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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 20 maart 2010
• Gitaarconcert Eline Hofstra, De Boei,
Vinkeveen
• Start voorverkoop AJOC-festival
• Verzamelaarsbeurs, De Meijert, Mijdrecht
• IVN Natuurwandeling, verzamelen naast
begraafplaats Wilnis
• Spin/Sport for Life, PK Sport, Vinkeveen
Zondag 21 maart 2010
• Open Dag voor de jeugd, Tennisver. De
Ronde Vener, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Extra abonnementskosten
voor uw
verzekeringsadviseur?

Uitvoering Johannes Passion door Amicitia met solisten en orkest
Zaterdag 27 maart
Kom in de Kas
in De Ronde Venen

Géén Pasen zonder Passion: het magistrale meesterwerk van Bach, de Johannes Passion, wordt volgende week vrijdag 26
maart uitgevoerd in De Ronde Venen. De Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia Uithoorn o.l.v. dirigent Toon de Graaf
zingt de Passion in de R.K. kerk H. Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis. Solisten zijn: Caroline Stam-sopraan, Léonie Korffalt-mezzo, Joost van der Linden- tenor-evangelist, Hans de Vries-bas-Christuspartij, Jean-Léon Klostermann-tenor, Ronald
Dijkstra-bas. Orkest Continuo-Rotterdam en organist Eric Jan Joosse begeleiden koor en solisten. De uitvoering geschiedt
in samenwerking met de stichtingen Vrienden van Amicitia, Cultura De Ronde Venen en Vrienden Monument Johannes de
Doper. Diverse sponsors uit De Ronde Venen hebben deze uitvoering mede mogelijk gemaakt. Kaartverkoop op de bekende
voorverkoopadressen en op www.cultura-drv.nl. Aanvang 20.00 uur.

Dat kan anders!

ascol.nl

Juwelencentrum Ed Koek opnieuw doelwit brutale roofoverval

Arrestatie na overval juwelier Mijdrecht
Woensdagmorgen is Juwelencentrum Koek in de Dorpsstraat te
Mijdrecht overvallen door twee
in het zwart geklede mannen, die
er op een groene scooter vandoor
gingen. Daarbij hebben agenten
twee waarschuwingsschoten gelost richting de overvallers.
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Er is niemand gewond geraakt en
de verdachten vluchtten richting
Hofland. De politie rukte met veel
manschappen uit, er werd een
helikopter ingezet en Burgernet
werd ingeschakeld. Korte tijd later

UPDATE:
Verdachte overval
juwelier is de verkeerde,
inval zinloos. Kijk voor de laatste
ontwikkelingen op www.petershotnews.nl
werd de scooter aangetroffen in een
steegje op de Dukaat. Hierop besloot
de politie het arrestatieteam te alarmeren en een woning aan de Dukaat
binnen te vallen. Daar werd geen
verdachte aangetroffen. Wel kon de
politie in de omgeving van de woning
een verdachte aanhouden. De andere
overvaller is nog voortvluchtig.

foto’s peter bakker

De politie heeft de hele middag
onderzoek gedaan in de woning.
Twee weken geleden werd van
dezelfde juwelier een filiaal in Vinkeveen leeggeroofd. Onduidelijk is
of het om dezelfde overvallers gaat.
Eigenaar Ed Koek is er kapot van.

Lees verder op pagina 3
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Inloopbijeenkomst Centrum op 24 maart a.s.
De gemeente De Ronde Venen heeft alle inwoners, winkeliers en andere geïnteresseerden uitgenodigd voor een
inloopbijeenkomst over het project Haitsmahof/Molenhof in het gemeentehuis op woensdagavond 24 maart a.s.

vervolg van voorpagina
“Er kwamen twee gemaskerde
mannen de zaak binnen. De één met
een pistool, de ander met een hamer.
Die dwongen iedereen te gaan
liggen. Toen begonnen ze de ramen
in te slaan en alles uit de kasten te
rukken. Heel bruut. We hadden drie
of vier klanten in de winkel en die
schrokken zich natuurlijk helemaal
kapot. Dit is al de tweede keer in
twee weken. Ik word er een beetje
doodziek van,” aldus de zwaar aangeslagen juwelier. Naast de ravage
die de overvallers veroorzaakten, is
er aardig wat buitgemaakt. Het is
niet bekend of de buit, of een deel
daarvan, is teruggevonden in de
woning. De politie zet het onderzoek
nog voort.

De herontwikkeling van het gebied
Haitsmahof/Molenhof is de eerste
fase van vernieuwing van het centrum. Er wordt al een tijd hard gewerkt door de gemeente en haar
adviseurs, samen met een drietal ontwikkelende partijen, om dit gedeelte
van Mijdrecht een nieuw gezicht te
geven. Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld voor nieuwe straten, win-

kels en woningen en voor parkeren
en bereikbaarheid. Globaal uitgewerkt is hoe deze straten en pleinen
worden ingericht en hoe de gevels
van de woningen en winkels er uitzien. De gemeenteraad behandelt in
mei een voorstel om deze plannen
vast
te stellen. Vervolgens worden deze
verder uitgewerkt.

Tijdens de inloopbijeenkomst worden
de plannen gevisualiseerd met een
maquette en informatiepanelen en
toelichting.
De bijeenkomst vindt plaats tussen
18.30 en 21.30 uur. Het gerenommeerde stedenbouwkundig bureau
Soeters van Eldonk Architecten zal
twee maal
een presentatie van
20 minuten verzorgen: om 19.00
en om 20.30 uur.

Abcoude en De Ronde Venen na gemeentelijke herindeling samen verder

Wat weten we eigenlijk van Abcoude?
Wanneer de politieke besluitvorming verloopt zoals nu wordt voorzien, zullen de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude per 1 januari 2011 een
nieuwe gemeente vormen. Maar wat weten we in De Ronde Venen eigenlijk van Abcoude? We leggen er aan op het terras bij de brug tijdens een
fietstocht langs de Angstel. Vroeger kwamen we er ook nog wel eens met de auto door wanneer het verkeer op de snelweg vast stond en we de
sluiproute via het dorpscentrum van Abcoude zochten. Maar dat mag allang niet meer. Sindsdien laten we Abcoude rechts of links liggen wanneer we ons over de A2 spoeden. De aanstaande fusie is voldoende aanleiding om nu wel afslag 3 te nemen en eens rond te gaan kijken bij onze
nieuwe plaatsgenoten.
door piet van buul
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Abcoude is ongeveer net zo oud als
Mijdrecht. In de archieven vinden
we gegevens over Mijdrecht die
terug gaan tot rond 1090 toen een
stel boeren zich vestigden op een
stuk grond, dat we nu kennen als
Bozenhoven. Van Abcoude is een
oorkonde bekend uit 1085 van
bisschop Koenraad van Utrecht
waar het gaat over de inwoners
van ‘Abecenwalde’. Het lag op de
grens van het graafschap Holland
en het bisdom Utrecht. De huidige
gemeente Abcoude is ontstaan op
1 mei 1941 door de samenvoeging
van de twee voormalige gemeenten
Abcoude-Baambrugge en AbcoudeProostdij.
Wanneer je door Abcoude wandelt
valt er al meteen een groot verschil
met De Ronde Venen te constateren.
Ze zijn daar in Abcoude aanzienlijk
zorgvuldiger omgegaan met hun geschiedenis en met hun erfgoed aan
oude gebouwen en monumenten.
Abcoude heeft een lijst van maar
liefst 73 rijksmonumenten en in
Baambrugge hebben ze er ook nog
eens 66. Het zijn heel veel woningen en boerderijen, een heel stel
buitenplaatsen, de fundering van
het kasteel in Abcoude, een paar
molens, een drietal kerken en een
houten zondagschooltje aan de Gein
van de Eben Haezerstichting. En
in de gemeente Abcoude vinden we
ook nog een aantal vestingwerken
die onderdeel uitmaakten van de
Stelling van Amsterdam, zoals Fort
Abcoude, Fort Botshol, Fort aan de
Winkel en Batterij aan het Gein.
Er lopen door Abcoude twee riviertjes, Gein en Angstel. Het dorpscentrum, met zijn smalle straatjes en
oude huisjes langs de oever van de
rivier verdient zeker het predicaat

‘pittoresk’. Er bevinden zich ook enkele restaurants en terrassen langs
de oever van de Angstel. Abcoude
is gedurende de zomer dan ook
een geliefde pleisterplaats voor de
talloze fietsers die genieten van de
fraaie natuur in die omgeving.
Abcoude Baambrugge
De huidige gemeente Abcoude
Baambrugge telde per 1 januari
van dit jaar precies 8.789 inwoners.
Dat zijn er ongeveer net zo veel als
Vinkeveen. De gemeente kent drie
kernen, Abcoude, Baambrugge en
Stokkelaarsbrug aan de westkant
van de A2. Stokkelaarsbrug en
Botshol grenzen aan Vinkeveen en
in het verleden zijn daar verschillende grensverschuivingen geweest.
De gemeente Abcoude heeft op dit
moment een waarnemend burgemeester in de persoon van de heer
Jan Streng, die in De Ronde Venen
ook geen ongekende is. Hij vormt
samen met drie wethouders het college van B&W. De gemeenteraad
van Abcoude Baambrugge kent een
omvang van 13 zetels die verdeeld
zijn over maar liefst zes partijen.
De lokale partij SVAB (Samen voor
Abcoude en Baambrugge) had drie
zetels. Een lid heeft zich afgescheiden en zit nu als onafhankelijk
raadslid in de gemeenteraad. Het
CDA en de VVD hebben ieder drie
zetels. De PvdA heeft er twee en
D66 en Groen Links hebben ieder
een zetel.
Er zijn in de gemeente een aantal
basisscholen, maar voor het middelbare onderwijs moet de jeugd het
dorp uit. Abcoude heeft een eigen
corps van de vrijwillige brandweer.
Er is in Abcoude een bloeiend

verenigingsleven. Op het gebied van
muziek en zang laten de Abcoudenaren zich niet onbetuigd. Een
harmonie, een vrouwenkoor, een
klassiek kleinkoor, een gemengd
kerkkoor en een zeemanskoor. Bij
Theater Ab-Art organiseren ze
professionele evenementen op het
gebied van beeldende en uitvoerende kunst. Er is een aparte Stichting
Theater aan de Angstel die ook
jeugdvoorstellingen organiseert.
Daarnaast worden er ook regelmatig concerten verzorgd in een van
de fraaie kerken.
Ze zijn in Abcoude ook trots op de
Jaarmarkt, een festijn dat maar
liefst vijf dagen duurt en in augustus plaats vind. De oorsprong stamt
nog uit 1471 toen Abcoude het
recht kreeg om jaarlijks een Vrije
Paardenmarkt te organiseren op
de laatste donderdag van augustus.
Die markt trok ook marskramers
en straatartiesten. Het groeide uit
tot een jaarlijks evenement dat
bezoekers uit de verre omtrek naar
Abcoude lokt. Die jaarmarkt vindt
nog steeds plaats en nog altijd zijn
op de donderdag in die week tal
van activiteiten. Een publiekstrekker in Abcoude is ook de vermaarde
jaarlijkse autocross.
Een zwembad, diverse sportaccommodaties en tal van sportverenigingen bieden de inwoners een keur
van sportieve mogelijkheden.
Zo op het eerste gezicht krijgt de
gemeente De Ronde Venen er na
de fusie een boeiende en kleurrijke
partner bij. In een volgende aflevering van onze ontdekkingstocht
door Abcoude Baambrugge gaan we
uitzoeken wat de inwoners van hun
dorp vinden.

Luistervink
Hendrik
Het is soms vermakelijk om te
zien. Als ik voor de kippenren zit
en toekijk is het soms ook een lust
voor het oog. Daar loopt hij, kop
fier omhoog, de vlerken opgepoetst
en mooi en dapper te wezen. Haan
Hendrik, zo heb ik hem genoemd,
heeft gezag, parmantig stapt hij door
zijn domein. Een snavelstreek laat
zijn onderdanen doen wat hij wil. Er
wordt gegeten op zijn commando,
Hendriks vleselijke lusten worden
op zijn vlerken bediend en de dames
leggen dagelijks een ei. Tegenstand
duldt Hendrik niet. Zeker niet van
zijn hofhouding en helemaal zeker
niet van het opgroeiende kleine
Hendrikje dat zich af en toe wel
eens roert. Ook al wordt daar door
een deel van de hofhouding wel eens
guitig naar gekeken. Hanen van
buitenaf zijn helemaal niet welkom.
Zodra er ook maar iets dreiging van
deze mogelijke indringers uit gaat,
valt Hendrik aan. Treed niet binnen
in mijn domein, opkrassen is zijn
lijfspreuk. De hofhouding heeft het
naar het zin. Duidelijkheid, orde en
een flinke bak vreten doet ze goed.
Er heerst rust en rijkdom in huize
Hendrik.
Ineens leek het minder met Hendrik
te gaan. Zijn rechtervleugel ging
een ietsie pietsie hangen en iedere
keer dat hij achter een indringer
aan moest rennen, ging het wat
moeizamer dan voorheen. De adem
kwam steunend uit zijn snavel en
ook zijn rechterpoot speelde op. Dat
viel de hofhouding op, die prompt
bloed rook en onder aanvoering van
kleine Hendrik permiteerde men
zich dingen die je voorheen niet voor
mogelijk had gehouden. Stiekem
werd er al eens met de overzijde van
de weg geflirt en Hendrik jr. vertoonde hanig gedrag dat niet bij zijn
leeftijd hoort. De eieren lagen niet
meer keurig in het broed- maar ook
weleens op vreemde plaatsen buiten
het hok. Wat Hendrik er ook van zei,
verandering kwam er niet, ook al
protesteerde hij luid en duidelijk dat
de gang van zaken hem niet zinde.
Sommige onderdanen voelden zich
ook niet prettig. Ineens moesten ze
zelf bepalen wanneer en met wie
ze gingen eten en waar de eieren
gelegd moesten worden. Maar
kleine Hendrik bloeide op en gaf
tijdens het voorbijgaan de grote af
en toe een duwtje en daarbij lachte
hij soms vals. Ook trok hij een deel
van de hofhouding naar zich toe. Die
bond hij aan zich door zich flink uit te
sloven en daarbij kreeg hij hulp van
de overburen die de machtswisseling
flink stimuleerden.
Hendrik sr. is inmiddels niet meer.
Zijn laatste opdracht heeft hij
vervuld. Lekker die soep met echte
stukken vlees. Het zal nog wel even
duren voordat de rust in het hok is
hersteld.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Verhulde waarheid
Zondag 21 maart zendt Horizon
van 9 tot 10 uur het derde deel in
de serie ‘Verhulde waarheid’ uit. Dit
keer over de waarheid achter de bijbelse verhalen. De uitzending wordt
herhaald van 17 tot 18 uur.
Aan de discussie nemen deel: Hans
van Ankeren, Wilnis, Hannie van
Diën, Mijdrecht, Harry Dijkstra,
Mijdrecht en pastor Wim Vernooij,
Vinkeveen. Horizon is te beluisteren
op radio Midpoint: kabel 101,9 FM
of ether 105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere
kabelfrequentie gelden).

DE GROENE VENEN

Atlantis D1 kampioen
Zaterdag 13 maart jl. vond de laatste wedstrijd van het zaalseizoen 20092010 plaats. De D1 van Atlantis stond een spannende wedstrijd te wachten.
Alleen met winst konden ze nog kampioen worden. Tijdens de uitwedstrijd
tegen Tempo in Alphen a/d Rijn moest gaan blijken of het team kampioenwaardig was. Vanaf de eerste minuut werd er fanatiek gestreden om
de punten. Tot aan de rust vielen de doelpunten met enige regelmaat aan
beide zijden. Met een achterstand van 5-6 ging het team de rust in. Na de
rust wist Atlantis nog een keer door te breken en de stand op 6-6 te zetten
en vlak voor tijd kwam het verlossende doelpunt van Yara van Es voor Atlantis. Na het eindsignaal van de scheidsrechter was er grote opluchting en
enorme vreugde. Onder toeziend oog van ouders, broertjes en zusjes werd
de D1 in de kantine van Atlantis op gepaste wijze gehuldigd.

Wilnis

Klucht: ‘De familie
Bale en… het plooirok mysterie’
De Toneelgroep van de Ontmoetingskerk te Wilnis speelt op vrijdag 26
en zaterdagavond 27 maart a.s. de
klucht: ‘De familie Bale en… het
plooirok mysterie’ in gebouw De
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis.
De aanvang is om 20.00 u.
Stel je voor, je hebt een razend
drukke week achter de rug, met veel
gezeur aan je hoofd, en je denkt van
een rustig weekend te gaan genieten.
Maar helaas… even vergeten dat
je schoonmoeder komt logeren met
haar nieuwe vriend. Schoonmoeder
op bezoek is voor de heer des huizes
al geen pretje, maar die vriend van
haar zorgt helemaal voor een zeer
onrustig weekend. Dochterlief zal
terecht opmerken: ‘Moeder, u valt
altijd op de verkeerde mannen!’
Kaarten voor beide voorstellingen
zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel
van Harberden, Herenweg 48 in Wilnis. De prijs is € 6,- p.p.
De netto-opbrengst van beide avonden is bestemd voor de Kerk.

Mijdrecht

Bijbelstudie avonden
in gemeente De Weg
De Evangelische gemeente De
Weg houdt op maandagavond
22 maart een Bijbelstudie- en toerustingsavond. Anton Doornebal
spreekt op deze avond over “Bent
U dat Heer”. U wordt hiervoor
van harte uitgenodigd. De avond
begint om 20.00 uur (vanaf 19.30
staat de koffie klaar).
Adres: Industrieweg 38F in Mijdrecht (ingang links naast Karwei).
Info: www.deweg.net

Concert met Hiddai
In de hervormde kerk van Loenen
aan de Vecht wordt op zaterdag 17
april een concert georganiseerd
door het Christelijk Gemengd Koor
Cantate Deo uit Katwijk aan den
Rijn en het Christelijk Gemengd
Koor Hiddai uit Wilnis. Beide koren
staan onder leiding van Jan Groenendaal. De avond begint om 20.00
uur (kerk open om 19.30 uur) en de
toegang is vrij.

Boven: Wilco Kuijlenburg, Suzanne Pijper, Joëlle Bakker, Amy Loman, Yara van Es,
Wendy Kentrop. Onder: Sander van Diemen, Sven van Putten, Rick Kuijlenburg,
Kevin Keijman, Jarni v.d. Wilt. Op de foto ontbreekt trainer/coach Jacob Bakker.

28 maart: Sfeervolle Paas - Open Dag
De Bonte Stal en Peploen organiseren een sfeervolle en gezellige Paas
Open Dag op zondag 28 maart van 11.00 tot 16.00 uur aan de Demmerikse Kade 17 (kaasboerderij v.d. Arend) te Vinkeveen.
In een vrolijke voorjaarssfeer wordt u getrakteerd op diverse activiteiten
voor groot en klein. Paaseieren zoeken, samen met de Paashaas, kuikentjes knutselen of lekker genieten van de aanstaande Paassfeer.
Er zijn Paasstukken te bewonderen en te koop, en u kunt zich inschrijven
voor een leuke Paasworkshop. Ook worden de diverse workshops voor
het komende seizoen voorgesteld. Dit jaar staan bijvoorbeeld op het
programma: eierdopjes of Paaskipjes beschilderen, buiten koken, koeien
beschilderen, Paas/voorjaarsstukken maken en servies beschilderen. Ook
zullen De Bonte Stal en Peploen dit jaar wat meer losse knutselmiddagen
organiseren voor jongens en meisjes, waarvoor iedereen zich gewoon kan
aanmelden. Voor de kinderfeestjes staan er ook weer wat nieuwe ideeën
op het programma.
Zoals u gewend bent bij De Bonte Stal en Peploen kunt u alvast de hele
Paas- en voorjaarssfeer komen proeven tijdens deze gezellige Open Dag.
Karin van der Scheur en Ingrid Hagenaars staan weer vol enthousiasme
voor u klaar. Kijk voor meer informatie op:
www.debontestal.nl of www.peploen.nl.

Hofland in Bedrijf
Kunst Centraal op de Sint Jozefschool
Alle kinderen van de Sint Jozefschool hebben dinsdagmiddag jl. meegedaan aan een ateliermiddag, met
als thema water. In kleine groepjes
werden drie programmaonderdelen
afgewerkt met culturele- en technische activiteiten. In de sporthal en
aula werd gedanst en bewogen met
én zonder muziek. In de leslokalen
werd geschilderd, gewerkt met
ecoline en leerden de kinderen
dramatiseren n.a.v. een verhaal. Voor

techniek kwamen diverse aspecten
aan de orde, zoals drijven, zinken,
water overhevelen d.m.v. een pijpje,
lopen over water, waterbaanproefjes,
drijvende objecten maken, oplossen
van poeders, bellen blazen, glazen
laten klinken en nog veel meer.
Spelenderwijs hebben de kinderen
veel geleerd. Dit was de eerste van
een serie van twee ateliermiddagen.
De volgende zal zijn op 15 juni.

Wil jij ook acrogymen op hoog niveau?
GVM’79 feliciteert al haar teams met de goede prestaties van de
afgelopen weekenden. Wil jij ook (op hoog niveau) acrogymmen? Kom
dan eens kijken in één van onze lessen of neem contact op met onze
acrogymafdeling. Meer informatie over acrogym in Mijdrecht kun je
vinden op www.gvm79.nl. We hopen je snel een keer te ontmoeten in de
gymzaal.

Groep 8 van de Hoflandschool uit Mijdrecht heeft meegedaan aan het Bizworldspel, een leuk en leerzaam spel op het gebied van ondernemen. Leo
van der Brugge, jarenlang zelf ondernemer, hielp de kinderen daarbij. Er
ontstond een heuse concurrentiestrijd tussen de drie opgerichte bedrijven:
'Crazy Colours', 'DeSfinx' en 'Color Change'. Aan groep 7 verkochten de
kinderen vriendschapsbandjes om hun inkomen zeker te stellen, zodat ze
de huur van het pand en de salarissen van het personeel konden blijven
betalen. Aan het eind van het spel werd vastgesteld welke groep de beste
ondernemer was, want dat kon men zien aan de waarde van de aandelen
en de inkomsten uit de verkoop. Bedrijf DeSfinx heeft uiteindelijk het spel
gewonnen.

St. Jozefschool wint Ronde Venen Korfbalcup
De winnaars van het scholentoernooi dat Korfbalvereniging Atlantis en
Korfbalvereniging De Vinken in de kerstvakantie organiseerden, speelden
woensdag 10 maart jl. tegen elkaar in Sporthal de Phoenix te Mijdrecht
om de Ronde Venen Korfbalcup. Winnaar in Vinkeveen was de Jozefschool
met een team samengesteld uit de groepen 7 en 8. Winnaar in Mijdrecht
was de Eendracht. Beide
teams wilden niet voor
elkaar onderdoen. Tot het
einde aan toe bleven de
kinderen van De Eendracht er voor vechten,
maar helaas kwam het
niet tot scoren. Met een
0-7 overwinning ging
de beker voor het derde
opeenvolgende jaar naar
Vinkeveen. Winnaar de St.
Jozefschool mag de cup
meenemen om op school
met trots te presenteren.
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Veenlopers ontvangen AED van Rabo Dichtbijfonds
Ruud van der Vliet, algemeen directeur van Rabobank Rijn en Veenstromen, heeft een AED unit overhandigd
aan Frans Bosman, voorzitter van AV
De Veenlopers.
AV De Veenlopers is een hardloopvereniging met de focus op de midden
en lange afstand. Hiervoor wordt
wekelijks getraind op de dinsdag- en
donderdagavond van 19.30-21.00
uur op de Rendementsweg op het
Mijdrechtse bedrijventerrein.
Afgelopen jaren heeft het bestuur
veel geïnvesteerd in het opleiden van
trainers. De vereniging heeft nu maar
liefst zeven gediplomeerde trainers.
Zij verzorgen de trainingen in de
diverse groepen, van beginners tot
gevorderde lopers. Daarnaast is de
nodige aandacht besteed aan de promotie binnen De Ronde Venen. Het
ledenaantal is - ook onder invloed

van de landelijke trend om gezonder
te leven - toegenomen van 55 leden
in 2004 tot 146 leden eind december
2009. Dit is het hoogste aantal leden
in de 25-jarige geschiedenis van De
Veenlopers. Het 25-jarig jubileum
werd in december gevierd.
Het bestuur van De Veenlopers
streeft naar de verbetering van haar
leden in al haar facetten. Een AED
unit in de directe nabijheid van het
trainingsparcours kan daarin een
belangrijke bijdrage leveren. Voor de
AED unit werd een donatie aanvraag
gedaan bij het Rabo Dichtbijfonds van
Rabobank Rijn en Veenstromen. Het
bestuur en leden van de Veenlopers
waren zeer verheugd dat deze aanvraag een positieve beslissing kreeg.
Dankzij deze donatie is snelle hulp bij
een calamiteit mogelijk.

Kort Nieuws
Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert

Vriendjes en vriendinnetjesdag bij
Tennisvereniging De Ronde Vener
Tennisvereniging De Ronde Vener organiseert a.s. zondag 21 maart a.s. een
open dag voor de jeugd van 5 t/m 17 jaar. Er wordt gestart om 10.00 uur en
het duurt tot ongeveer 13.00 uur. Iedereen is welkom om kennis te maken met
tennis, of je nu lid bent of niet.
Je kunt je inschrijven per e-mail via tec@tvdrv.nl, maar je kunt ook gewoon om
10.00 uur langskomen. Heb je geen racket, dan zijn er tennisrackets aanwezig.
Wil jij weleens weten hoe het gaat bij ons op de tennisclub, kom dan gerust
langs om te tennissen en neem een vriendje of vriendinnetje mee. Onze tennisleraar Ruud van der Helm is deze dag ook aanwezig en gaat o.a. verschillende tennisoefeningen met jullie doen. Ook zijn leden van de jeugdcommissie
aanwezig, om vragen te beantwoorden over het reilen en zeilen van onze club.
Mochten jullie eerder vragen hebben, bel dan gerust met Anja Pauw, 287530
of Karin Marsen, 274539. En natuurlijk wordt er voor de jeugd voor drinken
en wat lekkers gezorgd. Hopelijk zien we jullie dan zondag 21 maart om
10.00 uur op ons tennispark (rechts van De Meijert door het park).

Zaterdag 20 maart is de volgende
verzamelaarsbeurs, georganiseerd
door verzamelaarsvereniging De
Ronde Venen, in De Meijert van 9.30
tot 13.00 uur. Ruilen en kopen van
postzegels, sigarenbandjes, bankbiljetten, telefoonkaarten, ansichtkaarten.
Maar ook boeken uit de regio, voetbalplaatjes, winkelwagenmuntjes en
(euro)munten. Vragers en aanbieders kunnen verder via het prikbord
met elkaar in contact komen. Bij
de aanwezige handelaren zijn er
dikwijls aanbiedingen met aantrekkelijke kortingen.
Toegang tot 12 jaar is gratis, vanaf
12 jaar 1 euro; leden 50 eurocent.
Voor huur van tafels en meer informatie kan men bellen naar mevr.
N. Zwitserlood, 0297-289322. Zie
verder ook de website:

www.verzamelaarsrondevenen.nl

De Ronde Venen

Wintersportreis
Spel en Sport 55Plus

VLC danst planken
uit de vloer
Vorige week donderdag en vrijdag
voerden leerlingen van het VLC
de musical 'Night fever' op, in de
aula van het Veenlanden College
te Mijdrecht. De musical, geregisseerd door Tamara Scheers, werd
druk bezocht. Zowel het publiek
als de medewerkers van de musical
waren razend enthousiast over het
resultaat dat op de planken werd
gebracht, na een maandenlange
voorbereiding.
Night Fever gaat over de in New
York wonende Tony Manero,
gespeeld door Joel Knightley.
Tony komt uit een arm gezin en
werkt zes dagen per week in een
hamburgertent. Regelmatig ligt
hij overhoop met zijn ouders die
hem graag, net als zijn oudere zus,
zien gaan studeren. Dit lijkt Tony
echter niets. Als de disco waar hij
wekelijks met vrienden komt een

danswedstrijd met een heleboel
prijzengeld organiseert, besluit
Tony hier aan mee te doen. Als
danspartner heeft Tony de knappe,
arrogante, Cindy (Nienke v.d. Meij).
Door de wedstrijd te winnen hoopt
Tony een toekomst te krijgen.
Tamara Scheers is erg tevreden
over de uitvoering en over de
combinatie van afgespeelde en live
uitgevoerde nummers. De band met
achtergrondkoor en verschillende
zangers en zangeressen deden het
goed bij de musical uitvoering. Een
groot deel van de dansnummers
werd live uitgevoerd. Het was
voor Joel de eerste keer dat hij
mee deed aan de schoolmusical. De
inschrijving was voor hem eigenlijk
een grap, maar hij kwam door de
auditie en werd uitgekozen voor de
hoofdrol.

Knipactie voor Stichting Haarwensen
levert 10 vlechten op
Warner Home Video organiseerde op zondag 13 maart ter gelegenheid van
de blu-ray en dvd release van ‘My Sister’s Keeper’ een bijzondere knipactie
voor Stichting Haarwensen. Tien vrouwen in de leeftijd van 11 jaar tot
39 jaar lieten in de kapsalon van het AMC tegelijkertijd hun lange haren
knippen. Van het gedoneerde haar maakt Stichting Haarwensen pruiken
voor kinderen die door medische behandelingen of een andere vorm van
kaalhoofdigheid in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. De
dramafilm My Sister’s Keeper vertelt het verhaal van het meisje Kate die
leukemie heeft en de invloed die deze ziekte heeft op het hele gezin. Als
Kate kaal wordt scheert haar moeder (Cameron Diaz) ook haar eigen haar
af om haar zieke dochter te steunen.

Vincent Veenenberg nieuwe voorzitter JAC
Vincent Veenenberg is de nieuwe
voorzitter van de JAC. Hij volgt
voorzitter Maarten van der Greft op,
die sinds de oprichting in 2002 lid is
geweest van de Adviescommissie voor
Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC). De
laatste vier jaar was Maarten voorzitter van de JAC. Als reactie op zijn
afscheid zei Maarten het volgende:
“De JAC heeft in de loop der jaren
veel bereikt en ik ben blij dat ik daar
aan heb meegewerkt. Het is nu tijd
voor iets anders, voor mij en voor de
JAC.”
De JAC nam ook afscheid van algemeen lid Daniëlla Vellinga. Annika
Borgstede trad toe als nieuw lid.
Door het afscheid van Maarten en

Daniëlla is er weer ruimte voor
nieuwe leden. Wil jij mee praten over
belangrijke zaken? Zoals: woningbouw voor starters, de komst van een
grote discotheek in onze gemeente of
sportvoorzieningen dan is de JAC iets
voor jou.
De JAC heeft in het
verleden aangetoond
dat ze daadwerkelijk
iets kan bereiken. Als
je lid wilt worden,
meld je dan aan.
Voorwaarde is wel dat
je tussen de 15 en 23
bent en in De Ronde
Venen woont.
Voor meer informatie

Een groep van 42 wintersportliefhebbers van de Stichting Spel en
Sport 55Plus uit De Ronde Venen
heeft in het Oostenrijkse Nassereith
een zeer geslaagde wintersport
gevierd. Dankzij de gymlessen die
de deelnemers iedere week trouw
volgden, was iedereen goed voorbereid op het skiën, langlaufen, of een
fikse wandeling in de sneeuw. De
meeste kenden elkaar natuurlijk al
van de gymgroep, zodat de stemming er meteen al goed inzat. Mede
door de geweldige buschauffeur
is dat de hele week zo gebleven.
Iedere dag werd met de bus een
ander gebied aangedaan en de
deelnemers konden naar believen
wandelen, langlaufen of skiën. Na
een voorspoedige terugreis, ondanks
hevige sneeuwval, is het hele gezelschap zonder blessures weer in De
Ronde Venen gearriveerd. Met dank
aan de organisatie van de Stichting
Spel en Sport 55 Plus.

kun je terecht op onze website:

www.jac-derondevenen.nl.
V.l.n.r. Vincent Veenenberg, Wethouder
Jan van Breukelen en Maarten van der
Greft.
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Bozenhoven 108, Mijdrecht
Zeer centraal, vlakbij het centrum van Mijdrecht, ligt deze onder architectuur gebouwde
woning. Van buiten is het al een opvallend bouwwerk door de bijzondere vormen die
gebruikt zijn, dus de binnenkant moet wel net zo opvallend zijn.
De voordeur, met een leuk rond glas in lood raam erin, wordt open gedaan door de huidige bewoners. Erg leuk dat ik een kijkje mag nemen in deze woning.
door carin van tellingen

Ik kom binnen in de ruime hal van
waaruit we de woonkeuken inlopen.
De keuken ligt aan de straatkant en
is natuurlijk voorzien van alle benodigde apparatuur. Er kan met gemak
een eettafel staan langs de half ronde
muur in de keuken waardoor het echt
een gezellige woonkeuken is.
Vanuit de keuken kom je de woonkamer in die erg ruim en vooral erg
licht is doordat je omringd wordt door
grote ramen. Je kunt natuurlijk zelf
indelen waar je gordijnen hangt maar
doordat je de tuin in kijkt, die rondom
voorzien is van prachtige begroeiing
en een grote vijver, zit je toch lekker
vrij. Door de open slaande deuren
loop je zo de tuin in die goed onderhouden is en verschillende leuke
plekjes heeft om te zitten.
Terug naar de woonkamer waar je
twee zitgedeeltes kunt creëren, één
in de serre en één bij de houtkachel

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

die hier geplaatst is. De plavuizen
vloer is voorzien van vloerverwarming dus koud zul je het hier niet snel
hebben. Er is een mooie wandkast
geplaatst waarboven verschillende
glas in lood raampjes zitten. Als de
zon hierdoor naar binnen schijnt is
dit een prachtig gezicht. Erg leuk
gedaan. We lopen weer naar de hal,
achter de ronde muur van de keuken
langs waar je nog ruimte hebt om een
bureau of een kast te plaatsen zonder
dat dit echt in het zicht staat.
Vanuit de hal heb je toegang tot de
bijkeuken en een ruime kelder waar
je je voorraad boodschappen kwijt
kunt, maar die je ook als wijnkelder
zou kunnen gebruiken.
We komen in de garage waar voldoende bergruimte aanwezig is zoals
een grote kastenwand en een bergzolder. Naast het feit dat je hier een
auto kunt parkeren is het mogelijk
om de garage te verbouwen tot een
slaapkamer met badkamer.
Een andere mogelijkheid is om hier
een kantoor- of praktijkruimte van te
maken.
Voor de garage is een oprit zodat
je alsnog je auto voor de deur kunt
parkeren.
We gaan naar boven waar twee
ruime slaapkamers en een luxe badkamer zijn. De ouderslaapkamer en
de badkamer geven toegang tot een
heerlijk dakterras waar je zomers
natuurlijk volop gebruik van kunt maken. Ook is er een vide/bergzolder in
de ouderslaapkamer die te bereiken
is via een vlizotrap.
De badkamer heeft een luxe hoekbad, een aparte douche, vloerverwarming en een op maat gemaakt
wastafelmeubel. Op de overloop is
een separaat toilet geplaatst wat
natuurlijk erg prettig is.

In deze
woning is
gelet op detail
en gemak.
Dingen die
me zijn
opgevallen
zijn de mooie
glas in lood
raampjes,
de ronde
vormen, de
ruime en zeer
lichte woonkamer en de sfeervolle
tuin. En dan vergeet ik nog te noemen het centrale stofzuigsysteem wat
door het hele huis is ingebouwd.
Kortom zeker een aanrader om deze
woning te bezoeken tijdens de open
huizen route op zaterdag 27 maart.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt		 1
Snelweg A2		 9,9
Bushalte		 0,2
Basisschool		 0,7
Sportschool		 1,2
Zaterdag 27 maart is er open
huis van 11.00 uur tot 15.00 uur

Facts & Figures
Bozenhoven 108, Mijdrecht
Vraagprijs € 695.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 397 m2
Inhoud 635 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP: WWW.DEGROENEVENEN.NL
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Zondagavond rond 19.00 uur zag een bewoner van de Aquamarijn vlammen uit de schoorsteen komen en belde 112. Toen de brandweer arriveerde was er niets meer te zien. De
brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de schoorsteen geraagd.		
foto rob isaacs

De Vinken E2 heeft er een goed seizoen
op zitten! Met maar twee verloren wedstrijden en heel veel inzet zijn ze gedeeld
kampioen geworden. Ze hebben er veel
bijgeleerd en op het veld gaan ze weer
net zo veel hun best doen! Gefeliciteerd!!

Zaterdag jl. vond een spannende gebeurtenis plaats in de kantine van
HSV in De Hoef. Coach Ron had namelijk een sponsor gevonden voor
het team F2 en om 10.00 uur was er een feestje waar de prachtige
trainingspakken werden uitgereikt. Schijf staat er op de achterkant van
de trainingsjasjes en een afbeelding van een mannetje met een rode
pet, die alles in één hand heeft. Het is het logo van de Schijf Groep uit
Uithoorn. Er moest ook nog even een prestatie worden verricht op het
voetbalveld en de wedstrijd tegen de geduchte tegenstander uit 's
Gravenland eindigde in een 3-3 gelijkspel. De sponsor heeft genoten
van het mooie spel en doorzettingsvermogen van de F2 om tot het
eind te knokken voor de overwinning.

De Nationale
Boomfeestdag
is een ware
traditie geworden. Samen met bijna 500 leerlingen, afkomstig van alle basisscholen
in De Ronde Venen, gingen de collegeleden woendag jl. op pad voor
snoei- en knotactiviteiten in het openbaar groen in de gemeente.
Het officiële startsein werd gegeven door burgemeester Marianne
Burgman. Wethouder Jacques Dekker stak de handen uit de mouwen
langs de Oude Spoorbaan in De Hoef.
foto peter bakker

In het kader van fondsenwerving voor goede doelen organiseert de
Mijdrechtse Rotaryclub jaarlijks het bedrijventoernooi om de Ronde
Venen Cup in samenwerking met sv Argon. In het kader van deze
samenwerking is vorige week donderdag tijdens de rust van de wedstrijd tussen Argon en AFC door Pieter Boogaard (rechts) namens
de Rotaryclub een cadeaucheque overhandigd aan Hen Hogervorst,
bestuurslid veldvoetbal van de sv Argon. Die was zeer blij met deze
prachtige ondersteuning. Dit jaar vindt de Ronde Venen Cup, hét
bedrijvenvoetbaltoernooi, plaats op zaterdag 29 mei a.s.
In onze krant van volgende week leest u er meer over!

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

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

DE GROENE VENEN

Agenda
Natuur

Zaterdag 20 maart, Winternatuurwandeling.
Verzamelen: 10.00 uur, Begraafplaats Wilnis
Lengte wandeling: tussen de 5 en 8 km.
Opgave is niet nodig en de wandeling gaat altijd door
alleen bij extreme gladheid wordt niet gelopen.
Kom af en toe met de auto want soms moeten we een
klein stukje rijden naar het startpunt.
Aan het begin van de wandeling zal verteld worden
waar de tocht heengaat en wat het aandachtspunt van
die ochtend is. Op deze korte wandelingen van het
IVN die in het winterhalfjaar worden gehouden gaat
het om het buiten zijn, om de frisse winterlucht, de
wolken en de vergezichten in de polder. Trek daarom
stevige wandelschoenen aan en neem een rugzakje
met (warm)drinken, regenkleding e.d. mee. Voor
IVN- leden en –donateurs is de wandeling gratis,
anderen betalen 1,50 euro.
Info: Elza Vis, tel 0297 261316

Concert
Gitaarconcert Eline Hofstra, zaterdagavond 20
maart, De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen
Eline Hofstra, die klassiek gitaar aan het Koninklijk
Concervatorium in Den Haag studeert, geeft een
concert. Zij speelt Bach, Turina en Ponce, haar programma voor het Euroconcours 2010, dat ook deze
maand zal plaatsvinden.
Na de pauze treedt master student Victor LandeiraSánchez op, die het publiek met zijn gitaarspel in
Spaanse sferen zal brengen.
Het concert door deze twee jonge getalenteerde
musici begint om 20:00 uur en de toegang is 5 euro.

Lezing
Dialezing Andalucia, woensdag 24 maart
Tijd: 20:00 – 22.30 uur, De Boei – Vinkeveen
In het spoor van Romeinen, Moren en de Reconquista
(herovering). In Zuid Spanje reizen we eeuwen terug
in de tijd. Overal zie je de erfenis van oude culturen:
de Romeinse van Itálica, de Moorse met architecturale toppers als het Alhambra en de moskee van Cordoba. Na de Reconquista is de prachtige kathedraal van
Sevilla gebouwd, het derde grootse kerkgebouw van
Europa en tevens het grootste gotische kerkgebouw
ter wereld. Indrukwekkend zijn de dagelijkse processies in de Semana Santa (de Goede Week, de week
voor Pasen) door de straten van Dos Hermanas.

www.cursusproject.nl

Toneel
Toneelvereniging De Opregte Amateur speelt
‘Groeten van de Veluwe’ op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart, Theater De Springbok, De Hoef
‘Groeten van de Veluwe’ van Carl Slotboom speelt
op een camping op de Veluwe en gaat over de licht
(?) asociale familie Bruinsma, over wie de toneelgroep al eens eerder een stuk op het repertoire had
staan. Ditmaal gaan ze op vakantie op de Veluwe
en ontmoeten de familie Zwaanswijk, die voor het
eerst een camping bezoekt. Dat botst natuurlijk
en dreigt compleet uit de hand te lopen, alhoewel
de wending aan het einde toch veel goeds voor de
toekomst van beide families belooft.

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

Hadden de decorbouwers al een flinke uitdaging
om een camping op het toneel te verwezenlijken,
de technische groep zorgt weer voor de nodige
special effects, wordt er soms in het (bijna) donker
gespeeld en staat het plezier dat de spelers nu al in
de voorbereiding hebben garant voor een avond vol
vertier!
De voorstellingen starten om 20:00 in het theater
De Springbok, Oostzijde 65a in De Hoef. De zaal
is open vanaf 19:00 uur en na afloop is uiteraard
de bar open en kunt u het stuk nabespreken met de
spelers en andere leden van de vereniging. Gezien
de belangstelling is reserveren zeer raadzaam. Reserveren kan via de website www.opregteamateur.nl
(tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman
(0297 – 593291).

Familieberichten

DE GROENE VENEN 		

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
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Ada & Lau Hespe

21 maart 50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Sandra, Patrick, Koen en Emma

LEO VERSLEIJEN

Vyendra RÖling

20 jaar!

50 JAAR
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Wijnkoperij De Gouden Ton kiest voor
virtuele serveromgeving van SolidQ IT
Wijnkoperij De Gouden Ton (www.degoudenton.nl) is een franchiseorganisatie met acht
winkels en is sterk groeiende. In de winkels tref je niet alleen de allerfijnste wijnen aan,
maar ook olie, azijn en prachtige grappa’s maken deel uit van het assortiment. Het toonaangevende internationale wijnmagazine Wine Business International riep Wijnkoperij De
Gouden Ton uit tot ‘Best Wine Retailer in the Netherlands’, een predikaat om trots op te
zijn. Door de aanhoudende groei van het bedrijf ontstond het afgelopen jaar de wens om
te gaan werken in een gecentraliseerde ICT-omgeving.
In SolidQ IT te Mijdrecht vonden zij uiteindelijk
hiervoor de beste partner. Eigenaar/ franchisegever Nico McGough: “We hebben onze ICT
nu gecentraliseerd op één locatie. Dat levert
ons en onze winkels tijdswinst op, vanwege de
overzichtelijke en gedeelde documentenstroom,
maar het betekent ook een verlaging van beheerskosten. Zaken als monitoring en back-up
zijn nu centraal en goed geregeld. In SolidQ IT
hebben wij de partner gevonden die ons met
haar ideeën verder heeft geholpen, die inmiddels al onze ICT zaken naar volle tevredenheid
regelt en die samen met ons mee groeit.”
Wijnkoperij De Gouden Ton maakt gebruik van
het nieuwe, zeer hoogwaardige 'virtuele' serverplatform
van SolidQ IT. "Met virtueel
bedoelen we, dat de server
niet meer bij de klant op kantoor staat, maar op afstand,
in een beveiligd datacentrum.
Het grote voordeel hiervan is,
dat je enorm op de kosten van
automatisering bespaart. Je
hoeft immers zelf geen eigen
server meer aan te schaffen,
geen software en je bent geen
kosten kwijt voor onderhoud.
In plaats daarvan betaal je
een vast bedrag per maand

voor je eigen server op afstand, inclusief beheer,
backup, beveiliging en anti-virus,” aldus Jeroen
Louw van SolidQ IT. Deze oplossing werkt uitstekend voor Wijnkoperij De Gouden Ton, maar
is uiteraard ook voor andere bedrijven een
goede manier om de drempel naar een eigen
server weg te nemen. Een ander voordeel is
de flexibiliteit die een virtuele server biedt om
bij snelle groei schaalbaar te kunnen worden
aangepast en biedt het zekerheid bij eventuele uitval van de server. Kortom, wilt u op uw
gemak eens doorpraten over de mogelijkheden
voor uw organisatie, neem dan contact op met
SolidQ IT op 0297-385255 of kijk op
www.solidq.nl.
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Rebecca derde generatie van Nieuwkerk

In de wereld van olie en smeermiddelen staat een vrouw aan het roer

Drie generaties van Nieuwkerk, Henny, Rebeca, grootmoeder Van Nieuwkerk en Benny.
Het mag tamelijk ongewoon worden genoemd dat het management
van een autobedrijf door een vrouw wordt uitgevoerd. In een wereld
die gevoelsmatig door mannen wordt beheerst wordt nog wel eens
vreemd opgekeken als Rebecca van Nieuwkerk zich als directrice van
een viertal bedrijven presenteert. Extra bijzonder is het dat het om een
familiebedrijf waar Rebecca de derde generatie vertegenwoordigt. Tijdens een kennismaking blijkt dat ze haar mannetje staat.
Rebecca ontvangt ons in het in
2009 nieuw geopende bedrijf in
Amsterdam Zuid-Oost. Een van de
vestigingen in de reeks van vier;
Mijdrecht, Alphen aan de Rijn en
Hilversum. Net toen de economie
neerwaarts ging en er rake klappen
vielen openden wij de deuren van
dit pand. Er ging toen wel iets door
mij heen vertelt Rebecca. Je bent
als ondernemer toch maar verant-

woordelijk voor 50 personeelsleden
en hun achterban. De neergang
heeft ons echter wel gestimuleerd
op volle kracht door te gaan. Dat is
een Honda dealer eigen. Van nature
doen we alles aan om een klant
binnen te halen en later ook binnenboord te houden. Die eigenschappen
zijn ons goed van pas gekomen.
Natuurlijk zijn we ook een beetje
door premier Balkenende in het

zadel gebleven. Onze Hybride doet
het meer dan goed. Met name in de
zakenwereld scoort het model meer
dan prima. Die 14% bijtelling, daar
zijn we blij mee. Daar blijven we de
concurrentie mee voor.
Rebecca is verantwoordelijk voor
alle vier de vestigingen. Samen
met de broer van mijn vader en
mijn vader nemen we strategische
beslissingen en zorgen er mede
voor dat de zaken goed blijven
gaan. Mensen kijken nog wel eens
vreemd op als Rebecca inspringt als
magazijnmedewerkster en vragen
dan vaak naar de echte magazijnman. Die mensen wekt ze snel
uit de droom dat een vrouw niet
in deze omgeving past. Dat geldt
overigens ook voor het technische
deel van het bedrijf waar ze samen
met de chef werkplaats problemen
te lijf gaat. “Ik duik nog wel eens
mee onder de motorkap, zeker als
er bijzondere reparaties moeten
worden uitgevoerd. Ik ben uit het
hout gesneden wat van nature
nieuwsgierigheid inhoudt. Daarbij
vind ik het belangrijk te weten wat
werkzaamheden inhouden, hoe zou
ik anders mensen kunnen aansturen.”
Als vrouw stapje extra zetten
“Wel vind ik dat je als vrouw een
stapje extra moet zetten voordat
je wordt geaccepteerd als leidinggevende binnen een familiebedrijf.
Vooral in het begin zagen ze me

toch als een soort spion, het is goed
te zien dat er nu anders tegen mij
wordt aangekeken. Ik denk dat het
ook te maken heeft van mijn rol
als moeder van een prachtige zoon.
Mijn mensen zien dat denk ik als
een bevestiging dat ik een normaal
mens ben. Wel met sterke ambities,
daar ben ik overigens best wel trots
op. Maar wat ik al zei, mijn zoon is
belangrijk voor mij. Als ik ’s avonds
over de drempel stap en het soms
ook wel eens echt heb gehad, is de
begroeting van ons kind van groot
belang. Het mag ook wel eens gezegd worden dat mijn partner een
deel van ons succes is. Hij neemt
een stuk zorg over en stelt mij
daardoor in staat te functioneren,”
aldus Rebecca.
Grenzen verleggen
“Mijn grote uitdaging is onze
mensen te motiveren te groeien en
daardoor hun eigen grenzen te verleggen. Dat doen we door ze kansen
te bieden die ze zelf kunnen pakken
en zodoende door kunnen groeien.”
“Ik wil nog eens onderstrepen dat
ons bedrijf een familiebedrijf is en
het feit dat mijn opa en oma ruim
40 jaar geleden aan de basis van
het hedendaagse succes stonden,
stimuleert de vorige en huidige
generatie. Hun normen en waarden (hard werken, eerlijk naar de
klanten, duidelijke afspraken, goede
kwaliteit) zijn ook vandaag de dag
nog de leidraad voor de bedrijven.

Deze leidraad is zelfs zo sterk dat
het personeel erop wordt geselecteerd en afgerekend.”
Geen aangewaaid kunstje
Denk nu niet dat het overnemen van
een familiebedrijf een aangewaaid
kunstje is. “Nee, ik haalde al eerder
aan dat ik als spion werd gezien,
het is een zaak van veel vooroordelen die je allemaal teniet moet
doen. De zittende directie beoordeelt je, terecht, kritisch, de medewerkers stellen je vanaf dag een op
de proef. De uitdaging mag je dan
ook zwaar noemen, maar zonder
strijd geen overwinning toch?”
Rebecca’s idee wat de toekomst
betreft? “Mijn kerntaak is er voor
te zorgen dat Automotive-centre
Van Nieuwkerk blijft wie en wat
we zijn. Een betrouwbaar bedrijf
waar een je auto met een gerust
hart kunt aanschaffen en kunt laten
onderhouden. Een grote onderhoudsbeurt die wel eens vijfhonderd
euro kan kosten moet goed worden
uitgevoerd, de klant moet volledig op ons kunnen vertrouwen. Ik
vertegenwoordig de derde generatie Van Nieuwkerk en ik ben er
trots op vorm te mogen geven aan
het bedrijf dat ruim 10% van de
verkopen van het merk Honda voor
haar rekening neemt. We mogen,
als Flagshipstore, een voorbeeld
zijn voor andere Honda vestigingen,
is dat geen uitdaging?”

Inloophuis 't Anker al zes jaar
actief in lotgenotencontact
Op steeds meer locaties in Nederland verrijzen tegenwoordig inloophuizen, plaatsen waar mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden terecht kunnen voor een luisterend oor, een arm om je heen, maar ook voor tal
van activiteiten. Inloophuis 't Anker in Mijdrecht staat deze week stil bij het zesjarig bestaan; een beter bewijs dat deze vorm van lotgenotencontact werkt is er niet.
Afgelopen woensdag 17 maart ging
de vlag uit en natuurlijk was er
taart voor de gasten (in het ziekenhuis ben je patiënt, in het inloophuis
ben je gast) en vrijwilligers, maar
een echt feest wordt het niet. Of
toch wel? "Elk jaar organiseren we
op onze verjaardag een 'verwendag'
voor de gasten. Ze worden dan een
hele dag extra in de watten gelegd
door deskundige verwenners die
dit belangeloos aanbieden. Je moet
dan denken aan behandelingen als
pedicure, manicure, voetreflexologie, massage (stoelbehandeling),
schoonheidsbehandeling, reiki en
therapeutic touch," aldus Bert
Schaap, coördinator van Inloophuis
't Anker. Samen met een team van
zo'n 20 gastvrouwen en -heren
zorgt hij dat het gasten aan niets
ontbreekt op de dinsdagen en donderdagen dat 't Anker is geopend.
"Gasten komen voor een praatje,
een kop koffie, maar ook voor de

activiteiten die we organiseren. Er
is een actieve schilder- en tekengroep die ook regelmatig exposeert,
er is yoga, we houden elke twee weken ronde tafelgesprekken en een
paar keer per jaar organiseren we
een thema-avond met gastsprekers.
Afgelopen najaar was er een bijeenkomst over huidkanker, op 20 april
a.s. organiseren we een bijeenkomst
over baarmoederhalskanker."
Warm bad
Netty van Buuren is één van de
gasten die regelmatig 't Anker
bezoekt. Ze doet mee aan yoga en
aan de ronde tafelgesprekken en
maakt bovendien deel uit van het
eigen smartlappenkoor van het inloophuis: 'Licht het Anker.' "Zingen
blijkt een geweldige uitlaapklep te
zijn. Het laadt je batterij weer op en
je kunt alle zorgen lekker van je af
zingen." Een kennis van Netty, die
ook gast is in 't Anker, haalde haar

over om ook eens te komen kijken.
"Eerst wilde ik helemaal niet en
dacht dat ik het allemaal wel alleen
kon klaren. Uiteindelijk ben ik toch
meegegaan en gebleven. Het voelt
echt als een warm bad en het is
helemaal niet zo dat we de hele
dag zware en moeilijke gesprekken
voeren. Dat is juist het goede. Maar
àls je een traan laat, dan is er altijd
iemand die een arm om je heen
slaat, soms is dat een gastvrouw en
soms gewoon een andere gast. Kijk,
je bent lotgenoten en je kunt elkaar
vertellen wat je meemaakt. De
buitenwereld voelt dat toch anders
aan."
Je krijgt meer terug dan dat je er
in stopt
Hennie in 't Hout is één van de
gastvrouwen van het inloophuis.
Samen met twee van haar collega's
be'mant' ze de dinsdag in 't Anker
en ook geeft ze leiding aan een

'beweeggroepje'. "Ik was gestopt
met werken, altijd actief geweest in
het verenigingsleven en was op zoek
naar iets waar ik meer voldoening
uit kon halen. Ruim drieënhalf jaar
geleden ben ik in contact gekomen met het team hier en dat was
precies wat ik zocht." Moeilijk of
zwaar vindt ze het niet. "Natuurlijk
maken we ook nare dingen mee,
maar het feit dat je er kunt zijn
voor anderen, dat je een luisterend
oor kunt bieden en dat je ziet dat
mensen aan het eind van de dag
tevreden en opgeladen weggaan,
maakt dat het zinvol is. Ik vind dat
je er meer voor terug krijgt dan dat
je er in stopt."
Nieuwe huisvesting topprioriteit
Inloophuis 't Anker is gevestigd in
het Immitsj-gebouw van jongerenvereniging AJOC, dat overdag leeg
staat. Er wordt dankbaar gebruik
gemaakt van de ruimte, maar

ideaal is het niet. Vooral het feit
dat er geen goede opbergruimte is
waardoor materialen en apparatuur
in een stalen container voor de deur
moeten worden opgeborgen, levert
nog wel eens problemen op. Tijdens
de lange vorstperiode deze winter,
kwam regelmatig de verf voor
de schildergroep bevroren uit de
container. De huidige ruimte staat
uitbreiding van de activiteiten, en
dus groei, in de weg. "Nieuwe huisvesting is prioriteit nummer één,"
verwoordt voorzitter Chris Gispen
van Stichting Inloophuis 't Anker
de behoefte. 't Anker is financieel
volledig afhankelijk van donaties en
sponsors en moet het zonder subsidie stellen. Dat uitgangspunt maakt
het zoeken naar nieuwe ruimte
lastig, want waar moet je -zeker
in deze tijd- de financiële middelen vandaan halen? We voeren
momenteel overleg met een aantal
partijen. Het zou mooi zijn onze
zevende verjaardag in een nieuwe
accommodatie te kunnen vieren."

Inloophuis 't Anker is geopend op
dinsdag (10-16 uur) en op donderdag
(10-15.30 uur). Adres: Windmolen 75
te Mijdrecht.Alle informatie kan men
vinden op: www.inloophuishetanker.nl

Kom in de kas op z
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In de kassen van Van der Wilt Gerbera's staan ca. 185.000 gerberaplanten op een oppervlakte van 3,2 hectare. Op jaarbasis verwerkt
het bedrijf zo'n 20 miljoen minigerbera's. Met een computergestuurd
druppelsysteem krijgen de planten water en voedingsstoffen toegediend,
alsmede vloeibare CO2, dat het groeiproces gunstig beïnvloedt. Er worden alleen biologische bestrijdingsmiddelen ingezet.
's Winters wordt er bijgelicht met een eigen warmte-kracht-koppeling
centrale, die tevens warmte levert aan de kas en stroom teruggeeft aan
het net. Het verwerkingsproces van de minigerbera's geschiedt met kettingbaan en bosmachines.
Tuinderslaan 12
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297-593341

Zaterdag 27 maart a.s. vindt ook in De Ro
open dag van de glastuinbouw. Op deze p
nemers, die van 10.00 tot 16.00 uur de d
publiek. De opening vindt plaats om 11.00
wordt verricht door Boer Hans, bekend va
Hans wordt vergezeld door vriendin Audr
beravariant wordt gedoopt, die is g

Gedurende de dag zijn er vier paashazen
worden geschminkt, is er een luchtkussen
koe. Bij diverse bedrijven is kunst te bew
schil

Doe gezond en pak de fiets om de deelnem
nen parkeren aan het eind van de Schatt
Windmolen. Vier busjes rijden langs de rou
te bre

Zorgtuinderij De Kweektuin is een initiatief van de familie Koolhaas,
die al weer een aantal jaren actief is met het runnen van een 'zorgboerderij', een combinatie van het telen van biologische producten én het
geven van aandacht aan en zorg voor de kwetsbare medemens. Inmiddels is een aantal mensen actief binnen de tuinderij en heeft daardoor
een zinvolle dagbesteding gevonden. Ook de lokale overheid steunt deze
ontwikkeling. Tijdens de open dag krijgt u een beeld hoe biologische
groenten worden verbouwd, er zijn groepsrondleidingen om 12.00 en
15.00 uur, en u kunt producten kopen die ter plekke worden verbouwd.
Kent u ze nog: schorseneren, meiraapjes of pastinaak? Bij De Kweektuin vindt u ze nog!
Tuinderslaan 10
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297-593722
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Karin van Dierendonck geeft tijdens Kom in de
Kas gezellige workshops speciaal voor kinderen.
Na een rondleiding in de gerberakwekerij van Aad
van der Wilt kun je bij Karin van Dierendonck zelf
met gerbera’s aan de slag. Er zijn leuke potten
om te beschilderen en natuurlijk zijn er gerbera’s
in overvloed om te verwerken tot een mooi
bloemstuk dat je mee naar huis mag nemen. Een
workshop duurt een half uur tot een uur en alle
kinderen worden goed begeleid. Deelname aan
de workshop is gratis en alle kinderen krijgen een
glaasje limonade. Voor de ouders is er natuurlijk
een kopje koffie of thee.
Paas- en zomerworkshops
Fiets zaterdag langs om een overzicht te krijgen van de paas- en zomerworkshops. Je kunt
je meteen inschrijven, maar vol is vol! Als je je
tijdens het “Kom in de kas”-weekend samen met
een vriendin inschrijft voor een workshop, krijgen
jullie maar liefst 10% korting op het cursusgeld.
Meer informatie kun je vinden op: www.vandierendonck.nl.
Tuinderslaan 4
3641 PZ Mijdrecht
Tel. 0297-273265
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zaterdag 27 maart
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onde Venen weer Kom in de Kas plaats, de
pagina's ziet u een overzicht van de deeldeuren van hun kas open zetten voor het
0 uur bij Gerberakwekerij Van der Wilt en
an het TV-programma 'Boer zoekt Vrouw'.
rey, voor wie op deze dag een nieuwe gergekweekt bij Florist in De Kwakel.

die paaseitjes uitdelen, kunnen kinderen
n en kun je zelf melken bij een kunstmelkwonderen en een groep van Huize Ursula
ldert.

mende bedrijven te bezoeken. Auto's kuntekerkerweg en de parkeerplaats aan de
ute om u langs de deelnemende bedrijven
engen.

Kent u de Saintpaulia? Dan toch zeker wel ‘Het Kaapse Viooltje’! Op 3,2
ha kweken wij jaarrond bijna 5 miljoen Saintpaulia’s in diverse rassen
en kleuren. En dit op een verregaande geautomatiseerde en milieuverantwoorde wijze. Tien mensen in vaste dienst werken aan de verzorging,
kwaliteit en de verkoop van de planten. Het transport naar de veilingen
doen we met eigen vervoer. Tijdens Kom in de Kas krijgt u een goede
indruk van dit unieke proces, dat begint met een onbeworteld stekje en
eindigt bij het automatisch inpakken van een rijk bloeiende plant, waar
de consument nog lang van kan genieten. Interessant is onze nieuwe
'plantmachine', die de bewortelde stekken in de pot plaatst. Wij hopen
met u een interessante dag te beleven!
Oosterlandweg 31b
3641 PV Mijdrecht
Tel. 0297-593707

Dit voormalige agrarische bedrijf is sinds 1995 in gebruikt als manege.
Lucky Stable is een manege/pensionstal met ruimte voor 80 pensionpaarden. Je kunt bij ons een box huren om je paard te stallen, en daarnaast kun
je gebruikmaken van faciliteiten als binnenrijbaan, twee buitenrijbanen,
twee longeerkralen, warmwaterdouches en solarium voor de paarden. In
de zomerperiode kunnen alle paarden en pony's in de wei.
Naast de pensionstalling biedt Lucky Stable ruimte voor 220 lesklanten in
de week. Mensen die niet in bezit zijn van een eigen paard kunnen wekelijks een uurtje komen paardrijden. De lessen vinden plaats voor groepen
van maximaal 8 personen. Om de week wordt er afgewisseld tussen
springles en dressuur. Daarnaast worden er het hele jaar door activiteiten
georganiseerd waar iedereen vrijwillig aan mee kan doen. Hieronder
vallen onder andere spring- en dressuurwedstrijden en de carrousel. Ook
wordt jaarlijks een poetsexamen afgenomen op onze manege. Op deze manier kun je op informele wijze je kennis over het paard vergroten en een
goede basis creëren om verder te gaan.
Hoofdweg 89
3641 PR Mijdrecht
Tel. 0297-283534
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René en Rian Oudshoorn wonen met zoon Thijs op
de boerderij aan het Molenland. Op hun agrarisch
bedrijf melken zij ca. 55 melkkoeien met 20 stuks
jongvee, gehuisvest in een ligboxenstal. Ook zijn er
schapen met lammetjes en twee Shetlandpony's
aanwezig. Het melken van de koeien gebeurt in
een visgraat melkput van 2x 5, dus met 10 koeien
tegelijk. Drie keer per week wordt de melk opgehaald en geleverd aan de Leerdammer melkfabriek
om kaas van te maken. In het voorjaar en de zomer
werkt de familie Oudshoorn zelf op het land. Naast
het agrarisch is gestart met een kleinschalig kinderdagverblijf. De huisstal, waar vroeger de koeien
stonden, is verbouwd tot kinderdagverblijf en er
wordt professionele opvang geboden aan kinderen
van 0 tot 4 jaar in een gezellige, huiselijke sfeer,
mét natuurliijk een 'groen agrarische tintje'! Buiten
is er een grote speelruimte voorzien van een veiligheidshek. Onder begeleiding van gediplomeerde
leidsters kunnen kinderen tijdens de opvangdagen
de dieren op de boerderij gaan voeren, in hiervoor
aanwezige laarsjes en overalletjes.
Molenland 10
3641 PL Mijdrecht
Tel. 0297-281862
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Alice van Straalen (63) is in de ban van de stamboomkunde:

“Genealogie is gewoon verslavend!”
Je verre voorouders, het blijft een rare relatie. Je hebt ze nooit gekend en je zult ze ook nooit meer leren
kennen, maar toch ben je er je hele leven mee verbonden. Als je je bezighoudt met genealogie, ga je op zoek
naar namen en gegevens van die voorouders. Je duikt de geschiedenis in en vindt allerlei informatie over
de voorgaande generaties. Alice van Straalen is zo’n stamboomonderzoekster. Alice: “Het werk is vrijwillig,
maar kost je wel een aantal uren per dag. Als het betaald zou zijn, zou ik een hele goede baan hebben!”
door valérie sambrink sanderink

Familiezoektocht
Alice vertelt: “Het begon allemaal
zo’n tien jaar geleden. Mijn man
Coen en ik gingen naar een grote
reünie in het plaatsje Straelen in
Duitsland, waarvoor iedereen uit
Nederland, België en Duitsland
met de naam Straelen en varianten
daarvan was uitgenodigd. Ik besefte dat ik een deel van mijn mans
familie niet kende. Een familielid
hielp ons toen een heel eind op weg.
Een paar maanden later hadden
we een feest van Coens ouders. De
verwarring en onwetendheid over
hoe onze familie precies in elkaar
stak, kwam ter sprake. Daar wisten
we wat op: We hebben toen grote
vellen papier opgehangen en daarop
de relaties en namen aangegeven
die wij wisten. Het werd een succes
en iedereen kwam erbij om zijn of
haar naam op de juiste plaats te
schrijven. Alsnog was niet de hele
stamboom compleet. Mijn man ging
daarom naar de Mormonen, een
speciale kerk in Amsterdam waar
veel gegevens van de overledenen
te vinden zijn. Hij werd hier al snel
weggestuurd, want het was niet de
bedoeling dat je hier zomaar even
langs kwam. We besloten samen
naar het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag te gaan.
Daar vind je alle kopieën van wat
er in de gemeentelijke archieven te

foto patrick hesse

vinden is. Dit was toen zó overweldigend en groot dat we hier
als leken niet veel wijzer werden.
Wel kwamen we er achter dat de
familie van mijn man uit Utrecht
kwam. En vanaf het moment dat
we het archief in Utrecht betraden, was ik helemaal verkocht. Ik
nam het stokje van Coen over en
ben uiteindelijk twee tot drie jaar
bezig geweest om de familie Van
Straalen, want zo heet mijn man,
uit te pluizen. Ik zat er soms van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
te werken. Het blijft boeien, het is
gewoon verslavend!”
Eigen familie
Ook na de zoektocht naar de familie van Coen begon Alice niet direct
aan haar eigen familie. Coen had
namelijk een oma met een Italiaanse achternaam en daar wilde ze
eerst het fijne van weten. Daarna
was het dan eindelijk tijd voor haar
eigen familie: de familie Struijk.
Alice: “In het archief was er een
behulpzame man die mij op weg
wilde helpen. Hij stuurde mij een
kwartierstaat. Dit zijn de gegevens
van àlle voorouders. Dat zijn dus
niet alleen mensen met mijn achternaam maar ook de andere families,
want uiteindelijk ben ik een product
van al deze mensen.

Een paar jaar lang heb ik wekelijks
in het archief van mijn geboortestreek de Bommelerwaard gezeten.
En maar pennen en fotograferen!
Nu staat alles op internet. En dan
denk je wel: had ik maar een paar
jaar gewacht. Dat had zoveel werk
gescheeld! Maar daar staat weer
tegenover dat een vondst in het archief veel meer voldoening geeft.”
Nadat Alice haar familie in kaart
had gebracht, volgden verzoekjes
van neven, nichten, vrienden, kennissen en zelfs onbekenden om voor
hen uit te zoeken wie hun voorouders zijn. “Dat vind ik erg leuk
om te doen, maar dan moet ik wel
de informatie krijgen die ik nodig
heb. Van 1910 tot 2010 moet ik
het vooral hebben van mondelinge
bronnen. Dat komt door de wet op
privacy. Deze verbiedt het openbaar maken van geboorteaktes die
jonger zijn dan 100 jaar en overlijdensaktes mogen pas na 50 jaar
gepubliceerd worden. Dus als mensen geen gegevens over de nabije
familie willen geven, dan is het voor
mij erg lastig om dit te achterhalen
en dan bloedt het dood.”
De hele Bommelerwaard
Op dit moment zit Alice midden
in een groot project. “Twee jaar
geleden kwam ik in aanraking met
de website Geneanet. Daar kreeg

ik contact met een man die alle families in de streek De Bommelerwaard in kaart wilde brengen en ik
werk daar nu aan mee. Er zijn nog
meer vrijwilligers, maar ik behoor
tot de meest actieve. Ik ben ook de
enige die de bestanden op de website mag wijzigen en dat vind ik een
eer. Bijna iedere dag ben ik er wel
een paar uur zoet mee. Vooral de
informatie over de huidige generatie en de nabije voorouders is lastig
te achterhalen. Ik ben daarom
wel eens naar het kerkhof gegaan
om daar foto’s te maken. Dan zag
ik mensen naar me kijken: ‘Wat
doet zij daar nu?’en voelde ik me
toch een beetje opgelaten. Straks
fotografeer ik net het graf dat zij
willen bezoeken! Daarom leg ik het
meestal even uit.”
Leuke vondsten
Als je tussen allerlei gegevens over
vroeger aan het wroeten bent, kom
je geregeld iets bijzonders tegen.
Alice: “Vroeger dacht ik dat we allemaal uiteindelijk afstammen van
één of andere Koninklijke familie.
Daar kom ik nu wel van terug. Mijn
voorouders zijn allemaal maar
gewone boeren en dat geldt voor

heel veel mensen. Verder ontdek ik
wel eens dat twee mensen die met
elkaar getrouwd waren eigenlijk
al verre familie van elkaar waren.” Zegt lachend: “Dan krijg je
toch een soort incestidee. Maar in
Bommelerwaard is het ook wel te
verwachten: de mensen leefden
door de rivieren een beetje gescheiden van de rest van Nederland.
Dan word je al snel verliefd op een
achterneef of –nicht.”
Bang voor een rare ontdekking is
Alice niet. “Ik zoek gewoon en dan
vind je wel eens wat. Maar ik heb
nooit iets heel schokkends over
mijn eigen familie gevonden. Mijn
overgrootvader maakte bijvoorbeeld hele goede fietsen, dat is niet
iets om je voor de schamen. Eén
keer wees iemand mij op de dief
Jaantje Struik, ook wel de Miljoenenjuffrouw genoemd. Deze vrouw
leefde van 1848 tot 1908 en lichtte
allerlei mensen op. Er zijn zelfs
liedjes en een toneelstuk aan haar
gewijd. Haar achternaam lijkt op
mijn meisjesnaam, maar het is geen
familie van me. Gelukkig maar,
want zo’n slinkse dame wil je niet
in je familie hebben! Zelfs niet als
verre voorouder.”

Wat voor maatje bent u?

C1000 De Ronde Venen organiseert
Domino-ruilmiddag

Een koffiedrinkmaatje, boodschappenmaatje, kletsmaatje, wandelmaatje, luistermaatje, een regel of een meedenkmaatje? Vindt u het leuk om mensen te helpen en heeft u een paar uurtjes in de week of maand beschikbaar? Dan is Maatje voor Twee naar u op zoek! Voor meer informatie neem contact op met coördinator Carolien Harbers van stichting De Baat, telefoonnummer: 0297-230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

Op woensdag 24 maart 2010 van 14.00-15.30uur organiseert C1000 De
Ronde Venen een speciale Domino-ruilmiddag in OBS de Willespoort te
Wilnis. Hier kunnen kinderen, onder het genot van limonade en een
snoepje, proberen hun verzameling van 36 dominostenen compleet te
krijgen.

Hulpvragen:
Mijdrecht
Mevrouw Goossens (67 jaar) is de
afgelopen jaren veel ziek geweest en
zou het erg leuk vinden als er iemand
bij haar over de vloer komt voor even
een praatje, om samen een spelletje
te doen, naar de film of bioscoop, of
op donderdag naar de markt in Mijdrecht te gaan. Wie wil haar maatje
worden en gaat er met haar mee?
Mijdrecht: De heer Ras (54 jaar)
houdt enorm van fietsen en wandelen
maar heeft af en toe wat moeite om
naar buiten te gaan. Wie stimuleert
meneer en helpt hem daardoor zijn
grenzen verleggen? Word daarom
zijn maatje!
Wilnis: Meneer Vogels (75 jaar)
heeft een herseninfarct gehad en kan
daardoor niet zo goed lopen. Actieve
hobby`s kunnen daarom helaas niet
meer. Nu houdt meneer Vogels ook
erg van bridgen en is daarom op zoek
naar een bridgepartner om samen bij
een club te bridgen. Wie wordt zijn
bridgepartner?

Wilnis: Mevrouw Groeneveld is
mantelzorger voor haar man Johan
(83 jaar) die de ziekte van Parkinson
heeft. Ze zou het erg fijn vinden om
af en toe eens een dagje of middagje
weg te gaan. Het echtpaar is daarom
op zoek naar een maatje die eens in
de zoveel tijd komt om met me-

neer Groeneveld iets leuks te doen.
Meneer gaat graag even naar buiten
en zou het ook fijn vinden als iemand
hem kan helpen met de computer.
Kijk voor meer oproepjes op de website van stichting de baat:

www.stichtingdebaat.nl.

“Kinderen krijgen op onze ruilmiddag de kans om hun dominospel
compleet te maken. Je merk goed
hoe populair de stenen zijn. Niet alleen het aantal stenen telt, kinderen
willen ook hun set compleet krijgen”
aldus C1000 bedrijfsleider Ruud
Oussoren. Op maandag 8 maart is
de actie Domino Mania gestart bij
C1000 De Ronde Venen. Bij elke
10 euro aan boodschappen krijgt de
klant een Domino Mania zakje met
daarin een dominosteen. Op deze
steen staan alle favoriete Nickelo-

deon-helden van de kinderen. Totaal
zijn er 36 verschillende stenen. Op
de speciale site www.c1000.nl/domino
is alle informatie over Domino Mania te vinden. De 36 verschillende
dominostenen zijn te zien en kunnen
3 verschillende dominospellen
gespeeld worden.
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IN VOL BEDRIJF
Werlemann BV The Green Trade Center

Nieuwe groothandel
voor de hovenier
Op 10 april a.s. gaat Werlemann bv, The Green Trade Center, pas echt
in bedrijf. Mike Werlemann en zijn zus Janinea maken lange dagen om
er voor te zorgen dat alles er op die openingsdag piekfijn uitziet. Het
worden spannende tijden, want Mike heeft een volledig nieuw concept
bedacht, een soort groothandel waar een aantal toeleveranciers voor de
professionele hovenier zich heeft verzameld.
door piet van buul

Mike Werlemann is al ruim tien jaar
actief als hovenier. Onder de naam
‘Mikey’s Tuinen’ tekent hij voor een
complete tuinaanleg. Hij weet dus
wat er in het moderne hoveniersbedrijf om gaat. “Wij verzorgen de hele
tuinaanleg. Dat wil zeggen dat je het
ontwerp maakt , de sierbestrating
aanlegt, het houtwerk voor terrassen
of schuttingen plaatst, de beplanting
verzorgt, vijvers aanlegt of zwembaden plaatst. En voor al die zaken
moet je op pad om de materialen in
te kopen. Je gaat naar de boomkweker voor de bomen en struiken, naar
een vijverspecialist voor de vijver. Je
gaat op pad om stenen of tegels uit
te zoeken, schuttingen te bestellen
en noem verder maar op. Daar gaat
natuurlijk vreselijk veel tijd in zitten.
Hiervoor heb ik dé oplossing bedacht:
een soort groothandel waar al die
toeleveranciers onder één dak te vinden zijn. Deze nieuwe onderneming
opent al op 21 maart haar deuren en
gaat dan Werlemann BV, The Green
Trade Center heten.”
Het grote voordeel voor de hovenier
is het feit dat hij bij Werlemann alles

foto patrick hesse

kan vinden wat hij nodig heeft. “We
hebben ons kunnen verzekeren van
de medewerking van een aantal gerenommeerde bedrijven”, zegt Mike.
“Ik denk daarbij aan een bedrijf als
Greenlink, een hele grote plantenleverancier uit Boskoop. Die gaat hier
bij ons een tweede vestiging openen.
Of Henk Kooyman uit De Kwakel,
die hier laat zien wat er allemaal
mogelijk is op het gebied van bestrating. We bieden straks het complete
pakket van alles wat een hovenier
voor zijn werk nodig heeft. We zijn er
dus niet voor de particulier maar voor
de vakman. Overigens is het wel mogelijk dat een hovenier, die met een
klant in overleg is over de vormgeving
en aanleg van de tuin, zijn klant hier
mee naar toe neemt, om te laten zien
wat er allemaal mogelijk is.”
Diversiteit
Mike heeft in Aalsmeer de beschikking over drieduizend vierkante
meter, die straks als één grote showroom door verschillende bedrijven zal
worden ingevuld. Wanneer Mike met
ons door de hallen loopt wordt hij

PK Sport in actie tegen kinderkanker

De grootste actie voor het goede doel in Vinkeveen vindt plaats op zaterdag 20 maart as. onder het motto ‘Spin/Sport for Life’. Tussen 14.00 en
17.00 uur vormt PK Sport het decor van een bijzonder festijn, waarbij
sportieve prestaties én het goede doel hand in hand gaan.
Meer dan 100 deelnemers gaan zich
tijdens deze Sport middag letterlijk in
het zweet fietsen en sporten voor het
goede doel: Villa Joep, een stichting
die zich ten doel stelt om kinderen te
genezen van neuroblastoom kanker.
Voor het onderzoek is veel geld nodig. PK Sport is één van de 75 VES
sportcentra (Vereniging Exclusieve
Sportcentra) die zich hiervoor gaat
inzetten. Al maandenlang is een
enthousiaste groep vrijwilligers druk
bezig om dit unieke evenement vorm
te geven. Het leuke is dat het door zo-

wel personeel als leden van PK Sport
wordt georganiseerd en dat ook veel
locale bedrijven erbij betrokken zijn
en zorgen voor sponsorgelden.
De goede doelen actie bij PK Sport
is qua opbrengst de grootste actie in
Vinkeveen. In 2009 werd maar liefst
8000,- euro bij elkaar gesport voor
Villa Joep.
Villa Joep draagt de naam van Joep
Steijn uit Voorschoten bij Leiden.
Hij overleed zes jaar geleden aan
neuroblastoom kinderkanker. Joep is

Mike Werlemann heeft een volledig nieuw concept bedacht: “Een soort groothandel voor de professionele hovenier”.
steeds enthousiaster. Hij vertelt waar
de entree komt en de ontvangstbalie.
Vervolgens komen we in een gedeelte
waar onder meer de tuinmeubelen,
de buitenkeukens en de jacuzzi’s
worden gepresenteerd. “Wanneer
mensen op zoek zijn naar zo’n buitenbad kunnen ze ons bellen voor een
proefzitting”, zegt hij lachend. Even
verderop wordt gewerkt aan een mozaïek van verschillende soorten sierbestrating. Er komen een paar modeltuinen. En zelfs tuingereedschap
en machines krijgen bij Werlemann
een plek Mike laat zien dat er al een
grote voorraad olijfbomen aanwezig
is. Ook een grote sortering bloembakken voor binnen en buiten behoren
tot het assortiment. Het wordt een
divers geheel met alles op het gebied
van tuinen. Mike: “Een hovenier kan
zelf natuurlijk nooit zo’n grote en
uitgebreide showroom bouwen. En
dat is precies wat wij nu gaan bieden.
In principe kan hij hier rechtstreeks
met de leverancier overleggen en

afspraken maken. Maar wij kunnen
ook de verkoop en het advies van de
hovenier overnemen of hem daarbij
assisteren. Het wordt in feite dus ook
een soort servicecentrum.”

maar 4 jaar oud geworden. Een jaar
na zijn overlijden richtten zijn ouders
Villa Joep op om geld in te zamelen
voor onderzoek naar geneesmiddelen
voor deze ziekte. Elk jaar krijgen
zo’n 25 kinderen deze ziekte, van wie
zo’n 80% overlijdt. Dat is een schrikbarend hoog percentage. Voor het
vierdee jaar is Villa Joep het goede
doel van Spin for Life. Het onderzoek
dat tot op heden door de acties is
mogelijk gemaakt, laat hoopgevende
resultaten zien.
Hoewel het spinning op live muziek
de hoofdmoot vormt, zijn er ook
allerlei activiteiten en acts omheen,
Zumba, XCO Walking, Squashtoernooi, prestatieloop, discotheek met
als hoogtepunt het laatste uur van
15.00 tot 16.00 uur en de uitreiking
van de cheque aan vertegenwoordigers van Villa Joep.

Interactief ZZP Café

Iedereen bruist van energie om er
opnieuw een groot succes van te
maken. Wilt u ook dit fantastische
evenement meebeleven en de sfeer
proeven? Kom kijken op 20 maart.
U bent van harte welkom. Voor meer
informatie bel 0297-264666 of kijk
op www.pksport.nl.

Mike stelt zich voor dat de hoveniers
zich straks bij hem inschrijven. Op
basis van die inschrijving hebben
ze toegang en kunnen ze zelf, al
dan niet samen met hun klant hier
komen kijken en hun keuzes maken.
Mike: “We gaan ook bijzondere
dingen doen. Uiteraard volgen we
de ontwikkelingen in het vakgebied.
Dat betekent ook dat we regelmatig
speciale promotiedagen gaan organiseren, zeker wanneer er weer eens
iets nieuws op de markt komt zullen
we dat hier gaan demonstreren. Je
moet je voorstellen dat we ook een
soort beursconcept zijn, maar dan het
hele jaar door.”
Opening op 10 april
De officiële opening zal plaatsvinden

op zaterdag 10 april a.s. Mike gaat
alle hoveniers in den lande uitnodigen. De leveranciers zullen ook
allemaal wat bijzonders doen om hun
producten te promoten. “Er komen
een aantal spectaculaire aanbiedingen,” belooft Mike. Met de glimlach
van de optimist en met de gedrevenheid van een bevlogen ondernemer
verklaart Mike dat alles er op 10
april helemaal piekfijn uit zal zien.
Tot die tijd zullen er nog wel een paar
lange dagen en misschien wel nachten in gestoken moeten worden.
The Green Trade Center is te vinden
aan de Legmeerdijk 291 in Aalsmeer.
Telefoon 020 345 54 37. E-mail
info@werlemann.nl. Openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00
uur tot 17.30 uur en op zaterdag
van 08.00 uur tot 12.00 uur. Het is
ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een bezoek gedurende
de avonduren.

De vereniging ZZP De Ronde Venen organiseert op 23 maart a.s. een interactief ZZP Café in De Boei in Vinkeveen. Deze netwerkborrel komt in de
plaats van de themabijeenkomst "Kansrijk ondernemen (in de kredietcrisis)", die wordt verschoven naar een latere datum.
Het Café zal een creatief en interactief karakter hebben, waardoor er nog
meer ‘verbinding’ zal ontstaan. Het wordt een avond waarop succesvolle ervaringen worden uitgewisseld. En waarbij de deelnemer andere ZZPcollega’s weer beter leert kennen. Dat wordt gedaan via een oeroude, beproefde methode. Nieuwsgierig? Het ZZP Café is vrij toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Meer informatie
over deze avond is te vinden op de Linkedin groep van ZZP De Ronde Venen.
Stop voldoende visitekaartjes in de binnenzak en kom 23 maart interactief
netwerken bij vereniging ZZP De Ronde Venen. Inloop tussen 20:00 uur en
20:30 uur. Start interactieve programma om 20:30 uur. Aansluitend (vanaf
22:00 uur) ZZP-borrel. Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan
32, te Vinkeveen.
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De keuze van...

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

1
Nieuwste editie nu in de
winkel

UIT, fraaie glossy over
de regio
Goed nieuws voor levensgenieters
in deze regio. De nieuwste editie
van UIT, het regionale glossy
magazine boordevol uitgaanstips,
kunst, eten & drinken, vrije tijd en
lifestyle in onze regio ligt weer in
de winkel. Gratis af te halen op een
groot aantal verdeelpunten, ook in
Mijdrecht.
Uitgever/hoofdredacteur Eduard
Herkes miste een echt uitgaansblad
voor de regio Amstelveen en besloot
in 2008 het dan maar zelf te gaan
uitgeven. "Amstelveen trekt natuurlijk
vanuit de hele regio mensen aan op
het gebied van cultuur, kunst, winkelen, eten en drinken, maar je ziet ook
het omgekeerde gebeuren: plaatsen
als Uithoorn, Aalsmeer of Mijdrecht
die met hun horeca, winkels en uitgaansmogelijkheden bezoekers naar
zich toe trekken." Zo veroorzaakte
een artikel over Prinselijk Proeven
in de vorige editie van het blad een
stormloop op de Bagin Barrique, RVS
vaatjes met 3 liter wijn, beschilderd
in unieke designs van 40 Franse kunstenaars. Vier keer per jaar verschijnt
het uitgaansmagazine inmiddels.
Eduard's kennis van de regio –hij
was jarenlang journalist voor lokale
kranten in Amstelveen, Uithoorn,
Aalsmeer en de Ronde Venen- komt
hem daarbij goed van pas. "Tips over
bijzondere plekken om te eten, een
voorstelling die je niet mag missen of
waar er een aparte winkel is gekomen. Dat wil je toch als lezer?”
Verantwoordelijk voor de sales van
het blad is Eveline Steenaart. Van
haar hand is ook de special over
Shoppen in Mijdrecht in deze editie.
"Er is ook bij de ondernemers in de
regio veel belangstelling voor het
blad. Waar anders vind je een mogelijkheid om in de regio te adverteren
in een glossy magazine?"
UIT verschijnt vier keer per jaar en
is gratis af te halen bij bibliotheken,
gemeentehuis, horeca en tal van
winkels in Mijdrecht.

...Monique Verkerk
Titel: Godenslaap
Auteur: Erwin Mortier
“Samen met drie vriendinnen heb
ik een boekenclubje. We studeerden samen Nederlands en we
lezen allemaal graag Nederlandse
literatuur. Met elkaar kiezen we
steeds een boek uit en deze keer
stelde één van ons ‘Godenslaap’
van Erwin Mortier voor. Dit boek
heeft de AKO Literatuurprijs 2009
gewonnen. Het gaat over een heel
oude vrouw die terugblikt op haar
kinderjaren, de liefdes die ze heeft
gekend, haar huwelijk en de jaren
van de Eerste Wereldoorlog die ze
met haar moeder en haar broer in
Frankrijk doorbracht. Als we het
boek gelezen hebben, komen we
bij elkaar om gezellig samen te
eten en met elkaar over het boek
te praten. We doen ook andere
leuke dingen met ons boekenclubje: vorige week zijn we nog
naar De Kleine Komedie geweest,
naar de voorstelling ‘Het leven
is vurrukkulluk’. het programma
van de voorstelling sloot aan bij
het thema van de Boekenweek en
er werkten verschillende Nederlandse schrijvers aan mee.”

De jongen van ‘Jongensjaren’
groeit op in een provinciestadje in
Zuid-Afrika. Hij leidt een dubbelleven met een vader voor wie hij
geen enkel respect koestert en een
moeder die hij niet alleen aanbidt,
maar aan wie hij zich ook ergert.
Op school is hij de briljante en de
zich keurig gedragende leerling,
thuis het tirannieke prinsje dat
altijd bang is de liefde van zijn
moeder te verliezen. Zijn eerste
contacten met de literatuur, het
ontwaken van seksuele gevoelens
en een groeiend besef van de
apartheid brengen hem compleet
van zijn stuk.
Alleen zijn liefde voor het veld - op
boerderijen vind je vrijheid en leven - geeft hem het gevoel ergens
bij te horen.

Deze week is de lente eindelijk
begonnen! Je merkt het meteen
op straat. De krokussen schieten de
grond uit, de winterjassen worden
beetje bij beetje ingewisseld voor de
voorjaarsjacks en iedereen is vrolijk!
De winterdepressies zakken langzaam weg en de smsjes van vrienden
met leuke terrasverzoekjes stromen
binnen. Het is dat de avonden nog
iets te kort zijn, maar anders had

3
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Het familieportret		
Jenna Blum			
(vertaalde literaire roman)

Vijftig
jaar lang
heeft Anna
Schlemmer
geweigerd te
praten over
haar leven
in Duitsland
tijdens de
Tweede
Wereldoorlog. Anna’s dochter Trudy herinnert
zich niet veel: zij was nog maar
vier toen zij en haar moeder door
een Amerikaanse soldaat werden
bevrijd en met hem meegingen
naar Minnesota. Maar ze bezit
één bewijsstuk uit het verleden:
een familieportret waarop zijzelf
staat, samen met haar moeder en
een nazi–officier. Gedreven door

Stiekem denken we dan ook al aan
wat we gaan doen deze zomer. Het
land van du Vin, du Pain, du Paturain
staat nog steeds met kop en schouder bovenaan, namelijk Frankrijk.
Wat mij als Italiëgek verbaast, is dat
dit fantastische land pas op de zesde
plek staat van favoriete vakantiebestemmingen. Daar moet toch echt
verandering in komen! Wie het land
van de simpelste maar lekkerste
keuken nog niet bezocht heeft,
moet er echt eens over nadenken.
Als we aan Italië denken, denken
we meestal aan pasta, pizza en de
espressokoffie. Toen ik net begon
met mijn wijnhobby dacht ik dat ook.

Een meisje voor dag en
nacht			
Renate van der Zee		
(literaire non-fictie)

Ibtisam wordt als kind seksueel
misbruikt door haar broer. Ze kan
er niets tegen doen, want in het
traditionele Marokkaanse gezin
waarin ze opgroeit, is de familieeer heilig. In haar puberteit komt
ze echter in opstand en durft ze
voor haar eigen leven te kiezen.
Een meisje voor dag en nacht is
een waargebeurd verhaal over de
verzwegen problematiek van incest
in migrantengezinnen in Nederland.

4

die eerste terrasmiddag er zeker
geweest! De laatste wintersporters
komen terug van hun skivakantie en
op TV worden we al lekker gemaakt
met hoge vroegboekkortingen als we
nu al onze zomervakantie boeken.

Eindelijk Lente!

Eveline Steenaart en Eduard Herkes
		
foto rob isaacs

Jongensjaren		
J.M. Coetzee 		
(vertaalde literaire roman)

schuldgevoel over wie haar voorouders zouden kunnen zijn, gaat
Trudy op onderzoek uit. Ze slaagt
erin om eindelijk de dramatische,
hartverscheurende waarheid over
haar moeders verleden boven tafel
te krijgen.

Pil				
Mike Boddé 		
(literaire non-fictie)

Een cabaretier met
een depressie: je
zou bijna
denken dat
het een
grap is.
Maar de
depressie
die Mike
Boddé
begin jaren negentig overviel, was
beslist niet om te lachen. De allesverlammende ziekte dwong hem
zijn samenwerking met Thomas
van Luyn stop te zetten en zijn hele
leven kwam in het teken te staan
van de vraag: wat gebeurt er in
godsnaam met me, en hoe word ik
weer beter?
In Pil doet Boddé op zijn volstrekt
authentieke manier verslag van
deze gitzwarte periode in zijn

Tot ik mij begon te verdiepen in de
wijncultuur van Italië. De druifsoorten die daar allemaal voorkomen,
het is onvoorstelbaar! En het
leuke is dat deze druifsoorten bijna
nergens anders ter wereld groeien.
De druiven zijn dus vaak inheems
en dat maakt het proeven van deze
wijnen tot een groot feest! In mijn
allereerste column schreef ik over
de Valpolicella die groeit aan de
oostkant van zo’n mooie vakantiebestemming, het Gardameer. Dit is een
wijngebied dat vrij commercieel is
en waar veel wijnboeren hun druiven
verbouwen. Aan de westkant is dit de
omgekeerde wereld. Een druifsoort
die alleen maar op die plek groeit
en ook ik pas een paar maanden ken
is de Gropello. De wijn is net als het
gebied waar het in groeit, easy to
fall in love with! Geen tannines die
je mond samentrekken, maar een
fruitige smaak met aardbeien en

leven, waarin ook nog eens zijn
broer stierf aan kanker. Een boek
over een totaal verlies van zelfcontrole, maar uiteindelijk ook over
de helende kracht van humor en
de farmaceutische industrie. Een
verhaal dat Boddé móést vertellen,
voor mensen met een depressie en
hun omgeving: ‘Als ik destijds zo’n
boek had gehad, zou ik eerder uit
die depressie zijn gekomen.’

5

Duivelssonate		
Alex van Galen 		
(literaire thriller)

De wereldberoemde
pianist
Notovich
is door zijn
virtuoze interpretaties
van Franz
Liszt een
van de meest
gevraagde
musici ter wereld. Totdat zijn grote
liefde Senna verdwijnt. Die avond
geeft hij in trance een concert,
terwijl hij onder het bloed zit. Hij
wordt vrijgelaten wegens gebrek
aan bewijs, maar stort dan in. Op
een dag ziet hij een vrouw op straat
lopen die sterk op Senna lijkt.
Zij blijkt de geliefde te zijn van
de geheimzinnige pianist Valdin,
die Notovich uitdaagt voor een
pianoduel. Valdin is uitgegroeid tot
een meesterpianist door de Duivelssonate, een mythische sonate die de
duivel tijdens een droom aan Franz
Liszt zou hebben voorgespeeld. Als
Valdin tegen de politie zegt dat
hij nieuwe bewijzen heeft over de
verdwijning van Senna, besluit Notovich het duel aan te gaan. Hij wil
erachter komen wat er precies met
Senna is gebeurd. Er brandt een
strijd los tussen de twee pianisten
waarbij meer op het spel staat dan
muzikale eer…

rozenblaadjes. Deze wijn is dus
perfect voor de overgang van de
zware rode wijnen naar de zomerse
roséwijnen!
De Vespa heb ik maar weer van
stal gehaald, niets is lekkerder dan
’s ochtends in het lentezonnetje
door de polder rijden. Nog een paar
maanden, dan rij ik misschien weer
door mijn nummer 1 vakantieland!
Viva Italia!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Kweektuin
door david hague en patrick hesse

G

eïnspireerd door de op handen zijnde Kom in de Kas zijn we deze
week op bezoek bij Wim Koolhaas van de Kweektuin, enerzijds
een laagdrempelige biologische groententuinderij, anderzijds een
locatie waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle
dagbesteding kunnen krijgen. David: “Ik mag een deel van zijn kassencomplex gebruiken voor eigen teelt. Zo kweek ik met behulp van
Wim eigen ingrediënten voor mijn werk. Samen met Wim ben ik
midden in de kas een grote keuken aan het bouwen, om kookclinics
te gaan geven. Er wordt dan gewerkt met producten die mensen ter
plekke uit de kas kunnen halen. Organischer kan het bijna niet.”
Als er iemand deskundig is op het gebied van duurzaamheid en
kweken dan is het Wim wel. Hoe past hij duurzaamheid toe in zijn
kas? “Het begrip duurzaamheid wordt op veel manieren gebruikt en
misbruikt. In de agrarische productie gaat het om geen of zo weinig
mogelijk gebruik van chemische meststoffen en gewasbescherming,
maar ook om zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. De
toekomst en het milieu (lucht-water-aarde), maar vooral de mens,
staan centraal in deze duurzaamheidsvisie. De biologische productie van eetbare gewassen, vlees en zuivel kan aan deze uitleg van
duurzaamheid volledig voldoen. Een belangrijk bijkomend effect van
duurzame biologische productie is het positieve effect op de menselijke gezondheid.”
Om de kwaliteit en duurzaamheid van op biologische wijze geproduceerd voedsel te garanderen, heeft de landelijke overheid de
organisatie SKAL www.skal.nl in het leven geroepen. Skal ziet toe en
controleert de productie en handel van alle dagverse en houdbare
agrarische producten. De in onze regio geproduceerde agrarische
producten van biologische oorsprong hebben het voordeel van een
optimale versheid en weinig of
geen verspilling van brandstoffen in het transport. De kas van
Wim wordt niet kunstmatig
verwarmd of verlicht. Midden
in de kas staan kippen voor de
biologische eieren en we volgen
Wim naar een klein kasje waar
Wim ons bakjes toont met kiemen. Wim haalt wat verschillende plantjes uit de bakjes en
laat ons proeven. Rode biet, en
met een uitstekende smaak!
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iemgroenten ondersteunen de spijsvertering en zorgen er tevens voor
dat de juiste zuurgraad in het lichaam bereikt wordt of behouden blijft.
Daarnaast versterken ze ook het immuunsysteem waardoor de kans op bijvoorbeeld verkoudheid, griep, allergieën en andere aandoeningen vermindert.
Maar hoe dan? Kiemgroenten bevatten grote hoeveelheden anti-oxidanten,
die ‘vrije radicalen’ in ons lichaam onschadelijk maken. Vrije radicalen zijn
stoffen die in het lichaam worden aangemaakt, celweefsel beschadigen en
het verouderingsproces versnellen. Ook zijn Kiemgroenten een goede bron
van vitamines en mineralen, van eiwitten, enzymen, vezels en nucleïnezuren
DNA en RNA (die onder meer nodig zijn voor celgroei en herstel). Onderzoek toont aan dat door het ontkiemen de hoeveelheid enzymen, eiwitten,
mineralen en nucleïnezuren aanzienlijk toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke zaden. Het kiemproces zorgt er ook voor dat het zaadje wordt
“verteerd” waardoor na het eten van het ontkiemde plantje de vertering en
de opname van de voedingsstoffen in het lichaam worden vergemakkelijkt.
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Gezonde Kweektuinlunch
Staat u er wel eens bij stil dat als u uit eten gaat, dat temidden van alle
boter en room in de saus, alle mayonaise en gefrituurde gerechten, de garnering op uw bord de meest gezonde ingrediënten bevat? Met dit Kweektuinlunch recept roepen we dit een halt toe!
Benodigdheden voor opkikkerjuice
Een elektrische pers of juicer
4 zoete appels
1 komkommer
50 g verse gemberwortel
1 theelepel olijfolie

N ZIEL
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MET HAR
GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde
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ent u iemand (of bènt u
iemand) die op ambachtelijke,
organische of biologische manier
goed bezig is met streekproducten,
laat het ons dan weten door een
mailtje te zenden aan: metjeneusindeboter@degroenevenen.nl
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De Kweektuin
Tuinderslaan 10
3641 PZ Mijdrecht
T 06 - 53 14 06 42
E wkoolhaas@dekweektuin.nl

www.dekweektuin.nl
In plaats van een juicer kunt u ook een blender of staafmixer gebruiken.
Zeef de juice dan voor het drinken. Snij de appels in vieren en stop ze
samen met de komkommer in de juicer. Voeg gemberwortel toe. Dan de
olijfolie. Roer goed. Drink meteen op.
Dit gezondheidsmoment maken we compleet met een sandwich met
eiersalade. Hak een kleine hoeveelheid peterselie en een handje van Wim’s
waterkers fijn en strooi dit over de eivulling. Het lichaam krijgt hiermee een
flink ‘shot’ vitamines en mineralen en de gember stimuleert uw spijsvertering. De olijfolie voegt smaak toe en helpt uw ingewanden hun werk te
doen. Drink voor en na elke maaltijd een groot glas water en vergeet niet
langzaam te eten en goed te kauwen!

Winkel open op:
ma t/m za, 13.00 – 18.00 uur
Wim Koolhaas staat iedere donderdag op de markt in Mijdrecht
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De 14-jarige musicalster Thijs Snoek:

“Ik heb al 52 keer in The Sound of Music gespeeld”
Musicalster worden. Hoeveel mensen dromen er niet van? Thijs zette
zijn wens om in werkelijkheid. Hoewel hij slechts 14 jaar oud is, heeft
hij al tientallen keren op de bühne gestaan. Het Kinderen voor Kinderen Songfestival, het popconcert van Kinderen voor Kinderen en
de musical The Sound of Music in het Eftelingtheater. Thijs heeft het
allemaal meegemaakt. En niet vanaf een stoeltje in het publiek. Hij
betovert je met zijn lieve glimlach en zodra hij begint te zingen, begrijp
je wel waarom deze jongen nu al zo’n succes heeft.
door valérie sambrink sanderink

Kinderen voor Kinderen
Zijn carrière begon bij het beroemde
kinderkoor Kinderen voor Kinderen.
Thijs: “ Bij Kinderen voor Kinderen
heb ik mijn eerste auditie gedaan. Ik
zing al bijna vanaf mijn geboorte en
het leek me wel leuk om hier eens
wat mee te doen. Ik gaf me op voor
de kinderpopgroep en mocht naar
de audities komen. Dat was heel erg
spannend! Ik was erg zenuwachtig,
maar het ging goed en ik was door.
Op mijn tiende mocht ik meedoen aan
het Kinderen voor Kinderen Songfestival. Dat was mijn eerste optreden
voor een groot publiek. Ik zong het
nummer ‘Mama is morgen van mij’
en werd de beste van Utrecht. Toen
kwam de finale voor heel Nederland
en daar werd ik tweede. Helaas geen
eerste, maar alsnog ben ik er wel
trots op. In 2007 gaf Kinderen voor
Kinderen een popconcert. Ook daaraan mocht ik meedoen. Ik kreeg zelfs
een solo! Dat werd het lied ‘Doe de
Shake’. Een leuk en vrolijk nummer
waarbij ik lekker veel mocht dansen
en zingen.”
The Sound of Music
Toen de moeder van Thijs op internet
een oproepje zag voor de musical
The Sound of Music in het Eftelingtheater besloot ze haar zoon op te
geven. Thijs werd uitgenodigd voor
de auditie en sleepte de rol van Kurt
in de wacht. Thijs: “Ik heb nu al 52
keer in The Sound of Music gespeeld.
Iedere keer bracht mijn moeder mij
naar Kaatsheuvel. Ze heeft echt alle
voorstellingen gezien!” Zegt lachend:
“Volgens mij kan ze nu bijna zelf
wel meespelen. Ze kent alle teksten
uit haar hoofd.” Bij deze musical
heeft Thijs twee verschillende rollen
gespeeld. Thijs: “Ik begon als de
jongere zoon Kurt. Daarna moest

patrick hesse

ik bij de verlenging van de musical
opnieuw auditie doen. Ik mocht nog
steeds meespelen maar dan in de rol
van Friedrich, de oudste zoon in de
familie Von Trapp. Dat was ook zeker
een leuke rol, maar wie Kurt speelt
mag in de scène van het feest met
de hoofdrolspeelster Maria dansen.
Dat vond ik toen ontzettend gaaf
en als Friedrich mocht ik dat niet
meer. Maar de jongen die toen Kurt
speelde, deed het gelukkig ook erg
goed.”
Disney
Thijs zoekt zijn musicalsucces niet alleen ver weg. Ook in Mijdrecht toont
hij zijn talenten. Zo trad hij in 2008
op in de musical Disney’s Jungle Book
van het musical- en operettekoor De
Regenboog in Mijdrecht. “Ik speelde
toen de rol van de panter Bagheera,
één van de beste vrienden van de
hoofdrol Mowgli. Er is natuurlijk
minder publiek dan bij een musical
als The Sound of Music, maar het is
zeker niet minder leuk. Ik kreeg nu
een grote rol met veel tekst en dat
heeft ook wel weer wat. Maar ik heb
wel meer in deze regio gedaan hoor.
Zo heb ik vorig jaar samen met mijn
broer Peter bij AJOC opgetreden.
Peter speelde op de piano en ik zong
het lied ‘Kleuren van de wind’ van de
Disneyfilm Pocahontas.”
Dit is niet de enige link tussen
Thijs’ carrière en Disney. “Een paar
maanden geleden heb ik voor de
Disney-film Skyrunners de stem van
Tyler ingesproken. Deze science
fiction film gaat over twee broers die
toevallig een mysteries ruimteschip
vinden en hierop allerlei avonturen
beleven. Skyrunners is in Amerika al
uitgebracht en wordt straks in Nederland op de kinderzender Disney XD

uitgezonden. Dan ben ik te horen op
tv! Dat zal wel vreemd zijn, maar ik
zou het zeker vaker willen doen. Dat
zou nog eens een leuk bijbaantje zijn!”
Fans en vrienden
Thijs toont zijn sprekende glimlach.
“Ik heb inmiddels al wel best veel
fans. Na de voorstelling willen ze
vaak een handtekening of een foto en
die geef ik dan natuurlijk. Het is wel
een beetje gek dat die mensen ineens
zoveel aandacht voor je hebben, maar
ik ben het nu wel een beetje gewend.
Ze willen met me op de foto en
daarna is het vaak ook meteen klaar.
Mijn klasgenoten vinden het ook erg
leuk dat ik in musicals speel. Ik dacht
eerst dat ze het misschien een beetje
raar zouden vinden, maar zowel op
de basisschool als de middelbare
school reageerden ze meteen enthousiast. Ze vragen me soms wel eens of
ik even iets voor ze wil zingen, maar
dat doe ik dan niet altijd. Ik ga niet
midden in de school ineens een liedje
zingen!”
“Een paar klasgenoten hebben mij in
de Efteling zien optreden. Die vonden
het hartstikke leuk om mij zo te zien

en gelukkig doen mijn vrienden niet
ineens heel anders tegen me. Sommigen kennen mij al mijn hele leven.
Bovendien heb ik nog steeds genoeg
tijd om met mijn vrienden te chillen
en om naar school te gaan. Al is het
soms een beetje zwaar. Bij de avondvoorstelling lig ik wel eens pas om 12
uur in bed. Als ik dan de volgende dag
weer om half negen op mijn school
in Woerden moet zijn, dan is dat wel
eens vermoeiend.”
Eigen lied
Zingen is zijn grootste passie, maar
liedjes schrijven kan hij ook. “Ik
speel zelf piano, maar ik ben er nog
niet zo goed in. Ik kan dan ook niet
zelf muziek componeren. Wel heb
ik op de melodie van een bestaand

Realisatie discotheek stapje dichterbij
De vestiging van een discotheek aan de Veenweg in Mijdrecht is een
stap dichterbij gekomen. Om geïnteresseerde ondernemers uit te dagen een zo aantrekkelijk mogelijke inschrijving te doen voor het realiseren en exploiteren van een discotheek in De Ronde Venen, heeft het
college van B&W besloten de grond aan de Veenweg beschikbaar te
stellen tegen een jaarlijkse symbolische vergoeding van 1 euro.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
Maandag
Dinsdag
Woensdag
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
Midpoint Classics Goedemiddag met
Peter Bakker		
(herhaling)				
Jim Clarke
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
met Nico van			
Jim Clarke
Jim Clarke		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
Alive met Roel
Woensdag Break
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
met Peter & Marcel en Anne
Andy Teerlink
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

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

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

lied van de zangeres Lady GaGa een
Nederlandse tekst gemaakt. Het lied
heet ‘Zie je dat niet, dat ik’ en gaat
over een jongen die verliefd is op een
meisje die dat niet doorheeft. Het
nummer is opgenomen bij Midpoint
en nu heb ik dus een eigen single. Ik
wil wel vaker liedjes gaan schrijven
voor mezelf of voor andere zangers
en zangeressen. Verder lijkt het me
leuk om de techniek bij musicals te
regelen, zoals het licht en het geluid.
Of iets heel anders: als kok te bakken
en braden lijkt me ook wel wat. Maar
mijn grote droom is natuurlijk om
musicalster te worden. Een vrolijke
feel good musical zoals Hairspay of
juist een heel droevige. Ik pak het
allemaal met beiden handen aan!”

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

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

Non Stop Hit Mix

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

In het najaar van 2009 besloot het
college al om de grond niet te verkopen, maar een toekomstige exploitant
via een openbare inschrijving het
recht van opstal te verlenen. Bij het
verlenen van recht van opstal zijn
verschillende mogelijkheden, die de
afgelopen periode nader zijn uitgewerkt. Geïnteresseerde exploitanten
kunnen straks bij openbare inschrijving een bieding uitbrengen op het
gebruiksrecht van de grond voor de
duur van 40 jaar tegen een vergoeding van 1 euro per jaar.
Op deze wijze blijft de gemeente
eigenaar van de grond en kan voorwaarden stellen aan het gebruik van
de grond. Aangezien de gemeente
een discotheek wenst, is deze bestemming in de toekomst gegarandeerd.
De aanvullende voorwaarden gekoppeld aan het recht van opstal, worden
de komende periode nader ingevuld.
Naar verwachting kan dan voor de
zomer de procedure voor openbare
inschrijving gestart worden.
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De Club van… Kees Pronk

Tafeltennis is een flitsend spel
Vroeger moest je bij een tafeltenniswedstrijd 21 punten in een game scoren om te winnen. Tegenwoordig
is een game al gewonnen wanneer je elf punten hebt gescoord. Je speelt dan wel om drie gewonnen games
in plaats van twee. Maar het spel is er veel aantrekkelijker op geworden zegt Kees Pronk. Kees speelt al 25
jaar competitie tafeltennis en is wedstrijdsecretaris bij Vitac in Vinkeveen.
door piet van buul

De tafeltenniscarrière van Kees Pronk
begon op een manier die voor velen
herkenbaar is. Er werd thuis gespeeld
op een tafel in de garage. “Ik heb
het altijd al wel een leuk spelletje
gevonden”, vertelt Kees. “Door bij
ons thuis te spelen heb ik me het spel
eigen gemaakt. Ik had een klasgenoot
die bij Vitac speelde en het daar heel
goed deed bij de junioren. Hij vroeg of
ik een keer mee wilde. En vanaf die
eerste keer was ik echt verkocht. Ik
zat toen qua leeftijd net op de grens

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

- foto patrick hesse

van de junioren en de senioren en ik
mocht meteen met de senioren mee
doen. Ik werd al snel in een team
ingedeeld en vanaf dat moment ben ik
competitie gaan spelen. En dat doe ik
nu dus nog steeds.”Vitac heeft 20 seniorleden en 15 junior leden. Samen
brengen ze vier seniorenteams en een
juniorenteam op de been. Een team
bestaat doorgaans uit drie spelers
en als het goed is komt daar nog een
vierde speler bij als reserve voor het
geval iemand verhinderd is. Een competitiewedstrijd bestaat uit drie enkelspelen en een dubbelspel. Vitac is voor
de competitie ingedeeld in de afdeling
Midden Nederland met teams uit het
gebied ’t Gooi, Amersfoort, Hilversum,
Utrecht en Culemborg. Het eerste
team speelt in de tweede klasse en
de andere drie teams spelen in resp.
de derde, vierde en vijfde klasse. De
jeugd speelt in de derde klasse. Kees
Pronk is bestuurslid bij Vitac sinds
1990 en hij is wedstrijdsecretaris. Dat
betekent dat hij voor de vereniging de
teams samenstelt en de competitiezaken regelt. Een competitieseizoen
bestaat uit tien wedstrijden in een
najaarscompetitie en 10 wedstrijden
in een voorjaarscompetitie.Je speelt
tweemaal tegen de andere teams,
eenmaal thuis en eenmaal uit.
Recreatiesport
Kees: “Ik ben erg blij met het
initiatief van de gemeente om op een
aantal plekken in de gemeente, onder

Talent gezocht voor Allround Talent Night!!
Op vrijdag 26 maart is er weer een
Allround Talent Night. Deze keer is
het thema: Solo. Ben je 14 jaar of
ouder? Speel je een instrument of
zing je? Wil je weleens solo optreden? Meld je dan aan voor de Talent
Night.
De Talent Night is een initiatief van
Stichting Pop en Podium en Stichting De Baat. In JC Allround bieden
we een podium aan lokaal, jong
talent. Dat kan van alles zijn: zang,
dans, hiphop, bands, comedy enz.
Elke 4e vrijdag van de maand is er
een Talent Night. Wil jij meedoen?
Meld je dan aan!
Meer info is te vinden op:

http://talentnight.popenpodium.nl.

De Allround Talent Night
Vrijdag 26 maart “Solo-night”
20.30-02.00 uur
Met in ieder geval optredens van:
Stefanie de Jong, Sophie Jurrjens,
Zoë Visser.
Na afloop van de optredens draaien
we leuke muziek en is de bar gewoon open!
JCAllround, Rondweg 1a Mijdrecht
Entree 5 euro (na 00.00 uur gratis)
Leeftijd: vanaf 14 jaar (alcohol
vanaf 16)

meer op speelplaatsen bij scholen,
tafeltennistafels te plaatsen. Dat komt
de populariteit van de sport zeker ten
goede. En tafeltennis kun je al beoefenen op zeer jonge leeftijd en je
kunt er ook nog heel lang mee doorgaan. Onze vereniging is in 1964 opgericht en een van de oprichters, Gert
Haak, speelt nog steeds in competitieverband mee. Gert is ergens in de
zestig en we hebben zelfs een speler
die al in de zeventig is. De jeugd vanaf
acht jaar is bij ons welkom. De kinderen van acht tot elf trainen bij ons
op donderdagavond onder leiding van
Ellie van Senten en de iets oudere
jeugd op dinsdagavond onder leiding
van Berry van Veen. Op dinsdagavond
spelen ook de recreanten. We hebben
onze thuisbasis in De Boei, maar
spelen onze competitiewedstrijden
doorgaans op vrijdag in de Willisstee
in Wilnis. We hebben inmiddels ook
een hechte samenwerking met de
tafeltennisafdeling van Omnisportvereniging Veenland uit Wilnis.”
Kees is wel blij met die samenwerking. “Door dingen samen te doen kun
je op de kosten besparen. Denk alleen
maar aan de zaalhuur. Bovendien is
het altijd heel erg gezellig en hoewel
we ons in De Boei goed thuis voelen,
kan ik wel stellen dat het in Wilnis
ook altijd heel gezellig is.”
Gezelligheid
Die gezelligheid blijkt voor Kees
Pronk wel een belangrijke factor te
zijn binnen de vereniging. “We spelen
dan wel competitie met veel inzet om
ook onze partijen te winnen. Maar dat
neemt niet weg dat zo’n vereniging
ook een belangrijke sociale functie
heeft. Mensen komen spelen omdat
ze het leuk vinden, om te trainen en
de conditie op peil te houden. Maar
ook om het contact dat je binnen de
vereniging hebt. Voor mij gold dat zeker want ik heb mijn vrouw Ellie van

Kees Pronk: “Tafeltennis is een sport die bij uitstek ook geschikt is om als recreant te
spelen.”
Senten bij Vitac leren kennen en we
zijn dus min of meer een Vitac familie.
Ellie heeft samen met Margriet de
Koning en Marieke Hagenaars nog in
de landelijke competitie gespeeld. Ze
speelden toen in de eerste divisie, dat
is het op een na hoogste niveau. Ze
heeft zelfs tegen toenmalige toppers
als Bettine Vriesekoop en Miriam
Homan-Kloppenburg gespeeld. Dat
niveau halen we al lang niet meer
bij Vitac,” stelt Kees met enige
weemoed vast. “Je kunt je overigens toch afvragen wat je onder het
Nederlandse topniveau moet verstaan.
Onze toppers bestaan de laatste jaren
uit sporters die uit China komen en
namens Nederland de nodige medailles binnenslepen. Maar wie weet gaat
het weer wat beter wanneer de jeugd
op het schoolplein begint en zich
vervolgens bij ons meldt, zodat wij hen
verder kunnen opleiden.”
Nieuwe leden
Net als bij elke vereniging zijn ook bij
Vitac nieuwe leden van harte welkom.
Kees: “Een balletje slaan in de garage
of op het schoolplein is natuurlijk erg
leuk. Maar het wordt nog zoveel
leuker wanneer je in een vereniging
met anderen samenspeelt, wanneer

je je techniek verbetert en wanneer
je leuke resultaten in de competitie
behaalt. De competitie is er door
de nieuwe spelregels veel leuker en
flitsender op geworden. Die competitie loopt van augustus tot half mei. En
daarna hebben we nog de bekercompetitie zodat het seizoen doorloopt
tot begin mei. In de zomermaanden
liggen de activiteiten even stil. Voor
mensen die belangstelling hebben om
lid te worden is het nu een mooie tijd
om alvast contact op te nemen voor
het volgende seizoen. Je mag bij ons
drie avonden mee komen doen om te
kijken of je het leuk vindt zonder dat
je meteen contributie moet betalen.
Voor de jeugd kan men het beste even
met Ellie van Senten bellen (0297
26 29 85) zodat in overleg bekeken
kan worden welke groep het best
passend is.” Kees Pronk weet ook
niet hoe het komt dat er in Mijdrecht
geen tafeltennisvereniging is en in
Vinkeveen en Wilnis wel. “Maar Mijdrechtenaren zijn uiteraard van harte
welkom. En het zou ook wel leuk zijn
wanneer er weer eens wat meer vrouwen mee komen spelen.” Het lijkt er
op dat Kees er stiekem op hoopt dat
er nog weer eens een nieuwe Bettine
Vriesekoop te vinden is.

Tennissen? Dat doe je natuurlijk bij TVM!
Tennis Vereniging Mijdrecht (TVM) bestaat al ruim 40 jaar en is ooit begonnen met 2 banen en een bouwwagen als clubhuis. Inmiddels is TVM uitgegroeid tot een gezonde vereniging met ruim 900 leden, 10 tennisbanen, betrokken vrijwilligers en een gezellig clubhuis.
Tennis bij TVM
Tennis is een individuele sport, maar
eigenlijk ben je nooit alleen! Dit komt
natuurlijk door het spel, maar ook
door de vereniging. Bij TVM kun je
op verschillende niveaus tennissen.
Recreatief en/of in competitieverband.
Ben je een beginner, dan leren de tennistrainers je binnen no-time de fijne
kneepjes van de sport. Maar ook voor
de meer gevorderde tennisser zijn er
verschillende lesmogelijkheden.
Als TVM lid kun je het hele jaar
door buiten tennissen. Naast de zes
gravelbanen, zijn er bij TVM vier
smashcourtbanen die vrijwel de hele
winter door bespeelbaar zijn.

Lage drempel
Tennis is een sport die voor vele leeftijden geschikt is. Bij TVM zijn de
leden tussen de 6 en 80 jaar oud. Voor
en door de leden worden er verschillende tennisevenementen georganiseerd. Zo zijn er geregeld eendagstoernooien, clubkampioenschappen en
wekelijkse tossavonden. Jaarlijks organiseert TVM twee Open Toernooien
voor zowel de jeugd als de senioren.
Tijdens de toernooien staat het tennissen centraal, maar ook buiten de
sport om worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Denk aan een speurtocht, karaoke en een stormbaan voor
de jeugd. Maar ook een tennisclinic
van bijvoorbeeld Sjeng Schalken. En
voor de senioren een wijnproeverij,

barbecue en gezellige feestavonden.
Bij TVM streven we ernaar om een
laagdrempelige vereniging te blijven.
Dus ook als je nog niet zoveel mensen
kent, je leert ze bij ons vanzelf kennen!
Lid worden?
Wil je lid worden van TVM? Dat kan
zonder wachtlijsten. Lijkt het je leuk
om bij ons te komen tennissen, kun
je je aanmelden bij de ledenadministratie: Jos de Jonge, email: ledenadministratie@tvm-mijdrecht.nl. Wil je
eerst wat meer over de vereniging
te weten komen, kijk dan op onze
website www.tvm-mijdrecht.nl. Natuurlijk kun je ook een keertje langskomen
op de Dr. J. van der Haarlaan 7, 3641
JW Mijdrecht.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Roké Motors Ebretti electric scooter Woerden

Ook Roké Woerden goes green!
Deze week test Patrick Hesse een
Ebretti electric scooter bij Roké
Motors Woerden.
Ik ben op weg naar Woerden waar
het tweede filiaal van Roké Motors is
gevestigd .
De reden is tweeledig: de tweede
zaak van Roké is een paar maanden
geleden verhuisd naar een nieuwe
locatie en ik had Marcel (die de
scepter zwaait over Roké Woerden)
en zijn team nog niet op hun huidige
locatie bezocht en de tweede reden
is dat ik heel
graag eens zo’n
nieuwe volledig
elektrische scooter wil testen.
En aangezien
Roké Woerden
gespecialiseerd
is in scooters (ze
verkopen uitsluitend scooters en
bromfietsen) en
ook nog officieel
dealer zijn van
het Nederlandse
merk Ebretti,
moest ik net
even buiten onze
Ronde Venen
om te kunnen
testen.
Als je langs het
industrieterrein
rijdt, kan het
niet missen, met
grote kleurrijke
afbeeldingen
aan de buitenzijde laat Marcel
er geen onduidelijkheden over
bestaan: hier
worden scooters
verkocht. In het
prachtige pand,
dat maar liefst
drie etages
heeft, is het
gezellig druk.
Er wordt een
nieuwe scooter
afgeleverd, er
snuffelen wat
mensen op de
verdieping met

kleding en helmen. Op de derde
etage in de ruime showroom kan
een paar jonge dames maar niet hun
keuze maken. Begrijpelijk, want de
mogelijkheden voor een scooter zijn
bij Roké Woerden bijna onbeperkt.
Na een weerzien met de technische
mannen van Roké in hun heerlijk
ruim opgezette werkplaats, praat ik
met Marcel over die nieuwe scooter.
“We zijn erg blij met dit product,
er is veel vraag naar, en het ziet er
geweldig uit” aldus Marcel. “Het
is echt een retroscooter, maar dan
zonder benzinemotor. Het enige wat
je nodig hebt, is een stopcontact! Na
6 uur laden is de accu van de scooter
volledig vol en kan je (uiteraard
volautomatisch) ongeveer 50 tot 60
kilometer ver rijden. Het is mogelijk
om de lader mee te nemen onder het
zadel. Dus als je op het werk komt
kan je hem ook opladen. Het wiel
wordt rechtstreeks aangedreven door
de elektromotor dus je hebt geen
slijtage van bijvoorbeeld een ketting.
Een ander voordeel is dat de scooter
op de banden na helemaal geen
onderhoud nodig heeft en dat scheelt
je ook in de portemonnee.”
Mooi verhaal, Marcel, maarre... rijdt
het ook een beetje? Marcel trekt de
stekker uit de scooter en duwt hem
naar buiten. “Ik zou zeggen, probeer
hem zelf maar!”
Het is lekker zonnig dus wil ik graag
proberen hoe het is om je volledig
elektrisch door het verkeer heen te
verplaatsen. Ik draai de contactsleutel om en er gebeurt niets. Ik draai
aan het gas en na een merkwaardig
geluidje schiet de Ebretti vliegensvlug vooruit, dit valt niet tegen zeg!
Bij de snelheid van bijna 30 kilome-

ter per uur is de koek natuurlijk op,
maar toch ben ik onder de indruk
van de vlotte manier van accelereren
van de scooter. Muisstil en met een
glimlach op het gezicht sla ik de verbaasde gezichten om mij heen gade.
Ze zien me wel, maar horen me niet!
Als je bijvoorbeeld 10 kilometer ver
woont en bijvoorbeeld ‘forenst’ tussen
de kernen van De Ronde Venen, is dit
volgens mij ideaal. Je kan een paar
dagen heen en weer rijden zonder op
te laden en alleen fietsen en lopen is
goedkoper.
Na een kwartiertje door Woerden
te hebben gereden, kom ik retour
op de Touwslagerweg 12b. Ik vind
het fantastisch dat het hier om een
Nederlands merk gaat.
En wat dacht je dan van al die kekke
kleurtjes? Je kunt kiezen uit maar
liefst 17 verschillende kleuren en 12
verschillende zadelprints. De Ebretti
518 is in zowel 45 km/u model als 25
km/u model te krijgen. Ik denk dat als
je niet ver van huis gaat, dit onderhoud en milieu vriendelijke product
een ideaal vervoersmiddel is.
Zelf rijd ik voor de korte stukjes binnen de Ronde Venen ook een scooter,
maar zo’n elektrische Ebretti zou
een serieus alternatief kunnen zijn.
En dan werk je ook nog mee aan een
schoner milieu.
De Ebretti is te koop vanaf €2.395
bij Roké Motors aan de Touwslagerweg 12b te Woerden.
Telefoonnummer : 0348-500224
Email: woerden@roke.nl
Website: www.roke.nl
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En Route met Reuling

Rijtest Jaguar XJ6

Brits, Beleefd, Begeerlijk, Betaalbaar

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

Afgelopen juli introduceerde Jaguar een spiksplinternieuwe XJ, het vlaggenschip van het Britse merk, dat begin volgende maand in de showroom staat. De nieuwe XJ is voorzien van een revolutionair ontwerp en dito techniek. Veelgehoorde kritiek op de
vorige generatie XJ is dat deze er te gedateerd uitziet. Maar wat velen vergeten, is dat onder de huid deze roofkat weldegelijk een supergeavanceerde auto schuil gaat. Tijd voor een proefrit dus in het vorige type XJ.
door michael reuling foto’s patrick hesse

De XJ is de tegenhanger van de
Duiste zakensedans zoals de BMW
7-serie, Mercedes Benz S-Klasse en
Audi A8. Sinds de lancering van de
XJ (afgeleid van ‘experimental Jaguar’, de codenaam van dit model tijdens het ontwikkelingproces) in 1968
zijn er wereldwijd ruim 568.000 XJ’s
verkocht. Dit aantal komt lang niet in
de buurt van de verkoopcijfers van de
Duitsers, maar daar ligt dan ook het
sterke punt van de XJ. De drie grote
Duitsers zie je met regelmaat over de
linkerbaan vliegen tijdens een korte
rit over de snelweg. Extra frustrerend
is het voor eigenaren van dergelijke
Duitse sedans als er vervolgens eenzelfde model voorbij suist met blauwe
kentekenplaten. Er is dus behoefte
aan iets exclusiefs. En dan is de Jag
eigenlijk de meest logische keuze. De
XJ is op en top Brits en straalt dat
aan alle kanten uit. Iemand die een
Jag koopt neemt het voor lief dat de
auto niet voorzien is van alle snufjes
die de Duitse tegenhangers wel aan
boord hebben. Echter rijdt hij of zij
dan wel een auto die niet als opzichtig wordt gezien.
Sinds de introductie in 1968 zijn de
lijnen van de XJ nagenoeg hetzelfde
gebleven. Vier ronde koplampen (die
overigens in de jaren ’80 vervangen
werden door vierkante exemplaren,
maar na commentaar van klanten

werden de ronde koplampen weer teruggebracht), de kenmerkende grille,
chromen sierlijsten rond de ruiten,
een lange elegante lijn die vanaf de
koplampen naar de achterlichten
loopt, zij-verlichting in de bumpers,
een ‘bulge’ die in het midden over de
motorkap loopt: onmiskenbaar een
Jaguar.
En dan het interieur. De afwerking
is niet altijd van hetzelfde niveau als
de Duitse delegatie, maar wel vele
malen smaakvoller. Veel hout en leer,
klassieke meters, maar daarentegen
een geavanceerd navigatiesysteem
met touchscreen (dat veel intuïtiever
werkt dan de Duitse systemen met
draaiknoppen). Stap in een XJ en je
hebt het idee dat je thuiskomt, je zakt
weg in de lederen stoel en kijkt uit
over een dashboard van licht beige
leder, notenhout en de lange neus van
de auto. Draai de sleutel om en de
V6 komt tot leven, zet de zestrapsautomaat in stand D (ook een typisch
kenmerk van Jaguar, de zogenaamde
J-drive, afgeleid van de vorm van de
automaat), laat het rempedaal los en
zoef weg in alle rust en weelde. De
drieliter V6 benzinemotor geeft de
auto ruim voldoende kracht om vlot
weg te rijden, maar als er extra vermogen nodig is, dan is een druk op de
sportknop genoeg om de toerenteller
door te jagen naar het rode gedeelte.

Natuurlijk vergezeld van heerlijke
brul van de V6. De auto deint dan
rustig en comfortabel over de weg,
gebruik makend van de luchtvering.
De besturing zou iets scherper mogen
zijn; in het geheel voelt de Jag aan
als een soort deinende Amerikaan.
Daar moet je van houden, voor
directer stuurwerk moet je zoeken bij
de Duitsers. Maar doordat de XJ zo
comfortabel over de weg zweeft en je
omringd bent door alle luxe, merk je
dat je je opeens nergens meer druk
over maakt. File? Geen probleem,
geen haast. Een GTI’tje dat op de
linkerbaan je uit staat te dagen? Laat
‘m, of druk last minute nog even het
gaspedaal in en laten even zien wie
de baas is.
Nu komt het leukste gedeelte van
dit verhaal. Prijslijsten van de grote
zakenlimousines beginnen zo rond
de 90 à 100 mille. De XJ6 had een
nieuwprijs van rond de € 95.000,-,
maar kost nu nog een kleine 30 mille.
En dat voor een model van bouwjaar
2003 met 58.000 kilometer op de
klok. Gebruikte Jaguars zijn relatief
goedkoop in aanschaf. Klassieke Jags
slurpen je portemonnee leeg tijdens
autoritten en onderhoudsbeurten,
maar met deze moderne Jaguar valt
dat allemaal wel mee. Dankzij de
aluminium carrosserie, waardoor dit

Jaguar XJ6
Gereden versie: Jaguar XJ6
3.0 V6
Vermogen: 238 pk
0-100: 8,1 s
Top: 233 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 9,5 / 10,5 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 27.950,Alternatieven:
Audi A8, BMW 7-Serie, Lexus
LS, Maserati Quattroporte,
Mercedes Benz S Klasse, Volkswagen Phaeton

model slechts1508 kilo weegt, drinkt
de Jag wat minder benzine dan bijvoorbeeld een Mercedes of BMW, die
toch snel 100 of 200 kilo zwaarder
zijn. En ja, de Jags waren altijd zeer
onbetrouwbaar wat betreft de elektronica en roest. Door die rompslomp
schommelde het merk jarenlang
aan de onderkant van betrouwbaarheidstests. Met deze XJ6 zul je daar
geen last van hebben. Dit model
domineerde namelijk een aantal
jaren de nummer 1 positie in dezelfde
betrouwbaarheidsonderzoeken van
onder meer JD Power. Tuurlijk, er zijn
ongetwijfeld uitzonderingen, maar zo
rampzalig als oude Jags uit de hoek
kunnen komen, zul je bij de nieuwe
generaties niet meer ondervinden.

VDH Autosport presenteert
woensdag 24 maart in Mijdrecht de omgebouwde BMW
M3 waarmee zij aan de Dutch
Supercar Challenge gaan deelnemen. VDH biedt de mogelijkheid
om tegen een klein bedrag lid te
worden van het team, zodat u op
de hoogte blijft van alle ins en
outs. Liefhebbers van autosport
zijn van harte welkom vanaf
14.30. bij de firma Hadeko Metaalbewerking, aan de Industrieweg 42-44 te Mijdrecht (tegenover Karwei parkeerplaats).

Oproep
Voor een fotoreportage zijn we
op zoek naar een eigenaar van
een mooie Citroën 2CV. Reageer
op info@degroenevenen.nl en
sier binnenkort deze pagina met
uw klassieker!

Deze XJ6 is te bewonderen bij
Autobedrijf Peek. Voor hetzelfde geld
als een nieuwe Toyota Avensis of Ford
Mondeo kun je ook een paar klassen
hoger rijden, geheel in stijl. En geef
toe, het is toch veel gaver om iets
bijzonders te rijden dan een 13 in een
dozijn auto?
Autobedrijf Peek
Rendementsweg 20
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-281458
Website: www.copeek.nl
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Regio Agenda
Expositie

Film

een terroristische aanslag te voorkomen. In Wax’ woordenboek blijkt
diplomatie echter niet voor te
komen…James Reese (Jonathan
Rhys Meyers) heeft het prima voor
elkaar. Leuke baan bij de Amerikaanse ambassade in Parijs, mooie
vriendin én hij mag soms klusjes
doen voor de CIA. De volgende
stap is wat hem betreft een echte
agent te worden en serieus in actie
komen. Zijn wens lijkt uit te komen
als hij aan een Amerikaanse CIAcollega wordt gekoppeld die naar
Parijs komt om een terreurgroep
aan te pakken.Tot James ontdekt
dat special agent Charlie Wax
(John Travolta) een onberekenbaar,
grofgebekt, trigger-happy en ongeleid projectiel is die hem vooral als
chauffeur ziet. Wax neemt James
mee op een explosieve trip door
de buitenwijken van Parijs die
de jongen doet snakken naar zijn
kantoorbaantje. Maar voor James
het weet is hij tot aan zijn nek bij
de zaak betrokken en is hij toch
echt op Charlie aangewezen om de
komende 48 uur te overleven.

Vanaf 18 maart in diverse bioscopen

Manifestatie

Jos van den Hoven
tot en met 24 april
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Woerden
Schilder Jos van den Hoven uit
Mijdrecht exposeert de komende tijd
in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in
Woerden.
Van den Hoven schildert al van jongs
af aan. Hij heeft zich toegelegd op
aquarelleren, linoleumsneden en de
laatste jaren vooral op het schilderen
met acrylverf. De werken in het
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis hebben
vooral bloemen in abstraherende
vorm als onderwerp.
De expositie van de Mijdrechtenaar
is nog tot en met 24 april te zien
in het atrium van het Woerdense
ziekenhuis aan de Polanerbaan 2.
Kijk voor meer informatie over Jos
van den Hoven en zijn werk op

www.josvandenhoven.exto.nl.

From Paris with Love

www.frompariswithlove.nl

De Stille Omgang

John Travolta en Jonathan RhysMeyers vormen een onwaarschijnlijk duo in deze actiecomedy van
regisseur Pierre Morel (Taken).
De doorgewinterde Amerikaanse
CIA-agent Charlie Wax (Travolta)
krijgt in Parijs assistentie van een
jonge diplomaat (Rhys-Meyers) om

Zondag 21 Maart
Start 20:00 uur
Mozes & Aaronkerk - Amsterdam
De Stille Omgang is een jaarlijkse
manifestatie. Dit jaar valt de tocht
op 21 maart. Bedevaartgangers

uit heel Nederland komen dan
naar het centrum van Amsterdam.
Na in één van de Amsterdamse
parochiekerken een mis te hebben
bijgewoond, nemen zij vervolgens
verspreid over de nacht deel aan
de omgang en lopen de omgangsroute.
Een zieke man ontvangt op 15
maart 1345 in een woning aan
de Kalverstraat het sacrament
der zieken. Hij geeft over en
het braaksel wordt in het vuur
gegooid. De hostie brandt alleen
niet. Sterker nog, hij blijft boven
het vuur zweven. De verzorgster
van de zieke pakt de hostie uit het
vuur en plaatst deze in een kist. De
pastoor van de huidige Oude Kerk
komt en neemt de hostie mee naar
zijn kerk.
De volgende dag blijkt de hostie
echter weer in de kist te liggen in
het huis aan de Kalverstraat. De
pastoor brengt de hostie weer naar
de kerk. Maar de geschiedenis
herhaalt zich. De hostie verschijnt
weer in de Kalverstraat.
Bisschop Jan van Arkel verklaart
in 1346 dat er sprake is van een
wonder: “het Mirakel van Amsterdam’.
Speciaal voor jongeren
Het Mirakel inspireert ook jongeren, zo blijkt wel uit het succes van
het jongerenprogramma, bedoeld
voor jongeren van 16-30 jaar.
Katholiek of niet, afkomstig uit
Amsterdam of niet? Je bent van
harte welkom! Er worden zeker
weer 400 jongeren verwacht. Het

programma bestaat altijd uit een
goede balans tussen Entertainment
en Verdieping.

Kinder theater

www.stille-omgang.nl

vanaf 4 jaar - Poppentheater
Valentijn
zaterdag 20 maart 2010 14:30
uur
zondag 21 maart 2010 14:30 uur
Het Amstelveens Poppentheater
- Amstelveen

Concert

Fem@il
Zondag 21 maart
Thamerkerk Uithoorn
Op 21 maart treden de dames
van Fem@il op. Al eerder zijn ze
bij ons geweest met hun vrolijke,
kleurrijke optreden.
De passie die Fem@il drijft is
om met elkaar een zeer divers en
afwisselend repertoire neer te zetten, waarbij een flinke dosis humor
– en uiteraard tevens kwaliteit
– een grote rol speelt. Die kwaliteit is streng beoordeeld tijdens
het Nederlands Korenfestival van
2008, waarbij Fem@il werd uitgeroepen tot het beste vrouwenkoor
van Nederland.
Alle composities en arrangementen zijn van de hand van muzikaal
leider Jetse Bremer. Daarin zijn
invloeden te horen uit de jazz, de
pop, de kleinkunst en de swing,
maar ook het betere luisterlied is
terug te vinden in het repertoire.
Een ding is duidelijk het enthousi1/63
asmePagina
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van de
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Oplossing

Los Patatos Banditos

Theater Valentijn maakt warme,
knusse voorstellingen met poppen
voor jonge kinderen. In ‘Los Patatos Banditos wordt het publiek
meegenomen naar de keuken van
een Mexicaans restaurant. Een
kokkin, een papegaai, keukengerei
en heel veel aardappelen vertellen
spannende en grappige Mexicaanse verhalen over heerlijke
gerechten, bandieten, sombrero’s,
cactussen, muziek, spanning en
romantiek. Het resultaat is een
heerlijk Mexicaans gerecht!
Het Amstelveens Poppentheater is
een professioneel gezellig jeugdtheater met een kernprogrammering van poppen- en beeldend
theater. Het theater wil daar
zoveel mogelijk kanten van laten
zien: handpoppenspel, combinatievoorstellingen met acteurs en
poppen, beeldende muziektheaPagina 6 etc. De voorsteltervoorstellingen
lingen
vinden
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op
de oplossingen van
;;G;T;C;;O
KORENMOLEN
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in
de volgende editie.
;NO;V;L;;A
De redactie wenst u veel puzzelplezier!
IGLO;VANAF

Kruiswoordpuzzel week 11

Kruiswoordraadsel

r naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de
oplossing.

;E;LEI;OA;
;KEI;OOGST
;O;EGO;A;E
ZOAB;LL;GR
;K;OH;ODER
horizontaal
2 wereldtaal 10 rivier in Rusland
STYL;CG;HA
11 pulverig, los 12 serie 13 agenda 16 steen
Kiezer.
18 papegaai
19 mannelijk dier 20 afleiding

(afk.) 22 verlichtingsmiddel 24 weerspannigheid 26 Griekse letter 27 voetbalterm 29
rivier in Frankrijk 31 vogel 33 slot 35 verkoopplaats 37 schreeuw 38 afgelegen oord
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40 houtsoort
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;WAKER;SUF
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verticaal 1 deel van Azië 2 ik (Latijn) 3 BijDoelnet.
belse figuur 4 daarmee verbonden 5 stormloop 6 voorwendsel 7 eetlust 8 grondsoort
9 wedstrijdboot 14 meerderheid 15 alleenzang 16 soort gevel 17 ongedwongen 20 oplettendheid 21 kwaadsprekerij 23 plaats in
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Frankrijk 25
vertwijfeling
W;;;P;R;I;
term 28 kunstvlucht
30 bijenhouder
Y;ANIMEREN
32 moerasplant
33 enzovoort 34 gek, mal
SEC;A;D;PA
;;HONGER;Z
36 herkauwer
41 voordat 44 fooi 46 kunstKATROL;OMA
leer 47 verdovend
middel 49 symbool
;;ED;IVM;A
51 van zekere
houtsoort 52 gelijkmatig
SIRE;T;ABT
;;H;STENO;
54 opbrengst
56 wisseling 58 kinderspeel;BALIE;CEL
goed 60 departement
61 netto 62 vogel;MM;KREEFT
eigenschap.
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van 1 t/m 9 moeten één keer voorBOWL;AM;DR
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negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
319864257
769314528
Façade.
857129634
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Administratief Medewerker / Secretaresse
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Enthousiaste (leerling) kraanmachinist mini/
midi
Organisatie: VOF van Tol
Plaats: Zevenhoven
Functie: HBO Stagiair gezocht
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bedieningsmedewerker dinsdag/woensdag
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief/medewerkster binnendienst
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief/commercieel medewerker binnendienst (m/v) parttime
Organisatie: Financieel Adviesbureau Natasja Outshoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Zelfstandig werkende kok Restaurant LUST!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening De Strooppot
Organisatie: De Strooppot
Plaats: De Hoef

Functie: Officemanager
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Servicedeskmedewerker
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Functie: Creditcontroler
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkvoorbereider verwarming
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Grondwerkers.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Directiesecretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker met passie voor
koken
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Credit controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang Vinkeveen
(maandag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste / Administratief Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Plaats: Vinkeveen
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