op aanvraag
en zorgen gegarandeerd voor een
interactief spektakel.
De organisatie maakt binnenkort
bekend wie er in de tweede tent van
het AJOC Festival zullen optreden.
Vanaf 24 maart gaan er Early Bird
tickets in de verkoop via
www.ajoc.nl. Je koopt je kaarten dan
zonder BTW! Houd www.ajoc.nl in de
gaten voor actuele informatie over
het programma en de kaartverkoop.
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ERELOGE
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week cabaretier Wart Kamps, die
samen met zijn broer Tim het cabaretduo Kamps & Kamps vormt. Ereloge bezocht recent de derde try-out van de nieuwe voorstelling.

Kamps & Kamps 2

“Vroeger speelden we, binnen een visueel
spektakel, vooral onszelf”
Afgelopen periode speelde jullie beiden
buiten de Kamps & Kamps samenwerking. Hoe makkelijk ontstond deze
nieuwe voorstelling?
“Makkelijker dan de eerste (2009,
red.). Ik heb bij het RO-theater
veel aan acteren gedaan. Tim heeft,
samen met Arjen Lubach, meer
stand-up gedaan. Deze ervaringen
hebben we samengebracht. In het
herkenbare talkshow-format van
deze voorstelling zitten meer rollen
en interactie met het publiek. Tim
heeft hierin de rol van presentator,
ik speel meer de rollen. Wij zijn
geïnspireerd door de overkill aan de
snelle talkshows, het is leuk om–op
een antitheater manier- daarmee
te spelen en om te lachen. We zetten het fenomeen talkshow in een
fantasie, sprookjesachtige, absurdistisch nieuw daglicht.”

In het verleden was jij meer het pispaaltje. Dat lijkt nu minder.
“Ja, dat klopt wel. Toen Bor
(Rooyackers, red.) nog met ons
meespeelde was het lastig om hem
een taak te geven. Nu is het duidelijker, de een is de underdog en de
ander pest. Het vorige format, met
z’n drieën, was na vijf programma’s
een beetje op.”

Op welke manier werken jullie samen?
“Het spelen tussen Tim en ik gaat
heel erg makkelijk. We hebben echt
maar een half woord nodig om te
begrijpen wat de ander bedoelt,
het maak en bedenk proces gaat
heel erg snel, omdat je elkaar zo
door en door kent. Vroeger toen we
opgroeiden hadden we onze eigen
babybrabbeltaal, dat gebruiken nu
nog steeds. We hebben ook dezelfde
humor. Ik vind het makkelijker om
een voorstelling te maken met mijn
tweelingbroer dan met iemand
anders die net iets andere humor
heeft. Je moet dan meer diplomatiek zijn.”

Jullie spelen nu meer types en karakters.
“Er zitten, zeker voor mij, veel
meer rollen in dan in eerdere
voorstellingen. Er zitten ook wat
meer parodieën in. In het vorige
programma zaten ook al wel wat
sketches. Vroeger speelde we, binnen een visueel spektakel, vooral
onszelf.”

Jullie worden vergeleken met Monty
Python en Jiskefet. Vind je dat een
makkelijke of terechte vergelijking?

vergelijking wel, wij maken cabaret
op een absurdistische, rare en vaak
niet logische manier.”

Er is veel interactie met het publiek.
Is dat noodzakelijk om een goede
voorstelling te maken?
“Niet noodzakelijk. Bij ons werkt
het goed.”

Jullie spelen een lange serie try-outs.
Wanneer is de voorstelling af?
“Het staat denk ik nooit, we zijn
perfectionistisch. Het blijft tot de
laatste try-out voorstelling altijd in
ontwikkeling, tot de première op 24
maart in Leiden.”

Kamps & Kamps zijn te zien op 13
maart in De Griffioen (Amstelveen), op
16 maart in Achterom (Hilversum) en
op 17 maart in Theater Piet Mondriaan
(Abcoude).
www.cabaretsex.nl
(website Kamps & Kamps)
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE
foto merlijn doomernik

“Het is een eer. Ik snap deze

Film 'Son of Man': modern Paasverhaal

Tentoonstelling van het werk van de cursisten
van de beeldhouwer Willibrord Huijben
Op zaterdag 10 en zondag 11 maart
van 12 tot 17.00 uur exposeren
de cursisten van de Beeldhouwer
Willibrord Huijben hun op de cursus
gemaakte beeldhouwwerk in de
ontmoetingsruimte van het Viscentrum
Abcoude, Molenweg 19, 1391 CH
Abcoude				
Deelnemer zijn: Yvonne van Ankeren,
Carla Berkhof, Puck Bronk, Didy
Brugman, Thea de Bruin, Ivy Heffelaar, Joke van Kouterik, John Nijsen,
Jan van der Veen, Edward Wilkes en
Stijnie Zeldenrijk.
Cursisten zijn woonachtig in Abcoude,
Baambrugge, Breukelen en Ouderkerk
aan de Amstel.
Het getoonde werk is vrij werk en de
afgelopen jaren onder begeleiding

gemaakt op de cursus beeldhouwen
in het atelier van de kunstenaar aan
de Voetangelweg 7 in Abcoude op de
maandagavonden of dinsdagochtenden.
Over cursisten zegt de beeldhouwer
Willibrord Huijben: deelnemers aan
beeldende cursussen zijn andere mensen dan niet-cursisten. Het doen van
een cursus verandert mensen grondig.
Ik waarschuw er de eerste dag van
de cursus altijd voor: 'je kunt nu nog
terug, na vandaag zul je niet meer op
dezelfde manier in het leven staan'.
Ooit zal het na statistisch onderzoek
worden vastgesteld. Cursisten leven
langer, bewuster, leuker, ontspannener.
Het volgen van een cursus is net zo
cholesterolverlagend als de boter van
Becel en zou eigenlijk moeten worden
opgenomen in het ziekenfondspakket.

Onderweg naar Pasen wordt in
de 40-dagentijd op donderdag 22
maart door PKN De Morgenster
te Vinkeveen de film Son of Man
vertoond. Het is een eigentijdse
film waarin het lijdensverhaal van
Christus doorklinkt.
In het Zuid-Afrikaans filmdrama
(16+) is het bijbelverhaal overgebracht naar de 21e eeuw en
gesitueerd in de townships. Nooit
eerder werd Jezus gespeeld door
een zwarte acteur. Son of Man
maakt van de vier evangeliën
uit het Nieuwe Testament één
realistisch verhaal over verderf
en verlossing in het hedendaags
Zuid Afrika. Nergens komt de
actualisering ongeloofwaardig
over en toch heb je het idee dat de
film in bijbelse tijden is gedraaid.
Alle bekende iconen van het lijden
van Christus zijn vertaald naar
beelden die zo uit het dagelijkse
tv- of radionieuws zouden kunnen
zijn geplukt.
Als de burgeroorlog een nieuwe
fase ingaat, wordt uit een eenvoudig ouderpaar een goddelijk kind
geboren. Als het kind opgroeit en
getuige is van de onmenselijkheden in de wereld waarin hij leeft,

Lunchconcert Eline
Hofstra
Op dinsdag 13 maart geeft Eline
Hofstra uit Vinkeveen een lunchconcert in het Hofpoortziekenhuis
te Woerden. Eline Hofstra studeert
klassiek gitaar aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en
speelt op vele concerten in binnenen buitenland. Zij trad reeds op in
de grote zaal van het Concertgebouw. Dinsdag speelt zij werken van
Mertz, William Walton en Piazolla.
Het concert begint om 12.30 uur en
de toegang is vrij.

bieden zijn beschermengelen hem
aan te ontsnappen naar de hemel.
Hij weigert. Dit is zijn wereld en hij
moet deze wereld redden van het
werk van duistere machten. Als volwassen man reist hij naar de grote
stad voor geweldloos protest. Aan
de ernst van het verhaal voegt de
regisseur fijnzinnige humor, zang,
dans en poëtische beelden toe. Een
prachtige film die je raakt en bij je
binnenkomt.
Adres: Herenweg 253. Vinkeveen
(in het Ontmoetingscentrum achter
de kerk), zaal open 19:45 uur, aanvang film 20:00, entree gratis.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Van 't Hul Accountants en Belastingadviseurs

Terugkijken en vooruitzien
Bij Van ’t Hul Accountants en Belastingadviseurs in Wilnis houdt men zich bezig met de cijfers van ondernemingen. De jaarrekening is een registratie van hoe het gegaan is. Het biedt inzicht in de gang van zaken
van het afgelopen jaar. Terugkijken helpt om een analyse te maken voor de toekomst. Gerard van ’t Hul en
zijn zoon Gerd vinden het belangrijk dat er ook vooruitgekeken wordt naar de toekomst op korte en lange
termijn en dat de vinger aan de pols gehouden wordt om de koers goed in de gaten te houden. Persoonlijke
benadering en aandacht voor de klant staan bij Van ’t Hul Accountants dan ook centraal.
Het is dit jaar precies dertig jaar
geleden dat Gerard van ’t Hul zijn
eigen kantoor opende. Klein begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot
een kantoor met elf gespecialiseerde
medewerkers en met een vestiging in
Wilnis en sinds kort ook in Woerden.
Zoon Gerd volgde de voetsporen van
zijn vader en trad na het voltooien
van zijn opleiding vier jaar geleden
in dienst. “Wij hebben hier een
team van specialisten op verschillende gebieden van de accountancy, financiële dienstverlening en
belastingen,” zegt Gerard. “Dankzij
die brede kennis en ervaring kunnen
wij onze relaties goed bijstaan bij
de meeste bedrijfsbeslissingen. Wij
vinden onze opdrachtgevers vooral in
het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).
Maar we werken ook met grotere
ondernemingen die internationaal
opereren.” Met enige trots maken de
beide heren melding van het feit dat
ze in 2008 een vergunning hebben
gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om wettelijke
controles uit te voeren. Gerd: “Van de
paar duizend accountantskantoren in
Nederland zijn er ongeveer vierhonderd die zo’n vergunning hebben.
Daar zijn wij er dus één van. Die
wettelijke controles gelden voor be-

drijven met een bepaalde omvang en
omzet. Voor die bedrijven is wettelijk
voorgeschreven dat zij jaarlijks hun
jaarrekening door een accountant
laten controleren.”
Partner in Business
Van ’t Hul Accountants is toegerust
om het hele traject van de financiële
zaken van een onderneming te begeleiden. Gerd: “We doen de financiële
administratie tot en met de salarisadministratie. Voor wat betreft de
boekhoudkundige werkzaamheden
doen we dat tegenwoordig grotendeels online. We denken al jaren
digitaal. Het scannen van de facturen
en het digitaal opslaan en verwerken
van de gegevens is enorm efficiënt.
Dat is voor onze klanten dan ook
prijstechnisch erg aantrekkelijk. Dat
geldt zeker voor de kleine bedrijfjes
(ZZP-ers), waarvoor wij ook een
aantrekkelijke partner willen zijn.
De toegevoegde waarde is dat we
goed in de gaten kunnen houden hoe
het bedrijf zich ontwikkelt. Inzake
de salarisadministratie adviseren wij
geregeld bij het terugdringen van het
ziekteverzuim. Daartoe werken we
ook samen met een arboarts, die naar
de medische aspecten kan kijken.”
Andere activiteiten zijn onder meer

de wettelijke controles, het samenstellen van de jaarrekening en het
verzorgen van de belastingaangiftes
en dergelijke. “Daardoor krijgen we
ook een goed inzicht in het reilen en
zeilen van de ondernemingen van
onze klanten,”zegt Gerard. “Dat stelt
ons in staat om meer te doen dan alleen het cijfertjeswerk. Dankzij onze
ervaring kunnen we onze relaties
heel goed bijstaan bij de meeste ondernemingsbeslissingen. We streven
er naar om voor onze relaties een
‘partner in business’ te zijn. Voor ons
is de adviesfunctie zeker zo belangrijk als louter de administratieve
gegevensverwerking.”
De rol als adviseur
Veel ondernemingen hebben het de
laatste tijd moeilijk. De economie zit
tegen en het vraagt van de ondernemers veel creativiteit om het hoofd
boven water te houden. “Wij kunnen
en willen daar graag behulpzaam bij
zijn,” zeggen Gerard en Gerd. “Ons
klantenbestand bestaat uit een grote
diversiteit van bedrijven. Iedere onderneming is weer anders. Dat maakt
ons werk zo boeiend. Om onze rol als
adviseur goed uit te kunnen oefenen
moeten we het bedrijf goed kennen. Daarom onderhouden we veel

Zoon Gerd en vader Gerard van 't Hul: “Iedere onderneming is weer anders. Dat
maakt ons werk zo boeiend. Om onze rol als adviseur goed uit te kunnen oefenen
onderhouden we veel contact met ondernemers.”
foto patrick hesse
contact met de ondernemers. Cijfers
zijn belangrijk. Maar het gaat er ook
om hoe je met de cijfers omgaat en
wat resultaten betekenen voor de
toekomst. Wat is de koers van het
bedrijf? Winst is niet altijd bepalend.
De gang van zaken in het bedrijf
leveren bepaalde kengetallen op. Wij
zijn er goed in om die kengetallen
uit te leggen, te interpreteren en er
conclusies voor de toekomst aan te
verbinden. We zijn soms ook betrokken bij overnames van bedrijven of
bij moeilijke beslissingen zoals het
ontslag van werknemers.”
Netwerk
Naast de begeleiding van de individuele klanten, ziet Van ‘Hul voor
zichzelf een rol als adviseur in een
breder verband. Gerard: “Samen met
anderen beleggen we bijeenkomsten
voor ondernemers. In de vorm van

Italiaanse sfeer in Vinkeveen bij Lutz Fashion
Authenticiteit en kwaliteit staan bij Lutz Fashion centraal. Hun Italiaanse partners Fratelli Rossetti en Canali staan voor deze twee begrippen.
Met trots organiseert Lutz Fashion aanstaande zaterdag 10 maart een zeer bijzonder evenement. Een combinatie van de twee Italiaanse topmerken, Fratelli Rossetti en Canali. Bezoekers wanen zich deze dag in Italiaanse sferen!
De omgeving van Milaan herbergt
nog vele authentieke ambachten,
waaronder de leerbewerking en
kleermaker. De complete historie
van Fratelli Rossetti en Canali zijn
te vinden in Milaan en tot op de dag

van vandaag zijn de hoofdkantoren
van beide bedrijven hier gevestigd.
Luxe schoenen
Fratelli Rossetti, geleid door de
drie broers Rossetti, maakt vanuit
Parabiago luxe schoenen
voor dames en heren. Lutz
Fashion is vereerd met
het bezoek van twee persoonlijke schoenmakers
van de familie Rossetti
uit Italië. Aanstaande
zaterdag demonstreren zij
live het intensieve handwerk dat te pas komt bij
het vervaardigen van een
Fratelli Rosseti schoen.

Zaterdag kan men een maatpak van Canali laten
aanmeten.

Maatpak van Canali
Alsof één Italiaans label
op één dag niet genoeg
is, doet Lutz Fashion er
nog een schepje bovenop.
Naast Fratelli Rossetti
komt deze dag ook een
Italiaanse kleermaker van
Canali langs. Canali is net
als Fratelli Rossetti een
kwaliteitslabel wat Lutz
Fashion al jarenlang re-

Handgemaakte schoenen van Fratelli Rosetti.
presentatief weet te verkopen. Het
bedrijf bestaat inmiddels al 100
jaar! De collectie wordt gedragen
door gerenommeerde zakenlieden,
filmsterren en zelfs de president
van Amerika.
Hans Hagenaars vertegenwoordigt
Canali en is zaterdag met de kleermaker uit Italie aanwezig bij Lutz
Fashion. Het is een unieke kans om
een maatpak aan te laten meten

door deze authentieke kleermaker
van Canali. Mis het niet!
Benieuwd naar de kwaliteit uit
Italië? Ga een kijkje nemen. Voor
deze gelegenheid pakt chefkok David Hague tevens uit met heerlijke
Italiaanse delicatessen.
Lutz Fashion is gevestigd aan Herenweg 45 in Vinkeveen. Voor meer
informatie zie www.lutz.nl.

een seminar of werkconferentie
geven we dan informatie over actuele
zaken die voor ondernemers van belang zijn. We werken daarbij samen
met onder meer de Rabobank Rijn en
Veenstromen. Om de ontwikkelingen
in de markt goed te kunnen blijven
volgen onderhouden we ook goede
contacten met brancheorganisaties
en belangenverenigingen zoals de
Vereniging Industriële Belangen
(VIB).”

Van ’t Hul accountants en belastingadviseurs is gevestigd aan de Herenweg 104a
in Wilnis. Telefoon 0297 231717. Meer info
kan men vinden op
www.vanthul.nl.

Hizi Hair knipt voor
War Child
Van 9 tot en met 16 maart loopt de
actieweek ‘Radio 538 voor War Child’.
Dit jaar is de actie gericht op het
thema onderwijs voor oorlogskinderen.
Al vijf jaar laten de haarstylisten van
Hizi Hair in Mijdrecht, als erkend
partner van War Child, zien dat ze het
hart op de goede plek hebben. Deze
actieweek verdubbelt Hizi Hair alle
donaties die in de 55 kapsalons van
Hizi Hair voor War Child zijn gegeven,
met de ‘Jouw € 1,- = € 2,-’ actie voor
War Child. Daarnaast heeft Hizi Hair
nog twee acties op touw gezet om
minimaal 2.000 oorlogskinderen te
kunnen helpen.
Op zondag 11 maart knipt het voltallige team van Hizi Hair Mijdrecht
op de Markt in ‘s-Hertogenbosch
van 9 tot 23 uur voor 12 euro per
persoon. Daarmee helpt War Child één
oorlogskind. Om het geheel compleet
te maken veilt Hizi Hair i.s.m. Radio
538 een uitgebreide haarmetamorfose voor een bedrijfsafdeling (max.
12 personen). Het arrangement
komt vanaf vrijdag 9 maart op
www.538voorwarchild.nl te staan.
De afdeling die het hoogst biedt, is
van harte welkom in de studio op het
hoofdkantoor van Hizi Hair in Haarlem. Daar worden zij professioneel
geadviseerd en in de watten gelegd,
waarna ze de salon verlaten met een
goed gevoel over hun prachtige kapsel
en hun bijdrage aan War Child.
Meer info: www.hizihair.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
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Titel: Niet te filmen
Auteur: Barbara Kuipers
Barbara Kuipers werkte zeven jaar
bij verschillende realityprogramma’s als Dames in de Dop en Peking Express. In haar debuutroman
'Niet te filmen' geeft ze een onthullend kijkje achter de schermen van
reality-tv. De jonge Sophie komt
er al snel achter dat realityprogramma’s het niet zo nauw nemen
met de werkelijkheid. Van te voren
wordt het script geschreven, waarin
alles staat uitgewerkt: wie ruzie
gaat krijgen, wie zal vreemdgaan,
wie gaat huilen. Wat op televisie
spontaan lijkt, wordt in de realiteit
tot in de puntjes voorbereid, zonder
dat de kandidaten dat weten. Men
moet de kandidaten zo sturen en
manipuleren dat het script gevolgd
word. Sophie blijkt hier heel goed
in te zijn en weet ieders zwakke
plek uit te buiten. En wat niet
precies volgens het script gaat, de
‘Bijbel’ genoemd, wordt wel zo
gemonteerd dat het zo lijkt. Toch
begon het werk haar steeds meer
tegen te staan. Vooral bij Peking
Express, opgenomen in Thailand,
begint ze te twijfelen. De lokale bevolking word uitgebuit om alles zo
goedkoop mogelijk te krijgen. Hoewel iedereen in zijn achterhoofd
weet dat reality programma’s niet
echt zijn, heeft dit boek toch indruk
op mij gemaakt. Het heeft mijn kijk
op realityprogramma’s veranderd en me een stuk kritischer
gemaakt. Het boek is ontzettend
vlot geschreven. Ook de verhaallijn
over het privé leven van Sophie is
leuk en spannend. Voor ieder die
geïnteresseerd is in dit onderwerp,
absoluut een aanrader.
gelezen door madelon tiemens

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

Een duister vermoeden
Elizabeth George
De machtige en
invloedrijke Sir
Bernard
Fairclough
roept
inspecteur
Thomas
Lynleys
hulp in bij
het onderzoek naar zijn neef. Diens
dood wordt afgedaan als een noodlottige verdrinking, en er is zo op
het eerste gezicht niets dat anders
doet vermoeden. Maar wanneer
Lynley de hulp inroept van zijn
vrienden Simon en Deborah St.
James, wordt algauw duidelijk
dat het binnen de Fairclough-clan
wemelt van de geheimen, leugens
en motieven. Terwijl Deborah
onderzoek doet naar de zoon van
Sir Bernard, Nicholas Fairclough,
raakt ze geïntrigeerd door Nicholas’ beeldschone vrouw. Intussen
graven Lynley en Simon naar informatie over de rest van de familie,
onder wie de verbitterde ex-vrouw
van het slachtoffer en de man voor
wie hij haar verliet. Naarmate het
onderzoek vordert, begint de positieve reputatie van de Faircloughs
steeds meer deukjes te vertonen en
dreigen het bedrog en de leugens
iedereen in de familie te vernietigen…
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Week 36 			
Sofie Sarenbrant
De zomer
is voorbij in
het vissersdorpje
Brantevik.
Voor de
families
Winter en
Malm is
het een

schoongemaakt en opnieuw geordend
toen ik zag de er weer eens een
lekkere lekkage was. Precies daar
waar ik net alles bloedig op orde
had gemaakt lag een plas water.

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

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

Blue Wednesday
Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Hebben ze het over Blue Monday,
nou, ik had deze week een hele
grote Blue Wednesday! Stond al op
met een flinke snotneus, laat tijdens
het vullen van de schappen een fles
wijn kapot vallen (nee, helaas geen
witte wijn) dan begint het opeens
te regenen en hoor ik ergens in de
winkel water op de grond druppelen.
Ik had net de hele demo hoek met
espresso machines opgeruimd,

Advertentie50x63.indd 1

Boeken tip 5...

22-7-09 19:21

Gelukkig had mijn koffiebrander net
een nieuwe lading Lentekoffie en
Lentethee gebracht, dus ik dacht,
Viv laat al het werk uit je handen
vallen, –nee, geen andere wijnflessen– en ga eens lekker zitten om die
versgebrande koffie door te proeven.
De Lentemelange wordt vanzelfsprekend aan het begin van de
maand maart gebrand en omdat hij
maar 3 maanden per jaar verkrijgbaar is en er natuurlijk elk jaar een
andere kwaliteit van de oogst is, is
het altijd een verrassing wat ze er
nu weer van gemaakt hebben.
De Lentekoffie is een heerlijke
Midden-Amerikaanse zonovergoten
koffiemelange. Dat zonnetje kun je

regenachtige vakantie geweest
en de stemming is niet optimaal.
De beste vriendinnen Johanna
en Agnes zijn allebei zwanger
en zullen binnen een paar weken
bevallen. In een poging om hun
vakantie toch nog vrolijk af te
sluiten, bezoeken de stellen een
karaoke-avond in de plaatselijke
bar. Maar daar gaat iets afschuwelijk mis en wanneer ze de volgende
ochtend wakker worden, blijkt
Agnes verdwenen. De verdwijning
van Agnes is schokkend nieuws en
de politie én pers werken er hard
aan om de zaak op te lossen. Het
wordt een angstaanjagend gevecht
met de tijd.
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De hemelverdiener 		
Ayad Akhtar
Nog voordat
hij haar ooit
ontmoet
heeft, is de
twaalfjarige Hayat al
gebiologeerd
door Mina,
een goede
vriendin van
zijn moeder. De verhalen over deze
mooie, briljante vrouw maken
haar bij voorbaat tot een legende.
Hij ziet reikhalzend uit naar haar
komst. Mina is Pakistan namelijk ontvlucht en komt bij hen in
Amerika wonen. Hayats vader is
minder enthousiast. Hij heeft bij
zijn vertrek uit Pakistan bewust
de fundamentalistische wereld
achter zich gelaten en probeert
zich zo goed mogelijk aan te
passen aan zijn nieuwe, westerse
leven. De komst van Mina brengt
echter weer vrolijkheid en geluk
in het gezin, waarin vaak onenigheid heerst. Ook laat Mina Hayat
kennismaken met de schoonheid
en kracht van de Koran. Voor de
ogen van zijn vader verandert
hij volledig. Wanneer Mina het
gezin verlaat om haar eigen leven
te gaan leiden, wordt Hayat zo
diep getroffen door gevoelens van
jaloezie dat zijn gedrag rampzalige
gevolgen heeft voor de mensen van
wie hij het meest houdt.

een beetje proeven door het frisse
zuurtje dat je in de afdronk proeft.
Als je dat in een koffiemelange
proeft, kun je er van uit gaan dat er
veel Midden/Zuid Amerikaanse koffieboontjes inzitten, omdat die iets
hoger zijn in zuurgraad. De meeste
mensen beginnen te gruwelen als
ik het heb over een zuurtje in de
koffie, maar geloof me: het maakt
een koffie zo vriendelijk! Verder was
de koffie een tikkeltje fruitig en een
vleugje kruidig. In de afdronk zat
een klein zoetje. Jaja, dat koffieproeven doet niets onder voor het
proeven van wijn, hoor!
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Gevaarlijke vrouwen 		
Clare Conville
In deze gids
voor het
moderne
leven delen
drie sterke
vrouwen hun
levenservaring. Met
citaten uit
de literatuur,
filosofische
wijsheden, humor en een stijlvolle nieuwe kijk op oude thema’s,
wijzen zij de moderne vrouw de
weg naar de hogere levenskunst.
Moeders, zussen, dochters en
vriendinnen bespreken voortdurend
met elkaar hoe ze moeten leven
met zichzelf, met mannen en met
elkaar, Gevaarlijke vrouwen komt
met sprankelende antwoorden.

5

Tot dusver niets aan de hand
Sylvia Witteman
Er is niets
leukers dan
afluisteren.
Wie goed
oplet kan
op straat, in
winkels, het
openbaar
vervoer of
waar dan
ook de
vreemdste
gesprekken opvangen. Willekeurige passanten die zich onbespied
wanen voeren vaak absurde, groteske of hilarisce conversaties. In
deze bundel wisselt Witteman haar
gebruikelijke uitzinnige uiteenzettingen af met het bespioneren van
mensen in haar omgeving. Dat
levert hilarische, maar vaak ook
ontroerende taferelen op. Wat
hebben die keurige dames in het
seksmuseum te bespreken? Hoe
loopt het af tussen die twee Marokkaanse jongens en de ligfietser?
wat gebeurt er als er een auto op
een Amsterdamse tram knalt?

vliegtuig zit richting Zuid-Afrika
en het lijkt wel alsof de wolkjes
boven mijn hoofd opklaren. Lekker
in nazomerse temperaturen de wijngaarden van onder ander Boschendal afstruinen met lieve collega’s
en kijken waar al die mooie flesjes
vandaan komen!
Wat we allemaal mee gaan maken
lezen jullie natuurlijk volgende
week! Ik hoop dat ik het in één
column gepropt krijg….

Doordat het een medium roast
koffie is, kan deze voor iedere
zetmethode gebruikt worden. Dus
heerlijk als espresso en top als een
filterkoffie.
Tijdens het relaxen en het drinken
van deze koffie bedenk ik me
opeens dat ik over drie dagen in het

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

Door Patrick Hesse

Le Virage in Mijdrecht

Schoonheid zit van binnen
Om maar met de deur in huis te vallen: het pand is geen architectonisch hoogstandje, maar voor iedereen
die een bezoekje heeft gebracht aan Le Virage (Le Virage is de Franse benaming voor ‘de bocht’, een uiterst
logische naam daar het restaurant in de bocht op de N201 aan de rand van onze gemeente ligt). Het uiterlijk dekt niet de lading, want eenmaal binnen is het warme gezelligheid alom. Te beginnen met het personeel
dat je onmiddellijk een gevoel van welkom geeft: fijn dat u er bent! Het kan niet anders dan dat je je hier
helemaal thuis voelt. De zeer sfeervolle verlichting en warme tinten voelen goed aan, de open haard brandt
en op de achtergrond hoor ik een lekker jazzy nummer van Simply Red. Vanavond ben ik op stap met collega Michael Reuling, accountmanager bij A-side media en tevens mijn maatje als het gaat om de autotesten
die we samen maken voor deze krant. Michael en ik kunnen het buitengewoon goed met elkaar vinden en er
is dus altijd gespreksstof. Naast auto's is Michael ook een liefhebber van lekker eten!
Voor deze rubriek had ik in 2009
Le Virage al bezocht en kom ik een
paar keer per jaar ‘snoepen’ in het
eetparadijsje van Philip Dalmeijer. En
had Philip een mooie gelegenheid om
ons uit te nodigen. Er is een nieuwe
ster aan het firmament: de nieuwe
chef-kok Gerrit- Jan Bos, een zeer
gedreven en enthousiaste vakman,
die vanavond een aantal gerechten
voor ons bereidt en zal laten zien
waar Le Virage toe in staat is. Ik kan
u verzekeren; gezien de uitstekende
reputatie van Philip en zijn personeel
heb ik er werkelijk alle vertrouwen in
en kunnen Michael en ik ons opmaken
voor een culinair verwen-feestje.
We beginnen met een frisse amuse:
bavarois van kingcrab. Inmiddels is het
gezellig druk. Een groep oudere heren
zit gezellig te borrelen en achter ons
nemen twee zakenheren plaats, die
onder het eten een overeenkomst
schijnen te willen bewerkstelligen. Als
het van het restaurant zou afhangen,
zouden we hier gerust van een ‘done
deal’ kunnen spreken.
Inmiddels staat Philip aan onze tafel

met een schitterend gepresenteerd
voorgerecht: de Plateau du Chef,
een proeverij van vijf entrees die op
de kaart staan waaronder: Japanse
zalm – zalm op drie manieren bereid:
een tartaar met wasabi, een spiesje
met Japanse yakitori en een krokante
tempura op wakamé; dan Vitello
Tonato – gebraden kalfslende met tonijnmayonaise, gefrituurde kappertjes
en gemengde salade; foie gras – paté
van eendenlever met gerookte kip, gerookte eendenborst en vijgencompote;
Zegveldse paling met makreelmouse
en carpaccio – dun gesneden Black
Angus ossenhaas met pijnboompitjes,
rucola, Parmezaanse kaas en een
basilicum mayonaise.
Michael en ik zitten optimaal te
genieten van het beste dat Le Virage
te bieden heeft, helemaal top!

autotesten voor de komende maand,
is daar het hoofdgrecht: hertenbiefstukbout gesneden geserveerd met
een aardappelpoffertje, rode kool met
appel met een warme cranberry saus
met bessenjenever.
En weer is het smullen geblazen, en
komen we tot de conclusie dat het
hoge niveau dat we van Le Virage
gewend zijn, met de komst van Chef
Geritt-Jan Kok alleen maar naar een
nog hoger pijl gebracht is. Daar worden we op zijn minst erg vrolijk van.
Nadat we persoonlijk kennis hebben
gemaakt met de nieuwe Chef, die ook
nog een een sympathieke vent met
humor is, komt hij met een plateau
met een selectie prachtige kazen.
We proberen een paar verschillende
smaken die Gerrit-Jan persoonlijk

Na dit geweldige entree is de toon
goed gezet en wordt er vervolgd met
een tussengerecht: coquilles Saint
Jacques – gebakken coquille op prei,
fijne bieslook en een Hoegaarden
roomsaus. Zelden zulke lekkere coquilles gegeten. Terwijl Michael en ik
plannen maken voor een nieuw rondje

Kunstexpositie noodt tot gespreksstof

Veenhartkerk wil graag gastvrij ontmoetingspunt zijn
Traditioneel staat de kerk bekend als een gemeenschap waar ingetogen Gods woord wordt verkondigd. De
Mijdrechtse Veenhartkerk is volop bezig het eigen imago eigentijdser te maken. Je vindt er geen traditioneel orgel, want op zondag speelt er een band. Natuurlijk is en blijft de bijbel centraal staan. Maar gesprekken die voor en na de diensten plaatsvinden bieden volop mogelijkheden met elkaar van gedachten te wisselen. Nu is er een extra stimulans met elkaar van gedachten te wisselen: de kunstexpositie “Jezus Verbeeld”
biedt daar volop mogelijkheden toe. Deze is tot zondag 8 april te zien.
door paul bosman

Voorganger Gerbram Heek opent
de deur om ons in de gelegenheid
te stellen de bijzondere expositie te
bekijken. Bijzonder, dat mag worden
gezegd. Zo staat er in de kerk een
tent waar mensen lekker in kunnen
plaatsnemen. Zitten op een kussen
kun je zo met andere gasten over van
alles en nog wat bomen. Een lang
touw hangt vanaf het plafond naar
beneden en vertelt het eigen verhaal.
Een groot portret geheel vervaardigd
uit bladzijden van de Bijbel oogt
niet alleen fraai, maar biedt stof tot

heeft geselecteerd. Ondanks dat we
aardig aan onze taks zitten, verleidt
hij Michael nog met een selectie van
desserts, die wederom mooi gepresenteerd zijn. Ik ga voor de Illy koffie met
verse melk en zelfgemaakte bonbons.
We zitten zeer voldaan voor ons uit
te kijken. Eerlijk gezegd kunnen we
beiden geen boe of ba meer zeggen.
Zowel Michael als ik hebben nog een
afspraak elders en dus nemen we
afscheid van Philip, Gerrit -Jan en het
team van Le Virage en complimenteren hen nogmaals met dit geweldige
culinaire paleisje.

nadenken. De expositie trekt door
Nederland en is vervaardigd door een
twintigtal kunstenaars. Ieder laat op
zijn of haar eigen manier zien hoe
men tegen Jezus aankijkt. Maar wat
nog belangrijker is, de expositie daagt
uit tot nadenken en je eigen verbeelding te maken. Op zondag 11 en 25
maart is er na de dienst een moment
om met elkaar in gesprek te gaan.
Op donderdag 29 maart is er een
kijk-, praat- en doe-avond rondom het
thema. Op deze avond kan iedereen
die dat wil ook creatief aan de slag.
Gerbram Heek: “Toen we ons nieuwe

gebouw betrokken hadden we het
vastomlijnde plan meer te willen zijn
dan de traditionele kerk. Mijdrecht
is een prachtige plaats om te wonen
en te werken. Toch denken we dat
velen eenzaam zijn, of behoefte
hebben aan een goed gesprek. Dat
kunnen kerkelijke maar ook niet
kerkelijke mensen zijn. Daar willen
we op inspelen. We willen een plek
bieden waar men zichzelf kan zijn.
Gekscherend gezegd: sommigen gaan
naar een bruin café of kroeg om een
boom op te kunnen zetten, laat onze
kerk die rol als ontmoetingspunt ook
maar vervullen. Wij serveren echter

wel een kopje koffie en een koekje of
een glaasje fris.”
“Natuurlijk is het brengen van de
boodschap voor ons belangrijk,” zo
vervolgt hij. “Daarnaast is het onze
bedoeling mensen tot nadenken aan
te zetten. Dat doen we door activiteiten te organiseren. Als voorbeeld geef
ik onze filmavonden waar iedereen
welkom is en kan aanschuiven. Maar
ook deze expositie is een voorbeeld
dat we mensen naar onze kerk willen
trekken en elkaar te ontmoeten in
een ongedwongen sfeer. Mensen het
gevoel geven dat ze er bij horen is
onze missie.”
Met deze kunstexpositie wil de Veenhartkerk je dus uitdagen om op zoek
te gaan naar wie Jezus is. Iedereen
is van harte welkom. De diensten op
zondag beginnen om 10.30 uur .De
Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a in Mijdrecht. Meer informatie vind je op www.veenhartkerk.nl.

Restaurant Le Virage
Hofland 212
3641 GK Mijdrecht
info@le-virage.nl
Maandag t/m zondag keuken
geopend van 12.00 uur tot 22.00
uur

En de buitenkant van Le Virage?
Geloof me, echte schoonheid zit
absoluut van binnen...!
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Gratis genieten van
kunst en wijn
Op 31 maart 2012 opent de Toonzaal haar deuren in combinatie
met een wijnproeverij. Bezoekers
kunnen dan in een ongedwongen
sfeer genieten van prachtige kunst
en mooie wijnen. Niet alleen
wordt de gehele collectie getoond
van Arend Bezoen, bestaande uit
ruim 100 kunstwerken, variërend
van pentekeningen tot olieverf
schilderijen; ook zijn enkele
werken te zien van Monique Hetterschijt.
Tevens is er gelegenheid een
aantal verrassende wijnen te proeven van Country Wine, mogelijk
gemaakt door Bergh Real Estate.
Gratis genieten van kunst en wijn
kan op 31 maart 2012 tussen 15
en 18 uur in de Toonzaal, Rendementsweg 2b te Mijdrecht.
Meer informatie:
www.toonzaal.net
of tel. 06-22961101.

De Ronde Venen

Videoclub DRV viert
40-jarig jubileum
Videoclub De Ronde Venen is 40
jaar geleden op 15 maart 1972
opgericht als vereniging van smalfilmenthousiasten. Anno 2012 is
de techniek zo ver gevorderd dat
met digitale camera’s en geavanceerde computertechniek semiprofessionele resultaten bereikt
worden. Zelfs met de smartphone
kan tegenwoordig in HD worden
gefilmd, kijk maar op internetsites
als Youtube en Vimeo. Maar... hoe
mooi de techniek ook is en wat
je met technische hulpmiddelen
ook kunt bereiken, het maken van
een goede en boeiende film hangt
af van degene die de camera
vasthoudt en de creativiteit van de
maker.
Dit 40-jarig jubileum wordt
gevierd op zondag 15 april aanstaande met een 'VideoMarktdag'
in Sociaal Cultureel Centrum De
Boei te Vinkeveen.
Is videofilmen ook uw hobby kom
dan eens kennismaken met een
actieve club, die allerlei soorten
films maakt onder andere speelfilms, documentaires, vakantiefilms enz. Ook worden leerzame
club/werkavonden gehouden op
een donderdagavond eens in de
veertien dagen in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen. Leden worden met raad en
daad bijgestaan bij het monteren
en verwerken van door hen gemaakte films.
Eens per jaar wordt een videocursus gegeven voor beginnende en
gevorderde filmers.
Kijk voor meer info op:
www.videoclub-derondevenen.nl.

DE GROENE VENEN

Annelies Veerhuis, remedial teacher in Mijdrecht:

“Door bezuinigingen komt de zorgleerling in
het gedrang”
Annelies Veerhuis is al jarenlang leerkracht in het basisonderwijs en
startte in het voorjaar van 2011 een praktijk voor Remedial Teaching
aan het Hofland in Mijdrecht. Remedial teaching is begeleiding van
kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen. Nu de zorg binnen het
onderwijs steeds meer in de knel komt, zou persoonlijke en deskundig
begeleiding en voor veel kinderen een uitkomst kunnen zijn.
“Grappig hoe kinderen je iedere keer
weer kunnen verrassen. Neem nou
het meisje dat wekelijks bij mij in

de praktijk komt. Voorover gebogen
met rode wangen druk bezig met de
sprongen van tien: van 90 naar 100
naar 110. Zegt ze ineens ‘zullen we
ook eens van 85 naar 95 en zo doen
want die vind ik altijd zo moeilijk.
Help je me even?’ Dan weet ik weer
even helemaal waarom ik het onderwijs ben ingegaan.
Wrang dat in dezelfde week als
ik dit stukje schrijf, leerkrachten
worden opgeroepen te gaan staken,
omdat de nieuwe maatregelen het
onderwijs in de kern treffen. Door
bezuinigingen komt de zorgleerling in
het gedrang. We hebben allemaal te
maken met grotere klassen, waarin
meer kinderen zitten die op een of

andere manier speciale aandacht en
zorg nodig hebben. En juist die zorg
komt op de tocht te staan. Leerkrachten willen wel professionaliseren is
mijn ervaring, maar dan moeten de
voorwaarden wel in orde zijn.
In mijn praktijk voor remedial
teaching ligt mijn kracht in een individuele aanpak en zorg op maat.
Als het gaat om leren, gaat het over
relatie. Samen met het kind ontdekken waarom het moeite heeft met
rekenen of spelling, waarom het
leren maar niet wil lukken, en ontdekken waar zijn of haar kracht wel
ligt. Kinderen kunnen meestal zelf
feilloos aangeven waar het aan schort
en waar de pijnpunten liggen. En ze
kunnen ongelooflijk trots zijn als ze
een getalstructuur ineens wél door
hebben, een spellingregel op kunnen
diepen wanneer ze die nodig hebben,
of enthousiast zijn omdat de toets op
school zo goed uitpakte.
We starten altijd met het bespreken
van de voorgaande week. ‘Wat ging
er goed, hoe kwam dat? Was er nog
iets lastig in je werk, wil je nog iets
vragen?’ Ik wil aansluiten bij het
onderwijs dat de kinderen in de klas

krijgen. Meestal is het zo dat ouders
bij mij aankloppen met een dossier
van de basisschool of de gegevens van
een onderzoeksbureau. Een gesprek
met hen, maar ook met het kind zelf
werkt daarnaast zeer verhelderend.
Ik leg contact met de leerkrachten
als de ouders dat toestaan, en maak
zo een compleet plaatje. Soms is er
meer onderzoek gewenst, maar liever
ga ik snel aan de slag met het kind.
Dan komt mijn expertise om de hoek
kijken, over de ontwikkeling van het
rekenen en lezen, de vaardigheden
die daarbij vereist zijn, en de cruciale
momenten wanneer kinderen kunnen
struikelen.
Ik neem de kinderen bij de hand, en
begeleid ze dwars door het landschap
van getalstructuren, regeltjes en inzichten. Frustratie herkenning, inzicht
en trots, alles komt aan de orde. En
als je iets niet kunt onthouden, dan
bedenken we een manier om het op
te zoeken. Gebruik de gereedschappen die je wel hebt, en pak de draad
weer op in het reguliere schoolwerk.”
Meer info op

www.anneliesveerhuis.nl.

Rondleiding Stinzenflora in de tuin van Slot Zuylen
Slot Zuylen is in het bezit van een Engelse landschapstuin, waar allerlei soorten stinzenplanten
prachtig tot hun recht komen, met name in het vroege voorjaar. Een ideaal moment om onder begeleiding van een deskundige gids op verkenning te gaan. Op woensdagmiddag 21 maart 2012 kan
men deelnemen aan de rondleiding Stinzenflora in de tuin van Slot Zuylen.
Stinzenplanten zijn planten die in
het verleden bijna uitsluitend werden
aangetroffen rond de zogenaamde
stinzen en staten in Friesland; versterkte stenen landhuizen welk werden omgeven door een gracht en een
boomsingel. De schaduwrijke plekken
onder deze bomen waren een ideale
voedingsbodem voor stinzenplanten.
Stinzenplanten hebben hun bloeitijd
in het vroege voorjaar.

door de bijzondere wijze van tuinieren die daar plaatsvindt, waardoor
een specifiek stinzenmilieu ontstaat.
Stinzenplanten zijn van oorsprong
uitheems, en moesten vroeger worden gekweekt en uitgeplant. Later
raakten zij veelal verwilderd. Ze zijn
nu niet meer weg te denken uit het
Nederlandse cultuurlandschap. Een
verscheidenheid aan soorten siert de
tuin van Slot Zuylen.

Stinzenplanten voelen zich zeer thuis
in de historische tuinen rondom landgoederen, kastelen en buitenplaatsen

Henny van der Wilt, hovenier te Slot
Zuylen, deelt haar liefde voor de
historische tuin graag met u en zal

De natuur wordt wakker
De vorst is het land uit, heel erg koud
zal het niet meer worden. De kou
in februari heeft zo zijn sporen achtergelaten. De Viburnum, Ceanothus
en andere, minder vorstbestendige
planten hebben het zichtbaar zwaar
te verduren gehad. Als ik langs
mijn heesterroosjes in de voortuin
loop, zie ik de donkere ingevroren uiteinden van de takjes en de
verkleurde dorre blaadjes. Je snapt
niet dat deze op het oog morsdode
zielige struikjes over een week of zes
prachtige frisgroene planten kunnen
zijn. Daar moet ik nu wel een uurtje
voor aan het snoeien!
De roos laat zich graag en makkelijk
kortwieken. Gebruik om te beginnen
altijd scherp en schoon gereedschap.
Snoei eerst de dunne takjes en de
takken die elkaar kruisen helemaal
weg. Zorg dat er een mooi open geraamte overblijft. Vervolgens kunnen
de overgebleven takken tot op 3 à
5 ogen teruggesnoeid worden. Knip
altijd boven een oog dat naar buiten
wijst, daar zal de nieuwe tak gaan

groeien. Door zo te snoeien zorg je
voor een mooi gevormde rozenstruik.
Andere ook op eenjarig hout groeiende heesters zoals de Vlinderstruik
(Buddleja), de grootbloemige
Clematis, de Pluimhortensia’s en
de Hortensia Annabelle kunnen nu
ook fors worden teruggesnoeid. Let
op, niet alle Hortensia’s groeien op
eenjarig hout; bij de Macrophilla
worden alleen de dikste stelen, waar
oude bloemen opzitten weggeknipt
voor een verjongingssnoei. Op de stelen waar geen oude bloemen zitten
zullen zich dit jaar bloemen vormen.
Als leidraad: heesters die op eenjarig
hout bloeien, geven bloemen na de
langste dag.
De dode stengels en bladeren van
alle vaste planten kunnen nu ook
weggeknipt worden, de komende
weken komen ze na hun winterslaap
weer boven de grond. Mochten ze
niet op de juiste plek staan, dan
kunnen vaste planten prima in maart
worden verplaatst.

u tijdens de rondleiding
volop over haar passie, de
stinzenflora, vertellen.
Gegevens:
Woensdag 21 maart 2012,
aanvang rondleiding:
13.30 uur en 15.00 uur
(theeschenkerij open:
13.00 uur), duur van rondleiding: 60 minuten.
Entree: 5 euro. Reserveren
is noodzakelijk op 0302440255 of per e-mail via:
info@slotzuylen.nl.

Voor mensen met iets minder groene
vingers: een vaste plant is
dus niet een plant die het
jaar rond zichtbaar is,
maar een plant die in
de herfst verkleurt
en boven de grond
afsterft om vervolgens onder de grond
te overwinteren.
Ze komen in het
voorjaar weer naar
boven om te groeien
en te bloeien.
Na al het snoeien en
ruimen nog even de
grond lekker los maken,
zodat er genoeg zuurstof
bij kan. Rest nog het geven
van een organische bemesting
of droge koemestkorrels en de
tuin is er helemaal klaar voor.
Veel plezier in de voorjaarstuin!

Met vriendelijke groeten,
Hilda Visser www.tuinontwerphetgroenehart.nl.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Ans Bruggeman, Stichting Spel en Sport De Ronde Venen

Soepele spieren en gewrichten door watergymnastiek
De Stichting Spel en Sport De Ronde Venen biedt senioren de gelegenheid om door middel van sport en spel
meer te bewegen en de conditie op peil te houden of te verbeteren. Een bijkomend effect is tevens dat het
samen sporten mensen bijeen brengt en het sociale contact met elkaar bevordert. Een van de activiteiten
van de stichting is watergymnastiek. Zweminstructrice Ans Bruggeman vindt watergymnastiek een ideale
manier om de ouder wordende gewrichten en spieren soepel te houden.
Al meer dan dertig jaar is Ans Bruggeman actief in de zwemsport. Toen
ze in 1980 naar Mijdrecht verhuisde was ze net klaar met de cursus
zweminstructrice van de Koninklijke
Nederlandse Zwem Bond. “Ik ben
toen gestart met het babyzwemmen
in Vinkeveen. Een jaar later kwam
daar de Zwem en Duikvereniging
Mijdrecht bij. Vervolgens ging ik ook
les geven bij de Reddingsbrigade.
Ik heb al die jaren met heel veel
plezier veel van mijn vrije tijd aan
de rand van het zwembad doorgebracht. Zwemmen is een heerlijke
sport die je tot op hoge leeftijd kunt
beoefenen. En het is erg goed voor
je conditie en het soepel houden van
gewrichten en spieren. Daarom doen
we al vanaf 1990 aan watergymnastiek. Daarbij richten we ons vooral op
ouderen. In het begin deed ik dat bij
de Stichting WORV (Welzijn Ouderen
De Ronde Venen). Tegenwoordig valt
dat onder de Stichting Spel en Sport
De Ronde Venen.”
Deze stichting heeft onlangs de naam
veranderd. De toevoeging ‘55+’ is
vervangen door ‘De Ronde Venen’.
Daarmee wil men aangeven dat
de leeftijd van 55 jaar geen strikte
leertijdsgrens is om te kunnen deelnemen. De stichting rekent eenieder
die zich bij de senioren thuis voelt, tot
de doelgroep.
Meer bewegen in het water
“Watergymnastiek is voor iedereen
de moeite waard,” zegt Ans. “Maar
vooral voor ouderen is het een ideale

bewegingssport. Bij het bewegen in
het water ondervind je geen belasting. Je kunt in het water oefeningen
doen, die je op de kant nooit zou
durven. Veel ouderen zijn bang om te
vallen. Daar heb je in het water niet
veel last van. Wanneer je al een keer
je evenwicht verliest ga je hoogstens
kopje onder maar je doet jezelf geen
pijn. Bij watergymnastiek zorgen we
er om te beginnen voor dat het water
lekker warm is. Je hoeft ook niet te
kunnen zwemmen. Er zijn onder onze
deelnemers zelfs mensen die watervrees hebben. Maar ook die kunnen
prima mee doen. De lessen spelen
zich af in een ondiep bad waar iedereen kan staan. Verder kan iedereen
aan de oefeningen mee doen. We maken zoveel mogelijk gebruik van de
eigenschappen van het water. Lopen
in het water is bijvoorbeeld zwaarder
dan lopen op de kant. Je voelt in
het water dan ook heel goed dat de
spieren zich moeten inspannen. We
werken ook met tal van materialen
en hulpmiddelen en zo komen gedurende zo’n les alle gewrichten aan
de beurt. En het mooie is dat je na
afloop geen spierpijn hebt. Heel leuk
zijn ook de evenwichtsoefeningen die
we in het water doen.”
Ans legt uit dat de persoonlijke
mogelijkheden bepalen hoever de
deelnemers gaan met het uitvoeren
van de oefeningen. “Je kunt, zoals
gezegd in het water meer dan op de
kant. Maar ik wijs er altijd op dat
men nooit moet forceren. Wanneer
een bepaalde oefening pijn gaat

doen, doe je gewoon even niet mee.
Watergymnastiek is ook iets anders
dan aquajoggen. Dat gaat op het
ritme van muziek en die oefeningen
zijn een stuk pittiger dan wij bij watergymnastiek doen. Bij ons gaat het
wat rustiger en in feite kan iedereen,
ongeacht de leeftijd, meedoen. En
juist voor de mensen van wie het
lichaam af en toe niet meer zo soepel
functioneert is watergymnastiek een
ideale bewegingssport.”
Doelgroepen
Met de komst van het nieuwe zwembad zijn ook de mogelijkheden om
activiteiten voor speciale doelgroepen
toegenomen. “Het bad biedt daartoe
veel mogelijkheden,” zegt Ans. “Maar
je moet het wel zelf organiseren. Het
zwembad zelf doet niks en ook de
gemeente doet niks op dat gebied.
Het is de stichting Spel en Sport die
het watergymnastiek organiseert. Zo
zijn er andere initiatieven. Denk aan
Multi Mondo waar men zich onder
meer specifiek richt op mensen van
buitenlandse afkomst. Ze hebben
nu een flinke groep vrouwen die
regelmatig komt zwemmen. Ik ga
daar af en toe ook nog wel eens
helpen als dat nodig is. En eigenlijk
zouden nog veel meer vrouwen daaraan deel moeten nemen. Ik kan me
ook voorstellen dat er speciale lessen
voor gehandicapten georganiseerd
worden. Het Veenweidebad biedt voldoende mogelijkheden om dingen te
organiseren. Maar of speciale doelgroepen ook aan bod komen hangt

Huizenbezitters kunnen honderden euro’s belasting besparen

De Hypotheekshop strijdt tegen te hoge WOZ-waarde
De Hypotheekshop lanceert een nieuwe dienst voor huizenbezitters, om te strijden tegen de te hoge WOZwaarden. Met de WOZ-Service biedt De Hypotheekshop aan huizenbezitters een uitgebreide rapportage
van de actuele situatie en verschillende instrumenten om bezwaar te kunnen maken bij de gemeente.
Alerte huizenbezitters kunnen honderden euro’s belasting besparen.
Frans Claessens, eigenaar van De
Hypotheekshop aan Hofland 19 in
Mijdrecht: “De Waarde Onroerende
Zaken (WOZ) houdt in veel gevallen geen rekening met de recente
waardedaling van veel woningen. Op
deze waarde zijn echter wel allerlei
belastingen gebaseerd, zoals de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait.
Huizenbezitters betalen hierdoor
vaak veel te veel belasting. Dit kan
oplopen tot honderden euro’s per
huishouden.”
WOZ-service
De WOZ-Service van De Hypotheekshop biedt huizenbezitters een
uitgebreide rapportage gebaseerd op
actuele gegevens van Kadasterdata.
nl. Daarnaast biedt de WOZ-Service
informatie om bezwaar te maken

Frans Claessens (links) en zijn collega Hans Schiphorst
bij de gemeente en wordt er een
voorbeeld bezwaarschrift meegeleverd. Dit bezwaarschrift kan worden
aangevuld met de eigen gegevens
en motivatie. De WOZ-Service kost

normaal € 24,95, maar is tot 8 april
gratis aan te vragen bij de vestiging
van De Hypotheekshop Mijdrecht.
Kijk voor meer informatie op

www.hypotheekshop.nl/woz-service.

Ans Bruggeman: “Watergymnastiek is een ideale manier om ouder wordende
gewrichten en spieren soepel te houden.”		
foto patrick hesse

dus af van het particuliere initiatief
van enthousiaste vrijwilligers die er
hun schouders onder willen zetten.”
De watergymnastieklessen worden
gehouden op dinsdag en donderdag
van 11.00 tot 11.45 uur en van
12.00 – 12.45 uur. Er is, zeker op
de donderdagen, nog wel plaats voor

nieuwe deelnemers. Meer informatie
kan men vinden op de site van de
stichting Spel en Sport De Ronde Venen: www.spelensportdrv.nl. “Uiteraard
kan men ook eerst eens komen kijken
of een keertje een gratis proefles
nemen,” aldus Ans Bruggeman.

Rosa FM's Behind the Grooves beleeft
400e radiouitzending
Vandaag, vrijdag 9 maart is het toonaangevende 80s oldschool classics,
rare grooves en underground funk radioprogramma Behind the Grooves
voor de vierhonderdste keer te beluisteren. Het programma startte op 2
maart 2004 op RosaFM, de lokale omroep voor de toenmalige gemeente
Abcoude. In de jaren is Behind the Grooves uitgegroeid tot één van de
toonaangevende radioprogramma’s op dit gebied. Het wordt niet alleen op
RosaFM uitgezonden, maar ook via APCS Radio en Radio A6 in Almere.
In de jaren van Behind the Grooves
is de samenstelling van programmamakers wel gewijzigd. In 2004 zijn
Remco ‘Touwtje’ ter Haar en Frankie
Rodriquez gestart met het programma
waarbij DJ André na bijna een jaar
zich bij het programma voegde. Net
na de 200ste uitzending is DJ André
gestopt bij Behind the Grooves en
zijn Marcel van de Schraaf en Wilco
Kruijt het team komen versterken.
Even daarna is ook Frankie Rodriquez
opgestapt vanwege andere verplichtingen. Gelijktijdig was Gerrit van
der Kolk al geregeld te vinden in de
studio tijdens de uitzending en heeft
de taak van ‘controller’ van de show
vlak daarna op zich genomen. Wilco
Kruijt is net als Frankie vanwege andere bezigheden gestopt met Behind
the Grooves, maar vanaf 2009 is de
samenstelling in handen van Rondeveense programmamakers als Marcel
van de Schraaf, Remco Touwtje en
Gerrit van der Kolk. Tijdens de 400e

uitzending zijn alle oud medewerkers
van Behind the Grooves weer te horen
zijn in een dubbele uitzending. Behind
the Grooves start om 19.00 uur en is
te horen tot 01.00 uur vannacht. Om
19.00 uur starten de huidige programmamakers met hun jubileumuitzending in het format zoals je dat
gewend bent. Om 20.00 uur maken de
‘BTG mix legenden’ hun opwachting,
namelijk Frankie Rodriquez, Wilco
Kruijt en Brian Cotino. Om 22.00 uur
start de ‘legacy Edition’ met Frankie,
DJ André en Remco, waarbij het oude
programma format weer terug is met
alle vaste items zoals het ‘Freak Hour’,
waar alle ‘hard to find’ vinyl weer op
draaitafel komt te liggen. Luister dus
vrijdagavond 9 maart naar Behind the
Grooves op RosaFM, de lokale omroep voor de gemeente De Ronde Venen op 107.6 ether, 103.3 UPC kabel
of via internet rosafm.nl, www.apcsradio.
com of www.radio-a6.nl. Kijk voor meer
info op www.behindthegrooves.nl.
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AUTO & MOTOR

Geneve

Gisteren openden in Genève de deuren van de 82e Autosalon. De grootste en belangrijkste autobeurs in Europa. De plek waar alle merken
met hun nieuwe modellen komen. Voor de pers zijn de dinsdag en
woensdag voor de opening hectisch. Al het nieuws moet zo snel mogelijk op de website staan en naar de redactie gestuurd worden. Dat betekent dat je dinsdag op de beurs moet zijn. Primeur is het kernwoord
op die dag. Easyjet zit volgepropt met journalisten, hotels in Genève
zijn de hele week volgeboekt. Autofabrikanten en –importeurs vliegen
hun beste PR-mensen in. Ook laten ze dj’s als David Guetta en Tiësto
langs komen voor muzikale ondersteuning bij de onthullingen van
nieuwe concepts en bereiden sterrenkoks maaltijden op de beursstand.
En als je groots uitpakt is er voldoende nieuws. Zoveel dat we deze
week anderhalve pagina vullen en volgende week ook nog wat nieuws
laten zien.

Audi

Terwijl Mercedes de nieuwe A-Klasse presenteert, trekt Audi de lakens
van de nieuwe A3, concurrent van de A-Klasse. De derde generatie A3
is wat betreft afmeting bijna even groot als zijn voorganger. Het is het
eerste model dat gebruik maakt van het MQB onderstel van de Volkswagen groep, dat de basis vormt voor alle toekomstige modellen van
Audi, Volkswagen, Seat, Skoda en de rest van de merken. De A3 wordt
leverbaar met diverse motoren, zoals onder meer de bekende 1.4 en 1.8
FSI en 2.0 TDI. Ook is de RS4 te bewonderen. Deze is alleen leverbaar
als Avant. Voorzien van een atmosferische 4.2 V8 met 450 pk en 430
Nm. Hiermee sprint de bruut in 4,7 seconden naar de 100 km/u. De top
ligt op 250, maar voor wat extra geld zorgt Audi dat je de 280 aantikt.

Door Michael Reuling

Chevrolet

Chevy toont in Genève de nieuwe
aanvulling op de Cruze sedan en
hatchback; de station. Het merk
grijpt de kans meteen aan om ook
de andere modellen een lichte
facelift te geven. Met name de koplampen, mistlampen en velgen zijn
onder handen genomen. De Cruze is
leverbaar met diverse benzine- en
nieuwe 1.7 en 2.0 dieselmotoren.

Ford

De Fiesta ST Concept is eigenlijk geen concept, maar het bijna-productiemodel dat vrij rap in productie zal gaan. De 1.6 EcoBoost turbomotor levert 180 pk op de voorwielen en vormt daarmee concurrentie
voor de 500 Abarth. De sprint naar 100 km/u zou onder de 7 seconden
moeten lukken.

Citroën

De DS3 Racing was al een kek
karretje, nu komt Citroën met de
DS4 Racing. Een concept car die zo
goed als zeker in productie gaat. De
showauto is 35 mm verlaagd en de
spoorbreedte is met 55 mm toegenomen aan de voorzijde, achteraan
met 75 mm. De diffusor, voorspoiler
en brede wielkasten geven de DS4
een extra stoer uiterlijk. Onder de
kap ligt een 1.6 THP met 256 pk.

Honda

De NSX wordt ook getoond in Europa. Eerder was de Acura NSX
al gespot op autobeurzen, maar nu is de auto zichtbaar met Honda
embleem. De V6 benzinemotor krijgt hulp van twee elektromotoren,
waardoor het vermogen rond de 400 pk zal liggen.

Dacia

Je hoeft je niet meer te beperken
tot de Logan MCV als je met zeven
personen op pad wilt. De nieuwe
Lodgy biedt nog meer ruimte!
Zo kun je alle stoelen weghalen
waarna je maar liefst 2.617 liter
bagageruimte hebt. Vanaf september staat de auto bij de dealer met
een 1.2 TCe viercilinder turbo met
115 pk of een 1.5 diesel met 90 of
110 pk. Sinds 1 maart kun je overigens Dacia’s online bestellen via de
site van de importeur.

Ferrari
Bentley

De EXP 9 F is Bentleys voorproefje van de SUV. Wat betreft het
uiterlijk; smaken verschillen, maar of dit nou een formule is voor succes? Het Engelse merk wil 25.000 stuks van zijn nieuwe SUV gaan
verkopen, dat overigens nog in de concept-fase is. Onder de kap ligt een
6.0 twin-turbo W12 uit het schap van Volkswagen. Uiteraard gekieteld
zodat de achterwielen 600 pk en 800 Nm te verwerken krijgen. Ook
wordt een V8 overwogen.
Die 4.0 V8 is nu te vinden in de vernieuwde Continental GTC. Dankzij
twee turbo’s ligt het vermogen op 507 pk en 660 Nm koppel. De top ligt
op 301 km/u en 100 km/u is bereikt na 5,0 seconden.

Uiteraard heeft ook Ferrari iets nieuws, namelijk de opvolger van 599
GTB en GTO. Maak kennis met de prachtige F12 Berlinetta. Voorzien
van een dikke 6.3 V12 in het vooronder, die een astronomische 740 pk
en 690 Nm levert. Gewoon, op de achterwielen.

Hyundai

In Detroit staat een Veloster met
201 pk, Nederland moet het doen
met maximaal 186 pk. Hiermee
sprint de asymmetrische Veloster in
ongeveer 8 seconden naar de 100
km/u. Krachtbron is de 1.6 GDI
met twee turbo’s. In stijl van het
design van Hyundai presenteert het
merk ook de nieuwe i20. Één van
de twee leverbare krachtbronnen
is de nieuwe 1.1 liter driecilinder
dieselmotor met 75 pk. Deze heeft
een uitstoot van slechts 84 gram/km
en kan daarom ook na 1 juli van dit
jaar BPM- en wegenbelasting vrij
aangeschaft worden. Dat geldt ook
voor de 1.25 viercilinder benzinemotor met 85 pk.

Fiat

Naast de nieuwe Panda, die binnenkort op deze autopagina uitgebreid
aan bod komt, toont Fiat de 500L. Een 4,14 meter lange Fiat 500, met
vijf deuren en vijf ruime zitplaatsen. Eind dit jaar verschijnt de auto op
de markt.

BMW

Naast de nieuwe M6 Coupé (4.4 V8, bi-turbo, 560 pk en 680 Nm) en
Cabrio heeft het merk de 6 Gran Coupe gepresenteerd. Een auto tussen de
5- en 7-Serie, met een meer coupé-achtige vormgeving, ala de Mercedes
CLS. Binnenkort zal er waarschijnlijk ook een M6 Gran Coupé komen.

Binnenkort in
De Groene Venen
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Infiniti

De tweezitter Emerg-e levert 408 pk en is aangedreven door twee elektromotoren met een lithium-ion-accupakket, vier omvormers, een 1.3
supercharged driecilinder en brandstoftank (en tevens range extender).
De benzinemotor komt van Lotus. Dit alles laag en zo efficiënt mogelijk verspreid onder de huid van deze prachtig gelijnde bolide, zodat
sportieve prestaties gegarandeerd zijn. De 0-100 sprint is voorbij in 4
seconden en binnen 30 seconden zit je op de top van 208 km/u. Dit is
overigens theoriepraat, voorlopig mag deze concept alleen maar stralen.

Kia

Kia vernieuwt de Cee’d. Op vrij korte
termijn staat de nieuwe hatchback al bij de
dealers, later dit jaar volgt de net gepresenteerde station. Veel gegevens geeft Kia
niet vrij, maar verwacht dezelfde motorisering als de hatchback, met benzine- en
dieselmotoren met vermogens variërend
van 90 tot 140 pk.

Lamborghini

Een publiekstrekker ter waarde van 2,1
Miljoen euro. Dat is wat er betaald is
voor de Lamborghini Aventador J. Een
eenmalig model op basis van de Aventador.
Geen dak, maar wel een vermogen van
700 pk. De one-off is verkocht aan een
(nu iets minder) vermogend persoon uit
het Midden-Oosten. En dat betekent dat
zelfs Lamborghini dit model niet in haar
fabriekscollectie zal hebben staan.

Jaguar

De prachtige C-X16 wordt in productie genomen. Deze kleine sportwagen valt onder de XK en gaat de concurrentie aan met de Porsche
Cayman R en 911 Carrera. Ook van de C-X16 komen hardcore versies
die af stappen van comfort en gaan voor pure sportiviteit. Naar alle
waarschijnlijkheid komt de auto binnen nu en twee jaar op de markt.
Ander nieuws is er in de vorm van de XF. Deze is nu leverbaar als
Sportbrake. Een stationversie van de XF met 1.675 liter bagageruimte.

Land Rover

Lexus

Terwijl Land Rover zojuist de miljoenste Discovery gebouwd heeft,
toont het in Genève de cabrioversie van de Evoque. Een voorzetje voor
de eerste premium SUV
cabrio. Naar verwachting
zal het merk kijken hoe
de reacties zullen zijn in
Genève, waarna snel een
beslissing wordt genomen
over serieproductie. Na
groen licht zal de auto
rond 2014 de markt
bestormen.

Enige weken terug was de nieuwe
GS al te zien in het Louwman
Museum, uiteraard vraagt de GS
nu veel aandacht in Zwitserland.
De nieuwe GS zal komende zomer
bij de dealers staan. Daarnaast
toont het merk de licht gewijzigde
RX, maar ook de LF-Lc Concept
Car. Deze achterwiel aangedreven
concept car levert 500 pk met een
CO2 uitstoot van 150 gram/km. De
Full Hybrid 2+2 sportcoupé laat
zien waar het merk naartoe wil de
komende jaren.

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Kunst op wielen
Vandaag geen verhaal over PK’s, acceleratie, remkracht of zithouding. We gaan het hebben over kunst! Maar
dan natuurlijk wel ‘kunst op wielen’. Op deze pagina heb ik me vaak uitgelaten over de vormgeving van motoren en dat ik sommige motorfietsen zo mooi vind dat ik er uren naar kan kijken. Wat vormgeving betreft
zou ik voor de tweewieler die ik vandaag test niet warm lopen: een bromscooter; ik heb zelf een paar Vespa’s
in mijn bezit gehad dus weet ik waar ik over praat. Maar in dit geval gaat het om een imitatie retro-Vespa
uit China. Niet echt mijn ding eerlijk gezegd, ware het niet dat deze ‘Chinees’ onder handen is genomen door
de airbrushkunstenaar van het Trike Centrum in Mijdrecht en dus van top tot teen bijzonder origineel geairbrushed is. En daarmee is het werkelijk een uniek en magistraal kunstwerk geworden.
Het airbrushen werd in de jaren
zeventig mateloos populair onder de
noemer ‘landschap spuiten’. Een van
de toppers was in die tijd de Nederlandse/Indiaan Roy Inka. Wat begon
met eenvoudige landschappen is door
de jaren heen enorm ontwikkeld.
De scooter is werkelijk van top tot
teen geairbrushed met diverse tafereeltjes. Op beide ‘billen’ van de scooter een afbeelding met een songtekst;
links Sympathy for the Devil van de
Rolling Stones en de andere kant Ring
of Fire van Johnny Cash. Er is teveel
te zien om op te noemen. Dit moet je

gewoon zien: zelfs het topkoffertje is
volledig geairbrushed. Deze scooters
zijn ongelooflijk hip en dus zie je ze op
iedere hoek van de straat. Maar als je
echt op wilt vallen is dit een spectaculaire manier. Er zal in ieder geval veel
over gesproken worden als u ergens
aankomt.
De scooter heeft slechts 427 kilometer gereden en is, op een klein plaatje
(wat licht beschadigd is) van het stuur
na, in nieuwstaat. Hij staat te koop
bij het Trike Centrum. Nieuw doen
deze scooters rond de 1.100 euro,
maar wat vraag je voor een kunstwerk
waar al voor ruim 3.000 euro aan

airbrush-uren inzit en dat een echte
‘one of a kind’ is. Kan je überhaupt
een prijskaartje aan dit functionele
kunstwerk hangen? Van eigenaar Yehudi van het Trike centrum mag hij voor
1.950 euro van eigenaar wisselen. Ik
zou er zelf vervolgens niet mee gaan
rijden, maar gewoon als pronkstuk in
de huiskamer zetten...

TCV
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-255546
www.trike-centrum.nl

AUTOSCHADE... WAT NU?
MOET IK NU NAAR DE REPAR ATEUR
DIE OP DE GR OENE K AART STAAT?

NEE HOOR, THEO REPAREERT
VOOR ALLE VERZEKERINGSMAAT SCHAP P IJEN
ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN:

THEO VAN RIJN REGELT ’T VOOR U!
Constructieweg 58, 3641 SN Mijdrecht, 0297 282657

www.theovanrijn.nl of
www.groenautoschadeherstel.nl
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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 wij in de volgende editie.

Woordzoeker week 10

Sudoku week 10
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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© Puzzelland

B

N

Arduin
Buitenland
Burgervader
Claim
Galmgat
Huiselijkheid
Inter
Knager
Kundig
Langarmig
Lichtwerking
Maart
Mierik
Nadering
Nederig
Oxford
Paasdag
Pingelen
Prijsverschil

Selva
Tempering
Turks
Uitfluiten
Uwer
Wachtwoord
Winkelpand
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Oplossing puzzels week 9
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Vrijwilligers bij Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Wilnis

Functie: Jr applicatiespecialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Teamleider servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Facilitair Medewerker Kantoor
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: boekhoudkundig medewerker/aankomend
controller
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Servicemonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden
Functie: Technisch commercieel verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Hulpkracht Golfterrein m/v (Dinsdag- en/of
woensdagavond van 16.30 tot 21.00)
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Amstelveen

Functie: Commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoper/accountmanager (planten)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Projectleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: PHP programmeur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
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