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Op het strand
of in de sneeuw?

Nieuwe natuur voor purperreiger
In december zijn de werkzaamheden aan het Jorisstuk in de Nieuwkoopse Plassen afgerond. Een verwaarloosd grasland is omgezet naar natte en gevarieerde natuur, speciaal ingericht voor de zeldzame purperreiger. In het 7 ha grote gebied zijn er sloten uitgediept en ondiepe poelen gegraven. Ook is er een dijk om het Jorisstuk gezet, met een molen. De Nieuwkoopse Plassen zijn één
van de belangrijkste broedgebieden in Nederland voor de purperreiger. Jaarlijks broeden er ongeveer 130 paartjes. De purperreiger staat op de rode lijst met bedreigde soorten in Nederland. Om er voor te zorgen dat de schuwe vogels voldoende rust krijgen,
is het Jorisstuk niet toegankelijk voor publiek. Wel kan men langs de gele kanoroute de molen zien staan. En vanuit de boot heeft
men in het voorjaar grote kans de purperreigers over te zien vliegen. Vaarroutes zijn verkrijgbaar in het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in Nieuwkoop.								
foto: kina

VLC schaatst naar vier prijzen en deelname NK
Het team van VLC1, met Lisanne
Immerzeel, Nicole Kuyf en Lotte
Elfferich reed in de categorie jongste
meisjes. Ze bereikten de eerste plaats
en daarmee deelname aan het NK in
Den Haag op 25 maart aanstaande.
Hun tijden over drie ronden waren
2.26,02 en 2.23,49. In de finale
reden ze tegen een team van het Bredero college, de tijd hier was precies
hetzelfde als in de eerste rit.
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Dinsdag 12 januari werden in Amsterdam op de historische Jaap Edenbaan de wedstrijden verreden van de voorronde voor het NK ploegen achtervolging voor scholieren. Het VLC was met vijf deelnemende teams goed
vertegenwoordigd en de prijzenregen was er dan ook naar. Maar liefst
vier bekers werden meegenomen naar De Ronde Venen; bestaande uit een
eerste, twee tweede en een derde plaats.

Team VLC 2 (Steven Blok, Huib van
Rijt, Mark de Wit en Maarten Bakker) reed in de eerste rit 2.14,30,
hun tweede rit was iets langzamer. In
2.18,03 eindigde dit team als vierde
in de categorie. Winnaar werd hier
het Comenius college met een snelste
tijd van 1.49,06.
Veenlanden college 4 bestond uit Esther van Leeuwen, Coby van Rijt en
Lisa van Rijn. Deze meiden behaalden een derde plaats met tijden van
2.02,41 en 2.06,77, achter...

Lees verder op Pagina 3.
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Vervolg van Pagina 1.
...Helen Parkhurst en Roland Holst
college.
De mannen van VLC 5 en 6 reden
in dezelfde poule en behaalden een
tweede (VLC6) en een derde plaats,
achter de gesmeerd lopende trein
van het Vechtstede college. VLC 6
(Viktor Toonen, Jonathan Boom,
Niels Immerzeel en Mike Pietersen)
reed 1.36,24 en 1.40,51. Met deze
tijd spaarden ze zich voor de finale
tegen Vechtstede. In de finale reed
het team 1.36,24, slechts 2 seconden
achter Vechtstede. Het is nog even afwachten of dit team ook naar het NK
mag. Dit is afhankelijk van de tijden
in de andere landelijke voorronden.
VLC5, bestaande uit Joost en Roel
Mouris, William van Vliet en Gary van
Tol, klokte 1.49,25 en 1.48,58, geen
finale voor de mannen maar zoals al
vermeld de derde plaats.
De ouders die meereden genoten,
net als de begeleidende docenten,
van een prachtige ijsdag met temperaturen net onder het vriespunt.
Chauffeurs van Rijt, de Wit, Kuyf,
Immerzeel en Elfferich hartstikke
bedankt namens alle deelnemers en
begeleiding.
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Overgang personeel nog niet geregeld

Sluiting Veenbad opnieuw in de raad
De perikelen rond de sluiting van het Veenbad in Vinkeveen en de mogelijke overgang van het personeel naar
het nieuwe zwembad in Mijdrecht vertonen inmiddels alle kenmerken van een regelrechte soap.
Compleet met intriges, verdachtmakingen, good- en bad guys, dubbele agenda’s en ingewikkelde verhaallijnen.
Tijdens de RTG vergadering op maandagavond 18 januari werd weer een nieuwe aflevering opgevoerd.
door piet van buul

Zoals bij elke soap is het verhaal in
aanleg redelijk simpel. Waar gaat
het om? In Mijdrecht wordt een
nieuw zwembad gebouwd. Dat zal
worden geëxploiteerd door een commercieel bedrijf Optisport. Wanneer
het nieuwe zwembad open gaat, gaan
de twee bestaande zwembaden, het
Veenbad in Vinkeveen en Blijdrecht
in Mijdrecht dicht. Er zal dan een
regeling getroffen moeten worden
voor de personeelsleden van de
beide baden. In Mijdrecht zijn die
in dienst van de gemeente en in
Vinkeveen zijn ze in dienst van de
Stichting Het Veenbad.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Sluitingen van bedrijven en overnames zijn in ons land aan de orde
van de dag. De rechten van de
werknemers liggen vaak vast in
de cao. Er liggen bij advocaten en
vakbonden kasten vol jurisprudentie
en voorbeelden van sociale plannen. Daarin wordt ontslag wegens
bedrijfsbeëindiging of de overgang
van het personeel van de ene naar
de andere onderneming geregeld.
De bestaande rechten, de anciën-

Vaststelling financieel
toezicht op de Utrechtse
gemeenten

Utrechtse gemeenten
in 2010 nog financieel
gezond
Gedeputeerde Staten hebben de
financiële situatie beoordeeld van de
29 Utrechtse gemeenten.
Over het algemeen zijn de Utrechtse
gemeenten voor het jaar 2010
financieel gezond. Na 2010 ziet de
financiële situatie van de gemeenten
er minder rooskleurig uit. Veel gemeenten zullen dit jaar aanvullende
bezuinigingen moeten treffen om
een sluitende begroting 2011 vast te
kunnen stellen.
De gemeente Vianen is als enige
gemeente om financiële redenen
onder preventief toezicht gesteld.
Aanleiding voor dit besluit is een
mogelijk verslechterend risicoprofiel
van de gemeente als gevolg van een
juridische procedure waarin deze
gemeente is verwikkeld. Daarnaast
geldt voor zeven gemeenten, namelijk
de gemeenten Abcoude, Breukelen,
De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Renswoude en Woudenberg
een bijzondere vorm van financieel
toezicht. Dit bijzondere toezicht vloeit
voort uit de voorgenomen herindelingen. Gedeputeerde Staten hebben
naar aanleiding hiervan besloten deze
gemeenten onder het preventieve
toezicht als bedoeld in de wet Algemene regels herindeling (Arhi) te
stellen. Preventief toezicht houdt in
dat besluiten met financiële gevolgen

niteit, de functieinhoud en zelfs een
regeling voor mensen die achteraf
spijt hebben en alsnog niet mee
over willen stappen is geregeld. Of
er komt een afvloeiingsregeling
waarna mensen zelf kunnen bepalen wat ze verder gaan doen. Hoe
moeilijk kan het dan nog zijn?
Betrokken partijen hebben echter
kans gezien er een stevige robbertje vechten van te maken. Het
Stichtingsbestuur van het Veenbad
had een dure advocaat ingehuurd
die twintig minuten nodig had om
de raad uit te leggen dat het juridisch allerminst duidelijk was of
er nu sprake is van een ‘overgang
van onderneming’ dan wel ‘sluiting
van een bedrijf’. In het eerste
geval moet de overnemende partij
(Optisport) alle mensen een dienstverband aanbieden met behoud van
alle rechten. In het tweede geval
moet het Stichtingsbestuur een ontslagvergunning aanvragen voor het
personeel en met de vakbond een
afvloeiingsregeling in een sociaal
plan overeenkomen. Het Stichtingsbestuur heeft nog een aardig
bedrag op de bank, dat bestemd

was voor onderhoud van het Veenbad. Van de zijde van de gemeente
was gesteld dat men dat geld zou
moeten inzetten voor de regeling
van de overgang en dat eventuele
tekorten door de gemeente zouden
worden bijgepast.
In de koelkast
Tijdens de RTG bleek dat partijen
inmiddels in gesprek zijn over een
koepelregeling waarin alles rondom
afvloeiing dan wel overgang van
personeel geregeld moet worden.
De juridische discussie over de
status van de overgang is even in de
koelkast gezet. Aan de raad werd
nu gevraagd om een subsidie van
€ 152.000,- te verstrekken zodat
ze bij het Veenbad in ieder geval
de exploitatie tot aan de sluiting
kunnen garanderen. Ontdaan van
alle folklore er om heen ging het
maandagavond om die laatste
vraag. Dat geld komt er wel, zo
werd wel duidelijk. De discussie
over een nette regeling voor het
personeel zal nog wel even worden
voortgezet. Wachten op de volgende
aflevering dus.

Nieuwjaarsdrankje in zwembad Blijdrecht
Donderdag 14 januari jl. was een bijzondere avond in zwembad Blijdrecht. Tijdens deze avond, georganiseerd door Quassima Asafiati, kwam
de zwem- en fitness groep bij elkaar.
Deze dames, die tot voor kort
watervrees hadden, hebben hun waterangst overwonnen en de meesten
zijn bezig om hun zwemslagen te
verbeteren. Nu, onder het genot van
een mediterraan hapje en drankje,
keken zij terug op een succesvolle
en prettige zwemervaring. Elke
donderdagavond geeft de actieve
Quassima samen met Ans Bruggeman hen intensieve zwemles. Hiernaast zijn er ook dames die bezig
zijn met fitness om overgewicht
tegen te gaan en om hun conditie te
verbeteren. Deze nieuwjaarsdrankje
is georganiseerd om naast het actieve sporten elkaar op een sociaal
gebied beter te leren kennen. Bij
deze gelegenheid is de wethouder van sport, Ingrid Lambregts
uitgenodigd om ook kennis te laten
maken met deze actieve dames.
Ingrid Lambregts heeft kort over
haar zelf verteld en haar waardering uitgesproken voor de inzet van

deze dames. Jarenlang is er vanuit
de politiek een wil om buitenlandse
vrouwen in beweging te krijgen. Nu
zijn we eindelijk zo ver gekomen in
de gemeente De Ronde Venen en
hopen dit succesvol door te zetten.
Momenteel is er veel onrust of
deze groep gebruik kan maken van
het nieuwe zwembad. Quassima en
wethouder Ingrid Lambregts zullen
hiervoor hun best gaan doen. Waar
een wil is, is een weg.
Het was een gezellige en geslaagde
avond!
De wil van Quassima is om de
drempel te verlagen voor de vrouwen die het lastig vinden om gemixt
te sporten of te zwemmen, al gaat
dit soms ten koste van de gezondheid. Wilt u ook op een prettige
wijze werken aan uw lichaam en
conditie met vrouwen onderling?
Neem dan vrijblijvend contact op
met Quassima Asafiati via mail:
mevrouwtje_q@hotmail.com .

eerst aan Gedeputeerde Staten ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd voordat tot uitvoering hiervan
kan worden overgegaan.

gemeenten getoetst aan de hand van
de (meerjaren)begroting 2010-2013
en de jaarrekening 2008. Hierbij
hebben zij gekeken of de (meerjaren)
begroting van de gemeenten sluitend
is op basis van reële uitgangspunten.

Toezicht is wettelijke taak van de
provincie
De provincie heeft als taak financieel
toezicht te houden op de decentrale
overheden in de provincie Utrecht.
Gedeputeerde Staten hebben de
financiële situatie van de Utrechtse

Luistervink
Leo
Als de bus met kijkers (lees:
toeristen) voorbij rijdt, kijkt Leo
niet op of om. Waarom zou hij
ook. Hij ligt immers lekker lui in
het zand. Zijn vrouwen liggen om
hem heen geschaard. Af en toe
een gaapje, wat poten strekken en
verder laten Leo en zijn meiden
de boel de boel. Toch heeft Leo
het van tijd tot tijd best druk. De
zorg voor het nageslacht drukt
als een zware last op hem. Nou ja
zwaar, het heeft zo ook z’n leuke
kanten toch? Als Leo honger
krijgt wil hij nog wel eens een
vermanende poot opheffen. “Kom
op meiden” lijkt hij te zeggen.
“Aan de slag, het eten moet op
tafel.” Dan springen ze tot eer en
genoegen van hun gemaal op en
gaan op jacht. Leo wacht tot ze
terugkomen. Hij rust uit en bereidt
zich voor op zijn maaltijd en de
toekomstige buikspieroefeningen.
In de dierentuinen is het beeld
al niet anders. Leeuwen, tijgers,
nijlpaarden en nog veel meer
diersoorten laten zich uitgebreid
bekijken. Dat alles voor een homp
vlees en een bak sla. Kijk je bij de
apen, zie je een heel ander beeld.
Die springen en klauteren alsof
het niets is. Gekke bekken kunnen
ze trekken, niet te geloven. Tussen
de bananen door is het een drukte
van belang. Ook hier geldt dat de
mannen zich van hun beste kant
laten zien. Onderling hebben ze
de rangorde bepaald. Dit alles kun
je van buiten af door de beschermende glazen ramen zien. Maar
toch zijn ze anders dan de Koning
der dieren. Toen ik laatst op de Industrieweg liep, zag ik een zelfde
beeld. Door de ramen zag ik een
soort tweevoeters die zich aan
stangen en andere enge toestellen
vermaakten. Tenminste daar ga ik
van uit. Met vertrokken bekken
van de lol hangen ze aan stangen
en kijken tussendoor op metertjes
en horen piepjes. Hele groepen
die zich met zwaaiende armen en
benen bewegen op een tempo dat
de hoofdman of -vrouw aangeeft.
Roeien op de vloer zonder water,
fietsen zonder dat je ook maar een
meter vooruit komt. Als dolfijnen
met ballen in de weer. Overdag
weer hard aan het werk en ieder
jaar een paar weken in het zand
liggen, op je rug met een hapje en
een drankje. Dat alles omdat ze
niet zo simpel kunnen denken als
Leo. Die maakt zich niet dik. Die
ligt voortdurend op z´n rug en de
vrouwen van zijn harem verzorgen
hem tip-top. Maar ook die hebben
het naar hun zin. Het lijkt wel een
vakantie paradijs waar ze zich in
bevinden. Heel wat anders dan der
gedragingen van dat apenvolk dat
feitelijk ook met alles en niets in
de weer is. Dat springt en vliegt
over elkaar heen en maakt voortdurend heibel. Ik zie me niet zo
snel in de rol van Leo, maar soms
spijt het mij tot in het diepst van
mijn binnenste dat ik van de apen
afstam en niet van de leeuwen.
Luistervink
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Scouts eten boerenkool

Kort Nieuws
Mijdrecht

Bijbelstudie avond
in Evangelische gemeente De Weg

Scouting Jan van Speyk heeft het jubileumjaar van Scouting Nederland goed geopend door met de gehele groep boerenkool te eten in de
Meijert. Alle kinderen, leiding, stam en bestuur verzamelden zich op
vrijdag 15 januari voor de jaarlijkse Boerenkoolfuif.

Gerard de Groot spreekt maandag 25 januari over het ”Bovennatuurlijke”. U wordt hiervoor
van harte uitgenodigd. De avonden
beginnen om 20.00 uur (vanaf
19.30 staat de koffie klaar)
De Weg is gevestigd: industrieweg
38F 3641 RM Mijdrecht
(ingang links naast Karwei) voor
info www.deweg.nl

Dit jaar was er na het eten van de
boerenkool met worst Scidols: de
Scoutingtalentenjacht. Vele mooie,
grappige en gedurfde acts werden
geshowd. Zo stonden ‘The boys
beyond zero’ op het podium, die met
een live-nummer het gehele publiek
in beroering brachten. Verder waren
er dansoptredens, een moppentapper
en de live-opname van een videoclip!
De eer van de eerste prijs was echter
voor Thijs, die een mooi keyboardconcert ten gehore bracht! In 2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar,
dus werd tussen de optredens een
spel ‘Ren je rot’ gespeeld, waarbij de

Horizon op Midpoint
FM

Zondag 24 januari, van 9.00 –
10.00 uur, verzorgt Horizon een
gesprek met de emeritus hoogleraar
Jacob Klapwijk, naar aanleiding
zijn boek, ‘Heeft evolutie een doel?’.
In dit boek komt de relatie tussen
evolutiebiologie en religie aan de
orde. Herhaling van 17.00 – 18.00
uur. Presentatie: Ger de Vries. Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In rusthuizen e.d. kan
een andere kabelfrekwentie gelden)

Driebandentoernooi
2010
Biljartclub D.I.O. en Café “De
Merel” uit Vinkeveen, organiseren
wederom het bekende Driebandentoernooi. De nummers 1 en 2
van elke pool (van 4) plaatsen zich
direct voor de kwartfinale, de eerste
twee van elke kwartfinale-pool
plaatsen zich voor de halve finale
en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor
de eindoverwinning. De bedoeling
is om de kampioen van vorig jaar,
Desmond Driehuis te onttronen,
wat echt niet mee zal vallen . Dit
toernooi wordt mede gesponsord
door autobedrijf FIAT KOOYMAN
te Vinkeveen. Heeft u een voorkeur
voor bepaalde data, maak dit dan
telefonisch kenbaar of per e-mail,
per post of aan de bar van Café
de Merel. Voorronden; zondag 31
januari zaterdagen 6-13-20 en 27
februari -en de zondagen, 7-1421-28 februari. Aanvang14.00uur,
zaterdag 6 en de zondag 7 maart
aanvang 14.00uur. Wie bij de eerste
twee van de pool eindigt, dient u
er rekening mee te houden, dat
de kwartfinales worden gespeeld
op zaterdag 27 maart, zondag 28
maart, zaterdag 10 april en zondag
11 april; aanvang 14.00 uur.
De halve finales worden gespeeld
op zaterdag 17 april en zondag 18
april; aanvang 14.00 uur. En de
finale vindt plaats op zaterdag 24
april en zondag 25 april, aanvang
14.00 uur, direct gevolgd door de
prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen €10,00 per persoon.
Daarvoor speelt men minimaal drie
partijen in elke ronde.
Voor vragen kan men kontakt
opnemen met Café “De Merel”,
Arkenpark Mur 43 3645 EH te
Vinkeveen Tel. 0297-263562 of
0297-264159 of per e-mail:
thcw@xs4all.nl

2de Prinsendweilbal levert € 2050, op voor G-team Argon
Voor de tweede keer werd zaterdag
jl. in Immitsj, het clubgebouw van
AJOC, het Prinsendweilbal gehouden,
georganiseerd door Dweilorkest
DORST en carnavalsvereniging de
Huts Geklutste Kliek. Veel liefhebbers van dweilmuziek, maar ook een
aantal carnavalsverenigingen uit het
land waren aanwezig. De orkesten
waren Nixdus uit Noordijkerhout,
de Pretnoten uit Lisse, 't Satte
Erremenieke uit Zwijndrecht, Nou
Toe Maar.. uit Leiden, De Damstampers uit Amsterdam en natuurlijk
DORST uit Mijdrecht. Gedurende
deze avond werd er geld ingezameld
voor een goed doel. Vorig jaar was
dit het Johannes Hospitium in Wilnis
en dit jaar koos de organisatie voor
het voetbaltoernooi van het Argon
G-team. Ook zij waren samen met
hun supporters en leider op het feest

aanwezig. Teamleider Frits Hennipman wist dat het toernooi op 28
augustus wordt geouden. “We zijn
ontzettend blij met de steun die de
Huts Geklutste Kliek en DORST ons
geven,” aldus Hennip-man. “Zo kunnen we hen een leuke dag bezorgen
met een lekkere lunch, misschien nog
een artiest en natuurlijk grote bekers
als prijzen.”
Aan het eind van de avond werd er
een cheque van € 2050, - overhandigd aan het G-team. De organisatie
wil sponsors, gulle gevers, AJOC,
VIOS en alle vrijwilligers die dit
alles weer hebben mogelijk gemaakt
hartelijk bedanken voor hun inzet of
bijdrage aan dit geslaagde feest en
goede doel. Meer informatie en foto’s
zijn terug te vinden op de bijhorende
website

kinderen het juiste antwoord moesten
vinden bij echte Soutingvragen. Ook
werd de OC (OndersteuningsCommissie) in het zonnetje gezet. Deze
commissie organiseert elk jaar een
aantal acties voor Scouting Jan van
Speyk. Ook maak de OC elk jaar de
overheerlijke boerenkool! Daarnaast
werd ook nieuwe leiding voorgesteld
en de afscheidnemende leiding werd
bedankt. Kortom, Scouting Jan Van
Speyk is dit jaar weer goed begonnen! Ben je benieuwd of Scouting
wat voor jou is? Bel dan met Resi
Speyer (0297-285115) of kijk op

www.janvanspeykgroep.nl.

www.prinsendweilbal.nl.

Eén minuut gratis winkelen bij C1000 in Wilnis

De familie Van den Heuvel uit Wilnis mocht woensdagavond jl. gedurende één minuut
hun winkelkar zo vol mogelijk laden. Deze prijs, gewonnen door een poster van
de Euroweken voor het raam te hangen, was extra welkom vanwege een recente
gezinsuitbreiding. Het bijeengegaarde pakket bestond voor een groot deel uit luiers,
babyproducten en boodschappen voor de kraamvisite! In één minuut werd voor maar
liefst € 142,85 boodschappen bijeen gewinkeld. C1000 bedrijfsleider Marco Bakker:
“Het gratis winkelen valt midden in de Euroweken, dus dubbel voordeel voor de
winnaar!” De familie Van den Heuvel was blij verrast met de prijs: “We hadden nooit
gedacht te zullen winnen.”

foto’s rob isaacs

Wil Rubbio 25 jaar bij Nieuw Avondlicht
Dinsdag 12 januari jl. was Wil Rubbio, of te wel zuster
Wil, 25 jaar werkzaam in Nieuw Avondlicht. Dit is niet
onopgemerkt voorbij gegaan! De hele dag stond in het
teken van Italië, aangezien Wil met een Italiaan is getrouwd. ’s Ochtends was al het personeel en de bewoners van Nieuw Avondlicht aanwezig om dit samen met
Wil en haar familie en vrienden te vieren. Er waren
leuke toespraken, een heleboel leuke cadeau’s, koffie
en een speciale taart verzorgd door La Torta.
’s Middags ging het feest gewoon door voor
de bewoners met een echte Italiaanse lunch,
muziek, Italiaans ijs en quizzen en spelletjes over
Italië. Als afsluiter is er ’s avonds nog een
gezellig etentje georganiseerd. Kortom
een hele leuke dag als beloning voor al
haar inzet in de afgelopen 25 jaar.
Nogmaals gefeliciteerd zuster Wil!!!

Puppy-training weer van start bij
Tennisvereniging Wilnis
Vanwege het grote succes in voorgaande jaren, gaat
Tennisvereniging Wilnis ook dit jaar weer van start met
een training voor kinderen van zeven tot en met negen
jaar. Het doel van de puppy-training is het aanleggen
van een basis voor het tennisspel. Met name gaat het
om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen
als vangen, stuiteren, gooien en goed kijken naar de bal.
De lessen beginnen op 17 februari 2010. De laatste les
(24 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen
van het balvaardigheidsdiploma. Om mee te kunnen
doen aan de puppy-training, hoeven de kinderen geen lid
te zijn van Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts € 25,kan uw kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind opgeven? Dan kunt u
contact opnemen met Saskia van Loon 0297-273433.
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V.I.O.S. jaaruitvoering 2010
Dit jaar vindt de V.I.O.S. jaaruitvoering op zaterdagavond 30 en zondagmiddag 31 januari plaats. In Partycentrum De Meijert zullen alle
afdelingen van de vereniging het
publiek vermaken met muziek, spectaculair slagwerk en majoretteshows.
De ervaren muzikanten en majorettes maar ook de allerjongsten zullen
hun beste beentje voor zetten. Voor
de pauze ligt het accent op de jeugd.
Met o.a. het opleidingsorkest, de
leerling majorettes en ruim 60
MusicKidz. De laatstgenoemden
zullen laten zien en horen wat zij
vanaf september in de gratis lessen
allemaal al geleerd hebben. Na de
pauze met de grote verloting, het
showblok met de showband die
ondermeer de muziek van de nieuwe
taptoeshow "With or without you"
speelt. Deze show op muziek van de
legendarische Ierse popformatie U2
is in 2009 in première gegaan.
V.I.O.S. kan overigens nog muzikanten en majorettes gebruiken

voor deze show. Ben je een ervaren
muzikant of zoek je als majorette
een uitdaging, meld je dan aan bij
voorzitter Marcel van Scheppingen.
(Tel. 06-20707280).
Op de zaterdagavond is er na afloop
van de uitvoering nog een gezellige
afterparty. De uitvoering begint op
zaterdagavond om 20.00 uur en op
zondagmiddag om 14.00 uur. De
zaal gaat een half uur voor aanvang
open. De entreeprijs is 5 euro per
persoon. Alleen op zondagmiddag is
de entree voor kinderen tot 12 jaar
gratis, mits onder begeleiding van
een volwassene. Kaartjes zijn aan
de zaal te koop, maar wie zeker wil
zijn van een plaats, koopt kaartjes
op één van de voorverkoopadressen:
(Primera De Jong - Mijdrecht) en
in Vinkeveen tussen 16.00 en 20.00
uur bij familie V.d. Linden, Snippenlaan 31. Kijk voor meer informatie
over V.I.O.S. en dweilorkest DORST
op www.vios-midreth.nl en www.
dweilorkest-dorst.nl.

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

De vele handen van Lutz…
Tijdens de recent gehouden tweede
Beursvloer De Ronde Venen ‘matchte’
Lutz Fashion met OBS Willespoort
in Wilnis. Hanneke Lutz en Bart
Nagel van Lutz (kleine foto) boden
de school aan om twee avonden te
helpen met het ordenen en logisch
indelen van de ‘technotheek’, waarmee OBS Willespoort de innovatieprijs voor het basisonderwijs in 2009
won. De technotheek zal 17 februari
2010 feestelijk worden geopend.
Onder het motto vele handen maken
licht werk, trok het team van Lutz
op 6 en 13 januari jl. naar Wilnis.
In de avonduren werd in ruil voor
heerlijke zelfgebakken appeltaart
door de enthousiaste medewerkers
van Lutz Fashion in de technotheek
druk met het ordenen, opruimen,
sorteren en inventariseren van de
uit te lenen leermiddelen, die door
maar liefst 22 scholen in de regio

worden gebruikt.
Hanneke Lutz: “Het is zeker een
nuttige match geweest, waar we
natuurlijk met veel plezier aan hebben meegewerkt. Het is leuk om op
deze wijze een steentje te kunnen
bijdragen en we zijn door Suzanne ’t
Hart zeer hartelijk ontvangen.”
Alle medewerkers van Lutz kregen
van OBS Willespoort een grote
pluim voor hun enthousiaste inzet.
foto’s thijs van uden

Kom duiken voor Haïti

Kort Nieuws

Voor de wederopbouw van het zwaar getroffen Haïti is veel geld nodig.
PiMia-Diving heeft daarom besloten een benefietduik te organiseren
op zondag 24 januari in Vinkeveen. Het Recreatieschap de Vinkeveense
Plassen heeft alle medewerking toegezegd en zelfs voor een keer de
verplichte duikvergunning voor de deelnemers opgeschort. Kom dus
zondag tussen 10 en 14 uur naar Zandeiland 4 in Vinkeveen en maak
een duik voor het goede doel.

Voorverkoop Ben
Liebrand gestart

Alle deelnemers dienen minimaal
€10,- te doneren en ontvangen
hiervoor na de duik een gratis
warme drank (koffie, thee, of soep)
en ook zal het mobiele vulstation
van PiMia-Diving aanwezig zijn om
voor iedere deelnemer de fles weer
gratis met lucht te vullen.
Iedere gebrevetteerde duiker kan
deelnemen. Ook mensen die het te
koud vinden om zelf te gaan duiken
zijn van harte welkom om de actie
te komen ondersteunen. Ook voor
hen is er een drankje beschikbaar

na het doen van een passende
donatie.
PiMia-Diving benadrukt dat ALLE
opbrengsten zullen worden overgemaakt naar GIRO 555 in Den
Haag. Zowel de kosten van de organisatie, het vullen van de flessen
en de aangeboden drankjes komen
volledig voor rekening van PiMiaDiving.
Voor verdere informatie kan men
contact opnemen met Pim Pols, tel.
0297 263270 / 06246 121 88
info@pimia.nl / www.pimia.nl.

Mijdrecht

Het is echt waar, Ben Liebrand
komt weer naar Mijdrecht.
Op zaterdag 6 februari zal hij Partycentrum de Meijert weer op z’n
kop zetten met de heerlijkste 70’s
& 80’s hits.
De kaartverkoop is gestart! Wees
er snel bij, want OP=OP.
Kosten: € 10.00
Min. leeftijd: 25 jaar
Aanvang: 21.00 uur
Wil je op de hoogte gehouden
worden wanneer de voorverkoop
begint, stuur dan een email naar
info@meijert.nl en je krijgt automatisch bericht.
LET OP! 27 maart is er een heel
speciale 70’s & 80’s Party, zet hem
vast in je agenda.

De Ronde Venen

Ook gemeente
steunt Haïti

De Fontein in actie voor Haïti
Ook op Basisschool De Fontein in Mijdrecht wordt gespaard voor de
slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Op deze manier willen de kinderen van De Fontijn meehelpen aan de wederopbouw van een zwaar
getroffen land. De kids kwamen zelf met het idee om te gaan sparen. Er
worden lege flessen verzameld, kinderen bakken koekjes en appeltaarten
en overal op school zie je kleine acties door kinderen bedacht. De teamleden dachten na over een ‘groter’ project. Vooral de kinderen in Haïti wil
men helpen. Want kinderen daar en kinderen hier horen bij elkaar.
De school is in contact gekomen met
twee stichtingen: De stichting Hart
voor Haitit is ernstig getroffen. Het
door hen opgebouwde kinderdorp
met school is beschadigd en wij
willen helpen met de wederopbouw.

www.hartvoorhaiti.nl.
De stichting Local Care uit Bodegraven bouwt prefab woningen voor
de getroffenen op Haiti. Ook daar
zal een deel van de opbrengst heen
gaan. www.localcare.nl.
Voor deze doelen wordt letterlijk gebouwd in school. Voor elke gespaarde
vijf euro wordt er een steen opgebouwd in de hal om de hulp visueel
te maken voor de kinderen.
Afgelopen maandag is in een speciale weekopening aandacht
geschonken
aan Haïti. En
woensdag jl. hadden de kinderen
samen met hun
ouders al 500
euro gespaard.
Er liggen dus
al 100 stenen
in de hal en we
zullen nog meer
bouwen. Wie

weet kunnen we met elkaar 1 prefab
huisje bekostigen en het kinderhuis
helpen.
De school wil op de inloopavond van
18 februari a.s. dit project afsluiten
met de verkoop van allerlei zelfgemaakte spullen. U bent van harte
welkom om vanaf 19.00 uur even
binnen te lopen om dit project te
steunen. En vergeet uw portemonnee niet!
Kijk voor meer informatie op:

www.fonteinmijdrecht.nl
U mag uw bijdrage ook storten op
het bankrekeningnummer van de
school: 365557439 o.v.v. Steun
Haïti.

De gemeente De Ronde Venen
heeft 35.000 euro, 1 euro per
inwoner, overgemaakt voor de
slachtoffers van de aardbeving
in Haïti. Met het bedrag wordt
een wederopbouwprogramma
ondersteund.
De fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben van harte ingestemd
met het beschikbaar stellen van het
bedrag. Het geld is inmiddels overgemaakt naar VNG International,
de organisatie voor internationale
samenwerking van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. In
samenwerking met de SHO zal
VNG International het geld
gebruiken om een programma uit
te voeren voor de gemeentelijke
wederopbouw van het getroffen
gebied.

Politiecontroles in De
Ronde Venen

De afgelopen week heeft de politie op diverse plaatsen in de regio
verkeerscontroles uitgevoerd.
Maandag werd gestart met een
controle op de blauwe zone in
Mijdrecht. In totaal kregen 29
personen een bekeuring voor het
overschrijven van de maximum
parkeertijd of het niet hebben liggen van een parkeerschijf.
Dinsdag werd er tussen 12.45 uur
en 13.45 uur wederom gecontroleerd op de blauwe zone. Toen
kregen maarliefst 31 personen
een bekeuring. Tevens werd er aan
het einde van de middag gecontroleerd op de gesloten verklaring op
de Groenlandsekade in Vinkeveen.
Hier kregen 32 personen een
bekeuring.
Woensdag zijn er in de hele Ronde
Venen kleine verkeerscontroles
geweest op diverse plaatsen.
De laatste informatie over deze
controles vindt u op www.peter-

shotnews.nl
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Middagconcert inmiddels volle bak
AJOC

Optreden Jostiband in Janskerk op 6 maart 2010 wordt een groot feest
Het Jostiband Orkest komt naar Mijdrecht. Niet het voltallige meer dan 200 muzikanten tellende orkest, maar wel een stevige samenstelling die
past in het decor van de Janskerk in Mijdrecht. Twee concerten zullen er worden gegeven. ’s Middags voor de doelgroep. Meer dan vierhonderd
bezoekers zullen genieten van het optreden van het orkest. De bezoekers wonen o.a. in de verzorgingstehuizen uit De Ronde Venen, het gezinsvervangend tehuis, de Soos de Cirkel, de Amerpoort in Vinkeveen, woongroepen uit Breukelen, Kockengen en Woerden. Deze bezoekers hebben
gratis toegang. Door een gulle bijdrage van het Rabofonds Dividend voor de samenleving, is dit mogelijk gemaakt. Voor het avondoptreden worden er kaarten verkocht die 15 euro per stuk gaan kosten. Wees er snel bij, want vol = vol.
Muziekplezier
Wie kent het niet? Het Jostiband
Orkest uit Zwammerdam. In bijna
40 jaar is het uitgegroeid tot een
fenomeen in Nederland. Sinds 1966
is het orkest een graag geziene gast
in concertzalen en tv-programma’s.
Ook waren er al tv-optredens en
concerten in Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland en Canada.
Deelnemers
In het Jostiband Orkest musiceren
ruim 200 verstandelijk gehandicapten. Ruim 100 leden wonen in de
verschillende zorgeenheden van De
Bruggen, een stichting voor zorg,
behandeling en begeleiding van
mensen met een verstandelijke handicap te Zwammerdam. De overige
orkestleden wonen bij hun ouders
of in gezinsvervangende huizen en

sociowoningen in de provincie ZuidHolland. Het orkest staat onder
leiding van Lyan Verburg.
Het geheim
Het geheim van het Jostiband Orkest blijft een raadsel. Als grootste
muziekformatie van verstandelijk
gehandicapten ter wereld musiceert
de groep uit Zwammerdam al meer
dan veertig jaar met groot succes.
Het orkest geeft concerten, treedt
op in binnen- en buitenland en
niemand kan verwoorden waarom
en hoe het Jostiband Orkest zoveel
enthousiasme, zoveel ontroering en
zoveel emoties weet los te maken.
In de eerste plaats zijn daar de orkestleden die ondanks hun handicap
vol vuur musiceren. Zij wekken verwondering en bewondering op bij
het publiek. Daarbij komt het effect
van de muziek die zij ten gehore
brengen en muziek blijft een raadselachtige kunstvorm. Verstandelijk
gehandicapten weten met hun muzikaal optreden blijkbaar emotie op
emotie te stapelen en het Jostiband
Orkest kent en gebruikt dit grote
geheim. Dat de musici omringd, gesteund en liefdevol begeleid worden
door een heel team is geen geheim.
Dat is misschien wel het geheim
van het succes.
Doel
Het uitgangspunt is gericht op een
zinvolle (vrije)tijdsbesteding.
Het maken van muziek en het bezig
zijn met de verbreding en ontwikkeling van de muzikale hobby. De
muzikanten krijgen onderwijs in
luisteren en musiceren. Ze leren

niet alleen muziek te maken, ze
leren ook samen muziek te maken.
Mooie muziek met passie en lief
gebracht.Om er samen van te
genieten.
Opvang, huisvesting, verzorging
en ontwikkeling van verstandelijk
gehandicapten vereist meer dan
het aanbieden van aangepast werk,
school en dagactiviteiten. Daar
hoort ook een goede en zinvolle
(vrije)tijdsbesteding bij.
Instrumenten
Het volledige instrumentarium
omvat bijna 70 keyboards, accordeons, een elektronische accordeon, piano’s, elektronische orgels,
marimba’s, metalofoon, crotales,
xylofoon, klokkenspel, buisklokken, carillonklokken, viool en een
contrabas. Ook is er een uitgebreid
scala van slagwerk- en percussie-instrumenten waaronder 3 complete
drumstellen, 2 pauken, conga’s,
bongo’s, snarentroms, stealdrums en
bekkens. Een groot aantal deel-

nemers musiceert met een koffer
gevuld met triangels, tamboerijnen,
klokkenkrans, bellenkrans, castagnetten, diverse maracas en imitatieen effectinstrumenten.
Omdat de ruimte in de kerk beperkt
is komt niet het voltallige orkest
naar Mijdrecht. Maar er treedt dus
wel een behoorlijke samenstelling
die een perfect beeld geeft van
het orkest en de toehoorders doet
genieten van het plezier waarmee
de muzikanten optreden.
Kaarten bestellen
Kaarten kunt u bestellen via
info@venen.com of gewoon een bedrag van 15 euro per kaart storten
op rekening 15 31 59 030 t.n.v.
P.P.Bosman inzake Jostiband. Vermeld duidelijk uw naam en adres.

De 25e editie van het AJOC Festival
komt steeds dichterbij en de eerste
optredende artiesten zijn bekend
gemaakt. Onder andere DI-RECT,
Valerius en Waylon zullen op het
AJOC Festival 2010 optreden!
DI-RECT zal op vrijdag 21 mei op
het podium in Mijdrecht staan. Deze
energieke band, die zich in 2009
heeft versterkt met toetsenist Vince
en natuurlijk met zanger Marcel
(bekend van het programma Wie
is DI-RECT?), heeft al vele malen
bewezen de AJOC Festivaltent op zijn
kop te kunnen zetten.
De Amsterdamse band Valerius,
bekend van de hits She doesn’t know
en Whenever, zal het zaterdagprogramma op 22 mei openen. Van
deze band wordt het komende jaar
veel verwacht! Op zondag 23 mei
staat in ieder geval de Nederlandse
soulbelofte Waylon op het podium!
Waylon is de eerste Nederlander
die een contract bij het grote en
bekende Motown heeft gekregen en
zijn optredens bruisen van de energie.
Je kent Waylon onder andere van de
hits Wicked Way en Hey. Dit jaar zal
het AJOC Festival voor de 25e keer
plaatsvinden. Een bijzondere mijlpaal
van een succesvol festival! Voor meer
informatie kijk je op www.ajoc.nl.

Bestemmingsplan
Westerheul IV nu
onherroepelijk
De Raad van State heeft vorige
week woensdag de beroepen die zijn
ingesteld tegen het bestemmingsplan
Westerheul IV ongegrond verklaard.
Het bestemmingplan Westerheul
IV, dat voorziet in de bouw van 270
woningen, is daarmee onherroepelijk
geworden. Westerheul IV is gelegen tussen de bestaande woonwijk
Westerheul III en bedrijventerrein
Voorbancken in Vinkeveen. In het
bestemmingsplan zijn de grote lijnen
waaraan de nieuwbouwwijk moet
voldoen vastgelegd, zoals waar
gebouwd gaat worden, de maximale
bouwhoogte en de hoofd groen- en
infrastructuur. In een latere fase zal
het deel waar gebouwd gaat worden
nader worden gedetailleerd in
uitwerkingsplannen. Voor Westerheul
IV is een stedenbouwkundig plan
opgesteld dat voorziet in de bouw van
270 woningen. Een aanzienlijk deel
wordt in de sociale sector gerealiseerd. Maar ook is er ruimte voor
duurdere ééngezinswoningen, tweeonder-éénkapwoningen en vrijstaande
woningen.
Op 4 februari 2010 zal de gemeenteraad besluiten over vaststelling van
het stedenbouwkundige plan en de
grondexploitatie. In augustus vorig
jaar is gestart met het integraal
ophogen van het plangebied met
ruim twee meter zand en grond. De
verwachting is dat deze werkzaamheden in maart 2010 worden afgerond,
waarna het aangebrachte pakket een
klein jaar de tijd krijgt zich te zetten.
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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.

Ongeval op N201 Vinkeveen

Woensdagmorgen heeft er
omstreeks 9.45 uur een ongeval
plaats gevonden op de N201.
Een vrachtwagen reed richting
Mijdrecht toen er plotseling ter
hoogte van de Herenweg een auto
wilde invoegen op de N201. De
vrachtwagen kon helaas niet meer remmen en er onstond een aanrijding. Het
bestelbusje dat wilde invoegen tolde over de weg, kwam op de andere weghelft terecht en kwam vervolgens over de vangrail met zijn achterkant tegen
een boom tot stilstand. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. Het
verkeer in beide richtingen heeft veel last gehad van het ongeval doordat er
maar een rijstrook beschikbaar was. Ook is de weg gedurende een kwartier
volledig afgesloten geweest.			
foto: peter bakker

Eerste huwelijksvoltrekking in de Strooppot

De Hoef. In de prachtige zaal van de Strooppot werd 14 januari het eerste
huwelijk voltrokken. Nadat de zalen van de Strooppot in De Hoef schitterend
zijn verbouwd, is de Strooppot sinds medio 2009 toegevoegd in het rijtje van
huizen der gemeente van De Ronde Venen en mogen aldaar de burgerlijke
trouwplechtigheden plaatsvinden. In aanwezigheid van 85 familieleden en
vrienden gaven een stralende Sandra Moen en Jean-Paul Loman elkaar het
jawoord. Trouwambtenaar Van Breukelen maakte er een waar feestje van.
Brommobiel te water in Wilnis

Zondagmiddag heeft er een eenzijdig ongeval
plaatsgevonden op de Oudhuyzerweg. Een brommobiel zag een auto te laat en moest daarom
uitwijken. Bij deze manoeuvre raakte de bestuurder
van de brommobiel de macht over het stuur kwijt
waarna het voertuig deels in de sloot belandde. De
bestuurder kwam met de schrik vrij. Het wagentje
is uit de sloot getakeld en bleek verder niets te
mankeren.		
foto guido zwarts

Woensdagavond heeft er op de Rondweg een klein
ongeval plaats gevonden tussen twee auto's. Het
ongeluk gebeurde ter hoogte van de parkeerplaats
bij Jongerencentrum Allround toen een auto de
Rondweg op wilde rijden. Hierbij werd vermoedelijk
een tegemoetkomende auto over het hoofd gezien.
Er vielen geen gewonden.
foto: peter bakker

Zaterdagmiddag rond 12.50 uur hebben bewoners van een woning
aan de Donkereind de brandweer gealarmeerd voor een gaslek.
De brandweer sloot direct de Donkereind af voor al het verkeer.
De energiemaatschappij is gewaarschuwd en zal het lek zo snel
mogelijk proberen te dichten.		
foto: peter bakker

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
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HOERA HOERA HOERA

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

Femke is geslaagd !
Met heel veel verf en een grote
dosis creativiteit heeft ze haar
basis diploma HKU gehaald !
Gefeliciteerd.
pappa, mama, Marije en Jelmer

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

willem en sanne
zijn 22 geworden

Alweer 2 jaar geen

Paul de Jong
13-01-2008

13-01-2010

We missen je!
Veel liefs,
Mams,
Petra en Rob
Quincy
Marja en Paul
Anita en Frans
Kimberly en Bennie
Jayden
Caitlin en Arian
Moreno, Chelsea
Arjan en Antoinet
Bas, Luke

Gefeliciteerd!

Marjon

vandaag jarig!
Chris en Simone,
Hartstikke veel geluk
gewenst met de geboorte
van

Nick Jordy
Geniet er van !!!
Jullie
stamgasten

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Al eens geprobeerd? Met het appeldieet valt u af!
Het appeldieet is net als zoals veel andere diëten
afkomstig uit de Verenigde Staten. Het principe is
heel simpel: als je voor elke (gezonde) maaltijd een
appel eet val je af!
Wat is het?
In een appel zitten veel vezels. Door het eten van de appel met die vezels voelt het alsof je maag al flink vol zit.
Daardoor eet je minder van de hoofdmaaltijd. Een gunstig
bijkomstig effect is dat appels vol vitamines en mineralen
zitten. Daarnaast zorgen de appels voor een goede balans
van de insulinespiegel (suikerspiegel). Hierdoor krijg je
geen zin meer in zoete snacks of chips. Na verloop van tijd
zou je zelfs verlangen naar een “appel-shot”.
Ervaringen
De bedenkster van het appeldieet, Tammi Flynn, droeg
één van haar cliënten op om voor elke maaltijd een appel
te eten. Voor de rest veranderde ze haar eetpatroon niet
en verloor ze 1 kilo vet per week. Omdat dit aansloeg,
probeerde Tammi het dieet ook uit bij de rest van haar
cliënten. In twaalf weken verloren 346 mensen samen
2700 kilo. Dat komt neer op 7,8 kilo per persoon. Mensen
die het dieet volgden vertelden dat ze zich veel beter
voelden. Dit kwam tot uiting in de vorm van veel energie,
ze konden makkelijker stoppen met roken en begonnen
met sporten. De verschillende maaltijden tijdens het appeldieet voeden je spieren en niet je vet. Daardoor blijft
je insulinespiegel stabiel. Je lichaam kan op deze manier
vet blijven verbranden. Een groot voordeel voor jezelf is
dat je door deze werkwijze je eetlust onder controle kunt
houden. Hierdoor kom je minder snel in de verleiding om
ongezond of tussendoortjes te eten.

Suikers
In appels zitten langzame suikers. Dit houdt in dat deze
suikers langzaam worden opgenomen, waardoor je bloedsuikerspiegel geleidelijk stijgt en daalt. Hierdoor krijg je
minder snel de drang om weer te eten. Het tegenovergestelde gebeurt met snelle suikers. Deze suikers zitten onder andere in energiedrankjes, druivensuiker en koekjes.
Goede eigenschappen
Naast dat ze gezond zijn, bevallen appels ook antioxidanten, dat vitaminen en mineralen zijn die een positieve
uitwerking op het lichaam hebben. Appels met een fellere
kleur hebben meer van deze stof dat appels met een
lichtere kleur. Bijna alle antioxidanten zitten in de schil
van de appel, maak deze schoon en eet hem op. Daarnaast
wordt beweerd dat appels goed zijn om Alzheimer tegen
te gaan en dat de vezels die in appels zitten je darmen
schoonmaken. Ze zijn ook goed voor de bloeddruk en
helpen bij het voorkomen van longkanker.
Tips
- Natuurlijk val je niet af door je alleen maar aan dit
wonderlijke appeldieet te houden. Je zult er, om (sneller)
resultaat te zien, ook bij moeten sporten en de rest van de
dag niet vet eten.
- Het is verstandig om iets met de energie te doen die
je van dit dieet krijgt. Meld je aan bij een sportschool en
ga fanatiek bewegen!
- Drink geen appelsap in plaats van het eten van een
appel. In sap blijft maar 10 procent van de beschermende
werking van de antioxidanten over. Maar, het kan geen
kwaad om naast het appeldieet ook appelsap te drinken,
of appelthee, als je daar zin in hebt.

Help slachtoffers aardbeving Haïti!

Giro555

Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, de schade is enorm.
Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over.

SAMENWERKENDE
H U L P O R G A N I S AT I E S

Den Haag

www.giro555.nl

Think big, pay little

Dacia Sandero

Leverbaar met een 1.2 16V/1.4 LPG/
1.6 16V/1.5 dCi 70 motor van Renault.
Radio/CD-speler en airconditioning
voor slechts € 495,-

Dacia Logan MCV

Leverbaar met een 1.4/1.6 16V/1.5 dCi 70
motor van Renault.
Radio/CD-speler en airconditioning
voor slechts € 495,Ook verkrijgbaar
met 7 zitplaatsen
2350 liter
bagageruimte

Dacia Sandero:
€ 7.995
7.995,-Slooppremie tot: € 1.000,-

Vanaf € 6.995,(kosten excl.rijklaar maken)

AUTO BERNAULT B.V.

Dacia MCV Logan: € 9.995,Slooppremie tot: € 1.000,Dacia is een merk van de Renault-Groep.
Alle productie methodes en kwaliteitscontroles zijn dan ook van het hoogste
niveau en conform hedendaagse
standaarden. Daarom bieden wij u op
elke nieuwe Dacia maar liefst 3 jaar
of 100.000 km garantie.

Vanaf € 8.995,(kosten excl.rijklaar maken)

Genieweg 50, 3641 RH MIJDRECHT, Tel. 0297 - 28 16 34

WWW.BERNAULT.NL

Dacia Sandero v.a. € 7.995,-, Dacia Logan MCV v.a. € 9.995,- incl. BTW, BPM en energielabel. Excl. verwijderingsbijdrage, leges, kosten rijklaar maken. Sloopregeling is van toepassing op auto’s van 1995 of ouder. Voor inruilauto‘s van bouwjaar 1990 t/m 1995 is € 1000,- slooppremie van toepassing, op inruilauto‘s t/m bouwjaar 1989 bedraagt deze premie € 750,-. Kijk voor de exacte voorwaarden en meer informatie op www.nationalesloopregeling.nl..
Op elke nieuwe Dacia 3 jaar fabrieksgarantie/100.000 km (hetgeen als eerste bereikt wordt), 6 jr. plaatwerkgarantie. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, rentewijzigingen, prijs- en speciﬁcatiewijzigingen voorbehouden.

Min./max. vebr. voor getoonde modellen: 4,5 – 8,0 l/100 km, resp. 22,2 – 12,5 km/l, CO2 resp.: 120 185 g/km.
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Eilandgolf op 16 april

Agenda
Activiteiten
Bingoavond in Amstelhoek op 23
januari
De eerstvolgende bingoavond van de
Buurtvereniging Amstelhoek vindt
komende zaterdag 23 januari plaats
en begint om 20.00uur; de zaal is
open vanaf ca. 19.00uur. Er worden
10 ronden gespeeld met mooie prijzen. We rekenen weer op een grote
opkomst. Tot ziens op 23 januari aan
de Engellaan 3a, Amstelhoek.
Woensdag 27 januari
Thema middag voor kinderen van
8 tot 12 jaar.
Locatie:NME centrum de Woudreus.
Tijd:14.00-16.30.
Thema nog niet bekend.
Info: (0297)273692

Vestiging in nieuw pand
met lage drempels
Makelaardij Witte is onlangs verhuisd
van de Vinkeveense Kerklaan naar
de Herenweg op nummer 167 in het
zelfde dorp. Het vertrek vanuit het
vertrouwde pand is mede ingegeven
door de wens zich wat centraler in
het dorp te vestigen. Het even binnenlopen of het actuele aanbod bekijken
via de etalage is een stuk makkelijker
geworden. Het nieuwe betrokken
pand ligt centraal in de buurt van de
benzinepomp van de firma Stoof, Slagerij Bob van der Spruijt, de Visboer
Kees Sier en de Zonnestudio. Ook
collega Bergh Estate is op korte afstand te vinden. De verhuizing draagt
bij tot de wens van de makelaardij
zich dicht op de markt te begeven.

Vrijdag 29 januari
AJOCafé + Dobbelen.
Er is dit seizoen, naast de prijzen,
ook een echte competitie ontstaan!
Wil je de beste zijn? Dat kan! (je
moet alleen nog even winnen!
) Geen zin in poolen? Je kunt
natuurlijk ook gewoon een drankje
aan de bar (of op de bank) doen!!
Drankjes in Immitsj kosten slechts
1.50! Iedere vrijdag is Immitsj
geopend vanaf 20.30 uur! Immitsj:
Windmolen 75, Mijdrecht.
Vrijdag 29 januari
Net als ieder jaar wordt er ook
dit jaar weer op de laatste vrijdag
van januari gekaart (klaverjassen)
om het halve varken. Kunt u niet
klaverjassen of heeft u geen zin om
te kaarten, dan kunt u meedoen
met het kienen om de vele prijzen
voor jong en oud. De opbrengst
van deze gezellige avond komt ten

De aspirant kopers- en verkopers
van huizen moeten zich immers niet
belemmerd voelen vrijblijvend binnen
te stappen om advies te vragen. Stap
eens binnen, U krijgt dan een goed
beeld wat de makelaardij zoal in

goede van de kinderen voor het
Hoefse Jeugdkamp. Bij het kienen
zijn onder andere een dinerbon en
een speelgoedbon te winnen! In de
loterij is de hoofdprijs een reischeque te besteden naar eigen keuze.
Ook de overige prijzen zijn meer
dan de moeite waard.
Locatie: de Springbok in De Hoef.
Tijd: vanaf 19.30.
Zaterdag 30 januari
Jaarconcert VIOS
Locatie: de Meijert te Mijdrecht.
Aanvang: 19.00 uur.
Info: Dhr. Bakker (0297) 285879
secretariaat@vios-mijdrecht.nl
Zaterdag 30 januari
Zaag mee met Knotwerkgroep De
Ronde Venen
9.00 tot 14.00 uur; locatie: Arno
Plomp, Geerkade 10, Wilnis.
Info: (0297)567437.

portefeuille heeft en wellicht is het
aanzet een stap te zetten die u al zo
lang heeft willen doen. U bent van
harte welkom. Makelaardij Witte,
Herenweg 167 Vinkeveen, telefoon
263210 www.makelaardij-witte.nl

De Vinkeveense Plassen zijn bezaaid met eilanden en daar draait
het om bij Eilandgolf! De Stichting
Community Service Roundtable
169 De Ronde Venen organiseert
het unieke golfevenement, dat in
het korte bestaan een populaire
naam heeft weten te bemachtigen.
In samenwerking met het Recreatieschap Vinkeveense Plassen wordt
een 12-holes “linkscourse” uitgezet
over negen eilanden. Golfen van
eiland naar eiland en varen over de
plassen, om uiteindelijk weer uit
te komen op “Eiland 4”. Er wordt
gespeeld met slechts drie stokken
(S/P, 5/7 en putter) en met golfballen die blijven drijven, om de kostbare natuur in dit gebied te ontzien.
De deelnemers worden van eiland
naar eiland gevaren door leden van
de Ronde Tafel, bedrijven of particulieren die u iets willen vertellen
over hun bedrijf en de Vinkeveense

Posteractie extra stimulans mee te doen

Maatjes en Maatjeszoekers
opgelet...
In de hele gemeente De Ronde Venen ziet u borden langs de weg met daarop een oproep zich te melden als
Maatje voor Twee. Het is een initiatief dat de inmiddels op gang gekomen stroom hulpvragende maatjes en
hulpverlenende maatjes een extra stimulans te gaan geven.
Sinds kort is in De Ronde Venen
een nieuw initiatief van start gegaan. Maatje voor twee. Het doel is
twee mensen bij elkaar te brengen
die iets voor elkaar kunnen betekenen. Carolien Harberts werkzaam
bij “Stichting de Baat” trekt als
het ware de kar. Er zijn heel wat
mensen die alleen zijn en bepaalde
wensen hebben waar ze niet aan
toe kunnen komen. Je zult maar in
een rolstoel zitten, een beetje vergeetachtig zijn en wel hartstochtelijk visliefhebber zijn. Daarnaast wil
je ook nog eens een praatje maken.
Over dingen die je bezig houden of
gewoon over het weer. Je zult maar
graag tuinieren maar je handen
willen niet meer. Reken maar dat
dat frustrerend is. Je ziet allerlei
ontwikkelingen in je tuin die je
helemaal niet wilt. En je wilt daar
zo graag iets aan doen. Er zijn ook
heel wat ouderen die zich op straat
onzeker voelen. Moeilijk om je dat

Op vrijdag 16 april 2010 vindt voor de derde achtereenvolgende keer
het Vinkeveense Eilandgolf-evenement plaats.

voor te stellen. Zeker als je gezond
van lijf en leden bent. Maar toch is
het zo. Juist die mensen vragen om
een steunende arm die ze tijdens
hun wandeling op de been houdt.
Het leven van deze mensen een
stuk leuker maken is minder
moeilijk dan u denkt. Stelt u zich
eens voor, zelf houdt u ook van
tuinieren en draait uw hand niet om
voor het wieden van een stuk tuin.
Ervaar dan eens hoe leuk het kan
zijn dit samen met iemand te doen
die heel graag wil maar niet alles
meer kan. Samen met die iemand
op je hurken door de tuin gaan en
het onkruid een halt toe roepen is
niet erg tijdrovend maar wel heel
dankbaar werk. Waarom zou u uw
wekelijkse visdagje niet eens met
een ander doorbrengen. Een uurtje
met een ander langs de waterkant
waarbij je een oogje in het zeil
houdt of alles wel goed gaat kan zo
maar een feest zijn. En dan met die

mevrouw die niet alleen meer naar
het dorp durft op stap te gaan. Je
doet er jezelf een plezier mee maar
zeker ook de ander.
Carolien is op zoek naar Maatjes
die bereid zijn in andere, minder
mobiele mensen te investeren. Dat
zijn mensen die een bakje koffie
kunnen drinken met een ander.
Boodschappen willen doen met
iemand die moeite heeft zelfstandig
te winkelen. Wandelen, gewoon
kletsen, naar de bioscoop, luisteren, dingen regelen voor de ander
of gewoon meedenken. Allemaal
zaken die dringend om aandacht,
maar voornamelijk, om actie
vragen. Meldt u aan. Carolien is
op maandagochtend, woensdag en
donderdag bereikbaar op nummer
0297 – 230280. Gewoon alsnog
doen!

Plassen. Tussendoor wordt er voor
voldoende eten en drinken gezorgd.
De opbrengst van het evenement
gaat naar een goed doel.
Hoe kunt u meedoen?
Er zijn verschillende manieren om
het evenement te ondersteunen.
Men kan meespelen door een flight
van vier personen te reserveren, of
door te adverteren in de brochure
waarin alle holes staan uitgetekend
en de “local rules” staan vermeld.
De achterkant van de brochure is
tevens de scorekaart. Zakelijke
deelnemers kunnen kiezen voor een
business pack, bestaande uit een
flight voor vier personen, een eigen
sponser-hole én een advertentie.
Nadere bijzonderheden over het
evenement vindt men op

www.eilandgolf.nl
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De 19-jarige Mike Verhoek uit De Hoef:

“Mijn grote held overleed met freestyle motorcrossen,
maar zelfs dat weerhoudt me niet”
De één zit op voetbal, de ander op tennis. Maar het kan allemaal veel
spannender, zo moet Mike Verhoek gedacht hebben. Zijn grote passie
is motorcross! “Tien jaar lang heb ik elk weekend wedstrijden gereden.
En mijn ouders? Die gingen iedere keer weer mee!”
door valerie sambrink sanderink

“Het begon allemaal toen ik zo’n zes
jaar oud was en ik met mijn vader en
broertje in Amsterdam reed. Wat we
daar precies deden, dat weet ik niet
meer, maar wat ik wel weet is dat we
langs het industriegebied ‘De Haven’
kwamen. Daar zagen we mensen motorcrossen. Mijn broertje Luke en ik
waren onder de indruk, net als mijn
pa. Motorcrossen is zijn jeugdsport.
Al kwam dat niet veel verder dan
rondjes rijden in de tuin. Luke wilde
wel een ritje op een crossmotor
maken en dat mocht. Ik heb toen zelf
niet gereden. Dat vond ik niet nodig.
Maar de eerst volgende verjaardag
kreeg Luke van mijn ouders een
crossmotor en bleek deze te groot te
zijn. Toen werd die motor van mij en
Luke kreeg dan een kleinere. Vanaf
die dag ben ik gaan motorcrossen en
ben ik niet meer gestopt.”
Ieder weekend
“Van 1997 tot en met 2007 heb ik
als kind ieder weekend meegedaan
aan de competities. België, Zweden,
Duitsland en heel veel plaatsen in
Nederland heb ik hiermee gezien.
Het hele gezin was dan in touw.
Mijn broertje motorcrosste ook en
mijn ouders die gingen mee om te
kijken. Ik heb toen veel wedstrijden
gewonnen. Soms moest ik ook tegen
mijn broertje. De eerste jaren zaten
Luke en ik in verschillende klassen.
Ik had altijd een net iets zwaardere
motor waardoor ik dan in een hogere
groep viel. De laatste drie jaar reden
we allebei op de zwaarste motoren
waardoor we tegen elkaar moesten.
Dat was dan wel een beetje een
strijd. Al hebben mijn ouders daar
meer van gemerkt dan ikzelf. Eerst
reed hij altijd achter me, maar nadat

foto patrick hesse

ik een paar blessures had gehad, lag
hij voorop. Ik herinner me nog een
wedstrijd in Zevenhoven. Mijn broertje had twee manches, een soort
rondes, van me gewonnen, maar bij
de laatste lukte het hem niet.” Grijnzend: “Dat was wel mooi!”
Blessures
Motorcrossen blijkt toch wel een
gevaarlijke sport te zijn. Mike: “Ik
ben al wel een paar keer gevallen
met motorcrossen. In april 2008
bleef mijn been opeens staan terwijl
de rest van mijn lijf en de motor
ronddraaiden.” Sarcastisch: “Er was
toen wel een gewéldige EHBO die
me kon vertellen vooral lekker veel
te blijven lopen. Maar zodra ik mijn
motorpak uitdeed, zakte ik steeds
door mijn been heen. In het ziekenhuis bleek dat ik helemaal niet had
mogen lopen! Ze gooiden er meteen
gips omheen en dat moest wel negen
weken lang blijven zitten. Echt balen,
want de drie wedstrijden ervoor reed
ik mooi voorop. Ik had echt hoog
kunnen eindigen, maar helaas…”
“Na die blessure heb ik twee wedstrijden gereden en toen brak ik mijn ellepijp. Hup, weer negen weken in het
gips! Toen ik uit het gips kwam, zag ik
dat er een bult zat, maar ze zeiden dat
het oké was. Nou prima, dacht ik. Tot
ik enorme last van mijn arm kreeg. Hij
werd met motorcrossen steeds hard en
dik. Ik besloot naar de fysiotherapeut
te gaan. Daar bleek dat mijn ellepijp
en het bot ernaast, het spaakbeen,
met elkaar vergroeid waren. Vind
je het gek dat ik zo’n pijn had! Half
september 2009 werd ik geopereerd.
Nu heb ik er gelukkig niet meer zoveel
last van.”

Trots
“Het rijden op zo’n motor geeft me
wel een enorme kick. Het meest
trots ben ik op het feit dat ik in 2000
clubkampioen werd in Amsterdam.
Ik had toen van alle deelnemers in
alle zwaarteklassen de meeste brutopunten en werd toen gehuldigd. Ik
kreeg toen zelfs een enorme beker
die ik niet eens zelf vast kon houden.
Die dag zal ik nooit meer vergeten.”
Ook Mikes vrienden zijn onder de
indruk. “Mijn vrienden gaan wel
eens mee kijken. Altijd gaat er wel
iemand mee voor als er wat gebeurt.
Dus als mijn ouders niet kunnen,
neem ik een vriend mee. Eén van
mijn vrienden, Randy Doornekamp, is
nu zelf ook begonnen. Hij heeft mijn
oude motor overgenomen.”
Freestylen
“Luke motorcrosst nu nog steeds.
Ik sinds een jaar niet meer. Ik doe
nu aan freestylen. Dat vind ik veel
leuker. Door blessures en gebrek aan
tijd om te trainen, kan ik de top met
motorcrossen niet meer halen. Daar

heb je echt een enorm goede conditie voor nodig. Met freestylen lukt
dat misschien wel. Dit betekent dat
ik niet zoals bij motorcrossen voor
snelheid ga, maar dat ik met mijn
motor met behulp van een schans
een sprong maak. Ook niet bepaald
ongevaarlijk, want één van mijn
grote helden, Jeremy Lusk, heeft één
zo’n sprong niet overleefd. Tijdens
een wedstrijd kwam deze Amerikaan verkeerd terecht en overleed.
Ik schrok erg toen ik de filmpjes op
internet zag, maar het weerhoudt me
niet om verder te gaan”.
“Helaas zijn er in Nederland nog
niet veel mogelijkheden om te
trainen. Ik train nu bij Norman
Verbeek, de enige beroepsfreestyler in Nederland. Hij heeft een
schans waarvan ik gebruik mag
maken. Helaas is dit wel helemaal
in Boxmeer en dat is echt een eindje
rijden. Het liefst zou ik hier in de
buurt op een boerenveldje willen
oefenen. Maar ja, welke boer stelt
een stuk grond van 70 bij 10 meter

Antoniusschool De Hoef leert over dijkverbetering
“Hoeven we
nu niet meer
naar school
omdat er aan
de dijk gewerkt
wordt?”

Een enorme vrachtwagen reed
vorige week het schoolplein op van
de Antoniusschool in De Hoef. De
komende tijd rijden er vaker vrachtwagens in het dorp om klei aan te
voeren zodat Waternet de dijk kan
verbeteren. Een goede reden om
leerlingen van de Antoniusschool
les te geven over dijkverbetering
en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Kinderen konden in de
vrachtwagen ervaren wat de ‘dode
hoek’ is. Een belangrijke vraag:

Die vrachtwagens zijn vet
cool
De half uur
durende les
voor groep 5
tot en met 8 startte met uitleg over
dijken en dijkverbetering. Het viel
op dat de kinderen al veel wisten:
het verschil tussen een zomerdijk
en een winterdijk, hoe laag De
Hoef ligt ten opzichte van NAP
en hoe belangrijk dijken zijn voor
Nederland. “Zonder dijken kun je
naar Utrecht aan zee” aldus Willem
Bogaard, projectleider van Waternet. Ook groep 1 tot en met 4 kreeg
uitleg over de dijk en de dijkverbetering aan de hand van grote

foto’s. De shovels en vrachtwagens
maakten het meeste indruk: “Die
zijn vet cool” volgens de jongens uit
groep 6. Tuuuut: hoeveel kinderen
staan er in de dode hoek? Behalve
vet cool kunnen vrachtwagens ook
gevaarlijk zijn. Daarom gingen de
kinderen in groepen naar de vrachtwagen op het schoolplein. Twee kinderen zaten in de cabine en de rest
liep er in een rondjes omheen. Als
de claxon klonk moesten de kinderen direct stilstaan. De kinderen in
de cabine hadden dan 10 seconden
om alle kinderen te tellen die ze zagen in de spiegels en via de camera.
Ook de juffen deden mee en iedere
keer waren er meerdere kinderen
niet zichtbaar. “Zelfs met alle spiegels en camera’s in de vrachtwagen
zie je niet iedereen. Daarom blijft
de regel: houd 5 meter afstand van
vrachtwagens. En als je er niet door
kan; blijf wachten,” aldus Cees van
Bemmel van Veilig Verkeer Nederland die de ‘dode hoek-les’ gaf.

Gewoon naar school Natuurlijk
gaan de kinderen tijdens de uitvoering van de dijkverbetering gewoon
naar school. De aannemer houdt
bij het werk aan de dijk rekening
met de schooltijden. Te laat komen
op school omdat er vrachtwagens
op de weg stonden, zit er niet in.
“Iedereen moet gewoon 5 minuten
eerder opstaan, de juffen ook,”
aldus Marianne Kenter van de
Antoniusschool.
Binnenkort start Waternet met de
uitvoering van de dijkverbetering,
enige tijd vertraagd door de vorst.
Waternet verbetert de dijk in
opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht omdat hij niet hoog
en sterk genoeg is. Meer informatie
en de exacte planning is te vinden
op www.waternet.nl/dehoef.
Op www.rkbsantoniusschooldehoef.nl
zijn diverse foto’s en de inhoud van
de dijkenles terug te vinden.

beschikbaar? Voorlopig ga ik dus nog
wel naar Boxmeer, want ik wil echt
zover mogelijk komen. Ik heb daar
bijna alles voor over. Alles, behalve
mijn baan als glazenwasser. Er moet
natuurlijk wel geld binnen komen! In
Amerika kun je dik miljonair worden
met freestylen, in Nederland helaas
niet. Daarvoor is de sport hier helaas
nog veel te klein.”

Kort Nieuws
Zonnebloem
trakteert Gasten en
Vrijwilligers op
Jubileum Theatershow
Zaterdagmiddag 16 januari hebben ruim 300 gasten en vrijwilligers genoten van de 60 jarig
jubileum theatershow van de
Zonnebloem. De Zonnebloem regio Rond om de Venen ontving de
Gasten en Vrijwilligers uit Mijdrecht, Wilnis/De Hoef, Vinkeveen/
Waverveen en Abcoude/Baambrugge in de Meijert in Mijdrecht.
De Theatershow ”de Ontmoeting”
is een theatershow waarin Danny
de Munk, Lucie de Lange en Rob
van de Meeberg, samen met het
orkest en een 4-tallig show ballet,
een goede mix van sketches in
Snip- en Snapachtige sfeer en
vrolijke liedjes brengen. Er werden bekende nummers gezongen
zoals Vrienden voor het leven,
Droomland en een medley van de
Zangeres zonder Naam waarbij
de zaal gretig meezong. Helemaal passend in het thema van de
Zonnebloem was vooral de scene
waarin Danny de Munk en Rob
van de Meeberg elkaar in de Sauna ontmoeten niet alleen hilarisch
maar ook aandoenlijk. De middag
werd afgesloten met het speciaal
geschreven nummer “Een zee van
Zonnebloemen”. Aan het eind van
de middag gingen de gasten en
vrijwilligers voldaan naar huis en
zullen met veel plezier aan deze
middag terugdenken.
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Naam voor nieuwe gemeente wordt n

Het is de bedoeling dat de gemeenten Abcoude en De Ronde V
weken was er gelegenheid om voorstellen in te dienen voor ee
reageerd. Bijna 900 suggesties uit beide gemeenten kwamen o
voordracht uit moest distilleren. Dat bleek nog niet zo simpel.
door piet van buul

Ernst Koot
eigenaar Plus Koot, Abcoude
Woont in: Abcoude
“Proostdijlanden, zo moet onze
nieuwe gemeente gaan heten. Uit
historisch perspectief gezien is dit de
beste naam. Elk dorp in de nieuwe
gemeente heeft wel iets met Proostdij te maken, of te maken gehad.
Aldus Ernst Koot, de eigenaar van de
supermarkt Plus in Abcoude.
Hij is daarnaast ook voorzitter van
de OVAB (Ondernemersvereniging
Abcoude Baambrugge). “Ik spreek
nu niet voor mezelf maar ook volgens
het merendeel van onze vereniging.
We gingen aanvankelijk eerst voor
de maximale fusie, het eerste plan.
Maar nu we de gemeentelijke vorm
van Abcoude/De Ronde Venen gaan
vormen moet er wel en nieuwe benaming voor komen.” En of de nieuwe
naam ‘geldverspilling’ is? “Nee, alles
kost geld. Ze hebben nu al geld uitgetrokken voor het verzinnen van een
nieuwe naam, dus moet dat karwei
afgemaakt worden ook.”

Marc Jordan
eigenaar Apotheek De Ronde Venen
Woont niet (meer) in de regio,
maar heeft zijn bedrijven hier al
15 jaar gevestigd.

Ronald Taams uit Wilnis is de gelukkige winnaar van een kaas. Deze werd tijdens
de Kramenmarkt verloot door het CDA onder bezoekers die een naam voor de
nieuwe gemeente invulden. Op de foto Jonathan van Diemen die hem namens het
CDA bestuur afgelopen woensdag die kaas overhandigde.

Marc Jordan zal de naam van zijn
zaak niet gaan veranderen wanneer
de gemeente dit wel doet. “Deze apotheek valt onder Major Apotheken,
dat zijn drie apotheken in onze regio.
Die danken allemaal hun naam aan
de omgeving. Zo hebben we Apotheek Veldzijde in Wilnis, Apotheek
Mijdrecht in het dorp van Mijdrecht
en Apotheek De Ronde Venen. Hoe
de nieuwe gemeente gaat heten,
maakt mij niet uit. Volgens mij heeft
de gemeente eigenlijk helemaal geen
nieuwe naam nodig, als ik mensen
zeg dat mijn zaak in de gemeente
De Ronde Venen staat, dan weten ze
vaak niet eens waar dat ligt. Nee, een
nieuwe naam dat hoeft van mij niet!”

interv

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van beide gemeenten. De burgemee
adviesraden en maatschappelijke organisaties. In totaal zo’n vierentwintig mensen
te formuleren. Om een beetje overzicht te krijgen waren alle suggesties ingedeeld
gebaseerd waren op de historie van beide gemeenten. Ook waren er categorieën m
trekkingen van de beide bestaande gemeentenamen. Er waren ook erg veel sugge
vervolgens vier categorieën. Uit elk van deze groepen werd een voorkeursnaam ge
van punten. Dat leverde een gelijke stand op voor de namen ‘Proostdijlanden’ en ‘D
met een gelijk aantal punten. Vervolgens werd er hoofdelijk gestemd. Dat leverde
De verschillen waren miniem en de verdeeldheid dus groot.

Nog lang niet beslist
Het advies van de werkgroep is niet bindend. Dat wil zeggen dat daar nog van af k
voorstel uitwerken dat naar de gemeenteraden zal gaan. Die zullen er in februari o
Want beide gemeenteraden moeten tot hetzelfde besluit komen dat dan aan de sta
de vertegenwoordigers uit De Ronde Venen een sterke voorkeur voor handhaving v
coude, waar ze niks hebben met venen. Verwacht mag worden dat de beide gemee
traditie van De Ronde Venen is de uitslag van zo’n debat volstrekt onvoorspelbaar.
Komen ze er niet uit dan wordt de huidige werknaam voor het samenvoegingsproje
gemeenteraad van de nieuwe gemeente overigens alsnog tot naamswijziging beslu
januari 2012 ingaan.

Werkgroep kom

1. Proostdijlanden
2. De Ronde Venen
3. Groot Vinkeveen
4. Botshol
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nog lastige keuze. Wat vindt u ervan?

Venen per 1 januari 2011 worden samengevoegd. Afgelopen
en naam voor deze nieuwe gemeente. Daar is massaal op geop tafel bij een speciaal ingestelde werkgroep, die daar een
.

views en foto’s rowin ubink

esters zaten er in, maar ook vertegenwoordigers uit de gemeenteraden en van
n. Ze kwamen op 14 januari bij elkaar om een selectie te maken en een voorstel
in een aantal categorieën. In de categorie ‘historie’ kwamen alle suggesties die
met combinaties van ‘water’ en ‘veen’, van rivieren in dit gebied of van samenesties om de naam De Ronde Venen te handhaven. De werkgroep selecteerde
ekozen. De werkgroepsleden konden een voorkeur uitspreken door het toekennen
De Ronde Venen’. Derde en vierde werden Groot Vinkeveen en Botshol, eveneens
de volgorde: Proostdijlanden, De Ronde Venen, Groot Vinkeveen en Boshol op.

kan worden geweken. De eerste stap is nu dat de beide colleges van B&W een
over vergaderen en zo mogelijk over beslissen. Dat zal nog een hele klus worden.
aatssecretaris gemeld kan worden. Uit de discussie in de werkgroep bleek al dat
van deze naam hadden. De stemmen voor Proostdijlanden kwamen vooral uit Abenteraden er in februari nog eens goed voor zullen gaan zitten. En in de politieke
. Wellicht is het in Abcoude nauwelijks anders.
ect gehandhaafd. Die werknaam luidt: ‘De Ronde Venen”. Na de fusie kan de
uiten. Dat wordt dan wel een mijl op zeven. Zo’n nieuwe naam kan dan pas per 1

mt tot vier namen

n
n
n

Letty Verweij
LettsGo PR Consultancy
Woont in: Vinkeveen
Letty Verweij woont ruim 7 jaar in
Vinkeveen en is zelfstandig werkzaam onder de naam LettsGO PR
Consultancy, een bedrijf dat zich
bezig houdt met PR en communicatie. Een nieuwe naam als ‘marketingstunt’ voor de gemeente lijkt haar
niet in het belang van de inwoners.
“Van mij mag, vooral met het oog op
de bijkomende kosten, de gemeente
gewoon de ‘De Ronde Venen’ blijven
heten. Al het geld dat er uitgetrokken
wordt voor een nieuwe gemeentenaam kan beter aan andere projecten
besteed worden.” Wat er na deze
samenvoeging van de twee gemeentes gebeurt dat is voor haar nog niet
geheel duidelijk. "Voor ons, als burger
zijnde, zijn de voor- en nadelen van
deze fusie nog helemaal niet helder.”

Ronald Hameetman
eigenaar RHIISC B.V. & Fullhdplayer.com, Wilnis
Woont in: Mijdrecht

Jan Voshart
eigenaar J. Voshart Elektrotechniek, Wilnis
Woont in: Wilnis

“In die hele gemeentelijke herindeling, zoals die er nu uit gaat
zien, zie ik geen voordelen.” Meent
Ronald Hameetman, eigenaar van
RHISC B.V. & Fullhdplayer.com
in Wilnis. "Wij worden straks een
sterke, onderhoudende broeder voor
Abcoude. Abcoude is een een vrij
dure gemeente met een tekort aan
geld, voorzover ik mij kan herinneren. Ik vind Abcoude een stuk beter
bij de regio van Amsterdam passen,
het ligt aan de andere kant van de
A2 en past niet bij onze groenere
gemeente. Hoe de nieuwe gemeente gaat heten maakt mij vrij weinig
uit, zolang het maar geen Groot
Vinkeveen of iets dergelijks wordt.
De Ronde Venen is nog steeds een
goed vertegenwoordigde naam,
dus waarom zou je die vervangen?
De hele procedure van een nieuwe
naam is overdreven, het kost een
hoop geld en komt niet effectief
over."

Jan Voshart heeft zijn zaak ‘J. Voshart Elektrotechniek’ al heel lang in
Wilnis zitten en woont daar zelf ook
al een tijdje. De fusie met Abcoude
lijkt hem niet nuttig. “Abcoude ligt
aan de andere kant van de snelweg
en daarom hoort hij niet bij onze
gemeente. Abcoude past eerder bij
de gemeente Amsterdam en voel
er daarom geen connecties mee. Ik
had liever gezien dat we bijvoorbeeld de Woerdense Verlaat erbij
kregen om zo een groen hart te
vormen. Op het gebied van geld verwacht ik dat er goed over dit plan
nagedacht is. De posters, flyers en
andere acties kosten nu veel geld.”
Qua naam betreft hoopt hij dat er
voor het economisch gunstigste
wordt gekozen. “Dan denk ik dat de
vertrouwde Ronde Venen het beste
uit de bus komt!” ”

Brigitte Klanderman
eigenares Readshop Abcoude
Woont in: Abcoude
Voor Brigitte Klanderman was het
wel duidelijk. "Het maakt mij eigenlijk niet uit hoe de gemeente heet
waar ik woonachtig ben. Maar als
Abcoude zich aansluit bij De Ronde
Venen, dan blijft de naam gewoon
De Ronde Venen. Dat de gemeente
Abcoude ging fuseren met een
andere gemeente was natuurlijk niet
te vermijden en een nieuwe naam
voegt voor mij niets toe. Als je dit uit
financieel oogpunt bekijkt dan wordt
het wel zonde wanneer er een nieuwe
naam moet komen. Al die borden
langs de weg bijvoorbeeld, die zullen
allemaal vervangen moeten worden.
Daar gaat een hoop geld inzitten, dat
beter ergens anders voor gebruikt kan
worden. Ik ben wel blij dat Abcoude
samen gaat met De Ronde Venen,
ik hoop dat er zo meer gemeentelijk geld vrij komt. Dit geld zou ik
bijvoorbeeld, graag terug willen zien
in voorzieningen voor de jeugd."

Corine van der Stap
VVV Hollands Midden, Vinkeveen
Woont in Vinkeveen

Carla Burggraeve, verkoopster
Boekhandel Mondria
Woont in: Mijdrecht
“Het maakt mij eigenlijk niets uit
dat Abcoude bij ons wordt aangesloten. Nog niet zo heel lang geleden
was Mijdrecht nog een aparte gemeente, toen kwam Vinkeveen erbij
en dat leverde destijds geen problemen op. Nu zal het bij Abcoude ook
wel goed gaan. Ik vind De Ronde
Venen een mooie naam en van mij
mag die naam blijven. Maar ook al
wordt het Proostdijlanden, dan kan
ik mij daar wel in vinden.”

Corine van der Stap werkt bij het
VVV Hollands Midden -kantoor in
Vinkeveen, en houdt zich dus veel
bezig met onze regio. “Ik vind het
prima dat Abcoude zich bij de huidige gemeente aansluit, al ging ik
liever voor het eerste plan om één
grote gemeente te creëren inclusief Breukelen en Loenen. Zoals
het plan er nu uitziet vind ik ook
correct, en wij als VVV ondervinden van de nieuw plannen weinig
hinder. We houden ons meer met de
gebieden in de gemeente bezig dan
met de gemeente zelf. De naam De
Ronde Venen mag van haar gewoon
blijven bestaan. “De locaties blijven
immers hetzelfde. Het zou zonde
van het geld zijn wanneer we de
gemeentelijke logo’s etc. gaan
vervangen.”
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

NDEN
AUTOBA

APK

GRATIS
doormeten
en montage
Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

EN

UR

UITLAT

I
JANUARN
I G
D
E
I
B
N
A
A

•
•

Gratis doormeten van het start/laadcircuit en
testen van uw accu. En deze eerste maand van
het jaar ook nog eens eventueel GRATIS MONTAGE...

VERHU

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

•
•
•

•
•

Incl. viergasmeting
(benzinemotoren)
Incl. roetmeting
(dieselmotoren)

HOUD

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297-281392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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IN VOL BEDRIJF
VIDA Makelaars

Een huis verkopen is
telkens weer een feestje
Het lijken barre tijden in de makelaardij. De sombere berichten zijn niet van de lucht. De huizenmarkt is
ingestort. De nieuwbouwprogramma’s worden niet gehaald. De huizenprijzen zijn gedaald en er worden veel
minder huizen verkocht. Martine Duchhart – van Acker van makelaarskantoor VIDA in Mijdrecht blijft er
opvallend blijmoedig onder.
door piet van buul

Martine lijkt niet van plan zich
uit het veld te laten slaan nu het
economisch wat minder gaat.
Nadat ze ruim tien jaar ervaring
had opgedaan in loondienst bij een
makelaarskantoor besloot ze in
2002 een eigen kantoor te starten.
Ze ontkent niet dat het de laatste
tijd wel wat moeilijker is geworden
om je huis te verkopen. Maar tegelijkertijd beschouwt ze dat ook als
een extra uitdaging. “We beschikken
over veel expertise op het vlak van
de nieuwbouwwoningen,” vertelt
Martine. “Toen ik met mijn kantoor
begon kreeg ik de verkoop van het
plan Wickelhof als groot project. Dat
was natuurlijk meteen een mooie
start. Maar doordat de mensen die
daar een woning kochten, vaak ook
weer hun oude huis wilden verkopen,
kregen we toch ook al snel een behoorlijke portefeuille bestaande woningen. Momenteel zitten we midden in de campagne voor het plan
Grutto, het voormalige Party Plaza
terrein. Hier worden ook een flink
aantal woningen en appartementen
gebouwd.” Naast de activiteiten op
de nieuwbouwmarkt, richt VIDA zich
ook intensief op de bestaande bouw.
Martine: “We zijn dus niet alleen
nieuwbouwmakelaars. Met name
het hele proces bij bestaande bouw
is erg interessant. Er zal altijd wel
beweging in de markt blijven. Er is
natuurlijk een voortdurende vraag
naar woningen. Op de eerste plaats
zijn er de jongeren, de zogenoemde
starters, die zelfstandig willen gaan
wonen. En er zijn de ouderen die op
een bepaald moment kleiner willen

foto patrick hesse

gaan wonen of iets gelijkvloers
zoeken. Daartussen is er een voortdurende vorm van doorstroming. Dat
stagneert nu wel vanwege de economische teruggang. En dat heeft weer
gevolgen voor de prijs die je voor
een woning kunt vragen.”
De bepaling van de vraagprijs is een
delicate zaak, zo blijkt uit het relaas
van Martine. “Voor mensen die
hun woning willen verkopen is hun
woning natuurlijk veel meer waard
dan voor ieder ander. Daarbij speelt
ook de emotie een belangrijke rol.
Het gaat om het gevoel dat je bij
een huis hebt. Dat geldt zowel bij
de verkoop van je eigen huis als bij
de aankoop van een nieuwe woning.
Wanneer je van plan bent je huis te
verkopen is het belangrijk dat je een
redelijke vraagprijs vaststelt. En ik
merk dat veel mensen het moeilijk
vinden dat de prijzen tegenwoordig
toch echt wel wat lager liggen dan
een paar jaar geleden. Vaak wil men
nu net zoveel voor het huis ontvangen als de buurman, die het een paar
jaar geleden verkocht heeft. Maar
met een te hoge vraagprijs, die niet
past in de huidige markt, loopt je
natuurlijk het stevige risico dat het
in ieder geval heel lang duurt of
dat je het zelfs helemaal niet kwijt
raakt. Met alle frustraties van dien.
En wanneer je dan uiteindelijk toch
moet gaan zakken wordt daarmee je
onderhandelingspositie er ook niet
beter op. En het is ook niet goed
voor de markt wanneer de huizenprijzen kunstmatig hoog worden
gehouden.”

Meer dan huizenverkoper
Als makelaar wil Martine daar
graag in begeleiden. Ze vertelt dat
de mensen tegenwoordig veel mondiger zijn. Er is vooral op internet
veel informatie te verzamelen. Alle
huizen staan op internet en het
lijkt eenvoudig om zelf een bod uit
te brengen en een deal te sluiten.
Martine Duchhart ziet daar de
nodige risico’s in. “Een huis kopen of
verkopen vereist toch veel specifieke kennis. Daar komt heel wat bij
kijken. Een makelaar is ook meer
dan een simpele huizenverkoper. Als
makelaar, aangesloten bij de NVM,
de Nederlandse Vereniging van
Makelaars, beschikken we over veel
meer expertise. De NVM heeft een
speciaal systeem ontwikkeld waarbij
alles dat verkocht is, wordt geregistreerd. Op basis van die gegevens
worden er marktanalyses gemaakt.
Je beschikt ook over goed vergelijkingsmateriaal. Ik gebruik het altijd
als een soort controlemiddel. Ik ga
in eerste instantie af op mijn eigen
gevoel op basis van mijn ervaring
en kennis. Daarna kijk ik of dat past
in de algemene trend. Belangrijk is
ook dat je heel goed met je cliënt
blijft communiceren. Hij moet er op
kunnen rekenen dat je je uiterste
best voor hem doet. En dat moet je
ook laten zien, waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Dat maakt
het hele proces ongemeen boeiend.
En wanneer je dan weer iemand blij
maakt met een nieuw huis, moet dat
voor de koper een groot feest zijn.
En wij zijn gek op feestjes!” zegt
Martine.

KvK Midden-Nederland organiseert seminar risicokapitaal
Op donderdag 18 februari organiseert de KvK Midden-Nederland
een seminar over risicokapitaal in
Utrecht.
Veel ondernemers hebben momenteel moeite hun financiering rond te
krijgen. Banken wijzen financieringen om veel verschillende redenen
af. Bedrijfsfinanciering middels risi-

cokapitaal is voor veel ondernemers
nog een onbekend terrein. Zeker in
deze tijd van economische crisis kan
risicokapitaal voor zowel startende
als gevestigde ondernemers een
oplossing bieden voor financieringen investeringsknelpunten. Het
Ministerie van Economische Zaken
erkent dit en heeft daarom het
Business Angel Program opgezet
om de informatievoorziening over
risicokapitaal naar ondernemers te
verbeteren. Voor meer informatie
over het programma, zie

www.ez.nl/Onderwerpen/Meer_innovatie/Technostarters/Activiteiten.

Programma
19.00 Welkom
19.05 Seminar risicokapitaal en
ondernemerschap
20.00 Pauze
20.30 Workshop Elevator Pitch
21.30 Einde

Voor de pauze wordt ruim aandacht
besteed aan risicokapitaal. Na de
pauze komt een luchtiger onderwerp
aan bod, namelijk de elevator pitch.
Hoe geef je een goede pitch? Hoe
breng je je bedrijf zo goed mogelijk
voor het voetlicht?

Aanmelden
Het seminar vindt plaats op donderdag 18 februari van 19.00 tot 21.30
uur bij de KvK Midden-Nederland,
Kroonstraat 50 in Utrecht. Kosten
zijn 30 euro. Voor meer informatie
en aanmelden kunt u kijken op

www.kvk.nl/mn-risicokapitaal.

VIDA is leven
“Het woord VIDA is Spaans voor
‘leven’, en wonen is leven, ” legt
Martine uit. “Bovendien zijn er de
namen van mijn beide zoons Victor
en Daniël in verwerkt. Een bewuste
keuze dus. Ik werk samen met mijn
collega’s Inge van Groningen, die
ook register makelaar en taxateur
is, en met assistent-makelaar bedrijfsonroerend goed, Marieke Versloot en commercieel medewerker
Hetty Bos - Schreurs. Dat we hier
alleen maar met vrouwen werken is
geen bewuste keuze. Dingen lopen
zo.”
Naast het kantoor aan de Dorpstraat
in Mijdrecht heeft VIDA sinds 2008
ook een kantoor op het industrieterrein. “Daar houden we ons voornamelijk bezig met de bedrijfspanden.”
Over de vraag of ze het nog steeds
leuk vindt, hoeft Martine niet lang
na te denken. “Het is een heel leuk
vak. Je hebt met heel veel mensen te maken. En ik vind het heel
boeiend om mee te denken bij de
ontwikkeling van een bouwproject.
Je moet ook proberen je in te leven
in de vragen van de markt. Daarom
wil ik ook van jonge starters weten

wat ze eigenlijk willen. En waar de
financiële grenzen liggen, zodat je
met specifieke maatregelen, zoals
de ‘koopgarant’ regeling de drempel nog wat kunt verlagen. En we
krijgen natuurlijk ook steeds meer
ouderen die zo hun eigen specifieke
woonwensen hebben. Ook daar moet
je met de bouwmarkt op inspelen.
Dat is een heel boeiend proces. Ik
kan natuurlijk ook niet bedenken hoe
de wereld er over twintig jaar uit zal
zien. Maar we moeten er wel over
nadenken en er nu al op anticiperen.
De bebouwing van Westerheul in
Vinkeveen komt er nu aan. Daar
is de gemeente de eigenaar van
de grond. Als makelaar kun je dan
samen met de gemeente en met
experts een plan ontwikkelen dat
inspeelt op de woningbehoefte die
er bij de bevolking bestaat. Bij de
ontwikkeling van zo’n woningprogramma willen we heel graag een
rol spelen.”
VIDA Makelaars is gevestigd aan
de Dorpsstraat 14 in Mijdrecht. Tel.
0297-21 29 87. De zaak is dagelijks
geopend van negen tot half zes.
Maar het is ook mogelijk om buiten
deze tijden een afspraak te maken.
Meer info op www.vidamakelaars.nl.
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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.
Deze week aandacht voor vijf paperbacks van de Warm Winterlezen-actie.
Alle actietitels kosten 15 euro per
stuk.

... Manon Leewis

1

Titel: De mannentester
Auteur: Heleen van Royen
Manon Leewis versterkt sinds eind
vorig jaar het team van Mondria.
Natuurlijk leest ze graag. Een
van de laatste boeken waar ze
onlangs van genoten heeft is De
Mannentester van Heleen van
Royen. Manon hoorde op de radio
een interview met de schrijfster.
Daardoor werd haar nieuwsgierigheid gewekt.
De Mannentester gaat over
Victoria, een 27-jarige femme
fatale met een uniek beroep: ze is
mannentester. Ze laat zich inhuren
door vrouwen om hun geliefde op
de proef te stellen. Geen man is
veilig voor haar. In haar gedrevenheid om ontrouw aan de kaak
te stellen past Victoria duistere
methodes toe...
Manon vond het een interessant
verhaal, maar wel een beetje
vreemd. Het boek leest heel
gemakkelijk. Ze had nog niet
eerder iets van Heleen van Royen
gelezen, maar is dat nu wel van
plan!

Een kwestie van liefde
Marisa de los Santos
Wanneer
Cornelia
Brown met
haar man
Teo (en met
een beetje
pijn in het
hart) uit de
grote stad
vertrekt,
denkt ze
in een rustige voorstad te gaan
wonen. Nou ja, rustig... De eerste
ontmoeting met haar overbuurvrouw, een typische supermoeder,
zorgt al meteen voor frustratie.
Waar bemoeit dat mens zich allemaal mee?! Langzaam leren ze
elkaar beter kennen en ontstaat
er een hechte vriendschap. Haar
nieuwe leven kan helemaal niet
meer stuk als Cornelia ook nog
eindelijk zwanger wordt, waarmee
de grote wens van haar en Teo in
vervulling gaat. Het ideaalbeeld
van een eigen gezinnetje wordt
echter abrupt verstoord door een
nieuwtje uit onverwachte hoek.
Cornelia voelt zich bedrogen, maar
ze probeert zich één ding voor te
houden: dat de liefde al die jaren
verdriet en boosheid heeft afgetroefd. Zal dat nu ook lukken? In
haar eigenzinnige, poëtische en
humoristische stijl en met een zeer
scherp observerend vermogen zet
Marisa de los Santos onvergetelijke personages neer en laat ze
zien dat het leven eigenlijk gewoon
een kwestie van liefde is.

Communicatie is
KLEUR bekennen!
Goede PR is geen toeval,
maar het resultaat van
stelselmatig werken
aan uw reputatie.
En bewust uw identiteit
uitdragen.
Welk beeld heeft men van
uw bedrijf?
En klopt dat met hoe u
gezien wilt worden?
Kan het beter?

Koek en Zopie
Glühwein

Beken dan KLEUR en bel
ons voor een afspraak.

PRWORKS bv • Rendementsweg 24
• 3641 SL Mijdrecht •
T 0297 250530 • E info@prworks.nl

www.prworks.nl

Advertentie50x127.indd 1

Wat was het de afgelopen weken
een feest voor jong en oud! Met de
fikse kou van de afgelopen weken
was het ijs op de plassen dik genoeg
om te schaatsen. Ikzelf werd ook
bevangen door de schaatskoorts
en via marktplaats had ik nog snel
een paar klassieke kunstschaatsen
gekocht. Even laten slijpen bij

22-7-09 19:14

2

Après-ski 			
Suzanne Vermeer
In het
huis van
de familie
Dijkstra is
de spanning om
te snijden.
Sinds kort
woont de
23-jarige
Manon na
een verbroken relatie weer thuis.
Haar ouders en jongere zus Fleur,
die in alles haar tegenpool is,
vinden haar maar een losbol, die
niets serieus aanpakt. Toch gaan ze,
volgens traditie, ook dit jaar weer
met het hele gezin op wintersport
naar Oostenrijk. Op de tweede dag
wordt de blauwe piste ontregeld
door een snowboarder die dwars
door een skiklasje heen schiet. Manon aarzelt niet en redt een meisje
dat van schrik op de zwarte piste
afstormt. Haar reddingactie valt op
en ze wordt door de leiding van de
skischool gevraagd om voor hen te
komen werken. Het ongeval blijkt
pas het begin te zijn van serie akelige incidenten. Wat begon als een
droombaan voor Manon, verandert
in een nachtmerrie…

3

Wedding Babylon		
Imogen Edwards-Jones
Iedereen
houdt van
een goede
bruiloft.
Behalve
misschien
de bruid en
bruidegom,
die de hele
dag ondergaan in een
roes van opwinding en drukte en
er zich achteraf weinig van kunnen
herinneren. En de bruidsmeisjes
die een net-niet-jurk moeten
dragen omdat ze anders knapper
zijn dan de bruid. En de ceremoniemeester van wie wordt verwacht dat hij een grappige speech
houdt voor een zaal vol dronken
mensen die hij nauwelijks kent.
En, niet te vergeten, de vader van
de bruid die het hele feest heeft

de fietsenboer en ik was klaar voor
plassentocht. Nou ja plassentocht…
na 100 meter schaatsen en een paar
valpartijen later hield ik het weer
voor gezien. Ik had van te voren
natuurlijk kunnen weten dat een
plassentocht niet echt te doen is op
kunstschaatsen maar de fanaticus
in mij wilde het toch proberen. Mijn
moeder had een gezellige koek
en zopie plek opgezet met warme
chocolademelk, jägermeister, een
brandende vuurkorf en zelfgemaakte
glühwein. Ik ben niet echt van de
warme wijn, maar dit was echt
lekker!
Glühwein heet letterlijk gloeiwijn en
het is een gebruik dat vanuit Duitsland is overgewaaid naar Nederland.
Eigenlijk vindt het zijn oorsprong al
heel lang geleden in de Romeinse
tijd. Het was daar gebruikelijk om
wijn te kruiden. Dit deden ze niet

moeten betalen. In de traditie van
de succesvolle Babylon-serie laat
Imogen Edwards-Jones zien hoe
het er achter de schermen aan
toegaat bij trouwerijen. Waarom
schieten de prijzen omhoog als
gebak verandert in een bruidstaart
of een bos bloemen in een bruidsboeket? Wat doe je als je twijfels
krijgt voor het altaar en waarom
zitten de speeches altijd vol flauwe,
misplaatste grappen? De kans dat
dingen verschrikkelijk uit de hand
lopen is nooit groter dan op een
bruiloft. Wedding Babylon bewijst
dat de mooiste dag van je leven
zomaar kan veranderen in je ergste
nachtmerrie.

4

Vriendschap, liefde en andere
stommiteiten 		
Fiona Neill
Nu Sam
en Laura
Diamond
en hun
vrienden
allemaal
rond de
veertig zijn,
is hun leven
opeens
een stuk
minder zeker dan twintig jaar geleden. Laura is een hardwerkende
neurologe die een derde kind en
parttimewerk wil, terwijl Sam als
ploeterende scriptschrijver erover
denkt om helemaal te stoppen met
werken en zich wil laten steriliseren. Janey, juriste, is – in plaats van
met haar echte liefde Patrick – pas
getrouwd met de gladde hedgefondsmanager Steve en zwanger
van haar eerste kind. Jonathan, een
succesvolle chef-kok die stiekem
niet echt kan koken, flirt bij het
leven, terwijl zijn vrouw Hannah
haar eigen afleiding in hun nieuwe
huis op het platteland zoekt, waar
hun tieners ook hun eigen leven
leiden. Als allen besluiten om
Jonathans verjaardag tijdens een
zomervakantie op een eilandje te
gaan vieren, komen langzaam alle
geheimen naar boven en vragen ze
zich af waar het mis is gegaan…
Van de auteur van Het geheime
leven van een ploetermoeder.

om een hele bijzondere luxe wijn te
maken maar om de wijn langer te
kunnen bewaren. De kruiden die ze
toen gebruikten en die wij nu ook
nog in de Glühwein gebruiken zijn
bijvoorbeeld kaneel, kruidnagel,
steranijs, vanillestokjes en citrusschillen. De wijn die het beste kunt
gebruiken is een jonge wijn gemaakt
van de Syrah of Shiraz druif. Deze
druif heeft al wat kruidigheid van
zichzelf dus leent zich goed voor de
glühwein. Let op dat als je de wijn
gaat maken je het niet laat koken.
Boven de 75 graden verdampt de
alcohol en dat maakt de wijn minder
lekker. Natuurlijk kan je denken ik
koop lekker een kant en klaar pak
uit de supermarkt en warm het even
op, maar zoals bij alles, wat je zelf
maakt is (vaak) lekkerder. Probeer
alleen niet je voorgenomen plassentocht uit te schaatsen na het drinken
van een paar glazen, want ik kan
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Moeders & Co 		
Sophie King
Caroline is
een ploetermoeder
met een
parttimebaan, drie
puberende
kinderen en
een man die
ze niet meer
kan vertrouwen sinds hij is vreemdgegaan.
Mark ploetert als freelancer en
vader van twee kinderen, die hij
tijdelijk zonder zijn vrouw moet
opvoeden. Net als Susan en Lisa,
die weer met hele andere problemen worstelen, kunnen ze wel
een luisterend oor en wat advies
gebruiken. Dat vinden ze op de
website voor moeders: mums@
home. Mark durft zich op de site
niet als man kenbaar te maken en
doet zich voor als Mimi. Wanneer
Caroline hem ontmoet tijdens haar
werk, herkent ze de namen van
zijn kinderen uit de berichten op
de website. En dan blijkt hoe sterk
mums@home mensen bij elkaar
kan brengen.

Braakballen gezocht!
Vanaf half maart staat in
NME-centrum De Woudreus de
tentoonstelling ‘De grote vijf’.
Het nme-centrum is dan als een
laboratorium ingericht. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van
de basisscholen in de gemeente
gaan allerlei onderzoekjes doen.
Eén van de onderzoeksactiviteiten
is het uitpluizen van braakballen van uilen. Omdat we veel
leerlingen verwachten hebben
we ook veel braakballen nodig.
Vandaar het verzoek aan u: hebt
u braakballen en wilt u ze kwijt
of kent u iemand die uilen op zijn
erf heeft ……. Meld het ons. Dit
kan telefonisch (0297-273692)
of per e-mail info@nmederondevenen.nl. U mag ze uiteraard ook
af komen leveren: NME-centrum
De Woudreus, Pieter Joostenlaan
28a, 3648 XR Wilnis.
Wij zijn blij met elke bal!

je verzekeren, dat gaat hem niet
worden!
Volgens de bekende weermannen
en vrouwen bestaat er nog een kans
dat we een schaatstochtje kunnen
maken. Zelfs de Elfstedenkoorts
begint bij een hoop mensen weer op
te spelen. Misschien ga ik het weer
proberen op mijn kunstschaatsjes
maar voor de zekerheid neem ik
mijn moeder weer mee met haar
koek en zopie tentje!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Loetje!
Mijn nieuwe beste vriend!

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Loetje aan de
Amstel
Eetcafé Loetje
Amstelzijde 53
1184 TZ Amstelveen
Tel. 020-4721090
www.loetjeaandeamstel.nl
Zeven dagen per week geopend
Keuken open van 10.00-22.30
uur

Ik ben er vier jaar geleden net na de opening geweest; het restaurant
had toen al een uitstekende indruk op mij achtergelaten. Eergisteren
was ik er voor het weerzien, op een druilerige woensdagavond. Loetje
aan de Amstel is een soort liefdesbaby van de eigenaren van het legendarische Café Loetje uit Amsterdam en het minstens zo bekende
broodje Popov van het stadshart in Amstelveen. Gewoon de perfecte
combinatie, die je ook onmiddellijk op de kaart terugvindt, de geweldige belegde broodjes van Popov en de bijna wereldberoemde biefstuk
van Café Loetje.
tekst en foto’s: patrick hesse
Na een gezellige ontvangst neem ik
plaats op een lekkere loungebank
midden in de zaak, die –ondanks het
redelijk vroege tijdstip– al behoorlijk gevuld is met klanten. Ik maak
kennis met de uiterst vriendelijke
en aimabele Patrick Maas. Hij kent
het klappen van de zweep voor wat
betreft de horeca en spreekt dan
ook met veel passie over het restaurant: “Met 33 jaar ervaring met
Café Loetje hebben de eigenaren
een naam hoog te houden, en dat
lukt uitstekend; mensen komen
werkelijk uit het hele land om hier
de biefstuk te proeven.”
De keuze is snel gemaakt. Ik begin
met een trio van vis: een frisse
entree met zalm, paling & garnaaltjes Een uitstekende keuze, al zeg
ik het zelf. Vanuit mijn centrale
plek kan ik het grootste gedeelte
van dit trendy restaurant prima
overzien. Doordat de zaak erg diep

is, kan het personeel makkelijk
125 gasten kwijt. Ondanks dat het
volle bak is, merk je hier weinig
van; het is gewoon lekker gezellig
en –in mijn ogen cruciaal– er loopt
ruim voldoende personeel rond, die
allemaal maar één doel hebben: de
gasten het naar de zin te maken.
Als ik om me heen kijk lukt dat
voortreffelijk: uitsluitend tevreden
gezichten. Er heerst duidelijk onder
het personeel ook een uitstekende
sfeer, vrolijke gezichten en niets is
te veel gevraagd: Chapeau!
Daar komt Patrick met de culinaire
climax van de avond: “Biefstuk
de Rode Waard”, de onovertroffen
ossenhaas met kippenlevertjes, spek
en ui en op de enig juiste manier
klaargemaakt; in echte boter. De
goedkeuring van Telegraaf’s nieuwe
dieetgoeroe dokter Frank zal het
vast niet kunnen wegdragen, maar
verrukkelijk. Vroeger werd er bij
ons thuis op zaterdagavond altijd
brood gegeten en wanneer het
huishoudbudget van mijn moeder
het toeliet, kwam er biefstuk op
tafel en mochten mijn broer en
ik altijd een witte boterham in de
jus dopen, dit was voor ons een
feestje. Tijdens deze flashback zet
Patrick een bordje met witte casino
boterhammen op tafel. “Alsjeblieft,
kun je lekker in jus dopen”. Een gelukzalig gevoel maakt zich van mij
meester. Beter dan dit wordt het
niet. Na deze fantastische ervaring
die gepaard gaat met friet en een
frisse salade, zit ik aardig aan mijn
taks. En neem dus alleen maar een

bakje koffie maar… Patrick besluit
anders: “Je kunt echt niet de deur
uitgaan zonder dit dessert geproefd
te hebben, hoor!” Hij zet een
bordje neer met een puntje taart
met slagroom. Dit is Sticky toffee,
een gekarameliseerd dadeltaartje,
warm geserveerd. Ik ben niet zo
moeilijk en dus offer ik me op om
Patrick een plezier te doen. Dit
blijkt toch weer een prima beslissing, want ook dit smaakt weer
bijzonder verfijnd. Echt top! Ik
babbel nog even met Patrick over
de zomer, wanneer het terras weer
open kan: het is hier zomers altijd
super gezellig en je kunt gewoon
met de boot aanleggen. “Als het te
druk is en mensen vinden bijvoorbeeld een uurtje wachten op een
tafeltje te lang, dan serveren we gewoon aan boord! Echt leuk, gasten
komen dan keurig zelf het bestek
terugbrengen, het is echt heel gemoedelijk en lekker laagdrempelig.

Patrick meldt me nog dat Loetje
aan de Amstel zeven dagen in de
week open is en de keuken van
10.00 tot 22.30 uur. Reserveren
mogelijk vanaf zes personen; kom
je gezellig met z’n tweetjes, dan is
er altijd wel plaats, en anders eerst
een drankje aan de gezellige bar.
Buitengewoon voldaan verlaat ik
het monumentale pand in Ouderkerk aan de Amstel en besef dat ik
in Loetje mijn nieuwe beste vriend
heb gevonden (sorry Dré).
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MB Body Fit helpt je hogerop!

Sponsors verbinden zich
voor langere termijn

Naar een fitter,
energieker en
gezonder leven
Miranda Braat, geboren in 1968
en opgegroeid in Wilnis is onder
andere NGS erkend sportmasseur.
Ze is actief op het gebied van
het maken van persoonlijke trainingsprogramma’s die tot betere
(sport) prestaties leiden. Indien
gewenst met voedingsadviezen
en ondersteund met (sport)massages.
Na aanmelding via onze website of
telefonisch contact maken wij een
afspraak voor een eerste gesprek
vertelt Miranda. Tijdens dit gesprek
wordt een lichaams- en voedingsanalyse gemaakt. Bij het opstellen van
het advies staan uw wensen centraal. Het programma zal daarnaast
gebaseerd zijn op uw voedingsgewoonten, leefomstandigheden,
sportbeoefening en lichaamsbouw.
De Personal Trainer ondersteunt u bij
het realiseren van uw persoonlijke
doel. Het doel wordt door u en alleen
u gerealiseerd. Van uw Personal
Traininer mag u naast deskundigheid
en enthousiasme een op uw situatie
gebaseerd trainingsplan verwachten.
Als u besluit om van onze Personal
Training gebruik te maken, dan
wordt in een eerste gesprek uw huidige situatie besproken. Hierbij komt
uw relevante medische achtergrond
ter sprake, uw sportervaring en
niet in de laatste plaats uw doel en
trainingsmogelijkheden.
Wij streven er naar uw persoonlijke
doel SMART te definiëren. Dit
betekent:
• Specifiek: uw doel moet eenduidig
zijn;
• Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden
of vorm is het doel bereikt;
• Acceptabel: u en uw Personal
Trainer moeten het doel kunnen
accepteren;
• Realistisch: uw persoonlijke doel
moet haalbaar zijn binnen de
trainingsmogelijkheden;

G Team
Argon voorlopig onder
de pannen

• Tijdsgebonden: wanneer (in de
tijd) moet het doel bereikt zijn;
Voor een optimaal resultaat moet de
training vergezeld gaan met de juiste
voeding. Ter ondersteuning van uw
trainingsplan wordt door de Personal
Trainer een voedingsadvies gegeven.
Miranda weet als geen ander dat
massage ontspanning geeft, het
bevordert het afvoeren van afvalstoffen, verbetert de stofwisseling en
doorbloeding. Met als resultaat een
mooie en gezonde huid en het bevordert het herstel van blessures of na
een zware training. Het zorgt voor
soepele spieren en de spierspanning
zal merkbaar afnemen.
Natuurlijk maakt ook voeding deel
uit van uw streven naar een fitter
leven. De juiste voeding bevordert
het effect van uw inspanning, of het
hier nu gaat om het verbeteren van
uw sportprestatie of het kwijtraken
van overgewicht.
Het verbeteren van sportprestaties
betekent dat u meer inspanning
(arbeid) van uw lichaam gaat vragen.
Met een op de sportprestatie gerichte voeding zorgt u ervoor dat uw
lichaam deze extra inspanningsvraag
op een verantwoorde wijze kan
leveren. Wij leren u hoe u zich optimaal voorbereid op uw inspanning,
hoe u er voor zorgt dat u tijdens de
inspanning voldoende energie blijft
behouden en hoe u uw lichaam na de
inspanning optimaal laat herstellen
met de juiste voeding.
Hebt u overgewicht en is uw doel
afvallen, dan wordt eerst een analyse
gemaakt van uw eetgewoonte. In
veel gevallen ligt de oorzaak van
het overgewicht in het voedingspatroon. Alleen minder eten is niet de
oplossing. Wij zijn van mening dat
een wijziging in uw voedingspatroon
en eetgewoonte voor een structurele
oplossing zorgt. Uiteraard wordt u
door ons ook gestimuleerd om meer
te bewegen.

Afgelopen zondag was er volop
reden feest te vieren in de Argon
kantine aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Het G team speelde een
wedstrijd tegen Argon acht. Het
G team werd bijgestaan door een
aantal spelers van zondag 1. Na
afloop overhandigde wethouder
sportzaken Ingrid Lambrechts
een cheque met daar op een fors
bedrag tevoorschijn. Frits Hennipman mocht die in ontvangst
nemen. Niet zo maar.

Loopt u tijdens het sporten een blessure op, dan zorgt dat voor veel ongemak. Onze aanpak is erop gericht
om u te begeleiden in een traject van
herstel om toch verantwoord te kunnen sporten en u terug te brengen op
uw oude inspanningsniveau.
Blessurebegeleiding omvat eventueel ook het aanleggen van tapes en
bandages zodat oude blessures niet
gaan opspelen of nieuwe blessures
ontstaan.
De samenwerking tussen u en MB
Body Fit start altijd met een gesprek.
Afhankelijk van de diensten die u van
ons gaat afnemen zal er ook nog een
onderzoek plaatsvinden.
In het gesprek worden uw verwachting en onze mogelijkheden op
elkaar afgestemd.
Alvorens een behandelplan kan
worden opgesteld, worden de gegevens uit het gesprek aangevuld met
relevante gegevens uit uw medische–
en sportverleden. Daarnaast vindt
inspectie van het lichaam plaats. Bij
deze inspectie wordt gekeken naar
de verhoudingen in het lichaam.
Bijvoorbeeld of er sprake is van

scheefstand in de gewrichten en wat
de conditie van de huid is.
Bent u herstellend van een blessure
of medische ingreep dan wordt met
een functietest vastgesteld wat uw
huidige status is en wat uw mogelijkheden zijn. Aan de hand hiervan
wordt met u een behandelplan
opgesteld. Gedurende de behandeling worden de vorderingen continu
bijgehouden en verwerken wij dit in
uw programma.
Sporten zorgt niet alleen voor een
gezonder en fitter lichaam, het is
ook een emotionele uitlaadklep voor
de mens. Tijdens het sporten maakt
het lichaam endorfine aan met het
positieve effect dat je je beter gaat
voelen.
Maak eens een afspraak voor een
vrijblijvend gesprek waarin ook u zult
merken dat er voldoende mogelijkheden bestaan voortaan fitter
door het leven te gaan.
U vindt ons op Voorbancken 26 3645
GV Vinkeveen .Tel nr: 06 106 54
775 info@mbbodyfit.nl of kijk op

www.mbbodyfit@nl.
We werken op afspraak.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur
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
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur
met Nico van			
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
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

Maandag
Non Stop Hit Mix

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

Goedemiddag met
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Frits is een graag geziene gast bij
Argon. Ruim twintig jaar scheidsrechtert hij op de velden waarvan 16 jaar
o.a. bij het G team. Het G team is een
team dat mensen met een beperking
toch in staat stelt leuk te voetballen.
Frits trok het team volledig uit het
slop waar het in was beland. Zo zocht
hij sponsors die er voor wilden zorgen
dat het team tip top gekleed gaat en
over de juiste materialen kan beschikken. Omdat er overal in den lande
toernooien worden gehouden, Texel is
daar een mooi voorbeeld van, moeten
er wel eens extra kosten gemaakt
worden om daar aan deel te nemen.
Het zoeken naar deze sponsors is
Frits op het lijf geschreven.
Wethouder Lambrechts vuurde een
flink aantal complimenten af op begeleider Frits. Ze roemde zijn inzet,
ze onderstreepte nog eens het belang
wat zij als wethouder sport wenst te
hechten aan goede sportvoorzieningen voor mensen met een beperking.
Niet alleen voetbal, ook hockey kent
nu het eigen G team. Zonder actieve
vrijwilligers zouden deze voorzieningen niet tot stand zijn gekomen.
Haalde Lambrechts aan dat ze Frits
al eens eerder bij de dansschool had
ontmoet, (samen met beider partners
overigens) het slot van haar welgemeende woorden laat zich makkelijk
raden. Samen zwierden ze over de
dansvloer, sportief van Lambrechts,
maar dan ben je dan ook wethouder
sport voor. Frits is getroffen door een
ernstige ziekte en als redaktie willen
we hem sterkte en wijsheid toewensen. De sponsoren die de komende
jaren garant staan zijn, Expert Mijdrecht, Reurings Beheer b.v. Rabobank
Rijn en Veenstromen. Wienk Automatisering en Ronald van Eijck.
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De Club van… Martien de zwart
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Het Argonterrein moet er keurig bij liggen
door piet van buul

- foto patrick hesse

In een ver verleden voetbalde hij zelf. Dat was nog bij Stormvogels, een
van de voorlopers van het huidige Argon. Vanaf het ontstaan van de
fusieclub is hij al supporter van Argon. Hij is aanwezig bij de thuiswedstrijden en gaat mee naar de uitwedstrijden. Door weer en wind naar
Argon. Hij ziet er op toe dat het er op en rond het speelveld perfect
uitziet. Op zondag staat hij bij de ingang wanneer het eerste elftal
speelt en houdt hij een oogje in het zeil. Martien de Zwart zit in het bestuur van de Stichting Topsport. Maar hij is liever langs het veld actief
dan achter de bestuurstafel.
Martien de Zwart is nog een tijdje
leider van het tweede elftal geweest.
Maar zijn huidige activiteiten bij
Argon begonnen toen hij eens een
keer een opmerking maakte tegen
een bestuurslid over de slechte staat
waarin de reclameborden rond het
veld verkeerden. Voor veel verenigingsbesturen is zo’n opmerking een
verkapte sollicitatie. “Ze hadden er
dan ook geen enkel bezwaar tegen
dat ik al die borden eens een keer
grondig schoonmaakte,” vertelt Martien. “En zo is het eigenlijk begonnen. Van het een kwam het ander.
Het Stichtingsbestuur vroeg me
om er voor te zorgen dat de borden
goed opgehangen werden en er op
toe te zien dat alles op en rond het

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...

veld keurig bijgehouden zou worden.
Op een gegeven moment ben ik
gevraagd om zitting te nemen in het
bestuur van de Stichting Topsport
Argon. Mijn taak is de zorg voor
de reclame uitingen langs het veld.
Ik onderhoud de contacten met de
bedrijven die een reclamebord langs
het veld willen. Daarvoor werk ik
samen met Dick Jongerling die deze
borden maakt. Die samenwerking is
erg plezierig. We hebben momenteel meer dan 100 reclameborden
en wat mij betreft worden er dat
nog meer. De inkomsten die Argon
hiermee binnenhaalt zijn van groot
belang voor de club. Ik ben dan ook
voortdurend in de weer om te kijken
of er nog open gaten zijn waar nog
een bord kan hangen.”
Martien mist de steun van Jan
Serné, met wie hij heel plezierig
heeft samengewerkt. Jan is korte
tijd geleden overleden. Martien kan
rekenen op de steun van een groep
van een man of zes tot acht, die hem
helpen bij het plaatsen van de borden. Naast al die borden wordt het
hoofdveld ook nog eens omzoomd
door een dertigtal vlaggen. “Het
doet me toch wel iets wanneer ik
zie dat het veld er keurig bij ligt. We
krijgen van bezoekende verenigingen vaak complimenten dat het er
allemaal zo goed verzorgd uit ziet.
Dat vind ik dan wel weer mooi. Ik
ben echt trots dat ik Argonaut ben,”
zegt Martien vergenoegd.
Martien de Zwart is zo’n man die
niet gaat zitten wachten tot iemand
hem een opdracht geeft. Hij ziet zelf
wat er gedaan moet worden en komt
dan ook in actie. “Zo heb ik gemerkt

Martien de Zwart: “Ik ben echt trots dat ik Argonaut ben.”
dat steeds vaker de regionale omroepen uit Noord Holland en Utrecht
kwamen om opnamen te maken van
de wedstrijden van Argon. Dat heeft
er toe geleid dat er een permanente
TV toren aan de lange zijde werd
geplaatst. De TV heeft hiermee
een vast plekje van waaruit ze hun
werk kunnen doen. Ook heb ik er
voor gezorgd dat er nieuwe dug-outs
kwamen. Vijf jaar geleden was het
kassahokje nodig aan vernieuwing
toe. Ik heb toen voor een nieuw
hokje kunnen zorgen, dat door
Schuurmans werd gesponsord. En zo
ben je dus voortdurend bezig.”
Een grote familie
Bij elke thuiswedstrijd is Martien in
de buurt van de kassa te vinden. “Je
wilt toch graag dat iedereen keurig
de entree betaald. Maar er zijn er
altijd wel die er langs willen glippen.
Ze roepen dan tegen de man van
de beveiliging, dat ze lid zijn en niet
hoeven te betalen. Maar weet die
veel. Daarom houd ik een oogje in
het zeil want ik ken zo ongeveer
iedereen. En als er dan een lid zijn
kaart is vergeten zorg ik wel dat hij

binnen komt. Argon is eigenlijk één
grote familie.”
Met de spelers van de selectie heeft
Martien een speciale band opgebouwd. Elke donderdag haalt hij
zo’n tien kilo kippenboutjes en na afloopt van de training trakteert hij de
spelers op kippenboutjes. Soms zijn
het ook wel bitterballen of andere
snacks. “Het is een soort traditie
geworden. De spelers rekenen er
inmiddels op en ik vind het wel heel
dankbaar en leuk werk om te doen.”
Martien volgt de verrichtingen
van het eerste elftal uiteraard
nauwgezet. “Ik ben een geboren
optimist. Als ze slechts spelen of als
ze verliezen wordt ik daar ook niet
chagrijnig over. Ik voel me dan soms
wel teleurgesteld. Over de toekomst
maakt hij zich niet echt druk. Wanneer Argon er in slaagt om mee
te gaan doen in de topklasse zou
hij dat wel mooi vinden. Maar hij
wacht eerst maar eens af of dat wel
gaat lukken. En over de verhuizing
naar de Driehoek maakt Martien
zich helemaal niet druk. “Dat heeft
nog zoveel voeten in de aarde en
daar moet nog zoveel voor geregeld

worden dat ik me zelfs afvraag of
ik dat nog meemaak,”stelt Martien
nuchter vast.

dit vooral effectief kunnen zijn door
middel van ontspannen uitjes met
lekker eten en vooral veel drinken er
bij. Deze aanpassing van de strategie
werd erg goed opgepakt door het
team en iedereen heeft zijn volledige
medewerking gegeven en werkelijk
iedereen, zonder uitzondering, ging
alle dagen werkelijk tot het uiterste.
Inmiddels zijn alle 17 selectiespelers
flink uitgeput, maar door de ver-

nieuwde aanpak geheel zonder blessures, weer veilig aangekomen in het
koude Nederland. Donderdagavond
gaan we een en ander uitgebreid nabespreken en zaterdag zal de eerste
tegenstander tegen het nieuwe elan
van CSW5 moeten strijden. Zoals het
er nu uitziet is het misschien beter
als komende zaterdag de wedstrijd
afgelast gaat worden... We houden u
op de hoogte !

Consul
Martien de Zwart is ook consul van
de KNVB. Dat betekent onder meer
dat hij de bevoegdheid heeft om
velden goed of af te keuren. “Wanneer het slecht weer is, heel veel
geregend heeft of gevroren, dan ben
ik al op zondagmorgen om half acht
ter plaatse om te kijken hoe het veld
er bij ligt. Bij twijfel overleg ik met
de trainer. We beslissen in principe uiterlijk om 10 uur ’s ochtend
wanneer de wedstrijd niet door kan
gaan. Soms heb je wat meer tijd
nodig. Dan is er rond twaalf uur nog
een beslismoment en uiteindelijk
heeft de scheidsrechter het laatste
woord. Maar als de zaak duidelijk
is dan moet je ook snel beslissen en
de tegenpartij op de hoogte stellen
zodat ze niet voor niets komen.
En de afgelasting wordt ook altijd
op teletekst gezet. De supporters
kunnen bij twijfel ook daar even
kijken voordat ze naar de Hoofdweg
komen”.

CSW 5 weer terug van trainingskamp Curaçao
Zoals eerder in deze krant vermeld
was het 5e selectieteam van CSW,
ter voorbereiding op de tweede
helft van het seizoen, door sponsor
Advisor ICT Solutions op trainingskamp naar Curaçao gestuurd.
Gezien het feit dat CSW5 als koploper de winterstop is ingegaan en dat
ook nog eens zonder verliespunten,
zal iedereen begrijpen dat de druk op
het team momenteel erg groot is. Om

dit enigszins onder controle te krijgen
en te houden was het team genoodzaakt het koude Nederland even te
verlaten, om zich geheel ontspannen
voor te bereiden op de laatste elf
wedstrijden. Uiteraard gaat iedereen,
zowel vriend als vijand, er van uit
dat CSW5 ook dit jaar, net als twee
van de drie voorgaande seizoenen,
het seizoen af zal sluiten met een
kampioenschap.
Hoewel dit trainingskamp eigenlijk in

het geheim had moeten plaatsvinden,
stonden er direct na de landing op
Curaçao toch een groot aantal fans te
wachten, die inmiddels al via de pers
hadden vernomen dat de sterspelers
zouden arriveren. Na het uitdelen van
diverse handtekeningen konden we
vertrekken naar Hotel Lionsdive. Ook
daar waren ze er natuurlijk trots op
om onze ploeg te mogen huisvesten.
Lionsdive beschikt over een zwembad
van 50 meter lengte en de leiding
had bedoeld om hierin dagelijks de
conditie wat op peil te brengen.
Teneinde het trainingskamp maximaal uit te nutten en ten goede te
laten komen aan de komende resultaten is besloten om vooral veel tijd aan
teambuilding te besteden. Dit zouden
we kunnen bereiken door vooral
diepere gesprekken met elkaar te
voeren om de onderlinge band verder
te versterken. Volgens kenners zou

20		

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR

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

TEST: APRILIA Scarabeo 300 Roké Motors

Veelbelovend voorproefje
Deze week test Patrick Hesse een APRILIA Scarabeo 300 bij Roké Motors uit
Mijdrecht.
Eindelijk is de weg weer een beetje begaanbaar en dus bevind ik me weer op de motorfiets. Weliswaar voor een heel klein rondje
op het industrieterein, want de spiksplinternieuwe Aprilia Sacarabeo 300 is nog niet
op kenteken gezet, maar Aad wilde me deze
sneak preview niet ontnemen.
“Aprilia is goed met zijn prijzen aan het
stunten,” aldus Aad Kentrop van Roké Motors.
“Deze kwaliteitsscooter met alarm
voor € 3990,00 is
echt een scherp concurrerende prijs.”
De overtuiging in
Aad’s stem zegt
me genoeg. Het
vloeistofgekoelde
278,3cc metende 1
cilinder Rotax blok
zit onder andere ook
in de Vespa GTS en
heeft zijn betrouwbaarheid al ruimschoots bewezen. Hij
gaat kwikzilverachtig door het verkeer
met een minimum
aan verbruik.
Zoals ik al eens
eerder melde: ik heb
er wel wat mee, met
het fenomeen “Motorscooter”. Op een zuinige,
redelijk schone manier erg gemakkelijk door
het verkeer bewegen, wie wil dat nou niet.
Sinds de introductie in 1993 loopt Scarabeo
voorop in techniek en stijl en werd de trendsetter in de scootermarkt. Ik moet zeggen:
zo op het eerste gezicht ziet de Scarabeo er
erg solide uit, een heerlijk riant zadel waar
het prettig toeven is. Zoals bekend van de
Italianen: het klopt weer allemaal, mooie
uitlaat en alles stijlvol en netjes afgewerkt en
voor woon-werkverkeer: vermogen zat! De
scooter is van alle gemakken voorzien met
zelfs afstandbediening op het zadelslot (erg
makkelijk!) die toegang geeft tot een fors
opbergcompartiment, je helm raak je er makkelijk onder kwijt en zelfs mijn fotorugzak was
geen enkel probleem.
Met zijn 159 kilo schoon aan de haak is het
nu ook niet bepaald een zwaargewicht. Ook
de tellerpartij is zeer overzichtelijk en alle

knoppen kunnen makkelijk met handschoenen
aan bediend worden. De ruimte op de scooter
is dan ook riant. Het succes van deze motorscooters is daarmee ook makkelijk verklaarbaar en hij springt ook nog eens zuinig om met
de brandstof. Het is echt zo’n scooter van de
nieuwe generatie met grotere gegoten wielen
en een integraalremsysteem (remsysteem
waarbij met het remhendel niet alleen achter,
maar ook de voorschijfrem wordt bediend). De
juiste remverhouding (70/30%) wordt verkregen door een drukregelaar in de hoofdremcilinder en andere schijfdiameters. Hierdoor kun
je zeer gedoseerd
remmen en blijf
je goed in balans.
Achterop is er nog
een rekje waar met
gemak een topkoffer kan worden
geplaatst. Aprilia
heeft deze in de
Accessoirelijst staan
in 2 maten: 35 liter
en 47 liter. Tevens
is het mogelijk een
hoog windscherm te
monteren waarmee
men volledig uit de
wind zit. Hij is in
2 kleuren verkrijgbaar: Glam White
& Black Competition, wat volgens
mij gewoon hippe
namen zijn voor wit
en zwart.
Een klein rondje op het industrieterrein kun je
natuurlijk nauwelijks een test noemen, maar ik
heb er even aan kunnen proeven en ik kan niet
wachten tot ook het zout van de weg verwijderd is om weer eens een langere test te doen.
En als het kwik nog een graadje of tien stijgt
voel ik me helemaal in mijn element en zal ik
deze Scarabeo een test geven waar hij recht
op heeft. In de folder spreekt men van een
praktische en trendy oplossing voor persoonlijke mobiliteit, ik had het zelf niet beter kunnen
verwoorden.

De Aprilia Scarabeo is op voorraad bij
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl
www.roke.nl
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Autonieuws
Mitsubishi ASX

En Route met Reuling
De Dacia matcht perfect met de muurschilderingen van de Jozefschool in Vinkeveen.

Dacia Logan MCV

Kanjer met zeven zitplaatsen
Het Franse Renault bedient met het merk Dacia personen die in de markt zijn voor een goedkoop vervoermiddel. Goedkoop is natuurlijk relatief, maar met prijzen die beginnen bij een kleine € 8.000,- voor de
Sandero, is een gloednieuwe auto voor veel mensen opeens bereikbaar
geworden.

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.

In het voorjaar van 2010 komt
Mitsubishi met de ASX, een
compace crossover die de concurrentie aan moet gaan met onder
meer de Nissan Qashqai. In maart
wordt het model getoond in Genève.
Verdere details worden later bekend
gemaakt.

Mini Countryman

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Het is dus niet meer nodig om je in
diepe schulden te steken voor een
nieuwe auto. Helaas was het nieuwste model van Dacia, de Sandero,
niet beschikbaar voor een proefrit.
Op dit moment is de vraag zo hoog,
dat testauto’s simpelweg even niet
voor handen zijn. Een proefrit plannen kan, maar valt of staat met het
feit of de Sandero tegen die tijd wel
of niet is verkocht. En inderdaad, als
je goed oplet in het verkeer, zie je de
Sandero steeds vaker voorbij komen.
Een goed excuus om een proefrit
te maken met de Logan MCV, een
stationwagon, al leverbaar vanaf
€9.995,-.
Het merk Dacia is in 1966 opgericht
in Roemenië met hulp van Renault,
en bouwde lange tijd auto’s onder
licentie van Renault. In 1999 namen
de Fransen het Roemeense merk
over en zetten in 2004 de Logan in
de markt. Vanaf dag één was de Logan een knaller. De sedan verkocht
uitmuntend en was in Nederland
bijna niet aan te slepen. Kort daarna
volgde ook de Logan MCV. Een
stationversie van de Logan, feitelijk
het vorige model Renault Mégane.
In 2008 kreeg het model een lichte
facelift.
De MCV is een behoorlijk grote
auto. Zo groot, dat de MCV zelfs
leverbaar is met zeven zitplaatsen.
En doordat de auto zo groot is, zit je
op de derde zitrij verbazingwekkend
goed. Het is een beetje wringen om
op de derde rij te komen, maar met
ruim 1.90m lengte heb je voldoende
hoofd- en beenruimte achterin. In
auto’s die 30 mille of meer kosten is

dat 9 van de 10 keer niet het geval.
Op pad met de MCV merk je dat het
model gebaseerd is op een model
dat jaren geleden is ontwikkeld. Ook
de benzine- en dieselmotoren zijn
overgenomen van Renault. De 1.6
(105 pk) die in deze MCV lag, leverde genoeg vermogen om goed weg
te komen bij de stoplichten. De auto
is zeer overzichtelijk en rijdt goed en
comfortabel, maar zou wat stabieler
op de weg mogen liggen. Aan de andere kant moet je je constant blijven
realiseren dat dit een auto is van
ongeveer 10 mille. Je gaat je dan
toch afvragen hoe het kan dat we
jaren zonder een fabrikant hebben
geleefd die dezelfde prijs-kwaliteitruimte-verhouding biedt als Dacia.
Een verkoopprijs van een auto is
mede afhankelijk van de ontwikkelingskosten. Dus het merk moet
besparen op bepaalde zaken. Dat zie
je bijvoorbeeld in het interieur. Er is
gebruik gemaakt van materialen die
we uit de vorige Mégane kennen.
Aangezien de materialen in dat model goed waren, valt er hier niets op
aan te merken. Dacia heeft ook goed
nagedacht over het plaatsen van de
knoppen. De raambediening vinden
we bijvoorbeeld op het dashboard.
Dat scheelt weer twee onderdelen in
de beide voordeuren. De achterdeuren zijn voorzien van raamslingers.
Praktisch zijn de twee achterdeuren
van de Dacia. Zo kun je ook in kleine
ruimtes makkelijk in de achterbak
komen.
Het gereden model was voorzien
van een aantal extra’s, waaronder
sportieve elementen in het interieur. Dat maakt het interieur mooier,

Ook Mini komt met een crossover en
onthult deze in Genève in maart. De
Mini draagt de naam Countryman en
wordt ruim 4 meter lang. De Countryman wordt voorzien van 4 losse
stoelen, optionele vierwielaandrijving
en vier portieren.
maar maakt de auto duurder. De
prijs van de gereden versie ligt rond
de € 16.000,-. Je hebt dan een zeer
complete ruime auto met airco en
een verzorgd interieur, iets luxer
dan de standaarduitvoering, met een
derde zitrij. Voor een zevenzitter
is dat nog altijd ‘geen geld’. Ga je
echter voor de vijfzitter, dan zou je
je af kunnen vragen of je voor dat
geld niet verder wilt kijken naar
andere modellen. Als je namelijk
iets bijlegt rijd je bijvoorbeeld in een
Renault Mégane. Je kiest de Dacia
simpelweg voor de combinatie: veel
ruimte, weinig budget. Een Dacia
moet je eigenlijk gewoon zo basic
mogelijk houden.
Over het ontwerp van de Dacia zijn
de meningen verdeeld. De facelift
heeft de MCV iets meer smoel gegeven, maar in de kleur grijs valt de
auto niet echt op. De gereden versie
was voorzien van een nette blauwe
kleur, waardoor de auto al meer
spreekt. Een aanrader dus.
In Nederland is er een heuse Daciaclub. De club bestaat uit eigenaren
van nieuwe Dacia’s, die met regelmaat bij elkaar komen. En dat is een
populaire club, aangezien het aantal

nieuwe geregistreerde Dacia’s
explosief stijgt. Je merkt dat in wat
mindere tijden de goedkopere auto’s
die veel waar voor hun geld bieden
enorm goed verkocht worden.
Over een paar jaar zullen de eerste
MCV’s verschijnen op de occassionmarkt. En dat biedt perspectieven
voor jongeren. Met een beperkt budget kun je een enorme auto kopen,
waarmee je met zeven man uit kunt
gaan. Leuke stereo inbouwen, eventueel een stoere set velgen eronder
en je hebt dè auto voor de zaterdagavond. En ga je op kamers dan hoef
je geen busje te huren, maar gooi je
alles in je MCV!
Conclusie
De Logan MCV is een uitkomst voor
vele grote gezinnen. Voor een relatief laag bedrag heb je een enorme
auto waarmee je de hele familie
kunt meenemen en nog ruimte
overhoudt voor bagage. Een auto
voor mensen die wat minder om
vormgeving geven, maar kiezen voor
de praktische kant en een goede
prijs-kwaliteit-verhouding. De MCV
is gebaseerd op een doorontwikkeld
model, waardoor de Dacia een zeer
betrouwbare auto is geworden.

Nieuw Nederlands
automerk

Op basis van de Porsche 944 heeft
werktuigbouwkundig ingieur Ronald
Heijnsdijk een nieuwe auto ontwikkeld. De Heijnsdijk 2500SF. Een
sportwagen van 900 kilo, voorzien
van een 2.5 turbo motor met
250 pk accelereert de auto in zes
seconden naar de honderd. Een
complete 2500SF is leverbaar vanaf
€36.995,-.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Tel: 0297 - 28 16 34
Website: www.autoberkelaar.nl

Dacia Logan
Gereden versie: Dacia Logan
MCV 1.6 16v
Vermogen: 105 pk
0-100: 11,8 s
Top: 174 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,3 /
7,5 l/100km
BPM: € 3.779,Prijs: € 16.487,25
Alternatieven: Alternatieven:
Citroën Berlingo, Fiat Doblo,
Skoda Yeti
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Regio Agenda
Wandeling

bellissimo

links, tot bij het fort. De Knotgroep begint
om 9 uur en werkt door tot 13 uur. Iedereen die ervan houdt om in een mooi stukje
natuur een ochtend actief bezig te zijn, is
van harte welkom. Vele handen maken licht
werk! De Knotgroep zorgt halverwege voor
koffie en koek, en tot slot voor soep. Neem
zelf een beker plus lepel mee en degelijk
waterdicht schoeisel. De Knotgroep zorgt
ook voor goed gereedschap. Voor verdere
informatie: Bert Schaap 0297-565172.

Winterwandeling rond
Zijdelmeer
24 januari

Sneeuw en vorst! Hoe beschermen
planten,bomen en knoppen zich tegen deze
winterseomstandigheden? Heksenbezems
en wilgenroosjes zijn nu duidelijk zichtbaar. Misschien zijn de reigers al aan hun
nesten begonnen. Er is genoeg te beleven
in de winter. Wandel mee met gidsen van
het I.V.N.op zondag 24 januari van 10.tot
12.00 uur. 10.00 uur verzamelen op het
parkeerterrein van het gemeentehuis te
Uithoorn

[ ] discovery treatment

Een behandeling bij Bellissimo staat voor een unieke beleving van zorg
en aandacht in het hectische leven van iedere dag.
Wij werken met het hoogkwalitatieve Italiaanse merk [Comfort Zone].

Film

Did You Hear About the
Morgans?

Ervaar nu zelf het [ Comfort Zone ] gevoel!

Vanaf 21 januari in de diverse bioscopen

Activiteit

Knotgroep zaagt bij Fort
Nigtevecht

[ Persoonlijke huidanalyse ]

De ongelukkig met elkaar gehuwde Paul
en Meryl worden gedwongen bij elkaar
te blijven nadat zij getuige zijn geweest
van een moord. De comedy Did You Hear
About the Morgans? gaat over een zeer
succesvol stel uit Manhattan, Meryl en Paul
Morgan (Sarah Jessica Parker en Hugh
Grant), wiens bijna perfecte leven maar één
scheurtje vertoont – hun falende huwelijk.
Maar de commotie rondom hun liefdesleven
valt in het niets bij wat te gebeuren staat:
ze zijn getuigen van een moord en worden
het doelwit van een huurmoordenaar. Uit
bescherming verplaatst de politie de Morgans van hun geliefde New York naar een
klein dorp in Wyoming. De relatie die al op
instorten stond, lijkt nu volledig te stranden
in de Rocky Mountains...tenzij de Morgans,
in hun nieuwe BlackBerry vrije leven, hun
hectische leven achter zich kunnen laten en
hun passie nieuw leven kunnen inblazen.

Zaterdag 23 januari zaagt de Knotgroep
Uithoorn bij het Fort Nigtevecht. Tussen dit
fort en een steunbatterij aan het Gein loopt
als onderdeel van de Stelling van Amsterdam een liniedijk. Een verdedigingsdijk van
waarachter de Hollandse soldaten aan een
oprukkende vijand het moeilijk konden maken, zeker als die door ondergelopen land
moest waden. De liniedijk is daarvoor nooit
gebruikt. Maar langs deze dijk staan zeer
oude wilgen, prachtige monumenten, die
weer heel zorgvuldig geknot moeten worden. Dan kunnen ze zeker weer drie jaar
mee, tot de volgende knipbeurt. Dit jaar
begint de Knotgroep te werken vanaf het
Fort Nigtevecht. De route naar dit fort: over
de N201, onder de A2 door, bij Loenersloot
rechtsaf, en onder het spoor door, en bij het
Amsterdam-Rijnkanaal linksaf. Na 6 km

massage
]
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KORENMOLEN
;NO;V;L;;A
IGLO;VANAF
[ Ontstressende gelaatsbehandeling
;E;LEI;OA;
Bestaande uit; reiniging en;KEI;OOGST
peeling,
;O;EGO;A;E
Lipblooming en oogscrub. ZOAB;LL;GR
;K;OH;ODER
STYL;CG;HA
Massage van gezicht, nek en
decolleté .
Kiezer.
Tijdens het masker een heerlijke

;;U;V;A;;E
EREPENNING
;OF;L;N;;E
SCAN;MODEL
;H;ARA;ET;
;ERG;SNACK
;F;ELS;L;O
BOWL;AM;DR
;R;EI;OUWE
STEN;NL;ZN
Façade.

Keuze uit hot-stone of manuele
massage.
;;G;T;C;;O

anti-stress hoofdhuidmassage.
Afsluitend met een dagverzorging

€ 55,-

;;TI;KAS;E
DORP;O;VEE
;;E;ZODAT;
;WAKER;SUF
;OU;EDITIE
Doelnet.

;N;INWORP;
VER;A;PARI
;NOOD;Z;OB
;;S;AZYN;I
Actie is geldig t/m februari 2010
TRENTO;SYS
IJzerzaag.

www.beautyloungebellissimo.nl

www.sonypictures.net/movies/didyouhearaboutthemorgans

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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HORIZONTAAL 1 duistere zaak 6 radiover10
sterker
11 dat is 12 machinemens 14 uitwendig
gebruik 15 uitroep bij het lottospel 17 platvis
18 ver naar beneden 20 soort stof 22 in samenwerking met (afk.) 23 gang van een paard 24
ongeveer 26 erfelijkheidsdrager 27 oktober
(afk.) 30 het voort-durend de les lezen 33 de
heer 35 dierengeluid 37 misdaad 38 toestemming 39 over het genoemde 40 stuk huisraad
41 plaats in Engeland 42 iemand om wie men
algemeen lacht 44 een beetje 46 toestel (afk.)
47 muziekinstrument 49 afslagplaats bij golf
50 in goede conditie 51 dividend 53 niets
5645vogel 58 Afrikaans land 61 deel van een
trap 62 kunststijl 64 deel van een bijenkorf
65 etage 66 rede, verstand 67 en andere
68 veel erts bevattende 69 beroep.
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dan weekend
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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zien 26 in stukken gescheiden 28 vrucht 29
kaartspel 31 kleine opening 32 bijwoord 33
voorgeschreven voedingswijze 34 stopplaats
36 koninklijk 38 Amerikaanse politieorganisatie
41 klein feestmaal 43 lange rij 45 lid van een
bestuurscollege 47 nachtvogel 48 loofboom
50 transportmiddel 52 van zeker materiaal 54
ingenieur 55 zeer warm 56 merkteken voor de
scheepvaart 57 bijwoord59 voeg 60 dierengeluid 62 weke massa 63 verkoudheid.
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komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
;;H;STENO;
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
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Panfluit.
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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 (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Strategy Director
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: administrateur Weesp
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: Ervaren voeger/gevelreiniger HGT Geveltechniek
Organisatie: HGT-Geveltechniek bv
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiaire MBO Detailhandel Marsman Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Allround administratief medewerker nr 411757
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Beleidsmedewerker crisisbeheersing en
openbare orde
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Financieel manager nr 530466
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: commercieel talent vacature 476839
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager binnendienst vacature 528979
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Telefoniste/ administratief medewerker nr
476176
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Transportplanner
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: medewerker inside sales nr 414362
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager vacaturenr 414333
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman nr 403508
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: rtv planner – mediabureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Digital Planner (m/v) mediabureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: online strateeg online fullservice bureau 24-40
uur A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: rtv planner – mediabureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: online strateeg online fullservice bureau a’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Digital Planner mediabureau A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Agf Afdelingschef / medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: Technisch Advisor (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Interactie ontwerpers – A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager - reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
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Help slachtoffers
aardbeving Haïti!
Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers,
de schade is enorm. Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over.
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