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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 6 maart 2010

• Not Your Daughter’s Jeans special en Lutz
of Hats, exclusieve hoeden van Herma
de Jong, Lutz Fashion, Vinkeveen
• Plork en de Aannemers, Immitsj, Mijdrecht
• Wilnis straat van de week bij Eigen huis &
Tuin, RTL4

Zondag 7 maart 2010
• Open Dag, Roekz, Vinkeveen
• Rovenians, PKN Ontmoetingskerk, Wilnis

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

Nieuw clubgebouw en uitbreiding kunstgras
voor Hockey Vereniging Mijdrecht
Zaterdag 27 maart
Kom in de Kas
in De Ronde Venen

Hockey Vereniging Mijdrecht heeft een contract getekend met aannemer H.M. van Scheppingen uit Mijdrecht
voor de uitbreiding en renovatie van het clubhuis van de hockeyvereniging. Het gebouw, hierboven als impressie te
zien, is een ontwerp van architectenbureau H.W. van der Laan uit Mijdrecht. Ook krijgt HVM de beschikking over
een nieuwe strook kunstgras. Volgende week start de club de actie 'Kras HVM naar een nieuw clubhuis', waarmee
mooie prijzen te winnen zijn. Lees verder op pagina 18.

Lintje voor

Extra abonnementskosten
voor uw
verzekeringsadviseur?

Dat kan anders!

ascol.nl

Sauerbreij

BY TWEED BNO

startersbundel:
+ ontwerp logo/huisstijl
+ f.c. drukwerkpakket
+ uniek ontwerp website
+ eenvoudig, flexibel cms
+ compleet hostingpakket
tijdelijk € 2.500,–

www.pprzzlight.nl

Nicolien Sauerbreij is woensdag in Den Haag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  De populaiure snowboardster uit
De Hoef won vorige week goud op de Winterspelen in Vancouver. Sauerbreij kreeg het lintje in de Ridderzaal opgespeld door demissionair
minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sauerbreij was woensdag supertrots nadat ze een lintje opgespeld had gekregen
vanwege haar gouden succes bij de Olympische Spelen in Canada. “Dit zijn bijzondere dagen,” zei de snowboardster. “Dit zal ik niet vaak
meer meemaken. Het is allemaal heel mooi.” Sauerbreij stapte na het opspelden van het lintje in de bus om naar de koningin te gaan.
“Ik ben niet zenuwachtig, maar het is wel een apart moment. Ik ga haar in ieder geval bedanken voor de fax die ze mij heeft gestuurd.”

Verbouwingsactie
tot

50 % korting
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Toezegging wethouder onvoldoende voor bewoners

Wethouder wil vrachtverkeer
Dukaton 50% reduceren

Hoe gaat het nieuwe zwembad heten?
De bouw van het nieuwe zwembad in Mijdrecht is in volle gang. In de
loop van dit jaar gaat het bad open. Nu heeft het nieuwe zwembad nog
een naam nodig. De gemeente De Ronde Venen denkt nu samen met
haar partners na over een nieuwe naam. Graag wil de gemeente daarbij
ook gebruik maken van de ideeën van de inwoners.
Hebt u een goede suggestie?
Stuur dan vóór 12 maart 2010 uw
voorstel in en maak kans op een
half jaar gratis banen of recreatief
zwemmen voor 1 persoon. Mail
uw idee naar: naamzwembad@
derondevenen.nl. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van
de gemeente De Ronde Venen en
Optisport beoordeelt alle inzendingen en kiest de definitieve naam.
De definitieve naam wordt geselecteerd uit de hele verzameling
suggesties (van gemeente, partners
of inwoners).
De naam wordt officieel onthuld
tijdens de opening van het nieuwe
zwembad.
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VVV Hollands Midden
stopt activiteiten
De VVV Hollands Midden beëindigt
eind dit jaar haar werkzaamheden.
De activiteiten worden overgenomen door een regionaal bureau van
toerisme. Negen gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek gaan vanaf 2011
financiële bijdragen leveren aan dit
nieuwe bureau.
VVV Hollands Midden voert toeristische informatie- en promotieactiviteiten uit in twintig gemeenten in de
provincies Noord-Holland en Utrecht.
Het vestigingennetwerk omvat Aalsmeer, Uithoorn, Vinkeveen, Hilversum
en Naarden; VVV-agentschappen zijn
gevestigd in Amstelveen, Bussum en
Huizen. Echter, als gevolg van deze
subsidieombuiging kan de VVV Hollands Midden in de betreffende gemeenten de VVV-dienstverlening niet
meer volgens de landelijke VVV gastheerschapformule uitvoeren. De VVV
Hollands Midden raakt niet alleen
de subsidie-inkomsten kwijt, maar
verliest ook de inkomsten uit VVVdiensten en -producten. De inkomsten
die in de overige elf gemeenten in
het werkgebied van de VVV Hollands
Midden worden gegenereerd zijn
onvoldoende voor een financieel en
anderszins verantwoorde voortzetting van de exploitatie in afgeslankte
vorm. De Raad van Toezicht van de
Stichting VVV Hollands Midden is tot
de slotsom gekomen dat de doelstellingen van de VVV onder de gegeven
omstandigheden niet meer kunnen
worden gerealiseerd. Daarmee is
beëindiging van de activiteiten onafwendbaar geworden.
Tot het einde van het lopende kalenderjaar zal de VVV Hollands Midden
alle werkzaamheden volgens plan
uitvoeren. Dat geldt zowel voor de
informatie en dienstverlening in de
VVV-vestigingen als voor de promotie- en reserveringsactiviteiten. De
VVV Hollands Midden heeft aan de
totstandkoming van een regionaal
bureau voor toerisme voor Gooi
en Vechtstreek een constructieve
bijdrage geleverd. Aan de bestuurders van het gewest zijn voorstellen
gedaan voor intensieve samenwerking
in deze regio. De VVV streeft ernaar
zoveel mogelijk know-how, activiteiten, vestigingen en medewerkers aan
het nieuwe regionaal bureau voor
toerisme en andere organisaties over
te dragen.

Op de Dukaton en in het gemeentehuis te Mijdrecht zijn televisieopnames gemaakt door de Tros. De vele
protesten van de bewoners over
de geluidsoverlast van het vrachtverkeer op de Dukaton hadden de
interesse opgewekt van de makers
van het programma Tros Regelrecht. Een protestactie van kinderen en volwassenen en navraag bij
de gemeente ontlokte wethouder
Dekker de uitspraak dat hij zou
zorgen voor een vermindering van
50% vrachtverkeer op de Dukaton
te Mijdrecht.
Sinds 1985 strijden de bewoners
rondom de Dukaton in Mijdrecht
tevergeefs om maatregelen tot
vermindering van sluipverkeer
over de Dukaton. Tot nu toe heeft
dat slechts geleid tot een '30 km
schoolzone' en het wegnemen van
twee verkeersdruppels.

De grootste overlast, het sluipvrachtverkeer, wordt niet opgelost
en het 30 km gebod wordt door het
vrachtverkeer niet nageleefd.
Op de Dukaton werd een protest
demonstratie gehouden die ondanks
de vakantie ongeveer 50 volwassenen en kinderen op de been
bracht. Vrachtauto’s werden daarbij
tegengehouden (zie foto). In het
gemeentehuis onderkende wethouder Dekker het probleem en zegde
de woordvoerder van de Tros toe
dat hij er op korte termijn voor zou
zorgen dat het vrachtverkeer op de
Dukaton met 50 % gaat verminderen. Het instellen van omleidingroutes moet daar borg voor staan. De
bewoners zijn niet tevreden met de
toezegging. “Geen vrachtverkeer
en handhaving 30 km daar gaan we
voor,” aldus de woordvoerder van
de bewoners. De uitzending vindt in
maart plaats.

Luistervink
Vreemd
Vanmorgen werd ik wat vreemd
wakker. Het is wel een woensdag
als alle andere zou je denken,
maar toch. De afgelopen weken
heb ik duidelijk wat gemist.
Meestal loopt RVB driftig in het
rond te stappen. Aangevoerd door
hun leider die de hamer pakt en
palen de grond in ramt waarop de
borden, die aangeven hoe goed ze
wel zijn, worden geplaatst. Ook
miste ik het ellenlange geleuter
over de achterstand die Vinkeveen
heeft ten opzichte van de andere.
Hij vond dat de ander te prominent op de verkiezingsborden was
te zien. Nee, niets van dat al. Wel
vond de voorlopige discussie over
de nieuwe naam plaats. Groot
Vinkeveen, daar heb je weer het
gevoel van altijd achtergesteld
te zijn. Ook de twee strubbelaars
vonden zichzelf weer in de strijd,
nu over de naam. Heerlijk.
Maar de gang met het rode potlood mogen we dit keer nog niet
maken. We wachten op de herindeling die er staat aan te komen.
Inmiddels vertegenwoordigt dit
gebeuren een reeks missers van
jewelste. Piet wil niet met Klaas
of andersom en daar is al heel wat
over afgesproken. Nu het politieke
schip is vastgelopen en de Haagse
boel een flink aantal maanden, zo
niet jaren onder zeil gaat, wordt
het verhaal weer heel anders.

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte. In de week van 7 t/m 13 maart 2010 zal een van de ruim 65.000
landelijke vrijwilligers ook langs uw deur komen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak onzichtbare
ziekte die in Nederland één op de vijf mensen boven de twintig jaar
treft. In totaal ruim 2,3 miljoen mensen, die als gevolg van reuma leven met pijn en beperkingen. Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen tegen deze ingrijpende, onzichtbare ziekte kan
op termijn leiden tot genezing. Daar is nog veel geld voor nodig.
Onzichtbare ziekte
Reuma heet ook wel de onzichtbare ziekte. Ruim 2,3 miljoen
mensen in Nederland moeten rekening houden met hun ziekte bij
alles wat ze doen. En dat geldt
niet alleen voor oudere mensen:
3.000 kinderen in Nederland
hebben geen onbezorgde jeugd
als gevolg van reuma. Zij kunnen
niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen
van hun bewegingsapparaat. Ook
het vaak zware medicijngebruik
met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit.
Reuma drukt op de samenleving
als geheel. Tweederde van alle
reumapatiënten is jonger dan 65
jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
en de zorgverlening kosten zo’n

13 miljard euro per jaar. Kortom:
reuma is een maatschappelijk
probleem waarvan we ons nog te
weinig bewust zijn.
Steun van iedere Nederlander
nodig
Reuma zo snel mogelijk de wereld uithelpen is alleen mogelijk
met voortdurend onderzoek naar
medicijnen en behandelmethoden. Er is al veel bereikt, dankzij
het hoge niveau van Nederlands
reumaonderzoek. Het Reumafonds financiert dit onderzoek,
geeft voorlichting en vraagt
maatschappelijke aandacht voor
de ziekte. Voor deze inspanningen krijgt het Reumafonds
geen overheidssubsidie. Daarom
is het geld dat met de jaarlijkse
collecte wordt opgehaald hard
nodig.

Het zou zo maar kunnen zijn dat
er geen besluit wordt genomen
over de herindeling. Als er op
voorhand geen meerderheid voor
het voorstel is, doet dat de nieuwe
club die ons land gaat aanvoeren. Kan de hele discussie weer
opnieuw een aanvang nemen. Dan
zullen we tegen het einde van
het jaar gewoon weer voor onze
oude vertrouwde kernen mogen
kiezen en begint het plaatselijke
gekissebis gewoon weer opnieuw.
Komt Breukelen dan toch alsnog
bij ons? Wil Kockengen toch nog
ons broertje of zusje zijn? Wie het
weet mag het zeggen.
Het zou wel zo kunnen zijn dat
het intense verdriet dat ik dit
keer niet mocht stemmen wordt
overstemd door het gevoel van
niet meer te willen. Waarom zou
je je immers druk maken te kiezen
voor lieden die de eigen prietpraat
verkiezen boven daadkrachtig
constructief handelen.
Luistervink
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Kort Nieuws

G-schaatsen bij IJsclub Nooitgedacht Wilnis

De Ronde Venen

In december heeft ijsclub Nooitgedacht een start gemaakt met een groep
g-sporters. Op de Venen-on-Ice baan te Mijdrecht zijn zes workshops gegeven aan enthousiaste g-schaatsers. Deze groep is bedoeld voor sporters
die net even meer aandacht nodig hebben om het schaatsen onder de knie
te krijgen. De workshops op de Venen-one-Ice baan was, mede dankzij
hoofdsponsor Dukdalf uit Mijdrecht, een groot succes. Met tien g-sporters
is een start gemaakt op de Jaap Eden baan in Amsterdam. Er is al veel
vooruitgang te zien bij alle schaatsers. Nog veel belangrijker is het plezier
dat de schaatsers beleven! Dankzij sponsoren Börger en Watersport Kroese
zijn er hulpmiddelen om het iedereen wat makkelijker te maken. Het
schaatsseizoen is helaas alweer bijna voorbij, de komende twee weken is
de groep nog te vinden op de Jaap Eden baan. Volgend jaar gaat de groep
weer verder. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl.

Horizon op
Midpoint FM

Zondag 7 maart, van 9.00 tot 10.00
uur, verzorgt Horizon het eerste deel
van een serie van vijf uitzendingen
over het thema: Verhulde waarheid. In deze serie staat het beter
begrijpen van religieuze teksten centraal. Het eerste deel gaat over het
ervaren van God bij het lezen van de
bijbel. De uitzending wordt herhaald
van 17.00 tot 18.00 uur. Aan de
discussie nemen deel: ds. Gerbram
Heek, Mijdrecht, Pieter Koopmans,
Mijdrecht, dr. Joop Snoek, Aalsmeer,
pastor Wim Vernooij, Vinkeveen.
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

De Hoef

Oecumenisch
Project Koor
Het Oecumenisch Project Koor in
De Hoef heeft inmiddels een drietal
projecten succesvol afgerond. Achterliggende gedachte is dat lang niet
iedereen meer zin of tijd heeft in
wekelijkse repetities maar nog wel
steeds graag zingt. Om die reden
staan met name kerkkoren onder
druk en moeten vaak besluiten om
te stoppen omdat er te weinig leden
zijn. Het OPK probeert dit gat op te
vullen met tweemaal per jaar een
project op te pakken en dat in niet
meer dan zes repetities gestalte te
geven. Het vierde project staat inmiddels in de startblokken, de repetities zullen op de maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur plaatsvinden,
te beginnen met maandag 12 april.
Uitvoering van het ingestudeerde
zal dan plaatsvinden tijden een
Oecumenische dienst op 16 mei a.s.,
de zondag vóór Pinksteren. Dirigent
voor dit project is Wim Brands uit
Bodegraven en de begeleiding is
in handen van Charles Rademaker.
Aanmelden of informatie inwinnen
kan bij bramkeizer@planet.nl
tel. 0297-593835.

Wilnis

Je mag er zijn...!
De afdeling De Ronde Venen van de
Nederlandse Patiënten Vereniging
houdt donderdag 25 maart 2010
haar jaarvergadering. Spreker voor
deze avond is dhr. Nico van der Voet
met het thema ‘Je mag er zijn’.
Waarin hij vanuit Bijbels perspectief
één en ander zal toelichten over
deze ‘kreet’ voor alle mensen uit de
samenleving, in het bijzonder voor
mensen met een zwakkere positie
op lichamelijk of geestelijk gebied.
De jaarvergadering wordt deze keer
gehouden in het verenigingsgebouw
‘De Roeping’, Kerkstraat 12, 3648
AK Wilnis om 20.00 uur. De koffie
staat om 19.45 klaar. Voor meer
informatie hierover en/of over onze
vereniging kunt u contact opnemen
met het secretariaat. Mw. J. van de
Westeringh-Kardol, tel. 775574, ook
via de mail derondevenen@afdelingnpvzorg.nl kunt u ons bereiken.

Weekmarkt verhuist binnenkort
Vanaf 6 mei wordt het Raadhuisplein een stuk gezelliger.
Na veel gepraat is het er dan toch van gekomen. De kogel is door het
Raadhuisplein. Iedereen heeft op z´n Hollands zijn of haar zegje kunnen doen. Momenteel wordt hard aan de aanpassingen van het plein
gewerkt. Die lagen vanwege de langdurige vorstperiode achter op
schema. Op de markt zelf heerst tevredenheid.
Kaashandelaar Smorenburg maakt
al achttien jaren deel uit van de
vaste kern die de Mijdrechte
markt vorm geeft. Mijdrecht heeft
wel wat, vertelt Smorenburg. Hij
stond destijds al op het marktplein
nabij de Prinses Margrietlaan en
maakte de verhuizing naar het
Burgemeester Haitsmaplein mee.
Zelf is hij groot voorstander van de
verhuizing naar het Raadhuisplein.
De markt zal straks, nog meer dan
nu, in de loop gaan liggen. Wat is
er nu beter voor de consument,
winkelier en marktkoopman dan
een bundeling van activiteiten. Even
naar de Hema of naar Zeeman
leidt automatisch naar de markt en
andersom. Mensen die echt voor de
markt komen worden geprikkeld
ook de andere winkels aan te doen.
In ieder geval om even te kijken of
er iets van hun gading te vinden is.
Andersom geldt dat natuurlijk ook.”

Smorenburg kent heel wat bezoekers die de markt aandoen. “Ook
mijn collega ondernemers waarvan
de meesten ook al jaren in Mijdrecht staan. Het Raadhuisplein ligt
een stuk meer in de luwte dan het
Burgmeester Haitsmaplein waar
het op een winderige dag een stuk
minder aangenaam is te vertoeven
dan de nieuwe lokatie.”
De marktondernemers zullen de
verhuizing vieren met tal van leuke
actie´s. “Daar komen we beslist
op terug,” vertelt Smorenburg.
Uiteraard bent u tot 6 mei nog
steeds van harte welkom op de
huidige lokatie. U weet immers, op
de markt is uw euro een… waard.
Verdraaid, die euro heeft verstrekkende gevolgen voor onze lijst van
uitdrukkingen.

Open dag bij Roekz
Zondag 7 maart organiseert Roekz Partycentrum tussen 12.00 en 17.00
uur een inloopmiddag om kennis te maken met alle mogelijkheden die
Roekz te bieden heeft.
Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw bruiloft, receptie,
feest, familiediner of een zakelijkevent? Kom dan zeker een kijkje nemen
op de Herenweg 55 in Vinkeveen.
Meer informatie vindt u op www.roekz.nl

Gemeente wil uurwerk
Janskerk restaureren
Het uur- en luidwerk van de Janstoren, inclusief de verlichting, zijn al
enkele jaren hard aan restauratie toe. Tot nu toe werd volstaan met
tijdelijke reparaties en noodoplossingen. Om de monumentale waarde
van de Janskerk te waarborgen, is grondige restauratie nodig. Het
college van B en W van De Ronde Venen besloot dinsdag jl. om de
gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de benodigde financiering van een kleine 42.000 euro voor het herstel van het uur- en
luidwerk.
Al enige tijd is de toren van de
Janskerk in Mijdrecht onverlicht.
Het college van B en W van De
Ronde Venen ontving hierover
vorig jaar een brief van raadslid
Rouwenhorst. Hierop is besloten de
voorbereidingen te starten voor de
restauratie van het uur- en luidwerk
en de verlichting en de daarvoor
benodigde financiering.
Rijksmonument
Hoewel de Janskerk eigendom
van de gemeente is, maar tevens
een rijksmonument, is voor de
werkzaamheden een monumentenvergunning vereist. Vanwege het
behoud van monumentale waarden
van rijksmonumenten is dit een
langdurig proces en is onder andere
positief advies nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en de Monumentencommissie.
Als de monumentenvergunning in
maart 2010 onherroepelijk is, is
nog instemming van de gemeenteraad nodig voor de benodigde

financiering. Wanneer de raad de
financiële middelen ter beschikking
stelt, zal opdracht gegeven worden
aan Koninklijke Eijsbouts te Asten
om de restauratie te starten.
Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp tijdens
de vergadering van 20 mei 2010.
Oudste kerk
De Janskerk is in 1857-1858
gebouwd en is daarmee de oudste kerk in De Ronde Venen. De
Janskerk verving de bouwvallige
laatgotische dorpskerk uit 1557.
De toren van de Janskerk is in
1885 herbouwd in de zogeheten
Hollandse renaissance stijl. Daarbij
werden de twee historische 17e
eeuwse luidklokken uit de vorige
toren overgeplaatst.
De kerk werd ontworpen door
Boote de Vries en gebouwd door
Dirk van der Helm, aannemer te
Mijdrecht.
foto panoramio/kokkie
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Eigen Huis & Tuin op
Kastelein in Wilnis

foto thijs van uden

Vinkeveen

Politie helikopter
ingezet bij zoektocht
naar vlot

De Kastelein in Wilnis is zaterdag 6 maart te zien als 'Straat van de Week'
bij het populaire woon- en klusprogramma Eigen Huis & Tuin op RTL4.
Vanaf 18.05 uur ziet u de presentatoren Quinty, Thomas en Lodewijk
samen met de bewoners in actie bij diverse klussen in en om het huis.
Thomas en Quinty hielden zich bezig met het opnieuw inrichten van een
huis en Lodewijk nam samen met de bewoners enkele tuinen onder handen. De uitzending wordt zondagochtend 7 maart herhaald om 09.50 uur
en is naderhand nog te bekijken op o.a. www.tvblik.nl.

Informatieavond cruises bij Globe
Afgelopen week organiseerden Globe
Reisburowinkels uit Mijdrecht, Vinkeveen en Amstelveen een informatieavond over cruises in hotel Mijdrecht
Marickenland. Door vertegenwoordigers van MSC en HAL werden
de verschillen duidelijk gemaakt
tussen de twee cruise-aanbieders.
Ook werden alle vooroordelen die
er bestaan uit de weg geruimd. En
wat is het niet fijn om veel steden
te zien, zonder dat je je koffer moet
in- en uitpakken! Tijdens de pauze
en na afloop hadden de klanten de
mogelijkheid om met de reisadviseurs
van de Globewinkels van gedachten
te wisselen over het wel en wee van
cruises. Er was de mogelijkheid een
Globevakantiekadobon te winnen.

Doe Raar met je Haar
Party op 12 maart
Op vrijdag 12 maart a.s. vindt er
in JC Allround aan de Rondweg in
Mijdrecht een discofeest plaats met
het thema ‘Doe Raar met je Haar’.
De Party is zoals gewoonlijk van
19.30 tot 23.00 uur voor iedereen
van 10 t/m 12 jaar. De entree is 5
euro, maar iedereen die een gek kapsel heeft, betaalt maar 3 euro. Met
een discopasje betaal je ook maar 3
euro. Pasjes kun je tijdens de Super
Sunday (1e en 3e zondag v/d maand)
gratis laten maken. Even een pasfoto
en id meenemen. JC Allround, Rondweg 1a Mijdrecht. Kijk ook op
www.stichtingdebaat.nl en
http://allround.hyves.nl.
Onlangs vond een zeer geslaagde
Valentine’s Dance Party plaats! Ruim
200 tieners van 10 t/m 12 jaar waren
waren aanwezig op dit supergeslaagde feest.

Glasservies voor
‘afval’-prijswinnaar
Op woensdag 3 maart reikte wethouder Dekker (Reiniging en Afvalbeleid) van de gemeente De Ronde
Venen een glasservies uit aan Mirjam
Heijman uit Wilnis. Zij won de prijsvraag over glas uit de campagne ‘Doe
meer met afval’ en won daarmee het
18-delig kristallen glasservies. Deze
campagne is bedoeld ter verbetering
van de afvalscheiding in de provincie
Utrecht.In totaal hebben bijna 3000
mensen uit de 29 deelnemende
Utrechtse gemeenten gereageerd.
Binnenkort start de tweede campagne-etappe over het thema groente-,
fruit- en tuinafval. Ook over dit
thema verschijnt er een prijsvraag.

www.doemeermetafval.nl

De heer Gorter uit Wilnis ontving uit handen van Elly Herms (Globe Reisburo Vinkeveen) de vakantiekadobon. Een mooi
beginkapitaal om een fijne cruisevakantie te boeken bij Globe Reisburo.

Koninklijke onderscheiding
voor Frits Hennipman
Mijdrechtenaar F.P.M. Hennipman is maandag jl. Koninklijk onderscheiden. Uit handen van burgemeester
Burgman van De Ronde Venen kreeg hij de versierselen opgespeld die horen bij zijn benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau, tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw van sportvereniging Argon.
Frits Hennipman heeft zich vanaf 1993 tot heden geheel
gewijd aan de ontwikkeling van de Gehandicaptensport.
Zo zette hij het G-(gehandicapten) voetbal binnen de
club Argon op de kaart, is niet alleen leider/coach van
het Argon G-team, maar ook de grote organisator/initiator van diverse bijeenkomsten en voetbalevenementen
en regelde zelf de nodige fondsen voor de vaste uitstapjes en toernooien.
Zijn activiteiten zijn niet alleen van grote betekenis
geweest voor de sociale uitstraling van de voetbalclub
Argon, maar heeft ook een enorme bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de gehandicaptensport in De
Ronde Venen. Sportwethouder Lambregts noemde
hem onlangs nog ‘Mister G-Voetbal’, want ook andere
sportclubs heeft hij ondersteund bij het opzetten van
G-afdelingen. In 2007 ontving Hennipman met het
G-voetbal bij Argon de Sportstimuleringsprijs van de

Zaterdagavond heeft de politie de
hulp ingeroepen van de politie helikopter op de Vinkeveense Plassen.
Een bewoner van een woning aan de
Baambrugse Zuwe zag dat iemand
met een bootje een vlot weghaalde
achter de woning. Even later kwam
het bootje weer terug zonder vlot.
De inmiddels gealarmeerde politie
stelde een onderzoek in en met de
helikopter werd het vlot later gevonden.De politie doet verder onderzoek
naar de toedracht.

Wilnis

Snelheidscontroles
Om de verkeersveiligheid te vergroten, is op 1 maart j.l. een handhavingtraject van start gegaan voor
de Oudhuijzerweg in Wilnis. Deze
actie is onderdeel van een brede
aanpak van de verkeersonveiligheid
in de straat. Naast handhaving van
de snelheid komt ook de inrichting
van de weg aan bod. Gebleken is
dat bewoners de Oudhuijzerweg
als onveilig ervaren. Daarom zijn
afspraken gemaakt met de politie
om de snelheid hier beter te gaan
handhaven. In de eerste week zal
een snelheidsovertreding nog leiden
tot een waarschuwing, daarna zullen
bekeuringen worden uitgedeeld. De
Oudhuijzerweg in Wilnis is, zoals zoveel wegen in de gemeente een oude
dijkweg met lint-bebouwing. Het is
daarnaast een ontsluitende route
vanaf het zuiden van Vinkeveen naar
de N212 en een bekende sluiproute
voor verkeer richting de A2. De weg
is echter zeer smal, waardoor auto’s
hun snelheid moeten minderen om
rekening te houden met fietsers,
voetgangers en tegenliggers. De
Gemeente De Ronde Venen heeft
de Oudhuijzerweg daarom aangewezen als een 30 km/h zone. Het
handhavingtraject zal drie maanden
duren, waarin de politie regelmatig
snelheidsmetingen zal uitvoeren.

Mijdrecht
gemeente De Ronde Venen tijdens het jaarlijkse Sportgala. Daarnaast is de heer Hennipman (al vanaf 1992)
iedere zaterdag en zondag beschikbaar om belangeloos
wedstrijden te fluiten bij Argon.

ALV natuurvereniging De Groene Venen en uw Tuinvogelvriendelijke Tuin
Op 23 maart a.s. vindt in Dorpshuis
De Boei in Vinkeveen de Algemene
Ledenvergadering plaats van natuurvereniging De Groene Venen. Vanaf
20.00 uur start het programma
met een lezing van Marc Keulers,
door Vogelbescherming Nederland
opgeleid tot tuinvogelconsultent. Zijn
lezing is interactief, wat betekent
dat u actief mee kunt doen. Specifieke vragen kunt u tevoren mailen
naar info@degroenevenen.eu. (let
op: géén .nl!). Keulers geeft dan
tijdens de lezing antwoord. In ruim
een uur legt hij uit hoe we een tuin
zo tuinvogelvriendelijk mogelijk
maken. Tuinvogels vrolijken uw tuin
of balkon op, zeker als ze daar iets

Kort Nieuws

eetbaars kunnen vinden. Hoe groot
of hoe klein uw tuin of balkon is
maakt niet uit. Het enige dat u vogels hoeft te bieden is voedsel, water
en beschutting. Hoeveel vogels er
in de tuin zingen, broeden en eten,
hangt helemaal van u af. Hoe meer
diversiteit u biedt, hoe meer soorten
vogels u aantrekt. U heeft voortaan

niet alleen mezen, winterkoningen,
roodborsten en merels in de tuin,
maar nog een hele reeks andere
soorten zoals vinken, heggenmussen, vliegenvangers, koperwieken,
groenlingen en nog veel meer. Na
de tuinvogellezing start om 21.30
uur de Algemene Ledenvergadering.
Vanzelfsprekend rekenen we op
zoveel mogelijk leden. We hebben
echter een extra oproep. Een ieder
die foto’s heeft ingezonden voor onze
fotowedstrijd/kalender 2010 kan zijn
foto’s tijdens deze avond ophalen.
Kunt u niet aanwezig zijn dan kunt u
de foto’s ophalen na een telefonische
afspraak met Charlotte Smit op
telefoonnummer 0297 261576.

Winkeldieven
aangehouden
Agenten hielden dinsdag 2 maart
twee mannen aan op verdenking van
winkeldiefstal in Mijdrecht. Rond
14.00 uur kreeg de politie de melding dat er door twee verdachten een
diefstal was gepleegd bij een winkel
aan de Bozenhoven en dat de daders
ervandoor waren gegaan. Meerdere
politie-eenheden gingen ter plaatse
en stelden een onderzoek in. Daarbij
troffen zij de verdachten, twee mannen van 20 en 24 jaar uit Mijdrecht,
op de Bozenhoven aan, waarna
het tweetal werd aangehouden. Zij
bleken goederen bij zich te hebben waaronder kleding, snoepgoed
en speelgoed, die vermoedelijk bij
meerdere winkels waren gestolen.
De verdachten zijn naar het politiebureau overgebracht en zijn voor
nader onderzoek in het politiebureau
ingesloten.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Vorige week zaterdag introduceerde Chevrolet in Vianen de nieuwe
Spark. Het evenement werd groots aangepakt, zo stonden er ruim 60
knalgroene Sparks klaar voor een proefrit.
Van Kouwen Automotive Group haalde met een aantal journalisten de
eerste vier Sparks op. Volgende week leest u in deze krant een rijtest
van de Spark.
foto peter bakker
Op 26 februari was er in de Allround in Mijdrecht
weer een Talent Night georganiseerd door stichting
Pop en Podium en stichting De Baat. Deze keer
kwamen er 3 bands spelen; The Cookies, View Apart
en The Girlies (zie foto). Volgende maand is er uiteraard weer een Talent Night en dan wel op 26 maart.
Het thema dan zal zijn "singer songwriter", dus als
je hieraan mee wilt doen stuur dan een mailtje naar
talentnight@popenpodium.nl om je zelf op te geven.
			
foto vincent van beek

Woensdagmiddag rond 15.30 uur heeft er een ongeval plaats
gevonden op de N201 ter hoogte van de Tienboerenweg in
Mijdrecht. Een auto reed vanuit de Tienboerenweg de N201
op en stak de busbaan over. Op dat moment kwam er net een
bus aanrijden en ontstond er een ongeval. De auto ramde de
bus aan de zijkant. Beide voertuigen liepen veel schade op.
De inzittenden van de auto zijn door het ambulancepersoneel
nagekeken. Of er letsel is is niet bekend.
foto peter bakker
				

Donderdagmorgen heeft de politie een inval gedaan bij
een vermoedelijke hennepkwekerij aan de Genieweg
in Mijdrecht. De politie trof een lege kwekerij aan en
stelt een onderzoek in naar de eigenaar danwel huurder
van het pand. Donderdagmiddag heeft de politie op de
Communicatieweg ook een kwekerij aangetroffen. Deze
zeer professioneel opgezette kwekerij werd via een gat
in een ander pand ondekt. Een gespecialiseerd bedrijf
heeft de kwekerij ontruimd. foto peter bakker

Van Rijn Racing verschijnt zondag a.s. aan de start voor de eerste race
van dit jaar. Na veel pech in 2009 hoopt het team dit seizoen meer
overwinningen in de wacht te slepen. Vorige week vrijdag werd de
nieuw rallyauto onthuld en afgelopen zaterdag kon het publiek een
kijkje komen nemen. Op de foto coureur Dennis van Rijn (achter het
stuur) en verder staand, vlnr: Koos Wiegertjes, Wim Berger, Jaimee
Groen, Mitchell van Rijn, David van Rijn, Peter Otto en Raymond
Cornelissen. Zittend naast de auto: Jan van Rijn. Ronald Pauw ontbrak
wegens griep.
			
foto rob isaacs

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Michael Bakker
geslaagd voor z'n
rijbewijs
Pas maar op, nu maakt
hij De Ronde Venen
onveilig

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

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

Yvonne Honhof
van Turenhout
49 jaar

Jesper Bakker

18 jaar

Hoera
Demi 9 jaar!

Marike Boering
Nog geen jaar geleden kwam zij bij ons
binnen: nu al moeten we afscheid nemen
van Marike. We hebben haar in deze korte
tijd leren kennen als een gezellige, actieve
en open vrouw. We zullen haar missen.

Rotaryclub Mijdrecht

Majorie van Vliet

8 maart
Richard de Groot
21 jaar

33 jaar

Nel Bakker
70 jaar!

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Zaterdag 27 maart a.s.
NVM Open Huizendag
Heeft u interesse in een nieuwe woning? Op 27 maart organiseert de NVM weer haar open huizendag!
Op deze dag kunt u vrijblijvend zonder afspraak de woningen die deelnemen aan de open
huizendag bezichtigen. Zo kunt u zich dus breed oriënteren.
Uiteraard is Vida makelaars ook deze open
huizendag weer actief. Zo ligt er een leuke attentie voor u klaar bij iedere woning van Vida
makelaars die u bezichtigt.
Daarnaast maken de kijkers van de Vida-huizen kans op boeket van 100 tulpen beschikbaar gesteld door tuincentrum Klaas Rijdes uit
Vinkeveen. Leuk extraatje is dat u bij tuincentrum Klaas Rijdes op zaterdag 27 maart ook
terecht kunt voor een open dag!
Spreekt u dit aan en wilt u met uw woning ook
graag meedoen aan de NVM Open Huizendag? Neem dan contact op met Vida makelaars.
Wij zorgen er dan voor dat u mee kunt doen
en dat uw woning op 27 maart voor een breed
publiek beschikbaar is.
Heeft u een leuke woning gezien die niet bij
Vida makelaars te koop staat? Loop dan eens
binnen op Dorpsstraat 14 te Mijdrecht. Eén
van de deskundige Vida makelaars begeleidt
u graag met het zoeken en aankopen van uw
droomhuis!

Taart voor Feka!
Op de bekende ‘Beursvloer’ vorig jaar bood
Feka ICT & Office aan om geheel belangeloos
voor het Gilde Noordwest Utrecht een website
te ontwikkelen en te exploiteren. Een paar
weken geleden was het zover en ging www.
gildenu.nl live. Op vrijdag 26 februari werd Martijn Peek, die namens Feka ICT & Office dit
project voor zijn rekening nam, door voorzitter
André de Graaf van Gilde Noordwest Utrecht
getrakteerd op een grote taart. Hoewel Feka
natuurlijk vooral automatiseringsoplossingen
voor het midden- en kleinbedrijf verzorgt en

De Vida makelaars zijn zeer deskundig en
goed op de hoogte van de marktomstandigheden. Door een Vida makelaar in te schakelen
bij de zoektocht naar uw droomhuis worden u
veel zorgen uit handen genomen. Een woning
kopen doet u immers maar een paar keer
in uw leven. Bij deze grote aankoop wilt u
achteraf natuurlijk niet voor onaangename
verrassingen komen te staan. Doordat de
Vida makelaars doorgewinterde onderhandelaars zijn, verdienen zij zelf uw kosten voor
aankoopbegeleiding terug!
Ook interesse in de aankoopbegeleiding met
een Vida makelaar? Wij maken graag een
vrijblijvende afspraak met u om uw mogelijkheden op een rijtje te zetten. Loop gerust
eens binnen bij ons kantoor aan de Dorpsstraat 14 te Mijdrecht. Wij zijn telefonisch
bereikbaar op tel nr. 0297-212 987, of mail
naar info@vidamakelaars.nl.

een uitgebreid assortiment kantoorartikelen,
internetdiensten en opleidingen heeft, wordt de
geste om op deze manier het Gilde te helpen
natuurlijk buitengewoon gewaardeerd. Op de
taart stond een afbeelding van de homepage
van de website met een bedankje van Gilde
Noordwest Utrecht voor alle hulp en ondersteuning bij het tot stand komen van de site.
Bedankt Feka: grote klasse! Het Gilde zoekt
op dit moment overigens nog steeds mensen
die bereid zijn als coach gemiddeld één uur per
week anderen te begeleiden. Bent u nieuwsgierig naar de site en/of wat het Gilde doet en wat
u voor het Gilde kunt doen: www.gildenu.nl.

Met Chiqo-deck het voorjaar in!

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

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

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
In april houden wij weer open dagen.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 5.indd 1

01-03-2010 14:34:24
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Agenda
Cursus
Scrapbooking bij De Paraplu
17 maart, 24 maart en 7 april van
19.30-22.00 uur
Locatie: De Paraplu, Wilnis
Het maken van een plakboek, ook
wel aangeduid met de Engelse term
Scrapbooking, is een creatieve hobby,
waarbij foto’s op een fantasievolle
manier worden ingeplakt. Juist in
de tijd van digitale fotografie, wil
men de mooiste foto’s (bijvoorbeeld
geboorte of huwelijk) op een speciale
manier bewaren. Op de woensdagavonden 17 maart, 24 maart en 7
april van 19.30-22.00 uur organiseert de Stichting ‘Paraplu’ een
cursus “Scrapbooking” onder leiding
van Mevr. H. van Houten. Er wordt
dan een minialbum gemaakt, waarin
men de eigen foto’s kan verwerken
van een bepaald onderwerp zoals b.v.
familie, natuur, een vakantie of een
uitstapje. De te gebruiken materialen
zijn o.a. scrapbookpapier, bloemetjes,
splitpennen, filets, lintjes enz. Deze
materialen zijn bij de cursusprijs, die
beperkt is tot € 45,00, inbegrepen.
Aan gereedschap is nodig: fineliner

zwart, HB potlood, papiersnijder
of liniaal met snijmesje, schaartje,
fotolijm of fotoplakkers.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email
kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Muziek
Plork en de Aannemers verbouwen Immitsj
zaterdag 6 maart vanaf 21.30 uur
Locatie: Immitsj, Mijdrecht
Ooit wel eens een aannemer en zijn
werklui gezien met verstand van
muziek? Niet? Kom dan zaterdag 6
maart naar Immitsj. Daar treedt namelijk, na het succes van vorig jaar,
de band ‘Plork en de Aannemers’
op. Na het optreden zal iedereen
het erover eens zijn dat het bij deze
band totaal ontbreekt aan muzikale
richting, visie en andere dingen.

Janskerk Mijdrecht:

11 maart Orgelconcert door Wim Magré
Wim Magré (1962), musicus te
Elburg, studeerde bij o.a. Willem
Hendrik Zwart en Dorthy de Rooy.
Als organist is hij verbonden aan de
Gereformeerde kerk te Doornspijk,
Hervormde Gemeente Elburg en de
Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan
het Begijnhof) te Amsterdam.
Hij maakte cd’s op orgels in o.a.
Elburg, Kampen, Bolsward, Den
Haag en Apeldoorn en dvd’s in de
Bovenkerk te Kampen. Ook maakte
Wim Magré een zestal tournees
naar de V.S. en Canada. Verder is
hij dirigent van verschillende koren
op de Veluwe.
Als concertorganist is hij regelmatig te horen op de prachtige orgels in Nederland.
Meer informatie vindt u op de website: www.wimmagre.nl.
Wim Magré speelt werken van Adams, Asma, Becker, J.S. Bach, Händel,
Lavallée-Smith, Mulder en Tartini. Een bijzonder en populair programma
waar u van zult genieten.
Van harte welkom
De kerk is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur.

Daarbij brengt de band ook nog een
halfblinde en altijd stomdronken styliste mee. Wat er dan overblijft is een
muzikale freakshow. Plork en zijn
Aannemers proberen het publiek wel
te vermaken met muziek van onder
andere Abba, System of a Down,
André van Duin, Kaiser Chiefs. Niets
is te gek, maar de band wellicht wel.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
op zaterdag 6 maart naar Immitsj
en trakteer jezelf op een gezonde
dosis muzikale humor. De entree is
€ 7,- (AJOC leden betalen € 6,-)
en Immitsj is open vanaf 21.30 uur.
Onder de 16 heb je nog even geen
entree, dus neem je legitimatie mee!
Meer informatie is te vinden op

www.ajoc.nl.

Gospel
Rovenians zingen zondag in
Wilnis
zondag 7 maart
aanvang 19.00 uur
Locatie: PKN Ontmoetingskerk
te Wilnis
Aanstaande zondag 7 maart verleent
Gospelkoor De Rovenians medewer-

king aan de avonddienst in de PKN
Ontmoetingskerk te Wilnis, aanvang
19.00 uur. De Rovenians zijn direct
na het door hen vorig jaar april voor
het laatst opgevoerde fantastische
spektakel “The Passion” begonnen met het instuderen van nieuw
repertoire. Daar was nu de tijd en
de ruimte voor. Naast de gewone optredens die plaatsvonden is gewerkt
aan het instuderen, maar vooral
interpreteren, van nieuwe liederen.
Een aantal daarvan zullen zondag in
de dienst worden gezongen. Eén van
de grotere optredens dit jaar van De
Rovenians zal een kerstconcert zijn
samen met Brassband Concordia op
zaterdag 18 december 2010. Anderhalf jaar geleden hebben zij voor het
eerst gezamenlijk een concert gegeven. Dit is zo goed gevallen bij beide
dirigenten, het koor, de brassband,
maar vooral ook bij het publiek, dat
besloten is tot opnieuw een gezamenlijk concert. Uiteraard zitten De
Rovenians tussendoor niet stil en zullen zij regelmatig hun medewerking
verlenen aan diensten in en buiten
De Ronde Venen. Bij De Rovenians is
altijd ruimte voor nieuwe zangers en
zangeressen. Dus ben jij tussen de 16

en 45 jaar en lijkt het je leuk om bij
ons te komen zingen, kom dan gerust
eens langs op maandagavond als we
aan het repeteren zijn. De deur staat
altijd voor je open.
Kijk voor meer informatie op de
website www.rovenians.nl

Literair
Ronald Giphart
vrijdag 12 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Boei aan de Kerklaan
32 te Vinkeveen
Ronald Giphart (1965) studeerde
Nederlands. Zijn debuutroman Ik
ook van jou werd bekroond met het
Gouden Ezelsoor. Daarna volgden
romans als Giph, Phileine zegt sorry,
Ik omhels je met duizend armen
en Troost. Gala, Boekenweekgeschenk 2003, verscheen in een
nationale recordoplage (780.000
exemplaren). Toegangskaarten: ad.
€ 7,50 verkrijgbar bij de Openbare
Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht en bij boekhandel Mondria
in Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen.

Expositie tekeningen Jolanda Schuit in
Bibliotheek Vinkeveen
Een selectie van potloodtekeningen van Jolanda Schuit zijn tot 3 mei 2010
te zien in de Bibliotheek van Vinkeveen. Deze expositie is toegankelijk
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Speciaal is het kinderportret van Milou met pop. Met dank aan de Vinkeveense Milou zelf, die het goed vind dat haar portret na 16 jaar te zien zal
zijn voor iedereen.
Met haar specialisatie van het in
opdracht realistisch neerzetten
van portretten van mens en dier
is Jolanda ondertussen een bekende tekenaar in De Ronde Venen.
“Tekenen, is iets wat ik graag doe
voor mijzelf én voor anderen. Om
van een leeg vel papier een ‘emotie
van herkenning’ te maken is en
blijft heel bijzonder.” Een tekening
van Jolanda is altijd een uniek stuk
vakmanschap.

Collecteweek

7 t/m 13 maart 2010

Meer informatie over Jolanda en
haar tekeningen kan je vinden op
haar website www.jolandaschuit.nl.

Help mee weidevogels in De Ronde Venen te beschermen
Weidevogelbeschermingsgroep IVN De Ronde Venen & Uithoorn is hard op zoek naar vrijwilligers die minstens één dagdeel per week, van half maart tot in juni, mee willen helpen met
de bescherming van weidevogels. De vrijwilligers inventariseren de weidevogels op het land van de boeren, helpen zoeken naar nesten en zijn actief bij het beschermen van kuikens. Door
legsels te markeren en aan de hand van gedrag te kijken waar vogels met kuikens zich bevinden, kunnen agrariërs daar rekening mee houden bij hun werkzaamheden in het land.
De grutto, kievit, scholekster, tureluur en vele andere vogels horen
bij het karakteristieke Hollandse
weidelandschap. De meeste weidevogelsoorten hebben het moeilijk
door toenemende verstedelijking,
modernisering op het boerenbedrijf
en tal van andere oorzaken. Een
reden temeer om hier wat aan te
doen!
In nauwe samenwerking tussen
boer en vrijwilliger gaan de beschermers regelmatig het veld in
om de nesten van de weidevogels in
kaart te brengen en te markeren.
Zo blijven de nesten beschermd
bij allerlei landwerkzaamheden
die nou eenmaal nodig zijn op het

boerenbedrijf, zoals maaien en het
uitrijden van mest.
Na het uitkomen van de eieren
volgt de kuikenbescherming. De
vrijwilligers kijken vóór het maaien
of er nog kuikens in het veld lopen.
Door het plaatsen van stokken met
plastic vlaggen, kunnen kuikens
naar een naastgelegen ongemaaid
weiland worden gedirigeerd. In
totaal werken er twintig boerenbedrijven mee in de omgeving
van Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis,
Waverveen en Uithoorn.
Cursus belangrijk
Voor de vrijwilliger is er niet alleen
de voldoening van het beschermen
van de nesten wat het vrijwilligers-

werk de moeite waard maakt, maar
ook het contact met het agrarisch
bedrijf en het bezig zijn in de vrije
natuur. Tijdens het genieten van
de natuur in de polders werken de
vrijwilligers tegelijkertijd mee aan
het behoud ervan!
Ervaring is niet vereist, wel een
pré, voor nieuwe vrijwilligers is het
wel verplicht een cursus weidevogelbescherming (2 avonden) te volgen. Vervolgens wordt u ingedeeld
bij bestaande groepen vrijwilligers
en opgeleid en begeleid in het veld.
De cursusavonden, gegeven door
Landschap Erfgoed Utrecht, zijn op
23 en 30 maart in Kockengen. Ook
als u agrariër bent en nog niet aan

weidevogelbescherming doet, kunt
u zich aanmelden. Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen
foto: gerrit hiemstra

met Gerrit Hiemstra, coördinator
van de weidevogelbeschermingsgroep, tel. 0297 285285.
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Voortaan op vrijdag open voor lunch

Weer volop genieten van Sushi en
Sashimi bij Restaurant Lust!
Liefhebbers van de Japanse keuken
kunnen weer terecht bij Restaurant
Lust! in Mijdrecht voor het bestellen
van overheerlijke sushi en sashimigerechten. Een drie maanden durende
proef deze zomer was zò succesvol,
dat het de operatie van het restaurant
verstoorde. Eigenaar Hans Venneman:
“Inmiddels hebben we een extra koelcel
en is er extra personeel beschikbaar om
het afhalen van de Japanse gerechten
in goede banen te leiden.” Afhalen van
sushi- en sashimigerechten kan dagelijks
tot 21.00 uur. Zie de advertentie hiernaast voor het assortiment.
Lust! heeft méér goed nieuws te
melden: op de vrijdagmiddag is men
weer geopend voor lunch. Hier kan van
12.00 tot 17.00 uur worden genoten van
een Fabulous Friday Lunch, waarmee

op gepaste culinaire wijze het weekend
kan worden ingeluid. Tijdens deze lunch
wordt ook een uitgebreide sushi en
sashimi geserveerd.
Hans: “Daarnaast bieden we in samenwerking met Prinselijk Proeven een arrangement, waarbij een gezelschap van
minimaal 4 tot maximaal 10 personen
eerst van een wijnproeverij geniet bij
Prinselijk Proeven en
aansluitend heerlijk
bij ons komt dineren.”
Het arrangement is
beschikbaar op de
dinsdag-, woensdag- en
vrijdagavond. Met uw
gezelschap geniet u
van 18:30 tot ongeveer
20:30 van diverse
wijnen. De avond wordt

vervolgd met een viergangen diner
bij restaurant Lust, bestaande uit een
carpaccio, een vis hors-d’oeuvre, een
heerlijke biefstuk en als dessert vanilletruffels. Tijdens het diner zijn ook de
geproefde wijnen natuurlijk te bestellen.
Nadere inlichtingen en reserveringen bij
Restaurant Lust!, tel. 0297-286434. Of
kijk op www.lustmijdrecht.nl of op
www.sushiderondevenen.nl

Hed Kandi en De Ronde Venen
’s Werelds grootste dance muzieklabel Hed Kandi bestaat tien jaar en pakt daarom groot uit in de Heineken Music Hall op zaterdag 6 maart. Hier wordt de “10 Year Anniversary” georganiseerd, het internationale
verjaardagsfeest van het label. In De Ronde Venen is een aantal mensen actief betrokken bij de wereldwijde
activiteiten van Hed Kandi.
‘Nu Cool’ was het eerste album dat
het dancelabel Hed Kandi in 1999
lanceerde. Na de overname van het
label door de Londense nachtclub en
platenlabel Ministry of Sound in 2006,
groeide het merk explosief uit tot het
grootste en bekendste dancelabel van
de wereld. Kenmerkend van Hed Kandi
is de eigen, herkenbare muziekstijl die
op alle albums terug te vinden is. Het
label heeft inmiddels ruim 95 albums
gelanceerd, verkoopt ruim 1 miljoen
CD’s per jaar, organiseert meer dan
1000 stijlvolle feesten per jaar en heeft
inmiddels ook een eigen kledinglijn
en zelfs een vliegtuig voorzien van
Hed Kandi bestickering, waarmee
honderden feestgangers in de zomer
worden overgevlogen van London naar
feesteiland Ibiza.
Hed Kandi heeft verschillende dj’s
onder contract staan, zogeheten
‘resident dj’s’. De enige Nederlandse
resident dj is Steven Quarre uit
Mijdrecht. “Ik was altijd al bezig met
het draaien van ‘plaatjes’. Een jaar
of vijf geleden zag ik een advertentie
staan dat Hed Kandi dj’s zocht. Ik had
daarvoor een feest van hen bezocht in
Barcelona en was helemaal verkocht.
Het was voor mij een droom om voor
dat merk te mogen draaien, dus ik heb
direct mijn mix ingestuurd en werd
uitgenodigd om te draaien op het Amsterdam Dance Event met drie andere
gegadigden. Het bleek een dj-contest
te zijn, iets waar ik eigenlijk tegen ben.
Je kunt nooit in een half uur laten zien
wat je kan.” Na een aantal keren voor
Hed Kandi in Nederland gedraaid te
hebben, ontving Steven een telefoontje
van het hoofdkantoor in Londen. “Of
ik ook in het buitenland voor ze wilde
draaien. Tuurlijk! Ik mocht meteen in
twee waanzinnige clubs draaien, Pacha
in Londen en in El Divino op Ibiza.”
Inmiddels vliegt Steven de hele wereld
over om zijn draaikunsten ten gehore
te brengen in wereldberoemde clubs in
onder meer Parijs, Dubai, Moskou en

foto patrick hesse

Vancouver. Naast draaien produceert
hij voor TMF Radio de wekelijkse Hed
Kandi Radio Show en produceert hij
eigen nummers. “Ik heb een contract
gekregen bij Hed Kandi Records.
Mijn tracks zijn al te horen op diverse
albums. Het geeft een kick als je weet
hoeveel mensen jouw muziek horen.”
Ook heeft Steven nog twee contracten
getekend met andere platenlabels, dus
in de nabije toekomst kunnen we nog
meer releases van hem verwachten.
Meer informatie over zijn tracks en optredens is te vinden op zijn vernieuwde
website www.stevenquarre.nl.
Merk verantwoordelijke van Hed
Kandi in Nederland, Nachtwerk, haalde
het feest in 2002 voor het eerst naar
Nederland. Sinds die tijd kent het feest
ook in Nederland een schare trouwe
fans. Reden voor Hed Kandi om het
grootste Hed Kandi feest ooit te organiseren in Amsterdam. Voor de promotie
van het feest werd onder meer het
videoproductiebedrijf Roadworks uit
Mijdrecht ingeschakeld. Eigenaar René
Hoogterp: “Voor dit feest hebben we
een knallende videoteaser gemaakt,
waarin elementen uit de historie van
het label naar voren komen, afgewisseld met beelden van eerdere feesten
in Amsterdam en Bloemendaal en
het herkenbare artwork dat het label
gebruikt in al haar communicatie. In
de video is een nummer van Steven
Quarre gebruikt, die voor ons een

speciale mix maakte.”
Roadworks produceert al sinds 2008
de video’s die Nachtwerk inzet voor
de promotie van de feesten. “Ik was
bekend met Nachtwerk via een ander
project. Ze deden eigenlijk vrij weinig
met video, dus hebben we een voorstel
gedaan om video te introduceren als
promotietool. En dat is aangeslagen,”
aldus Hoogterps collega Michael Reuling. De video’s worden zeer gewaardeerd door het publiek, maar zijn ook
interessant voor Nachtwerk. Hoogterp:
“Met name de laatste trailer is enorm
goed bekeken in zowel binnen als
buitenland. Op YouTube is de clip ruim
12.000 keer bekeken, maar ook via
kanalen als de site van Heineken en Veronica TV werd de video goed bekeken.
De kracht van online video is dat je de
statistieken uitstekend kunt volgen, in
tegenstelling tot duizenden papieren
flyers die vroeger her en der verspreid
werden. Je kunt veel gecontroleerder
promoten en dat is voor de organisatie
ook interessant.”
Het feest in de Heineken Music Hall
start zaterdagavond om 22.00 uur en
gaat door tot de volgende ochtend 7.00
uur. Zowel Steven Quarre als Roadworks zullen daarbij aanwezig zijn.

Voor meer informatie over Hed Kandi,
het feest in de Heineken Music Hall en
het bestellen van kaarten,
zie www.hedkandi.nl.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

EN

ND
AUTOBA

MAART
G
AANBIEDIN

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

UR

ACCU’S

EN

UITLAT

VERHU

•
•

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

HOUD

ONDER

APK AUTOKEURING
95*
NU 24.

GRATIS

of
in combinatie met
grote onderhoudsbeurt

•
•
•

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

Incl. viergasmeting en RDW afmeldkosten

•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl

*Excl. roetmeting (dieselauto’s)

ŠkodaYeti

DE NIEUWE YETI EXPEDITION
DE YETI EXPEDITION IS OBV
VAN EEN ACTIVE PLUS EN
EXTRA VOORZIEN VAN O.A.:
- 16" LICHTMETALEN VELGEN
SPECTRUM
- SPATBORDVERBREDERS IN
SCOUT-LOOK
- MISTLAMPEN VOOR
- RADIO BLUES
- ZILVERKLEURIGE SPIEGELS
EN GRILSPIJL
- UNIEKE NAAMBADGE
ER IS AL EEN EXPEDITION
VANAF  22.030,-

is extra voorzien van spatbordverbreders,
zilverkleurige spiegels en grilspijl. Daarnaast
heeft hij 16” licht-metalen velgen, mistlampen
voor en een unieke naambadge. Kom snel bij
ons lang voor het maken van een proefrit.

Er is al een Yeti vanaf € 19.190,-.

B

Brandstofverbruik gem. 5,4-8,0 L/100 km (1 op 12,5-18,5) CO2 emissie 140-189 gr/km.
Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen, druk- en zetfouten
voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ

•

Halfords, net zo makkelijk

Wees er snel bij en maak een afspraak
tel: 0297 - 281 392

De nieuwe Yeti. Een eigenzinnige SUV en onmiskenbaar een echte Škoda; doordacht en
slim. Compact van buiten, verrassend ruim
van binnen. Verkrijgbaar in een extra stoere
Expedition uitvoering. De Yeti Expedition

•

Hofland 156-160, 3641 GJ Mijdrecht, 0297 - 23 92 90
Oosterlandweg 22a-24, 3641 PW Mijdrecht, 0297 - 59 35 75
info@rovemij.nl, www.rovemij.nl
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Waterhoen 36 Mijdrecht
De woning die ik deze week ga bezoeken ligt in de wijk Twistvlied in Mijdrecht. Van de
makelaar heb ik vernomen dat dit een bijzondere woning is en dat de woning mij nog
zal verrassen. Parkeren is geen probleem, er is voldoende parkeergelegenheid in de
straat en er kunnen zelfs twee auto’s op eigen terrein voor de deur geparkeerd worden. Als ik aankom staat de huidige eigenaar mij al op te wachten.
Hij is erg enthousiast en geeft me graag een rondleiding.
door carin van tellingen

Via de hal lopen we de woonkamer
en open keuken binnen. Wat meteen
opvalt, is de aparte eethoek die
gecreëerd is door een muur weg te
breken. Er nu ruimte genoeg om hier
uitgebreid te dineren zonder dat je
echt in de keuken of in de woonkamer zit. Erg leuk gedaan vind ik.
De woonkamer is lekker ruim en de
open keuken ziet er strak en netjes
uit. Alle benodigde apparatuur is
natuurlijk aanwezig. De massief
eikenhouten parketvloer maakt het
plaatje compleet.
Via een deur achter in de eethoek
kom je in een hal waar het toilet te
vinden is en een toegangsdeur naar
de garage.
De garage is een echte garage. Je
kunt er makkelijk een auto in kwijt,
maar vooral ook een hele hoop
andere dingen. Het mooie van deze
garage is, dat er zelfs nog een zolder
boven gemaakt is die via een stevige

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

trap te bereiken is. Genoeg opbergruimte dus.
Via de garage kunnen we de tuin in,
dus daar gaan we meteen even een
kijkje nemen. De woning is in een
soort waaier gebouwd waardoor
er, naast de vele ruimte, een enorm
grote tuin achter ligt. Met deze tuin
kun je echt alle kanten op, want er is
van alles wat aanwezig. Een vijver,
een grasveld, verschillende perkjes,
een houten berging en zelfs meerdere
terrassen. De tuin is gelegen op het
noordwesten. Doordat hij zo groot is
schijnt de zon hier de hele dag, maar
een plek in de schaduw is er ook
altijd te vinden. Je hebt veel privacy
in de tuin doordat hij netjes omheind
is met schuttingen en er achter de
tuin geen bebouwing is.
Er ligt alleen een park met een vijver,
dus je kunt in alle rust van de tuin
genieten.
Helaas zit het weer vandaag niet
mee dus gaan we snel naar binnen,
op naar de eerste verdieping. Aan de
voorzijde is een ruime slaapkamer
en daarnaast een badkamer met een
douchecabine, wastafel, toilet en
vloerverwarming. Aan de achterzijde
is van twee slaapkamers één grote
kamer gemaakt, met aansluitend een
tweede ontzettend grote badkamer.
Hier vind je een aparte douche, een
dubbel wastafelmeubel, toilet en een
whirlpool-ligbad, waarin je lekker
kunt badderen. De grote dakramen
voorzien de badkamer van veel licht
en zijn makkelijk voor de ventilatie.
Wat noemenswaardig is, is het
elektrische zonnescherm bij de slaapkamer aan de voorzijde. Dit is ook
geplaatst bij de dakkapel op zolder
waar we nu heen gaan. De zolderverdieping is groter dan ik verwacht had,
dit komt door de bijzondere bouwvorm van de woning. Doordat hier

een grote
dakkapel is
geplaatst
is er een
ruime zolderkamer
ontstaan
en ook de
overloop
die nu is ingericht als
werkplek
mag er zijn. Tevens vind je hier nog
een aparte was/bergkamer met een
wasmachine aansluiting, de cv-installatie en een bergvliering.
Aan ruimte dus zeker geen gebrek en
qua ligging ook erg ideaal. Sportgelegenheden, een basisschool en het
gezellige dorpscentrum van
Mijdrecht liggen op korte fietsafstand. Ik geef het toe, ik ben inderdaad verrast door de woning. Deze
woning moet je gewoon van binnen
en van buiten gezien hebben voor je
er een volledige voorstelling van kunt
maken.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Mc Donalds
Basisschool
Sportcomplex

Aantal km:
1,4
10,9
15,3
0,9
0,6

Zaterdag 27 maart is er open
huis van 11.00 uur tot 15.00 uur

Facts & Figures
Waterhoen 36, Mijdrecht
Vraagprijs € 449.000,- k.k
Perceelsoppervlakte 486 m2
Inhoud 530 m3
5 kamers (3 slaapkamers)

Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421

welkom@korvermakelaars.nl

Digitaal Rondeveens loket over opvoeden en opgroeien
Voor vragen over opvoeden en opgroeien, kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht bij het Rondeveense Digitale Centrum voor Jeugd en Gezin (DCJG). De website
www.cjgderondevenen.nl, die toegesneden is op de lokale situatie in De Ronde Venen, is vanaf heden in de lucht. De gemeente De Ronde Venen heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van Jeugd en Gezin met de provincie Utrecht. Daardoor is het voor de Utrechtse gemeenten die mee wensen te doen, mogelijk een snelle start te maken met het DCJG.
Het DCJG is een laagdrempelige digitale informatievoorziening over opvoeden en opgroeien voor (toekomstige) ouders, kinderen, jongeren en professionals.
De internetsite www.cjgderondevenen.
nl bestaat uit een regionaal en lokaal
gedeelte. Het regionale gedeelte
bevat algemene informatie over
opvoeden en opgroeien per leeftijdsgroep. Deze informatie wordt voor
80% gevuld vanuit een centraal punt.
Landelijke kennisinstituten als het
Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos
en het Voedingscentrum leveren de
inhoud aan van het gemeenschappelijke deel van de website. De overige
20% is om informatie te bieden
over de lokale situatie. Op het lokale
gedeelte kunnen bezoekers informatie vinden specifiek geldend voor De
Ronde Venen, zoals openingstijden

van instanties, jongerenactiviteiten
en cursussen, handige adressen op het
gebied van welzijn, zorg en vrije tijd
en voor het downloaden van brochures. In het voorjaar van 2009 is de
gemeente De Ronde Venen samen
de gemeente Abcoude gestart met
de realisatie van een Centrum voor
Jeugd en Gezin. In 2011 moeten
namelijk alle Nederlandse gemeenten voorzien in een Centrum voor
Jeugd en Gezin. Het doel daarvan is
dat professionals als jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en
maatschappelijk werkers nog nauwer
gaan samenwerken en ouders en
jongeren terecht kunnen bij één loket

met vragen over opgroeien en opvoeden. Naast een fysiek loket acht de
gemeente De Ronde Venen ook een
digitaal loket wenselijk. Zowel bij het
digitale als in de toekomst het fysieke
Centrum voor Jeugd en Gezin werkt
de gemeente De Ronde Venen nauw
samen met de GGD en Zuwe Zorg,
beiden partners van het CJG. Vanaf
heden is het digitale CJG toegankelijk voor alle (toekomstige) ouders,
kinderen, jongeren en professionals
in de gemeente De Ronde Venen.
De opening van de fysieke locatie in
Mijdrecht staat gepland in het najaar
van 2010.
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Voorronden 8 en 9 april in de Meijert

Rabotalentenjacht opnieuw
uitdaging voor Remco de Jonge
Vorig jaar stond Remco op het podium in de grote AJOCtent. Maar liefst duizend toeschouwers luisterden en keken naar het jonge talent dat toen amper veertien jaar jong
was. Remco loopt niet naast zijn schoenen. Hij blijft het spelen van muziek een grote
hobby vinden. Niet meer dan dat.
Remco was amper vijf toen hij een keuze
maakte tussen de saxofoon en gitaar. “Ik was
op de muziekschool en probeerde minutenlang enig geluid uit de saxofoon te krijgen.
Dat ging voor geen meter, dus daar was ik
snel klaar mee. Het geluid van de snaren
stond me veel meer aan.”Remco is dan ook
helemaal verslaafd geworden aan het beroeren van de snaren. Hij speelde al eens in een
bandje, ‘Might the Gab’ en is soms wel een
hele dag lekker aan het tokkelen. Op zijn zolderkamer. Met de buren heeft hij een deal.
Die leggen hem geen strobreed in de weg.
Zelf muziek schrijven vindt Remco meer
dan leuk. Even een rifje maken noemt hij
dat. Remco deed drie keer mee aan de VLC
talentenjacht. Het tweede jaar behaalde hij
samen met een collega artiest de titel beste
zangact. Het derde jaar werd gewonnen met
het nummer ‘Meaning’ van Gavin de Graw.
Dit jaar staat hij weer kandidaat voor de
Rabotalentenpodium tijdens het AJOCfestival. Nu treedt hij op met Marleen de
Lange. Ze dingen mee met het nummer ‘One
year of love’. Helemaal te gek vindt hij het
om voor zo een groot publiek op te mogen
treden. Zeker ook omdat hij, gezien het
resultaat van vorig jaar, de toegift mag doen.
Wat hem ook wel plezier deed was de prijs
die hij vorige keer in de wacht sleepte. De

reischeque werd door vader en moeder de
Jonge omgeruild tot klinkende euro´s “Kijk
daar heb ik nou weer een leuke versterker
van kunnen kopen.”
Ben je tussen de 12 en 14 jaar en heb je
talent? Schrijf je dan nu in voor het Rabotalentenpodium. Rabobank Rijn en Veenstromen en AJOC bieden talent een podium. De
voorrondes vinden plaats op donderdagavond
8 en vrijdagavond 9 april in de Meijert. De
spetterende finale is op maandag 24 mei
tijdens het AJOC-festival. De presentatie is
daar in handen van Valerio Zeno en o.a. Jan
Smit en drie DJ´ s komen optreden.
Schrijft je in via www.rv.rabobank.nl
Laat je talent zien en horen!!
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Ruim en landelijk wonen

vlakbij Vinkeveen
• nog 3 eengezinswoningen
• woonoppervlakte 145 m²!
• tuin op het zuiden

!

www.tweed.nl 2268-10

bouw st

G r o t e r W o n e n ? E r va a r d e r u i m t e
b u i t e n e n b i n n e n i n Wav e r v e e n !

• 4 grote slaapkamers
• dakterras over de volle
16 m

breedte (6m!)
14

15

• eindeloos uitzicht
12

13

op weilanden
10

11

• energiezuinig dus lagere
8

9

maandlasten

www.kreekrug.nl
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Tevens vestigingen in
Breukelen en Uithoorn
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Koopsom € 370.000,– v.o.n.
Kijk voor meer informatie op:

& INFO

Koop Lens
Dorpsstra tra Make laars
o.z.
3641 ED at 56
Mijdrecht
Tel. 0297Fax. 0297-285553
288156
mijdrecht@
www.koop kooplenst
lenstra.nl ra.nl
Tevens
vestigingen
Breukelen
en Uitho in
orn
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• onderhoudsarme materialen

VERK OOP

Dorpsstraat 56, 3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl
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De uitgebreide
brochure ligt voor
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IN VOL BEDRIJF
Vellekoop Tuinaanleg en bestrating

Het wordt weer tijd voor de tuin
Langzaam maar zeker komt er einde aan een langdurige winterperiode met veel vorst en sneeuw. Maar nu de
sneeuw is gesmolten en de vorst uit de grond is, komt de tijd om de tuin in orde te maken voor de komende
zomer. Voor mensen die van plan zijn om de tuin een flinke opknapbeurt te geven en te veranderen kan Johan Vellekoop behulpzaam zijn. Hij is gespecialiseerd in tuinaanleg en bestrating. Johan heeft de afgelopen
winterperiode geen dag thuis gezeten. Hij verrichtte grondwerk, deed vervoersklussen en was zelfs sneeuwruimer. Maar nu wil hij wel weer met de tuinaanleg en de bestrating aan de slag.
door piet van buul

Johan heeft zijn opleiding gehad bij
De Groenstrook in Aalsmeer. Een carrière als hovenier lag in het verschiet.
Hij trad in dienst van een hoveniersbedrijf maar verkaste na korte tijd
naar een loonwerkerbedrijf. Grondverzet, beschoeiingen aanbrengen
en dergelijke. Daar is hij acht jaar
gebleven. Nadat hij vervolgens weer
een tijdje bij een hoveniersbedrijf had
gewerkt besloten Johan en zijn vrouw
Tineke dat het tijd werd om het heft
in eigen hand te nemen. Op 1 januari
2008 ging ‘Vellekoop tuinaanleg en
bestrating’ van start. “Ik voelde me
in loondienst toch een beetje beperkt
in mijn mogelijkheden,” zegt Johan.
“Als zelfstandig ondernemer heb ik
meer mogelijkheden om dat werk
te doen dat me het beste ligt. Het is
veel afwisselender en het is ook wel
een extra uitdaging om er voor te
zorgen dat je voortdurend voldoende

foto patrick hesse

werk hebt.” Dat blijkt tot nu toe goed
mee te vallen. Johan: “Voor je die
stap zet, heb je de mogelijkheden
natuurlijk al wel verkend. Ook als
grondwerker krijg je veel te maken
met tuinaanleg. Je kent de markt
dus wel en in de loop der jaren heb
ik een aardig netwerk op kunnen
bouwen. Vanuit die contacten bouw
je dan een klantenkring op. Ik heb
altijd een goede relatie gehad met de
verschillende werkgevers die ik heb
gehad. Vanuit die hoek komen af en
toe dan ook nog wel eens opdrachten
mijn kant op. En eenmaal begonnen
zorg je dat je goed werk levert. Dan
is de mond op mond reclame wel
zo’n beetje de beste promotie. Ik kan
trouwens zeggen dat ik pas geleden
ook een paar opdrachten kreeg
van mensen die reageerden op een
advertentie in jullie blad, De Groene
Venen. Het is dan ook wel weer leuk

om te zien dat dat ook werkt.”
Tuinaanleg
Johan Vellekoop heeft duidelijk
gekozen voor de tuinaanleg, bestratingen, vlonders leggen en beschoeiingen
maken. “Ik ben dus geen hovenier, die
een compleet tuinontwerp maakt en
ook de inrichting van de tuin verzorgd.
Mijn ervaring is dat veel mensen dat
net zo lief zelf doen. Nadat ik er voor
gezorgd heb dat de tuin is ingedeeld,
de terrassen en tuinpaden zijn aangelegd en de tuingrond is aangebracht,
kunnen mijn klanten aan de slag om er
die planten in te zetten die ze er graag
in willen hebben. En ondanks de verhalen over recessie en dergelijke zie je
toch dat veel mensen willen investeren in hun tuin. Het komt zelfs voor
dat mensen vanwege de moeilijke
huizenmarkt besluiten om dan maar
niet te verhuizen en in plaats daarvan

de zaak een opknapbeurt te geven,”
zegt Johan. “Ook kiest men vaker voor
een meer onderhoudsvriendelijke tuin.
Tweeverdieners hebben vaak geen zin
om hun schaarse vrije tijd te besteden
aan tuinonderhoud. Ze zitten liever
rustig op het mooi aangelegde terras.
Ook wanneer men wat ouder wordt
kiezen mensen voor meer gemak.” En
in alle gevallen kan Johan daar een
steentje aan bijdragen. “We doen ook
houten schuttingen en vlonders en we
bouwen terrasoverkappingen.” Johan
heeft zelf een soort tuinoverkapping
ontworpen. Die bouwt hij samen met
zijn vader. Die heeft een boerderijtje
in Waverveen. Daar kan Johan zijn
materiaal opslaan. “Ik doe heel veel
samen met mijn vader. Die is heel
handig en ik kan heel veel van hem
leren. Ik heb dan ook veel steun aan
hem. Verder ken ik nogal wat leeftijdgenoten die ook als zelfstandige

zonder personeel werken. Wanneer
ik een grote klus heb is zijn er altijd
wel mensen die dan bereid zijn om dat
samen met mij aan te pakken.”
Zijn ervaring als loonwerker komt
Johan ook aardig van pas. Hij heeft
een uitgebreid netwerk en wanneer er
even geen tuinen aan te leggen zijn is
er altijd nog wel grondwerk te doen.
“Die veengrond hier blijft wel zakken.
Zolang er niet geheid wordt, is er
altijd wel weer wat op te hogen,” stelt
Johan laconiek vast.
Mensen die plannen hebben om hun
tuin te veranderen of een nieuwe tuin
moeten aanleggen kunnen contact
opnemen met Vellekoop tuinaanleg
en bestrating. Johan Vellekoop is bereikbaar via 06 43 03 1071 of e-mail
johanvellekoop@casema.nl.

bewaard blijft. “Het zou toch zonde zijn
als die informatie straks verloren gaat.
Ik wil graag andere mensen deelgenoot
maken en ik hoef er geen cent voor te
hebben. Het is geen expositie om rijk
van te worden, ik wil er alleen anderen
een plezier mee doen. Bovendien heb
ik veel van de spullen in mijn tentoonstelling gekregen. Ik kan mezelf wel
op de borst kloppen, maar ik heb het
te danken aan anderen. Niet iedereen
werkte in het begin even snel mee,
maar uiteindelijk krijg ik het meestal
toch voor elkaar. Laat ik het zo zeggen:
in 99 procent van de gevallen dat ik
iemand om hulp vraag, zegt deze geen
‘nee’. Die mensen hadden hun spullen
misschien wel in een museum kunnen
leggen, maar ze gunnen het mij. En

daar ben ik heel erg blij mee.”

Jan Compier verzamelt van alles over de (plaatselijke) geschiedenis:

“Binnenkort open ik mijn tentoonstelling met als
thema de Tweede Wereldoorlog”
De schroeven en bouten liggen nog op de vloer en de kasten zijn nog half gevuld, maar begin april is het
zover: dan opent Jan Compier zijn tentoonstelling. De 67-jarige Wavervener heeft een grote belangstelling
voor de plaatselijke geschiedenis en zou zijn verzameling graag aan anderen willen tonen. Een permanente
tentoonstelling met om de zoveel tijd een ander thema, te beginnen met de Tweede Wereldoorlog. Compier:
“Het zijn geen Picasso’s en Rembrandts, maar ik heb wel wat om te laten zien!”
door valÉrie sambrink sanderink

Van boer tot fotograaf
Jarenlang was Jan Compier een
agrariër, of liever gezegd ‘boer’, want
zo noemt hij zijn vroegere functie
liever. Na een nare tijd van ziekte zei
hij zo’n 25 jaar geleden het boeren
bestaan vaarwel. Er ontstond een gat,
want waar moest hij nu zijn uren mee
vullen? Fotografie en verzamelen
boden hem de uitkomst. Jan: “Toen ik
boer was, fotografeerde ik nog niet.
Verzamelen deed ik al wel. Ik ben een
geboren en getogen Wavervener en
heb altijd al interesse gehad in mijn
woonplaats en de plaatsen eromheen.
Ik vergelijk het vaak met op vakantie
gaan. Veel mensen die zeggen: ‘Ha, ik
ga lekker naar Barbados of iets dergelijks’ en dat is natuurlijk ook geweldig,
maar je slaat dan zoveel mooie plaatsen over. Want ook je eigen omgeving
heeft je veel te bieden. Ik vind het
geweldig om foto’s te maken en dan
vooral van mensen. Bijvoorbeeld in de
winter met het schaatsen en in april
met Koninginnedag. Ook gebeurtenissen als het verplaatsen van het viaduct
in Vinkeveen en recepties en feesten
leg ik vast. Ja, ik ben net die fotograaf
Peter Bakker. Al heb ik mezelf erop
betrapt dat ik nu minder vaak de
camera mee heb.”
De plaatselijke verzameling
Geen wonder dat Jan minder tijd

foto patrick hesse

heeft voor zijn fotografie. Een goede
tentoonstelling verlangt immers veel
voorbereiding. “Het is niet de eerste
expositie die ik organiseer. Toen het
Protestants Christelijke Onderwijs in
Waverveen 125 jaar bestond, had ik
ook al een ruimte ingericht. Ik ben
altijd een goede buur van de school
geweest, al ben ik zelf katholiek. Ik
had al veel over de school verzameld
en kreeg toen nog meer boeken en
schoolplaten. Deze tentoonstelling
werd wel druk bezocht, maar was niet
permanent. Na een paar maanden
was het feest voorbij. De tentoonstelling die ik nu inricht wordt wel een
blijvertje. Ik heb een geloofshoek met
een paaskaars, een biechtstoel uit de
vroegere kerk in Uithoorn en beelden
van kruizen en dergelijke. Verder staat
er een vitrine met medicijnen, heb ik
mijn oude camera’s uitgestald en heb
ik veel boeken zoals oude kasboeken
van mensen uit de omgeving neergezet. Kijk, deze was van een melkboer
uit Vinkeveen en is al zeker 70 jaar
oud. En ook de prijzenkast van de muziekvereniging van Waverveen heb ik
nu in mijn bezit. Mijn verzamelgebied
is de Ronde Venen en plaatsen daar
vlakbij. Al deze verzamelingen blijven
hier staan en ik kan er genoeg over
vertellen. Om interessant te blijven,
wissel ik zo nu en dan van thema. Nu
is het de Tweede Wereldoorlog, maar

ik heb al zo’n drie andere thema’s in
mijn hoofd waarmee ik ook wel wat
moois kan maken. Zoals de plaatselijke geschiedenis en het droogleggen
van de polder.”
De Tweede Wereldoorlog
Maar eerst is de Tweede Wereldoorlog
aan de beurt. Waarom dit onderwerp?
Jan: “Ik was zelf tijdens deze oorlog
nog een klein kind. Maar ik heb altijd
mijn ogen en oren open gehouden. Ik
hoorde de mensen vol afschuw over de
NSB’ers praten. Zij zouden het land
verraden hebben. Ik wilde graag weten
waarom deze mensen zijn overgestapt.
Zo kwam ik erachter dat veel van die
mensen helemaal niet zo’n aanhanger
van Mussert, de leider van de NSB,
waren. Ze waren heel arm en hoopten
dat als ze voor de Duitsers kozen, het
dan beter zouden krijgen. Daarna ging
ik ook breder kijken. Zo had je in allerlei plaatsen bakkers met verschillende
geloven. Mensen gingen vaak naar een
bakker wiens zaak veel verder weg
was, alleen omdat die man hetzelfde
geloof had. Ik vind dat de mens daarin
doorgeslagen is. Bij mijn tentoonstelling is iedereen welkom. Welke achtergrond je ook hebt en wat je voorouders
ook gedaan hebben. Mijn deur staat
open.” Het doel van Jans tentoonstelling is dat de informatie die hij over
de geschiedenis gevonden heeft, ook

Grote veranderingen
Jan heeft veel belangstelling voor de
geschiedenis, maar leeft zeker niet in
het verleden. “Ik heb veel veranderingen in mijn leven meegemaakt. Zo
kreeg ik als boer ineens hulp van de
tractor en kan ik nu werken met de
computer. En ik heb geleerd: stilstand
is achteruitgang! Ik heb veel van het
verleden verzameld, maar ook de
moderne dingen heb ik voor geen
goud willen missen.” De tentoonstelling is vanaf maandag 5 april gratis
in Waverveen te bezoeken. Bel even
naar 0297-582464 om een afspraak
te maken.
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Uitvoering Johannes
Passion door Amicitia
met solisten en orkest
op 26 maart 2010.
Geen Pasen zonder Passion:
Bach's magistrale meesterwerk,
de Johannes Passion , wordt op
26 maart a.s. in De Ronde Venen op grootse wijze uitgevoerd
door koor-solisten-orkest van de
Christelijke Oratorium Vereniging
Amicitia Uithoorn o.l.v. dirigent
Toon de Graaf in de R.K. kerk H.
Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis, aanvang 20.00 uur. Solisten
zijn:Caroline Stam-sopraan, Léonie
Korff-alt-mezzo, Joost van der
Linden- tenor-evangelist, Hans de
Vries-bas-Christuspartij, Jean-Léon
Klostermann-tenor, Ronald Dijkstrabas. Orkest Continuo-Rotterdam en
organist Eric Jan Joosse begeleiden
koor en solisten. De uitvoering
geschiedt in samenwerking met de
stichtingen Vrienden van Amicitia,
Cultura De Ronde Venen en Vrienden Monument Johannes de Doper.
Diverse sponsors uit De Ronde
Venen hebben deze uitvoering mede
mogelijk gemaakt.
Kaartverkoop
De toegangsprijs inclusief tekstboekje bedraagt voor volwassenen
€ 19,00, voor 65+ en houders CJP
€ 17,00 en voor jongeren tot 16
jaar € 7,50. Entreebewijzen zijn te
reserveren op www.cultura-drv.nl en
vanaf morgen, 6 maart, verkrijgbaar op de volgende adressen:
Drogisterij Nap en boekhandel
Mondria te Mijdrecht, Drogisterij
de Nagtegaal te Wilnis, Drogisterij
De Bree te Vinkeveen en Boekhandel Ten Hoope te Uithoorn en
bovendien op 26 maart vanaf 19.15
uur aan de ingang van de R.K.kerk
H. Johannes de Doper te Mijdrecht/
Wilnis. Verdere informatie is te
vinden op www.cultura-drv.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.
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... Robin van Blaricum
Titel: De koning van Clonmel
Auteur: John Flanagan
“Ik heb er echt naar uitgekeken
dat dit boek verscheen! De koning
van Clonmel is het achtste deel in
de serie van De Grijze Jager. De
eerste zeven boeken heb ik allemaal gelezen en die zijn ook heel
leuk. Het is een soort Lord of the
Rings, maar dan voor kinderen.
De verhalen gaan over een jongen,
Will, die wordt afgewezen voor
de krijgsschool. In plaats daarvan
wordt hij toegewezen aan Halt,
een Grijze Jager. Samen beleven
ze spannende avonturen. Vaak
gaat er iets mis, en het is leuk om
te lezen hoe ze dat oplossen. De
boeken zijn makkelijk te lezen en
er zitten ook komische stukjes in.
Deel 6 eindigt met een echte cliffhanger. Het zevende deel speelde
in het verleden, tussen deel 4 en
5. Ik ben nu dus erg benieuwd hoe
het verhaal verder gaat! Ik heb
al gezien dat er in het Engels nog
twee delen zijn, dus ik hoop dat
die ook over niet al te lange tijd in
het Nederlands verschijnen!”

DE GROENE VENEN IS
VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni
Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum •
Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d.
Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine
Wilnis (naast BP) • Drogisterij de
Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

Wijnmedicijn!
Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Boeken Tip 5...

Bent u wel eens naar de Dominicaanse Republiek geweest? Voor
mensen die twee weken niets
liever willen dan luieren op het
strand met een goed boek en hoge
temperaturen is het een perfecte
vakantiebestemming! Wie er naar
toe gaat moet absoluut een tour over
het eiland maken. Tijdens zo’n tour is
het waarschijnlijk dat je stopt bij een
rumfabriek. Een van de nationale

Een lang weekend		
Joyce Maynard		
(vertaalde roman)
De dertienjarige Henry woont met
zijn moeder Adele in een slaperig
Amerikaans stadje, waar hij zijn
zomervakantie doorbrengt met
tv-kijken, puzzelen of dromen over
de meisjes in zijn klas. Hij is slecht
in sport, vrienden heeft hij niet,
en zijn vader ziet hij alleen op
zaterdagavond als hij verplicht moet
gaan eten met diens nieuwe gezin.
Hoe hij ook zijn best doet, Henry
weet dat hij met al zijn grapjes
en zijn goedbedoelde ‘echtgenoot
voor één dag’-coupon zijn labiele
moeder niet gelukkig kan maken.
Hun levens veranderen ingrijpend
op de dag voor Labor Day, als een
gewonde man Henry aanspreekt en
om hulp vraagt. De vijf daaropvolgende dagen leert Henry een aantal
waardevolle levenslessen: hoe je
een honkbal werpt, het geheim
van een perfecte taartbodem, de
adembenemende pijn van jaloezie,
de macht van verraad en het belang
om anderen, en dan vooral degenen
die we liefhebben, boven onszelf
te plaatsen. En de wetenschap dat
echte liefde de moeite van het
wachten waard is.

2

Weerloos			
Kim Moelands		
(literaire thriller)
Naomi van Heest heeft het helemaal gehad met mannen. Ze laat
zich dan ook slechts met moeite
overhalen door haar beste vriendin
Sonja om weer eens een avond flink
te gaan stappen. Zodra ze de discotheek binnenstapt ziet ze hem; een
onweerstaanbaar aantrekkelijke
man met ijsblauwe ogen en donkere
krullen. Zijn ogen houden haar
gevangen en ontsnappen is onmogelijk. Geheel tegen haar principes
in gaat ze met hem mee. De intense
chemie tussen hen vertaalt zich in
een meer dan bevredigende vrijpartij en vanaf dat moment zijn Naomi
en Stefaan onafscheidelijk. Maar

producten van het land. Waar wij
rum in kleine glaasjes of gemixt met
cola drinken, drinken de Dominicanen het zoals wij (dagelijks) een
glas wijn drinken, 70% van de totale
rumproductie blijft dan ook in eigen
land. Ze gebruiken het zelfs als
medicijn. Heb je hoofdpijn, maagpijn
of een ander pijntje? Een echte Dominicaan zal je eerder een glas rum
geven dan een paracetamolletje!
Waar de Dominicanen zweren dat
rum goed is voor de gezondheid,
doen Europeanen dit bij rode wijn.
Op het moment wordt er weer heel
veel gesproken en geschreven over
de positieve werking die een dagelijks glas rode wijn op ons lichaam
kan hebben. Al tientallen jaren worden die positieve effecten onderzocht
en de resultaten mogen er zijn hoor!
Zo is bewezen dat wijndrinkers minder vatbaar zijn voor verkoudheid

wie is Stefaan en wat wil hij van
haar? Hij trekt aan en stoot af, gaat
grenzen over die hij zou moeten
respecteren en lijkt letterlijk haar
gedachten te kunnen lezen. Toch
blijft Naomi doof voor de waarschuwingen van Sonja en ze laat
zelfs toe dat Stefaan een wig drijft
tussen haar en haar beste vriendin.
Wanneer eindelijk de schellen van
Naomi’s ogen vallen, lijkt het te laat
om zich nog te kunnen ontworstelen
uit Stefaans ijzeren greep…
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Morgen heten we allemaal
Ali				
Gerrit Komrij		
(literaire essays)
Komrij beschouwt al schrijvend kritisch en met humor de tijdgeest: de
opkomst van het populisme, de ontaarding van de seksualiteit en het
verraad van zijn eigen generatie.
De generatie die in de jaren zestig
beloofde de wereld te vernieuwen
en een paradijs op aarde te scheppen. Zijn oordeel is vernietigend:
met bluf en handigheid is zij aan de
macht geraakt en met die macht
heeft ze vrijwel overal de grootst
mogelijke narigheid aangericht.
In Morgen heten we allemaal Ali
gaat het natuurlijk ook over muziek,
literatuur en poëzie, die meer kunnen dan troosten. ‘Poëzie is niet
alleen een aanjager van dromen,
een bezweerder van angsten, een
opwekker van doden, maar ook de
meest betaalbare en meest gulle
toverdokter.’
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Wachten op de moesson
Threes Anna			
(vertaalde roman)
India, 1995. Charlotte Bridgwater
bewoont met haar inmiddels dementerende vader en nog één trouw
personeelslid een grote, vervallen
villa in Rampur. In betere tijden
werden hier feesten gegeven en kon
de luxe niet op, maar nu moet ze de
eindjes aan elkaar knopen.
Madan is van bedelaarskind
uitgegroeid tot een zeer getalenteerd kleermaker die – dankzij zijn
bijzondere, bijna bovennatuurlijke
gave – de schitterendste japonnen
maakt voor dames uit de gegoede
families ter gelegenheid van een op
handen zijnd gala. In het grote huis

en griep en houdt het je tanden en
tandvlees gezond, al lijkt dat na een
paar glazen rode wijn natuurlijk niet
zo! Wijndrinkers zouden zelfs een
mindere kans hebben op het krijgen
van nierstenen en zelfs maagkanker.
Toppunt van het onderzoek was dat
wijndrinkers 5 jaar langer leven dan
geheelonthouders. Dit geloofde ik
niet meteen, dus ben ik even gaan
surfen op het internet. Ik kwam het
volgende onderzoek tegen. In Italië
werd de werking van resveratrol (dit
mag u snel vergeten), een stof die
voorkomt in rode wijn, onderzocht
op het verouderingsproces. Deze stof
werd toegevoegd aan water waarin
157 tropische vissen zwommen. Het
resultaat?De vissen in het aquarium
met resveratrol leefden gemiddeld
30 % langer dan de vissen die
zonder deze stof rondzwommen. Met
dit onderzoek wilden de onderzoekers bewijzen dat rode wijn ook een

van Charlotte huurt hij een kamer
– tegen haar zin, want ze wil liever
geen mensen over de vloer – om
in de snikhitte die de uitblijvende
moesson veroorzaakt, de japonnen
te maken. Tussen de gereserveerde,
eenzame Charlotte en Madan – die
niet kan praten ontstaat al snel een
grote aantrekkingskracht; zij blijken
woordloos te kunnen communiceren. Dat biedt ze weliswaar veel
troost, maar het jaagt ze ook schrik
aan, want lands- en standsverschillen worden niet zomaar uitgewist.
Als stukje bij beetje de geschiedenis
wordt ontrafeld blijkt hun liefde
wortels te hebben tot ver in het
verleden… Threes Anna zet in haar
grootste roman tot nu toe een aantal onvergetelijke karakters neer,
tegen een achtergrond van bijna
een eeuw Indiase geschiedenis.
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Een volmaakte vendetta
R.J. Ellory (literaire thriller)
Wanneer Catherine Ducane verdwijnt in hartje New Orleans duikt
de lokale politie meteen boven op
de zaak – het gaat namelijk om
de dochter van de gouverneur van
Louisiana. Maar algauw neemt de
zaak een bizarre wending. Nadat
het gruwelijk toegetakelde lijk van
Catherines lijfwacht wordt aangetroffen in de kofferbak van een
oldsmobile, neemt de ontvoerder
contact op met de politie. Hij vraagt
niet om losgeld, maar eist een
gesprek met Ray Hartmann, een
onbeduidende functionaris van een
in Washington gevestigd team dat
onderzoek doet naar georganiseerde misdaad. Hartmann reist af naar
het diepe zuiden, terwijl hij zich
afvraagt waarom de mysterieuze
ontvoerder, een oude Cubaan met
de naam Ernesto Perez, juist hém
heeft uitgekozen om zijn levensverhaal aan te vertellen. Pas wanneer
hij zich realiseert dat Perez een
van de meest gevreesde huurmoordenaars is die sinds de jaren vijftig
voor de maffia hebben gewerkt, begint hem iets te dagen. Maar tegen
de tijd dat de stukjes van de puzzel
op hun plaats beginnen te vallen, is
het al te laat.

gunstig effect heeft op met name
huidveroudering. Voor de vrouwen
onder ons een goede uitkomst,
gewoon twee glazen wijn per dag
drinken in plaats van twee keer
smeren met de duurste crèmepjes!
Nee hoor, even zonder dollen, als we
die effecten willen zien zullen we
per dag 22,5 liter rode wijn moeten
drinken en dat lijkt me niet gezond!
Twee glazen per dag en een vakantie
naar een tropisch oord lijkt me veel
gezonder!

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

DE GROENE VENEN 		

17

I
N
S
U
D
E
E BOT
N
E
J
T
E
E
R
M

Ambachtelijk meel uit deVeenmolen in Wilnis
door david hague en patrick hesse

O

ns keurmerk heeft verschillende disciplines waaronder ambachtelijkheid. In dat kader brengen David en ik een bezoekje aan De
Veenmolen die aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis staat. We worden
opgewacht door molenaar Adri Vos, die na een jarenlange opleiding
in 2003 tot vrijwillig molenaar wordt benoemd. Na een zeer grondige grote schoonmaak kon Adri in augustus van dat jaar starten met
de verkoop van eigen geproduceerd meel. Het draait bij de molen
om het vakmanschap van de molenaar. Zijn deskundigheid is het om
de molen dusdanig in te zetten dat exact de juiste grofheid van het
meel kan worden bepaald. Adri leidt ons rond in de molen, we mogen
zelfs een kijkje nemen in de kap van de molen, normaal gesproken
verboden gebied! Ook de molen zelf is geheel met de hand gemaakt
is, dus volledig ambachtelijk. David en ik zijn erg onder de indruk van
het bouwwerk. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat het al ruim 160
jaar geleden is gebouwd en alleen gebruik maakt van de duurzaamheid van de wind. Ooit hebben er in Nederland zo’n 10.000 molens
gestaan, op dit moment zijn er puur uit cultuurhistorisch oogpunt nog
slechts 1.000 van over.
Wij adviseren u om eens de molen in Wilnis te bezoeken. Adri Vos legt
u maar al te graag de werking van de molen uit en u kunt er volop
meel kopen die op ambachtelijke wijze met uitsluitend windkracht
geproduceerd is. Buiten het assortiment broodmeel verkoopt Adri
ook pannenkoekmeel. David neemt een pak mee. ”Ik heb daar een
leuk en makkelijk recept voor, dat iedereen kan maken,” aldus David.
Thuisgekomen voegt hij de daad bij het woord en maakt hij voor mij
een paar hartige pannenkoeken met bier. Een mooi besluit van een
interessante middag.
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I

n brood zitten veel voedingsstoffen, maar het is wel belangrijk om goed
te kouwen. Hierdoor verteert het al in je mond. Als je dit niet doet, moet
je spijsvertering veel te hard werken en raakt overbelast. Vooral boterhammen met kaas zijn moeilijk verteerbaar. Van alle Europese landen is de
lunchpauze in Nederland het kortst. Mensen stouwen vaak een stapel
boterhammen in half uur weg, vaak ook nog op hun werkplek. Hierdoor
is het lichaam niet in staat alle vitamines en mineralen eruit te halen,
waardoor de maagwand kan beschadigen. Kortom: gezond eten en
vooral goed kauwen!
David’s Quote: geen geduld veroorzaakt fast food

PARTYCENTRUM

"7 MAART
OPEN DAG"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde
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ent u iemand (of bènt u
iemand) die op ambachtelijke,
organische of biologische manier
goed bezig is met streekproducten,
laat het ons dan weten door een
mailtje te zenden aan: metjeneusindeboter@degroenevenen.nl
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Benodigdheden voor beslag
250 gram bloem
1 ei
mooi bosje gemengde peterselie en dille
200 ml boerenmelk
0,5 theelepel zeezout
Handvol Parmezaanse kaas
150 tot 200 ml bier (neem voor dikke pannenkoeken meer bier)
Klontje gesmolten boter door het beslag
Alles bij elkaar kloppen
Vul de pannenkoeken na bakken met roomkaas en gerookte zalm

OEKZ

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

Dit weekend nog Restaurant
Week in De Ronde Venen

U kunt nog tot en met zondag 7
maart dineren bij lokale restaurants
tijdens de Restaurant Week voor de
spotprijs van 25 euro*. Een lunch
van drie gangen kost 20 euro*.
De deelnemende restaurants zijn De
Veensteker, De Eetkamer van Vinkeveen en La Canette uit Vinkeveen
en Le Virage uit Mijdrecht. De redactie van De Groene Venen kreeg
afgelopen week de mogelijkheid om
te komen voorproeven bij restaurant
De Veensteker. De redactie bedankt
De Veensteker voor het heerlijke
menu en de gastvrijheid
Reserveren voor de Restaurant
Week is alleen mogelijk via
www.restaurantweek.nl. U kunt hier
in het restaurant van uw keuze
real time een tafel reserveren. Wilt
u reserveren in één of meerdere
restaurants in De Ronde Venen,
klik dan op de restaurants in regio
Utrecht en ’t Gooi.
U ziet onmiddellijk of er nog plaats
is in het desbetreffende restaurant. (*Bij restaurants met een
Michelinster kan een supplement
van toepassing zijn van €10,- per
Michelinster.)

Veenmolen
Oudhuijzerweg 109
3648 AB Wilnis
Iedere zaterdag geopend van
10.00 – 16.00 uur
Als groep te bezoeken op aanvraag bij Molenaar Adri Vos 020
6965848
veenmolenwilnis@zonnet.nl

www.deveenmolen.nl
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TUINIEREN MET DE GROENE VENEN

Wat gaat u dit jaar doen met uw tuin?
Heeft u er al over nagedacht wat u komende tuinseizoen wilt doen met
uw tuin? Mensen en gezinssituaties veranderen en de wensen dus ook.
De tuin waar u enkele jaren geleden mee begon kan hierdoor ineens
niet meer de tuin zijn waar u zich prettig in voelt. De gezinssituatie kan
dusdanig veranderen dat bijvoorbeeld het ooit zo mooie en praktische
gazon waar eens de kinderen lekker op konden ravotten is veranderd
in een overbodig geworden obstakel vol met mos en onkruid, wat veel
onderhoud vergt en zijn mooiste tijd gehad heeft. Dit is de tijd van het
jaar om te kijken wat de tuinwensen voor het komende jaar zijn. Hieronder zal ik proberen om u een leidraad te geven.
- Inventariseer samen met uw
partner de tuinwensen en vergeet
ook niet de wensen van de kinderen
hierin te betrekken. De kinderen een
eigen hoekje in de tuin geven waar
ze zelf wat kunnen tuinieren zorgt
ervoor dat ze de rest van de tuin
beter respecteren.
- Bepaal wat uw budget is en
neem hier een marge van 10% in.
Bepaalde dingen vallen in prijs nu
eenmaal tegen.
- Ga uzelf oriënteren op een tuinbeurs of bij een goede leverancier
van tuinmaterialen en bepaal welke
stijl u wenst en welke materialen u
mooi vindt en hierbij goed vindt passen.
- Maak een plan of ontwerp op
schaal, dat geeft inzicht in de ruimte.
Houd hierbij rekening met de ligging
van de tuin zodat bijvoorbeeld het
terras in de zon komt te liggen als u
een zonaanbidder bent of een speelplek voor de kinderen juist in de
schaduw. Dit kan een simpele schets
zijn, maar u kunt ook uw hovenier
vragen om een ontwerp te maken.
- Bepaal welke werkzaamheden u
zelf ter hand neemt en waarvoor u
een hovenier wilt inschakelen.
- Als u voor bepaalde zaken een
specialist wilt inschakelen, nodig
vervolgens dan een hovenier uit en
bespreek uw wensen dan met hem,
hij zal in de meeste gevallen een
kosteloos ontwerp en een offerte
voor u maken. Geef uw hovenier wel
een budget op, hiermee voorkomt u
namelijk dat hij dingen gaat ontwerpen en uitrekenen die u wellicht wel
erg mooi zult vinden maar niet in het
budget passen. Je kunt nu eenmaal
niet in een Mercedes rijden als het
budget alleen toereikend is voor een
Volkswagen. Hiermee wil ik dus niet
wil zeggen dat een Volkswagen niet

ook erg mooi kan zijn! Uw hovenier
zal budgetoverschrijdende plannen
tijdens het eerste gesprek direct aan
u terugkoppelen en samen met u
bekijken welke wensen of alternatieven wel haalbaar zijn.
- Als u de werkzaamheden zelf ter
hand neemt maak dan voor uzelf een
planning wanneer u wat gaat doen
en wanneer u wat moet bestellen.
- Als u gebruik wilt maken van een
vakman en dit voorjaar nog van uw
tuin wilt genieten wacht dan niet tot
de temperaturen weer gaan stijgen
met het uitnodigen van een hovenier.
Het hele traject van ontwerp tot en
met de realisatie duurt al snel 4 tot
8 weken.
Helaas wordt het aanleggen van een
tuin van nog wel eens onderschat.
Niet zelden worden wij benaderd
door mensen die verkeerde keuzes
in materialen hebben gemaakt, het
werk onderschat hebben of door
mensen die met één of andere
klusjesman in zee zijn gegaan. Vaak
waren deze keuzes alleen op prijs
gebaseerd maar net als met veel
dingen geldt ook voor de tuin; goedkoop is toch vaak duurkoop.
Zo werden wij laatst benaderd door
een mevrouw die de tuinaanleg had
laten verzorgen door iemand van
een niet nader te noemen klusjesveiling. De tuin was nu 1 jaar oud en de
tegels waren verzakt, de verlichting
werkte niet en de poort had nog
nooit goed gewerkt. De beste man
die de tuin aangelegd had was gevlogen en zijn toko was opgedoekt.
Best jammer voor deze mevrouw
want zij had ook nog een aanzienlijke prijs voor de hele tuin betaald.
Wij hebben voor deze mevrouw de
problemen voor een schappelijk prijs

vervolg van voorpagina

Jasper de Boer is hovenier en
mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Eindhoven & de Boer
Hoveniers. In deze rubriek behandelt hij veel gestelde vragen
en zaken uit de dagelijkse praktijk. Ook geeft hij tips op het
gebied van ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen.

opgelost maar uiteindelijk is ze toch
meer geld kwijt geweest dan waneer
ze het in één keer goed had laten
doen. Een stukadoor of klusjesman is
nu eenmaal geen hovenier! Ditzelfde
geldt ook voor de materialen. Een
tuinscherm van de bouwmarkt is
kwalitatief echt heel anders dan een
exemplaar bij de vakhandel vandaan.
Het is niet erg realistisch om van
beiden dezelfde kwaliteit, service
en nazorg te verwachten. Jammer
genoeg is een tuin vaak het sluitstuk
van de begroting terwijl een mooie,
goed aangelegde en onderhouden
tuin een waardevermeerdering van
de woning is!

Thijs Dull, bestuurslid algemene
zaken, vertelt: “De meest in het
oog springende verandering in het
ontwerp is de grote tribune die aan
de voorzijde wordt aangelegd. Dat is
meteen ook de trap naar de vergrote kantine en keuken op de eerste
verdieping. Op de begane grond
komt extra bergruimte, een nieuwe
toiletinrichting en een cateringpunt.
De huidige buitentrappen verdwijnen
en hiervoor in de plaats komt een
binnentrap. Het wordt dus echt een
ander clubhuis, maar in de inrichting
gaan we de karakteristieke gezelligheid van HVM behouden.” Als alles
volgens planning verloopt, zal de
feestelijke heropening na de zomerstop kunnen plaatsvinden.Daarom
hoopt HVM dat de bouwvergunning
op korte termijn zal worden verleend,
want zowel aannemer, sponsors als
vrijwilligers staan klaar om met de
werkzaamheden te starten. Vooruitlopend hierop heeft een groep leden
alvast een paar grote klussen uitgevoerd, zoals het tegelvrij maken van

de ondergrond. Diverse onderdelen
van het vernieuwde clubhuis worden
weliswaar gesponsord, maar uiteraard is toch ook veel geld nodig voor
de realisatie van het clubhuis en de
nieuwe inventaris. Het bedrijfsleven
kan letterlijk een steentje bijdragen
aan het nieuwe clubhuis door de
aankoop van -liefst meerdere- van
5.000 stenen. In deze krant leest u
binnenkort alles over deze actie en de
voortgang ervan.
Krassen
Tussen 13 en 28 maart gaan leden
van HVM rond met een megakrasactie met fraaie hoofdprijzen.
Ook deze actie heeft tot doel zo veel
mogelijk geld in te zamelen voor het
nieuwe clubhuis. Drie keer krassen
geeft recht op 1 lot, vijf keer krassen levert twee loten op. Onder de
kraslaag bevinden zich de bedragen,
variërend van 50 cent tot € 1,50. De
weggekraste bedragen bepalen dus
de hoogte van de donatie (per lot dus
maximaal € 4,50).

Volgende keer wil ik het met u
hebben over het onderhoud van
het gazon met daarbij een handige
gazonkalender. Tot dan!

www.edbtuinen.nl

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits
20:00 - 22.00
22:00 - 00.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits

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

Nieuwspoint
(herhaling)
Non Stop Hit Mix

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

2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
(herhaling)
met Peter & Marcel

Nederpop Café
met Nico & Sjaan
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
& Rock Songs

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

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics Goedemiddag met Midpoint Classics Midpoint Classics
Jim Clarke
Goedemiddag met Non Stop Hit Mix   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Deze week in 2ThePoint:
De sport en spelinstuif voor kinderen in de Willisstee, de omlegging
van de Rondweg en lieten we ons
informeren over de elektrische
oplaadpunten.

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
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De Club van… Joop Reurings

Badminton is voor alle leeftijden
Er zullen maar weinig mensen in Nederland zijn die nog nooit een partijtje badminton gespeeld hebben.
Rackets en shuttles waren bij velen een vast onderdeel van de vakantiebagage en er werd gespeeld op het
strand of de camping. Precies eenendertig jaar geleden besloten een paar mensen, die het spelletje erg leuk
vonden, om een vereniging op te richten in Mijdrecht. Joop Reurings was er vanaf het begin lid van.
door piet van buul

De vereniging is op 18 april 1978
opgericht onder de naam Badminton
Vereniging Mijdrecht. “Die naam
werd afgekort tot BVM”, vertelt
voorzitter Joop Reurings. “Dat gaf
vaak verwarring met andere verenigingen in het dorp zoals de bowlingvereniging. Het bestuur heeft toen
een keer een prijsvraag uitgeschreven
voor een nieuwe naam. De keuze
viel op Veenshuttle en sinds de jaren
negentig heten we dus Badminton
Vereniging Veenshuttle.”
In de loop van het bestaan heeft de
vereniging in verschillende sporthallen gespeeld. Joop: “we begonnen
in de sporthal Hofland. Daar hadden
we drie banen ter beschikking. Later
zijn we overgestapt naar sporthal
Twistvliet waar we maar liefst negen
banen konden gebruiken. Bij de

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

- foto patrick hesse

brand van Party Plaza ging ook de
sporthal in vlammen op. Dat was ook
voor ons natuurlijk een drama. We
moesten toen uitwijken naar andere
accommodaties. We vonden onderdak
in ondermeer De Kwakel en in de
Willisstee in Wilnis. Onze vereniging
kwam in die periode wel in een dip
terecht en we verloren bijna de helft
van het aantal leden.”
Het had nogal wat voeten in de aarde
voordat er een nieuwe sporthal in
Mijdrecht gebouwd werd. Daar wil
Joop nog wel wat over kwijt. “Het
moest toen kennelijk allemaal op
een koopje. Eerst wilde men een
snelle oplossing met een opblaasbare
hal. Toen ontstond er gedoe over de
locatie en vervolgens kwamen er
voorstellen voor een hal die voor de
meeste potentiële gebruikers niet
aan de vereisten voldeed. Uiteindelijk
werd de knoop doorgehakt en verrees
hier aan de Hoofdweg Sporthal De
Phoenix. Dat werd ook onze thuisbasis. Als sporthal voldoet De Phoenix
prima. Maar wat ik dan weer zo
vreemd vind is het feit dat men de
sportkantine aan de voorkant van het
gebouw heeft ondergebracht. Je hebt
van daaruit helemaal geen zicht op
de hal. Dat is bijzonder onhandig en
ook ongezellig. Zal wel een kwestie
van geld zijn geweest. En als je dan
hoort wat zo’n nieuw zwembad mag
gaan kosten dan zet je wel eens een
vraagtekentje,”zegt Joop.
Competitie
Badminton Vereniging Veenshuttle
telt momenteel 135 leden. De senioren spelen in De Phoenix en de jeugd
speelt in de Willisstee waar ze ook
over negen banen kunnen beschikken. De vereniging is aangesloten

bij de Nederlandse Badminton
Bond en speelt bij de senioren met
een herenteam en een mixed team
in de competitie. “Voor zo’n team
heb je minimaal vier en liefst vijf
of zes spelers nodig. Je speelt in de
competitie acht wedstrijden op een
avond. Ons eerste team is vorig jaar
gepromoveerd en staat er dit jaar
ook goed voor. We spelen in de vierde
klasse. Dat is een gemiddeld niveau
waar wij met onze vereniging aardig
in passen. Bij de jeugd spelen we met
drie of vier teams in district Noord
Holland. Ze spelen meestel rond
Amsterdam, maar moeten ook wel
naar Den Helder.” Wat opvalt is het
feit dat in de opsomming van Joop
een vrouwenteam ontbreekt. “Dat
klopt en is inderdaad wel bijzonder.
Maar we hebben om een of andere
reden veel meer mannen in onze
vereniging dan vrouwen. Ik weet ook
niet hoe dat komt. Nou hebben we
als vereniging toch al wel te maken
met een algemene trend in terugloop
van ledental. Er zijn meer verenigingen die daar last van hebben. Zo’n
tien, vijftien jaar geleden hadden we
meer dan 300 leden en speelden we
competitie met elf wedstrijdteams.
Kennelijk maken mensen tegenwoordig andere keuzes en kiezen ze
bijvoorbeeld voor de sportschool om
fit te blijven. Natuurlijk vinden we dat
wel jammer want badminton is bij
uitstek een recreatieve sport, die door
mensen van alle leeftijden gespeeld
kan worden. Dat hoeft niet perse op
wedstrijd niveau. Het merendeel van
onze leden speelt wekelijks als recreant. We hebben hier zelfs iemand van
83 jaar die nog elke week komt.”
Activiteiten
Naast de competitie wordt er ook

Aangepast sportaanbod op een rijtje
Aanvragen brochure
Belangstellenden die het inlegvel
met de wijzigingen of de complete
Sport- en Beweegwijzer willen
hebben, kunnen contact opnemen
met consulent aangepast sporten
Judith Meeuwissen, telefoon: 0307513840 of e-mail: judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.
nl.

In de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen,
Montfoort, Maarssen en Woerden heeft Sportservice Midden Nederland vorig jaar een Sport- en Beweegwijzer voor aangepast sporten
uitgebracht. In de brochure staat al het sport- en beweegaanbod voor
mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Voor deze
Sport- en Beweegwijzer is nu een inlegvel gemaakt met wijzigingen en
nieuw sportaanbod.

Persoonlijk sportadvies
Judith geeft ook persoonlijksportadvies aan mensen met een beperking.
‘'Er is vaak veel meer mogelijk dan
mensen weten. Samen met de sporter ga ik op zoek naar een passende
sport of bewegingsactiviteit. Wij
hebben inzicht in de mogelijkheden
van mensen met een beperking en
daarnaast kennen we het sportaanbod goed. In de praktijk blijkt dat
mensen die een sportadvies hebben
gekregen heel veel plezier hebben
in het sporten. Hierdoor blijven ze
langer actief.''

Joop Reurings: “Wij willen als badminton vereniging ook mensen met een handicap graag de gelegenheid bieden om actief te sporten.”
voor de recreanten van alles georganiseerd. Er is een wedstrijd-, een
recreanten- en een jeugdcommissie.
De voorzitters van deze commissies
maken ook deel uit van het verenigingsbestuur. Er worden tal van
activiteiten georganiseerd voor de
recreanten en de jeugdleden. Voor
degenen die geen competitie spelen
worden er uitwisselingswedstrijden
met bijvoorbeeld Uithoorn, Vinkeveen of De Kwakel georganiseerd.
In augustus gaat de jeugd op kamp.
Er is een ouder-kind toernooi waar
de ouders of de grootouders met de
kinderen samen spelen. Veenshuttle
organiseert ook zelf een open jeugdtoernooi. Het seizoen wordt afgesloten met de clubkampioenschappen en
met een feestavond in mei. “Je ziet
wel dat we een bruisende vereniging

zijn,’ stelt Joop Reurings tevreden
vast. Hij benadrukt dat het sociale
aspect in zijn vereniging een belangrijke rol speelt. “Het is een sport voor
alle leeftijden, je bent sportief bezig
samen met anderen. Ik roep mensen
dan ook op om mee te komen doen.
En zeker de vrouwen moeten hun
schroom maar eens op zij zetten.
Je kunt op allerlei niveaus meedoen
en er worden lessen gegeven om je
technische vaardigheden te verbeteren. En het is ook nog eens heel erg
gezellig.”
Joop wil ook nog graag wijzen op
het feit dat er sinds vorig jarig een
groep van zes rolstoelers binnen de
vereniging actief is.

Sport kort
Argon en Stichting4Life organiseren
Benefietdiner in De Meijert
Op 17 april 2010 organiseren
Stichting Topsport Argon, Sportvereniging Argon en Stichting4Life
het tweede Argon Benefietdiner.
Het evenement vindt plaats in een
omgetoverd Partycentrum De
Meijert. Het doel van deze avond
is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten binnen Argon
en voor de projecten van Stichting4Life. Stichting4Life is een stichting die alleenstaande moeders en
kinderen in de sloppenwijken van
Nairobi in Kenia helpt en ondersteunt. De avond wordt gepresenteerd door de ambassadrice van
Stichting4Life: Birgit Schuurman.
Tussen de gerechten door zijn er
optredens van Sandy Kandau met
een unieke act en Jorge Castro,
een artiest van wereldformaat. Na

het diner kan er geboden worden
op unieke veilingstukken en maakt
kan men kans op mooie prijzen in
de benefietloterij. Als afsluiting
van de avond komt er niemand
minder dan Lieke van Lexmond
als VIP-dj. Voor deze wervelende
avond zijn nog enkele tafels te
reserveren. Voor meer informatie
over deze avond en/of reserveringen, kunt u contact opnemen met
Linda Janssen op 06 – 21 96 56 91
of linda@stichting4life.nl.
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Test Triumph Scrambler 900 Roké Motors

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Mr. Cool himself!
Deze week test Patrick Hesse een
Triumph Scrambler 900 occasion
bij Roké Motors uit Mijdrecht.
Hij stond al een tijdje op mijn lijstje,
maar ik wilde wachten tot het lekker
zonnig was, want deze motor vraagt
om een zonnige dag. Bij Roké motors
aangekomen staat hij voor de winkel,
een half uur daarvoor ingeruild.
“Waarom pak je die Scrambler niet
even mee?” vraagt Aad.
De verleiding
is té groot en
aangezien het
wel koud maar
lekker zonnig is
ben ik om.
Een scrambler is
van oudsher een
type motorfiets die we de
voorloper van
de off-roadmotoren noemen.
Meestal was de
scrambler een
door de fabrikant aangepaste
straatmotor,
vooral herkenbaar aan de
terreinbanden
en omhoog
gebogen (swept
back) uitlaten.
Deze retro
Triumph is zoals
ze dat bij het
BBC autoprogramma Top
Gear zo mooi
zeggen: “Sub
Zero Cool”. Wat
een motor. Speciaal gemaakt
als eerbetoon
aan Mr. Cool
himself : Steve
McQueen. Het
is namelijk een
Replica van
de TR6C die
McQueen reed
in de 1964 International Six

Day Trials. Een zesdaagse trial waar
acteur en motorfreak Steve in mee
reed met de ISDT nummerplaten nr.
278 die optioneel verkrijgbaar zijn.
Dus een hypermoderne 2 cilinder
900cc in een geweldig retro jasje;
echt een motor die hebberig maakt.
Vanaf het moment dat hij in 2006
geïntroduceerd werdwilde ik hem
stiekem al hebben. De occasion bij
Roké Motors is ook nog een keer in
de juiste kleur (Rood / Wit) en heeft
net 10.000 km gereden. De vorige eigenaar moet cum laude afgestudeerd
zijn aan de Poets Academie en uitsluitend gereden hebben wanneer de
goten gepoetst waren, want de fiets
is werkelijk in smetteloze nieuwstaat.
Heerlijk dat er nog meer mensen zijn
die met zoveel liefde en eerbied met
hun motor omgaan.
Het wordt tijd voor een blokje om.
De sleutel die links onder de koplamp
gepositioneerd zit, draai ik om en
de vette twin komt tot leven. De zit
op het merkwaardige platte zadel
perfect en het stuur is lekker breed.
Ik voel me al een hele bink. Uit de
twee hoge uitlaatpijpen, die een prijs
verdienen voor styling, komt een bescheiden tevreden geronk. De motor
stuurt superlicht en het schakelen
gaat zoals bij alle moderne Triumph
als het bekende mes door de warme
boter, wat een feest!
Ergens in Wilnis stop ik voor wat
foto’s die volgens mij een stedelijke
uitstraling moeten hebben, net als de
Yamaha Mt-01 vind ik de Scrambler ook een ‘Urban Racer’. De fiets
daagt uit tot lekker sturen en voelt
meteen alsof je er alles mee kan.
De Scrambler voldoet volledig aan
mijn verwachting en dat is enerzijds
jammer, want nu moet ik ook deze
bijschrijven op mijn verlanglijstje.
Anderzijds heb ik er wel even aan
kunnen proeven. Ik besluit nog maar
een stukje om te gaan, de kou kan
niet op tegen het plezier dat rijden op
deze fiets met zich meebrengt. Zelfs
twee druk in gesprek zijnde dames
vallen even stil wanneer ik voorbij
ronk, want zelfs een leek ziet dat dit
een speciale motor is.

Bij de Ondernemingsweg aangekomen zet ik de motor met tegenzin stil,
hij geeft je namelijk het idee dat je
hier zo in één ruk mee naar het zuiden van Europa kan rijden en dat is
volgens mij het grootste compliment
dat je deze motor kunt geven buiten
het feit dat hij ook nog wonderschoon
is. Voor degene bij wie de Scrambler
boven aan zijn verlanglijstje staat is
dit een buitenkansje. Een Triumph
Scrambler met de kop eraf. Bij Roké
word hij afgeleverd met een 10.000
kilometer beurt en garantie voor
€ 7250,00. Hiervoor koop je niet alleen een geweldige motorfiets, maar
ook breng je een ode aan een geweldig acteur en weet je zeker dat als je
de straat in komt rijden iedereen je
‘Sub Zero Cool’ zal vinden. Op weg
naar huis stop ik bij de videotheek
kijken of ze “The Great Escape”
hebben.
Roké Motors Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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Autonieuws
Nieuwe safetycar

En Route met Reuling

Rijtest Skoda Yeti 1.2 TSI

Yeti bestaat nog

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

Mercedes zet de nieuwe SLS in
als safetycar bij de Formule 1. De
auto is voorzien van onder meer
zwaailichten en camera’s en de
standaardmotor met 571 pk.

Snelle Fransman

Met een doffe plof klapt de deur dicht. De plof van de deur maakt hetzelfde geluid als die van een Audi A8.
Aan dat geluid alleen al merk je hoe het met de kwaliteit van de nieuwe Skoda Yeti zit. Een kleine, compacte
SUV met een vanafprijs van € 19.190,-. Dit belooft wat.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Een SUV? Jazeker, de Yeti is te
krijgen met voorwielaandrijving of
vierwielaandrijving en heeft daarmee
dezelfde aspiraties als de Toyota
Urban Cruiser die eerder deze pagina
mocht sieren. Dankzij de bodemvrijheid is het mogelijk om het terrein op
te zoeken met de Skoda. Verwacht
echter geen terreinkunsten van het
kaliber Land Rover Defender of
Iveco Massif. Verstandige bestuurders
houden het op heuvellandschappen of
wintersportgebieden. Wij reden met
de voorwielaangedreven Yeti, voorzien van een 1.2 benzinemotor, met
turbo. Een 1.2 in een auto van 1245
kilo? Ja, geen punt, als de dealer zou
zeggen dat je met een 1.6 onder weg
was zou je het ook geloven. De 1.2
TSI, voorzien van een handgeschakelde zesbak (B-label) of zeventraps DSG-automaat (met dubbele
koppeling, C-label) levert namelijk
105 pk en 175 Nm koppel. Daarmee
komt de Yeti goed van zijn plek. Een
zwaardere motor zou in sommige
gevallen verstandig zijn, bijvoorbeeld
als je zo nu en dan licht offroadwerk wil verrichten, maar voor de
dagelijkse ritten is de 1.2 TSI ruim
voldoende en bovendien ook nog eens
zuinig met een verbruik 1 op 15,2.
De rij-eigenschappen van de Yeti zijn

opvallend, je zou verwachten dat een
dergelijke auto, die wat hoger op zijn
wielen staat, snel overhelt in bochten.
Maar daar is geen sprake van. Ook
voor personen met een vlotte rijstijl
is deze auto zeer geschikt. Hij is
comfortabel geveerd, maar laat wel
weten welke ondergrond onder de
wielen doorschiet.
De styling van de Yeti is bijzonder te
noemen. De voorkant heeft wat weg
van de Skoda Fabia, maar door de
stoere zwarte elementen zie je snel
dat dit een auto met terreinambities
is. Aan de zijkant zie je elementen die
ook terugkomen in een Land Rover
Freelander. De concurrenten van de
Yeti, de Ford Kuga en de Volkswagen
Tiguan zijn wat gewaagder gestyled,
maar spreken daardoor ook een heel
ander publiek aan. De kleur Mato
Brown metallic staat hem goed,
maar die moet je in het echt zien.
Afhankelijk van de lichtinval krijgt de
auto een groene, bruine of bronzen
tint mee.
Het Tsjechische Skoda maakt onderdeel uit van Volkswagen. Dit brengt
allemaal voordelen met zich mee. Zo
profiteert de Skoda van de degelijke
bouw van Volkswagen onderdelen.

Echter heeft het merk niet de prijs
die tegenwoordig aan Volkswagenproducten hangen. Een Golf is immers ook niet meer zo bereikbaar als
voorheen. Doordat Skoda in de schappen van Volkswagen mag winkelen
zijn alle gebruikte materialen van
hoge kwaliteit en gemaakt van mooie
materialen. Jammer dat een klein onderdeel als de plastic deurhendel aan
de binnenzijde weer wat goedkoop
aanvoelt, maar in luxere uitvoeringen
vind je hier een verchroomde deurhendel. Op de foto is te zien dat deze
Yeti voorzien was van een standaard
stereosysteem met, vanzelfsprekend,
radio en CD-speler. Het is verleidelijk
om te kiezen voor het Audio Pack
Pro (€ 530,00), waarbij de auto
voorzien wordt van 12 speakers. Ook
is het mogelijk om een navigatiesysteem te installeren met touchscreen.
Achterin vinden we afhankelijk van
de setting drie of twee stoelen. Het
is mogelijk om een soort bioscoopopstelling te creëren door één van de
stoelen uit de auto te halen. De twee
buitenste stoelen schuiven dan iets
naar achteren en naar het midden,
waardoor deze twee plaatsen nog
meer ruimte krijgen. Zitten alle stoelen op de juiste plek dan heb je 510
liter bagageruimte tot je beschikking.

Skoda Yeti
Gereden versie: Skoda Yeti 1.2
TSI Expedition
Vermogen: 105 pk
0-100: 11,8 s
Top: 175 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,2 /
5,9 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 22.030,Alternatieven:
Citroën C3 Picasso, Ford Kuga,
Kia Soul, Toyota Urban Cruiser,
Volkswagen Tiguan

Verwijder je alle stoelen dan heb
je een gigantische 1760 liter vol te
stouwen. Als dat het geval is moet je
inparkeren op de spiegels en dat kan
lastig zijn. Maar ook daarvoor heeft
Skoda verschillende opties. Naast
parkeersensoren is het mogelijk een
‘parkeerassistent’ te bestellen. Deze
assistent parkeert de auto voor u in,
zonder dat u aan het stuur hoeft te
draaien!
De Yeti bedient veel verschillende
doelgroepen en biedt voor ieder wat
wils. Offroad rijden, of gewoon profiteren van de hoge zit. Je kunt hem
redelijk standaard houden, of je gaat
voor de zwaardere 2.0 TDI dieselmotor of 1.8 TSI benzinemotor met
vierwielaandrijving en kruist opties
aan als de koelbox, glazen panoramadak, navigatiesysteem, lederen- en
alcantara-bekleding en je hebt een
echte allround adventure-auto. De
klant beslist.
Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297-239290
Website: www.rovemij.nl

Citroën toont in Genève de DS3
Racing. Een exclusief model, er
worden er slechts 1000 geproduceerd, voorzien van een 200 pk
sterke motor. Citroën past op de
DS3 Racing diverse technologieën
toe die het merk heeft opgedaan
in het World Rally Championship.

Nieuwe S60

Volvo heeft in Genève de nieuwe
S60 getoond, volgens het merk
het sportiefste model dat zij ooit
gelanceerd hebben. De lancering
wordt ondersteund door een online campagne die te vinden is op

www.brutaal.volvocars.nl.
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Regio Agenda
Activiteit

Activiteit

Knotgroep zaagt in
Ouderkerk

Internationale
Vrouwendag Utrecht
2010: Dans!

zaterdag 6 maart
Tussen 9.00 uur en 13.00 uur
Polderweg in Ouderkerk

Zaterdag 6 maart
Aanvang: 18:00 uur tot 23:00
uur
Adres: Cultureel Centrum
OASE, Cartesiusweg 11,
Utrecht

Langs de Polderweg in Ouderkerk a/d Amstel staat een lang
lint van knotwilgen. Ze houden
parmantig de wacht als afscheiding tussen het autogeweld op de
snelweg A9 en de vredige rust
van de Ronde Hoep. Maar eens
in de 3 á 4 jaar moeten knotwilgen geknot worden. Alleen dan
behouden ze hun karakteristieke
vorm en lopen ze niet het risico
van uitscheuren of omwaaien.
Aanstaande zaterdag 6 maart
gaat de Knotgroep Uithoorn
deze klus klaren. Om en om
worden de wilgen geknot en de
takken worden door de mensen
van de gemeente weggehaald.
De Knotgroep kan nog assistentie gebruiken, want veel handen
maken licht werk. Iedereen die
ervan houdt om in deze prachtige omgeving een ochtend actief
bezig te zijn voor de natuur, is
van harte welkom.
De Knotgroep begint om 9.00
uur en stopt rond 13.00 uur met
een mok soep. Tussendoor is er
koffie met koek. De knotgroep
zorgt voor goed gereedschap en
werkhandschoenen. Neem zelf
een beker met lepel mee.
Voor verdere informatie: Bert
Schaap 0297-565172.

Op zaterdag 6 maart 2010
organiseert Tori Oso Utrecht
een gevarieerd avond programma in het kader van de
Internationale Vrouwendag. Het
avondprogramma is gevuld met
diverse activiteiten rondom het
thema ‘DANS’. Dit gebeurt in
de vorm van een lezing, gratis
(dans)workshops, optredens en
lifestyle. Cultureel Centrum Oase
aan de Cartesiusweg 11, is door
haar centrale ligging, dé geschikte locatie om vrouwen van
alle leeftijden en achtergronden
bijeen te brengen en ontmoeting
te bevorderen.

www.torioso.nl

Beurs

Hiswa Amsterdam
Boat Show
2 t/m 7 maart
Di, Wo, Zat, Zon van 10.00 tot
18.00 uur
Do, Vrij van 10.00 tot 22.00 uur
RAI in Amsterdam

Windturbines, een zeiltheater
en voor de kleinsten onder ons
‘bootjes maken van piepschuim’,
de Hiswa Amsterdam belooft
weer een spektakel te worden.

volk kan verenigen door de universele taal van sport. Hij steunt
het Zuid-Afrikaanse rugbyteam
dat kansloos wordt geacht in
hun onwaarschijnlijke pogingen
tijdens het wereldkampioenschap
in 1995.
Geregisseerd door viermalig
Oscar®-winnaar Clint Eastwood
(Million Dollar Baby, Unforgiven, Gran Torino), met in de
hoofdrollen Oscar®-winnaars
Morgan Freeman (Million Dollar
Baby, The Dark Knight) en Matt
Damon (Good Will Hunting, de
‘Bourne’-trilogie).

www.hiswarai.nl

www.invictusmovie.warnerbros.com

Boten, accessoires en nog veel
meer vindt u op de grootste
watersportbeurs van de Benelux,
de Hiswa van dinsdag 2 t/m 7
maart in de RAI in Amsterdam!
Ook uw kinderen zullen hun ogen
uitkijken bij de motorboten, zeilboten en diverse activiteiten (tot
16 jaar mogen ze gratis mee).

Film

Invictus

Mijdrecht

Gemeentehuis en
afvalbrengstation 11
maart eerder gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op
donderdag 11 maart vanaf 13.30
uur gesloten. Ook het afvalbrengstation is 11 maart eerder
gesloten. Inwoners kunnen daar
tot 12.00 uur terecht voor het
wegbrengen van afval.

Waverveen

Tijdelijke afsluiting
Waverbrug
De Waverbrug is van 5 maart 2010
t/m 2 april 2010 afgesloten voor alle
verkeer uitgezonderd voetgangers,
fietsers en bromfietsers. Hiervoor
wordt een noodbrug geplaatst. Deze
afsluiting is nodig om het brugdek te
herstellen.

Vanaf 4 maart
Diverse bioscopen
Film van Clint Eastwood over de
pogingen van Nelson Mandela
Zuid-Afrika weer één te maken
door het wereldkampioenschap
rugby in 1995 te organiseren
Invictus vertelt het inspirerende
waargebeurde verhaal over
hoe Nelson Mandela (Morgan
Freeman) de handen ineen slaat
met de aanvoerder van het ZuidAfrikaanse rugbyteam, Francois
Pienaar (Matt Damon), om hun
land te verenigen. De net verkozen president Mandela weet dat
zijn land raciaal en economisch
verdeeld blijft na het afschaffen
van de apartheid. Mandela is er
heilig van overtuigd dat hij zijn

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Kruiswoordpuzzel week 9

Kruiswoordraadsel

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

13 keukengerei
onvermengd
8 sportbeoefenaar
oederbak 37 aflee stad 44 bevel
nwijzend voord 61 metaal
veelheid 70 uitofdstad 76 slot

izenei 6 tapkast
gewas 13 omwenrstijvend koud
ester 29 voorzetenergie 40 Euroverkoping 47 van
derwijs 53 nacht7 lied 59 goed!
oltooid tegen-
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de
oplossing.
© denksport puzzelbladen

horizontaal 1 onenigheid 5 met betrekking tot
(afk.) 7 loopstok 11 nobel 13 keukengerei
14 Amerikaanse politieorganisatie 16 eierschaal
19 zuiver, onvermengd 21 voedsel 22 voedsel
23 wat 25 zogenaamd 26 wijnsoort 28 sportbeoefenaar 30 drietal 32 voormalig Perzisch
heerser 34 een zekere 35 voederbak 37 aflevering (afk.) 39 lichte slag 42 kledingstuk
43 Scandinavische stad 44 bevel 46 onafhankelijk
48 muziekstuk 50 biersoort 52 insect 55 aanwijPagina
1
zend voornaamwoord
56 metaallegering
;;G;T;C;;O
58 sneeuwhut 60 voegwoord 61 metaal 63 oogmerk 65 eersteKORENMOLEN
kwartier (afk.) 66 boom 68 kleine
;NO;V;L;;A
hoeveelheid 70IGLO;VANAF
uit-roep van smart 71 evenzo
;E;LEI;OA;
73 gepelde gerst
75 Europese hoofdstad 76 slot
;KEI;OOGST
77 zuiver gewicht.
;O;EGO;A;E

Sudoku
week 9
Sudoku
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

Pagina 1/63

Pagina 6

9
5 1 4
]]]]]]]]]
_________
8
5
Oplossing
]]]]]]]]]
_________
1 2
3
]]]]]]]]]
_________
8
]]]]]]]]]
_________
1 4 9
7
2
EREPENNING
]]]]]]]]]
_________
;OF;L;N;;E
SCAN;MODEL
7 2
Pagina
Pagina 7
]]]]]]]]]
_________
;H;ARA;ET;
;ERG;SNACK
539
42167
27359416
48
7
9 8
;F;ELS;L;O
]]]]]]]]]
_________
461
579328
156724839
ZOAB;LL;GR
BOWL;AM;DR
827
1
93861257
;K;OH;ODER
;R;EI;OUWE
83
3 6 9 5 44
7 4
]]]]]]]]]
_________
verticaal 1 gaveSTYL;CG;HA
aan een godheid 2 deel van een
196
425873
275918643
STEN;NL;ZN
375198642
jaar 3 hetzelfde 4 luizenei 6 tapkast 7 september
66 341 2 4 5 9 7 8
Kiezer.
Façade.
]]]]]]]]]
_________
2
4
8
7
6
3
5
1
9
948637125
8 titanium 9 sprookjesfiguur 10 dans 12 oevergewas 13 omwenteling 15 filmtheater (pop.)
17 niet dubbel 18 leefregel 20 verstijvend koud
22 een en ander (afk.) 24 straat (afk.) 27 Siberische toverpriester 29 voorzetsel 31 geoxideerd
Pagina 2
33 hectare 35 te koop 36 als het ware 38 energie
O;;;O;B;O;
40 Europeaan 41
noodsein 44 stoomschip
Z;CONTRACT
ONO;V;I;HO
45 gewoon 46 openbare
verkoping 47 van ge;;ISRAEL;F
ringe dichtheidPYNLYK;OEF
48 aardbewoner 49 opstootje
;;TI;KAS;E
51 lager onderwijs
53 nachtroofvogel 54 winters
DORP;O;VEE
voertuig 55 gaap
56 klanknabootsing 57 lied
;;E;ZODAT;
59 goed! 62 voorteken
64 plaats in Engeland
;WAKER;SUF
;OU;EDITIE
67 spie 69 smart
70 onvoltooid tegenwoordige
tijd (afk.) 72 voorzetsel
74 muzieknoot.
Doelnet.

357691248
129487536
684523197
465318729
973264815
812759364
731846952
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;I;G;Z;A;;
319
864257
SNEEUW;LPG
857
129634
;D;G;ANGEL
264
573918
;IDOOL;ERA
432
918576
LEGO;U;B;S
;N;INWORP;
178
635492
VER;A;PARI
596
247381
;NOOD;Z;OB
683
491725
;;S;AZYN;I
721
356849
TRENTO;SYS
945782163

769314528
235876419
418592736
654721983
927638145
183459672
592187364
841963257
376245891
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247389561
358126794
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Oplossing puzzels week 8
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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: Administratief/medewerkster binnendienst
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoop medewerker Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen / Bader
slagerij
Plaats: Wilnis

Functie: Medewerker salarisadministratie
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider m/v
Organisatie: Installatiebedrijf van Walraven Uithoorn b.v.
Plaats: Uithoorn

Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerkers Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Wilnis

Functie: Administratief/commercieel medewerker binnendienst (m/v) parttime
Organisatie: Financieel Adviesbureau Natasja Outshoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Nachtportier Hotel Mijdrecht
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt
Plaats: Vinkeveen
Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: 2e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Officemanager
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vakcoach Stek4Kids Abcoude (maandag en
dinsdag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Servicedeskmedewerker
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24
uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider verwarming
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Directiesecretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Credit controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: Stagiaire MBO Detailhandel Marsman Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Hulpkok De Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: Een Financieel Adviseur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
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