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Vinkeveen heeft z'n Albert Heijn!
Met donaties aan de Heilige Hart Kerk en Scouting Eliboe en een digitaal schoolbord voor de St Jozefschool in
Vinkeveen heeft de nieuwe vestiging van Albert Heijn in Vinkeveen laten zien midden in de samenleving te willen
staan. De opening gisterochtend om 8.00 uur sloot een lange periode van onderhandelen, plannen en bouwen af.
“We realiseren ons dat we de afgelopen maanden veel overlast hebben veroorzaakt bij de omwonenden, maar
ik denk dat we allemaal erg trots zijn op het eindresultaat,” sprak eigenaar Johan Dreijer tijdens het open huis
op woensdagavond jl., waar omwonenden en andere belangstellende welkom waren om de nieuwe winkel te
bekijken.
Financieel directeur John Morssink
van Albert Heijn noemde Johan
Dreijer de man met het grootste
geduld en doorzettingsvermogen;
Vinkeveen stond al heel lang op
het verlanglijstje van de Zaanse
supermarktgigant en men is er van
overtuigd dat het een groot succes
wordt. Supermarktmanager Frits
van Zanten, die de afgelopen weken
150 sollicitatiegesprekken voerde
om nieuwe medewerkers aan te
trekken, is trots op zijn nieuwe
winkel en op zijn team, waarvan
zo'n 70 medewerkers afkomstig is
uit Vinkeveen zelf.
Tijdens het open huis werden de
hapjes en drankjes verzorgd door
meesterkok en tweesterren-chef
Ron Blaauw. “Net als ik werkt ook
Albert Heijn met alleen versproducten. Vers is kwaliteit. Alle

risico

vindt u aanvaardbaar?

ascol.nl

hapjes die we vandaag serveren
zijn gemaakt met ingrediënten van
Albert Heijn.”
Con Huijbreghs, gedelegeerd voorzitter van de Stichting Vallis Pacis,
die is belast met het onderhoud van
de Heilig Hart van Jezus Kerk in
Vinkeveen, was uitermate verrast
met de donatie van 2.500 euro die
hij door Johan Dreijer kreeg uitgereikt. Het geld zal besteed worden
aan de restauratie van de klokkentoren, die in de tweede helft van
dit jaar staat gepland. Directrice
Corrie van der Kroef van de
St. Jozefschool mag op kosten van
Albert Heijn een digitaal schoolbord aanschaffen en de Scouting
Eliboe werd verblijd met een
donatie van 750 euro.
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Holendrecht 1 te Abcoude
Nu De Groene Venen ook in Abcoude en Baambrugge verspreid wordt, en we sinds kort één
gemeente zijn, is het leuk om ook woningen in deze omgeving in the picture te zetten. Daarom ga
ik een hoekwoning op een mooi plekje in Abcoude bekijken. De woning ligt vlakbij het gezellige
dorpscentrum, op een rustige hoek vlak langs de rivier De Angstel vanwaar je met een bootje zo
naar de Vinkeveense Plassen of Amsterdam kunt varen. Ideale stek dus.
De tuin rondom de woning is lekker ruim en zonnig. Er is aan de
achterkant zelfs een eigen garage
en een oprit waar je nog een auto
kunt parkeren.
We komen binnen in de hal waar je
de garderobe, een bergkast en het
toilet vindt.
De ruime woonkamer heeft veel

Casa di Carin

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

lichtinval door de ramen en de
twee schuifpuien die hier rondom
geplaatst zijn. Alle kozijnen in deze
woning en ook de schuifpuien zijn
van kunststof, wat natuurlijk ideaal
is in het onderhoud. De open keuken ziet er netjes uit en is voorzien
van alle benodigde apparatuur.
Vanuit de keuken stap je zo de
achtertuin in.
We gaan naar de eerste verdieping
waar van twee slaapkamers één
enorm grote slaapkamer is gemaakt. Wanneer je hier weer twee
slaapkamers van wilt maken is dat
geen enkel probleem.
De ruimte is groot genoeg om twee
flinke kamers te creëren.
De kleinste slaapkamer is verbouwd
tot badkamer met een toilet, wastafel, aparte douchecabine en een
ligbad. De oude badkamerruimte
wordt nu als wasruimte gebruikt.

Ook deze kamer is makkelijk te splitsen naar
twee kamers omdat er
aan de voor- en achterkant dakkapellen zijn
geplaatst.
Dit is echt een hele
ruime woning op een
heerlijke stek in Abcoude. Echt de moeite
waard om hier eens te
gaan kijken, zeker omdat je met
de indeling van deze woning nog
zoveel kanten op kunt.
Zaterdag 26 maart doet deze woning mee aan de NVM Open Huizen
Dag. Een mooie gelegenheid om
vrijblijvend een kijkje te komen
nemen tussen 11:00 en 15:00 uur.

Afstand tot:
Op de tweede verdieping is een
overloop waar voldoende opbergruimte is, en waar ook de cv ketel is
geplaatst. De ruime zolderkamer is
ook weer lekker licht doordat ook
hier rondom ramen zijn geplaatst.

Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

Aantal km:
0,5
3,0
0,6
0,7
0,3

Facts & Figures
Holendrecht 1, Abcoude
Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Perceelsoppervlakte 304 m2
Inhoud 375 m3
3 kamers (2 slaapkamers)

Vida Makelaars, Dorpsstraat 14, 3641 EC Mijdrecht, Tel: 0297-212987, info@vidamakelaars.nl, www.vidamakelaars.nl

Kievitslaan 67 te Vinkeveen
Vandaag voor mij een thuiswedstrijd, ik ga een woning aan de Kievitslaan in Vinkeveen bezoeken.
Ik woon zelf ook in de Kievitslaan in een tussenwoning. De woning die ik ga bekijken ligt aan de overkant
en is een twee-onder-een kapwoning. Ik ben erg nieuwsgierig hoe deze woning eruit ziet dus ik steek snel de
straat over om een kijkje te nemen.
We komen binnen in de ruime hal
waar je het toilet, een bergkast en
de trap naar de eerste verdieping
vindt. We lopen door naar de woonkamer met half open keuken. De
keuken ligt aan de straatzijde. Alle
benodigde apparatuur zit erin en er
is behoorlijk veel kastruimte.
De woonkamer aan de achterzijde
is over de gehele breedte uitgebouwd waardoor de woonkamer
echt enorm groot is. Er ligt hier
vloerverwarming en er is een open
haard aanwezig. Heerlijk om lekker
aan te steken als het buiten wat
kouder is. Verder is er erg veel
lichtinval door de grote glazen
ramen en de schuifpui aan de tuinzijde, waardoor je zo de zonovergoten tuin in stapt. De tuin is ook lekker ruim en goed onderhouden. De
garage die pal naast de woning ligt
is omgebouwd tot kantoorruimte
en heeft een ruime zolderberging.
Aan de voor- en achterzijde is een
glazen pui geplaatst waardoor het
er erg netjes uitziet. Maar wanneer
je hier toch liever een auto in wilt
zetten kan dat natuurlijk ook.
Op naar de eerste verdieping

waar je drie ruime slaapkamers
en de badkamer vindt. De master
bedroom aan de achterkant heeft
een groot dakterras over de hele
breedte van de woning.
In de badkamer zit een toilet,
wastafel, ligbad en een douchecabine. Op de tweede verdieping is
zelfs nog een derde toilet geplaatst
en een aparte douchecabine. Ideaal
voor eventuele logees of au-pair.
Zoals de andere slaapkamers is ook
de zolderkamer erg groot en wanneer je hier twee kamers van zou
willen maken kan dat makkelijk.
Op de voorzolder zit de aansluiting
voor wasapparatuur en hier is aan
twee zijden nog bergruimte gecreëerd waar je behoorlijk wat spullen
kwijt kunt.
De Kievitslaan ligt centraal in
Vinkeveen en eigenlijk vind je alles
wat je nodig hebt op korte loop- of
fietsafstand. Het winkelcentrum,
basisscholen, de sportschool en
natuurlijk de Vinkeveense Plassen.
Wat wil je nog meer, een bijzonder ruime woning in het hart van
Vinkeveen.
Zaterdag 26 maart kun je geheel

vrijblijvend een bezoekje brengen
aan deze woning tijdens de NVM
Open Huizen dag tussen 11:00 en
15:00 uur. Echt de moeite waard!
Afstand tot:
Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

Aantal km:
0,7
5,2
0,2
0,4
0,8

Facts & Figures
Kievitslaan 67, Vinkeveen
Vraagprijs € 395.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 322 m2
Inhoud 500 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
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Gemeente gaat bezuinigen

College zoekt steun bij de bevolking
Ruim drie miljoen bezuinigen in de komende jaren. Dat is de keiharde boodschap van het college in het
vorige week gepresenteerde concept-beleidsplan. Daarbij gaat het niet alleen om de euro’s. Er komt een
cultuuromslag in de rol van de gemeente. Het college zet ferm in op een beleid, waarbij de gemeente niet
langer uitvoerend is. De burgers moeten zoveel mogelijk hun eigen bonen doppen.

www.weerstationteraar.nl

Bijna lente...
Het laatste weekend van de winter is wisselvallig, zaterdag komt
er een zwakke storing over ons
heen en dat geeft zaterdag enige
regen maar zondag is het weer
rustiger en droger weer.
Zaterdag is het in de ochtend
zwaar bewolkt en komen buien
over ons heen met (mot)regen, in
de middag gaat het droger worden
en hebben we kans dat de zon
nog door de wolken heen komt.
De temperatuur zal overdag zo
rond de 12 graden liggen en in de
nacht rond de 7 graden. Er staat
een matige noordoosten wind
zaterdag.
Zondag is het licht bewolkt. Er
komt dan een hogedrukgebied in
onze omgeving te liggen dat depressie bij ons vandaan gaat houden. De temperatuur zal zondag
zo rond de 12 graden zijn en in de
nacht ligt de temperatuur rond het
vriespunt. Ook dan staat er nog
een matige noordoosten wind.
Maandag is het vrij zonnig de
temperatuur zal overdag zo rond
de 13 graden liggen en in de nacht
rond het vriespunt. De wind komt
uit oostelijke richting en zal matig
zijn.
De kern van het hogedrukgebied
komt maandag boven ons land te
liggen en dat ziet er voor aankomende week gunstig uit. Dinsdag
meer zon en iets hogere temperaturen, vanaf woensdag gaat
het hogedrukgebied iets naar het
westen maar houden wij het zo
goed als droog met temperaturen
die rond de 13 graden liggen.

Agenda Kort

door piet van buul

Tijdens een perspresentatie op
donderdag 10 maart gaf het college
van B&W een toelichting op het
concept beleidsplan voor de komende
drie jaren. De boodschap is helder:
voor zover de bomen al ooit tot in
de hemel groeiden, is dat voorgoed
verleden tijd. Niet langer wordt er
bemest, maar zal met snoeischaar
en kapmes de welige groei tot staan
worden gebracht. Sterker nog, er
moet stevig worden geknot. Maar
liefst drie miljoen, waarvan één derde
voor rekening komt van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke
schatbewaarder, wethouder van
financiën Pieter Palm (VVD) was
nog het meest duidelijk: “We moeten
terug naar een sluitende begroting
en onze spaartegoeden moeten op
peil blijven. We gaan fors bezuinigen
en dat zal ook voor onze inwoners
merkbaar zijn. Maar we zijn er van
overtuigd dat het haalbaar is. We
streven er naar om de lasten zo
evenwichtig mogelijk te verdelen. Het
gemeentelijk beleid zal een omslag
doormaken. We trekken niet langer
als gemeente de portemonnee, maar
zullen met de mensen meedenken en
we zullen waar mogelijk initiatieven
vanuit de samenleving faciliteren.
Er zal geen ruimte zijn voor nieuw
beleid. En wanneer men wel iets
nieuws wil, dan zal er iets ouds voor
moeten worden ingeleverd.”
Samen de schouders eronder
Het beleidsplan kreeg als titel mee:
‘Kernachtig verbinden’. Daarmee wil
het college aangeven dat de gemeente vooral een bindende rol wil spelen.
Belangrijk thema is daarbij de leefbaarheid in een schone en veilige
leefomgeving. De vitaliteit in de
kernen moet vooral komen van de

Woensdag jl. zijn vijf ambassadeurs,
allen met een groot netwerk in

Zaterdag 19 maart 2011

Zondag 20 maart 2011
• Veertigdagenproject, RK Kerk Mijdrecht/
Wilnis
• KSAB speelt opera 'Assepoester',
Dorpskerk, Abcoude
• Kennismaken met tennis, TVM, Mijdrecht

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

Concreet beleid
De concept beleidsnota bevat nog tal
van open eindjes, die het college pas
na uitvoerige raadpleging van inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder zal invullen. In 10 programmapunten worden
de grote lijnen uitgezet voor het
beleid zoals het college dat voor ogen
staat. Veel aandacht wordt gegeven
aan de woningbouw. De woningmarkt
zit muurvast. Wethouder Lambregts
(CDA) van Ruimtelijke Ordening
wil zo snel mogelijk met de ontwikkelaars en met de woningbouwcorporaties om tafel om na te gaan hoe
de zaak weer in beweging te krijgen
is. “We zullen realistische keuzes
moeten maken en inspelen op wat de
markt vraagt.” Het overleg moet leiden tot een ‘woonvisie’ die onderdeel
gaat uitmaken van de structuurvisie.
Wethouder Kees Schouten (ChristenUnie/SGP) ziet het kernenbeleid als
speerpunt binnen zijn omvangrijke
portefeuille. Hij wil ‘met een open
houding’ het overleg met de bewoners in de verschillende kernen aan.
Hij wil het behoud van het eigen
karakter dat die kernen bevorderen. Wethouder Erika Spelt (PvdA/
Groen Links) wees er op dat er op
het vlak van sociale zekerheid door
de rijksoverheid veel in beweging is
gezet. Ze wil de maatregelen van de
overheid even afwachten vooraleer
ze tot concrete beleidsformuleringen
kan komen. “Ik ga er naar streven om

de leefbaarheid op peil te houden. We
zullen dat wel samen moeten doen.
De gemeente is een gemeenschap en
daarin moeten alle deelnemers hun
eigen verantwoordelijkheid nemen.”
De aangekondigde bezuiniging van
vijf procent op de subsidies blijft
onverkort overeind staan.
Volksraadpleging
Het college gaat het concept beleidsplan uitgebreid bespreken met de
bevolking. Het plan wordt voorgelegd
aan de raad, aan de ondernemersverenigingen en maatschappelijke
organisaties. Er komen bijeenkomsten
in alle kernen waar ook de burgers
hun opmerkingen kwijt kunnen.
Burgemeester en wethouders zijn optimistisch over deze rondgang. “Men
weet dat er nu eenmaal bezuinigd
moet worden en men accepteert dat
ook. We treffen nu al een grote mate
van bereidheid aan om met ons mee
te denken over de wijze waarop we
binnen de bezuinigingsdoelstellingen
een acceptabel gemeentelijk beleid
kunnen ontwikkelen. Er is bereidheid
daarin eigen verantwoordelijkheid te
nemen.”
Of dit optimisme gerechtvaardigd is,
zal tijdens de verschillende overlegsessies moeten blijken. “We realiseren
ons wel dat er sprake kan zijn van
een valkuil. Vaak komen mensen naar
dit soort bijeenkomsten om duidelijk
te maken wat ze allemaal van de
gemeente verwachten. We zullen dus
goed duidelijk moeten maken dat die
tijd voorbij is. Het gaat er nu om dat
mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en samen met ons
bekijken hoe we creatiever, zuiniger en
efficiënter met de middelen om kunnen gaan. Daarbij kunnen we het niet
iedereen naar de zin maken. Maar als
dat we dat goed uitleggen zullen de
mensen dat zeker begrijpen.”

Burgemeester geeft aftrap voor beursvloer

Dit weekend in De Ronde Venen:

• Verzamelaarsbeurs, De Meijert, Mijdrecht
• Open dag Hopman Bouw, Mijdrecht
• Caribisch Zwemfeest, Veenweidebad.
Mijdrecht
• Open dag, NVM Hypotheekshop, 		
Mijdrecht
• Spin/Sport for Life, PK Sport, Vinkeveen
• Fiets-Fit bij TTC De Merel, 		
De Haan Fietsen, Wilnis
• Open dag Zuwe Maria-Oord Vinkeveen
• Zwerfvuildag LWAB, Abcoude

inwoners, de ondernemers en de organisaties. Mensen moeten hun eigen
verantwoordelijkheid daarin nemen.
Voor wat de sociale samenhang in de
verschillende kernen betreft, ziet het
college voor de gemeente een verbindende en enthousiasmerende rol weggelegd. Maar de initiatieven zullen uit
de bevolking moeten komen.

De Ronde Venen, benoemd die de
komende tijd bedrijven gaan benaderen deel te nemen aan de beursvloer
2011. De beursvloer stimuleert
maatschappelijk betrokken ondernemen ter versterking van lokale
maatschappelijke organisaties. Om
dit te kunnen doen worden vanuit
het welzijnswerk en verenigingsleven
vragen gesteld, die mogelijk door

het bedrijfsleven ingevuld kunnen
worden. De beursvloer wordt op 19
mei gehouden.

Op de foto, v.l.n.r. Ruud van Wijk,
Jobke Vonk, Pieter Palm, Mevr. M.
Burgman, Jan van Breukelen en Ruud
van Vliet. Allen getooid met de even
tevoren door Mevr. M. Burgman opgespelde batch waardoor ze zich als
ambassadeur kenbaar kunnen maken.
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Luistervink
Haken en ogen
Ik had het kunnen weten. Enige
tijd geleden had ik ook al het
gevoel dat ik een bak spijkers had
ingeslikt. Rondom mijn linkerzijde openbaarde zich opnieuw
een pijnlijk spel van kop-, gips-,
staal- en kromgetrokken spijkers
die tezamen met een aantal
krammen een hardloopwedstrijd
in mijn onderlijf uitvochten. Als
gevolg hiervan bewoog ik me
thuis als het hijgend hert der
jacht ontkomen. Trap op, trap af,
rondjes rond de tafel en af en toe
een stukje tuin op en neer. Dat
alles onder het uiten van woorden
waar een fatsoenlijk mens zich
onder normale omstandigheden behoorlijk en terecht voor
schaamt. Wat te doen? Omdat ik
toch naar Woerden moest voor
een controle, hees ik mij in de
auto van vrouwe Vink, die mij
spoorslags naar het hospitaal
bracht. Ter poli keek de mij inmiddels vertrouwd voorkomende
arts mij bij binnenkomst peinzend
aan en nam, zonder al te veel vragen stellend, de kroontjespen ter
hand. Vliegensvlug schreef hij een
verwijzing naar afdeling röntgen.
“Ga eerst maar eens even met
spoed naar de CT-scan en daarna
praten we wel verder.” Mijn rood
opgezette hoofd en mijn gejaagde
blik zeiden kennelijk genoeg.
Teruggekeerd in de spreekkamer
aanschouwden wij de triomf der
techniek. Op een fraai beeldscherm werden terstond twee
nieren en blaas geprojecteerd.
Ergens in het linkerdeel bevond
zich een kogeltje dat was afgeplat. Het had spontaan verdere
vormen aangenomen die stekelig
en hakerig genoemd mogen
worden. Iemand die zich ooit in
een grot heeft af laten zakken
weet er alles van. Het was alleen
geen druip- maar een niersteen.
“Tja eerst maar eens kijken of
het ding zich via de natuurlijke
weg tot geboorte laat dwingen”,
was het advies dat ik mee kreeg.
Met een forse dosis pijnstillers
togen wij huiswaarts. Diep in mijn
achterhoofd welde de vraag op
of het laatste stukje benodigde
natuur wel bij machte zou zijn de
bron van alle ellende af te voeren.
De bravoure die alle mannen hebben ten aanzien van dat laatste
deel ten spijt, had ik zo mijn
twijfels. Toen ik thuis te bed lag,
informeerde mijn zoon hoe het
met de oude ging. Met zijn zeventiende oogt hij breedgeschouderd en stevig. En kijkend naar
mijn zoon, die ik –mijn vrouw
terzijde staand– ter wereld had
zien komen, dacht ik terug aan
dat moment. Toen hij ter wereld
kwam was het een flinke jongen.
Na een vergelijking gemaakt te
hebben, nam ik een kloek besluit.
Niet zeuren (ik bedoel eigenlijk
een ander woord), als het zo ver
is gewoon uitplassen.
Luistervink
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Baby in bad bij Duimelot

Kort Nieuws

Deze weken zijn de peutertjes van VVE-peuterspeelzaal Duimelot druk bezig
met de badkamer. Er wordt geverfd op badkamertegels en gezongen over spetters en nat worden. Er is een badkamerhoek waar de poppen in bad kunnen en
in elke groep komt een moeder met baby op visite en die baby gaat lekker in
bad. De peuters vinden het geweldig, zo'n echt kind dat in bad gaat een waarbij
je ook nog een klein beetje mag helpen. Buiten dat het heel leuk leuk is is het
ook heel erg leerzaam om de dingen uit de dagelijkse praktijk spelenderwijs te
bezingen en te benoemen. De peuters genieten dan ook volop.

De Waver

Klaverjassen
In het Dorpshuis in De Waver wordt
weer klaverjas gespeeld op vrijdag
25 maart en vrijdag15 april (paasklaverjassen). Er wortdt gekaart
voor de gezelligheid, met leuke prijzen. Adres: Waver10, gem Ouderkerk
a.d Amstel; aanvang 20.00 uur.

De Ronde Venen

Horizon over
Geloof en Rede (4)
Zondag 20 maart zendt Horizon
het vierde deel uit van een serie van
vijf over het thema: Geloof en rede.
Onderwerp: Kant en de moderniteit.
Kant probeert de overgang van een
verstandsgeloof –in praktische zin op
ethiek gebaseerd– naar een geloof in
een God, zoals de religie die belijdt,
open te houden. Aan de discussie nemen deel: Ernst Graveland,
Protestantse Gemeente Vinkeveen
en Waverveen; Pieter Koopmans,
Protestantse Gemeente, Mijdrecht;
dr. drs. Coen Stoll, bioloog, theoloog,
PKN gemeente, Wilnis en pastor
Wim Vernooij, Het Heilig Hart van
Jezus Parochie,Vinkeveen. Presentatrice: Cobie Oudshoorn, gespreksleider: Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Gebrandschilderde
ramen bij de Passage
Het thema van de ledenavond van
Passage voor donderdag 24 maart
is: “Goudse glazen-Lijdenstijd en Pasen”. Dhr. Maurits Tompot, al 30 jaar
koster van de St Jan kerk in Gouda,
met zijn prachtige gebrandschilderde
ramen neemt ons deze avond mee
op weg naar Pasen. Hij is naast
koster ook schilder en schrijver en
kan veel vertellen en laten zien over
zijn werk. Het belooft een interessante avond te worden, waar naast
de leden ook belangstellenden van
harte welkom zijn. De avond wordt
gehouden in gebouw Irene naast de
Janskerk en begint om 20.00 uur. De
koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

Antoniusschool bezoekt Nieuwe Kerk
Groep 7/8 van de Antoniusschool is
maandag jl. naar de tentoonstelling
‘3 geloven op 1 kussen’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam geweest
In de klas werd van te voren in drie
lessen aandacht besteed aan de
Islam. Er werd een quiz gedaan en
de leerlingen weten nu alles over de
verschillende gebruiken, personen
en begrippen. Ook is aandacht
besteed aan Islamitische kunst en
de kinderen hebben een presentatie
gegeven over een voorwerp uit de
Islamitische kunst.
De tentoonstelling in De Nieuwe
Kerk was erg indrukwekkend en

leerzaam. Tappijten, vazen, sieraden, afbeeldingen, de Koran, de
kinderen hebben het allemaal van
dichtbij mogen bekijken. Veel van
deze kunstwerken zijn beschreven
met sierlijke kalligrafieletters. De
kinderen hebben zelf ook hun naam
geschreven met een kalligrafeerpen. Ook hebben ze hun naam in het
Arabisch opgeschreven.
Aan het eind van de rondleiding
was er nog even tijd voor een
rondje over de Dam. Dat is natuurlijk heel indrukwekkend als je uit
een klein dorpje als De Hoef komt!

Een beter milieu begint bij jezelf
Zaterdag 12 maart jl. was het landelijke Opschoondag. Op deze dag is
het de bedoeling om met elkaar de
eigen woonwijk schoon te maken.
Een aantal kinderen op de Turelurenlaan in Vinkeveen trok vol goede
moed op pad om afval te rapen. Sanne, Justin, Josh en Suzanne ruimden
alle hofjes op en ook de speeltuintjes
bij de Snippenlaan, Turelurenlaan en
Plevierenlaan. De kids troffen erg
veel afval aan in de bosjes: blikjes,
plastic, zakken chips... het was een
vreselijke puinhoop. Eigenlijk is één
keer per jaar opruimen te weinig!
Sanne schreef zelf een gedichtje
hierover:
Vuilnis maken?
Ik zeg: hou eens op!!
Ruim alles op!!
Vuilnis achter laten moet je niet
doen!
Anders vind ik je echt een oene
meloen!
Dus ruim Op!

Het resultaat van deze opruimactie
was zes volle zakken afval en een
emmer vol plastic flessen. Wij hopen
dat mensen hun afval in de afvalbak gooien zodat we volgend jaar
niet zoveel zakken afval kunnen
verzamelen!

Mijdrecht

Op 2- en 3 april aanstaande zal het Regionaal Operette- en Musicalkoor de
operette “Im Weissen Rössl” opvoeren. Het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) bestaat dit jaar alweer 25 jaar. Reden waarvoor is
gekozen voor een bekende operette. Eigenlijk is het meer een musical dan
een klassiek werk en wordt –geheel in het Nederlands gespeeld en gezongen– uitgevoerd in Partycentrum De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Op zaterdag 2 april begint de voorstelling om 20.00
uur en op zondagmiddag 3 april om 14.15 uur. De kaarten kosten € 18,- en
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Boekhandel Mondria in Mijdrecht,
Slijterij Vreeland in Vinkeveen en bij The Read Shop in Abcoude. Ook kunt
u kaarten bestellen via de website van het ROM-koor: www.romkoor.nl
Na betaling van de entreeprijs zullen de kaarten vóór aanvang van de
voorstelling klaar liggen bij de ingang van de zaal.
Het Regionaal Operette- en Musicalkoor bestaat uit zo’n 45 enthousiaste
leden en heeft in haar bestaan al de
nodige operettes en musicals uitgevoerd. Dit heerlijke werk van Ralph
Benatzky heeft altijd wel op het verlanglijstje gestaan, maar kon vanwege
alle changementen nooit worden uitgevoerd in Mijdrecht. Regisseur Toine
Paauwe heeft het jubilerende ROMkoor zijn vertaling van het originele
script aangeboden en er een regie bij
gemaakt waardoor op spectaculaire
wijze deze operette kan worden
uitgevoerd in De Meijert.

Wilnisser Kevin Regelink Amsterdams Kampioen
Kevin Regelink van IJsclub Nooit
Gedacht uit Wilnis is afgelopen
woensdag eerste geworden in de
laatste wedstrijd van het marathon
seizoen op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam. Een mooie afsluiting
van zijn eerste marathon seizoen.
Later op de avond was in het restaurant de Scheve Schaats de prijsuitreiking en tevens ook voor het
clubklassement van alle marathons

De Christenvrouw
over Vergeving
Vereniging ‘De Christenvrouw’
afdeling De Ronde Venen, komt op
donderdag 24 maart a.s bijeen in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht,
Koningin Julianalaan 22. Mevrouw
Jopie Koole uit Zwartsluis komt
spreken over het onderwerp ‘Vergeving’. Een woord dat zo gemakkelijk
wordt uitgesproken maar soms ook
zo moeilijk is uit te voeren. Allemaal
hebben we, in het groot of in het
klein, hiermee te maken. Boeiend en
leerzaam dus. Komt u gerust eens
een keer een avond met ons meemaken. Aanvang 20.00 uur en de koffie
staat om 19.45 klaar! Inlichtingen
bij Janneke Kranenburg-Bluemink.
Tel. 0297-281882.

ROM-koor jubileert met operette “Im Weissen Rössl”

Open Dag bij Aannemersbedrijf Hopman
Aannemersbedrijf Hopman B.V. houdt morgen, zaterdag 19 maart, open
dag. Tussen 10.00 tot 15.00 uur zijn belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuwe showroom, met onder andere serredaken,
kozijnen en bouwmaterialen. Uiteraard kan men ook alles te weten komen
over de werkwijze van Hopman. Eye-catcher tijdens de open dag is zonder
meer de enorme Merecedes-truck van Finstral, die heeft deelgenomen aan
de Dakar-rally. Hopman Bouw, Rendementsweg 7a te Mijdrecht.

dit seizoen. Wat al verwacht werd
ging IJsclub Nooit Gedacht met de
eerste prijs er vandoor. Bestuurslid
en rijder van de Masters 3, Cor
Oudshoorn, nam de 1e prijs in ontvangst. Het bestuur gaat bedenken
waar de 500 euro aan besteed gaat
worden. De vereniging hoopt dat er
volgend seizoen weer volop gereden
gaat worden aan de marathonwedstrijden, vooral door de jeugd!
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Klucht 'Dat zullen we
nog wel eens zien' in
De Schakel
De Toneelgroep van de Ontmoetingskerk te Wilnis speelt op vrijdag 25 en
zaterdagavond 26 maart a.s. het
(k)luchtige blijspel 'Dat zullen we nog
wel eens zien' in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. De aanvang is om
20.00 uur.
Het stuk is geschreven door Rien
Bakker en speelt ten huize van
mevrouw Kroonenburg, die zojuist
is thuisgekomen na een heupoperatie en wel wat hulp kan gebruiken,
bijvoorbeeld van de kinderen. Maar
die hebben het te druk met andere
zaken. U maakt onder andere kennis
met een op geld beluste dochter, een
‘zweverige’ en in haar eigen wereldje
levende schoondochter, een volkse
thuishulp met het hart op de tong, en
haar wat jaloerse maar uiterst goedige echtgenoot, een kamerhuurster,
een alsmaar doorratelende maatschappelijk werkster, en een slome
duikelaar (zeg maar gerust dooie
diender) van een makelaar!

Kaarten voor beide voorstellingen zijn
verkrijgbaar bij Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48 in Wilnis, à € 7,50
p.p. Overgebleven kaarten worden nog
verkocht aan de zaal vanaf 19.30 uur.

Piet Mondriaan Theater:

Clowneske circusdroom voor jong en oud
Dromen over een circus.
Dromen dat je een clown bent.
Dromen dat je wereldberoemd
wordt.
Paljatsio is een clown, een hele
mooie. Zijn vader droomde er ooit
van zelf een wereldberoemde clown
te worden, maar dat is nooit gelukt.
Hij wil zo graag dat Paljatsio
wel wereldberoemd wordt. Zal
dat lukken of vindt Paljatsio dat
helemáál niet belangrijk? Die wil
gewoon graag zijn clownsnummers
doen. Met de brandende kaarsjes
die nooit uitgaan. Met de levende
marionet die uit een vuilcontainer
komt. Met de grote zeepbel waar
hij in kan staan. Met de bom. Ach,
teveel om op te noemen. En er zit
er ook nog muziek bij!
Arno Huibers is afgestudeerd
docent drama en verdiepte zich
in de verschillende stromingen
binnen de clownerie. Hij werkte
als mimeclown onder meer in het
grote Nederlandse circus Holiday
en de wintercircussen, in het Franse
driepiste-circus Bouglione en in het
Italiaanse theatercircus ‘Clowns’.
Hij stond mede aan de basis van
de Stichting Cliniclowns. Zijn
clownerie onderscheidt zich van de
traditionele clownerie
door de subtiele en poëtische
humor. De voorstelling is nagenoeg
non-verbaal, maar ‘zegt’ des te
meer door het kleurrijke, visuele
karakter. Genieten voor jong als
oud, Nederlands- of anderstalig.

Zondag 27 maart, 15.00 uur: Arno
Huibers - Droomkracht 10,
Piet Mondriaan Theater, Abcoude.
Aanvang: 15.00 uur; Entree: € 9,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.
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Open huis bij peuterspeelzaal
De Hummeltjes

Kort Nieuws

Peuterspeelzaal De Hummeltje houdt op woensdag 23
maart, donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart open
huis. Ouders en kinderen zijn tussen 9.30 uur en 11.30
uur welkom om een kijkje te nemen en mee te spelen.

Vinkeveen

Meer informatie
Peuterspeelzaal De Hummeltje vind u aan Tuinderslaantje 1-5 (bijgebouw op het schoolplein van de Sint
Jozefschool). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannine Verweij (06 - 50 50 61 66) of Vera
Hoogenboom (06 – 20 97 32 91) of kijken op

In de periode van 21 tot en met
24 maart voert de provincie
Utrecht werkzaamheden uit aan
de Provincialeweg N201 tussen
Vinkeveen en Loenen (ter hoogte
van hm 58,8 en hm 59,8). Doel
van de werkzaamheden is het
afbouwen van de twee faunapassages die zo’n drie jaar geleden
zijn voorbereid tijdens het groot
onderhoud aan de weg.

Voltooiing faunapassages (N201)

www.dehummeltjes.nl.

Makelaardij Witte werkt met QR codes
Makelaardij Witte maakt als eerste
makelaar in de regio gebruik van QR
codes. Arnold de Groot, eigenaar
van Makelaardij Witte, legt uit wat
de toegevoegde waarde is van QR
codes. “Eigenlijk zijn er alleen maar
voordelen, maar laat ik eerst even
uitleggen wat een QR code is. Het
is een soort barcode, die we in ons
geval toevoegen aan onze etalagepresentaties, bij de te koop borden
en uiteraard bij advertenties zoals op
de voorpagina van deze krant. Aan
zo'n QR code kun je elke willekeurige website koppelen, zodat wanneer
iemand met een smartphone deze
QR code scant, zich automatisch
de gekoppelde webpagina op zijn
telefoon opent. Zo hebben wij bij de
advertentie op de voorpagina de QR
code gekoppeld aan een filmpje van
deze woning op YouTube.”

Abcoude

dat nog niet iedereen een smartphone heeft en daarom zullen wij
de QR codes alleen nog gebruiken in
combinatie met de traditionele informatievoorziening. Maar het zal niet
lang duren voordat de smartphone
heel Nederland heeft veroverd en
net zoals de mobiele telefoon nu niet
meer weg te denken is, aldus Arnold
de Groot van Makelaardij Witte.

Veertigste
kledingactie
op 26 maart a.s.

“De voordelen zijn dat wij QR codes
gratis kunnen aanmaken voor onze
opdrachtgevers, de consument eenvoudig en snel meer informatie kan
ontvangen en advertenties minder
groot opgemaakt hoeven te worden,
waarmee kan worden bespaard op
advertentiekosten.”
“Er is nog wel een nadeel en dat is

Via achterbank Fiat 500 kans op deelname finale RTL4 talentenshow

X Factor-auditie bij Autobedrijf Kooyman Vinkeveen
Fiatdealer Autobedrijf Kooyman Vinkeveen biedt zangtalent de kans op te treden tijdens de finale van X
Factor, de populaire talentenshow van RTL4. Op zaterdag 26 maart aanstaande houdt de Vinkeveense autodealer tussen 12.00 en 16.00 uur een exclusieve backseat-auditieronde. Talent uit De Ronde Venen kan dan
vanaf de achterbank van een Fiat 500 auditie doen. De auditie wordt gefilmd en de beelden zijn via
www.xfactor.nl, via www.fiat500.nl/xfactor en via Facebook te zien. Nederland kan online stemmen via Facebook.
Iedere week wordt op basis van de meeste stemmen een winnaar aangewezen. Die mag optreden in de pauze
van de grote XFactor!
X Factor trekt wekelijks zo’n
anderhalf miljoen kijkers. Juryleden
Gordon, Angela Groothuizen, Eric
van Tijn en Stacey Rookhuizen
zitten achter de beroemde desk en
vellen hun oordeel over de kandidaten die op het podium verschijnen.
Presentatoren Wendy van Dijk en
Martijn Krabbé zorgen voor de
nodige mentale support. X Factor

is tot en met juni iedere vrijdag om
20.30 uur bij RTL 4 te zien.
Erland Galjaard, programmadirecteur RTL 4: “Met het internationale succesformat X Factor krijgt
talent, of ze nou 16 of 60 zijn,
alleen of in een groepje zingen, de
kans om hun dromen uit te laten
komen. De X Factor is meer dan
zingen. Dit programma hoort bij
uitstek thuis op de vrijdagavond van
RTL 4, die in het teken staat van
talent, muziek en amusement voor
het hele gezin.”
Carlos Kooyman directeur Autobedrijf Kooyman: “De vorige samenwerking tussen X Factor en Fiat
was een groot succes. Het heeft bij
ons tot meer showroombezoek en
verkoop geleid. Dit jaar staat de
Fiat 500 centraal in de samenwer-

king met RTL. De 500 is inmiddels
al een icoon, het succes van het
TV-programma is enorm, dus straks
voelt elke 500 rijder zich ook een
echte ster.”
Dus heb je talent en wil je dit aan
heel Nederland laten zien, kom dan
26 maart aanstaande tussen 12.00
en 16.00 naar Autobedrijf Kooyman
aan de Demmerik in Vinkeveen en
misschien treed jij op tijdens de
finale van X Factor. Kinderen onder
de 16 dienen vergezeld te worden
door minimaal een ouder!

In Abcoude en Baambrugge wordt
zaterdag 26 maart voor de 40ste
keer de kledingactie ‘Mensen in
Nood’ gehouden, tegenwoordig
Sam’s kledingactie geheten. Het
doel van deze actie is om de lokale
bevolking in twee districten in
Kenia weerbaar te maken tegen
droogte. In 2009 was de landelijke
bijdrage aan dit project 175.000
euro en vorig jaar 185.000 euro.
Voorheen werd droogte altijd
gevolgd door lange vruchtbare
periodes en was er eens in de tien
jaar sprake van grote droogte. Dit
is als gevolg van de klimaatverandering verslechterd en nu komen
periodes van droogte tegenwoordig
om de paar jaar voor. “Dit zorgt
steeds vaker voor grote problemen
bij de nomaden op het platteland
in Kenia,” aldus Sasja Kamil, projectverantwoordelijke bij Cordaid
Mensen in Nood.
“De droogte doorkruist het traditionele systeem van veeteelt van
de nomaden, dat eeuwenlang goed
werkte. Doordat deze periodes
nu zo snel op elkaar volgen, is er
minder beschikbare grond, hebben
de nomaden minder reserves en
worden ze steeds kwetsbaarder.”
Cordaid Mensen in Nood richt zich
op een preventieve aanpak, zodat
droogte niet altijd tot een ramp
leidt.

Mijdrecht

Schaakclub in de
kweektuin
De nieuw opgerichte jeugdschaakclub verhuist van het poldermuseum te Waverveen naar een
evengoed bijzondere locatie in
Mijdrecht. Op de Tuinderslaan
nummer 10 ligt 'De Kweektuin'.
Daar wordt vanaf 30 maart a.s.
vijf woensdagmiddagen geschaakt.
Voor clubleden is de schaakles
helemaal gratis. Het is dé gelegenheid om nieuwe vrienden te
maken, uiteraard kan je ook een
vriend(in) meenemen. Meer info
en aanmelden bij Freddy Weinhandl, tel.0297-272 297.
Kijk ook op www.sc.mes.nl.
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Kaartenmaakster Fem van Kempen:

“Het maken van kaarten werkt
heerlijk ontspannend”
Borduren en naaien waren haar grootste hobby’s. Vooral het tellen bij het borduren vond Fem van Kempen
geweldig om te doen, maar haar zicht neemt af en daarmee is borduren een lastig karwei geworden. De
64-jarige inwoonster van De Hoef vertelt: “Ik had geen zin om met een loep te werken, dus ik besloot een
andere hobby te zoeken. Mijn vriendin was in die tijd fanatiek met het maken van kaarten. Dat leek mij ook
wel wat. Nu tien jaar later is mijn vriendin er al een tijdje mee gestopt, maar ik freubel nog vrolijk door.”
door valerie sambrink sanderink

Kaartborduren
Toch hoeft Fem het borduren niet
helemaal los te laten. Fem legt uit:
“Tien jaar geleden begon ik met
plaatjes op kaarten te plakken, zoals
elke hobbyist op dit gebied begint.
Daarna zocht ik naar andere mogelijkheden en zo ontdekte ik kaartborduren. Hierbij kies ik een patroon uit
een boek, bijvoorbeeld een beer, een
poes of een wandelwagen. Vervolgens
maak ik een kopie van dit patroon.
Dit leg ik op het nu nog lege kaartvel.
Vervolgens prik ik de contouren van
het patroon met een prikpen in het
kaartvel, haal ik het patroonvel van
het kaartvel en ga ik aan de hand van
de gaatjes in het kaartvel borduren.
Vergeleken met het gewone borduren
heeft kaartborduren het voordeel dat
het alleen om de omlijningen van een
figuur gaat. Die kan ik met mijn bril
op nog prima zien. Aangezien je zelf
de borduurgaren uitkiest, bepaal je
ook de kleuren van het figuur. De vorm
is door het patroon bepaald, maar de
kleur niet. Als het borduursel af is, ga
ik verder met de versiering. Hiervoor
heb ik ponsen aangeschaft. Met deze

foto patrick hesse

apparaatjes druk je figuren uit papier.
Dat kunnen bloemen zijn, maar ook
vlinders. Voor elk figuur moet je een
andere pons kopen. Vervolgens kan ik
die vlinder of bloem in een embossingapparaat leggen. Daarmee druk
je er een structuur in. Zo komen er
bij de vlinder scheidingslijnen tussen
het lijfje en de vleugels en komen de
vleugels ook wat boller te staan. Het
maakt de vlinder levendig. Vervolgens
plak ik de vlinders en bloemen op de
kaart, plak ik er een bijpassende tekst
als ‘gefeliciteerd’ bij en dan is de kaart
af.”
3D-kaarten
Daarnaast vindt Fem het maken van
3D-kaarten ook erg leuk. Fem legt
de techniek uit: “Bij 3D-kaarten plak
je stickers over elkaar heen op een
kaart. De stickers lijken erg op elkaar,
maar telkens ontbreekt er een extra
onderdeel. Op die manier maak ik onder andere kaarten met bloemen. De
onderste sticker bevat het volledige
plaatje. De volgende sticker bevat een
bloem minder en de volgende nog een
bloem minder. Zo gaat het door. Als je

deze stickers op elkaar plakt, krijg je
vanzelf een dieptewerking.”
Ontspanning
Voor het maken van kaarten is er veel
materiaal nodig. Hiervoor bezoekt
Fem hobbywinkels in de regio, maar
ook de Knotsgekke Kaartendagen in
de Brabanthallen. Fem: “Twee keer
per jaar wordt er in Brabant een
kaartenmakersbeurs georganiseerd.
De laatste tijd ben ik slecht ter been,
maar de jaren hiervoor ging ik er
graag heen. Soms kwam ik met zakken vol materiaal weer thuis. Daar
kan ik dan een hele tijd mee voort. Ik
denk dat ik inmiddels al wel honderden kaarten gemaakt heb. Met kerst
maak ik er al zestig voor vrienden en
bekenden, maar ook voor de verkoop.
Mijn kaarten zijn namelijk te koop bij
kapper Jacques Saloon in De Hoef.
Met de opbrengst kan ik weer nieuw
materiaal kopen. Natuurlijk moet ik er
wel geld bijleggen, maar zo blijft het
betaalbaar. Het maken van kaarten
is voor mij heerlijk ontspannend.
Elke middag kan ik er wel een uurtje
aan zitten en bij slecht weer worden

dat vaak een paar uurtjes. Mijn zus
maakt ook kaarten, dus soms zitten
we samen aan tafel te werken, maar
meestal zit ik rustig alleen te freubelen. Gedetailleerde kaarten kosten me
soms wel twee middagen, de grovere
werken kunnen in één middag klaar
zijn. Het gaat mij echter niet om de
tijd, het gaat mij om het bezig zijn. Al
doe ik een week over een kaart. Als hij
mooi wordt, was de kaart het waard.
Als een kaart heel mooi geworden
is, dan houd ik hem eerst een tijdje
zelf. Dan kan ik er zelf nog eens naar
kijken, maar uiteindelijk gaan ze allemaal de deur uit. Dan hoop ik dat de
ontvanger de kaart kan waarderen.”

maar die kon door omstandigheden
niet. Toen had ik mijn zoon gevraagd
om met zijn verzameling met bankbiljetten bij me te zitten. Dit jaar heeft
hij een eigen kraam en zit ik samen
met mijn zus Nel die ook kaarten
maakt. We leggen onze kaarten op
de tafel in onze kraam en spannen
een lijntje waar we ook kaarten aan
hangen. Bezoekers kunnen onze
kaarten kopen en ze kunnen ook zien
hoe we ze maken. We nemen wat
materiaal mee en zullen onze hobby
demonstreren. Vorig jaar was het hartstikke gezellig en kwamen er allemaal
bekenden uit het dorp langs. Hopelijk
is het dit jaar net zo’n succes.”

De Hoefse Hobbydag
Fem van Kempen doet mee aan de
Hoefse Hobbydag op zaterdag 21 mei
in De Springbok in De Hoef. Dit jaar
is het de derde keer dat dit tweejaarlijkse evenement georganiseerd wordt.
Fem doet voor de tweede keer mee.
Ze vertelt: “Vorige keer zou ik met
mijn zus bij een kraam gaan zitten,

Op De Hoefse Hobbydag zullen 36
hobbyisten verspreid over 30 kramen hun hobby’s vertonen. Wilt u De
Hoefse Hobbydag bezoeken, kom dan
op zaterdag 21 mei naar De Springbok op Oostzijde 61a in De Hoef.
Meer inlichtingen over dit evenement
via e-mailadres bramkeizer@planet.nl
of via tel. 0297-593835.
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DE WEEK IN BEELD
Zaterdag jl. was er veel bekijks voor de Jumbo truck uit de Dakar Rally. Het gevaarte stond
opgesteld bij de nieuwe Jumbo supermarkt in Vinkeveen. Jong en oud maakten van de
gelegenheid gebruik om, al was het maar voor even, plaats te nemen achter het stuur van de
kolossale DAF, waarmee Jumbo-topman Frits van Eerd in januari van dit jaar de zeventiende
plaats in het klassement behaalde. Gelukkig stond er een keukentrapje paraat, want het was
een hele klim naar de cabine!					
foto rob isaacs

Maandagmiddag jl. zag een buurtbewoner van de Prinses
Marijkelaan in Mijdrecht een conifeer in brand staan.
De vrouw belde direct 112 en begon samen met andere buurtbewoners te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en
kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere coniferen. De politie doet onderzoek naar de brand.
Mocht u iets gezien hebben, dan wordt u verzocht contact op
te nemen met de politie via 0900 88 44. foto peter bakker

De politie heeft op dinsdagmiddag 15 maart een brom- en snorfietscontrole op de Anselmusstraat in Mijdrecht en het Kloosterplein in Vinkeveen gehouden. De controle in Mijdrecht vond van 12.00 tot 13.00 uur
plaats en vervolgens tot 16.30 uur in Vinkeveen. In Mijdrecht werden
drie bekeuringen uitgeschreven: niet kunnen tonen van het kentekenbewijs (2) en te veel vermogen (1). In Vinkeveen schreven de agenten
tien bekeuringen uit: rijden zonder rijbewijs (3), rijden zonder helm
(1), niet kunnen tonen kentekenbewijs (1), niet verzekerd (1), defecte
remmen (1) en te veel vermogen (3).		
foto peter bakker

Zondag 13 maart jl. heeft Partycentrum Roekz
haar traditionele inloopmiddag gehouden. Ruim
150 belangstellenden kwamen kennismaken met
alle mogelijkheden die Roekz te bieden heeft. En
dat zijn er heel wat: Roekz is de perfecte locatie
voor bruiloft, receptie, feest, familiediner of een
zakelijk event. Wie het evenement heeft gemist of
verhinderd was, kan nog een kijkje nemen op
www.roekz.nl of een afspraak maken.		
foto's patrick hesse

Na het officiële startsein van
wethouder Kees Schouten, zijn
zaterdag jl. vrijwilligers met
prikkers, zakken en containers
de Vinkeveense wijk Westerheul
ingetrokken om het gebied te
ontdoen van zwerfvuil. Muziekvereniging Triviant zorgde voor
muzikale ondersteuning. Stichting Wijkcomité Westerheul doet
al jaren mee aan de Landelijke
Opschoondag. Ook in andere
wijken van onze gemeente werd
zwerfvuil verzameld en afgevoerd.
foto rob isaacs

De wedstrijdzwemploeg van zwem- en polovereniging De Amstel is door Carlo en Anne-Marie Pappot van het gelijknamige technisch handelsbureau in Mijdrecht verrast
met een sporttas in de geel/blauwe huisstijl. Een mooi staaltje sportieve sponsoring,
waarvoor de firma Pappot heel hartelijk werd bedankt door De Amstel. Zie ook: www.
zpv-de-amstel.nl. Op de foto Carlo Pappot met de voltallige wedstrijdzwemploeg.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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In de Abcouder Stationsstraat 1 lacht de lente u toe

Dubbel & Dwars Fashion
klaar voor de lente, u ook?
Onlangs heeft Dubbel & Dwars
Fashion haar winkel heropend. Nu
de kinderwinkel is overgenomen,
is eigenaresse Ilonka Engelbracht
er in geslaagd om Dubbel & Dwars
Fashion een ‘nieuw jasje’ te geven.
De maten die zij nu verkoopt, zijn
vanaf XXS tot en met maat 48 bij de
damescollectie en voor de mannencollectie zijn de maten vanaf S tot en
met XXXL. De merken die worden
gevoerd zijn Maison Scotch, Nolita,
Citizens of Humanity, Circle of Trust,
Ra-eR, Culture, Saint Tropez, Aaiko,
My Brand, Braez, Dept, Silvian
Heach, Sacks, Sust, Ana Alcazar, Fab.,
Scotch & Soda, Buddha to Buddha en
Parajumpers.
Het populaire Franklin & Marshall,
Canada Goose en Blue Blood komen
de collectie versterken.
Voor hen die een maatje meer
dragen, worden de merken Olsen en
Rosner gevoerd. Ook de schoenen-

collectie is uitgebreid met Walk in
the Park, Scholl, Chick on a Mission
Lamazani, Birkenstock en Havaiana.
Ook is het goed te weten dat Dubbel
& Dwars Fashion op vrijdag 25 maart
om 20.00 uur een modeshow organiseert bij Special Sports, Escapade
1 te Amstelveen. Gratis kaarten zijn
verkrijgbaar bij Dubbel & Dwars en
Special Sports of je kunt je aanmelden via info@dubbelendwars.com.
Er zal directe verkoop en een loterij
plaatsvinden en op vertoon van de
toegangskaart krijgt u op de avond
10% korting! De opbrengst van de
loterij gaat naar het KWF Fonds.
U bent van harte welkom de naderende lente op te snuiven en de kans
te grijpen met een nieuwe look de
komende maanden in te gaan.

Dubbel & Dwars Fashion
Stationsstraat 1, Abcoude
Tel. 0294-282581

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

Politie nieuws
Belediging kost €650
Op dinsdagmiddag jl. hielden
agenten een scootercontrole op het
Kloosterplein in Vinkeveen. Een
21-jarige jongeman uit Maarssen
vond het daarbij nodig om enkele
agenten uit te schelden. Zij hielden
de Maarssenaar daarop aan voor
belediging. Hij werd overgebracht
naar het politiebureau, waar hij
werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Deze legde in
het kader van versnelde afdoening
de zaak voor aan een Officier van
Justitie. Die bepaalde de boete op
650 euro. De verdachte weigerde te
betalen. Hij kreeg dus een dagvaarding en zal binnenkort voor de
rechter moeten verschijnen.

Werkstraf voor in
brand steken conifeer
Wegens brandstichting in een conifeer bij een woning aan de Beltmolen in Mijdrecht is de 23-jarige
H.P. uit Mijdrecht dinsdag door de
Utrechtse rechtbank veroordeeld tot
een voorwaardelijke werkstraf van
60 uur. Er was 120 uur werkstraf
tegen hem geëist, waarvan de helft
voorwaardelijk, zo meldde AD
Groene Hart afgelopen woensdag.
Agenten waren er getuige van hoe
P. op 18 september 2010 met een

aansteker een tak van de betreffende conifeer aanstak. Toen er
vlammen onstonden, liep hij weg.
De agenten waarschuwden de
bewoner van het huis en blusten het
vuurtje. De verdachte werd later
thuis aangehouden. De man kon zich
achteraf naar eigen zeggen weinig
meer van de avond herinneren.
Zijn geheugenverlies zou te maken
hebben met enkele dramatische
gebeurtenissen in zijn gezin en
werk, die hij niet goed zou hebben
verwerkt. Inmiddels is hij hiervoor
onder behandeling gesteld. De advocaat en de officier van justitie benadrukten tijdens de zitting overigens
dat P. niet verantwoordelijk is voor
de eerdere branden in Mijdrecht.

Politieauto inhalen
Woensdagmiddag rond 13.20 uur
reden agenten met een opvallende
politieauto op de Rijksweg A2 bij
Abcoude in de richting van
Amsterdam. Zij volgden een auto die
zich niet aan de maximumsnelheid
van 100 km/u hield, maar werden
vervolgens door een auto ingehaald,
die een stuk harder reed. De agenten
besloten die auto te volgen en zij
klokten de automobilist op 162 km/u.
De automobilist, een 35-jarige man
uit Bleiswijk, werd aan de kant gezet. Hij moest zijn rijbewijs inleveren
en kreeg een proces-verbaal.

Zin in iets heel anders?
Kom dan werken met licht
en kleur!

Beginnerscursus
glas-in-lood
Beeldend vormgever in glas Sjaak
van der Woude start een beginnerscursus glas-in-lood/glasfusen
vanaf 26 april in 8 dagdelen op de
dinsdag- of donderdagochtend van
9.30-12.30 uur.
Glas-in-lood. Er wordt gewerkt aan
een klein glas-in-loodraam, klassiek model. De basis leren van glas
snijden, precies werken, in het lood
zetten, solderen en kitten met al het
gereedschap dat daar voor nodig is.
In een vervolgcursus kan een eigen
vrij ontwerp de keuze zijn.
Fusen. Dat is het op elkaar smelten van op maat te snijden en te
slijpen glasstukken als ontwerp op
een glasplaat in de oven. Zonodig
nog een keer in de oven in een
mal laten zakken voor de vorm. Er
kan gewerkt worden aan een bord,
raamhanger of schaal. Ook is het
mogelijk een sieraad te maken.
Kosten zijn € 30,- per dagdeel per
persoon, exclusief materiaal, inclusief koffie/ thee.
Maximaal vier personen per
dagdeel in een van de gezellige
Postwijck ateliers aan de Rijksstraatweg 25 in Baambrugge bij
Sjaak van der Woude, beeldend
vormgever in glas. Aanmelden via
email: sjaakvdw@hotmail.com.

Van levensverhaal tot levensboek

Schrijven van levensverhalen
Stichting De Baat start een nieuw
project om ouderen van 75+ te
helpen bij het opschrijven van hun
levensverhaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Mijn
leven in kaart’. Deze methode wordt
op diversen plaatsen in het land zeer
succesvol gebruikt.
Om meer over het project en de
aanpak van de methode te vertellen
wordt een informatiebijeenkomst

gehouden op vrijdag 25 maart a.s.
van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9.30
uur) in de bibliotheek aan de Dr. J.
van der Haarlaan 8 te Mijdrecht. Toegang gratis. Spreker is Wout Huizing,
trainer van de methodiek.
Meer informatie bij coördinator Nel
Verhoek, ouderenadviseur Stichting
De Baat, tel. 0297-230280, e-mail:
n.verhoek@stichtingdebaat.nl

Basiscursus bij Videoclub De Ronde Venen
Videoclub ‘De Ronde Venen’ organiseert regelmatig cursussen voor
haar eigen leden, maar stelt de
basis videocursus nu ook open voor
niet-leden. In april worden er vier
avonden besteed aan het leren filmen
en de basiskennis die daarvoor nodig
is. De cursus wordt verzorgd door
een professionele filmmaker: Stefan
Geldoff, begonnen als amateurfilmer,
heeft na zijn studie aan de filmacademie een eigen bedrijf opgezet. Met

zijn enthousiasme weet hij kennis op
een prettige manier over het voetlicht
te brengen. Belangstellenden –dus
ook niet-leden– kunnen contact
opnemen met tel. 0297 284232 of
via e-mail: sluis.j@planet.nl
Wij vragen een kleine vergoeding
voor onze clubkas. De cursus vindt
plaats op de woensdagavonden 6
april, 13 april, 20 april en 27 april in
Sociaal Cultureel Centrum De Boei,
Kerklaan 32, in Vinkeveen.

Zaterdag 19 maart: Gratis Verzamelaarsbeurs
Zaterdag 19 maart vindt in De Meijert, dr J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht
van 09.30 tot 13.00 uur de verzamelaarsmarkt plaats van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. De toegang is gratis. Er zijn handelaren aanwezig
met postzegels, munten, ansichtkaarten en telefoonkaarten. Ook zijn er ruiltafels met zogenoemde ‘stuiverboeken’, waaruit je postzegels kunt kopen van
vijf cent per stuk. Inlichtingen op www.verzamelaarsrondevenen.nl of bellen
naar tel. 0297 - 289322.

DE GROENE VENEN 		
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Wij nodigen u van harte uit in zorgcentra
Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen!
Laat u rondleiden door onze kliniek voor revalidatie en ziekenhuis verplaatste
zorg en onze kleinschalige woningen voor dementerenden. Neem een kijkje
in ons behandelcentrum en onze welzijnszaal. Laat u informeren over alle
diensten van Zuwe Zorg: van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk
tot thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Ook voor geïnteresseerden
in een baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

Zaterdag 19 maart van 10.00 tot 15.00 uur
Adres: Herenweg 69 (naast de R.K. kerk), Vinkeveen
De rondleidingen worden gegeven op de hele uren: 10.00 uur, 11.00 uur,
12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur en duren circa 45 minuten.
De kofﬁe en thee staan klaar.
Voor de kinderen is een kinderhoekje ingericht met diverse activiteiten.
Dus neem gerust uw (klein)kinderen mee.

Begraven
of
cremeren?
Dat was geen moeilijke keuze,
mijn man en ik hadden daar
uitgebreid over gesproken.
Uitvaartcentrum Finnema regelde de
uitvaart, heel zorgvuldig en persoonlijk,
zoals mijn man dat heeft gewenst.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 3

07-05-10 16:08
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Zondagmiddag 3 april: Concert Regiokoor De Ronde Venen
Regiokoor De Ronde Venen geeft
op zondagmiddag 3 april a.s. een
concert in de RK-kerk Johannes
De Doper in Mijdrecht/Wilnis. Op
het programma staan werken van
Johann Sebastian Bach en zijn
tijdgenoten Antonio Vivaldi en Jan
Dismas Zelenka.

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam
en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is
een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater en toneel.
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Volgende week verschijnt nieuw live theateralbum

Alderliefste gaat verder dan un, deux, TROIS
De Nederlandse popgroep Alderliefste kreeg in Nederland bekendheid dankzij Nederlandse popnummers met een Frans tintje, zoals
‘Laat Me/Vivre’ en ‘Une belle histoire/Een mooi verhaal’ (duet Paul
de Leeuw). Op dit moment zijn ze in het theater te zien met het
theaterconcert TROIS. Alderliefste bestaat uit Robert Kramers
(bas en zang), Luc de Bruin (drums en zang) en zanger Gerard Alderliefste. Ereloge sprak met hem, hoe kan het ook anders, vanuit
zijn Citroën 2CV op weg naar een optreden.
Ik las dat je liefde voor Frankrijk voorkomt uit goede cijfers op
school voor Frans, de vakanties met het gezin in de Loire en de
platen van Julien Clerc die je ouders draaide.
“Daar heb ik mijn Franse tic gekregen. Ook Michel Fugain, Gérard Lenorman en Les Poppys klonken in mijn ouderlijk huis. Het spelen van Franse
liedjes is steeds meer een specialisatie geworden. In 2003 kwam het idee
om als groep te proberen om ook in het Frans liedjes te componeren, we
speelden al Franse covers in kroegen en op festivals. Zelf schrijven is een
heel ander verhaal, het betekent dat het taalkundig moet gaan kloppen,
ondanks onze liefde voor bestaande Franse hits en goede uitspraak. Onze
eerste Franse liedjes en teksten waren voor Nederlanders herkenbaar en
toegankelijk en niet té Frans. Dat was destijds een bewuste keuze. Voor
ons album De Franse Slag (2008, red.) hebben we het niveau hoger proberen te leggen door echt een Franse tekstschrijfster erbij te betrekken.”
Jullie hit ‘Laat me/Vivre’ was een duet met Ramses Shaffy en
Liesbeth List.
“Onze drummer Luc de Bruin had de moed om bij Shaffy aan te bellen
en te vragen om ‘Laat me’ samen op te nemen. Dat heeft geresulteerd
iets moois, het werd niet één opname maar vijf jaar lang optreden met de
meester. In onze theatershow TROIS citeer ik zijn legendarische uitspraak
‘je moet het even menen’. Het gaat over hoe je een tekst ten gehore moet
brengen, zodat het overkomt bij de luisteraar. Ramses Shaffy beheerste
dat ontzettend goed, hij was een acteur die ging zingen. In het theater
wordt dat ‘even menen’, het vertolken van de teksten, nog belangrijker.”
Wat zijn de plannen voor 2011?
“We willen deze theatershow twee keer spelen, ook in 2011/2012. Naast
de theatertournee spelen we ook in cafés en op festivals. Volgende week
verschijnt ons live-album ‘De Franse Slag theatertour live’, een opname
van onze vorige theatertour. Op dit album staan andere nummers dan onze
gelijknamige studioalbum uit 2008. Verder willen we twee singles uitbrengen en in het najaar een nieuw studioalbum.”
Alderliefste is op 29 en 30 (uitverkocht) maart te zien in Schouwburg
Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.alderliefste.nl

De muzikale begeleiding wordt verleend door het inmiddels vertrouwde
NAtionaal Symfonisch KAmerorkest
(ook wel kortweg NASKA genoemd)
en de algehele leiding is in handen
van dirigent Gert J. Hans.
Aanvang van het concert is om 15.00
uur. Op het programma staan: Magnificat in D van J. D. Zelenka (16791745), Kantate BWV 147, Kantate
BWV 75 en Concert voor hobo en
vioolstrijkers BWV 1060 van J.S.
Bach (1685-1750) en Magnificat RV
610 van A. Vivaldi (1678-1741).
Toegangskaarten zijn à 16 euro
verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria
in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in
Vinkeveen en bij de leden van het
koor.

3 april High Tea bij Anna Haen in Abcoude

De harmonie tussen een voortreffelijke high tea
en de welluidende klanken van een harp
Langs de boorden van het fraaie Gein in Abcoude. Een plek waar ruimte en rust je tegemoet straalt. Waar je je even buiten de o zo drukke
Randstad waant. Daar ga je op 3 april vanaf 14.30 tot 16.30 genieten
van een voortreffelijke High Tea, samengesteld door Andy Verdonk,
huiskok van Anna Haen. Genietend van heerlijkheden zoals snacks,
de specifieke high tea gerechten en verschillende soorten thee en
frisdrank, luister je naar de klanken van een wel heel bijzonder instrument: de harp die wordt bespeeld door Merel Naomi.
door paul bosman

Hans Bouma, poëzie &
Peter Kruiswijk, piano

De mond van
een vriend
Op vrijdag 1 april a.s. vindt om
20.00 uur in de Ontmoetingskerk
te Wilnis het programma De
mond van een vriend plaats, een
speciale aflevering van Dichter bij
muziek voor de veertig-dagen-tijd.
Samen met zijn muzikale partner,
de pianist Peter Kruiswijk, presenteert de dichter Hans Bouma een
viertal collages: Zijn mensen op
aarde (Psalm 113-118 opnieuw
uitgesproken); Zomaar ineens een
mens; De mond van een vriend
en Licht in onze ogen. Poëtischmuzikale verhalen waarbij tekst en
muziek elkaar versterken en samen
in dienst staan van wat onuitsprekelijk is.
In de derde collage, De mond van
een vriend, komt Judas aan het
woord. Wij treffen hem aan op het
land van de pottenbakker – inmiddels een dodenakker. Terugblikkend,
evaluerend, zoekend, wanhopig
zoekend naar zijn identiteit.

Merel studeerde af aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Alexander Bonnet en voltooide haar
master opleiding bij Manja Smits
aan de Messiaen Academie. Zij geeft
solo recitals in concertzalen, maar
verzorgt ook concerten op alternatieve locaties, zoals nu in Abcoude,
waar een solo harprecital passend
genoemd mag worden. Het is als
een bonbon, iets speciaals waarbij
je in een andere wereld komt en
van totaal overweldigende muziek
kan genieten. Merel zal tussendoor
uitleg geven waarom ze voor een
bepaald muziekstuk heeft gekozen.
Door u nu al aan te melden weet

Na de laatste
collage gaat
Hans Bouma
graag in
gesprek met
de aanwezigen
over de betekenis van poëzie
en muziek in
het algemeen
en voor de
liturgie in het
bijzonder.
Er is een boekentafel met
uitgaven van
Hans Bouma.
De auteur is
bereid boeken
en bundels te
signeren.

u zich verzekerd van een plek en
mag u zich alvast verheugen op een
speciale middag vol lekkernijen
en welluidende muziek. Het is een
nieuw initiatief van Anna Haen die
het idee als “Eten Plus” benoemt.
De kosten bedragen 39 euro p.p.,
maar reserveert u voor 20 maart
krijgt u een korting van vier euro
op de eerder genoemde prijs. Het
adres is Anna Haen, Gein Zuid 23,
Abcoude. Reserveren kunt u op
telefoonnummer 0294-288108 of
via info@annahaen.nl Stap eens binnen in de wereld van “Eten Plus”en
maak kennis met de gerechten van
Andy Verdonk en de klanken van een
voortreffelijk harpiste.
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OPEN HUIS

OPEN HUIS
U bent welkom op

B ERRT
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11:00 - 15:00 u u r

26 MAART 2011
bij de deelnemers van
Korver Makelaars
die in dit

U bent van
harte welkom!

uitneembare katern
vermeld staan.

Deze woningen zijn op 26 maart 2011 van 11 tot 15 uur zonder afspraak te bezichtigen.
Voor alle details van de deelnemende woningen kunt u met ons kantoor contact opnemen of op onze internetpagina kijken.

Zit de woning er niet bij, neem dan contact ons op. Wij kunnen u informeren over ons andere, gevarieerde aanbod.
Ons kantoor heeft elke werkdag open huis van 8.30 tot 17.30 uur.
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Hofland 1, Mijdrecht
Vraagprijs L 1.468.000,00

k.k.

Verfmolen 17, Mijdrecht
Vraagprijs L 258.000,00

k.k.

ERRT
A
B
A
O
T
M
2
96OK :00 u u r
11:00

15

t van
U ben elkom!
Graaf van Solmsstr
Solmsstraat 2, Mijdrecht
harte w
11 12:14:19

14-02-20

www.korvermakelaars.nl

T 0297 250421

Vraagprijs L 985.000,00
985.

k.k.

Nutslaan 4, Mijdrecht
Vraagprijs L 215.000,00

k.k.

Schoutenstraat 38, Mijdrecht
Vraagprijs L 319.000,00 k.k.

Raadhuislaan 23, Mijdrecht
Vraagprijs L 230.000,00 k.k.

Weegbree 101, Mijdrecht
Vraagprijs L 224.500,00

k.k.

Leeuwerik 3, Mijdrecht
Vraagprijs L 258.000,00

De Passage 50, Mijdrecht
Vraagprijs L 229.000,00

k.k.

Wilnisse Zuwe 19, Wilnis
Vraagprijs L 399.000,00

k.k.

Schoutenstraat 14, Mijdrecht
Vraagprijs L 250.000,00 k.k.

Fluitekruid 23, Mijdrecht
Vraagprijs L 639.000,00

k.k.

Poldermolen 8, Mijdrecht
Vraagprijs L 287.500,00

k.k.

Verfmolen 5, Mijdrecht
Vraagprijs L 249.000,00

Selijnsweg 58, Waverveen
Vraagprijs L 429.000,00

k.k.

k.k.

k.k.

Cuilensmeer 62, Vinkeveen
Vraagprijs L 249.000,00 k.k.

Hoofdweg 98-176, Mijdrecht
Vraagprijs L 175.000,00 k.k.
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Pijlkruid 29, Kockengen
Vraagprijs L 439.000,00

k.k.

Kon Julianalaan 13, Uithoorn
Vraagprijs L 259.000,00 k.k.

Bloemhaven 41, Vinkeveen
Vraagprijs L 246.000,00 k.k.

Nobel 63, Mijdrecht
Vraagprijs L 185.000,00

k.k.

Herenweg 289, Vinkeveen
Vraagprijs L 339.000,00 k.k.

Alexandriet 14, Mijdrecht
Vraagprijs L 445.000,00 k.k.

Botdrager 1, Mijdrecht
Vraagprijs L 545.000,00

k.k.

Hoofdweg 13, Waverveen
Vraagprijs L 545.000,00 k.k.

Dodaarslaan 108, Vinkeveen
Vraagprijs L 298.000,00 k.k.

Viergang 149, Mijdrecht
Vraagprijs L 424.000,00

k.k.

Dorpsstraat 24, Mijdrecht
Vraagprijs L 600.000,00

Spaanse Mat 2, Mijdrecht
Vraagprijs L 535.000,00

k.k.

Merelslag 16, De Hoef
Vraagprijs L 282.500,00

k.k.

St. v. Rumelaerstraat 42, Mijdrecht
Vraagprijs L 294.500,00 k.k.

Herenweg 74, Vinkeveen
Vraagprijs L 268.000,00

k.k.

Stellingmolen 54, Mijdrecht
Vraagprijs L 295.500,00 k.k.

Oudhuyzerweg 73, WIlnis
Vraagprijs L 468.000,00

k.k.

k.k.

Roerdomp 41, Mijdrecht
Vraagprijs L 438.000,00

k.k.

m
welko
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HOFSTAETE
N

26 maart ook
INFORMATIEDAG
bij Korver
over NIEUWBOUW
HOFSTAETE!
Aan het Hofland te Mijdrecht is plaatsgemaakt voor het
realiseren van twaalf appartementen. De appartementen zijn
gesitueerd nabij het centrum van Mijdrecht.
Aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen voor
het parkeren op eigen terrein. De fraaie ligging van de
appartementen en de karakteristieke omgeving geven de
toekomstige bewoners een fraai stukje woongenot. Ten
opzichte van de overige omliggende bebouwing is de ligging

uniek en toch centraal. Het complex is fraai gelegen bij de
Bruggesloot nabij het centrum, op loopafstand van de winkels.
Mijdrecht is een gezellig dorp en heeft goede voorzieningen
voor openbaar vervoer. Tevens biedt Mijdrecht tal van andere
voorzieningen. Ondermeer zijn er goede scholen, winkels,
cafés en eetgelegenheden, deze maken naast de goede
bereikbaarheid dit project tot een uniek stukje woongenot in
Mijdrecht.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd met zekerheid van BouwGarant

Koningsspil 47, Mijdrecht

Amethist 8, Mijdrecht

Jade 11, Mijdrecht

AANGEKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Trasmolen 23, Mijdrecht

Korenbloem 102, Mijdrecht

Wilgenhof 12, De Kwakel

VERKOCHT
onder voorbehoud
Amstelkade 90 a, Amstelhoek

direct

VERKOCHT

AANGEKOCHT
Amethist 5, Mijdrecht

VERKOCHT

AANGEKOCHT

Mennonietenbuurt 62, Amstelhoek

direct

VERKOCHT

Wilt u eens vrijblijvend weten wat
uw huis waard is? Maak snel een afspraak
voor een gratis waarde indicatie!

gratis
waardebepaling!

Straatweg 133, Breukelen

AANGEKOCHT

Korver makelaars - Stationsweg 12 - 3641 RG Mijdrecht - email: welkom@korvermakelaars.nl

T 0297 250421 | www.korvermakelaars.nl

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

: ...........................
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IN VOL BEDRIJF

Kort nieuws

Supermarkt Plus Koot

De Ronde Venen

De ambitieuze
toekomstplannen van
Ernst Koot

Gemeente haalt grof
tuinafval gratis op
Tweemaal per jaar, tijdens de
zogeheten Takkendag, haalt de gemeente het grof tuinafval op aan
huis. De eerste keer is in maart en
de tweede keer in november. Dit
jaar is dat op maandag 21 maart
voor inzamelgebied 1, dinsdag 22
maart voor inzamelgebied 2 en
woensdag 23 maart voor inzamelgebied 3. Tijdens deze Takkendag
kunt u uw grof tuinafval gratis
aanbieden langs de openbare weg.

Zijn vader begon ruim veertig jaar geleden een kruidenierswinkel aan
de Hoogstraat, midden in het centrum van Abcoude. Inmiddels is de
supermarkt van Ernst Koot drie keer zo groot. Maar dit is voor hem
niet het eindstation. Er zijn nieuwbouwplannen voor een ruime supermarkt, voorzien van alle moderne faciliteiten. Daarmee denkt Ernst de
service aan zijn klanten nog aanzienlijk te kunnen uitbreiden.
door piet van buul foto patrick hesse

Na al die jaren is supermarkt Plus
Koot nauwelijks meer weg te denken uit het hart van het dorp. “Toen
mijn vader in 1967 begon op de
plek waar nu de slijterij Gall & Gall
zit, had hij 289 vierkante meter ter
beschikking,” vertelt Ernst Koot.
“Er waren in die tijd in totaal acht
kruideniers in Abcoude. In 1983
hebben mijn vrouw en ik de zaak
van mijn ouders overgenomen.
Zeven jaar later was onze eerste
grote verbouwing. We namen toen
het pand van de buurman over en
de winkel werd uitgebreid tot 550
vierkante meter. Weer zeven jaar
later, in 1997 konden we het pand
van Lutz Mode erbij krijgen en
kregen we 960 vierkante meter ter
beschikking. In 2005 was de laatste
verbouwing. Door een interne herschikking konden we de verkoop-

Kort nieuws
Wilnis

Kleding en
Speelgoedbeurs
Vlinderbos
Op zaterdag 2 april vindt op de
Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis weer de Kleding en Speelgoedbeurs plaats. De beurs wordt
al sinds 1999 georganiseerd en
staat in de wijde omgeving goed
bekend. De school verandert op
die dag in een grote winkel met
allerlei koopjes. Er worden naast
(tweedehands) kinderkleding
(maat 92 t/m 176), (buiten)speelgoed, boeken, skates, schaatsen,
kinderfietsen en kinder-CD’s
e.d. verkocht. Voor de kinderen
is er een video- en kleurhoek.
Wie spullen voor de verkoop wil
aanbieden, kan voor informatie en
een klantnummer tot woensdag 30
maart terecht bij Marcella Postma
(0297-287838), Bianca van den
Hoek (0297-769010) of via het
e-mailadres: beurs@vlinderbos.
nl. Wacht niet te lang met de aanvraag, want het aantal klantnummers is beperkt! De beurs wordt
gehouden op zaterdag 2 april van
09.00 uur tot 11.00 uur. Van de
opbrengst is 60% bestemd voor de
verkopers en 40% voor de school.
Spullen die niet worden verkocht,
kun je schenken aan het goede
doel. Het adres van de school is
Veenweg 117A in Wilnis.

ruimte uitbreiden naar de huidige
1070 vierkante meter.”
De forse toename van het aantal
klanten leverde wel de nodige problemen op voor wat betreft bereikbaarheid en parkeren. De smalle
Hoogstraat laat niet toe dat er voor
de deur geparkeerd wordt. Gevolg is
dat de omliggende straten volliepen.
“We zijn een paar jaar geleden al
eens door de gemeente benaderd met
de vraag of we niet uit de Hoogstraat
wilden vertrekken. De plek die men
ons toen aanbood, in de buurt van het
station, was voor ons echter niet erg
aantrekkelijk.”
Nieuwbouwplannen
Doordat de huidige supermarkt
stapsgewijs is uitgebreid en ingedeeld, is Koot voor wat betreft de
winkelinrichting zo’n beetje aan
het einde van zijn mogelijkheden.
Daarom bleef verhuizing naar een
andere plek in het dorp wel een optie.
Ernst: “Er heeft zich nu een nieuwe
mogelijkheid aangediend om een
nieuwe supermarkt te bouwen op het
Welkoopterrein. We zitten nu in de
fase van de formaliteiten. Het huidige
bestemmingsplan zal moeten worden
gewijzigd en daarna kunnen we de
bouwvergunningen aanvragen. Ik
hoop dat dit alles nog in de loop van
dit jaar rond komt, zodat we volgend
jaar kunnen gaan bouwen. Zoals de
plannen er nu uitzien, komt daar
1.600 m2 verkoopruimte beschikbaar.
Daarmee kunnen we dan wel weer
een tijdje uit de voeten. Het spreekt
vanzelf, dat er in zo’n nieuw pand ook
volop aandacht besteed wordt aan de
moderne inzichten op het gebied van
milieu en energie. We zullen daar ook
zelf moeten voorzien in de parkeervoorzieningen. Er komt daarom een
parkeerkelder onder het gebouw.
Tevens zullen er boven de zaak
een aantal appartementen worden
gebouwd. Het is dus alles bijeen een
flink project, waar we de komende
tijd druk mee bezig zullen zijn.”

Ernst Koot: “Er heeft zich nu een nieuwe mogelijkheid aangediend om een nieuwe
supermarkt te bouwen op het Welkoopterrein. We zitten nu in de fase van de formaliteiten. Het huidige bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd en daarna
kunnen we de bouwvergunningen aanvragen. Ik hoop dat dit alles nog in de loop
van dit jaar rond komt, zodat we volgend jaar kunnen gaan bouwen.”
Grillige markt
Er is sprake van een stevige concurrentie in supermarktland. “Die is er
altijd al wel geweest, maar het is de
laatste jaren wel sterker geworden,”
stelt Ernst vast. “Veel overnames,
waardoor tal van ketens verdwenen
of zijn opgegaan in andere bedrijven.
Als Plus Markt maken wij onderdeel uit van een coöperatie van
supermarkten. Die koepel bestaat al
tachtig jaar en is opgericht door een
aantal ondernemers. We zijn allemaal
zelfstandige bedrijven en zijn medeeigenaar van de coöperatie. Iedereen
heeft dus inspraak in de gezamenlijke
doelstelling en de manier waarop
we de markt bewerken. Er is een
bestuur en zelf zit ik in de Raad van
Commissarissen. Uiteraard denken
we na over de manier waarop we
ons staande kunnen houden in deze
moeilijke tijden. De laatste tijd hebben we te maken met de opkomst
van Jumbo, die Super de Boer heeft
overgenomen. Daar zullen we dus
ook op in moeten spelen. Uiteraard
kunnen wij wel roepen dat we ons onderscheiden in het leveren van goede
kwaliteit. Maar dat zullen we toch
waar moeten maken. Onze klanten
willen het liefst dat ze hun primaire
levensbehoefte dicht bij huis kunnen
vinden, dat er voldoende parkeergelegenheid is en dat er sprake is van een
goede prijs kwaliteitsverhouding. En
voor veel mensen vervullen we ook
een sociale functie. Een bezoek aan
de winkel levert vaak een ontmoeting
en een gesprekje op.”
Service
Plus Koot heeft als extra service een
bezorgdienst opgezet. Men kan de
boodschappen in de winkel bijeenzoeken en afrekenen en vervolgens

achterlaten. Koot bezorgt de boodschappen netjes thuis. Momenteel
heeft Plus Koot 80 medewerkers,
waarvan een deel op parttime basis.
Ernst: “We hebben ook nog een vakslager en een assistent slager. Op de
groenteafdeling hebben we een paar
mensen die een gespecialiseerde cursus hebben gevolgd. We besteden veel
aandacht aan opleidingen en we zijn
ook gecertificeerd opleidingsbedrijf.
We zijn er trots op dat mensen over
het algemeen ook lang bij ons blijven,
waardoor we de dienstverlening ook
goed op peil kunnen houden.”
Omdat de verhuizing nog wel enige
tijd op zich laat wachten, worden er
op korte termijn nog een paar aanpassingen gedaan. Ernst: “De koelingen worden van glazen deuren voorzien. Dat is goed voor het milieu en
levert een besparing op het energieverbruik op. Er komt ook een modern
kassasysteem, waar de producten
meteen worden gewogen.”
Als voorzitter van de ondernemersvereniging Abcoude Baambrugge wil
Ernst Koot ook in zijn eigen bedrijf
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “We hebben momenteel
een bananenactie. We verkopen Fair
Trade bananen. Van elke doos die
verkocht wordt, gaat één euro naar
een fonds. Daarmee worden scholing
en gezondheidszorg voor de gezinnen
van de plantageboeren en de plukkers verzorgd.”

Supermarkt Plus Koot, Hoogstraat 12
in Abcoude. Telefoon 0297 28 71 80.
email: koot@plussupermarkt.nl.
Plus is van maandag t/m donderdag
open van 08.00 tot 20.00 uur. Op
vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.

Om de inzameling van het grof
tuinafval goed te laten verlopen,
zijn voor deze takkendag een
aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval
uiterlijk om 07.30 uur aan de
openbare weg ligt, want dan
begint de inzameling. Bied het
pas op de inzameldag zelf aan,
dit voorkomt dat het over de
weg waait of dat anderen er
los tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig
met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt
dat het afval wegwaait. Los
tuinafval wordt NIET meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden
aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet
in plastic of dozen; de inzameldienst neemt het afval dan
niet mee.
• De bundels mogen niet langer
dan 150 cm. en niet zwaarder
dan 20 kilo zijn.
• Fijn snoeiafval en tuinafval
dat niet te bundelen is kunt u
in de gft-container kwijt, die
diezelfde dag geleegd wordt.
Het belgebied
In het belgebied wordt grof
tuinafval alleen opgehaald als het
vooraf is aangemeld. Bewoners
van het belgebied dienen grof
tuinafval uiterlijk vrijdag 18 maart
vóór 12.00 uur aan te melden
via telefoonnummer (0297) 29
16 16. Op de afvalkalender 2011
kunt u zien welke straten tot het
belgebied behoren.
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Boekenweek 2011
Titel: De kraai
Auteur: Kader Abdolah
Het meest gezichtsbepalende
element van de Boekenweek is het
Boekenweekgeschenk, waarvoor
ieder jaar een literair auteur een
novelle schrijft. Dit jaar viel deze
eer te beurt aan Kader Abdolah.
Hij schreef 'De kraai', over een
makelaar in koffie, gevestigd aan
de Lauriersgracht in Amsterdam,
die zijn dag verdeelt over zijn werk
en zijn passie. Overdag staat hij
in zijn winkeltje waar hij zowel
Nederlanders als migranten ontmoet, ’s avonds schrijft hij verhalen
die laten zien hoe hij als jongen
in Perzië opgroeit. Door heden en
verleden, realiteit en verbeelding,
Perzië en Nederland met elkaar te
verbinden, schept de schrijver een
nieuwe realiteit. Met de kraai als
objectieve getuige…
Lezers krijgen het boek tijdens de
Boekenweek cadeau bij aankoop
van ten minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken. Op vertoon van
dit papieren Boekenweekgeschenk
reist u op zondag 20 maart 2011
de hele dag gratis 2e klas in alle
binnenlandse treinen van NS, NS
Hispeed, Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia. Niet geldig in Thalys.
Via een voucher met een code
kunt u het Boekenweekgeschenk
ook gratis als e-book downloaden.

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

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

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

Deze week in 2THePoint, Sterrenkijkdagen, Jazz bij de Plashoeve en de
Opschoondag, elk heel even uur.

Deze week in2TheSport, Jack
Honsbeek van Argon en Rinie van
Roon van FC Abcoude en Marathonschaatser Kevin Regelink, elk oneven
heel uur.

Boeken Tip 5...

Tweet week
Jullie trouwe lezers zijn natuurlijk
gewend elke keer iets leuks te
lezen over een nieuwe wijn, thee
of koffiesoort. Deze column sla ik
even een andere weg in. Iets anders
heeft mij namelijk flink bezig
gehouden deze week!
Afgelopen maandagavond was het
weer tijd voor een vergadering van
de Handelsvereniging Mijdrecht.
Het was druk en gezellig met alle
collega-ondernemers uit het

Boekenweek!
De 76e Boekenweek vindt plaats
van woensdag 16 t/m zaterdag
26 maart 2011. Het thema is
'Curriculum Vitae - Geschreven
portretten'. De Boekenweek
2011 draait om boeken over
mensen van vlees en bloed. Mensen met een verhaal. Het thema
dekt een breed scala aan boeken: van journalistiek tot literair
en van non-fictie tot fictie. U
kunt uw hart ophalen. Vele nieuwe uitgaven verschijnen speciaal
naar aanleiding van dit thema, of
oudere boeken worden opnieuw
onder de aandacht gebracht.
Kader Abdolah schreef het Boekenweekgeschenk 'De kraai'.
Lezers krijgen dit boek tijdens
de Boekenweek cadeau bij aankoop van ten minste € 12,50 aan
Nederlandstalige boeken.

1

De koning 			
Kader Abdolah
Aan het einde
van de negentiende eeuw
bestijgt een
nieuwe sjah
de Perzische
troon. Hij volgt
zijn vader op,
maar hij mist
de daadkracht
en de ambitie
om zijn stempel op het bestuur te
drukken. De koning heeft meer oog
voor zijn harem, de kersentuin, de
jacht en zijn rijkdommen dan voor de
situatie waarin het volk en het land
verkeren. Het leiderschap in het economische machtsspel waarin Perzië
met Engeland, Frankrijk en Rusland
is verwikkeld, laat hij over aan zijn
raadgever, de vizier. De handige politicus ziet in de samenwerking met de
westerse landen grote mogelijkheden om hervormingen door te voeren
die voorspoed zullen brengen. Maar
tegen welke prijs?
In een prachtig historisch en
tegelijkertijd actueel verhaal vol

dorp. Tussen de serieuze noten door,
even bijkletsen over de handel in
ons leuke dorp. Deze keer kregen
we een workshop over het gebruik
van Social Media-platforms voor
onze onderneming. Erg leerzaam
en leuk! Ik dacht dat ik als diehard
Facebook gebruiker al wel aardig
op weg was, niet dus! Er werden
zoveel Social Media-networks
opgenoemd, dat als ik aan alle
programma’s mee zou moeten gaan
doen, ik niet genoeg aan 24 uur
in een dag zou hebben. Ik heb dus
besloten er nog maar aan eentje
mee te doen: Twitter!
Altijd heb ik gezworen niet aan de
twittergekte mee te doen, maar ik
ben gezwicht voor het lieve kleine
blauwe vogeltje. En ik was niet de
enige ondernemer! Het halve Koopcentrum Mijdrecht heeft de smaak
te pakken gekregen en een profiel
aangemaakt. Na mijn profiel te heb-

betoverende personages verweeft
Kader Abdolah de harde strijd om
bodemschatten, land en macht met
de magische sfeer van het aloude
Perzië.

2

Het onderzoek		
Philippe Claudel
Een groot
bedrijf in een
industriestadje
wordt getroffen door een
golf van zelfmoorden. Een
onderzoeker
wordt eropuit
gestuurd om
de oorzaak te achterhalen, maar hoe
harder hij zijn best doet om door te
dringen in het bedrijf, hoe moeilijker
het hem gemaakt wordt.

3

Zoektocht naar een ander
leven			
Ans Mourits-Pietersen
'Zoektocht
naar een
ander leven' is
een gedeelte
uit het dagboek van Ans
Mourits-Pietersen, vanaf
de dag dat
haar 62-jarige
sterke, gezonde, hardwerkende
man Bert een herseninfarct kreeg.
Lichamelijk herstelde hij goed,
maar niettemin was er een lange,
moeizame weg te gaan. Ans, haar
man en hun kinderen moesten
afstand doen van veel dat voorheen
vanzelfsprekend was, en weer
leren genieten van wat - ondanks
alle veranderingen - nog mogelijk
was.

4

Het kind en ik		
Hans van Mierlo
In de zomer
van 2008
begon journalist, politicus en
D66-oprichter
Hans van
Mierlo met het
schrijven van
zijn memoires.

ben aangemaakt is het met spanning afwachten… Yes! Daar is de
eerste volger, de tweede, de derde
en nu na een halve dag zijn er al
26 hele lieve twitteraars die ons op
de voet kunnen volgen. Dan is het
de vraag wat je nou gaat doen met
je pagina… op de workshop werd
een voorbeeld aangehaald van een
bakker die elke keer een berichtje,
een zogenaamde tweet, wegstuurde
zodra de warme broodjes weer uit
de oven gehaald werden.
Om nu 30x per dag te tweeten dat
ik weer eens een hele lekkere kop
koffie gezet heb, lijkt me een beetje
ver gaan, maar zodra we weer een
nieuw product binnen krijgen of in
het weekend een lekkere fles wijn
open trekken, zetten we het op de
pagina en hopen dat al onze volgers
toevallig in Mijdrecht zijn om langs
te komen.

Zijn eerste herinneringen gaan terug
naar de opmaat van de Tweede
Wereldoorlog zoals hij die als kleine
jongen beleefde in zijn geboorteplaats Breda. Met ferme, ironische
en ongekunstelde pen beschrijft Van
Mierlo de gebeurtenissen in het
grote, veilige gezin en de inbreuk die
de onveilige buitenwereld daarop
maakt. Zijn memoires zijn onvoltooid
gebleven. Met een inleiding van Van
Mierlo's weduwe Connie Palmen.

5

Holleeder De jonge jaren
Auke Kok
Vele
Amsterdammers
dachten in
de herfst
van 1983
hetzelfde.
Ze zagen
zijn foto in
de krant
en riepen
uit: ‘Hè?
Wimpie?’
Dat Willem Holleeder tot zoiets
in staat was. Van de andere drie
gefotografeerden hadden ze het misschien voor mogelijk gehouden dat
ze achter de ontvoering van Freddy
Heineken zaten, maar niet van onze
Willem. Later, na zijn straf, kwam
Holleeder opnieuw in de publiciteit, als vermeende bendeleider en
sluwe afperser van zakenlieden.
‘s Lands meest beruchte crimineel
zou weer voor vele jaren ‘voor schut
gaan’, zoals ze in zijn bakermat, de
Jordaan, zeiden. Maar wat ging nou
precies aan zijn misdaden vooraf?
Hoe kwam hij zover?
Auke Kok voerde talloze gesprekken
met klasgenoten, leraren, vrienden,
buren en familieleden. Dit is het
verhaal van Wimpie, van de arme
volkswijk de Jordaan waar goed en
kwaad door elkaar liepen, van het
gezin dat aan de achterkant niet zo
vredig was als aan de voorkant, van
de driftige, drankzuchtige vader Holleeder die voor... Heineken werkte.

Jullie kunnen daar dus allemaal je
voordeel mee doen! De reclameblaadjes heb je eigenlijk niet meer
nodig. Alle aanbiedingen worden
online gezet. En niet alleen bij ons,
maar zoals gezegd bij heel veel
winkels in het dorp. Mag het Social
Media-virus nu op jullie overgeslagen zijn, volg ons! Dan beloof ik
volgende week weer over iets heel
smaakvols te schrijven…

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Haal Hesse in Huis: Herman Kraay

Kort nieuws

Passie voor koken
Het komt niet vaak voor dat ik compleet blanco ben omtrent het adres
waar ik 's avonds ga eten. Doordat ik al bijna 20 jaar fotografeer en 10
jaar in De Ronde Venen woon, heb ik heel wat mensen ontmoet. Maar
Herman Kraaij en Christine Lambers die mij hebben uitgenodigd om
te komen eten ken ik niet, hoewel volgens de hypothese van de Six
Degrees of Separation (letterlijk ‘zes niveaus van scheiding’), voor het
eerst geopperd door de Hongaarse schrijver Karinthy Frigyes, is er een
theorie die stelt dat iedereen op onze planeet, via een netwerk met
zes niveaus dus met maar maximaal vijf tussenschakels, met elkaar
verbonden is. Het concept is gebaseerd op het idee dat het aantal kennissenkringen exponentieel toeneemt met het aantal schakels in de
netwerk-keten. Op datzelfde principe is trouwens Linkedin gebaseerd.
Wat ik maar wil zeggen is: ongetwijfeld zal ik zowel Herman als Christine via-via hebben ontmoet of kennen wij dezelfde mensen...
tekst en foto's patrick hesse

Ik bel aan in een gezellige woonwijk
in Mijdrecht. Met uiterst vriendelijk
en spontaan hallo! opent Christine
de deur en komt ook Herman de
keuken uit om mij hartelijk welkom
te heten, ik voel me onmiddellijk
thuis en blijken zij het net zo leuk
en spannend te vinden als ik. Het ijs
is gebroken. Herman is al erg druk
met de voorbereidingen en blijkt niet
over een nacht ijs te gaan, als het om
koken aangaat.
En ja hoor, al binnen vijf minuten
blijkt de Six-Degrees-theorie te
kloppen: Christine werkt voor de
Gemeente Uithoorn, die een van mijn

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

opdrachtgevers is en zij heeft zeer
nauw samengewerkt met mijn contactpersoon binnen de gemeente.
Bovendien bezorgt ze wekelijks De
Groene Venen in 376 brievenbussen
in de wijk Hofland. En als klap op de
vuurpijl blijkt mijn hoofdredacteur op
nog geen 50 meter afstand te wonen.
Herman, die in het dagelijks leven
een behoorlijk pittige baan heeft bij
het bedrijf Vialis als commercieel
verantwoordelijke bij alle projecten
voor Rijkswaterstaat (ja inderdaad,
ook het megaproject verbreding A2).
Koken is zijn grote hobby, een hobby
die hij met verve uitoefent. Inmiddels
is één van de dochters van dit leuke
stel van achter haar studieboeken
vandaan gekomen en maak ik kennis
met Vivian van 19. De andere dochter
van Christine en Herman, Nena van
10, is nog aan het hockeyen en zal
iets later aanschuiven.
Inmiddels is Herman klaar met het
voorgerecht: Gandaham gevuld met
Jakobsschelpen.
Het ziet er verrukkelijk uit en het
smaakt nog beter, ik ben zwaar onder
de indruk. Ik vraag Herman waar
deze passie vandaan komt. “Het zat
er al heel vroeg in. Op mijn twaalfde
is het al begonnen; ik werd gegrepen
door het koken en het heeft me nooit
meer losgelaten. Het is echt een
passie geworden en een geweldige
tegenhanger voor mijn zeer leuke,
maar erg drukke baan.”
Natuurlijk wil ik van iemand met
zoveel passie voor eten en koken,
weten wat zijn favoriete restaurant is.
Herman denkt even na en antwoordt:
“Ik heb er verschillende. In De Ronde
Venen is dat zonder meer Lust!,

Mijdrecht/Wilnis

Succesvolle start
veertigdagenproject
RK kerk

V.l.n.r. Nena, Herman, Vivian en Christine.
maar buiten onze gemeente ben ik
gek op Het Okura in Amsterdam en
dan het gedeelte beneden bij de
sushi bar. Ook vind ik het Belgische
restaurant Lieve geweldig. Dit zit
ook in Amsterdam. Daar hebben ze
een diner met bierarrangement; een
echte aanrader!”
Dan is ook Nena gearriveerd en
maak ik kennis met de jongste telg,
die na een overwinning van 2-0 goed
gestemd is. Net op tijd schuift zij aan
tafel voor het tussengerecht: pasta
met eekhoorntjesbrood en spek. Wederom een heerlijke dish en volgens
Herman zo simpel als het maar kan.
Het is tijd voor The Main Course:
ossenhaas op zeezout, met knoflook
portsaus. Deze heerlijke combinatie zou in een toprestaurant geen
verkeerde keuze zijn geweest en
duidt aan dat deze hobby van Herman
‘serious business’ is. Dat Hermans
kookkunsten niet alleen thuis worden
vertoond, blijkt wanneer het onderwerp vakantie ter sprake komt. Tot
grote hilariteit van het hele gezin
komen de verhalen los. Er wordt
namelijk elk jaar in de zomervakantie
gekampeerd in Italië of Frankrijk en
ook daar neemt Herman zijn koken
zeer serieus. Zodra de tent staat, is
Herman vertrokken naar het lokale
dorp voor zijn ingrediënten. Daar
neemt hij dan ook ruimschoots de
tijd voor en komt soms pas uren later
terug, om dan op zijn gemak te gaan

koken. Vaak is het dan al lang donker
en staat Herman bij het licht van een
zaklantaarn te koken. Maar er wordt
dan wel altijd heerlijk gegeten.
Na dit heerlijke eten tafelen we nog
even na onder het genot van koffie en
chocolade.
Het is inmiddels lang voorbij mijn
normale bedtijd wanneer ik Herman
en Christine bijzonder bedankt voor
hun gastvrijheid en Herman in het
bijzonder voor zijn geweldige kookkunst.
Mocht Herman ooit genoeg krijgen
van zijn drukke baan, dan is er een
mooie carrière voor hem weggelegd
in de keuken. Aan zijn vakmanschap
en passie zal het niet liggen...

Een goedbezochte familieviering
met als thema ''Ontmoeting in de
woestijn'' zorgde voor een mooie
start van het veertigdagenproject
in de RK kerk. Kon je er afgelopen
zondag niet bij zijn? Je kunt nog
steeds meedoen! De werkboekjes
liggen klaar in het voorportaal van
de kerk. Kom naar de viering op
zondag 20 maart a.s. om 10:00
uur en praat en knutsel gezellig
tijdens de kinderwoorddienst met
ons mee. Voor meer informatie
over het project: Helma van der
Meer. Tel. 0297 289185

Vinkeveen

Onderwaterfotograaf
Paul Raps te gast op
ledenvergadering
Op donderdag 24 maart a.s. vindt
de Algemene Ledenvergadering
plaats van natuurvereniging De
Groene Venen. U bent vanaf 20.00
uur van harte welkom in Dorpshuis
De Boei aan de Kerklaan 32 in
Vinkeveen. Paul Raps, Nederlands
Kampioen Onderwaterfotografie
zal de avond een sprankelende
start geven door een lezing en
fotopresentatie over zijn grootste
passie: natuurfotografie onder
water.
Met veel succes heeft natuurvereniging De Groene Venen het jaar
2010 afgesloten. Naast interessante en goedbezochte excursies
is veel tijd gestoken in overleg met
de gemeente over uiteenlopende
onderwerpen. Alle activiteiten
worden toegelicht in het jaarverslag dat inmiddels beschikbaar is
en dat binnenkort op de website
staat: www.degroenevenen.eu.
Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag opvragen of zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering en lezing van Paul Raps
via email: degroenevenen@hetnet.
nl of met een telefoontje naar ons
secretariaat: 0297 261576.

Abcoude

Zwerfvuildag
Zaterdag 19 maart organiseert
de Landschapwerkgroep Abcoude
voor de vijfde maal een zwerfvuildag in en om het Gein. Voor deze
gelegenheid, die samenvalt met de
campagne NLdoet, prikken vele
vrijwilligers een propje of blikje
in het Gein. Ook dit jaar ligt er
weer schrikbarend veel rommel
in de mooie natuur. Kom zaterdag
allemaal naar het Gein om de
boel weer op te ruimen! Er wordt
verzameld omstreeks 09.00 uur
ter hoogte van het aquaduct aan
Gein Zuid. Ook dit jaar wordt er
een lunch verzorgd ter hoogte
van het Wilhelminabruggetje.
Denk aan stevige en waterdichte
schoenen want het is een flink stuk
lopen. Kijk voor meer informatie
op www.lwab.nl of bel dagcoördinator Koos van der Weijde op tel.
06-54684793.

X FACTOR logo® FremantleMedia LTD & Simco Ltd, Licensed by RTL Nederland BV, www.xfactor.nl
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X FACTOR AUDITIES GEMIST?

KOM OP 26 MAART NAAR
AUTOBEDRIJF KOOYMAN VINKEVEEN
EN MAAK KANS OP EEN OPTREDEN IN DE X FACTOR FINALE!
Denk jij dat jij het talent hebt om in de finale van X FACTOR te staan? Kom dan op zaterdag 26 maart naar Autobedrijf
Kooyman Vinkeveen en laat zien én horen wat jij kunt… vanaf de achterbank van de Fiat 500. Kom langs tussen
12.00 en 16.00 uur. Wie weet sta jij straks in de finale. Meer weten? Kijk op www.fiat500.nl/xfactor
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De Club van… Bart van Es

Bij kanopolo moet je tegen een stootje kunnen
Vijf jaar geleden besloot men bij Kanovereniging De Ronde Venen om kanopolo te gaan spelen. Kanopolo is een dynamische balsport, die in teamverband gespeeld wordt. Het lijkt op een kruising tussen basketbal en waterpolo, maar dan met kano’s. Bart van Es was er vanaf het begin bij. De sport
vereist kracht, techniek en balvaardigheid. Dat spreekt Bart wel aan. Je moet
wel tegen een stootje kunnen, stelt hij vast.
door piet van buul

Kanopolo is een betrekkelijk jonge,
maar snel groeiende sport. Er wordt
op het water een veld van twintig bij
dertig meter uitgezet. Er zijn twee
doelen, die een stuk kleiner zijn dan
de doelen die bij het gewone waterpolo worden gebruikt. “Zo’n doel is
anderhalve meter breed en één meter
hoog,” legt Bart uit. “In tegenstelling
tot het gewone waterpolo hangen bij
ons de doelen twee meter boven het
water. Dat maakt het extra lastig om
de bal er in te krijgen. Ook voor de
doelman hangt het doel te hoog om de
bal met zijn handen tegen te houden.
Hij moet dat doel dus verdedigen door
de bal met zijn peddel uit het doel te
slaan. Een team bestaat uit vijf spelers
en drie wisselspelers. Een wedstrijd

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...

duurt twee maal tien minuten zuivere
speeltijd. Maar dan ben je ook wel
helemaal uitgewoond! Het spel vraagt
veel kracht. Je moet namelijk met je
kano heel snel wenden en keren. En
vooral dat kort draaien en aanzetten
kost kracht. En daarnaast moet je dan
de bal spelen, positie kiezen en proberen te scoren. Er komt dus heel veel
bij kijken. Maar juist die combinatie
van snelheid, technische beheersing
van de boot, kracht, tactisch inzicht en
het spelen in teamverband maakt deze
sport voor mij zo aantrekkelijk,” aldus
een enthousiaste Bart.
In principe gebruiken de spelers de
peddel om zich met de kano door het
water voort te bewegen. De bal wordt
met de hand gegooid. Bart: “Maar je
mag de bal ook met je peddel gooien.
De bal moet dan wel in één vloeiende
beweging gegooid worden.”
Competitie
Kanopolo is een snel groeiende tak
binnen de kanosport. Het wordt over
de hele wereld gespeeld. In Nederland
zijn er momenteel ongeveer dertig
verenigingen waar kanopolo wordt
gespeeld. De competitie bestaat in
feite uit twee toernooien van elk twee
dagen. Bart: “Je speelt tijdens zo’n
toernooi tegen een stuk of acht ploegen. Zo’n toernooi kan overal plaats
vinden. Dat kan in Groningen zijn of
in Helmond, in Alkmaar, Hoofddorp
of Uithoorn. Elk jaar speel je voor de
competitie twee keer zo’n toernooi.
Wij organiseren zelf geen toernooien
omdat we nog geen goeie accommodatie hebben. Maar buiten de twee
competitietoernooien spelen we regelmatig tegen andere verenigingen.”

Bart van Es: “Het gaat soms lekker hard tegen hard. Het is niet voor niks dat er bij die officiële wedstrijden twee scheidsrechters zijn. Maar er komen in onze sport nauwelijks blessures voor. ”
De teams bij de senioren zijn ingedeeld in een hoofdklasse, een eerste,
een tweede en een derde klasse. “Wij
spelen nog in de derde klasse,” zegt
Bart, waarbij hij de nadruk legt op
het woordje ‘nog’. “Ik heb er veel vertrouwen in dat we dit jaar beter zullen
presteren,” zegt hij zelfverzekerd. “We
hebben nu een tweede team dat in de
jeugdcompetitie speelt. Dat betekent
dat we ons eerste team nu helemaal
kunnen samenstellen uit spelers met
wat meer ervaring. Dat komt de
kwaliteit zeker ten goede. Toen we
begonnen werden we in de tweede
klasse ingedeeld, maar daar werden
we volkomen weggespeeld door teams
die nu in de eerste klasse spelen. Dat
was niet echt leuk. Nu we in de derde
klasse spelen zijn de teams wat meer
gelijkwaardig aan elkaar en dat maakt
het wel leuker.”

Bekend gezicht bij De Hypotheekshop
Vanaf heden heeft De Hypotheekshop in Mijdrecht een nieuwe bezetting. Frans Claessens zal vanaf nu uw
eerste aanspreekpunt zijn op De Hypotheekshop aan het Hofland 19 in Mijdrecht. Frans woont al jaren met
zijn gezin in Mijdrecht en is daardoor dichtbij als het aankomt op vertrouwd advies.
financiering van het door u gekochte
huis. Maar ook voor het doornemen
van de mogelijkheden bij renteverlenging van uw huidige hypotheek
of van het ontwoekeren van uw be-

scheidsrechters zijn. Maar er komen in
onze sport nauwelijks blessures voor.
Naast fysieke kracht en behendigheid
moet je ook tactisch inzicht hebben en
positiespel kunnen spelen. Kortom, er
zit alles in.”

pensioenen en verzekeringen. Voor
nu én voor de toekomst. De Hypotheekshop geeft ongekleurd advies
en is niet gebonden aan een bank,
verzekeringsmaatschappij of andere
financiële instelling. De kantoren
worden vanuit de Centrale Organisatie, gevestigd in Huizen, begeleid en
ondersteund.

Deze dag kunt u terecht voor vrijblijvend advies op financieel gebied
of op het gebied van verzekeringen.
U bent dan van harte welkom. Een
week voor de NVM-openhuizendag
is dit een mooie gelegenheid om uw
financiële mogelijkheden door te
nemen. Het telefoonnummer is
0297-241770 of e-mail
mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Nieuwe leden
De kanovereniging De Ronde Venen
kan nog wel nieuwe leden plaatsen.
“Mensen die belangstelling voor
kanopolo hebben, moeten maar eens
komen kijken,” adviseert Bart. “Onze
thuisbasis is aan de Herenweg 196 in
Vinkeveen, tegenover Garage Stoof.
We zijn er op donderdagavond vanaf
half acht en op zaterdag van half
negen tot half elf en van één uur tot
half drie.”
Meer informatie via www.kvdrv.nl.

Behendigheid
Bart is helemaal gek van het kanopolo. Het enthousiasme voor zijn
sport spat er af. “Het leuke van deze
sport is dat er zoveel verschillende

Frans Claessens eerste aanspreekpunt - open dag morgen 19 maart

Frans wordt ondersteund door zijn
collega’s Hans Schiphorst en Will Meirmans. Frans en Hans zijn ervaren
financiële adviseurs en zien u graag
binnenlopen voor het regelen van de

aspecten bij komen kijken,” legt Bart
uit. “Om te beginnen moet je heel
vaardig zijn in het varen met je kano.
Zo’n kano is drie meter lang. Je zit er
met opgetrokken knieën in. Er zitten
verstelbare voetsteunen in, die je zo
kunt afstellen dat je er lekker strak
in zit. Tijdens een wedstrijd is het
voortdurend wenden en keren. En er is
ook sprake van fysiek contact. Je mag
je tegenstander een flinke schouderduw geven. Ook is het onvermijdelijk
dat je tegen elkaar aan vaart. Je kunt
iemand ook scheppen. Dan druk je de
achterkant van je boot wat dieper in
het water en schuift hem onder die
van je tegenstander. Het gaat dus wel
lekker hard tegen hard,” zegt Bart
lachend. “Het is niet voor niks dat
er bij die officiële wedstrijden twee

leggingspolis bent u bij hen aan het
juiste adres.
Will Meirmans neemt de verzekeringsportefeuille voor zijn rekening.
Maakt u met hem eens een afspraak
om uw verzekeringen door te nemen.
Is alles nog up-to-date of zijn er wellicht besparingen mogelijk?
‘Adviseren zoals u zelf geadviseerd
zou willen worden’, dat is de werkwijze van De Hypotheekshop. De service,
snelheid en kwaliteit van ons kantoor
geven u het gevoel dat u in een warm
bad terecht bent gekomen.
Met circa 200 vestigingen in heel
Nederland is De Hypotheekshop
de grootste financiële adviesketen,
waar iedereen terecht kan voor een
duidelijk verhaal over hypotheken,

Op zaterdag 19 maart tussen 10:00
en 13:00 uur is De Hypotheekshop
geopend als u kennis wilt maken.
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MOTOR&AUTO
De Aprilia Tuono Factory R

Voor wie van werken
houdt!
Het is ruim 12 graden, het zonnetje is aanwezig en ik ben in opperbeste
stemming, want voor het eerst sinds tijden kan ik mijn gang gaan op
een vette motorfiets. Ik mag een lekker straatje om met een zo goed als
nieuwe Tuono Factory R van Aprilia. Deze dikke V-twin 1000cc motor had
ik in de gewone uitvoering al een paar keer gereden en telkens boezemde
hij bij mij ontzag in. Wat een beest van een machine, brute kracht in een
heerlijk frame, en sturen zo scherp als een scheermes. Mijn oude motormaatje Gerrie, die ook al dik 30 jaar motor rijdt, zweert bij deze Italiaanse
Twin en ieder jaar komt er weer een accessoire bij, of krijgt hij wat meer
kevlar. Hij wil hem nooit meer kwijt en ik begrijp hem wel; als je eenmaal
een motor heb gevonden die helemaal op jouw maat is en rijdt zoals jij dat
wilt, kan het niet beter.
Maar helaas, ik moet Gerrie toch een
teleurstellen. Het kan namelijk wèl
beter: in de uitvoering van de Factory
R is het een Tuono in de overtreffende trap. Niet qua vermogen, want
hoe snel moet iets zijn, maar meer in
de aankleding. Alsof je een prachtig
fotomodel een geweldige jurk van
bijvoorbeeld Addy van den Krommenacker aantrekt, het wordt er
nog mooier op. Dit is ook het geval
met de Factory R: een geweldige
kleurstelling, met een goudkleurig
frame blauwe magnesium wielen. En
veel kevlar onderdelen. Tel daarbij
op de verstelbare schokbrekers van
Öhlins en de allerbeste remmen van
Brembo en je hebt niet alleen een

schoonheid van een motor, maar ook
voorzien van het beste wat motorland
te bieden heeft.
Met veel plezier rijd ik weg bij Roké
Motors. Langzaam laat ik de boel
op temperatuur komen. Dat geldt
zeker voor de banden, de Tuono is
namelijk gerubberd met de semi slick
(ingesneden profielloze band) Pirelli
Diablo Supercorsa en die zijn meer
geschikt voor op het circuit. Maar
wanneer het droog is en de banden
op goede temperatuur komen, kleven
ze als het ware aan de weg en dan
wordt het echt een stuurfeest. Ik besluit zo aan het begin van het seizoen
het rustig aan te doen. De Tuono is

tekst en foto's patrick hesse

namelijk in smetteloze staat en dat
wil ik graag zo houden. De 2.800 kilometer die deze schoonheid gelopen
heeft, zijn natuurlijk nog behoorlijk
maagdelijk te noemen. Zeker gezien
de leeftijd. De motor is uit 2007! Dit
merk je ook aan het schakelen: het
gaat nog allemaal wat stroef. Maar
wanneer de kilometerstand van
5.000 is bereikt gaat er andere olie
in en dan gaat het als het bekende
mes door de warme roomboter. Inmiddels rijd ik richting Nieuwveen en
laat af en toe wat meer vermogen los,
wat er in resulteert dat mijn armen
bijna uit de kom getrokken worden
en het het voorwiel de lucht in gaat.
Dit alles gaat
gepaard met
mannig gebulder,
helemaal top!
De Brembo’s

doen hun werk geweldig en krijg je
optimale feedback van de remmen,
je wordt er een betere motorrijder
van. Na lekker wat bochtjes gepakt te
hebben, ga ik langs het water richting
De Hoef en dan binnendoor terug
naar Roké Motors. De dikke Twin
laat je wel werken, veel schakelen
en je moet alert blijven met gas
geven. Maar dat is wat motorrijden
hoort te zijn, volledig geconcentreerd
aan het werk en alle andere dingen
vervagen naar de achtergrond. Als ik
de contactsleutel omdraai, is het op
slag stil en heb ik het gevoel dat ik
de denkbeeldige ramen in mijn hoofd

lekker tegen elkaar open heb gezet
en voel ik me zo fris als een hoentje.
Dat is nou motorrijden in optima
forma...
De Tuono is te koop bij Roké Motors
voor € 10.999,00 en dit is een
buitenkansje gezien de staat van de
motor nieuw heeft deze geweldenaar
namelijk € 17.999,00 gekost dus ik
zou er snel bij zijn als ik u was..
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 - 285218

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Mitsubishi innovative Electric Vehicle

Een stapje dichterbij
de toekomst
Vorige week testten we de nieuwe Honda Jazz Hybrid en sloten af met de
toekomst van de automobiel. De auto van deze week is het begin van die
toekomst; een volledig elektrische auto. Maak kennis met de Mitsubishi
i-MiEV (spreek uit als: ei-mie-ef).
door michael reuling

i-MiEV staat voor Mitsubishi innovative Electric Vehicle. Innovatief
is deze auto zeker. Met vier personen
kun je zonder een pufje CO2 uit te
stoten van Mijdrecht naar Antwerpen
rijden. In één zin hebben we nu het
grootste pluspunt en grootste minpunt
te pakken van deze i-MiEV. Want in
één teug naar Groningen en Maastricht haal je net niet. De i-MiEV
heeft namelijk een actieradius van
ongeveer 150 kilometer. Afhankelijk
van de omstandigheden zou dat wat
meer (aangename temperatuur, geen
regen, weinig acceleratie, radio en
verlichting uit) of wat minder (wind,
regen, koude temperatuur, radio,
verwarming en verlichting vol aan)
kunnen zijn. Een tweede auto voor
de lange ritten is dus aan te raden.
Maar, waar we nu naar kijken is wel
de toekomst.
Het principe van de elektrische auto
kennen we eigenlijk al van onze ervaring met de tevens volledige elektrische sportwagen, de Tesla Roadster.
Bij de i-MiEV zorgt een elektromotor
van 47 kilowatt (67 pk) voor de aandrijving, gekoppeld aan 16 kWh 'highenergy density' lithium-ion-accu's
(330V, uiteraard zwaarder dan die
van de huis-tuin-en-keuken-laptop).
Dit resulteert in een koppel van 180
Nm dat direct beschikbaar is op de
achterwielen en ervoor zorgt dat de
kleine Mitsubishi vrij rap zoemt naar
100 km/u in zo'n 9,5 seconden. De
auto bereikt een topsnelheid van 130
km/u. Dat alles met alle comfort die
je van een normale personenauto gewend bent. Tijdens de proefrit werden
we vergezeld door een automobilist
in een Nissan 370Z roadster, niet
bepaald een trage sportauto, die niet

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

foto's patrick hesse

wist wat hem overkwam toen het gas-, pardon, elektropedaal van de i-MiEV
ingetrapt werd en de kleine Mitsu voor zijn ogen wegsprintte. Wel weer 15
kilometer minder actieradius...
Het opladen van de accu's gaat door middel van remmen (verloren energie
wordt zo weer omgezet om de accu's op te laden) of via het vertrouwde
stopcontact. Je hebt dan ongeveer zeven uur nodig om een lege accu volledig
op te laden. Via een snellaadpaal kan de accu in dertig minuten tachtig procent
worden opgeladen. Over de stroom die uit het stopcontact komt kun je uiteraard een discussie voeren, maar daar heb ik de ruimte helaas niet voor. De
welbekende laadpalen zijn meestal voorzien van groene stroom.
Rijden in de i-MiEV is een unieke ervaring. Draai de sleutel om en het blijft
akelig stil. Zet vervolgens de automaat in de D van Drive en je zoeft zonder
geluid weg. Zodra je het gaspedaal intrapt hoor je een zoemend geluid zoals
je dat wellicht kent van de Amsterdamse trams. De automaat is een CVT,
traploos dus. Bij het vlot wegrijden heb je direct het maximum aantal koppel
tot je beschikking. Dit vreet echter stroom en bij teveel stoplichtsprintjes zou
de actieradius zomaar terug kunnen vallen naar 20 kilometer minder. Rijd je
echter rustig dan bouwt die actieradius langzaam weer op. De i-MiEV is meer
geschikt voor stadsverkeer dan de snelwegtrip. De automaat biedt naast Drive
ook nog andere keuzes aan, te weten B en C. Waarbij de B(rake) ervoor zorgt
dat de auto wat meer afremt op de motor (waardoor je meer energie opvangt
voor hergebruik) en de C(omfort) juist minder afremt op de motor.
Mitsubishi werkte tijdens de ontwikkeling samen met de
PSA-groep, die de auto op de markt brengt als Peugeot
Ion en Citroën C-Zero. De Mitsubishi vormt de basis van
deze twee Franse afgeleiden, maar is scherper geprijst
dan de Europeanen. De dealer vraagt voor de i-MiEV
namelijk € 32.830,-. Dat is € 2.335,- minder dan de
concurrenten. Mitsubishi geeft drie jaar of 100.000
kilometer garantie op de auto. Op de elektrische componenten, waaronder de batterij, wordt vijf jaar of 100.000
kilometer garantie gegeven. Je betaalt momenteel
wat meer voor de auto, maar realiseer je wel, dat de
tankbeurt voor 80% slechts 30 minuten duurt en je geen
hoge brandstofkosten aan de pomp hoeft te betalen.
Daarbij is het ook nog eens zo dat je bij de aanschaf van
een elektrische auto voorlopig een gratis laadpaal van
de overheid krijgt, zodat je thuis voor de deur gratis kunt
opladen. Tank je via een stopcontact, dan kost een 'volle
tank' ongeveer €4,-.

Gereden versie:
Mitsubishi i-MiEV
Vermogen: 67 pk

GROEN,
GROENER,

Bent u klaar voor de
?
proefrit van het jaar

i MiEV

De i-MiEV rijdt al lange tijd in Japan, maar Mitsubishi
Nederland heeft de auto ook langzaam in ons kikkerlandje geïntroduceerd. Leasemaatschappijen zijn al enthousiast, evenals de overheid. Zo heeft Rijkswaterstaat een
flink aantal i-MiEV's in hun vloot opgenomen. Nu is de
consumentenmarkt aan de beurt. Wij reden in Hoofddorp
met de nieuwe Mitsubishi via de importeur, maar sinds
deze week heeft Mitsubishi Van Yperen in Mijdrecht
als één van de weinige dealers in Nederland de volledig elektrische bolide in de showroom staan. Zeker de
moeite waard om een keer te bekijken.
Mitsubishi Van Yperen
Constructieweg 2
3641 SB Mijdrecht
T 0297-284610

www.vanyperen.nl
Aangezien we de afgelopen twee weken vrij
zuinig zijn omgesprongen met de brandstoffen, gaan we volgende week wat stoom afblazen
op het circuit. Houd de middenpagina's van De
Groene Venen in de gaten voor een special met
interessante lezersaanbieding!

0-100: 9,5 s
Top: 130 km/u
Prijs gereden model: € 32.830,Alternatieven: Alternatieven: Citroën C-Zero, Fisker Karma, Nissan
Leaf, Peugeot Ion, Tesla Roadster

Mitsubishi i-MiEV

> Volledig elektrisch
elektrisch = geen CO
elektrisch = geen BPM
elektrisch = geen wegenbelasting
> Geschikt voor 4 volwassenen
> Gemiddeld 150 km op één volle accu
> Topsnelheid rond de 130 km/u
2

De eerste volledig
elektrische auto!
Kom elektrisch proefrijden!

Autobedrijf van Yperen
Constructieweg 2 • 3641 SB Mijdrecht • 0297-284610
Pontweg 4 • 1432 BW Aalsmeer • 0297-342380
WWW.VANYPEREN.NL

22		

Kort nieuws
Abcoude

Veertigste kledingactie op 26 maart a.s.
In Abcoude en Baambrugge wordt
zaterdag 26 maart voor de 40ste
keer de kledingactie ‘Mensen in
Nood’ gehouden, tegenwoordig
Sam’s kledingactie geheten. Het
doel van deze actie is om de lokale
bevolking in twee districten in
Kenia weerbaar te maken tegen
droogte. In 2009 was de landelijke
bijdrage aan dit project 175.000
euro en vorig jaar 185.000 euro.
Voorheen werd droogte altijd
gevolgd door lange vruchtbare
periodes en was er eens in de tien
jaar sprake van grote droogte. Dit
is als gevolg van de klimaatverandering verslechterd en nu komen
periodes van droogte tegenwoordig
om de paar jaar voor. “Dit zorgt
steeds vaker voor grote problemen
bij de nomaden op het platteland
in Kenia,” aldus Sasja Kamil, projectverantwoordelijke bij Cordaid
Mensen in Nood. “De droogte
doorkruist het traditionele systeem
van veeteelt van de nomaden, dat
eeuwenlang goed werkte. Doordat
deze periodes nu zo snel op elkaar
volgen, is er minder beschikbare
grond, hebben de nomaden minder
reserves en worden ze steeds
kwetsbaarder. Cordaid Mensen in
Nood richt zich op een preventieve
aanpak, zodat droogte niet altijd
tot een ramp leidt. In Abcoude kan
men op zaterdag 26 maart tot 10
uur de zakken buiten zetten. Wij
komen dan tussen 10 en 12 uur de
buitengezette zakken kleding bij u
ophalen.” In Baambrugge kunt u
van maandag 21 t/m zaterdag 26
maart tot uiterlijk 12 uur kleding
brengen naar mevrouw De Groot
aan de Rijksstraatweg 1. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.
samskledingactie.nl of bellen naar
073-687 10 60.

DE GROENE VENEN

Dr. Beeker

Droge ogen
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik houd het af en toe niet droog als ik naar het nieuws kijk. Dan
zie je zo’n helikopter in de Libische woesternij en blijken drie plattelandssoldaten te verblijven in
Khadaffi’s gevang. Als dan ook nog blijkt dat de Nederlandse hefschroever eigenlijk van museale
waarde was, springen de tranen in mijn ogen! Nee serieus, die chopper was eigenlijk bedoeld
voor het Nederlands legermuseum en die balen nu, want dat ding komt natuurlijk is de paleistuin van Khadaffi terecht.
Maar goed, het ging mij eigenlijk
over de ministers Hillen en Rosenthal, want hoe serieus de zaak
ook was, ze konden hun ogen ook
niet droog houden! U begrijpt dat
het in hun geval niet van het lachen
was. Je kunt na zo’n miskleun
moeilijk met de tranen in je ogen
op TV verschijnen en bovendien zagen ze hun baan al weer op de tocht
staan. Nee, in dit geval gaat het om
tranende ogen, een beeld wat ik als
arts zo herken.
Om te beginnen: tranende ogen
zie je vaker, het gaat vaak om wat
oudere mensen. Het probleem ontstaat bij de traanfilm. Ons lichaam
maakt een soort van beschermende
laag voor onze ogen, het laagje
bestaat uit een eiwitrijk vocht dat
door de traankliertjes wordt geproduceerd en via het knipperen door
de oogleden over de ogen wordt
verspreid. Eigenlijk zijn de oogleden de hele dag bezig als ruitenwissers en de traankliertjes als het
ruitenpissertje van je auto.
Met iedere keer wissen vegen we
kleine stofdeeltjes van het oog en
die prut verdwijnt via het traanzakje richting onze neus en vandaar
naar buiten of naar de keel. Het
traanfilmpje is zo gemaakt dat het
niet gelijk verdampen kan en dat
het de oogbol daarmee beschermt
voor uitdroging.
Maar soms gaat het mis;
- Oude mannen die lekker veel hebben buiten gelopen, u kent ze wel;
plantsoenmedewerkers en agrariërs

Vocaal Ensemble Passe-Partout in
serie concerten Zuwe Maria-Oord
Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord nodigt jong en oud uit voor het bijwonen
van een bijzonder concert, uitgevoerd door vocaal ensemble Passe-Partout
op zaterdagochtend 26 maart 2011 op zorgcentrum Zuwe Maria Oord,
Herenweg 69 in Vinkeveen, aanvang 10.30 uur. Dit concert is één van de
vier concerten die onderdeel uitmaken van het project Carrousel.
Passe-Partout bestaat uit vijf
zangers, te weten: Paula Valkering
(mezzo-sopraan), Charlotte Tielrooij
(sopraan), Jan-Dirk van Asch (tenor),
Nico de Groodt (bariton) en Jan
Tielrooij (bas-bariton). Ze worden
begeleid door de pianist Paco van der
Linden. De amateurzangers hebben
ruime ervaring als solisten in diverse
operettes en musicals en worden begeleid door een professioneel pianist.
Het repertoire van Passe-Partout is
zeer gevarieerd en bestaat uit bekende aria’s en ensembles uit opera's,
operettes en musicals van o.a. W.-A.
Mozart,G. Bizet en J.Strauss. Ook
Nederlandse muziek van b.v. Ramses
Shaffy wordt uitgevoerd. Paco van
der Linden spreelt muziek van J.
Brahms.
In samenwerking met Zuwe Maria
Oort heeft Troupe A’dour, een gezel-

schap voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, vorig jaar
het project Carrousel ontwikkeld.
Carrousel bestaat uit vier concerten
kamermuziek, in ieder seizoen één
concert. Met het project Carrousel wil Troupe A’dour bewoners van
zorgcentra, hun familie, kennissen en
alle belangstellenden een bijzonder
concert aanbieden en samen laten
genieten van muziek.
De toegang voor alle concerten is
voor bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van de zorgcentra gratis.
Andere bezoekers betalen 5 euro.

bijvoorbeeld, lopen het risico dat na
verloop van tijd de rek een beetje
verdwijnt uit hun oogleden. Met
name het onderooglid wordt door
de zware wisbeurten in de wind nog
wel eens slap en dan gaat het hangen. Omdat het ooglid niet lekker
meer op de oogbol aansluit wordt
de traanfilm niet goed verdeeld, vuil
wordt niet meer verwijderd. Het
lichaam probeert te compenseren
en gaat meer traanvocht aanmaken. Nu begint het oog serieus te
soppen. Het teveel aan traanvocht
verdwijnt normaal gesproken via de
onderoogleden naar het traanzakje
in de neushoek, maar ja, dat gaat
natuurlijk ook niet lekker meer
en het oog begint over te lopen.
Soms zie je echt de tranen over
de oogleden lopen. De oogleden
herken je aan de rode randen die je
normaal niet ziet, omdat ze dan aan
de binnenkant van het ooglid zitten.
Dit afhangen noemen wij ptosis en
het komt ook bij de bovenoogleden
voor, dan kijken mensen tegen hun
eigen oogleden aan omdat ze die
niet goed meer kunnen heffen. Een
operatie waarbij de oogleden weer
wat strakker worden aangetrokken,
is meestal een afdoende behandeling.
-Sommige mensen met een reumatoïde aandoening hebben ook
last van hun ogen. Dit heet het
syndroom van Sjögren. Mensen
met Sjögren hebben soms ook last
van andere slijmvliezen; ook de
mond, de keel en de vagina kunnen
droog zijn. Het gaat hierbij om een

proces waarbij
het lichaam
doorschiet in
zijn afweer
en antistoffen
produceert tegen lichaamseigen cellen
in de
slijmvliezen. De enige oplossing in
dit geval is het geven van kunsttranen, kunstslijm en kunstspeeksel.
Deze producten zijn op voorschrift
te krijgen via de huisarts en ze
lossen het probleem niet op, maar
maken het leven wel aangenamer.
-Droge ogen komen ook voor bij
een scala van andere ziektebeelden en bij het gebruik van bepaald
medicijnen (bloeddruk medicijnen
bijvoorbeeld). Soms is het e.c.i. (de
trouwe lezers weten nu dat dat e
causa ignota betekent “we weten
het niet”).
Het oog kan nu op twee manieren
reageren;
Het oog blijft droog en begint dan
langzaam steeds meer te irriteren,
vuil wordt niet weg gewisserd en
ook het wisseren zelf kan gaan
krassen. Het oog wordt rood en het
kan dan op een ontsteking lijken.
Kunsttranen zijn de oplossing.
Of het oog gaat meer traanvocht
produceren om de matige kwaliteit
te compenseren en de ogen beginnen heel vochtig te worden, dat zijn
dus toch droge ogen en worden ook
met kunsttranen behandeld.
-Allergische mensen kennen het

fenomeen van de tranende ogen
natuurlijk ook wel, in hun geval ontstaat er een soort van ontstekingsreactie waardoor het lichaam meer
traanvocht produceert, de kwaliteit
is niet in het geding en kunstranen
werken niet.
-De meest waarschijnlijke aandoening van de beide ministers is het
mechanisch uitdrogen van de ogen.
De beide mannen zijn wel aan de
oude kant, maar er kan van hun niet
worden gesteld dat ze veel in de
wind staan. In hun geval ontvangen
ze, afgezien van de tegenwind in de
Tweede Kamer, voornamelijk droge
wind uit de airconditioningsystemen
in het Tweede Kamer gebouw en
in hun auto. Doordat de lucht uit
airconditioners veel droger is dan
de buitenlucht, beginnen de ogen
uit te drogen en gaat het lichaam
compenseren door meer traanvocht
aan te maken.
Een paar dagen in de buitenlucht,
een helikopterrondvluchtje of zo,
kan dan wonderen doen.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

PK Sport in actie tegen kinderkanker
De grootste actie voor het goede doel in Vinkeveen vindt plaats op 19 maart as. onder het motto “Spin/
Sport for Life”. Tussen 14.00 en 17.00 uur vormt PK Sport het decor van een bijzonder festijn, waarbij
sportieve prestaties én het goede doel hand in hand gaan.
Meer dan 150 deelnemers gaan
zich tijdens deze sport marathon
letterlijk in het zweet sporten voor
het goede doel: Villa Joep, een
stichting die zich ten doel stelt om
kinderen te genezen van neuroblastoom kanker. Voor het onderzoek
is veel geld nodig. PK Sport is één
van de 75 VES sportcentra (Vereniging Exclusieve Sportcentra)
die zich hiervoor gaat inzetten. Al
maandenlang is een enthousiaste
groep vrijwilligers druk bezig om
dit unieke evenement vorm te geven. Het leuke is dat het door zowel
personeel als leden van PK Sport
wordt georganiseerd en dat ook
veel locale bedrijven erbij betrokken zijn en zorgen voor sponsorgelden.
De goede doelen actie bij PK Sport
is qua opbrengst de grootste actie
in Vinkeveen. In 2010 werd maar
liefst € 8000,- bij elkaar gesport
voor Villa Joep.

Villa Joep draagt de naam van Joep
Steijn uit Voorschoten. Hij overleed
zeven jaar geleden aan neuroblastoom kinderkanker. Joep is maar 4
jaar oud geworden. Direct na zijn
overlijden richtten zijn ouders Villa
Joep op om geld in te zamelen voor
onderzoek naar geneesmiddelen
voor deze ziekte. Elk jaar krijgen
zo’n 25 kinderen deze ziekte, van
wie zo’n 80% overlijdt. Dat is een
schrikbarend hoog percentage. Voor
het 5e jaar is Villa Joep het goede
doel van Spin for Life. Diverse
onderzoeken die tot op heden door
de acties is mogelijk gemaakt, laten
hoopgevende resultaten zien.
Hoewel spinning op LIVE MUSIC
de hoofdmoot vormt – zijn er nog
veel meer sportieve activiteiten
waar men aan mee kan doen.
Squashtoernooi, prestatieloop van
6 en 10 KM, XCO Walking, Combat
workout, judotoernooi enz. Ook niet
leden van PK Sport kunnen uiter-

aard meedoen! Voor meer informatie of aanmelden bel 0297-264666.
Iedereen bruist van energie om er
opnieuw een groot succes van te
maken. Wilt u ook dit fantastische
evenement meebeleven en de sfeer
proeven? Kom kijken op zaterdag
19 maart aanvang 14.00 uur. U
bent van harte welkom.

DE GROENE VENEN 		

23

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

Woordzoeker week 11

Sudoku week 11
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

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

Analyseren
Bedrijfsauto
Bespioneren
Bobijn
Casco
Correct
Definitie
Equipe
Horzel
Intact
Irrigator
Knalpot
Lapel
Netel
Plank
Plattegronden

Redenaar
Regelpaneel
Restauratie
Ruche
Rustiek
Rijinstructrice
Staartpen
Stearine
Tanga
Triade
Verboden
Zwitser
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4
9
7
8
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9
5 1
4
6 3
7
1
9
8
8 3
4
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Oplossing puzzels week 10
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Kom vrijblijvend kijken en vergelijken
Op zaterdag 26 maart is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te
oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk
en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede
onderhandelingsmogelijkheden, de hypotheekrente staat nog altijd relatief laag en u kunt nog steeds gebruik maken
van de gunstige voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een NVMaankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het kopen van een huis, kan hij u veel geld, tijd
en zorgen besparen. Zie nvm.nl. Kijk op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

Open Huizen Dag!

Check bij ons je financiële mogelijkheden!
Op 26 maart organiseren de NVM Makelaars een Open Huizen Dag. Het is slim om
vooraf nog even de financiële mogelijkheden te checken.
Op ZATERDAG 19 MAART hebben wij tussen 10:00 uur en 13:00 uur inloopspreekuur.
Kom vrijblijvend binnen of maak van te voren een afspraak!
Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

