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Jazz- & Showballet Nicole jubileert met 25e dansshow
Deze zaterdag en zondag wordt sporthal De Phoenix in Mijdrecht omgebouwd tot theater voor alweer de 25e dansshow
van Jazz- & Showballet Nicole uit Mijdrecht, waaraan door alle ruim 500 leerlingen van klein tot groot wordt meegewerkt.
Het publiek staat een spectaculaire show te wachten. Special guest is Arjan van Dijk, die al jaren bij Soos De Cirkel voor
verstandelijk gehandicapten actief is. Hij geeft een wervelend playbackoptreden, natuurlijk ondersteund door het showballet. De drumband van VIOS maakt van de finale een grootst spektakel. Zaterdagavond 2 juni begint de show om 19.30 uur en
zondagmiddag 3 juni om 13.00 uur. Kaarten à 15 euro zijn te verkrijgen bij kapsalon Backstage en Café Het Rechthuis, beide
aan de Dorpsstraat te Mijdrecht.

Staat je rente
nu vast?
Voorkom hoge lasten
in de toekomst!
KOM LANGS VOOR GRATIS
HYPOTHEEKCHECK!

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

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

De Postcodeloterij zegt het met bloemen uit Mijdrecht
Gerberakwekerij Van der Wilt uit Mijdrecht levert bloemen voor de grootste bloemenactie ooit in Nederland. De Nationale Postcode
Loterij deelt de komende dagen aan 2,4 miljoen Nederlanders een bosje bloemen uit. Van der Wilt is één van de 33 gerberakwekers
die meewerken aan de actie ‘Het fleurigste elftal van Nederland’, met een knipoog naar het naderende EK. Volgens eigenaar
Aad van der Wilt, op de foto samen met zoon Joris, is het de grootste opdracht voor de Nederlandse bloemenmarkt ooit. Hij
levert zo'n 480.000 germini's (mini gerbera's -Red.); bijna een hele weekproductie. Via de veiling worden die verdeeld over
ruim 900 bloemisten, waar deelnemers van de loterij hun bosje kunnen afhalen.			
foto patrick hesse

TWEED wenst

Jullie
bruiloft verdient
natuurlijk de
mooiste locatie
in de omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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Dock 15

een magische
start!

ZOMERSE
TOP 79,LUTZ.NL

19-08-09 13:59

Lutz Fashion m/v
Herenweg 45
Vinkeveen

tweed.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Geslaagde
informatieavond
woningbouw
Baambrugge
Ondanks het zeer warme weer en
de avondvierdaagse waren er toch
veel mensen afgekomen op de
informatieavond voor het project
“Kromwijck” te Baambrugge.
Initiatiefnemers Hans, Jelle en
Ivo Bruns willen op het perceel
Grasland aan de Rijksstraatweg
ter hoogte van garage Petrogas
circa veertig betaalbare woningen
realiseren.
Er werd een toelichting gegeven op
de door stedenbouwkundig bureau
Inbo ontworpen ruimtelijke modellen. Ook werd verteld welke type
woningen in het plan zouden kunnen
komen. De verwachting is dat er
vooral vraag is naar woningen voor
één- en tweepersoonshuishoudens. De
grondgebonden woningen en appartementen kunnen in grootte variëren
van circa vijftig tot honderdtien vierkante meter. Verder waren duurzaamheid, energiebesparing en cascobouw
besproken onderwerpen. Er was
ruimschoots tijd om vragen van zowel
belangstellenden voor een woning als
omwonenden te beantwoorden. Er
werd door de aanwezigen actief meegedacht over de plannen. Daarmee
voldeed de avond volledig aan het
beoogde doel namelijk belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium
bij de plannen betrekken. Er werd
zelfs door een aanwezige opgemerkt
dat door deze manier van dialoog
voeren sprake is van interactieve
projectontwikkeling.
De op- en aanmerkingen van de aanwezigen zullen worden meegenomen
in de keuze voor een ruimtelijk model
wat zal worden uitgewerkt tot een
stedenbouwkundig plan. Vervolgens
vindt afstemming met de gemeente
plaats. Naar verwachting zal de presentatie van het stedenbouwkundig
plan en terugkoppeling in het vierde
kwartaal van 2012 plaatsvinden.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 2 juni 2012

• Jubileumdansshow Nicole, 		
De Phoenix, Mijdrecht
• Opening Week van de Amateurkunst,
div. locaties, Mijdrecht
• Spinningmarathon, Raadhuisplein,
Mijdrecht
• Chazz, Boerderij Stroomzicht,
De Hoef
• Expositie Abcoude in Kleur, 		
Viscentrum, Abcoude
• Veensteekmachine start, Museum
DRV, Vinkeveen
• Funk & Soulweekend, Café Onze
Vrijheid, Amstelhoek
• Zomerzangavond, Hervormde kerk,
Wilnis
• Veiling De Hoef, HSV, De Hoef

Zondag 3 juni 2012

• Jubileumdansshow Nicole, 		
De Phoenix, Mijdrecht
• KinderKerkFeest, De Rank, Mijdrecht
• Open Dag 'De Wilgenborgh', 		
Waverveen
• Expositie Abcoude in Kleur, 		
Viscentrum, Abcoude
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Voorjaarsnota 2012: meer doen voor minder geld

College wil flink bezuinigen
Wethouder Pieter Palm is de Jan-Kees de Jager van De Ronde Venen. Met een ogenschijnlijke blijmoedigheid schetst hij de noodzaak van forse bezuinigingen. Maar liefst 4,5 miljoen zal er de komende jaren bezuinigd moeten worden. Hij noemt de financiële situatie van de gemeente zorgwekkend, met als gevolg dat we
een aantal magere jaren tegemoet gaan met z’n allen. Maar daarna komt het allemaal weer goed, belooft de
wethouder.
door piet van buul

Vorige week presenteerde wethouder Palm de Voorjaarsnota 2012
die door het college is vastgesteld.
De boodschap is helder. Er zal stevig ingegrepen moeten worden om
weer tot een evenwichtige begroting te komen. In de Voorjaarsnota
worden de kaders aangegeven
waarlangs het college dit denkt
te gaan bereiken. “Daarom noem
ik het ook liever een kadernota,”
zegt Palm. “Wanneer we niks
doen, zitten we in 2015 nog met
een tekort van vier miljoen en in
2016 is het dan drie en een half
miljoen. Belangrijke redenen voor
de tekorten zijn de teruglopende
inkomsten vanuit de rijksoverheid,
minder eigen inkomsten en meer
wettelijk verplichte uitgaven. En de
kans bestaat dat er nog een extra
bezuinigingsronde van de overheid
overheen komt. We moeten meer
gaan doen voor minder geld. Ons
plan is om de komende twee jaar
drastisch te bezuinigen waardoor
we de zaken in 2014/2015 weer
sluitend hebben en in 2016 op
een begrotingsoverschot kunnen
rekenen.”
Geleidelijke invoering
Het college kiest voor een geleidelijke aanpak op weg naar een
gezonde gemeente. “Je kunt draconische maatregelen nemen, die zo’n
schokeffect opleveren dat er geen
draagvlak voor te krijgen is,” zegt
Pieter Palm. “Dat willen we niet en
daarom kiezen we voor maatregelen waarvan de inwoners nog niet
al te veel last hebben. Meer dan de
helft van de bezuinigingen zoeken
we in de eigen bedrijfsvoering en in

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

foto patrick hesse

de gemeenschappelijke regelingen.
Voor wat betreft de gemeentelijke
bedrijfsvoering streven we naar
een vermindering van het aantal
ambtenaren van 20 à 30 personen.
Wij denken dat te kunnen realiseren door anders te gaan werken,
veel meer dingen digitaal te gaan
doen en meer samen te gaan doen
met andere gemeenten. Ook zullen bepaalde activiteiten minder
worden gedaan of helemaal worden
afgestoten. Daarbij ontkomen we
er niet aan dat de inwoners hier
ook wat van zullen merken. Een
tweede belangrijke mogelijkheid
van bezuinigingen zien we in de
gemeenschappelijke regelingen die
we met andere gemeenten hebben,
zoals het gezamenlijk inkoopbureau. Wij denken dat het allemaal
veel efficiënter en beter kan.”
Bezuinigen
In de Voorjaarsnota worden vijf gebieden genoemd waarop zal worden
bezuinigd. Per 2016 zou er 0,9 miljoen op cultuur, sport, onderwijs en
welzijn moeten worden bespaard.
Het college denkt op zaken als veiligheid, openbaar groen en wegen
een half miljoen te kunnen bezuinigen. Palm: “Verder denken we in
de komende periode nog driekwart
miljoen aan extra inkomsten binnen
te kunnen harken. Een geleidelijke
verhoging van de OZB zien we hier
als een mogelijkheid. Het college gaat ook op zoek naar meer
samenwerking met gemeenten als
Woerden en Stichtse Vecht.”

invulling van alle bezuinigingen
en besparingen. “We willen hier
een breed draagvlak voor zoeken,”
zegt Pieter Palm. “Daarom gaan
we het gesprek aan met de raad,
maar we willen ook de inwoners
er bij betrekken. We gaan participatiegroepen opzetten die met ons
mee moeten gaan denken over de
manier waarop we de weg naar
herstel weer kunnen inzetten. Voor
die groepen gaan we op zoek naar
mensen met kennis van zaken, naar
opinieleiders, kortom naar de knowhow die er binnen onze gemeente
aanwezig is. Wanneer de raad akkoord gaat moeten die groepen snel
aan de slag. In het najaar moeten
de eerste resultaten verwerkt worden in de begroting voor volgend
jaar. En in het najaar van 2013
willen we een sluitende begroting
opstellen voor 2014. We hopen dan
ook van het preventieve toezicht af
te kunnen,” aldus wethouder Palm.

Het traject
De Voorjaarsnota geeft nog geen

Kleine storing...
Zaterdag is er vrij veel bewolking,
waar lokaal wat lichte neerslag uit
gaat vallen. De zon zien we wel tussen de wolken door komen met felle
momenten. De maximum temperatuur zal tussen de 12 en 16 graden
liggen, en de minimum temperatuur
ligt rond de 6 graden. De wind is matig van kracht uit noordelijke richting.

Zondag is het ook goed bewolkt,
maar tussen de wolken gaan we de
zon nog wel zien. De kans op een
klein lokaal buitje blijft wel aanwezig.
De wind is matig en uit noordelijke
richting. De maximum temperatuur
ligt tussen de 13 en 17 graden en de
minimum temperatuur ligt rond de 5
graden.
Al met al nog geen zomer.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Rachel Gerards, Rob Isaacs

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul,
Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk: Dijkman Offset, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

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

Luistervink
Prima Kassie
Al jaren wil ik ’s nachts wel eens
vergeten door te ademen. Niet dat
ik dat zelf door heb, maar mijn
bedgenote schrikt daar nog wel
eens van. Reden eens een slaaptest
te doen in het ziekenhuis. Je wordt
dan uitgenodigd een nachtje te
komen logeren, speciaal aangebrachte apparatuur meet dan wat
er tijdens de slaapperiode zoal in
lijf en hersenpan plaats grijpt. Met
pyjama, badslippers en scheerapparaat toog ik naar Woerden. Ruim
drie kwartier was de verpleegkundige in de weer om een wirwar van
draden en kastjes op mijn lijf aan
te brengen. Een waar feest. Ruim
tien draden op m’n kop, wangen en
voorhoofd getooid met stickers, de
borstpartij beplakt, een vinger en
natuurlijk de benen. Een prachtig
kastje completeert het geheel. Via
de computer werd het kasje geprogrammeerd vanaf 22.00 uur nauwgezet te registreren wat er zoal in
m’n bol plaatsvindt. Op voorhand
was ik enigszins bevreesd: je zal
maar over je buurvrouw dromen
terwijl dat duivelse ding dat nou
net registreert, klets je er dan
maar weer uit. Tijdens mijn voettocht van poli naar slaapkamer
werd ik meewarig nagestaard, ik
zag er niet uit.
Op het moment surprème bleef
het ijzig stil op m’n borstkas. De
klok tikte voort, het ding deed niks.
De nachtzuster, niet voor kleintje
vervaard, trok aan draden, draaide
aan m’n oren, kneep in mijn neus,
maar het bleef stil.
Samen gingen we op pad. Door
het nachtelijk stille ziekenhuis
trotseerden we deuren die door de
receptie centraal geopend moesten
worden en achter ons in het slot
vielen. Makkelijk zo’n mobieltje.
De overdag bezette kamers, volle
gangen met patiënten die op hun
beurt wachtten, in de nachtelijke
uren ziet dat er heel anders uit.
Als twee inbrekers betraden we
de kamer waar de computer stond
die de oorzaak van al deze ellende
zou moeten zijn. Met telefonische
steun op de achtergrond braken we
in op het systeem dat willig meewerkte. Batterijen uit de zender,
een kabeltje aansluiten, een patiënt
aanmaken, soort zender selecteren,
meetpunten vaststellen, tijdstip aan
en uit programmeren en floep de
machine ging aan het werk. Deze
laatste zin nam wel ruim een half
uur in beslag. Juichend gingen
we samen terug naar de afdeling,
deuren openden en sloten zich.
Wat muizen in een val vaak niet
lukt, lukte ons wel. Precies 23.55
uur, ging er een lichtje aan als
teken dat alles werkte. Het viel mij
alleen zwaar de slaap te vatten.
’s Morgens deden we samen een
bakkie. We waren trots op elkaar,
de gezondsheidzorgkanjer die niet
zei “kom volgende week maar
eens terug”, maar die de bijl in de
wortels zette en ik.
Luistervink@ziggo.nl

www.degroenevenen.nl
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Zonovergoten sportdag Antoniusschool

De Ronde Venen

Horizon over
Augustinus (4)
In de serie uitzendingen ‘Grote
christelijke denkers’ komt op zondag
3 juni als vierde deel Augustinus aan
de orde: Augustinus – de vader van
alle Latijns-Westerse theologie. Aan
de discussie nemen deel:
Hannie van Diën (PKN Janskerk
Mijdrecht); Pieter Koopmans
(PKN de Rank Mijdrecht); Dorien
Kuijlenburg (RK Mijdrecht/Wilnis)
en Pastor Tejo van der Meulen (RK
samenwerkingsverband Vecht en
Venen). Gespreksleider is Henk
Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op zondag
van 9 totn 10 en van 17 tot 18 uur
op Midpoint FM.

Mijdrecht

Lustrum Evangelische
Gemeente ‘De Weg’
De Evangelische Gemeente “De
Weg” bestaat 5 jaar. Om dit te
benadrukken worden er zaterdag
2 juni vanaf 13 uur diverse feestelijke activiteiten georganiseerd
buiten en binnen voor kinderen
en volwassenen. De Praisedienst
begint om 20 uur. Zondag 3 juni
om 10 uur zal het weekend afgesloten worden met een feestelijke
dankdienst. Na de dienst wordt
er koffie/thee met gebak aangeboden.
De gemeente kijkt er naar uit met
elkaar stil te kunnen staan bij het
eerste lustrum en met elkaar God
de eer te geven voor wat in die
jaren is ontstaan.

Mijdrecht

KinderKerkFeest in
De Rank

Onder zeer warme en zonnige
omstandigheden vond woensdag 23
mei de jaarlijkse sportdag van de
Antoniusschool in De Hoef plaats
bij H.S.V. Vanwege de hitte werd
tussen de sportonderdelen door
flink gedronken en gesmeerd. Na
de warming-up – verzorgd door
een van de moeders van de school
– begonnen de kinderen in groepjes aan de 14 uitgezette sportonderdelen. Naast onder andere de

sprint, bal in een korf gooien en
het afleggen van een hockeybaan,
was er plaats voor het traditionele
zaklopen en het kegelen. Met veel
plezier en het nodige enthousiasme
werden de onderdelen afgewerkt.
De oplopende temperatuur maakte
het de sporters niet gemakkelijk en
met een verkoelend ijsje voor alle
deelnemers en begeleiders werd de
geslaagde sportdag afgesloten.

Zomerse Open Atelierroute Abcoude
Aan het tweejaarlijkse evenement
Open Atelierroute van Abcoude namen tijdens het afgelopen Pinksterweekend maar liefst 19 beeldend
kunstenaars deel. Bij de officiële
opening van de Atelierroute in de
prachtige accommodatie van licht
+ ruimte boven café-restaurant
De Eendracht sprak burgemeester Maarten Divendal zijn grote
waardering uit voor dit inmiddels
gevestigde evenement. Hij deed de
suggestie dat in de toekomst vanuit
Abcoude wellicht naar uitbreiding
van de Atelierroute gezocht zou
kunnen worden over de A2, in westelijke richting, in het andere deel
van de gemeente De Ronde Venen.
In de door heel Abcoude en in het
buitengebied verspreide ateliers en
expositieruimtes was het zaterdag

en zondag een komen en gaan van
het kunstminnende publiek. Verrast
werden de bezoekers door het grote
aanbod kunst: de enorme, epische
schilderijen van Jan Korevaar, de
zeer fijne pentekeningen van Corah
Dijkstra, de prachtige sfeerfoto’s
van Nienke Meek, het subtiele
keramiek van Anna Hulsink, het
magistrale constructie van Winfried
Scholz, een waterspugende nimf
voorstellend, de zeer bijzondere sieraden van Jacomijn van der Donk.
En nog heel veel meer! De Open
Atelierroute van Abcoude 2012 liet
weer eens zien hoe vitamine k (van
kunst) ons leven kan verrijken.
Nagenieten van de sfeer kan bij
een fotoreportage op www.ab-art.nl.
Daar vindt u ook de gegevens van
de deelnemers.

Wolkenloze 30e avondvierdaagse van Abcoude
Onder zomerse temperaturen
liepen 784 kinderen uit Abcoude en
omstreken vier dagen achter elkaar
een afstand van 5 of 10 kilometer. De trouwe vrijwilligers die de
Avondvierdaagse ieder jaar weer
ondersteunen stonden ook dit jaar
weer klaar bij de kruispunten om
de kinderen veilig te laten lopen.
Het was dit jaar de 30e keer dat de
Avondvierdaagse in Abcoude werd
georganiseerd. En het was daarmee
ook de 30e keer dat Marjan van
Oostveen zorgde voor een perfecte
administratie zodat ieder kind
de juiste medaille kreeg. Naast
de medailles kregen de kinderen
iedere avond weer wat extra’s voor
onderweg van de trouwe sponsors.
De laatste avond liepen alle
kinderen weer onder het nieuwe

fietsviaduct onder de A2 bij de
Winkeldijk naar de Horn. Dit mooie
stukje kon weer gebruikt worden
nu alle werkzaamheden rond de
A2 zijn afgerond. Ook het defilé
had een nieuw startpunt gekregen.
Midden in het dorp, bij ’t Markvelt
verzamelden zich alle vaders, moeders, opa’s en oma’s om de kinderen
te feliciteren en een bloemetje te
geven. Met zo’n 3.000 belangstellenden, een steltloper, een clown en
een bruine beer liep de stoet met
de harmonie voorop en brassband
in het midden dwars door het dorp
naar het start en finish punt aan de
Hollandse kade.
De routes kunt u nog een keer
nalopen, zij staan op de site

www.AvondvierdaagseAbcoude.nl.

Zondagmiddag 3 juni is er om
16.00 uur een KinderKerkFeest
in De Rank aan de Prins Bernardlaan in Mijdrecht. Kinderen
van basisschool de Fontein gaan,
samen met Dirk Jan, zingen en
musiceren en dominee Laura gaat
vertellen.
Bij het KinderKerkFeest is iedereen welkom, van de allerkleinsten
tot opa en oma. Het belooft een
heel leuk feest te worden want het
gaat deze keer over de vakantie!

Deelnemers Maatje voor Twee beleefden uitje
Riga Ranch
Op donderdag 24 mei was
het weer zover: de jaarlijkse
zogeheten ‘Maatjesdag’.
Alle ingeschreven maatjeskoppels, vrijwilligers en
hulpvragers van Maatje voor
Twee werden uitgenodigd
voor een gezellig dagje uit.
Hiermee wil zij degenen
die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken verblijden
en de aanwezige vrijwilligers met
dit dagje bedanken voor hun inzet
als maatje. Tevens is het een uitje
om elkaar (weer eens) te ontmoeten. Dit jaar was de bestemming
paardenmelkerij Riga Ranch in
Nieuwveen.
Eigenaresse Carien van Wees gaf
uitleg over de Ranch en het middagprogramma. Nadat iedereen
wat gegeten en gedronken had,
konden de pasgeboren veulentjes op
de ranch worden bewonderd. Ook

VIOS taptoe op het Raadhuisplein
Op 9 juni is het Raadhuisplein in Mijdrecht ‘the place to be’ voor de taptoe
van VIOS. Om 13 uur start het voorprogramma met de wedstrijdshows van
de minirettes van VIOS en een optreden van VIOS dweilorkest DORST.
Om 13:30 uur begint de taptoe. Naast VIOS treden er nog 4 korpsen op.
Dat zijn Tamboer en Trompetterkorps Euroband uit Rotterdam, de Drumfanfare E.S.K.A. uit Bemmel, de Chr. Muziek- en Showband Juliana en
de Chr. Muziek- en Showband Bernard, beide uit Amersfoort. De korpsen
vertrekken om half één bij het clubgebouw van VIOS aan de Windmolen
voor een stertocht naar het Raadhuisplein. De taptoe is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie: www.vios-mijdrecht.nl. en www.dweilorkest-dorst.nl.
VIOS is ook te volgen op: twitter.com/viosmijdrecht.

kon men met eigen ogen zien hoe
de paarden werden gemolken en
gaf Carien uitleg over de heilzame
werking van paardenmelk. Na
het proeven van de melk volgde
er een workshop ‘truffelbonbons
van paardenmelk maken'. Met
vloeibare pure en melk chocolade,
zelfgemaakte chocoladeschaafsel
en marsepein werden er de mooiste
bonbons gemaakt. Na afloop kon
ieder de vingers wel aflikken en
kreeg men de bonbons in een bonbondoosje mee naar huis.

DE GROENE VENEN 		
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Eerste Jasmin Peters voetbaltoernooi was
groot succes

Internationaal jeugdtoernooi Hertha wederom
zeer geslaagd

Het op zaterdag 12 mei gehouden
Jasmin Peters meidenvoetbaltoernooi (precies 8 maanden na haar
overlijden aan acute leukemie),
is een groot succes geworden. Na
het hijsen van de vlag met Jasmins
logo en de aftrap van haar zus Shiri
begon dit bijzondere en sportieve
evenement. Acht meidenteams
uit de C categorie en acht uit de
B categorie streden tegen elkaar.
Sportiviteit stond deze dag hoog in
het vaandel, maar dat iedereen de
wisselbokaal wilde winnen was al
snel duidelijk!
In de middag ontstond nog enige
hilariteit toen Anouk Hoogendijk
van het Nederlands dameselftal op
bezoek kwam. Iedereen wilde uiteraard wel met haar op de foto.
De finale werd uiteindelijk gewonnen door Delta Sports mc1 in de C
categorie. Bij de B categorie bleef
de beker in De Ronde Venen. CSW
mb1 bleek uiteindelijk de sterkste.

verkocht door een grote groep
vriendinnen van Jasmin, waarbij
prachtige gedoneerde prijzen te
winnen waren. Mede dankzij hun
hulp en alle donaties voor het
doel van dit toernooi: het Ronald
McDonald huis en de vrijwilligers
van het Emma kinderziekenhuis,
is er een totaal bedrag van maar
liefst 8.400 euro opgehaald! Een
prachtig resultaat van een geslaagd
toernooi, georganiseerd door zeer
gemotiveerde vrijwilligers! Het
plan is om volgend jaar dit toernooi
te houden op 25 mei 2013 op de
velden van Hertha en om dit succes
te evenaren.
Een speciale dank gaat uit naar
voetbalvereniging CSW voor het
gebruik van de accommodatie en
naar al die lieve vrijwilligers op
deze dag.
Tevens worden alle bedrijven en
particulieren bijzonder bedankt
voor hun bijdrage. Zie ook
www.cswilnis.nl en

Er werden de gehele dag lootjes

www.hertha.nl.

Hockeyclub HVM Funkey Hockey Open Dag

Voor de 26ste keer werd op de velden van Hertha afgelopen weekend
een internationaal Jeugdtoernooi gehouden met deelnemers uit Zweden,
Engeland, Duitsland en natuurlijk
Hertha zelf. Daarnaast was er voor
de eerste keer ook een toernooi voor
de meisjes. Het trainingsveld was
omgetoverd tot een camping en alle
gasten verbleven daar gedurende
het gehele toernooi. Vrijdagavond
kwamen zij aan en maandagmorgen
vertrokken de laatste, moe, maar
zeer tevreden terug naar huis.
Bij de prijsuitreiking bedankte Harry
van Genderen alle medewerkers,
van de nachtwachten en teambegeleiders, tot aan de EHBO en alle
mensen die voor de innerlijke mens
hadden gezorgd. Want er waren
zo’n 250 magen te vullen, vanaf het
ontbijt en het lunchpakket tot aan het
avondeten. Mede door de gulle gaven
van de Rondeveense middenstand,
die prijzen beschikbaar had gesteld

voor de loterij, en doordat het eten
praktisch geheel betaald werd door
de twee grote supermarkten van
Vinkeveen kon de begroting sluitend
worden afgesloten.
Sportief was het weer een goed
spektakel. Bij de meisjes ging de
wisselbeker naar Tus Hiltrup uit
Duitsland, terwijl de sportiviteitspijs
naar Hertha ging. Bij de jongens was
Wacker Mecklenburg de sterkste
en ging de sportiviteitsprijs naar
Wisbech St. Mary.

Kort nieuws
Wilnis

Open Huis bij
Johannes Hospitium
Op zaterdag 2 juni aanstaande
van 11-13 uur opent het Johannes
Hospitium haar deuren weer voor
belangstellenden.
In het ‘Buurhuis’, naast het Johannes Hospitium, Vossestaart 2 in
Wilnis, zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om informatie
te geven over de organisatie, de
opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het vrijwilligerswerk. Er
is ook foldermateriaal aanwezig.
Indien gewenst is een rondleiding
in het Hospitium mogelijk. Iedereen is welkom om eens een kijkje
te komen nemen in dit huis in het
hart van De Ronde Venen. En wie
er al langer over denkt zich aan te
melden als vrijwilliger heeft nu de
kans zich vrijblijvend te oriënteren
over de mogelijkheden.
Zie ook
www.johanneshospitium.nl

Wilnis

Vanaf 8 juni nieuwe
geldautomaat
Vijf uur spinnen voor het goede doel
Morgen, zaterdag 2 juni, starten bijna 200 deelnemers op 90 fietsen aan een
vijf uur durende Spinning4Life marathon op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
De opbrengst van de marathon gaat naar alleenstaande moeders en hun
kinderen in de sloppenwijken van Nairobi om scholings- en werkgelegenheidsprojecten te financieren. www.spinningforlife.nl

Hockey Vereniging Mijdrecht organiseert opnieuw een HVM Funkey Hockey
Open Dag voor jongens en meisjes vanaf
5 jaar uit de gehele regio. Wie graag
eens kennis maakt met de hockeysport,
kan dit op zaterdag 9 juni aanstaande.
Aanvang 10 uur op de velden aan de
Proostdijstraat 41 te Mijdrecht en rond
12 uur is het afgelopen.
Aanmelden voor de HVM Funkey Hockey Open Dag is niet nodig. Deelname
is gratis en het enige dat je mee moet

nemen is sportkleding en sportschoenen
(en eventueel scheenbeschermers).
Na afloop krijg je een informatiepakket
mee naar huis. Als je het leuk vindt en je
schrijft je tijdens de open dag in als lid
van HVM, dan hoef je geen inschrijfgeld
te betalen.
Voor vragen over de Hockey Open Dag
kun je contact opnemen met Laure
Montanus op 06-46328968 of Erica
Winters op 06-39630318. Of kijk op

www.hvmijdrecht.nl.

De vernielde geldautomaat aan de
Dorpsstraat in Wilnis wordt op 7
juni vervangen door een 'instore'
geldautomaat. Waar de geldautomaat eerst aan de buitenzijde van
het het Servicepunt was gevestigd,
wordt de geldautomaat nu in
het pand geplaatst. De automaat
is vanaf 8 juni toegankelijk tijdens
de openingstijden van het Servicepunt. Het Servicepunt in Wilnis is
van maandag tot en met donderdag geopend van 9 - 16 uur en op
vrijdag van 9 - 13 uur.
Ook is de Rabobank op zoek
gegaan naar een tweede locatie
voor een geldautomaat die gedurende ruimere openingstijden dan
het Servicepunt toegankelijk is.
Daarom wordt in juli een tweede
'instore' geldautomaat geplaatst
bij de C1000 aan de Molmlaan in
Wilnis. Door twee geldautomaten
op verschillende locaties in Wilnis
aan te bieden, wil de bank haar
klanten zoveel mogelijk tegemoet
komen.

Wilnis

Tweede klas VLC Vinkeveen tweede bij
Kangoeroe wedstrijd
Elk voorjaar vindt de Nationale Kangoeroewedstrijd plaats, waar leerlingen van basis en voortgezet onderwijs
hun reken- en wiskundevaardigheden
kunnen bewijzen. Ook dit jaar hebben
de leerlingen van het VLC Vinkeveen
weer meegedaan en wel met een geweldig resultaat.De score van de gezamenlijke klas 2 vmbo T leerlingen
was zo goed, dat ze de tweede prijs
op nationaal niveau hebben behaald.
Een geweldig resultaat waar ze trots
op kunnen zijn! Deze klassen hebben
een schoolmedaille en Kangoeroediploma gewonnen.
Tevens heeft Dylan van der Poel uit
VC2A (op de foto) de beste score
van de school behaald. Hij krijgt een

mooie gegraveerde USB pen, een
abonnement op Quest en twee toegangskaarten voor sciencemuseum
NEMO. We feliciteren de leerlingen
en de begeleiders met deze prachtige
resultaten!

Wandelen met Spel en Sport DRV
In de maanden juni, juli en augustus start Spel en Sport DRV een
beginnerscursus sportief wandelen,
bedoeld voor wie graag wandelt en
de conditie en wandeltempo wil
verbeteren. Sportief wandelen is een
wandeltraining en staat borg voor
een gevarieerde en verantwoorde
opbouw van uithoudingsvermogen
en techniek. Het trainen met elkaar
is niet alleen heel gezellig maar
ook een stimulans om de conditie te
verbeteren. Bovendien is men lekker
buiten en ziet nog eens wat van de
mooie plekjes in onze gemeente. De
begeleiding van de sportieve wandelaars gebeurt door een ervaren
en gediplomeerde docent, die erop
toeziet dat de krachten goed worden

verdeeld. Er wordt gelopen op
dinsdagochtend van 11-12 uur vanaf
de ingang van Sporthal de Phoenix,
Hoofdweg 85 in Mijdrecht.
Voor meer informatie en aanmelden:
tel. 06-21918353 of

www.spelensportdrv.nl.

Zomerzangavond in
Hervormde Kerk
Aan het einde van hun mooie
koorseizoen nodigen het Christelijk Gemengde koor Hiddai uit
Wilnis onder leiding van Wim van
Dijkhuizen en het jongerenkoor
The Messengers uit Veenendaal
onder leiding van Warno Ruting
lezers uit voor een fijne kooravond
waar ook tijd is om gezamenlijk
te zingen op zaterdag 2 juni om
20.00 uur. Deze zomerzangavond
is in de Hervormde Kerk, Koningin
Julianastraat 23 te Wilnis.
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Vida makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC MIJDRECHT

Kies je buren
en ontvang € 7.500 cadeau!

T (0297) 21 29 87
www.vidamakelaars.nl
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een keuken ter waarde van € 7.500 of bedenk een

:)

s
i
u
h
n
e
Op

Actie; Koop een van deze woningen en ontvang gratis

klus en laat deze uitvoeren door GroenWest voor
maximaal € 7.500.

GroenWest
Oslolaan 2
3446 AA Woerden
T (088) 012 90 00

Irenestraat 4 | Wilnis

Irenestraat 6 | Wilnis

E kopen@groenwest.nl

twitter.com/
groenwestkopen
facebook.com/
groenwestverkoopt

groenwest.nl

€ 175.000 K.K.

€ 210.000 K.K.

Woonoppervlakte: 83 m2

Woonoppervlakte: 115 m2

Perceeloppervlakte: 161 m2

Perceeloppervlakte: 161 m2

Kamers: 4

Kamers: 4

DE WEEK IN BEELD
Maandag jl, tweede Pinksterdag, was
een bijzondere dag voor de Hervormde
Gemeente van Wilnis. Géén blanke,
Nederlandssprekende dominee op de
preekstoel, maar een donkere, Engelssprekende voorganger. Reverend Joel Gitahi, die samen met zijn vrouw Magdaline
tien dagen op bezoek is in Wilnis, leidde
de dienst en zong samen met zijn vrouw
ook een prachtig lied. ’s Middags kregen
de Keniaanse gasten ‘fietsles’, tijdens de
jaarlijkse fietspuzzeltocht. Woensdagavond jl. vond nog een gemeenteavond
plaats, waarbij Magdaline vertelde over
haar leven in de sloppenwijk van Mathare
Valley in Nairobi, Kenia. Ook gaf zij uitleg
over de hulpprojecten van de Redeemded
Gospel Church in deze wijk.

CA
NV
AS
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De afgelopen weken zijn er veel statiegeld flessen opgehaald door kinderen uit groep 5 van de Piusschool in Abcoude.
Een drietal kinderen had het idee om geld op te halen voor KiKa. Aan de
kinderen uit de klas werd gevraagd om bij hun buren of opa's en oma's
lege statiegeldflessen op te halen om zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor het goede doel. Uiteindelijk werd het bedrag van 53 euro opgehaald
en is dit overgemaakt aan de organisatie KiKa. Ryanne, Duncan en Liza,
wat een goed werk!
De redactie vindt dat jullie een mooie vergroting op canvas hebben
verdiend. Gefeliciteerd!

Tijdens het Hemelvaartweekend is onze dorpsgenoot Lennart Cnossen uit Abcoude opnieuw kampioen geworden in de Laserklasse. Officieel kampioen in de Dutch Open Laser
Masters 2012. In het veld van 34 laserzeilers bereikte Lennart de score van 19 punten,
direct gevolgd door Alan Davis met 20 punten. Lennart mag op grond van deze prestatie
volgend seizoen deelnemen
aan de Primus Inter Paris;
de beste onder zijns gelijken. Lennart Cnossen is lid
van de WSV De Doordrijvers.
Wekelijks organiseert deze
zeilclub vrijdagavondwedstrijden op het Kinselmeer
even boven Amsterdam. Kijk
voor meer info op
www.doordrijvers.nl

Als echte ondernemers hebben brugklasleerlingen van het VeenLanden
College een cabaretprogramma georganiseerd voor ouders, klasgenoten en
andere geïnteresseerden. Van het aanschrijven van de cabaretier, het maken
van reclame, tot de kaartverkoop en de verkoop van drankjes in de pauze,
alles lag in hun handen. Hun werk werd beloond met de komst van circa 250
bezoekers. Het publiek was erg enthousiast over het programma van Herman
Boon, genaamd ‘We gaan niet moeilijk doen’. In de pauze verkochten de leerlingen koffie, frisdrank en koek voor hun goede doelen, zoals het WNF, Girls
First, Japthi en de Voedselbank.

Afgelopen zaterdag gingen de boys van Argon E1 na een spannende wedstrijd onderuit tegen het team
van de Ouders tijdens de traditionele slotwedstrijd van het seizoen.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
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

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

DE GROENE VENEN

MEEbus n Mijdrecht
De MEEbus staat woensdag 6 juni van 10.00 tot 12.00 op het Burgemeester Haitsmaplein
in Mijdrecht. Iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte kan in de MEEbus terecht voor informatie en advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE,
dicht bij u in de buurt. U kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije
tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

Open Dag bij Beek & Geyn kinderopvang
Beek & Geyn kinderopvang bestaat 1 jaar en daarom is het feest! Op zaterdag 16 juni is
er voor iedereen gelegenheid om te komen kijken. De deuren zijn open van 10 tot 15 uur.
Kinderen mogen de pony borstelen en er op rijden. Er is een ezel, er zijn kuikentjes en je
kunt zelfs een ‘koe’ melken. Beek & Geyn kinderopvang is een mooi ingericht en kleinschalig
kinderdagverblijf op een boerderij. Het is gevestigd tussen de dorpen Baambrugge en Abcoude
op Rijksstraatweg 1. Bij Beek & Geyn kinderopvang wordt veel buiten gespeeld en komen
kinderen in aanraking met de natuur en dieren. Kinderen krijgen verantwoorde voeding en er
wordt gewerkt met natuurlijke materialen. De ouders volgen de ontwikkeling van hun kind via
een online schriftje en kunnen ook online reageren. Nieuwsgierig? Kom langs of kijk op

www.beekengeynkinderopvang.nl.

Alzheimer Café Vinkeveen op 13 juni 2012
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op
woensdagavond 13 juni in Zorgcentrum
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het
Café is open vanaf 19:30 uur. Vertoond wordt
de interactieve film: ‘De Alzheimer Experience’. Wat gaat er om in Alzheimerpatiënten?
Hoe ziet een dementerende de wereld en de
mensen om zich heen? Op die ingewikkelde
vragen probeert de film ‘Alzheimer Experience’ antwoorden te geven. De tien scènes
in deze film kunnen op elk moment stilgezet
worden om van perspectief te wisselen.
In de brillenwinkel koopt een vrouw een bril
voor haar demente man; haar man vraagt
zich af wie die aardige mevrouw toch is. Hij
herkent zijn vrouw niet meer en hij ziet in de

brillenverkoper een vroegere collega. Zijn
vrouw hoopt dat ze snel een bril kan kopen
zonder al te veel gedoe. Als haar man haar
niet herkent, lijkt ze pijnlijk getroffen. Maar
tegelijk reageert ze vol begrip en liefde. En
als de brillenverkoper het woord krijgt van
zijn klant om de jaarcijfers toe te lichten,
druipt het ongemakkelijke gevoel van hem
af. Hij weet zich geen raad met deze klant
die misschien wel dement is. Gespreksleider,
tevens gastspreker is Minse Bos Kuil - arts.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg Stichting De Baat. Tel.
0297-230280.
Bereikbaar op maandag en dinsdag.

Gratis voorlichtingsavond over voorkomen van brandwonden bij kinderen

Veilig de zomer door
Wie hoopt er nou niet op een prachtige
zomer?
Een zomer met heerlijke temperaturen, veel
buiten leven, gezellig met familie en vrienden in de tuin of aan de plassen recreëren.
En dan de dag afsluiten met een gezellige
BBQ. Ik denk bijna iedereen!
Maar denkt ook iedereen aan de gevaren die
de BBQ met zich meebrengt?
En dan denk ik voornamelijk aan kleine
kinderen en brandwonden.
Brandwonden komen het meest voor bij
kleine kinderen onder de vier jaar.
Hun huid is nog dun en daarom lopen zij,
vergeleken met volwassenen, meer risico om
brandwonden op te lopen.
Het voorkomen van brandwonden is één van
de speerpunten van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Gastouderopvang De Toverboom uit Vinkeveen en gastouderopvang Pasopoppas uit
Wilnis geven samen met Stichting Kinderopvang De Klimboom

IVN-lezing over bijen op 5 juni
iedereen de gelegenheid om via een voorlichtingsavond zich hierover te laten informeren.
Deze voorlichtingsavond word gegeven door
een consulente van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Zij geeft praktische tips hoe je de leefomgeving van een kind zo veilig mogelijk maakt
en hoe je moet handelen als er brandwonden
zijn.
Wanja, eigenaresse van gastouderopvang
De Toverboom uit Vinkeveen en Amber,
eigenaresse van gastouderopvang Pasopoppas uit Wilnis: “Veiligheid staat bij ons op
nummer 1. Kleine kinderen moet je te allen
tijde beschermen en daarom spreekt ons dit
onderwerp erg aan.”
Wie deze gratis voorlichtingsavond wil bijwonen, kan contact opnemen met Wanja,
tel. 0653-917097. De voorlichtingsavond
vindt plaats op maandag 11 juni om 19.30
uur in Gebouw De Jozefstek,
Tuinderslaantje 1 te Vinkeveen.

High Tea bij stichting Tympaan 13 juni
Zomer! En dus weer tijd voor een High Tea in de Angstelborgh.
Op woensdag 13 juni om 15.00 uur is het zover. Zoals vanouds worden de –vaak traditionele
Engelse hapjes - thuis gemaakt door een groep kookliefhebbende vrijwilligers, die ze tevens
serveren. Deze heerlijke theegerechtjes zijn zowel zoet als hartig.
De entourage deze middag is uiteraard ook in traditionele Engelse stijl.
Iedereen is welkom, en zoals het in Engeland de gewoonte is, worden ook de dochters van
moeders van harte uitgenodigd!
Meld uw komst (inschrijving t/m vrijdag 8 juni) bij Servicepunt Abcoude (v/h YourHome)
0297-587600. Kosten € 9-, per persoon.

Stichting Tympaan, Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude, tel.0294- 284824

Dit jaar is het Jaar van de Bij. Er zijn goede
redenen om aandacht te vragen voor de bij.
Allereerst is onze voedselvoorziening
voor een belangrijk deel afhankelijk van (honing)bijen, die voor
de bestuiving van gewassen
en fruitbomen zorgen. Verder
vindt er sinds een aantal jaren
een onrustbarende bijensterfte
in Nederland plaats. En
tenslotte is het Nederlandse
landschap qua aanbod van bloemen sterk verschraald, waardoor
vele soorten wilde bijen in gevaar zijn.
Kortom, een goede aanleiding voor een lezing
over de bij.
IVN De Ronde Venen & Uithoorn heeft hiervoor Gerrit van der Plas, beroepsimker uit
Vianen, uitgenodigd. De lezing vindt plaats in

NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis op dinsdag 5 juni en begint
om 20 uur. De toegang is gratis. De imker
neemt ook wat bijenproducten mee
zoals honing, propolisproducten,
crème en boenwas.
In de tuin bij het NME-centrum
staat sinds kort een bijenkast.
Die is uiteraard op deze avond
te bekijken. Wie daarna nog
meer wil weten over bijen, kan
op zaterdag 9 juni naar de open
dag van De Woudreus komen.
Er is dan een tentoonstelling over bijen en
worden er allerlei activiteiten rondom deze
insecten georganiseerd.
Bel voor meer informatie naar:
0172-407054, of kijk op:

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Gratis open lesavond yoga voor kinderen,
tieners en volwassenen
Op donderdag 7 juni organiseert Mirelle
Valentijn een open lesavond in haar lopende yogagroepen voor kinderen, tieners en
volwassenen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden yoga eens uitproberen. Er zijn
geen kosten verbonden aan deelname, vooraf
opgeven word wel op prijs gesteld. Dit kan
via de website www.praktijkvoorlevensgelukt.nl
email praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl
of telefoon 0297 27 46 05.
Tijdens de gratis proefles kunnen deelnemers
ervaren wat yoga is en of het bij hen past. Na
de gratis proefles kunnen zij een proefmaand
doen in juni of september en daarna beslui-

ten of ze wel of geen vervolg geven aan het
volgen van de lessen.
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beestenboel
Chipactie bij Dierenartspraktijk Abcoude
In de maand juni stelt Dierenartspraktijk Abcoude alle huisdiereigenaren van Abcoude en omgeving in de gelegenheid om hun dier te laten chippen. Dierenarts G.
Molenaar wil het chippen van huisdieren stimuleren, omdat een gedegen registratiesysteem veel dieren- en mensenleed kan voorkomen.
Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt het
verplicht om honden die vanaf 2012 worden
geboren, te chippen en te registreren. Dit
om onder andere de malafide hondenhandel
te bestrijden. Per jaar lopen er honderden
huisdieren weg of raken zoek. Een deel
van hen vindt de weg naar huis niet meer
zelfstandig terug. Het is mogelijk huisdieren
te laten chippen en registreren bij de NDG
(Nederlandse Databank Gezelschapsdieren).
Wanneer het kwijtgeraakte huisdier wordt
gevonden, kunnen eigenaar en dier snel
herenigd worden.
Het inbrengen van de chip of transponder is
vrijwel pijnloos; met een holle naald brengt
de dierenarts de transponder ter grootte van
een rijstkorrel onder de huid van het dier
aan. De chip is onzichtbaar, heeft een vrijwel
onbeperkte levensduur en iedere chip heeft
zijn eigen unieke code. De chipcode van het
dier en de gegevens van de eigenaar worden
opgeslagen in de Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren. De gegevens zijn te
controleren op www.chipnummer.nl. Met een
afleesapparaat (reader) wordt de transponder geactiveerd en kan de code worden
afgelezen door de dierenarts, in dierenasiels
en door personeel van de dierenambulance,
die onder andere aangereden of dode dieren
langs de weg ophaalt. Ook in het buitenland

kan de chip worden afgelezen.
Voor katten die gechipt zijn is het mogelijk
een speciaal kattenluik aan te schaffen. Dit
kattenluik werkt alleen op de chipcode van
uw kat(ten), www.petport.nl.
Wie hond of kat in de maand juni laat chippen bij DAP Abcoude en tevens een ziektekostenverzekering voor huisdieren afsluit bij
Proteq Dier en Zorg,
www.proteqdierenzorg.nl krijgt de kosten
van het chippen vergoed.
Bij Dierenartspraktijk Abcoude kunt u in
de maand maart uw huisdier tegen een
gereduceerd tarief van € 25 i.p.v. € 47,50
laten chippen. Dierenarts G. Molenaar zorgt
er dan voor dat de gegevens van u en uw
huisdier geregistreerd worden bij de NDG.

Neem voor vragen contact op met: dierenartspraktijk Abcoude, tel.nr.: 0294 281420,
www.dapabcoude.nl.

Sportaanbod MTC Mijdrecht binnen Gezond in Beweging

Praktijk biedt activiteiten aan en verwijst deelnemers door
Het project Gezond in Beweging kan niet bestaan zonder de hulp van sportaanbieders en
eerste lijnszorg. Eerstgenoemde zorgt voor kennismakingscursussen en laatstgenoemde
verwijst 40-plussers uit De Ronde Venen door naar deze cursussen. Op die manier kunnen deelnemers die dit nodig hebben in beweging komen. MTC Mijdrecht is wat dat
betreft uniek. Deze fysiotherapiepraktijk verwijst niet alleen door, maar heeft ook zelf
aanbod binnen Gezond in Beweging. Hiervoor aanmelden is nog steeds mogelijk.
Aanmelden
Gezond in Beweging duurt het hele jaar en bestaat uit vier startmomenten. MTC Mijdrecht
biedt fysiofitness en een beweegprogramma
voor mensen met een beperking aan tijdens
respectievelijk startmoment 3 (vanaf 3
september) en startmoment 4 (5 november).
Aanmelden voor deze en alle andere kennismakingscursussen kan via
www.sportinderondevenen.nl. Hier is het complete aanbod te vinden.
Wegnemen drempels
Peter Egbers van MTC Mijdrecht is blij met
Gezond in Beweging. “We zijn als fysiotherapeuten goed in staat om mensen met
een beperking die willen gaan bewegen te
begeleiden naar een actievere leefstijl. Het
wegnemen van drempels om in beweging
te komen, zien we als een belangrijke taak.
Daarom nemen we graag deel aan het project Gezond in Beweging. Wij willen via dit
project graag laten zien dat er ook op laag
niveau bewogen kan worden.”
Samenwerking
Mensen die op een leuke, ontspannen en
gevarieerde manier willen bewegen, zijn bij
MTC Mijdrecht aan het goede adres. Egbers
vult aan: “Door een goede samenwerking
met de cliënt willen we werken aan het
verminderen en indien mogelijk oplossen van
beperkingen in het dagelijks leven op het
gebied van het bewegingsapparaat.”

Peter Egbers (rechts) is blij met Gezond in Beweging
Saamhorigheid
Wat het belang van bewegen is, kan Peter
Egbers aan de hand van zijn eigen sportactiviteiten vertellen. “Ik ben zelf een actief
recreatiefietser en speel tennis. Ik ben nu
volop in training voor de beklimming van de
Mont Ventoux. Deze berg gaan we met een
groep van vijftig deelnemers bedwingen. Het
is fantastisch om te zien hoe alle deelnemers
zich zo optimaal aan het voorbereiden zijn.
Sport is niet alleen gezond, maar brengt op
deze manier ook saamhorigheid en plezier.”
Informatie
Voor meer informatie over Gezond in
Beweging kan contact worden opgenomen
met coördinator leefstijlprojecten Leon van
Fraeijenhove van Sport in De Ronde Venen
via telefoon: 030-7513862 of e-mail: leon.
van.fraeijenhove@sportservicemiddennederland.nl.

Dorpentocht jubileert op zondag 3 juni 2012; 35 jaar lang
fietsen voor Goede Doelen
Op zondag 3 juni 2012 is Dorpentocht jarig en wordt ze 35 jaar; een jubileum. Op deze
dag organiseert de Stichting Dorpentocht de 35e editie van de alom bekende Dorpentocht. Dit is in de regio van Amstelveen en omstreken dé recreatieve fietstocht voor het
gehele gezin en de sportieve fietser.
De Dorpentocht heeft dit jaar weer twee routes; van ca. 55 kilometer en 35 kilometer. De
keuze kaamt men onderweg. De startposten
liggen dit jaar in: Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Oude Meer, Badhoevedorp, Amsterdam
(Sloten), Amsterdamse Bos (Oude Karselaan)
en Amstelveen Dorp. Op www.dorpentocht.nl
zijn de exacte adressen vermeld. Bij veel
startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen
voor het geval u er voor kiest om met de auto
naar de start te komen.
Behalve de acht startplaatsen zijn er ook
twee controleposten. Bij meerdere posten is
het mogelijk om iets te eten en/of te drinken
of om van een sanitaire voorziening gebruik
te maken. In de routebeschrijving zijn deze
plaatsen aangeduid. Maar u kunt natuurlijk
ook gewoon op een bankje of in het gras
langs de route uw eigen lunch gebruiken.
Op elke controle- en startplaats ontvangt
u een stempel met een letter op een deelnemerskaart. De letters vormen samen het
codewoord van de dag en dit woord heeft
zoals altijd te maken met het goede doel.
Dit jaar is dat Stichting Haarwensen, een
organisatie die pruiken, gemaakt van echt
haar, schenkt aan kinderen tot en met 18 jaar,
die door medische behandelingen of door een
ernstige haarziekte hun eigen haar zijn verloren. Het maken van een kwalitatief haarwerk
is zeer arbeidsintensief en kostbaar. Stichting
Haarwensen is daarom ook afhankelijk van

financiële giften om dit mogelijk te maken.
Daar wil de Dorpentocht heel graag aan bijdragen! Door aanstaande zondag 3 juni mee
te fietsen, steunt men het werk van Stichting
Haarwensen en gunt men een kaal kind dat
beetje extra geluk. De Stichting is tijdens de
tocht aanwezig met allerhande informatiemateriaal en hun mascotte: de pop Saartje, die
er te koop is voor slechts € 7,95. Iedereen
die op de dag van de Dorpentocht haar of
zijn (!) haar wil doneren, wordt gevraagd
dit vooraf info@dorpentocht.nl kenbaar te
maken. Tijdens de tocht staat er dan een
professionele kapper klaar en is er passende
aandacht voor uw ludieke actie. Een voorwaarde hierbij is, dat uw haar ten minste 25
centimeter lang is. Wie durft?
Kijk voor meer informatie over aanmelden,
route en deelnamekosten op

www.dorpentocht.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet popmuziek liefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in onze regio in de poppodia te zien
zijn. Deze week zangeres Rochelle, die in juni 2011 X-Factor won en in februari haar debuutalbum ‘You vs. Me’ uitbracht.

Rochelle: winnares van X-Factor

‘Ik was kieskeurig bij het kiezen van de teksten’
Bij het afluisteren van je album vond
ik de liedjes ‘Talking to my shadow’,
‘Love to kill ya’ en ‘Little miss unhappy’
goede voorbeelden van de sound van
het album. Ben je het hiermee eens?
“Ja, met deze songs is het opname
proces begonnen.”

Je producer Eric van Tijn zei over je:
‘Rochelle is kieskeurig, het album
moest haar ding zijn’. Kun je die kieskeurigheid uitleggen?
“Ik heb niet meegeschreven aan de
liedjes, het was even moeilijk om de
liedjes, die door andere geschreven
zijn te zingen en naar je toe te trekken. Ik vind teksten heel belangrijk,
bij het kiezen van de liedjes konden
de teksten bijvoorbeeld niet over ‘ik
ben verliefd’ gaan. Daar had ik het
gevoel niet bij. Voor mij was het een
voorwaarde dat ik een goed gevoel
bij de liedjes had. Ik wil graag bij het

volgende album meeschrijven.”

Je studeert aan het Rock City Institute
in Eindhoven. Je zegt dat je daar veel
hebt geleerd, vooral zangtechniek. Is
deze opleiding een goede basis voor je
carrière?
“Ja, over een maand studeer ik daar
af. Naast vakken als Nederlands,
Engels en muziektheorie ben je daar
de hele dag bezig met muziek, je
wordt ook gedwongen om verder
te kijken dan het liedje. Ik moest
bijvoorbeeld de geschiedenis en het
ontstaan van rockmuziek bestuderen,
zoals de vraag waarom veel songs
altijd werden opgenomen in garages.
Je luistert niet alleen naar liedjes,
maar vooral naar de achtergrond.
Het is leuk om nu al een debuutcd te
hebben, terwijl ik nog moet afstuderen. Mijn muziekcarrière staat nu op
1, voor mij is het album ‘You vs. Me’

Zevende charity jazz in De Hoef

Zaterdag 2 juni: Chazz
Morgen, zaterdag 2 juni vindt voor de zevende keer het jazzfestival
CHAZZ ‘Charity Jazz’ plaats. Van 15.30 uur tot ’s avonds 23.00 uur zijn
jazzliefhebbers van harte welkom op Boerderij Stroomzicht, Westzijde
50 in De Hoef om te genieten van de vele muzikanten en de heerlijke
atmosfeer.

mijn enige kans om mezelf muzikaal
goed in de markt te zetten en een
goede indruk achter te laten. Als ik
nu alleen voor school zou kiezen, dan
waait alles zo aan me voorbij.”

Tussen het winnen van X-Factor en het
verschijnen van de cd zat een lange
tijd. Was dat een bewuste keuze?
“Helaas heeft het toch langer
geduurd, als gehoopt, om het album
op te nemen. Ik sta wel 100% achter
het album, misschien wat dat niet zo
geweest als het sneller was gegaan.”

Je toert langs een aantal poppodia.
Wat kan de bezoeker verwachten?
“Ik speel met de band, met wie ik
ook de cd heb opgenomen. Ik speel
alle liedjes van ‘You vs. Me’, dat was
een bewuste keuze. Soms laten artiesten liedjes weg die misschien live
niet goed klinken, ik vind dat jammer.

Bronsmotor
Veensteekmachine
weer gestart
Heeft u de tijd nog meegemaakt dat
de veensteekmachine op de plassen
voer? Of bent u juist benieuwd hoe
de veensteekmachine werkt? Bent
u dit seizoen nog niet in Museum
De Ronde Venen geweest en heeft u
de tijdelijke expositie “Vinkeveense
Vaarveiling. De kleinste veiling van
Nederland” nog niet gezien? Dan is
dit uw kans!
Op zaterdag 2 juni zal het technische team van Museum De Ronde
Venen de oude 80 pk Bronsmotor
gaan starten. Dit zal gepaard gaan
met een hoop motorgeronk en rook.
Vanaf 14 uur bent u van harte welkom bij deze spectaculaire gebeurtenis. Geopend van april t/m oktober
op woensdag t/m zondag van 14 tot
17 uur.

Het festival heeft zich in een paar
jaar tijd een eigen plek veroverd
op de Nederlandse jazz-agenda.
Het is een evenement dat door zijn
bijzondere karakter – een muzikaal tuinfeest aan de oever van de
Kromme Mijdrecht– voor heel veel
mensen een fantastische belevenis
is. Een heerlijk uitje met familie
of vrienden. Ook de opbrengst van
hapjes en drankjes gaan naar het
goede doel.
Alle medewerkers, inclusief alle
musici, doen dit belangeloos!
Ook maken diverse sponsoren het
festival mogelijk.
Dit jaar presenteert Jan Douwe
Kroeske het festival.
U kunt onder andere luisteren naar
de Reunion Jazz Band o.l.v. Dim
Kesber en jamsessions met Machteld Cambridge, Ben Sims en vele

andere musici.
Verder treden op Casual Friday
met Thijs Snoek, Oosterdok 4 en ’s
avonds onder andere Anke Angel en
de AMC Big Band.
Er is ook gelegenheid om zelf actief
mee te doen in de vorm van een
djembé (trommel-) workshop o.l.v.
Ponda O’Brain.
Chazz wordt jaarlijks georganiseerd
door de stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
in samenwerking met de Stichting
Maya School.De opbrengst komt
ten goede aan onderwijs voor de
allerarmste kinderen in ontwikkelingslanden, één van de Millenniumdoelen.
Kaarten kosten 20 euro; kinderen
tot 12 jaar gratis. Studenten en
scholieren krijgen 50% korting.
Zie ook: www.chazz.nl.

Museum De Ronde Venen
Herenweg 240, Vinkeveen,
tel. 0297 262 223.
www.museumderondevenen.nl
www.veensteekmachine.nl.

Zomerbridgedrive in
Mijdrecht
Bridgevereniging Mijdrecht (BVM)
organiseert weer de gezellige zomerbridgedrive over zeven maandagavonden. De drives worden gehouden in
Partycentrum de Meijert aan de dr. J.
de Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt
gespeeld in drie lijnen. Indeling vindt
plaats tijdens de inschrijving aan de
zaal vanaf 19:00uur. U hoeft niet per
se een gevorderd/ervaren bridger te
zijn om mee te doen. Gezelligheid
staat voorop. Kom naar de BVMzomer-bridgedrives. De drives vangen

Bij een opname ben je bezig met een
creatief proces, als ik optreed laat ik
dat horen. Daarom wil ik artiest zijn.”

www.rochelle-music.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Rochelle is te zien op 7 juni in P60
Amstelveen.

foto billtanaka

Juni: maand van het Spannende Boek
Juni is weer Maand van het Spannende Boek en daarmee de tijd voor
de thrillers en detectives. Onder het motto ‘Het kwaad in jezelf – waar
ligt jouw grens?’ staan we dit jaar stil bij de duistere kant in onszelf.
Het kwaad is veel dichterbij dan je denkt. Het zit in onszelf, het zit in
ieder mens. Deze donkere, duistere kant in de mens fascineert ons en
maakt het genre van de psychologische thriller enorm populair.

Van whodunit naar whydunnit
Niet zozeer de vraag ‘wie heeft
het gedaan’, als wel ‘waarom’ staat
centraal. De motieven hoe iemand
tot moord gedreven wordt, vormt de
kern.
Wraak is vaak een belangrijke drijfveer: Stieg Larsson’s Milleniumtrilogie met Liz Salander als wraakgodin
is een mooi recent voorbeeld; Carrie
van Stephen King is inmiddels een
klassieker. Ook de Nederlandse
misdaadschrijvers weten goed hun
weg in het genre: Tomas Ross met
De zesde mei en De hand van God,
René Appel met Loverboys en
Schone handen. En wat te denken
van onze populaire vrouwelijke thrillerschrijfsters: Simone van der Vlugt
met Op klaarlichte dag en De reünie

en Saskia Noort met Terug naar de
kust en De verbouwing en Esther
Verhoef met Alles te verliezen.
Kortom er is weer veel keus tijdens
de Maand van het Spannende Boek.

aan om 19:45 uur. Inschrijfgeld per
paar 5 euro. De eerste speelavond
is 4 juni 2012. De volgende zijn:
11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 9
juli en 16 juli. Men kan per avond
inschrijven en meedingen naar de
dagprijzen. Ook is er een prijs voor de

Zomerkampioen. Dit is het paar dat
(of de degene die) met het hoogste
gemiddelde is geëindigd aan het
slot van de zomer-competitie en alle
avonden heeft gespeeld.
Inschrijven kan alleen op de speelavonden. Veel plezier.

Blind date met de Bibliotheek
Wilt u het nog spannender maken
deze maand, laat u dan verleiden
tot een blind date met de Bibliotheek. Met een blind date ontdekt u
misschien wel een andere auteur of
nieuw genre dat u aanspreekt. In de
Bibliotheek vindt u spannende blind
date-tasjes met een verrassende
inhoud: boeken, luisterboek of dvd.
De leentermijn is drie weken en voor
leden met een klein abonnement
kost het slechts één strip en hoeft er
geen leengeld betaald te worden!
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Ann Robles maakt sieraden van zilverklei:

“Mijn sieraden bevatten soms meer zilver dan die van
de juwelier”
Ann Robles is altijd gek op kinderen geweest. Zo hielp ze vaak bij uitjes en handwerklessen op de basisschool waar haar kinderen les kregen. En ook als haar dochter een kinderfeestje hield moest er met de
meiden gefröbeld worden. In 2001 ging Ann door een moeilijke tijd. Ze zocht afleiding en merkte dat ze
niet alleen de kinderen, zoals ze altijd gedacht heeft, maar ook het creatieve aspect erg aantrekkelijk vond.
Sindsdien is ze actief gaan schilderen en creëren. Onder de naam ‘Pimpelpaars’ geeft ze zo nu en dan een
creatieve workshop voor kinderen of volwassenen, maar de meeste tijd besteedt Ann aan haar eigen werken.
Daarbij zijn de eigengemaakte sieraden van zilverklei misschien wel de meest bijzondere. Ann: “Van een simpele hanger voor aan een ketting tot je trouwring. Met zilverklei kun je echt alle kanten op.”
Ann begon haar artistieke zoektocht
met schilderen, iets wat ze nog
altijd graag doet. Na een aantal
schilderijen, waaronder een portret
van haarzelf als kleuter, besloot ze
dat het werk mooi was, maar dat
het toch nog aan kennis en techniek
ontbrak. Ann: “Ik ben verschillende
schildercursussen en uiteindelijk ook
een kunstopleiding gaan volgen en
daarmee is het balletje gaan rollen.
Ik heb doeken en kwasten gekocht
en ben volop met olieverf en aquarel
aan de gang gegaan. Ik werk aan
portretten van familieleden en onbekenden, maar ook aan afbeeldingen
van dieren, bijzondere beeldjes en
andere objecten. Nu weet ik: ik ben
altijd creatief geweest, maar heb dat
een lange tijd zelf niet door gehad.
In mijn Surinaamse familie zitten
voldoende mensen die artistiek bezig
zijn, zoals een nichtje in Purmerend. Met haar ben ik de afgelopen
jaren verschillende workshops gaan
volgen waaronder het werken met
zilverklei. Bij de eerste les was ik
al verkocht. Het is namelijk een
geweldige manier om een eigen
sieraad te maken dat ook echt met
trots gedragen kan worden. Ik was
zelfs zo enthousiast dat ik er een
opleiding in ben gaan volgen. Zo heb

ik geleerd hoe je met verschillende
technieken de mooiste en meeste
originele sieraden kunt maken en
hoe je die kennis met enthousiasme
aan anderen kunt overbrengen. Nu
maak ik zelf sieraden en geef ik net
als in het schilderen en het maken
van kinderknutselwerken ook workshops in het maken van sieraden.”
Alles mag
Met zilverklei kan je, in tegenstelling tot de traditionele technieken
van het edelsmeden, relatief eenvoudig unieke sieraden maken. Ann:
“Zilverklei is uiteindelijk niet meer
dan een mengsel van zilverpoeder,
water en bindmiddel. Dit mengsel is
zacht en daarmee goed bewerkbaar.
Met behulp van malletjes kun je
het in een bepaalde vorm gieten,
maar het is leuker om met de hand
een vorm te kneden. Op die manier
maak je de basis voor een ring, een
hanger voor aan een ketting, een
broche of een kraal voor aan een
armband. Daarna kun je het nog
met allerlei materialen bewerken.
Zo kun je met een mesje of stempel
reliëf in het sieraad maken. Daarna
kun je ook een steen in het sieraad
verwerken. In de oven krimpt de klei
zodat de steen ook vast blijft zitten.

Zelf heb ik ook wel eens fimo klei
aan een kettinghanger toegevoegd.
Dat had een grappig effect. Uiteindelijk kun je alle materialen die
in de oven kunnen aan het sieraad
toevoegen. Andere voorwerpen zoals
een tandje of een glazen steentje,
die niet hittebestendig zijn, kunnen
later erop gelijmd worden. Daarvoor
reserveer ik dan vooraf ruimte met
een inkeping. Verder kun je ook slim
gebruik maken van materialen die in
de oven vergaan. Zo kun je het zilver
in sliertjes om een bolletje van kurk
spuiten. In de oven wordt het zilver
hard en verbrandt de kurk. Zo houd
je een mooi hol balletje over. Met
het bakken vergaat ook nagenoeg al
het water en het bindmiddel en blijft
een sieraad bestaande uit 99,9%
puur zilver over. Na afloop polijst
ik het sieraad waardoor het extra
mooi gaat glanzen en dan kan het
gedragen worden. Op deze manier
heb ik een zelfgemaakt sieraad dat
voldoet aan mijn eigen wensen en
dat vaak nog meer zilver bevat dan
de sieraden van de juwelier. Hoewel
ik de prijs voor de workshops zo
laag mogelijk houdt, is helaas de
zilverprijs momenteel erg hoog. Het
is dus geen goedkope hobby, maar
gelukkig maak ik op deze manier

Ann Robles: “Met zilverklei kan je, in tegenstelling tot de traditionele technieken van
het edelsmeden, relatief eenvoudig unieke sieraden maken.” foto patrick hesse
wel blijvende sieraden. Ik heb zelfs
wel eens gehoord dat een echtpaar
op deze manier haar eigen trouwringen heeft gemaakt. Dat heb ik zelf
niet gedaan of meegemaakt, maar
het idee om samen deze speciale
ringen te maken, vind ik wel heel
bijzonder.”
Blijven leren
Ondanks dat ze alle papieren van
een kunst- en zilverklei opleidingen
op zak heeft, blijft Ann volop workshops en cursussen volgen. Ann: “Zodra ik weer iets interessants zie, bel
ik alweer op om mee te doen. Alles
wat qua afstand te berijden is, pak ik
graag op. Schilderen blijft voor mij
de basis, maar daarnaast probeer ik
van alles uit. Elke verjaardag vraag
ik weer workshops en geld voor
workshops. Zo heb ik al vele lessen
gehad; van het maken van een leren
tas en keramieken beelden tot het

51 Rondeveners fietsen ‘de kale berg’ op voor de Voedselbank

“Beklimming Mont Ventoux wordt een mooie uitdaging!”
Het was een spontaan idee van sportfysiotherapeut Peter Egbers en zijn
collega Ruud Verbeek, toen Peter vorig jaar vijftig werd: de beklimming
van de door vele wielrenners gevreesde én bewonderde Mont Ventoux.
Op 16 juni is het zover en gaan Egbers en Verbeek samen met vijftig
andere sporters uit De Ronde Venen de uitdaging daadwerkelijk aan.
door anja verbiest

Onder de fietsers die samen met
Peter en Ruud de flanken van de
Mont Ventoux op gaan, zijn een aantal
leden van TTC De Merel uit Vinkeveen en drie collega-fysiotherapeuten
van het Medisch Trainings Centrum in
Mijdrecht. Egbers: “De MTC Ventoux
Challenge, zoals we deze tocht hebben gedoopt, vraagt om een goede
voorbereiding. Zeker omdat er
in onze groep naast veel
geoefende fietsers ook
sporters zijn die minder
ervaring hebben.
Sinds oktober vorig
jaar zijn we al aan
het trainen. In eerste
instantie door te spinnen bij de Optisport
Health Club en sinds

een paar maanden op de weg. Zoals
onlangs in de Achterhoek, tijdens
een clinic met oud-wielrenner en nu
ploegleider Tristan Hoffman.
Maar ook tijdens recente tochten zoals de Waalse Pijl en de Amstel Gold
Race werden al heel wat kilometers
gemaakt.”
Een clubje van tien fietsers is van plan
om de ruim 1900 meter hoge
berg zelfs drie keer te
gaan beklimmen, vanuit
drie verschillende
dorpen. Peter: “Eén
maal die berg op per
fiets is al een hele
prestatie, dus drie
maal op één dag…
Wie dat lukt, krijgt de
felbegeerde titel ‘Cinglé du

Mont-Ventoux’, wat zoiets als ‘Malloot van de Mont-Ventoux’ betekent.”
Aan de MTC Ventoux Challenge is
een goed doel gekoppeld: de Voedselbank De Ronde Venen. Peter Egbers:
“Een goed initiatief, waardoor mensen die het echt nodig hebben nu het
economisch niet zo best gaat, ook echt
geholpen worden. We worden inmiddels al gesteund door enkele sponsors,
maar donaties - direct naar de Voedselbank of via ons rekeningnummer
58.66.69.590. - zijn natuurlijk nog
altijd welkom!”

Op woensdag 13 juni vertrekken de
sporters met de bus naar Frankrijk.
“Die avond kijken we met z’n allen
naar de voetbalwedstrijd NederlandDuitsland en de volgende dag maken
we een voorbereidingstocht van 80 tot
120 kilometer, met daarin de nodige
hoogtemeters. Vrijdag is een rustdag
en op zaterdag 16 juni gaan we dan eindelijk- écht die kale berg op!”
De MTC Ventoux Challenge is te
volgen via de eigen Facebook-pagina
en via www.mtcmijdrecht.nl.

pimpen van een kandelaar. Sommige
dingen zijn eenmalig, andere kunnen
mij een langere tijd boeien zoals de
keramieken beelden en het werken
met zilverklei. Ik zou nu ook graag
een cursus zilversmeden volgen. Dan
kan ik dit met de zilverklei combineren. Als je eenmaal in dit creatieve
circuit stapt, word je vanzelf hebberig en leergierig. Ik wil blijven leren,
mezelf continu ontwikkelen. Dat doe
ik dus door les te nemen, maar ook
door les te geven. Juist die combinatie maakt het extra leuk.”

Meer informatie over Anns hobby en
workshops vindt u op
www.pimpelpaars.eu.

Amstelhoek

Funk & Soulweekend
bij Café Onze Vrijheid
Jaap van den Berg en Leda van
Vliet zijn sinds 1 mei jl. de trotse
eigenaars van Café Onze Vrijheid
in Amstelhoek. Op 1, 2 en 3 juni
presenteren zij hun zaak met een
zogenoemd Funk & Soul weekend.
Na beiden jaren in de horeca te
hebben gewerkt, is het nu tijd om
hun eigen droom te verwezenlijken.
Wekenlang is er opgeknapt en nu
is het tijd om Café Onze Vrijheid te
presenteren met een weekend vol
gezelligheid! Vanavond 1 juni staat
vanaf 21 uur de band Allschool op
het podium, een zeer goede funkband
met aan het hoofd Rob Taekema.
Zaterdag maakt de eigen huis DJ er
een funkfeestje van en zondagmiddag om 16 uur is daar John Smnith,
een zanger die namen als James
Brown en Prince moeiteloos ten gehore brengt. Kortom, een veelzijdig
weekend daar in Amstelhoek! Naast
livemuziek is er altijd de mogelijkheid om te darten en biljarten, want
er is ruimte genoeg! Met twee grote
schermen en drie TV´s is er voor
iedereen het welbekende EK plezier
te vinden in Café Onze Vrijheid, Mijdrechtse Zuwe 69 te Amstelhoek.
Kijk ook op www.onzevrijheid.nl of
check via facebook.
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Tijd voor een onderhoud
Grote

BOVAG

beurt

€195,-

EN*
S
S
A
W
S
I
T
A
R
+G

€125,-

Kleine
BOVAG

beurt

Vakantie

check

€50,-

*Actie geldig t/m 30 juni. Aanmelden voor onderhoudsbeurt kan zowel telefonisch als via de website.

Met de zomer voor de deur wilt u kunnen vertrouwen op
uw caravan. U wilt straks niet langs de kant van de weg
komen te staan. Kom daarom nu langs bij Marsman voor een
onderhoudsbeurt. Marsman zorgt ervoor dat u goed voorbereid
én bepakt en bezakt op reis gaat.

Extra redenen om langs te komen
CRESPO
ZOMER ACTIE

ALLES GEKOELD
BIJ DE HAND

MARSMAN HEEFT ÉCHT
ALLES OP HET GEBIED
VAN GASFLESSEN
Handelsweg 4 , 3641 RC Mijdrecht, 0297 -24 22 34, www.marsmancaravans.nl

Alles wat kamperen mooi maakt
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Dr. Beeker

Bestaat Alzheimer?
Dat is de prikkelende vraag!
De ziekte van Alzheimer is vernoemd naar Alois Alzheimer. Deze Duitse arts bedacht het concept in het begin van de twintigste eeuw.
Alois was van oorsprong overigens geen neuroloog of psychiater, hij studeerde af op een studie naar oorsmeer, maar tijdens een stage
na zijn afstuderen kwam hij in aanraking met geesteszieke mensen en besloot zich verder te ontwikkelen in de psychiatrie.
De tijd was er rijp voor: Nietzsche
had bij zijn beschouwing de psychiatrische stoornissen salonfähig
gemaakt en Sigmund Freud sloeg
die weg verder in door te veronderstellen dat veel te verklaren zou
zijn uit een gebrekkige seksuele
ontwikkeling en dat de mens werd
geleefd door driften. Hysterie werd
door middel van ‘traumdeutung’
opeens een vadercomplex. De heersende grondgedachte was dat alles
uiteindelijk verklaarbaar was vanuit
een allesomvattend ziektebegrip,
terugredenerend naar een stoornis
in een deel van het lichaam.
En zo kwam Alois na veel gezoek
tot de conclusie dat ook dementie
een ziektebeeld was en dat het
ontstaan daarvan kon worden
verklaard door een stoornis in de
hersenen.
Om niet teveel alles op één hoop te
gooien kwam hij tot twee ziektebeelden; pre-seniele dementie, een
dementie die voor het 65e levensjaar intreedt en seniele dementie
(daarna). Niet geheel onbaatzuchtig noemde zijn werkgever die preseniele dementie toen ook maar
gelijk de ziekte van Alzheimer, dat
leverde de kliniek namelijk faam en
dus geld op.
Naderhand is het onderscheid

pre-seniel versus seniel opgeheven,
het was ook wat kunstmatig. Zodat
iedereen met een dementieel beeld
tegenwoordig de ziekte van Alzheimer heeft.
Als je vanuit de tijd van Alzheimer
kijkt, moest in de toenheersende
romantische gedachte dus ook
een gemeenschappelijke stoornis
bestaan, onderzoekers zijn tot op
heden aan het vorsen teneinde die
te vinden.
We worden al jaren bestookt met
seniele plaques, beta amyloid,
neuro fibrillaire tangles en tau-eiwitten. De farmaceutische industrie
geeft miljarden uit in de zoektocht
naar de ontdekking van de grote
gemene deler en natuurlijk het
antigif daarvoor.
Maar weinigen vragen zich af of
de romantische grondgedachte van
toen wel de juiste is! Want wat nu
als de ziekte van Alzheimer niet
bestaat?
Om dat te verduidelijken introduceer ik hier met graagte de ziekte
van Beeker; het is mij opgevallen dat veel kinderen die met een
wondje bij ons op de praktijk komen
uit het klimrek zijn gevallen. Ik veronderstel derhalve dat het klimrek
de verwekker is van de ziekte van
Beeker.

Door
Jenneke van Wijngaarden

		
Toen ik in de bioscoop van de week
de schitterende documentaire over
Bob Marley bekeek, raakte ik (weer)
ontroerd over de creatieve kant van
armoede. De muzikanten die in de
film aan het woord komen, vertellen
hoe zij in het getto in Trenchtown in
bittere armoede muziek maakten op
zelfgemaakte instrumenten. Hoe er
inventief gebruik gemaakt werd van
dat beetje materiaal dat er wel voor
handen was…
Daar ontstond reggae, de muziek die
vervolgens onder leiding van Bob
Marley de wereld veroverde.
In mijn eigen Dorpsacademie Mus
& Muzen te Wilnis geef ik onder
andere les in graffiti. Graffiti is een
van de vijf elementen van hiphop en
is ook ontstaan bij arme kinderen en
jongeren maar dan in Brooklyn New
York, begin jaren zeventig.
De andere elementen van hiphop
zijn: beatboxen, rap, breakdance
en turntableism. Beatboxen is het
maken van ritmische geluiden met
je mond, rap is het zing-zeggen van
verhalen. Breakdance een spectaculaire manier van dansen en turntablism het creatief gebruik maken van
platen: (vinyl) scratchen, maar ook
het hergebruiken van samples uit een

Van niets iets maken
al bestaand nummer.
Graffiti is het versieren van je leefomgeving in je eigen beeldtaal.
In de praktijk betekende dat als je
een kartonnen doos plat op de vloer
legde. er een ondergrond was voor
breakdance. Als er iemand was die
kon beatboxen, er een ritme was
waarover heen gerapt kon worden.
Samen met een eenvoudig platenspeler werd dat een hele nieuwe sound,
zodat op straat er iets heel bijzonders
kon ontstaan.
Zo bijzonder dat hiphop nu ruim 40
jaar later de wereld domineert in al
haar verschijningen. De rapindustrie
in de USA is de grootste binnen de
muziekwereld, graffiti is over de hele
wereld te zien en dat niet alleen,
maar is overal aanwezig in onze
beeldcultuur, zoals commercials maar
ook terug te vinden in bijvoorbeeld de
kledingstijl van kinderen en jongeren.
Breakdance is mainstream in de
grote dansshows op tv en het gebruik
van samples is al jaren niet meer weg
te denken in allerlei muziekstijlen.
Dat alles is dus ontstaan door die
paar arme kinderen daar in Brooklyn.
Dankzij de media staat hiphop
tegenwoordig vooral bekend om de

Onzin natuurlijk, maar zo gaan we
bij Alzheimer wel te werk.
Uit onderzoek blijkt zo langzamerhand dat de voorheen als
kenmerkend geschetste afwijkingen
in de hersenen (seniele plaques)
eigenlijk ook bij gezonde mensen
voorkomen. Eerder onderzoek werd
alleen gedaan bij mensen met een
dementieel beeld en de seniele
plaques werden vaak gevonden (het
klimrek), maar niemand vroeg zich
af of die plaques niet ook bij gezonde mensen zouden voorkomen.
Dat krijg je dus als je blind aan het
zoeken gaat zonder de onderzoeksvraag helder te formuleren.
Kijken we nu naar de symptomen
die we tot voor kort bij de ziekte
van Alzheimer onderbrachten, dan
moeten we concluderen dat geheugenstoornissen zo gewoon zijn als
het leven. Ik heb ze soms en naar
mate mensen ouder worden komen
ze vaker en erger voor. Het gaat
toch te ver om ouderdom als ziekte
te definiëren.
Andere symptomen, zoals afasie
(niet kunnen spreken), apraxie (niet
in staat vertrouwde handelingen
uit te voeren) en apathie (verlies
van interesse) komen helaas ook
bij heel veel andere ziektebeelden

blingbling, het overdreven opscheppen
hoe rijk je bent door dure sieraden, huizen, auto’s (denk aan het tv
programma MTV Cribs), maar er is
nog altijd een grote groep binnen de
hiphop die daar niet veel van moet
hebben.
Dorpsacademie Mus & Muzen houdt
vast aan het oerprincipe: van niets
iets maken. De middag voordat ik
in de bioscoop zat, hadden wij bij
de kunstknutselles sambaballen van
papier maché gemaakt en later bij de
graffitiles spullen gepimpt, de leerlingen gaven meubelstukken een nieuw
uiterlijk geven met verf en stift. Ook
kleding nemen wij zo onder handen.
Je kunt indruk maken door voor
veel geld dingen als dure gadgets of
kleding te kopen, maar wij geloven in
het jezelf onderscheiden door dingen
mooi te maken, door je talenten te
ontwikkelen en dat is nog altijd stoerder dan gewoon maar met je pinpas
zwaaien.
Op 30 juni viert Dorpsacademie Mus
& Muzen daarom voor de vierde keer
de KleurT’op, dag van het optimisme
en het creatief geluk. Een dag barstensvol talent van jong en oud, voor
jong en oud.
Gratis natuurlijk; zet het alvast in de
agenda, nadere info over ons fantastische programma volgt nog!

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

voor, ik noem bijvoorbeeld depressie, de
ziekte van Parkinson en
vaatafwijkingen in de
hersenen.
Zo bezien komt de conclusie
dat Alzheimer geen ziekte is
niet vreemd meer over, het is
een ziektebegrip dat ons is
opgedrongen in onze overijverige zoektocht naar
een ziekte en de daarbij
behorende oplossing.
De farmacie wil ons doen
geloven dat er een tsunami
aan Alzheimerpatiënten op ons af
komt. Nu zijn dat er 170.000, maar
in de komende jaren worden dat er
wel twee keer zo veel!
Fundamenteel onderzoek toont
echter aan dat de kans op het
ontwikkelen van een dementieel
syndroom afneemt. In de Rotterdamse wijk Ommoord loopt al sinds
1990 een grootschalig onderzoek
en gedurende dit onderzoek blijken
de aantallen demente personen af
te nemen. De onderzoekers wijten
dit aan de huidige medische stand
van zaken; tegenwoordig worden
mensen met hart- en vaatziekten
veel beter en sneller behandeld,
bijna iedereen heeft tegenwoordig

bloeddrukmedicijnen
en wordt daarvoor in
de gaten gehouden,
bijna iedereen heeft
een cholesterolmedicijn, bloedverdunners
worden veel vaker
voorgeschreven en steeds
meer komt er nadruk op
stoppen met roken.
Al deze factoren verlagen de
kans op cerebrale vaatschade
in een populatie die overigens
steeds zwaarder wordt en
waarin suikerziekte steeds
vaker voorkomt. Daarmee
wordt intrinsiek bewezen
dat de ziekte van Alzheimer geen
ziekte is, maar een complex van
ziektebeelden waarbij waarschijnlijk de vasculaire schade een
belangrijk onderdeel is.
Eerder heb ik eens beschreven dat
onderzoek uitwees dat iedere dag
bewegen de geheugenstoornissen
bij dementie zou beperken. Ik voeg
daar de suikerpil, bloeddrukpil,
bloedverdunner en cholesterolpil
aan toe. Dementie is een lifestyle
probleem geworden.

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

Mijdrechter René Millenaar liep RoParun 2012
Ook dit jaar was hij er voor de tweede keer weer bij, maar nu met een nieuwe
uitdaging. Rende René Millenaar in 2010 nog van Parijs naar Rotterdam, dit
jaar was de RoParun voor het eerst vanuit Hamburg naar Rotterdam, 40 km
meer dan vanuit Parijs. De RoParun is een loopevenement vanuit Parijs (520
km) en Hamburg (560 km) naar Rotterdam, waarbij mensen, in teamverband,
een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen om het
leven dragelijk te maken voor mensen met kanker. De RoParun is topsport en
teamsport.
Met acht lopers leggen zij de afstand af, begeleid door twee fietsers die hen
de weg wijzen, de lopers afschermen van het verkeer en hen supporten.
Er wordt gelopen op de openbare weg, waarbij er niets is afgezet. Verder
bestaat het team uit twee masseurs, teamleden die de catering verzorgen en
twee chauffeurs. Plus een volgautochauffeur en een teamcaptain. Ook hun
inzet is absoluut vereist tijdens deze sportieve uitdaging. Het team bestaat uit
25 personen. Dit jaar steunt de RoParun stichting ook Stichting Haarwensen in Mijdrecht met een bijdrage van maximaal 194.000 euro voor twee
pruiken per week voor een heel jaar (104 pruiken) en om 100 pruiken op
voorraad te kunnen nemen.
Het was opnieuw een hele bijzondere ervaring voor
René, die als loper deelnam met het team FloraHolland team 097, dat samen met nog 49 ervaren
teams de route Hamburg-Rotterdam voor het
eerst mocht hardlopen. Spannend, omdat de
route nog niet van te voren gelopen was. Extra
bijzonder dit jaar was dat boerin Muller, die net
haar man verloren heeft aan kanker, haar boerderij
beschikbaar stelde voor een verfrissende douche.
Dat was met het warme weer meer dan
welkom. In het team liep ook de blinde
John Stoop mee om zijn droomwens
te vervullen: meedoen aan de RoParun. Voor René die zich helemaal
kan vinden in slogan ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd
aan het leven’, was dit ook weer
een kroon op zijn vele sportieve
prestaties voor het goede doel.

14		

HET VEENWEIDEBAD IS JARIG

BEN JIJ OOK IN JUNI JARIG?
DAN VIER JE MEE!
VIER MEE BON
1x GRATIS ENTREE RECREATIEF
OF BANENZWEMMEN
Maximaal 1x voor iedereen die in juni jarig is.
Legitimatie verplicht.
Geldig t/m 30 juni 2012.

VIER MEE BON
GRATIS IJSJE BIJ EEN KINDERFEESTJE!
Geldt alleen voor georganiseerde kinderfeestjes in juni 2012.

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297-256589
E zwembadderondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

RaptoBike ligfietsen

Fietsen met een leunstoelgevoel
Veel mensen kijken toch even op wanneer er iemand met een ligfiets langsfietst. In ons land worden elk jaar
anderhalf miljoen fietsen verkocht. Met de verkoop van zo’n duizend ligfietsen per jaar blijft dit vervoermiddel een buitenbeentje. En dat vindt Arnold Ligtvoet uit Amstelhoek volkomen ten onrechte. ‘De ligfiets biedt
veel meer comfort dan een gewone fiets en is het perfecte alternatief voor het woonwerk verkeer met de
auto,” zegt Arnold.
Als geboren en getogen Hagenaar
koos Arnold al snel voor de fiets als
het meest ideale vervoermiddel in
de stad. “File en parkeerproblemen,
met daarbij ook nog eens de aanslag
op het milieu waren belangrijke
overwegingen om me zoveel mogelijk met de fiets te verplaatsen.
Daarbij koos ik op zeker moment
voor een ligfiets en dat opende voor
mij een nieuwe wereld. De fietshouding is veel comfortabeler dan bij
een gewone fiets. Je zit in een soort
kuipstoeltje en dat zit heel prettig.
Door de liggende houding leun je
ook niet langer op je handen en je
armen. waardoor het fietsen veel
minder inspannend is. Je actieradius
wordt er een flink stuk groter door.
Doordat je minder snel moe wordt
kun je veel verder fietsen. En dan is
er de ruime blik op de weg. Op een
gewone fiets zit je voorovergebogen

Terugkeer uit de BV

Nog niet zo lang geleden kwam
het geregeld voor dat een ondernemer op basis van fiscale motieven zijn eenmanszaak inbracht
in een door hem op te richten
BV. Door het uitoefenen van de
onderneming via de BV ging de
ondernemer per saldo minder
belasting betalen. Vandaag de dag
zien we een omgekeerde situatie.
Steeds meer ondernemers die
thans een onderneming uitoefenen
via een BV zouden een aanzienlijk
bedrag aan belasting kunnen besparen door de onderneming uit de
BV te halen en als eenmanszaak
verder te gaan. Vooral de MKBvrijstelling (12% van de winst
is vrijgesteld) die enkele jaren
geleden voor ondernemers in de
inkomstenbelasting is ingevoerd,
heeft er voor gezorgd dat een BV
in veel situaties minder aantrekkelijk is geworden. Ook de mindere
resultaten als gevolg van de recessie maken een BV minder aantrekkelijk. Een ondernemer met
een eenmanszaak met een winst

en is je blik naar beneden gericht.
Je moet dus steeds je hoofd optillen
om verder te kunnen kijken. Op een
ligfiets heb je een panoramisch uitzicht, hetgeen ook de veiligheid ten
goede komt. En voor mij was ook de
hogere snelheid een belangrijk argument. Toen ik in Amstelhoek ging
wonen, werkte ik bij een ICT bedrijf
in Hoofddorp. Die afstand legde ik in
tweeëntwintig minuten af. Dat redt
je niet met de auto in de spits op de
N201. De ligfiets is het ideale, snelle
en comfortabele vervoermiddel voor
het woon-werkverkeer binnen een
straal van zo’n 25 kilometer.”
De techniek kon beter
De ligfiets biedt volgens Arnold
veel voordelen. “Maar ik was niet
helemaal tevreden over het ontwerp
van de aandrijving. De fiets is in
feite een doorontwikkeling van de

van € 50.000 betaalt jaarlijks
ruim € 5.000 minder belasting in
vergelijking met de situatie dat de
onderneming via de BV zou worden uitgeoefend (hierbij gaan wij
uit van een salaris van € 42.000
voor de ondernemer). Het fiscaal
voordeel van een eenmanszaak
ten opzichte van een BV kan nog
groter zijn indien de BV verliezen
lijdt. Los van fiscale motieven,
kunnen er natuurlijk redenen zijn
om toch te kiezen voor de BV.
Indien ondernemingsactiviteiten
bijvoorbeeld grote risico’s met zich
meebrengen wordt veelal niet gekozen voor de eenmanszaak maar
voor de BV, omdat het privévermogen dan buiten de risicosfeer
gehouden kan worden.
Indien blijkt dat een terugkeer uit
de BV fiscaal voordeliger is, zijn
er in beginsel 2 mogelijkheden om
dit te bereiken: de geruisloze of
de ruisende terugkeer. De geruisloze terugkeer is een omslachtige
regeling met allerlei bezwarende
voorwaarden. In sommige situaties
is het echter toch gewenst om van
deze variant gebruik te maken. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn ter
voorkoming van heffing van overdrachtsbelasting in verband met
een bedrijfspand, ter voorkoming
van de aanmerkelijk belangheffing
of in verband met het meenemen
van nog te verrekenen verliezen.
Een van de eisen die wordt gesteld bij de geruisloze terugkeer is
dat de BV wordt geliquideerd. Dit
heeft onder andere tot gevolg dat
in de situatie dat de BV pensioen- en/of lijfrenteverplichtingen
op de balans heeft staan deze
ondergebracht dienen te worden
bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij alvorens de BV te
kunnen liquideren. Om dit te rea-

gewone fiets. Daarbij is gekozen
voor een aandrijving via een ketting naar het achterwiel. Door de
compleet andere constructie van
de ligfiets, waarbij de trappers zich
in het voorframe bevinden heb je
een heel lange ketting nodig om het
achterwiel te bereiken. Dat leverde
nogal eens problemen op. Je moest
de ketting regelmatig afstellen.
Naar mijn idee zou het mogelijk
moeten zijn om over te schakelen
op voorwielaandrijving, waardoor
je een veel kortere ketting nodig
hebt. Ik heb daar een schetsje van
gemaakt en vond iemand met een
technische achtergrond die mijn
schetsje vertaalde naar een technische tekening. Vervolgens ben ik op
zoek gegaan naar een bedrijf dat het
ontwerp kon en wilde uitvoeren. Het
ging niet alleen om een frame, maar
om een compleet nieuwe inrichting

liseren dienen deze geldmiddelen
dan wel voorhanden te zijn; veelal
is dit niet het geval.
Indien het niet nodig is om een
beroep te doen op de hiervoor
omschreven geruisloze terugkeer
kan de onderneming door de BV
aan de aandeelhouder worden
overgedragen met gebruikmaking
van de ruisende terugkeer. Als de
BV in het kader van de ruisende
terugkeer bij de overdracht van
de onderneming winst maakt
omdat de werkelijke waarde van
de onderneming meer bedraagt
dan de fiscale boekwaarde van de
onderneming, dan kan deze winst
verrekend worden met de eventuele nog te verrekenen verliezen
van de BV. Ook verschuldigde
desinvesteringsbijtellingen kunnen
worden verrekend met deze verliezen. Bij de ruisende terugkeer
kunnen lijfrente- en/of pensioenverplichtingen in de BV achterblijven; deze verplichtingen hoeven
niet ondergebracht te worden bij
een verzekeringsmaatschappij.
Indien u zich afvraagt of het uitoefenen van uw onderneming via
de BV uit fiscaal oogpunt nog wel
optimaal is, adviseren wij u om dit
eens door te laten rekenen. Wij
zijn graag bereid om u hierbij van
dienst te zijn.

Arnold Ligtvoet: “Door de liggende houding leun je niet op je handen en je armen,
zoals op een gewone fiets. Daardoor is het fietsen op een ligfiets veel minder inspannend. Je actieradius wordt er een flink stuk groter door.”
foto patrick hesse

van de voorvork, de trappers en het
stuur. Ik heb toen veertig bedrijven
benaderd waarvan er twee hebben
gereageerd. Uiteindelijk ben ik met
één van die twee in zee gegaan en
daar doe ik nog steeds zaken mee.”
RaptoBike
Arnold komt uit de ICT-sector en is
dus geen fietsenmaker. Maar toen
zijn ontwerp eenmaal gerealiseerd
was, besloot hij de fietsen zelf te
gaan verkopen. Hij richtte RaptoBike op. “De frames laat ik bij een
bedrijf in Taiwan maken. Naast het
feit dat ik hiermee de kosten kan
drukken maak ik ook gebruik van
de kennis die daar aanwezig is.
Taiwan is het fietsland bij uitstek
en heel veel fietsonderdelen komen
daar vandaan. De fietsen worden
vervolgens door mij hier in Amstelhoek in elkaar gezet. In het begin
deed ik dat naast mijn werk in
Hoofddorp, maar sinds 2009 draai
ik hier fulltime. Inmiddels heb ik,
verspreid over het land bij een paar
gerenommeerde fietsenzaken ook
een verkooppunt. Doordat mijn
ontwerp met de voorwielaandrijving
uniek is, trekt dat ook de aandacht in
het buitenland, met als gevolg dat ik
ligfietsen exporteer naar vele landen
in vrijwel alle werelddelen.”
Even wennen
Arnold is een enthousiast promotor
van de ligfietsen. “Het is wel even
wennen. Het evenwicht ligt anders.
Je moet dus even omschakelen.
Mensen maken hier een proefritje
en meestal hebben ze binnen een

kwartier door hoe het werkt. In feite
is de ligfiets niet leeftijdsgebonden,
maar het merendeel van de klanten
zit in de leeftijdscategorie van
dertig tot zestig jaar. De vrouwen
zijn hierbij nog in de minderheid. Ik
krijg steeds meer mensen die uit de
auto willen. Voor hen is de ligfiets
een goede optie. Je bent uit de file,
je veroorzaakt geen uitstoot, je hebt
geen parkeerproblemen en je kunt
de sportschool opzeggen,” zegt Arnold. “Door de ontspannen houding
kun je met een ligfiets ook zonder
probleem grote afstanden afleggen.
Ik heb de hele fortenroute van 230
kilometer gereden. En dat was echt
niet bijzonder inspannend. Ik organiseer hier elk jaar een klantendag.
Dat is altijd heel gezellig. Men wisselt ervaringen uit. Ik vertel over de
laatste ontwikkelingen en we maken
een tochtje van zo’n vijftig kilometer.
Ik heb een klant uit Almere, Die
komt met de fiets hier naar toe,
fietst de tocht mee en fietst weer
terug naar Almere. Rijden op een
ligfiets kost minder inspanning dan
op een gewone fiets. We maken ook
geen elektrische ligfietsen omdat die
elektrische trapondersteuning niets
toevoegt. De prijs van een ligfiets is
vergelijkbaar met een goede fiets
van A-niveau. Vanaf 1550 euro heb
je al een ligfiets.”

RaproBike is gevestigd aan de
Mijdrechtse Zuwe 71d in Amstelhoek.
Telefoon 0297 525330. De zaak is open
van woensdag t/m zaterdag van 09.0017.00 uur. Meer informatie op
www.raptobike.nl.

De juiste mix
Mr. Frank H. de Jong
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

Dock 15 huisvest bedrijven
die elkaar versterken. De
synergie van de samenwerkende specialisten biedt
ondernemers de juiste mix
van kennis en technologie
om ideeën en plannen te
laten slagen.
Kijk snel op dock15.nl

www.edo.nl
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52 • E: info@dock15.nl
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De keuze van...
SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

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

1

Help hem
hem
blindengeleidehond
worden.worden.
Ganaar
naarGa naar
Help
hem blindengeleidehond
Help
blindengeleidehond
worden.
Ga

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

...Floor Kouwenberg
Titel: Legend
Auteur: Marie Lu

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

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

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

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

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

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

'Legend is een verhaal dat zich
afspeelt in de toekomst. Het
westen van de VS heet dan De
Republiek Amerika. Het leven is
heel anders, militairen controleren alles, het leven is heel hard,
corrupt en gevaarlijk. De hoofdpersonen; June uit een elite
milieu en Day, uit een sloppenwijk zijn zo goed beschreven dat
je echt met ze mee leeft. June
denkt dat Day haar broer heeft
vermoord en wil wraak nemen.
Dat er echter heel andere dingen
spelen, daar komt ze pas later
achter en uiteindelijk lopen ze
beiden gevaar. Een ander gevaar
is een levensbedreigende epidemie die iedereen kan treffen.
Het is een heel spannend boek,
dat mij van het begin tot het
einde geboeid heeft.
Het verhaal heeft een spannend
open eind en ik hoop dan ook dat
er snel een vervolg op komt.
Voor iedereen die,net als ik, de
Hongerspelen verslonden heeft
en het jammer vind dat deze
serie maar 3 delen heeft, is dit
boek echt een aanrader!'

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

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

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

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

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

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

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
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Wat de boerin niet
kent...
Soms heb je van die dingen die je
voordat je ze gedaan hebt helemaal
kansloos de grond in boort. Neem
nou eten. Toen manlief en ik gezellig uit eten waren, kregen we in bij
ons arrangement een amuse van
geitenkaas, bietjes en een sorbet
gemaakt van bietjes. Ik haat bietjes
en geitenkaas al helemaal! Maar
goed, toch proberen en wat bleek,

Dinsdag is voorbij 		
Nicci French
In een vervallen huis in
het oosten
van Londen
wordt het
opgezwollen,
door vliegen
bedekte lijk
van een man
aangetroffen, rechtop
in een leunstoel. Het huis is van
Michelle Doyce, een kwetsbare
vrouw met ernstige psychische
problemen. Onderzoek toont aan
dat de man pas na zijn dood naar
het huis is overgebracht. De enige
informant is Michelle, maar haar
uitspraken stellen de recherche
voor raadsels. Inspecteur Karlsson
roept Frieda Klein te hulp, en weer
raakt zij verstrikt in de duistere
kanten van het leven.

2

De man zonder ziekte
Arnon Grunberg
Hij had geen
rolstoel
nodig, geen
permanente
verzorging,
hij kon
lopen. Zo
was hij eerst
het kind
geweest,
vervolgens
de jongen
en nu de man zonder ziekte; meer
dan wat dan ook was hij gezond,
zowel geestelijk als lichamelijk. In
'De man zonder ziekte', reist een
jonge Zwitserse architect af naar
Bagdad om een nieuw operagebouw te ontwerpen. Een man die
ervan overtuigd is dat een architect
het leven van de mens mooier en
makkelijker moet maken.

de combinatie van de twee smaken
was echt heel lekker. Waarom ik dit
vertel?
Twee weken geleden werd ons een
sprankelende Sauvignon Blanc uit
de Provence aangeboden om te
proeven. Tja, lekker commercieel
weer, was mijn eerste gedachte.
Hebben we nog niet genoeg bubbelwijn in ons assortiment? Toen ging
ik proeven en was ik zeer verrast.
Dit kon nog wel eens een favoriete
witte zomerwijn worden!
Dan denkt u misschien; bubbelwijn
is toch niet zo heel apart? Nee, dat
is inderdaad waar, maar voor de
‘normale’ bubbeltjes wordt nooit
een druif als Sauvignon Blanc
gebruikt, meestal is dit Prosecco
(nu de Glera druif), Chardonnay,
Pinot Noir, etc. Deze wijn is de
eerste sprankelende wijn in Europa
waar gebruik is gemaakt van de
Sauvignon Blanc druif. Verfrissend,
prikkelend en weer out of the box,

3

Veronique 			
Michelle Visser
1882.
Véronique
woont
met haar
moeder
en oma op
landgoed
Welestae bij
Zutphen.
Na zijn
overlijden
laat haar vader het landgoed
echter in de rode cijfers achter, en
de enige oplossing is een huwelijk tussen Véronique en Pieter
Meijer, zoon van een steenrijke
maar volkse ondernemer. Het paar
verhuist naar een prachtig pand
aan de grachten van Amsterdam.
Willem Meijer, de jongere broer
van Pieter, is journalist en confronteert Véronique met de keerzijde
van al die welvaart: de armoede
en de sociale wantoestanden in de
sloppenwijken. Door haar interesse
in Willems werk raakt ze beïnvloed
door bijzondere vrouwen als Aletta
Jacobs.Geïnspireerd door Aletta
vecht Véronique zich steeds meer
vrij, tot ongenoegen van Pieter. Al
snel brengen de spanningen in het
huwelijk Véronique op een breekpunt. Zal ze durven te kiezen tegen
de conventies van haar tijd?

4

Het kind in het getto
Mirjam Pressler
September
1943, de
joodse
dorpsarts
Hanna Mai
woont met
haar beide
dochters, in
Lawoczne,
een dorp
in het door
de Duitsers
bezette Polen. Tijdens een razzia
van de nazi’s moeten ze halsoverkop huis en haard ontvluchten.
Maar nog vóór de grens, in Pilipiec, bezwijkt de 7-jarige Malka
aan uitputting en hoge koorts, wat

iets waar ik graag mee werk.
Een wijn gemaakt van Sauvignon
Blanc wordt in mijn ogen te vaak afgedaan als terras- of doordrinkwijn.
Mooie Sauvignon Blancs leveren
wijnen die droog, kruidig, grassig
en zeer verfrissend kunnen zijn.
Een mooie rijpe Sauvignon Blanc
is super om te combineren met
een maaltijd. Kruidige gamba’s of
oosters eten zijn heerlijk met deze
wijn en door de lichte sprankeling in
deze Sauvignon Blanc helemaal.
Waar wel vaker een sprankelende
wijn van is gemaakt, is de Syrah
druif. Alleen heb ik hem nog nooit
in zo’n lichte versie gezien als
deze. De wijn heeft weer echt zo’n
duidelijke Provence kleur, mooi licht
roze. De smaak is typisch Syrah,
maar wel frisser. Kersen en kruiden
met een klein pepertje. Goed koud
op een mooie zomerdag de ideale
compagnon!
Paul de Coste is een wijnmaker

het voor de vrouwen onmogelijk
maakt om verder te reizen.
Met bloedend hart besluit Hanna
haar jongste dochter bij een onderduikgezin achter te laten; maar
ook daar wordt de Duitse dreiging
te groot en Malka wordt naar het
getto gebracht, waar ze vanaf dat
moment moederziel alleen moet
zien te overleven. In de maanden
die volgen ontwikkelt Malka een
primitief survivalsysteem, net als
een paar andere achtergelaten
joodse kinderen van haar leeftijd.
Ze weet zichzelf ‘onzichtbaar’ te
maken, de eenzaamheid en eeuwige honger te weerstaan…

5

Bloedheet 			
Jet van Vuuren
Het is
hoogzomer.
De meeste
inwoners
van Almere
zijn op
vakantie of
hebben ter
verkoeling de
omliggende
strandjes
opgezocht.
Als opeens het kattenvrouwtje
Mies van Rossum verdwijnt, worden in diverse wijken van Almere
dode katten gevonden. Niet veel
later wordt ook het lijk van Mies
gevonden.
Wie heeft haar vermoord, en
waarom?
De paar thuisblijvers zijn op één
hand te tellen. Is het Joop, de
aantrekkelijke neuroloog uit de
Filmwijk die nog een appeltje te
schillen heeft met Mies? Gonnie,
zijn bedrogen echtgenote? Ans,
die een oogje heeft op Gonnie? Of
is het de verlegen studente Fleur
die bij Ans in huis woont en een
verhouding heeft met Joop?
Alles wijst in de richting van Thijs
Vleugels, de asociale buurman
van Mies. Maar heeft hij het ook
daadwerkelijk gedaan?

die niet zo traditioneel denkt en
graag nieuwe wijnstijlen ontwikkelt. Hij is met deze twee wijnen
meer dan geslaagd. Door het
tijdschrift Wine Life is hij beloond
met de titel beste sprankelende
zomerwijn van 2012!
Bent u dus net als ik ook een boer/
boerin die niet eet, of in dit geval
drinkt, wat hij/zij niet kent? Eerst
proeven, dan zeuren (als mijn moeder dit toch nog eens leest)! Ik ga
graag de uitdaging aan!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Bij hesse IN HUIS

Door Rob Isaacs en David Hague

Abraham weet waar Patrick de mosterd haalt
Al bijna drie jaar is Patrick Hesse regelmatig te gast bij een van de vele restaurants in onze regio. Dat wisselt hij af met de rubriek Neus in de Boter, waarin hij samen met chef-kok David Hague op zoek gaat naar
biologische en ambachtelijke producten uit ons Groene Hart en daarnaast schuift hij nog wel eens aan tafel
bij lezers die zelf verdienstelijk hobbykok zijn in de rubriek Haal Hesse in Huis. Ter gelegenheid van zijn
vijftigste verjaardag werd een aantal collega’s met Pinksteren uitgenodigd op een zomerbarbecue in de achtertuin van huize Hesse. Zijn collega’s bedachten dat het tijd werd voor een Bij Hesse in Huis. Als cadeautje
hoefde hij die dan niet zelf te schrijven, dat zouden wij voor hem doen. Proost Patrick, en proficiat!
Soms lijkt het wel alsof alles om
eten draait, maar dat is slechts
schijn. Patrick is vooral fotograaf,
met zijn eigen fotobureau Visionquest, motorliefhebber (wat
niet veel lezers ontgaan zal zijn)
en –toch wat nieuws- gek van
Amerika en muziek. Het interieur
van zijn gezellige Vinkeveense is
het interieur van een Amerikaanse
televisiecomedy van de jaren ’50 te
zijn weggeplukt: een diner eetset
compleet met rode skaibekleding
en formicatafelblad, een enorme
jukebox (topconditie), knalrode
Amerikaanse replicakoelkast, neon
signs en kasten vol met CD’s en
vinyl: oud en gelukkig steeds meer
nieuw.
Dankzij het schitterende Pinksterweer is de tuin gevuld met een

combinatie van familie, vrienden en
collega’s. In hun midden achter een
enorme buitenkeuken, waaruit de
heerlijkste braadluchten naar boven
komen: David Hague. Hij is vanmiddag master chef, oppervuurmeester
en smaakmaker tegelijk.
Patrick: “Barbecue is voor mij echt
zomereten, met veel salades en
gezonde groenten, en spiesjes met
kip en biefstuk. Wat ik zelf echt een
nadeel vind, is dat er altijd eentje is,
die de hele avond bij het vuur moet
staan en dus minder bij het gesprek
betrokken is. Sinds kort hebben wij
daar een perfecte oplossing voor
gevonden: een nieuw type tafelbarbecue van Barbecook. De schaal
vul je eerst met water, waardoor
de buitenwanden koel blijven. Hij

werkt op Cook Chips, een nieuwe
vorm van houtskool op basis van
bamboe. Je maakt ze aan met aanmaakgel. Na zo’n 20 minuten kun
je beginnen barbecueën. Iedereen
kan lekker aan tafel blijven zitten.
Het is een soort zomer-gourmetten.
Erg gezellig met vrienden.”
Muziek vormt een belangrijk deel
van Patrick’s leven en een BBQ
zonder muziek kan hij zich dan ook
niet voorstellen. “Lekkere relaxte
klanken; denk bijvoorbeeld aan Sergio Mendez & Brasil ’66 of Swing
Out Sister.” Een langgekoesterde
droom ging in vervulling met het
verjaardagscadeau dat hij van zijn
vrouw Sacha ontving: een basgitaar,
in combinatie met gitaarlessen. Op
de redactie voelen we weer een
nieuwe rubriek aankomen...

David’s BBQ tips
De barbecue is van oudsher eigenlijk
dé manier van koken: al sinds de
oertijd gebruiken we vuur om ons
eten te bereiden. En ondanks dat we
dit proces al vele millennia kennen,
zijn er nog steeds mensen die worstelen met het op de juiste wijze van
klaarmaken van eten. Dat is niet verrassend, want er kan veel misgaan als
je de onvoorspelbare eigenschappen
van open vuur gebruikt, zelfs nu veel
mensen zijn overgeschakeld op gas.
Het is niet ongebruikelijk dat alles
wat op het rooster ligt òfwel verkoold
raakt, òf van binnen rauw blijft en
gasten vergiftigd worden. Even zonder
dollen: het is gevaarlijk om verbrand
eten te nuttigen. Verbrand eten wordt
in verband gebracht met kanker en
zelf aangebrande toost zou je moeten
vermijden.
De sleutel tot BBQ-succes ligt in de
voorbereiding voordat de vlam er in
gaat. Door smaakvolle marinades en
kleurrijke combinaties te gebruiken,
laat je zien een creatieve kok te zijn
en geen holenmens. Vergeet niet
dat ook groenten heerlijk zijn om te
roosteren en dat vis, dat snel gaar
wordt, een plezierige afwisseling is op
satéspiesjes en hamburgers. Ik houd
er van om al mijn voedsel ruim op tijd
klaar te hebben liggen. Ik haat dat
verbrande voedsel dat zo vaak aan het
rooster blijft plakken. Daarom wikkel
ik gerechten vaak in aluminiumfolie,
enerzijds om ze te beschermen tegen
de vlammen, anderzijds om de smaak
te bewaren.

Een goed voorbeeld
is mijn geitenkaassurprise. Neem een
lekkere dikke plak van
zo'n geitenkaas, leg die op
een vierkant stuk met olie ingevette
alumuniumfolie, en besprenkel die
met tijm en een theelepel honing. Rol
strak op en toost het gedurende vijf
minuten op de BBQ.
Het resultaat: een heerlijk voorgerecht, dat je serveert met knapperige
salade en broodstengels.
Een andere hit is in folie gewikkelde
zeebaars. Je kunt ze besprenkelen
met gemalen gember, lente-ui/knoflookpuree en oestersaus voor een
Oriëntaalse twist, of vul ze met venkel,
knoflook, laurierblad, citroensap en
olifolie voor een klassieke Italiaanse
smaak. Ook makreel is ideaal om te
vullen. Dat lukt goed met citrusvruchten, zoals bij alle vettere vissoorten.
Als mijn vuurtje eenmaal brandt, wil
ik elke seconde benutten en heb ik
niet de behoefte om er de hele avond
naast te staan, zoals ik zovelen zie
doen. Veel van wat ik maak kan ook
later worden gegeten, wat soms zelfs
lekkerder is. Zo grill ik wel eens wat
tonijn of gamba's, die ik dan gebruik
om een salade mee te garneren. Soms
grill ik worstjes, die ik een dag later
in een koude salade verwerk, met een
mosterdsausje en blokjes jonge kaas.
Of ik rooster groenten die ik dan later
in een soep verwerk met een liter
bouillon.

David's recept
De hoofdattractie tijdens
Patrick's feest was een gerecht
dat ik speciaal voor zijn verjaardag had samengesteld.
Je hebt nodig:
• Spaanse maistortilla wraps
• Portugese sardinefilets
• Huisgemnaakte uien-chutney
of gekochte gekarameliseerde
uienchutney
• Garam marsala, Indische specerijen, die zoveel betekenen
als Hot Mix.
• Gemengde salade, bestaande
uit ijsergsla ,tomaten, komkommer en peterselie.
Leg de tortillawrap op een snijplank. Verdeel de sla erover. Grill
de sardines en besprenkel ze met
een beetje garam marsala. Leg
ze vervolgens op de wrap, lepel
er wat chutney over en rol ze op.
Gelijk eten.
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Renata Cherillo opende vijf jaar geleden Hizi Hair in Mijdrecht

Nieuw: Volleybal bij
Spel en Sport DRV!

“Variëren met haarkleuren is prachtig!”

Spel en Sport De Ronde Venen
heeft weer een nieuwe activiteit
aan al haar andere toegevoegd:
volleybal. In juni wordt gestart met
een volleybalcursus om volleybalvaardigheden aan te leren. Hoe
moet de bal gespeeld worden, wat
zijn de spelregels enz. Maar er
wordt natuurlijk ook altijd een spelletje volleybal gespeeld!

Op 4 juni 2007 opende Renata Cherillo haar eigen kapsalon aan de Dorpsstraat in Mijdrecht.
Het eerste lustrum van ‘Hizi Hair’ viert ze komende week met al haar klanten.
door anja verbiest

Het feest begint al meteen op
maandag 4 juni, wanneer Renata
om 11.00 uur de deuren van de
kapsalon opent. “We zijn zes dagen
per week open en we werken
zonder afspraak. Je kunt hier zo
binnenlopen. Soms moet je even
wachten, maar we doen ons best je
zo snel mogelijk te helpen.”
Renata staat er niet alleen voor, ze
werkt samen met drie kapsters en
twee junior-kapsters. “Niet iedereen is er alle dagen, maar op zaterdag zijn we er allemaal. Het is een
leuk, hecht team. In principe kan
iedereen - jong, ouder, man, vrouw
of kind - voor elke kapperswens bij
ons terecht, maar we zijn met name
gespecialiseerd in de nieuwste
kleur- en kniptechnieken. Daar zijn
we heel creatief in. We variëren
en spelen met kleuren, dat geeft
echt een prachtig resultaat. Maar
we doen dat wel op een natuurlijke
manier. Liever ‘ton sur ton’ dan heel
extreem.”
Renata, die zelf al zesentwintig
jaar het kappersvak uitoefent, is
als franchisenemer blij met de ondersteuning van de organisatie van
Hizi Hair. “Ik vind het prettig dat er
een bedrijf met een duidelijke visie

foto patrick hesse

achter me staat. Ik moet geprikkeld
worden, ik wil niet stilstaan. Ik vind
het ook fijn om mijn ervaring aan
anderen te kunnen doorgeven. Niet
alleen tijdens onze eigen trainingsavonden, maar ook binnen Hizi
Hair, waarvan inmiddels zo’n 56
zaken deel uitmaken.”
Renata is ook trots op de drie
icoon-behandelingen die zij haar
klanten kan aanbieden. “Elke behandeling begint met een ontspannende wasmassage, met een op het
haartype afgestemde verzorgende
shampoo waarmee we het haar in
optimale conditie brengen voor de
vervolgbehandeling. Een andere
icoonbehandeling , die door het
gebruik van een heerlijke olie
echter niet te combineren is met
een kleurbehandeling en waarvoor
men ook apart langs kan komen, is
de uitgebreide hoofdhuidmassage.
Heel ontspannend!”
De derde icoon-behandeling is de
kleuranalyse. Renata: “Wil je je
haar kleuren, dan maken we eerst
een kleuranalyse. Dat doen we
met speciale kleurensjaals en we
houden rekening met je huidtint,
haartype én je lifestyle. Je kapsel
bepaalt immers voor een belangrijk

Ook dit jaar participeert Spel en
Sport weer in het jaarlijks beweegprogramma van Sport in de Ronde
Venen. Onder het motto Gezond in
Beweging kunnen de Rondeveners
voor een klein prijsje bij verschillende sportaanbieders een kennismakingscursus volgen. Op deze manier
krijgen senioren de mogelijkheid
om kennis te maken met een sport
of beweegvorm, zonder zich direct
te verbinden aan een sportclub.
Spel en Sport DRV doet hier
natuurlijk aan mee en biedt deze
nieuwe volleybalcursus aan.
deel je uitstraling.”
Tussen maandag 4 en zaterdag 9
juni kunnen klanten bij Hizi Hair
elke dag fraaie prijzen winnen.
Renata: “Zoals een gratis knip- en
föhnbehandeling, een compleet
pakket met verzorgingsproducten
van Kérastase en stylingproducten.
Als klap op de vuurpijl geven we
zaterdag 9 juni ook nog eens vijf
euro korting op een behandeling
naar keuze. En de hele week zijn er
bij de koffie heerlijke gebakjes van

Zoete Suus, hét adres in Mijdrecht
voor de lekkerste en persoonlijkste
taarten en cupcakes. Kijk maar
eens op www.zoetesuus.nl.”
Ten slotte heeft Renata nóg een
manier om ervoor te zorgen dat
haar klanten zich goed voelen:
de Hizi Hair Card, waarmee men
korting kan krijgen op behandelingen en producten. Meer informatie
daarover is te vinden op

www.hizihair.nl.

De cursus wordt in de maand juni
gegeven en bestaat uit 4 lessen van
een uur en kost € 10. Vervolgens is
de mogelijkheid om in september
door te gaan en in te stromen in de
volleyballes. De cursus en de les zijn
op donderdagochtend van 10-11
uur in Sporthal de Willisstee, Pieter
Joostenlaan in Wilnis. Bel voor
meer informatie en/of aanmeldingen tel. 06-21918353 of reageer
via www.sportinderondevenen.nl.

ar
5 ja air
H
Hizi echt!
r
Mijd

Hizi Hair Mijdrecht bestaat 5 jaar
en dat vieren we met jou!
Kom van maandag 4 t/m vrijdag 8 juni langs en maak bij je behandeling
kans op één van de mooie Hizi Hair cadeaus. Aan het eind van de week
maken we de winnaars bekend.

Op zaterdag 9 juni is het echt feest bij Hizi Hair Mijdrecht en trakteren wij op
heerlijke cupcakes van Zoete Suus en

Werkdagen:
maandag, dinsdag
en donderdag
Op dit moment
heeft zij nog plek
voor alle dagen!

Nieuwe gastouder
bij gastouderbureau
De Klimboom

€ 5,- korting op je behandeling
Ook tijdens deze feestelijke week ben je altijd welkom zonder afspraak.
Graag tot dan,
De haarstylisten van Hizi Hair

Hizi Hair Mijdrecht
Dorpsstraat 46, T 0297 - 28 11 92

Watersnip 20
3641 WN Mijdrecht

Shahanaz de Otter opent haar
deuren voor gastouderopvang.
Jarenlang heeft zij gewerkt bij
De Klimboom als pedagogisch
medewerker. Nu zij zelf moeder
is geworden is zij thuis gastouderopvang De Ottertjes gestart.

Onze gastouders in
Vinkeveen en Wilnis
hebben ook plek!

Voor meer informatie kunt u terecht bij gastouderbureau
De Klimboom, info@deklimboom.nl tel. 06-12463323
www.hizihair.nl
Deze acties gelden alleen bij Hizi Hair Mijdrecht van 4 t/m 9 juni 2012.

www.deklimboom.nl

De Klimboom
Stichting voor Kinderopvang
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De Club van…

Door Piet van Buul

Wouter Kroese en Richard Reurings JAC:

Opkomen voor de belangen van jongeren
Van elke politieke partij die in de gemeenteraad actief is, mag verwacht worden dat zij opkomt voor de
belangen van alle inwoners van de gemeente en dus ook voor de jongeren. Maar in het politieke besluitvormingsproces is het vaak een kwestie van afwegingen maken en compromissen sluiten. “Daarom is het van
belang dat de Jongerenadviescommissie (JAC) het gemeentebestuur regelmatig wijst op de specifieke belangen van jongeren binnen de lokale gemeenschap,” vinden Wouter Kroese en Richard Reurings.
De JAC is een adviescommissie die
het college en de raad gevraagd
en ongevraagd adviseert over het
te voeren jongerenbeleid door de
gemeente. Dat bestrijkt een heel
breed terrein, want tal van zaken
zijn ook voor de jongere inwoners
van belang. Daarnaast wordt ook
van de JAC verwacht dat die zich
richt op het verbeteren van de positie van de jongeren in de Rondeveense samenleving. Deze formele
taakomschrijving biedt de leden van
de Jongerenadviescommissie ruime
mogelijkheden om te adviseren en
te lobbyen teneinde de jongerenproblematiek voortdurend onder de
aandacht van het gemeentebestuur
te brengen. “Daar ligt inderdaad
de uitdaging voor de JAC,” beamen
voorzitter Wouter Kroese en secretaris Richard Reurings. “Maar dat
ruime mandaat kent ook zijn praktische beperkingen. Om te beginnen
zijn we allemaal vrijwilligers die
een baan hebben of studeren. Je
moet het werk voor de JAC er dus
bij doen. We vergaderen éénmaal
per maand met de hele commissie,
maar wanneer we met een bepaald
onderwerp bezig zijn, gaat er ook
flink wat tijd zitten in het overleg
met betrokkenen en deskundigen,
met de wethouder of met gemeenteambtenaren. Vandaar dat we ons
doorgaans richten op een aantal belangrijke thema’s die jongeren sterk
aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan
de huisvesting voor jongeren, of
de actuele problematiek rond De

Fabriek. Momenteel zijn we sterk
betrokken bij de totstandkoming
van de nota over het gemeentelijk
jongerenbeleid.”
Meepraten
Het is nog niet in alle opzichten
vanzelfsprekend dat bij het gemeentebestuur of binnen het ambtelijk apparaat de consequenties
van beleidsvoornemens voor jongeren worden meegewogen. “Soms
lopen we noodgedwongen achter
de feiten aan,” zegt Wouter. “Dan
ligt er al een kant en klare nota en
kunnen we alleen achteraf via inspraakprocedures nog proberen bij
te sturen. Maar gelukkig gaat het
ook vaak goed. Neem de opstelling
van de ‘Visie op Jongerenwerk’.
Daar zijn we vrijwel vanaf het begin
bij betrokken geweest en hebben
we onze wensen en ideeën kunnen
inbrengen. We hebben het gevoel
dat we daarbij ook zeker serieus
zijn genomen. Van de andere kant
krijg je dan ook te maken met de
politieke realiteit. Daardoor wordt
je soms ook gedwongen keuzes te
maken en compromissen te sluiten.
Dat is overigens wel een boeiend en
leerzaam proces.”
Het stuk over het jongerenbeleid
van de gemeente is nu klaar. Het
college heeft het vastgesteld en
vrijgegeven voor bespreking in de
raadscommissie en in de gemeenteraad. De JAC zal de verdere beraadslagingen actief blijven volgen.
De JAC is ook actief betrokken bij

De erfgrens

de tuin lijkt. Goed overleg met de
buren is dus voor alle partijen het
beste, beter een goede buur dan...

Er zijn belangrijke redenen dat
we ons erf afscheiden. Je geeft
hiermee aan wat van jou is, je
zorgt voor veiligheid voor kinderen
en huisdieren en je zorgt voor privacy. Vooral dat laatste vinden we
belangrijk. In onze steeds kleiner
wordende ‘eigen’ ruimte willen
we, niet gehinderd door anderen,
onszelf kunnen zijn. Bij het creëren
van dat stukje privacy moeten
we wel rekening houden met wat
kan en mag. Drie belangrijke
elementen: Kadaster, wetgeving
en buren. Om problemen achteraf
te voorkomen is het verstandig om
goed op de hoogte te zijn waar
precies de erfgrens loopt, wat lokaal is toegestaan en hoe de buren
er over denken. De laatste jaren
is de schutting letterlijk omhoog
getrokken. Twee meter hoogte is
meer regel dan uitzondering. We
voelen ons zo blijkbaar vrijer maar
een negatief bijeffect is dat hoe
hoger de schutting is des te kleiner

De keuze van het materiaal is
heel bepalend voor de sfeer. Bij
een landelijke tuin zul je eerder
kiezen voor een afscheiding van
beplanting in de vorm van een
haag of losse beplanting. Wilgentenen, riet- of heidematten passen
ook prima in dat natuurlijke beeld.
Woon je helemaal vrij met bijvoorbeeld zicht op de weilanden zal je
waarschijnlijk kiezen dit zicht te
behouden en de erfgrens natuurlijk
te laten overgaan in het landschap.
In de moderne tuin worden steeds
vaker materialen als kunststof, rvs,
cortenstaal en zelfs glas toegepast,
in combinatie met groen kan dat
een prachtig resultaat geven.
Aan dit alles hangt natuurlijk wel
een prijskaartje. Met een kleiner
budget zijn er hele leuke creatieve
mogelijkheden om de bestaande
schutting in een nieuw jasje te
steken. De meest voor de hand
liggende is hem te laten begroeien
met klimplanten of de schutting

de discussie over het jongerencentrum De Fabriek. Ook daarvoor zijn
inmiddels stappen naar een oplossing gezet. Voor de Fabriek is een
plan ontwikkeld door Stichting 2B
die er een leer-, werk- en trainingscentrum en een horecavoorziening
wil realiseren. Daarmee kan het
jongerenwerk en ook een initiatief
als ’t Pruttelpotje een vervolg krijgen. Ook deze plannen komen binnenkort in de raadscommissie en in
de gemeenteraad aan de orde. En
stichting De Baat heeft de plannen
voor het jongerenbeleid inmiddels
ook rond.
De JAC en de achterban
“Het kost de nodige moeite om
geschikte leden voor de Jongerenadviescommissie te vinden,” zegt
Richard. “Het gaat om jongeren
tussen de zestien en de vierentwintig jaar. Er is regelmatig verloop,
vaak vanwege het feit dat men de
gemeente verlaat om elders te gaan
studeren. Om mensen te vinden
zoeken we in onze eigen netwerken van vrienden en verenigingen.
Maar we gaan de jongeren ook
opzoeken. Om te beginnen moeten
ze wel weten wie we zijn en wat
we doen. Daarvoor organiseren
we presentaties ondermeer op het
VLC en hopen daarmee ook nieuwe
leden geïnteresseerd te krijgen. We
hebben onlangs ook via The Tumult
in Abcoude een nieuw lid van onze
commissie kunnen krijgen.”

te verven in een andere kleur.
Tegenwoordig kun je tuinposters
laten afdrukken van je eigen
afbeelding, deze zijn
geheel weerbestendig.
In een kindertuin zou
je van een deel van
de schutting een
krijtbord kunnen
maken of leuke
afbeeldingen
(geschilderde
vogels, vlinders
of lieveheersbeestjes) op de
schutting kunnen
bevestigen. Je kan
veel extra ruimte
benutten door het
zogenaamde ‘verticaal
tuinieren’. Met geleid
fruit, tomaten, bakken met
aardbeienplanten en kruiden
op en aan de schutting maak je
een eigen mini fruit/groentetuin.
Kijk eens naar de mogelijkheden in
eigen tuin!

Veel tuinplezier gewenst door Hilda Visser
www.tuinontwerphetgroenehart.nl.

Richard Reurings (links) en Wouter Kroese: “Bij de opstelling van de ‘Visie op Jongerenwerk’ waren we vanaf het begin betrokken en hebben we onze wensen en ideeën kunnen inbrengen. Daarbij zijn we zeker serieus genomen.”
foto patrick hesse
“Je hoeft niet perse veel verstand
van politiek te hebben. Maar je
moet je wel betrokken voelen bij
de problematiek van de jongeren.
En dan gaat het bijvoorbeeld over
de huisvesting. We willen voldoende
starterswoningen, maar dat wordt
in deze tijd steeds lastiger te
realiseren. Er wordt nauwelijks
gebouwd en de hypotheekvoorwaarden maken het starters vrijwel
onmogelijk om een huis te kopen.
Het potje voor de startersleningen
schijnt inmiddels leeg te zijn. En
huurwoningen zijn er ook niet. Jongeren die elders gaan studeren komen vrijwel nooit meer hier terug.
Het college werkt aan de opstelling
van een woonvisie. Daar geven wij
dan ons commentaar op. Wij kiezen
als JAC voor een constructieve benadering. Wij zijn er niet op uit om
overal maar nee tegen te zeggen.
En we kennen onze beperkingen.
We kunnen niet alles weten of
zelf bijhouden. Daarvoor doen we

vaak een beroep op het ambtelijk
apparaat van de gemeente en op ter
zake deskundige plaatsgenoten. Het
grote voordeel van het werk voor de
JAC is dat je in korte tijd veel leert
over de locale samenleving en de
rol van de politiek. En voor mensen
die de politiek in zouden willen is
het een aardige leerschool.”
Meer over de Jongerenadviescommissie: www.jac-derondevenen.nl.

Open tuindag bij NME
centrum de Woudreus
Op zaterdag 9 juni organiseert
NME-Centrum De Woudreus van
10 tot 15 uur de jaarlijkse open
tuindag. Dit jaar is er speciaal aandacht voor de dieren die in de tuin
leven. U bent van harte uitgenodigd
om met deze dieren in de NME
tuin kennis te maken en daarvan te
genieten. De imker zal aanwezig
zijn om het bijenvolk te laten zien.
De bijen zitten in een speciale
doorzichtige bijenkast waardoor het
mogelijk is de bijen te zien werken!
Er is een tentoonstelling over bijen
en wespen; er zijn rondleidingen
en net als elk jaar is er een stekkenmarkt. Voor de kinderen is er
onder andere de tentoonstelling
‘OverNachten’, over nachtdieren en
buiten kunnen ze langs het Hazenpad allerlei dingen te weten komen
over dieren in de tuin!

De Woudreus vindt men aan de
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Meer informatie: tel. (0297) 273692.
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Tekst en foto's Patrick Hesse

Hoe diep zijn we gezonken
Op Demmerik wordt geheid. Palen
van meer dan tien meter lengte
worden de grond ingedreven.
Dwars door het veen om op de
zandlaag eronder voldoende draagkracht te krijgen.
We realiseren het ons niet altijd,
maar we leven in Vinkeveen op een
laag van afgestorven planten van
meer dan tien meter.
Een veenlaag van tien meter vinden we nu al zeer aanzienlijk, toch
is die laag van tien meter eigenlijk
maar de rest van wat het vroeger
is geweest. Enkele duizenden jaren
geleden werd hier in een vochtig
en nat klimaat veen gevormd.
In een gebied van moerassen en
plassen groeiden massaal riet en
vele andere planten. Als die in het
najaar afstierven vormden ze een
dikke laag organisch materiaal. Dit
dode materiaal kwam onderwater
te liggen. Het volgende jaar groeiden de planten weer op de resten
van vorig jaar.
Door het vochtige klimaat steeg
de waterspiegel ook en kwam
steeds weer al het dode materiaal
onderwater te liggen. Langzaam
ging het landschap omhoog. Heel
west Nederland achter de duinen
was een groot moeras- en plassengebied. Duizenden jaren ging
dat zo door en zo vormde zich het
veen waar we het nu over hebben. Duizend jaar geleden lag het
gebied van De Ronde Venen waarschijnlijk zo’n vijf meter boven de
zeespiegel. Nu ligt het er ongeveer
2 meter onder. De droogmakerijen
liggen zelfs zes meter onder de
zeespiegel. Wat is er in die duizend
jaar gebeurd in ons gebied dat het
zover is gezonken.

Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig. Duizend jaar geleden ging
de mens zich met het moerasgebied bemoeien. De mensen trokken
het gebied in om er te leven en
landbouw te bedrijven. Ze deden
dat door het graven van sloten
zodat het water afstroomde naar
de riviertjes. Het land werd droger
en zo konden ze er wat gerst verbouwen en wat koeien houden. Dit
was het begin van de verandering.
Door de afwatering op de sloten
kwam een laag veen dat tot nu toe
onderwater had gelegen boven water en in aanraking met de zuurstof
uit de lucht. Veen bestaat slechts
uit de resten van de planten die
onderwater geconserveerd waren.
In aanraking met de lucht verteren
de plantenresten heel snel. Er blijft
dan eigenlijk niets van over.
Het resultaat was dat het land
zakte en steeds natter werd. Dit
is het proces van inklink. Ook de
boeren in het gebied zagen dat
gebeuren, het land zakte door het
verteren van het veen. Om toch hun
bedrijf te kunnen uitoefenen was
er maar één oplossing. De sloten
dieper maken, zodat het water
makkelijker weg kon stromen. Dit
proces, het zakken van het land en
het verlagen van de waterstand,
gaat nu al duizend jaar zo door.
Watermolens en later gemalen
hielpen het land droog te houden..
In duizend jaar is het landschap
zeven meter gezakt. Dat betekent
dat het in tien jaar zeven centimeter zakt. De zeespiegel rijst, het
land zakt, steeds grotere gemalen
moeten het land drooghouden.
Kan dat zo door gaan? En hier
ligt in ons agrarisch landschap
een dilemma. De agrariërs willen
het land droog houden om zo een
goede productie te halen. Droog
land wil zeggen een lage waterstand in de sloten. U begrijpt het
al, dit doet het land extra snel
zakken. De oplossing hiervoor is
nog niet gevonden, maar het is
niet ondenkbaar dat het agrarisch
bedrijf het in de veenweiden steeds
moeilijker krijgt. De waterstand in
de sloten mag niet te laag zijn. Het
land blijft lang nat en dat gaat ten
koste van de productiviteit.
De boeren kunnen niet meer concurreren met boeren op de klei- en
zandgronden en zouden daarom
hun bedrijf moeten beëindigen.
Dit zou voor ons landschap van
open polders en koeien in het land
een ramp betekenen. Er wordt
met man en macht gezocht naar
oplossingen van dit dilemma en er
worden proeven gedaan om het
proces van inklink te vertragen,
maar voorlopig blijft ons landschap
zeven millimeter per jaar zakken.
Palen van meer dan tien meter zijn
nodig om door het veen te komen.

www.degroenevenen.eu

Boom Trike Hayabusa

Mad Max in De Ronde Venen
Toen de Japanse motorfietsfabrikant Suzuki in 1999 de GSX 1300 R uitbracht, was het de eerste productiemotor die boven de magische snelheid van 300 km/h uitkwam en kreeg hij de bijnaam Hayabusa mee, de
Japanse benaming voor de slechtvalk, die bij het slaan van zijn prooi eveneens snelheden bereikt van meer
dan 300 km/h. Deze valk jaagt onder andere op de merel (Engels: Blackbird). Mogelijk is destijds bewust
gekozen voor een subtiele verwijzing naar deze serie van concurrent Honda. Tot de introductie in 1999 had
de Honda CBR 1100 XX Super Blackbird namelijk de titel van snelste productiemotor in handen. Of het de
mooiste motor ooit is staat ter discussie, maar dit superkrachtige viercilinder vloeistof gekoelde motorblok
spreekt tot ieders verbeelding.

Zo ook bij Wolfgang Merkele, president-directeur van Boom Trike. Dus
werd er gebouwd aan een trike die dit
potente blok zou kunnen huisvesten om
daarmee een ‘beest’ te creëren. Het
moest natuurlijk iets speciaals worden
en dus werd het een eenzitter. Vol trots
nam Wolfgang het resultaat vorige
week mee naar de open dag van het
Trike Centrum in Mijdrecht en daar
was het het absolute hoogtepunt van de
dag. Je kunt niet om hem heen; je oog
wordt er automatisch naar toe getrokken. Daar is natuurlijk de geweldige
kleurstelling ook debet aan: mat oranje
met mat zwart, enorme zwarte velgen
en een super strakke lijn. Ook als je
niets van trikes weet, zie je dat dit ding
ongelofelijk snel moet zijn. Natuurlijk
kregen Yehudi en ik de mogelijkheid
dit monster uit te proberen, mede
omdat deze toptrike logischerwijs in
het leveringsprogramma van het Trike
Centrum zit.
Zodra je start klinkt het krachtige blok
als muziek in de oren en met een toefje
gas lopen de rillingen over je rug, wat
een machine. Door een klein defect aan
de beveiliging van dit pre-productiemodel besluit ik het rijden aan de ervaren
trike handen van Yehudi over te laten en
op een later tijdstip met een productie
Hayabusa trike te gaan rijden. Op de
luchthapper staat groot ram air (Ram
air is een luchtinlaatsystemen waarbij
rijwind onder druk in een luchtfilterkast
(airbox) wordt geleid. Zodoende ontstaat er een overdruk in het luchtfilter
waardoor een betere cilindervulling en
dus meer vermogen word verkregen).
Op de kappen staat met grote letters
Hardcore, een uitdrukking die gezien de
machine geen uitleg nodig heeft.
Omdat Trike Centrum ook aan het

milieu denkt, verkoopt Yehudi sinds kort
elektrische scooters, die er opvallend
goed en solide uitzien. Natuurlijk ga ik
binnenkort zo'n scooter testen, maar nu
besluit ik Yehudi te volgen voor enkele
rijfoto’s van de Hayabusa trike. Ik merk
ik dat de schakeling net zo gaat als op
een motorfiets: dus linkervoet schakelen, linkerhand koppeling, rechter hand
en voet voor de rem en natuurlijk zit er
aan de rechterkant een klein palletje
voor de reverse. Je zit (zoals elke trike
waar ik op gereden heb) als een vorst,
maar achter deze zitting zit meteen
het motorblok, wat een zeer uitgebalanceerde wegligging tot gevolg heeft.
Op het industrieterrein gaat de trike
er schreeuwend vandoor, even voel ik
me schlemielig op de scooter die totaal
geen geluid maakt, maar zodra Yehudi
ver uit het oog is, hoor ik alleen maar
de rijwind en de vogels. Zo'n scooter

rijdt toch ook wel zeer ontspannend .
Als ik mijn fotografeerpositie in neem,
komt Yehudi langsrijden en zie ik hoe
indrukwekkend deze machine is. Ook
het andere verkeer kijkt met grote
ogen naar deze verschijning die rechtstreeks uit de sciencefiction film Mad
Max lijkt te komen. De vanaf prijs van
deze SuperTrike is zo'n kleine 50.000
euro. Een bak geld, maar reken op
meer fun en bekijks dan bijvoorbeeld
een Ferrari van een paar ton. Zò bezien
is het eigenlijk een koopje! Een waanzinnig mooie, met hand gebouwde trike
en met een van de beste en snelste
motorfietsblokken ooit gebouwd. Je
moet er maar op komen en durven
bouwen...

Constructieweg 23-A, 3641 SB
Mijdrecht. T. 0297 255546
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Foto's en tekst Michael Reuling

Ford Focus

Verbluffende driecilinder motor voor Ford Focus
De Ford ingenieurs werken hard door om maar te blijven innoveren. Recent lanceerde het merk een nieuwe
driecilinder motor, de EcoBoost ECOnetic. In een toch wel vrij forse Focus. Tijd voor een proefrit!
De nieuwe Ford Focus reden we
al eerder voor de krant, in sedanuitvoering. Deze is lang niet zo
populair als de hatchback die we
meekregen voor dit artikel. Samen
met de station is dit de meest praktische uitvoering. Onder de motorkap van deze zwarte Focus ligt een
nieuwe driecilinder benzinemotor
met 1 liter inhoud. Dit ‘motortje’ levert 74 Kw/100 pk, waarbij de CO2
uitstoot net één gram onder de 110
gram per kilometer blijft. Uiteraard
mede dankzij, jawel, daar is ie weer,
de start-stop-functie. En zo’n lage
uitstoot betekent weer dat de auto
in aanmerking komt voor slechts
14% bijtelling (of geen BPM).
Helaas valt de auto na 1 juli in de
20% categorie, dus enige haast is
geboden als je dit interessant in de
oren klinkt.
Nu denk je, 100 pk in een auto van
1.176 kilo, is dat niet een beetje
karig? Geen zorgen; Ford heeft ook
een 125 pk sterke 1.0 driecilinder
beschikbaar die echter in de 20%
bijtellingscategorie valt met 114
gram per kilometer. Maar, dit klinkt
bijna onwerkelijk, de 100 pk versie
is in mijn ogen sterk genoeg voor
de Focus. Je gelooft bijna niet wat
de presentaties zijn van zo’n kleine
motor. Allereerst merk je dat de
auto vrij laag in de toeren al het
merendeel van het koppel beschikbaar heeft en daardoor pittig
overkomt. Daarbij werkt de turbo
over een breed toerengebied, waardoor het koppel bijna altijd aan te
roepen is en daarnaast van een turbogat nauwelijks sprake is. Omdat
het blok van gietijzer is gemaakt

in plaats van aluminium is 50%
minder energie nodig om de motor
op te warmen (een warme motor
verbruikt minder). Dankzij zaken
als een hoge brandstofinspuitdruk
(leuk voor Scrabble) en diverse
features als een grille die zichzelf
sluit als er geen extra koellucht
nodig is (betere stroomlijn en motor
sneller warm) en een remsysteem
dat energie terugwint is dit echt
een groene motor te noemen.
Daarnaast is de auto, overigens ook
met andere motoriseringen, muisstil, maar als je wat extra gas geeft,
hoor je in de verte een heerlijke
driecilinder roffel. Een roffel die
doet denken aan de legendarische
vijfcilinder roffel van Volvo. Toch
klinkt deze driecilinder net wat
lekkerder dan de driecilinder van
bijvoorbeeld de Aygo. Met de 100
pk variant kom je goed mee in het
verkeer. Wil je echt opschieten dan
druk je het gas gewoon wat dieper
in, maar voor de rest lach je eigenlijk iedereen uit met het verbruik
dat bij 1 op 14,7 ligt. Doordat de
motor vrij licht is, hangt er overigens 30 kilo minder in de neus.
Raar maar waar stuurde de Focus
daardoor ook nog net iets beter dan
de versies met zwaardere motoren
in het vooronder.
Deze Focus met (adem in) 1.0
EcoBoost ECOnetic Titanium (adem
uit) met vijf versnellingen is voorzien van allerlei snufjes en opties.
Waaronder keyless entry, met een
startknop zodat je de sleutel lekker
in je broekzak kunt laten, parkeersensoren en nog wat andere zaken

Spelersvogeltjes voor extra geluk tijdens EK
Vijftien spelers van het Nederlands elftal hebben hun eigen geluksvogeltje. Sinds kort kunnen klanten van C1000 het Nederlands elftal vleugels
geven door Geluksvogels te sparen. En dat doen ze massaal. In de eerste
week van de actie waren er al miljoenen Geluksvogels over de toonbank
gegaan. Nu kan hier wat extra geluk aan toegevoegd worden. Vijftien spelers van het Nederlands elftal hebben namelijk hun eigen geluksvogel gekregen: kleine oranje vogeltjes met het gezicht van één van onze helden.
Klanten krijgen de spelersvogeltjes
bij aankoop van speciaal hiervoor geselecteerde producten van Unilever.
Totaal zijn er 15 spelersvogeltjes bij
elkaar te sparen: Ibrahim Afellay,
Mark van Bommel, John Heitinga,
Klaas Jan Huntelaar, Nigel de Jong,
Dirk Kuyt, Joris Mathijsen, Robin van
Persie, Erik Pieters, Arjen Robben,
Wesley Sneijder, Maarten Stekelenburg, Kevin Strootman, Rafael van

der Vaart en Gregory van der Wiel.
De spelersvogeltjes zijn te sparen tot
en met 19
juni 2012.

die we al kennen uit de eerdere
test. Tijdens het maken van de foto’s
ergerde ik me alleen aan een punt
waarvan ik dacht dat de kwaliteit
van Fords toch echt wel beter zou
moeten zijn. Bij het openen en
sluiten van alle deuren klonk er een
vreemd geluid. Dit bleek echter
een € 85,- (voor deze 1.0 slechts
€ 77,-) kostende optie te zijn met
de naam ‘Door Edge Protectors’
Een optie die anderen een hoop
ellende en jou (als je niet zoals vele
daders gewoon wegrijdt) een hoop
geld bespaart. Wat blijkt, bij het
openen van de deur schiet er een
beschermstrip uit de deur, die zich
om de rand van het portier klemt,
waardoor contact met de auto die
naast je geparkeerd staat nooit tot
schade kan leiden. Ondanks dat ze
het knakkende geluid iets mogen
verbeteren is dit in mijn ogen één
van de beste opties die recent op
de markt zijn verschenen. Ik raad
iedereen deze optie te kiezen,
zodat ik niet iedere keer mijn lak
opnieuw hoef laten bij te werken.
Alvast bedankt!
De nieuwe 1.0 motor is een mooie
aanvulling op het gamma van de
Focus. Deze motor zal binnen
niet al te korte tijd ook leverbaar
worden op de B-Max en en C-Max.
Voor nu is het raadzaam, als je nog
op zoek bent naar een mooie 14%
bijteller, eens een proefrit te maken
met deze Focus. En anders is het
de moeite waard dit ook na 1 juli
te doen, gezien de prijs-kwaliteit
verhouding van de Focus in het
algemeen. Al is het alleen maar
vanwege de stootstrips.

Geef Oranje vleugels
In aanloop naar het EK geeft
C1000 het Nederlands Elftal vleugels met haar oranje geluksvogeltjes. Klanten van C1000 ontvangen
bij iedere 15 euro aan boodschappen een geluksvogeltje die er in vier
verschillende varianten zijn.
Voor het echte oranje gevoel blaast
C1000 daarnaast de Vogeltjesdans
nieuw leven in. De geluksvogeltjesdans, gezongen door Wolter Kroes,
Yes-R en Ernst Daniel Smit is te
bekijken op YouTube en in de
commercials van C1000.

Ford Stoof
Herenweg 165
3645 DK Vinkeveen
Telefoon: 0297-261333
Website: www.ford-stoof.nl

Ford Focus

Gereden versie: Ford Focus 1.0
EcoBoost ECOnetic Titanium
Vermogen: 100 pk
0-100: 12,5 s
Top: 185 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 14,7 / 6,8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 23.095,Alternatieven:
Alfa Romeo Giulietta, Citroën C4,
Hyundai i30, Mitsubishi Lancer,
Renault Mégane, Skoda Octavia,
Toyota Auris, Volkswagen Golf

Getuigen gezocht: doorrijden na aanrijding
In de nacht of ochtend van dinsdag 22 op woensdag 23 mei jl. is door een
onbekende dader een zwarte Saab 9.3 cabrio aangereden. De auto stond
geparkeerd aan de Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude, ter hoogte van het
kruispunt met de Dr. Koomansstraat. Tussen 20.30 en 9 uur 's morgens vond
een aanrijding plaats tegen de linkervoorzijde, waardoor de voorbumper van
de auto er volledig af is gereden. Aan de sporen die achterbleven op de auto te
zien reed de dader in een witte auto. Omdat geen bericht werd achtergelaten,
roept de eigenaar van de Saab via deze weg getuigen op die de aanrijding hebben gezien of gehoord of mogelijk een aan de rechter voorzijde beschadigde
witte auto hebben gezien. Reacties graag naar: jasmijn_prinssen@hotmail.com
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 8 juni is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43, te
Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20
uur en uiterlijk om 20.15 starten
met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Op de volgende data tot
aan de vakanties is er ook prijsklaverjassen: 22 juni en 6 juli.

Mijdrecht

Concert voor Women
Only
Zaterdag 9 juni om 15.00 uur
zal Pure & band optreden in
Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht. Vier dames zullen met
hun fantastische stemmen en een
prettige band een praise-middag
verzorgen. Dit concert is speciaal
en alléén voor dames! In de
pauze zal er een verkoop van
zeepkettingen zijn t.b.v. Compassion, het Child Survival Program.
Women ALIVE, een vrouweninitiatief vanuit de evangelische
gemeente LEEF! in Mijdrecht,
heeft de organisatie in handen.
Meer info:
www.waaromleefje.nl.
De entree is: 5 euro. Kaarten
zijn te reserveren via 0297241144 of per mail: sanderendorinde@zonnet.nl

Mijdrecht

Laatste avond
G-bowlen voor dit
seizoen
De laatste avond van dit seizoen
voor het G-bowlen vindt plaats
op maandag 11 juni aanstaande
Daarmee komen de avonden 4
juni en 18 juni te vervallen. Op
deze laatste avond wordt een
wedstrijdje gehouden, waarbij
alle deelnemers een sportprijs
verdienen als herinnering aan
hun deelname aan het G-bowlen.
Er wordt gestart op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur.
Het nieuwe seizoen gaat van
start in de eerste week van
september. Eind augustus wordt
bekend hoe dat eruit gaat zien
en op wat voor dagen en tijden
er gespeeld wordt.

DE GROENE VENEN

Mijdrechtse winkeliers exposeren amateurkunst
in etalages tijdens WAK
In het kader van de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) opent
wethouder Erika Spil op zaterdag 2 juni om 10.30 uur ‘Kunst in de Etalage’. De Week van de Amateurkunst is bedoeld om vele amateurkunstenaars
een platform te bieden. De opening vindt plaats bij Van Yperen Mode aan
de Dorpsstraat 9 in Mijdrecht. In totaal doen er dit jaar ruim 25 winkeliers
en kunstenaars mee, kortom er is een geweldige route uitgestippeld.

Groot succes
Afgelopen maand hebben de lokale
amateurkunstenaars zich massaal
aangemeld voor ‘Kunst in de etalage’

in Mijdrecht. In hun eentje of in een
groep, exposeren zij een week lang
hun werken in de etalages van de
winkeliers; zoals schilderijen (acryl,
olieverf, aquarel enz.), bronzen beelden, sieraden van Fimo klei, drukwerken, glasblazerskunst, 3D-kunst,
drukwerken en foto’s.
Kunstencentrum de Hint heeft een
route uitgezet, die is af te halen bij de
deelnemende winkels. Deze zijn herkenbaar aan de WAK-week affiches
in de etalage. Vanaf zaterdagmiddag
staat een plattegrond online op
www.dehint.nl en www.waknederland.nl.

Blik op Hout in de Dorpsstraat 73a in
Mijdrecht stelt van 2 t/m 9 juni haar etalage beschikbaar aan de schildersgroep
van Inloophuis ’t Anker. In de etalages
van Blik op Hout komt dan een aantal
recente werken van de groep te hangen,
zoals individueel werk van een molen en
een gezamenlijk werk voor het project
‘Hoofse Bloemen’. De schildersgroep
komt elke donderdagmiddag bijeen in
Inloophuis ’t Anker (locatie sv Argon).
Daar wordt geschilderd of getekend
onder leiding van Annie Overbeeke. ’t
Anker is een inloophuis voor mensen
met kanker en voor hun naasten. Het

schilderen is een van de gratis activiteiten die het inloophuis aanbiedt aan
mensen uit de doelgroep.

Voor de tweede keer vindt de landelijke Week van de Amateurkunst
(WAK) plaats en ook dit jaar weer
in De Ronde Venen van 2 t/m 9 juni.
Dat betekent: 7 dagen lang kunst in
de etalages van verschillende winkels
in Mijdrecht. Van speelgoedwinkel tot
modezaak. ‘Kunst in de etalage’ is een
initiatief van Koopcentrum Mijdrecht
en Kunstencentrum de Hint.

Op vrijdag 15 juni van 15 tot
18 uur houdt Meryem Benjah
in de Angstelborgh in Abcoude
een proeverij van Marokkaanse
gerechten en hapjes, zowel zoet
als hartig. Meryem is als vrijwilligster actief bij de Stichting

De maand juni begint traditiegetrouw met het binnenkomen van
de nieuwe haring, de Hollandse
Nieuwe.
In Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen
is de komst van de maatjes reden
voor een culinair feestje. Onder de
zeewaardige klanken van shantykoor de Turfschippers zijn op maar
liefst drie locaties in De Ronde Venen liefhebbers uitgenodigd om de
haring op smaak te testen. In Wilnis
kan men terecht op 5 juni om 18.30
uur op het Raadhuisplein. In Vinkeveen op vrijdag 8 juni bij winkelcentrum Zuiderwaard, aanvang 18.30

uur en op zaterdagmiddag 9 juni op
het Adelaarterrein aan de Herenweg, aanvang 13.00 uur.
Donderdag 7 juni vindt ook in Mijdrecht het jaarlijkse haringhappen
plaats. Niet met De Turfschippers,
maar met de Caribische en ZuidAmerikaanse klanken van de Willy
Latino band. Aanvang 17 uur bij
Rendez-Vous op het Raadhuisplein.
Hier wordt het eerste vaatje door
veilingmeester Peter Forsthövel bij
opbod geveild ten behoeve van het
goede doel: Wensstichting Oppepper4all uit Abcoude.

Prince Tennis Clinic tijdens TVM Open

Olympische campagne brengt Vinkeveen in beweging

PK Sport helpt sporters hun eigen Olympische
belofte waar te maken
De Spelen in Londen dienen voor het
eerst als springplank naar een gezondere samenleving. In samenwerking
met PK Sport en BN’ers Henk Grol
en Nikkie Plessen lanceerde Technogym een campagne om de regio in
beweging te krijgen. Met de vraag
‘Wat is jouw olympische belofte?’
worden consumenten in de aanloop
naar de Spelen uitgedaagd om een
sportieve doelstelling te formuleren
en verwezenlijken. Drie maanden

lang staat PK Sport in het teken van
de Olympische Spelen in Londen.
Zij bieden een Olympisch trainingsprogramma en voedingsadvies aan,
passend bij de individuele behoefte en
doelstelling. Train als een Olympische
atleet en behaal jouw persoonlijke
doelstelling. PK Sport kan helpen je
Olympische belofte waar te maken.
Bel voor meer informatie en aanmelden met tel. 0297-264666, of mail
naar info@pksport.nl.
Tijdens het open toernooi van
TVM zal er op zaterdag 16 juni om
13.00 uur een Prince Tennis Clinic
gegeven worden. Deze tennisclinic
duurt circa 1,5 uur en is gratis. De
clinic is op het tennisplezier gericht
en geschikt voor spelers van alle
niveaus. Deelnemers mogen de
nieuwste rackets van Prince testen
en kunnen ook nog eens fantastische prijzen winnen zoals Prince
tennistassen, t-shirts, petjes en
nieuwe tennisschoenen.
Om mee te kunnen doen moet je
senior KNLT- lid zijn. Stuur voor 13

Abcoude

Marokkaanse
proeverij in de
Angstelborgh

De Ronde Venen klaar voor Hollandse Nieuwe

Tympaan en heeft al vaak laten
merken dat ze heerlijk kan koken.
Vanwege haar achtergrond is de
Marokkaanse keuken haar specialiteit. De Marokkaanse keuken
is niet speciaal heet, maar wel
specifiek gekruid en dan ook door
iedereen goed te verdragen. Voor
deze proeverij moet men zich wel
van te voren aanmelden. Dit kan

tot uiterlijk dinsdag 12 juni bij het
Servicepunt Abcoude aan
Kerkgaarde (tel. 0297-587600).
De kosten bedragen 3 euro p.p.
en dienen vooraf betaald te worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Tympaan, Annemarie Keja, tel. 0294-284824.

Waverveen

Open Dag naturistenterrein ‘De Wilgenborgh’
Op zondag 3 juni houdt naturistenterrein ‘de Wilgenborgh’ in Waverveen open huis. Iedereen kan een
kijkje komen nemen en alles vragen
wat ze altijd al hebben willen weten

juni een mail met je gegevens naar
opentoernooi@tvm-mijdrecht.nl of
schrijf je naam op de intekenlijst
in het clubhuis. Kom erachter hoe
hard jij kunt serveren, versla de
leraren, tennis tegen een ballenkanon en neem deel aan alle leuke
tennisoefeningen.
Het TVM Open 2012 vindt plaats
van 16 tot en met 24 juni. Inschrijven voor het toernooi kan nog tot en
met 6 juni. Kijk voor meer informatie over zowel TVM Open als de
clinic op www.tvm-mijdrecht.nl

over naturisme. De Open Dag is
bedoeld om meer mensen kennis te
laten maken met naaktrecreatie.
Naturistenterrein ‘De Wilgenborgh’
is een uniek stukje natuur in het
polderlandschap tussen Vinkeveen
en Mijdrecht met onder meer
een zwembad met kinderbad en
ligweide, kantine, terras en sauna.
Meer info: www.haagselichtbond.nl/
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VACATURES

Functie: Financieel medewerker voor in de vakantie m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Monteur binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wasstraat Medewerker Amsterdam m/v (38 uur)
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Amsterdam

Functie: Commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: magazijnmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: part-time verkoop(st)er
Organisatie: Swaab Juweliers
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Technisch DTP-er
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Backoffice Medewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Manager Marketing en Communicatie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Magazijnmedewerker m/v
Organisatie: Impliva B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkplaats chef staal en aluminium
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: DTP-er / Grafisch Vormgever (36 - 40 uur)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht Bediening
Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V.
Plaats: Amstelveen

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in
Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Relatiebeheerder verzekeringen (fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Onderhouds- en Servicemonteur
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht VERKOOPSTER filiaal Maarssenbroek
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Hulp voor afwas / keuken (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: Teamleider Orderpickers
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen

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

Functie: Garde-mangerkok (koude keuken)
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen

Functie: Financial Controller
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Promotiemedewerkers
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Operations (m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Marketing Medewerker Internet
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker fulltime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

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 22

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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Sudoku week 22

Aalscholver
Bastille
Bepantseren
Bomen
Brand
Cultuur
Directoraten
Geisha
Geloof
Haarklover
Handdoek
Kniptang
Koliek
Kruid
Melkchocola
Onbewoond
Onmondig
Pelsjas
Rotspartij

Schoenbek
Schuifla
Smash
Stinkbom
Tasmanie
Tropical
Tijgerslang
Voetzool
Zodiak
Zowat

5 7
2

2 9
7 3

9
3

1
9

8 7

2

4

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

Oplossing puzzels week 21
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LENTE AKKOORD HONDA AUTOMOTIVE-CENTRE VAN NIEUWKERK

NIEUWE CIVIC

CR-Z

TOT € 3500,- VOORDEEL Nieuw model
Honda Civic vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 23,8 km –
max. 1 liter op 15,6 km, CO2-uitstoot min. 110 g/km – max. 150 g/km.

Nu vanaf

€ 16.490,-

ACCORD

JAZZ

TOT € 6000,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda CR-Z A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 20,0 km, CO2-uitstoot 117 g.km.

Nu vanaf

€ 18.900,-

CR-V

TOT € 2500,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda Accord vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 18,9 km –
max. 1 liter op 11,5 km, C02-uitstoot min. 138 g/km, max. 201 g/km.

Nu vanaf

€ 24.990,-

€ 1000,- PRIJSVERLAGING Gratis metallic lak
Honda Jazz vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 18,9 km –
max. 1 liter op 17,9 km, CO2-uitstoot min. 123 g/km – max. 129 g/km.

Nu vanaf

€ 14.990,-

VERNIEUWDE INSIGHT

TOT € 3000,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda CR-V vanaf D-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 15,4 km –
max. 1 liter op 11,9 km, CO2-uitstoot min. 171 g/km – max. 195 g/km.

Nu vanaf

€ 31.900,-

VERNIEUWDE UITVOERINGEN Ook na 1 juli 14%
Honda Insight A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 24,4 km –
max. 1 liter op 23,3 km, C02-uitstoot min. 96 g/km – max. 99 g/km.

Nu vanaf

€ 19.990,-

Nu tot € 6000,- EXTRA inruilpremie of korting
En alleen bij Van Nieuwkerk gratis 5 jaar fabrieksgarantie
AUTOMOTIVE-CENTRE VAN NIEUWKERK
Making Dreams Come True | www.vannieuwkerk.nl | Alphen a/d Rijn Amsterdam Hilversum Mijdrecht

Appartementen in
het Oranje Nassau Kwartier
Op de unieke locatie van het voormalig Prinsenhuis aan de Prins Bernhardlaan
in Mijdrecht realiseert GroenWest 23 sociale huurappartementen.
Het gebouw is voorzien van een lift en oplaadpunten voor de scootmobiel.
De appartementen zijn gelijkvloers en hebben allemaal een eigen berging.
Daarnaast zijn ze voorzien van vloerverwarming in de woonkamer en
radiatoren in de overige ruimtes en hebben ze het energielabel A++.
De appartementen variëren in grootte van 70 m² tot 105 m². De vier grote
appartementen (105 m²) hebben een dakterras over de gehele breedte,
de overige negentien appartementen hebben een tuin of balkon.
De netto huurprijs ligt tussen € 556,00 en € 640,00 per maand,
exclusief € 50,00 servicekosten.

Prinsenhuis

23 sociale huurappartementen in het hart van Mijdrecht
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf
5 juni contact opnemen met WoningNet, tel. 0900 1122369 (€ 0,50 p/m) of via
www.woningnet.nl. De reactietermijn sluit op dinsdag 12 juni om 16.00 uur.
Voorwaarden
• Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen bedraagt maximaal € 34.085,00
• U bent ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht
Vanaf 5 juni is er meer
informatie over dit project
beschikbaar op onze
vestiging in Mijdrecht.
Rendementsweg 14, Mijdrecht
Postbus 2171, 3440 DD Woerden
T (0297) 23 23 23
www.groenwest.nl
Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

