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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 3 april 2010

• 75 jaar Trix Express, De Meijert,
Mijdrecht
• 3-Toerenavond, De Plashoeve,
Vinkeveen
Zondag 4 april 2010

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

Kunt u nog wel

vertrouwen
op een goed pensioen?

Marsman Caravans en Recreatie officieel heropend
Ruim 4.000 bezoekers kwamen dit weekend een kijkje nemen bij de letterlijk uit de as herrezen Marsman Caravans en Recreatie. In de nieuwe vestiging aan de Handelsweg te Mijdrecht, die zaterdag officieel werd geopend door burgemeester Marianne Burgman, kan men terecht voor alles op het gebied van kamperen, caravans, campers en zelfs boten. Ook aanstaande
maandag, Tweede Paasdag, zijn de deuren van Marsman geopend voor het publiek, dat kan profiteren van tal van acties en
aanbiedingen.
foto peter bakker

wbst nclsf ntwrp
+ cms vr slchts
€ 975,–

www.pprzzlight.nl

Marco Borsato duikt in Vinkeveen voor De Wandeling
Woensdag jl zijn voor het KRO-programma De Wandeling TV-opnamen gemaakt in Vinkeveen. In het programma gaat Hella
van der Wijst in gesprek met bekende Nederlanders. Voor de uitzending van 16 april a.s. maakte zij een wandeling met Marco
Borsato over onder andere de Winkeldijk. Daarna liet Marco Hella kennismaken met zijn hobby: duiken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Scuba Academie uit Vinkeveen. Het programma is de aftrap voor de Nationale Sportweek. Marco en Hella
zijn beiden ambassadeurs van de Nationale Sportweek. De uitzending vindt plaats op vrijdag 16 april om 17.05 uur op Ned. 2
foto's peter bakker
en wordt herhaald op zondag 18 april om 08.55 uur, ook op Ned. 2

ascol.nl

Verbouwingsactie
tot

50 % korting
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Deel 3 in de serie over onze buurgemeente • Abcoude Baambrugge is een bedrijvige gemeente

In gesprek met ondernemer Ernst Koot
Vooruitlopend op de komende fusie van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude Baambrugge gingen we al vast een kijkje nemen bij onze nieuwe plaatsgenoten. We spraken deze keer met Ernst Koot, voorzitter van de ondernemersvereniging Abcoude Baambrugge (OV-AB) en vroegen hem
waar hij en zijn plaatsgenoten zoal mee bezig zijn.
door piet van buul foto rowin ubink

W

e hadden al ontdekt dat
Abcoude een typische forensengemeente is. Veel inwoners vinden
werk in het nabijgelegen Amsterdam
of zwermen naar elders uit. Maar dat
wil niet zeggen dat het een typisch
slaapdorp is dat overdag vrijwel
verlaten is. “Integendeel,” zegt Ernst
Koot. “Er is hier volop bedrijvigheid.
Wanneer je alle ondernemingen, die
bij de Kamer van Koophandel staan
ingeschreven bij elkaar optelt, kom
je op een totaal van om en nabij de
1800. Maar dat is dan wel inclusief
de kleine zelfstandigen zoals de
notaris, de dokter, de advocaat of de
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fysiotherapeut. Er zijn hier zo’n 30
à 40 winkels en er is een industriegebied waar een aantal gerenommeerde bedrijven gevestigd is. Vaak
heel gespecialiseerde bedrijven zoals
afzuigtechnieken of weegtechnieken.
We hebben een metaalbedrijf, autobedrijven en een verhuisbedrijf. Een
aantal van de ondernemingen werkt
ook internationaal. We zitten hier logistiek gezien op een prima punt, vlak
bij Amsterdam met de havens en met
Schiphol en aan de A2. Wanneer die
straks klaar is hebben we ook over de
weg prima verbindingen.”
Ernst Koot is eigenaar van supermarkt Plus, gelegen in het hartje van
Abcoude aan de Hoogstraat. Vader
Koot begon hier 42 jaar geleden een
zelfbedieningswinkel, die in de loop
der jaren is uitgegroeid tot een grote
supermarkt. Dezelfde vader Koot
stond, met nog een paar winkeliers,
aan de wieg van de winkeliersvereniging, later omgevormd tot de ondernemersvereniging waarvan zijn zoon
nu al zo’n tien jaar voorzitter is.
“De doelstelling van onze vereniging
is het bevorderen en in stand houden
van de leefbaarheid van de gemeente,” zegt Ernst. “We zijn er niet in de
eerste plaats voor het organiseren
van een braderie, maar we zetten
ons in brede zin in voor die zaken
waar iedere inwoner bij gebaat is. De
vereniging telt momenteel ongeveer
80 leden. We komen tenminste zes
keer per jaar bij elkaar en hebben
twee maal per jaar een overleg met
het college van B&W. Het ligt ook
een beetje aan de actualiteit. Zo
houden we ons onder meer bezig met
zaken als het vestigingsbeleid binnen
de gemeente of met de infrastructuur. Onderwerpen die op dit moment
volop in de aandacht staan zijn de
herinrichting van de dorpskern in
Abcoude en de opknapbeurt, met een
mooi woord ‘revitalisering’, van het
oude industrieterrein.”
Activiteiten
De OV-AB organiseert ook tal
van activiteiten, zoals de jaarlijkse
Kerstmarkt rond De Eendracht op
de derde zondag in december. De
markt telt zo’n 20 deelnemers. Daar
is ook plaats voor non-profit organisa-

ties en wordt aandacht besteed aan
Het Goede Doel. Of de jaarlijkse
presentatie van de horeca onder de
naam ‘Abcoude op smaak’. Ernst:
“We hebben ook regelmatig speciale
bijeenkomsten bij bedrijven. Die
kunnen zich dan presenteren en op
die manier krijgen we ook een mooi
inzicht in wat de mensen daar zoal
aan het doen zijn. Die bedrijfsbezoeken doen we samen met het gemeentebestuur. Voor hen is het ook een
mooie gelegenheid om beter inzicht
te krijgen in de problemen waar de
bedrijven tegenaan lopen.”
Naast datgene dat de ondernemersvereniging organiseert, is er in de
gemeente Abcoude Baambrugge ook
nog een aparte ‘Stichting Feestelijkheden’. Die organiseert onder meer
de feestelijkheden rond de Bevrijdingsherdenking en Koninginnedag
en de jaarlijkse Kermisweek.
Het dorpscentrum
Het fraaie historische dorpsgezicht
heeft zijn charme. Maar de eeuwenoude inrichting is niet overal berekend
op de huidige verkeersdrukte. Dat
geldt met name voor de centrale
winkelstraat, de Hoogstraat, waar
ook Ernst Koot zijn bedrijf heeft. “De
Hoogstraat is een doorgaande route
door het dorp. Dat geeft dus een
enorme verkeersdrukte. Dat betekent
ook dat mijn klanten niet hier voor
de deur kunnen stoppen om hun
boodschappen in te laden. Momenteel wordt het hier schuin tegenover
liggende Markvelt opgeknapt. Als dat
klaar is ontstaat daar weer parkeerruimte. Maar onze klanten kunnen
hun boodschappen ook hier afgeven
en wij bezorgen ze dan keurig thuis.
De werkzaamheden aan de ‘derde
brug’ zijn bijna klaar en we hopen dat
de verkeersstromen dan iets anders
gaan lopen en het hier een beetje
ontlast gaat worden.”
Homogene gemeenschap
Volgens Ernst vormt Abcoude Baambrugge een homogene gemeenschap.
“We hebben tal van sportvoorzieningen, een zwembad, een voetbalclub,
een hockeyclub en in Baambrugge
is een actieve schaatsclub. De Lions
en Rotary clubs zijn actief. Er is een
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Zestig jaar getrouwd
Op woensdag 31 maart vierde het echtpaar Bloos-Strubbe hun 60-jarig
huwelijksfeest. Burgemeester Burgman van De Ronde Venen kwam langs
om het diamanten bruidspaar te feliciteren met deze mijlpaal.

ouderenvereniging. Tal van verenigingen betrekken de inwoners bij hun
activiteiten waardoor er zeker sprake
is van een dorpsgevoel. Dat geldt zowel voor Abcoude als zeker ook voor
Baambrugge. En we zijn natuurlijk
trots op ons theater waar regelmatig
heel interessante voorstellingen te
zien zijn. Wij houden er hier niet van,
dat anderen iets voor ons doen. We
pakken zelf de dingen aan die we
nodig vinden en we werken samen
waar dat nodig is.”
De ondernemersvereniging heeft ook
al contacten met de ondernemers in
De Ronde Venen. Ook op het gebied
van recreatie zijn er samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten. “We zitten hier op een mooie
plek,” stelt Ernst Koot vast. “Midden
in een landelijk gebied en de gemakken van een grote stad vlakbij. Vroeger was men veelal op Amsterdam
georiënteerd. Maar onze kinderen
gaan tegenwoordig ook naar school in
Breukelen of Utrecht. Dat is goed te
doen met de trein. Want wij hebben
hier wel een station,” wrijft Ernst ons
nog maar even minzaam in.
Een theater en een station, zij wel!

Mama, vieren ze geen
Koninginnedag in
Wilnis dit jaar?
De Wilnisse Oranjevereniging was
altijd een hele actieve club, helaas
zijn er nog maar drie leden over:
Paul Hageman, Gert Brouwer en
Monique Reuling en dus staat de
organisatie van activiteiten rond
Koninginnedag op de tocht.
Paul probeert zo goed en zo kwaad
als het gaat in zijn eentje activiteiten
in het Speelwoud te organiseren.
“De traditionele Kinderspelen in
het Speelwoud moeten doorgaan.
Je kunt wel dingen inhuren en laten
neerzetten, maar wie helpt mij op
Koninginnedag en wie zorgt er voor
hulp bij de verschillende spelletjes?”
aldus Paul. “We zijn al jaren bezig
om nieuwe mensen te vinden en hebben nu gewoon handen te kort voor
het neerzetten van de spelletjes, het
begeleiden van de jongeren begeleiden die bij de spelletjes staan en voor
het opruimen van het Speelwoud na
afloop.”
Voorzitter Gert Brouwer schetst
dat het mogelijk de laatste keer is
op deze manier. “De kosten van het
inhuren en laten neerzetten van
de spelletjes in het Speelwoud zijn
een te grote aanslag op ons budget.
Doordat we de afgelopen jaren
goede sponsors hadden en vooral enthousiaste vrijwilligers, waren we in
staat om de kosten te beperken.” De
hoop van de drie overgebleven leden
van de Wilnisse Oranjevereniging is
gevestigd op de Wilnissers zelf, die
komen helpen. “Op onze website,
www.wilnisse-oranjevereniging.nl staat
precies wat er nog moet gebeuren,
zodat men iets uit kan kiezen. Vele
handen maken licht werk!”

Luistervink
De Kneet
Voor onweer ben ik nooit bang
geweest. Vanuit ons huis hadden
we een pracht gezicht op de
Flevopolder. Bij onweer bleef ik
wakker en ging bij voorkeur niet
naar bed. Hele nachten heb ik
gefascineerd naar het spel van
wolken en grimmig licht gekeken. Maar toch wordt onweer
ook als angstaanjagend gezien.
In Frankrijk bijvoorbeeld is
men, in bergachtig gebied zeer
zeker, beducht voor de gevolgen
van onweer. Voordat de klappen
gaan vallen gaan de luiken dicht
en houdt de natuur de adem in.
Daarna volgt vaak het suizen van
de wind en barst het noodweer in
alle hevigheid los. Het gaat daar
wel eens flink te keer. Bomen
vallen als strootjes en de bakken
water die vallen zorgen er voor
dat straten en kelders vollopen.
Er zijn ook wel eens mensen en
dieren dodelijk getroffen door de
bliksem. Enige voorzichtigheid is
dan ook wel op z’n plaats.
In zijn boek, dat hij als arts en
prostaatkankerpatiënt schreef,
vergelijkt Ivan Wolfers deze
ziekte als naderend onweer.
Een flits en dan aftellen tot de
donderklap valt. Hoe meer tellen
hoe verder het onheil weg is, of
hoe minder tellen hoe dichterbij.
Dat tellen deed hij samen met
zijn vader, zijn vader die er ook
voor zorgde dat hij niet bang voor
onweer hoefde te zijn.
Onze horizon was tot voor kort
helder. Geen spoortje van regen,
laat staan onweer. Dat lag op
honderd tellen vanaf hier.
Maar ineens, vanuit een strakblauwe hemel, denderen de
wolken weer af en aan. Een, twee
drie, boem. Ondanks de sportieve
aspiraties die ik heb, de Vierdaagse van Nijmegen bijvoorbeeld,
sluipt de horde rotzakken steeds
naderbij. Vele plannen heb ik nog,
Santiago de la Compostella volgend jaar, daar wordt volop voor
getraind.
De weerkundige, in dit geval uroloog in het Hofpoort Ziekenhuis,
is een aardige lieve man. Ieder
jaar staat hij, samen met vrienden,
op de laatste dag van de Vierdaagse in Mook de deelnemers aan te
moedigen. Dit jaar heeft hij, zo
spraken we af, een bos gladiolen
speciaal voor mij. Het ontmoetingspunt is al afgesproken. Een
mooi vooruitzicht, toch doet het
me ook denken aan de uitspraak
van de Kneet. Kent u hem nog?
De dood of de gladiolen.
Die bos raakt hij echt wel aan mij
kwijt. Voor het naderde onweer
ben en blijf ik nog steeds niet
bang. Zeker niet met de hulp van
zo veel mensen om mij heen.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon op Midpoint
FM
Op zondag 4 april, van 9.00 – 10.00
uur, zal Horizon een uitzending
verzorgen, waarin de volgende vraag
centraal staat: Wat houdt ‘Leven in
het licht van Pasen’ in? De uitzending wordt herhaald van 17.00 –
18.00 uur.

DE GROENE VENEN

25 jaar bij de Zonnebloem
Tijdens de vrijwilligersvergadering woensdag 24 maart kreeg Lies
van Nieuwkerk in aanwezigheid van haar man Loek de gouden insigne
opgespeld door Dieny Scheffer districtshoofd van de provincie. Dieny
overhandigde haar ook de oorkonde en het beeldje op standaard met
het nieuwe zonnebloem logo. Lies kreeg dit alles voor het werk dat ze
25 jaar voor de zonnebloem verricht heeft, ook sprak ze Lies lovende
woorden toe, en de wens dat ze nog een aantal jaren dit mooie werk
mag voortzetten.

Instapdag watersportseizoenbij WVA

Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

Mijdrecht

Lezing Kwekersvrouw
bij De Passage
Passage De Ronde Venen ontvangt
op donderdagavond 8 april a.s. mevrouw H. van Zetten uit Zoelen.
Mevrouw van Zoelen is getrouwd
met een fruitkweker en is jarenlang zelf op het bedrijf werkzaam
geweest. Nu hebben haar kinderen
het bedrijf voortgezet en heeft ze de
gelegenheid om de Passage afdelingen af te reizen, waar zij vertelt
van haar werk als kwekersvrouw. Nu
overal in het land weer het voorjaar
losbarst en we binnenkort kunnen
genieten van de prachtige bloesem
van de appel en peren bomen, is het
leuk om haar verhaal aan te horen
en te beseffen dat er veel bij komt
kijken voordat u van uw geschilde
appeltje kunt proeven. Zij brengt ook
de producten mee die de boomgaard
opbrengt. Gasten zijn van harte welkom vanaf 19.45 uur in De Meijert
in Mijdrecht.

Kledingbeurs Vlinderbos wederom een succes!
De elfde Vlinderbos kinderkleding- en speelgoedbeurs in Wilnis van zaterdag
jl., was weer een groot succes. De opkomst was zeer goed. Om negen uur
gingen de deuren open, waarna de bezoekers zich direct naar het gewenste
lokaal spoedden. Er was weer heel veel kleding en speelgoed, ook waren er
kinderfietsen, autostoelen, skates e.d. Dankzij de Vlinderbosschool, het team,
de vrijwilligers, de bezoekers, de inbrengers van spullen en de heer Suijten
van C1000 in Wilnis, is de beurs wederom succesvol verlopen. In totaal zijn
er 2.200 artikelen verkocht! Van de opbrengst is 40% bestemd voor de
school en zal besteed worden aan de aankleding van het podium. Een gedeelte van de niet verkochte artikelen zijn ook dit jaar weer ter beschikking
gesteld aan het goede doel; een kindertehuis in Hongarije.

Watersportvereniging Vinkeveen
Abcoude organiseert op zondag 25
april a.s. de start van een nieuw
watersportseizoen op de Vinkeveense plassen. Dat gebeurt dit jaar
in combinatie met de open dag van
de vereniging. In tegenstelling tot
eerdere jaren is de open dag niet
alleen bedoeld voor de jeugd vanaf 8
jaar, maar zeker ook voor de oudere
watersportliefhebbers om kennis
te maken met deze vereniging. De
dag begint om 9.30 uur. Na een
korte introductie wordt er door de
deelnemers zelf actief gezeild onder
begeleiding van de WVA-trainers in
verschillende type boten: van Optimist
tot Valk, van Splash tot kajuitjacht.
In de middag is het programma
gecombineerd met de activiteiten
rond de opening van het seizoen. De
openingshandeling wordt om 13.30
uur verricht op het clubschip, met
aansluitend de traditionele openings-

wedstrijd met een start om 14.30 uur
voor de starttoren. De deelnemers
aan de Instapdag krijgen de mogelijkheid om als opstapper mee te varen
in de openingswedstrijd of vanaf andere schepen de wedstrijd te volgen.
Naast een beeld van het trainen kunnen de deelnemers zo ook kennismaken met het wedstrijdelement van de
zeilsport. Wilt u het Clubschip aan het
Zandeiland 4 in Vinkeeveen een keer
van binnen bekijken? Dit is uw kans!
Het Clubschip is bereikbaar vanaf
de Baambrugse Zuwe tegenover
nummer 194. Iedereen is van harte
welkom, maar voor de goede orde en
voorbereiding is inschrijven gewenst!
Let op de website
www.wvavinkeveen.nl voor meer informatie en aanmeldingsmogelijkheden
voor de "Instapdag Jong en Oud" en
de opening van het watersportseizoen
op 25 april aanstaande!

Mijdrecht

75 jaar Trixx Express

Paaszaterdag 3 april komt de
grootste modelspoorclub van Nederland, de Trix Express Club, naar De
Meijert om daar te vieren dat het
75 jaar geleden is dat de Trix treinen
op de rails kwamen en dat de club
25 jaar bestaat. De clubdag is open
vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. De
toegang bedraagt € 4.50 per persoon
maar voor kinderen tot 13 jaar
mogen onder begeleiding gratis naar
binnen. Inlichtingen bij Jan Willem
Leguit, email: j.w.leguit@wanadoo.nl
of 06-21571565.

Lente Party
voor 10 t/m 12 jaar

Op vrijdag 9 april is er een Youngone’s
Lente Party voor iedereen van 10
t/m 12 jaar in JC Allround. Onze dj’s
draaien weer de leukste plaatjes,
natuurlijk ook schuifelliedjes. Er is
een heerlijke Lente-cocktail (zonder
alcohol) en de Allround zal helemaal
versierd zijn! De dresscode is Lente.
Iedereen die een echte “lente-outfit” ,
krijgt 2 euro korting op de entree, dan
betaal je dus nog maar 3 euro. Het
wordt een superleuk feest, dus kom
allemaal naar Allround op 9 april.
Van 19.30-23.00 uur Entree: 5 euro
zonder discopas, 3 euro met.
Locatie: JCAllround, Rondweg 1a
Mijdrecht. www.stichtingdebaat.nl
of http://allround.hyves.nl

Kom blokfluiten bij VIOS
Al jaren kom je muziekvereniging
VIOS op straat tegen. Bij optochten,
grote evenementen en sinds kort ook
weer op de taptoeterreinen. Samen
muziek maken is hartstikke leuk en
dat geldt zeker ook voor spelen in de
blokfluitgroep van VIOS. Half april
start er weer een nieuwe blokfluitgroep. Ben je 7 jaar of ouder, dan is
nu het moment om je aan te melden.
Alle lessen worden verzorgd in VIOSclubgebouw De Notenkraker aan de
Windmolen 77 in Mijdrecht. VIOS
zorgt voor de blokfluit en de muziek
en jij voor gezonde zin om lekker te
spelen. En zodra het kan, speel je

mee op de maandagavond. En voor
je het weet treedt je al op. Misschien
al wel op de VIOS-Open op het Raadhuisplein op 3 juli! Het is natuurlijk
niet alleen oefenen en optreden wat
de klok slaat. Er worden, zoals het
een echte vereniging betaamt, nog tal
van andere ontspannende activiteiten
georganiseerd. Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact
opnemen met Karin Schrama, telefoonnummer 0297-250510, via het
e-mailadres karin@schramaconsultancy.nl of via het contact formulier
op de website

www.vios-midreth.nl.

Bewoners genieten van klassieke muziek
Troupe A’dour, een gezelschap voor
muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis heeft in de afgelopen
week vier concerten verzorgd op
vier zorgcentra in De Ronde Venen.
In totaal verzorgt Troupe A’dour
zeventien concerten verspreid
over het jaar. De concerten maken
onderdeel uit van het project Carrousel dat klassieke muziek naar de
bewoners van zorgcentra brengt.
De eerste serie concerten hebben
plaats gevonden op dinsdag 23
maart in Zuiderhof in Vinkeveen
en Nieuw Avondlicht in Mijdrecht.
Op donderdag in Gerardus Majella
Bozenhoven in Mijdrecht en zaterdag 27 maart Zuwe Maria Oord in
Vinkeveen.
De vier concerten werden uitgevoerd door Suzanne Arends

(fluit), Natalia Korniyenko (viool)
en Irina Parfenova (piano), allen
musici verbonden aan het Rondo
Ensemble. De bewoners reageerden
enthousiast op het concert. Voor
een groot aantal was het een feest
van herkenning. Sommige bewoners
neurieden de melodieën mee. En de
zorgcentra gaven het concert een
feestelijk tintje mee door het serveren van een hapje en een drankje.
Een kleine groep buurtbewoners
was aanwezig, hopelijk zijn er dat
mee bij de volgende series concerten. Na afloop van het concert
in Nieuw Avondlicht klonk er een
warm en hartelijk applaus. Uit de
zaal kwam de opmerking: “Komen
jullie volgende week weer terug?”
De tweede serie concerten vindt
eind mei plaats.
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Evenement PK Sport levert
6.000 euro op voor Villa Joep
Meer dan 100 deelnemers hebben zich tijdens een 4-uurs sportmarathon bij
PK Sport letterlijk in het zweet gewerkt voor het goede doel: Villa Joep, een
stichting die zich ten doel stelt te strijden tegen neuroblastoom kanker, een
zeldzame vorm van kinderkanker. Enthousiaste instructeurs van PK Sport
daagden de deelnemers uit met een breed scala aan sporten, opzwepende
muziek, live acts en lichtshows. Voeg daarbij een talrijk en enthousiast publiek en het geheel was compleet voor een fantastisch evenement. Naast het
spingeweld werden vele activiteiten en live-acts opgevoerd, Zumba, Squash,
prestatieloop (10 km) en XCO Walking. Andrew van Ossewaarde zorgde als
een volleerde DJ voor de muzikale omlijsting. Edwin van Beek en zijn vrouw
Simone drumde de spinners en het publiek naar een absoluut en spectaculair hoogtepunt. Na al het sportieve en muzikale geweld werd de opbrengst
bekendgemaakt en de cheque ter waarde van 6.000 euro uitgereikt aan
Leontine en Rowald Steijn, de oprichters van Villa Joep. PK Sport is één
van de ruim 50 VES-leden (Vereniging van Exclusieve Sportcentra) die zich
inzetten voor Villa Joep. Landelijk werd dit jaar werd er een bedrag van
400.000 euro bij elkaar gesport door 50 VES Sportcentra.

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Oplichter(s) actief
onder naam Rode
Kruis

Toneelvereniging De Opregte Amateur in
de Hoef: Kampeerperikelen op de Veluwe
Afgelopen weekend was het toneel van de toneelvereniging ‘De Opregte
Amateur’ in de Springbok in De Hoef in een complete camping veranderd
inclusief twee caravans, een waar huzarenstukje van de decorploeg. Op dat
veld werd de strijd tussen de families Bruinsma en Zwaanswijk uitgevochten met een verrassend slot. Tot vrij kort voor de voorstellingen had
regisseuse Tiny Pieterse nog haar handen vol om de goede lijn uit te zetten,
maar het resultaat kon een ieder weer tevreden stellen, zeker de bezoekers in de twee uitverkochte zalen.

Openingstoernooi tvdrv
Zondag jl. vond het openingstoernooi plaats bij tennisvereniging De Ronde
Vener. Het was erg gezellig om de jeugd en de volwassenen gelijktijdig te
laten spelen. De opkomst was geweldig, er waren maar liefst 22 jeugdleden aanwezig. Iedereen heeft een aantal potjes kunnen spelen. We hebben zelfs een introducé op bezoek gehad en een van de nieuwe jonge leden
heeft ook al mee gedaan. De kinderen hebben heel veel games kunnen
spelen in de korte tijd die de wedstrijdjes duurde. Doordat de kinderen een
beetje door elkaar werden gehusseld met betrekking tot leeftijd en sterkte,
konden ze op deze manier wat nieuwe tennismaatjes leren kennen. In de
pauze was er limonade en werden er paaseitjes gegeten met de kinderen.
Aan het einde van de dag kregen alle kinderen een paashaas mee.

LTO-afdelingen gefuseerd
De leden van de afdelingen De Ronde Venen en Breukelen van ondernemers- en werkgeversorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
(LTO) hebben vorige week ingestemd met de samensmelting van hun
afdelingen in LTO Noord afdeling Noordwest Utrecht. Er werd een nieuw
bestuur gekozen, bestaande uit Ben Versteegh (voorzitter), Arno Plomp,
Jacob Pieter Rijlaarsdam, Bert Roeleveld, Gijs van Eck, Cok Versteegh,
Maarten van Zuylen en mevrouw Ellen Fokker - v. Vliet.
De oud-voorzitters Antoon Peek (De Ronde Venen) en Koos Segers
(Breukelen) alsmede secretaris Thea de Graaff - Peek werden door LTO
Noord uitgebreid bedankt voor hun jarenlange inzet en verdienste voor de
organisatie en ontvingen een fraaie speld en een oorkonde.

Speel Wijs, stichting voor peuterspeelzaalwerk
Stichting Peuterspeelzalen Abcoude
en Omstreken en Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen
gaan samen verder als Speel Wijs,
stichting voor peuterspeelzaalwerk.
Deze stap is genomen om ook in
een veranderende toekomst een
daadkrachtige stichting te zijn, met
kwalitatief goede peuterspeelzalen die veel extra’s bieden. Vorige
week hebben de medewerksters van
beide speelzalen kennis gemaakt
met elkaar. Tijdens een gezamenlijke maaltijd op peuterspeelzaal
Ministek in Abcoude werden
ervaringen uitgewisseld. Later op

de avond kon iedereen, onder het
genot van een stukje taart met
daarop het logo van de nieuwe
stichtingen, op peuterspeelzaal Pino
in Mijdrecht rondkijken. Speel Wijs
biedt door deze fusie op zes locaties
peuterspeelwerk aan, verspreid over
de gemeenten De Ronde Venen en
Abcoude. Kijk voor informatie of
inschrijving op de website
www.speel-wijs.nl. De website is
vanaf 15 april actief. U kunt ook
bellen op werkdagen van 9.00 uur
tot 11.00, uur naar telefoonnummer
0297- 254778.

foto rob isaacs

V.l.n.r. Thea de Graaff, Antoon Peek en Koos Segers.

In de afgelopen weken heeft het
Rode Kruis wederom meldingen
ontvangen over personen die zich
voordoen als vrijwilliger van het
Rode Kruis. Dit lijkt een herhaling
van de gebeurtenissen uit december
2009. Toen betrof het twee vrouwen die zich voordeden als Rode
Kruis vrijwilligers en probeerden
dagtochten aan de deur te verkopen
Het Rode Kruis waarschuwt voor dit
soort praktijken. Vraag altijd naar
legitimatie en neem bij een geval of
een vermoeden van oplichting direct
contact op met de (lokale afdeling
van) het Rode Kruis en de politie.
Het Rode Kruis geeft aan dat
dagtochten nooit aan de deur worden
verkocht. Het Rode Kruis gaat langs
de deur tijdens de collecteweek
van 20 - 26 juni a.s. en werft lokaal
gedurende het jaar donateurs voor
het Rode Kruis, maar in beide gevallen kunnen personen zich volledig
legitimeren. Het Rode Kruis betreurt
het dat iemand de betrouwbaarheid
van het Rode Kruis gebruikt om
ten onrechte geld in te zamelen. De
politie heeft aangegeven dat zij actie
kunnen ondernemen wanneer meerdere slachtoffers zich melden.
Het district Stichts Weidegebied van
het Rode Kruis zijn op de hoogte van
de fondsenwervende activiteiten bij
u in de buurt. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 0297-254231.

De Ronde Venen

Museum De Ronde
Venen is weer open!

Vanaf zaterdag 10 april is Museum
De Ronde Venen weer te bezoeken.
Na de sluitingsperiode in de winter
is er weer van alles te beleven in het
museum. Het nieuwe museumseizoen gaat zaterdag 10 april feestelijk
van start met de opening van
‘Militair Landschap, waterlinies in
De Ronde Venen’, de nieuwe tijdelijke
tentoonstelling. Museum De Ronde
Venen maakt in deze bijzondere expositie de structuren en gevolgen van
de linies en inundatiegebieden weer
zichtbaar en tastbaar. In samenwerking met de NME (dienst Natuur en
Milieu Educatie) is er een fietstocht
ontwikkeld. Hiermee kan de route
gevolgd worden die de Fransen
namen toen ze al plunderend het
land doortrokken ten tijde van het
rampjaar 1672. Daarnaast zullen
er dit seizoen weer allerlei andere
leuke activiteiten georganiseerd
worden. In navolging op het grote
succes van vorig jaar, zal er ook weer
een draaidag georganiseerd worden
voor de Veensteekmachine. Houd de
website dus goed in de gaten!

Expositie Militair Landschap, waterlinies in De Ronde Venen
Te zien vanaf 10 april t/m 30 juni 2010
Museum de Ronde Venen
Herenweg 240, 3645 DW Vinkeveen
Tel. 0297 262 223,
www.museumderondevenen.nl
Geopend van apr. t/m okt. op wo., do.
en zat. van 14 tot 17 uur, in jul. en aug.
ook op zondag geopend.

hrsm_adv_water_groen_venen_0310

23-03-2010

14:39

Pagina 1

6		

DE GROENE VENEN

LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

PRIJZEN VANAF € 555.000,– v.o.n.

Oplevering zomer 2010
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VIJF GEBOUWEN MET ELK VIER VILLA-APPARTEMENTEN

Een bijzonder project, zo kun je Waterrijck in de gemeente Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan
hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN DAGEN OP VRIJDAG 2 EN 9 APRIL 2010 VAN 13:00 TOT 15:00 UUR
Route: Noordammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Groene Kikker 21 (tegenover het complex)

Als u op deze dagen verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
legmeer@ekz.nl
www.ekz.nl

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Ook Manege Lucky Stable had
over belangstelling niet te
klagen
Bij Zorgtuinderij De Kweektuin kon je
pasgeboren lammetjes bewonderen.

Een mooie combi: boerderij en kinderdagverblijf Oudshoorn

Een kijkje achter de schermen bij
Kwekerij Vlasman

Kinderworkshops bij
Karin van Dierendonck

Alle deelnemende bedrijven aan Kom in de Kas zijn het afgelopen weekend verrast door een
enorme toeloop van belangstellenden, die werden aangemoedigd door ideaal Kom-in-de-Kasweer en de leuke mix van activiteiten voor jong en oud. De dag werd geopend bij Van der Wilt
Gerbera's, waar Audrey, de partner van Boer 'zocht vrouw' Hans, een naar haar vernoemde
mini-gerbera ten doop hield. Andere deelnemers aan deze Kom-in-de Kas waren Zorgtuinderij
De Kweektuin, Karin van Dierendonck workshops, Kwekerij Vlasman, Manege Lucky Stable en
boerderij/kinderdagverblijf Oudshoorn.  
    foto’s patrick hesse en rob isaacs

De hele dag werden er pannenkoeken gebakken, zoals hier bij V.d. Wilt Gerbera’s.

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

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

DE GROENE VENEN

Paas nieuws
Mijdrecht

Paasdienst met brunch in de
Veenhartkerk
Pasen is het feest van nieuw leven, een nieuwe
toekomst. Eerste Paasdag wordt dat gevierd in de
Veenhartkerk. Gerbram Heek preekt over het thema
‘De toekomst vastpakken’. Wat is jouw droom voor
morgen? Wat hoop jij ooit te bereiken? En heb jij ook
dat die toekomst je steeds één stap voor blijft? Jezus is
door de dood heen weer tot leven gekomen, dat is voor
deze hele wereld een nieuw begin. Na zijn opstanding
is Maria de eerste die Jezus ontmoet. Maria is ook de
eerste die de toekomst vast mag pakken. Je ziet aan
haar wat Pasen met een mens kan doen. Het bijzondere van Pasen is dat die nieuwe toekomst er voor
iedereen is. We hoeven de toekomst niet zelf veilig te
stellen of te veroveren, we mogen hem ontvangen en
gaan leven. Wil je weten wat Pasen met jou kan doen?
Zoek dan net als Maria Jezus op. Kom op paaszondag
om 10.30 uur naar de Veenhartkerk voor de feestelijke
dienst. Je vindt de kerk aan de Grutto 2a te Mijdrecht.
Na de dienst is er aansluitend een gezellige paasbrunch. Voor meer informatie over de Veenhartkerk:

www.veenhartkerk.nl.

Mijdrecht

Goede Vrijdag en
Paasvieringen in de Wegwijzer

In liefde zijn wij met haar tot het einde gegaan.
Op 30 maart 2010 hebben wij afscheid genomen van

Elizabeth Cornelia (Bep)
Driebergen - Jongeneel
Moeder van :

Lijnie en Aart
Nely en Gijs
Joke
Elly
Leo en Ineke

Op 2 april is het Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen.
Op deze dag herdenken Christenen de kruisiging en
dood van Jezus Christus op de heuvel Golgotha nabij de
stad Jeruzalem. In de Christelijke Gereformeerde Kerk
‘de Wegwijzer’, Koningin Julianalaan 22, wordt om
half acht een avonddienst gehouden. In de preek zal de
tekst uit Joh. 19: 32-37 door ds. Weststrate uitgelegd
worden. Dit gaat over het sterven van de Heere Jezus
en hoe men Zijn lichaam doorsteekt met een speer.
Wat heeft ons dat in 2010 nog te zeggen? Op zondag 4
april, Eerste Paasdag, wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. In
‘de Wegwijzer’ worden twee diensten gehouden. In de
morgendienst die om 10 uur begint zal dominee Weststrate de preek houden over de bekende geschiedenis
van de ontmoeting tussen de opgestane Heere Jezus
en Maria van Magdala (Joh. 20:11-18). In de middagdienst, die om 17 uur begint, gaat gastpredikant ds.
A.C. van der Wekken uit Scherpenzeel voor. Op Tweede
Paasdag begint om 10 uur een zangdienst, waarbij het
koor ‘Rejoice’ een aantal liederen zingt. Dit koor staat
onder leiding van dirigent Wim van Dijkhuizen. Voor de
meditatie is de tekst genomen uit Johannes 8:48-59
waar Jezus duidelijk maakte wat de betekenis is van
de opstanding voor ons en voor Hemzelf. Zie ook de
‘Agenda’ op www.CGKMijdrecht.nl.

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Correspondentie-adres:
L.N. Driebergen
Baambrugse Zuwe 127C
3645 AD Vinkeveen
Gelegenheid tot condoleren zaterdag 3 april van 10.00
tot 10.50 uur in het Ontmoetingscentrum, achter de
Gereformeerde Kerk Herenweg 253 te Vinkeveen,
waarna om 11.00 uur een afscheidsdienst in de kerk
gehouden zal worden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Hervormde Begraafplaats nabij de kerk.

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

Bibliotheek start met uitlenen van e-books en e-audiobooks
De Regionale Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen start
met het uitlenen van e-books en
e-audiobooks. Via de ePortal,
een digitale toegangspoort tot
elektronische lees- en luisterboeken, kan men 24 uur per dag,
zeven dagen per week digitaal
lenen. De e-books slaat u op
op uw computer of laptop en
kopieert ze naar uw e-reader,

de e-audibooks kunt u opslaan
op een mp3-speler. Men kan
maximaal drie e-books of eaudiobooks tegelijk lenen. Een
e-book of een e-audiobook blijft
drie weken lang op uw e-reader,
pc, laptop of mp3-speler staan,
dan verdwijnt het vanzelf. U kunt
het daarna wel weer opnieuw
downloaden.
Als u lid bent van de bibliotheek,

kunt u een gratis account aanmaken in de bibliotheek bij de
klantenservice. Daar krijgt u een
gebruikersnaam en wachtwoord.
Vervolgens kunt u inloggen via
de knop ePortal op de website
van de bibliotheek.
Wilt u meer weten over het
downloaden van e-books en
e-audiobooks of wilt u weten of
uw e-reader geschikt is voor het

downloaden via de ePortal, kijk
dan op onze website:

www.bibliotheekavv.nl.
Heeft u zelf geen e-reader, maar
wilt u het digitaal lezen graag
eens uitproberen, dan kunt u de
reader ook lenen. Het lenen is
gratis, wel wordt een contante
borg gevraagd van 50,00 euro.

Mijdrecht

Jonge dierendag bij Stal Bos

Op Tweede Paasdag (5 april) organiseert Stal Bos
de jaarlijkse jong dierendag (vroeger bekend als de
lammetjesdag). Kom allen kijken bij de dieren op de
boerderij. Paarden, koeien, kalfjes, kippen, konijnen,
schapen. Voor de kinderen zijn er ponyritjes, trampoline
springen, limonadekoe melken, konijnen aaien, paarden
kijken en aan het eind van de middag worden de
koeien gemolken.
Omdat het dit jaar voor de vijfde keer is, is er wat extra
te zien en te doen, zoals een quiz over de boerderij en
een grabbelton die mede mogelijk gemaakt wordt door
ABN-AMRO en nog veel meer. Entree is 3.50 p.p, daar
is een ponyritje of drinken bij inbegrepen. Kinderen
t/m 2 jaar zijn gratis. Tot ziens op Westerlandweg 10 in
Mijdrecht van 13.00 t/m 17.30 uur.
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beestenboel

Open dag fietsvereniging De Merel

Suikerziekte

Net als vorig jaar houdt TTC de Merel weer een Open Dag. Hebt u een racefiets en wilt u
meer gaan fietsen? Misschien wel in groepsverband? Kom dan naar de Open Dag van TTC
de Merel op 11 april. Iedereen is welkom. Jong en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en
recreatieve fietsers, voor iedereen is er een geschikte groep om mee te fietsen. Heeft u nog
geen helm? De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen.

Bij de dierenarts…

“Mijn hondje is niet meer de jongste hoor,
en dat geldt ook voor mij!”
Breed lachend komt mevrouw De Jong
met haar Maltezer leeuwtje Trudie de
spreekkamer binnen lopen. Mevrouw De
Jong is het kordate type, veel pratend,
iemand die je ook op haar leeftijd niets
wijs hoeft te maken. Schat haar zo’n
vijfenzeventig jaar oud en terwijl ze gaat
zitten houdt ze haar dier op schoot, dicht
tegen zich aan.
Ter versterking en voor het vervoer heeft
ze haar schoondochter meegenomen, die
stilzwijgend naast haar plaatsneemt.
Trudie is de laatste tijd wat minder gaan
eten. “En drinken?” vraag ik. “Drinken doet
ze altijd heel goed, dat is het probleem niet,
ze drinkt zelfs heel veel.”
Nadat we Trudie vanaf haar schoot op de
tafel getild hebben kunnen we gaan onderzoeken. Trudie is een vrolijk diertje, ondergaat alles kwispelend en houdt het vrouwtje
goed in de gaten. Mevrouw de Jong wordt
wat stiller, ziet het allemaal wat argwanend
aan en als we na het lichamelijk onderzoek
het voorstel doen om bloed af te nemen bij
haar hondje, zijn de rapen gaar: “Is dat nou
wel echt nodig? Gaat ze daar dan meer van
eten?”
Nu komt de meegebrachte versterking
goed van pas en samen weten we haar te
overtuigen. Wanneer even later het bloed
is onderzocht, blijkt dat het glucosegehalte
veel te hoog is: Trudie heeft suikerziekte. Dat
is even schrikken. We leggen de aandoening
uit en de mogelijke behandeling met insuline
injecties. Langzaam dringt het verhaal door
en gaan de ogen van mevouw De Jong wijd
open: “Maar dan moet IK haar injecties
gaan geven? “Juist ja, goed begrepen.” En
dan komt het kordate karakter weer naar
boven: als dat moet, dan moet dat!
Goed geconcentreerd beluistert ze de
instructies en we gaan meteen ‘proefprikken’
met fysiologisch water. Het is even wennen,
maar uiteindelijk lukt het haar. Groot geluk

is dat Trudie een voorbeeldige patiënte is, de
hond vindt alles prima, als het baasje maar
in de buurt is. “Begrijp niet waar iedereen
zich zo druk over maakt?” lijkt het dier te
denken. Het gezelschap gaat met een tasje
met instructieboekje, spuiten en insuline
naar huis en we spreken af om morgenmiddag even bloed te controleren.

TTC de Merel, de fietsvereniging in De Ronde
Venen, wil het toerfietsen in groepsverband
meer populair maken; daarom voor de derde
keer een Open Dag gehouden en wel op zondag
11 april om 8.45 uur. Men wordt ontvangen met een kopje koffie. Bezoekers krijgen
informatie van ervaren toerfietsers over de vereniging, ze krijgen racefiets- en materiaaltips
en tips over het fietsen in groepsverband. Daarnaast is er de mogelijkheid vrijblijvend mee te
fietsen in een groep ervaren toerfietsers.
Om 9.00 uur starten er drie verschillende
groepen fietsers: groep 1 rijdt een afstand van
60 km, met een maximale snelheid van ca. 30
km/uur; groep 2 rijdt 50 km en houdt zo’n 26
km/uur aan en groep 3 rijdt 50 km met een
snelheid rond 23 km/uur.
De Open Dag vindt plaats bij Café De Schans,
Uitweg 1, Vinkeveen.

Een dag later komt Trudie als eerste, met
de staart omhoog de spreekkamer binnen,
mevrouw De Jong is nog wat bedremmeld
en de chauffeur glimlacht. “En?” vraag ik,
"hoe is het gegaan?” “Prik nou maar eerst
een beetje bloed, dan weten we het,” zegt
mevrouw De Jong.
Natuurlijk, daar gaat het om. Gisteren was
het glucose gehalte nog 22 eenheden, we
zien graag dat het naar de 5-6 eenheden
gaat en vandaag…
“Acht, dat is super, mevrouw De Jong, dat
hebt u hartstikke goed gedaan!” Ze begint
weer te lachen, de beide armpjes gaan
omhoog en Trudie krijgt een dikke pakkerd.
“Door naar de volgende ronde!”
Suikerziekte is een aandoening die regelmatig voorkomt bij hond en kat. Voor meer
informatie raadpleeg je dierenarts.
Hans Walder
Dierenartsen Amstel,Vecht & Venen

www.dkavv.nl

Vrolijk
Pasen!

Torello’s Jive Bugs in
De Boei Vinkeveen
Op zondagmiddag 11 april spelen Torello`s Jive Bugs
in het Cultureel centrum `De Boei` Kerklaan 2, te Vinkeveen. De aanvang is om 1500 uur, entree 5 euro.
Torello’s Jive Bugs is een 8-mans band die de gedreven
swing en jive uit de jaren 40 en 50 laat herleven. Met
een breed en gevarieerd repertoire, en hier en daar ook
uitstapjes gemaakt worden naar andere genres, zoals de
Blues, Rythm & Blues en Rock and Roll, brengt Torello’s
Jive Bugs een veelomvattend programma. Opgericht
in 1994 heeft de band inmiddels een stevige reputatie
opgebouwd in de wereld van de swing. Met heerlijk scheurende saxofoons, een geweldige boogie woogie pianist,
een dijk van een ritmesectie en een zanger/entertainer in
de frontlinie, is ieder optreden een ware happening. Met
nummers van Louis Jordan, Big Joe Turner, Tiny Bradshaw
en andere groten uit de swinghistorie. Meer info op

www.torello.nl.

Proosten bij start Kreekrug
Woningbouwproject Kreekrug in Waverveen is officieel
van start gegaan. De eerste paal voor de 21 huur- en
9 koopwoningen was helemaal geen eerste paal, maar
een enorme fles champagne, waarvan -onder toeziend
oog van vele genodigden en belangstellenden- de kurk
werd verwijderd en een wolk van kleurrijke ballonnen
ontsnapte. De eerste bewoners zullen medio 2011 hun
woning kunnen betrekken. Het woningcomplex is een
samenwerking tussen Westhoek Wonen en Gemeente
De Ronde Venen en wordt gerealiseerd door Scholtens
Bouw uit De Meern. De koopwoningen worden verkocht
door Makelaardij Koop Lenstra.
foto patrick hesse

Informatie
Kijk voor meer informatie over de fietsvereniging op de website, www.ttcdemerel.nl.
Of neem contact op met Margot Kompier, tel.
0346-215133, e-mail margotkompier@msn.
com.

265x390

bangarage paas adv

30-03-2010

13:50
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Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:
Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V70
D5
GT R-Design
maart 2009
33471

Prijs:

€ 49.650,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V70
2.4 140 pk
Comfort
juli 2004
88900

Prijs:

€ 19.650,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo S60
2.4 140PK
Drivers ED
januari 2009
21899

Prijs:

€ 25.900,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo S80
D5 GT
Momentum
november 2006
121160

Prijs:

€ 26.900,-

Prijs:

€ 22.900,-

Super
Paasactie
Gratis 42 inch
Philips
LCD TV

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V70
2.4
GT Kinetic
januari 2009
35617

Prijs:

€ 42.900,-

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Bouwjaar:
Km stand:

Chevrolet Equinox
3.4L
V6 LX
januari 2006
51000

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo C70
2.0D
PS summum
augustus 2009
15000

Prijs:

€ 44.650,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V50
2.4 140PK
GT Edition I
februari 2006
101240

Prijs:

€ 19.950,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V50
2.4 170 PK
Edition II
oktober 2007
60553

Prijs:

€ 24.499,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V50
1.8
Edition I
augustus 2008
25000

Prijs:

€ 25.499,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V70
3.2 GT
Summum RT1
november 2007
56423

Prijs:

€ 41.650,-

Bouwjaar:
Km stand:

Saab 9-5
Sport Estate
2.0T lin
september 2007
64003

Prijs:

€ 23.250,-

VAN EEN
BIJ AANKOOP
CCASIONS
VAN DEZE O

42 inch Philips LCD TV
Model:
Uitvoering:
Bouwjaar:
Km stand:

Ford S-max
2.5 T
Titanium
juli 2006
70500

Prijs:

€ 22.250,-

Model:
Uitvoering:
Bouwjaar:
Km stand:

Volvo XC60
D5 Momentum
AWD
augustus 2009
5150

Prijs:

€ 54.650,-

Bangarage Amstelveen
Grutterij 7-9, 1185 ZT Amstelveen Telefoon 020 - 347 26 26

W W W . B A N G A R A G E . N L

Prijs:

€ 8.950,-

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V50
1.6 D
Kinetic
januari 2006
155685

Prijs:

€ 14.650,-

Model:
Uitvoering:
Bouwjaar:
Km stand:

Volvo V40
2.0
Europa Sport
mei 2004
108775

Prijs:

€ 12.900,-
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Bangarage Paasactie

G R AT I S

Bouwjaar:
Km stand:

Volvo S60
2.4 140pk
Edition
januari 2001
161500

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

Model:
Uitvoering:

UU R
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Bent u niet van hier? Dan géén recht op bijstand!

Hoe de Rondeveense dorpen
vreemdelingen weerden
door joop frankenhuizen

In 1788 wil de in Uithoorn geboren Marritje Aarsman in Ruige Wilnis gaan wonen. Haar probleem is dat zij
daar geen verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat Uithoorn de kosten van eventuele bijstand zal betalen
en dat heeft zo zijn gevolgen.
Voor leeglopers geen bijstand
Armenzorg is vanouds een kerkelijke
aangelegenheid, vooral omdat kerken
leren dat barmhartigheid jegens de
medemens een tegenprestatie kan
zijn voor bedreven zonden. Sterker
nog, armen zijn door God gewild om
anderen de gelegenheid te geven tot
het verrichten van goede werken.
Eeuwenlang leunt de armenzorg dan
ook op het verlenen van bijstand,
uitbesteding en verzorging in gestichten en bij particulieren. Het gaat
daarbij om het uitdelen van geld of
levensmiddelen, brandstof en kleding
aangevuld met medische zorg.
Echter met de groei van de bevolking
stijgt het aantal mensen dat aanklopt
om bijstand en veel bestuurders
gaan armoede ook beschouwen als
een bedreiging van orde en rust.
Het is een bedreiging die bestreden
moet worden en niet met aalmoezen in stand gehouden. Men begint
onderscheid te maken tussen armen
die door lichaamsgebreken niet
meer kunnen werken en luiaards en
leeglopers. Vooral met die laatste
groep wordt de strijd aangebonden.
Naast repressieve maatregelen tegen
bedelaars (denk aan de kolonie in
Ommerschans) probeert de overheid
met allerlei andere maatregelen
de armoede in te dammen. Het is
echter tevergeefs. Men bespeurt de
symptomen van armoede en vreest
de maatschappelijke gevolgen ervan,
maar men doet niets aan de structurele achtergrond. Het gebrek aan
werk.
De toestroom afremmen
Begin 18e eeuw is de armenzorg
in Nederland in sterke mate plaatselijk georganiseerd. Zo ook in de

Rondeveense dorpen. Van centrale
wetgeving is geen sprake. Dat komt
enerzijds omdat de lokale bestuurders armenzorg zien als een middel
om de arbeidsmarkt te reguleren,
maar vooral om de bestaande standenmaatschappij in tact te houden.
Anderzijds zien de kerken armenzorg
als een middel om de eigen aanhang
te behouden. Fel keren zij zich dan
ook tegen elke vorm van overheidsbemoeienis en centralisatie. Maar
wanneer de economische situatie
moeilijker wordt en armoede toeneemt grijpt de overheid in. Een van
de middelen is het verplicht stellen
van akten van indemniteit om op die
manier te proberen de toestroom van
armen in te dammen. Dat gebeurt
in de provincie Utrecht rond 1725.
Akten van indemniteit zijn in feite
woonvergunningen waarin de voormalige woonplaats garant staat voor
de kosten, mocht de nieuwe inwoner
in de bijstand geraken. Iemand die
een dergelijke akte kan overleggen
wordt bij verhuizing geen strobreed
in de weg gelegd. Zo niet, dan volgt
uitwijzing tenzij betrokkene schriftelijk verklaart geen beroep op de
bijstand te zullen doen.
De eigen armen gaan voor
Armbesturen en gemeenten zien wel
wat in die akten van indemniteit.
Een voordeel is dat de toeloop van
vreemde armen wordt beperkt en
men zich kan concentreren op de
eigen armen. Alleen wanneer die
eigen armen gaan verhuizen ontstaat
er een probleem, want de zorgplicht
blijft bij diaconie of armbestuur, maar
de betrokken zijn uit het zicht verdwenen. Controle op de noodzaak van
verdere bedeling wordt moeilijker
en daarmee de bereidwilligheid om

aan de akten mee te werken. Voor de
armbesturen en de gerechten zit er
niks anders op dan een minutieuze
registratie van alle vreemdelingen
die zich in de dorpen willen vestigen
en de eigen armen die van daaruit
vertrekken.
In 1818 volgt de wet op het domicilie
van onderstand (staatsblad 40). Deze
wet vervangt de akten van indemniteit en bepaalt dat een behoeftige
kan delen in de algemene onderstand
van zijn of haar geboorteplaats.
Daarnaast als iemand vier jaar
onafgebroken ergens heeft gewoond
en daar belasting heeft betaald, kan
die woongemeente ‘domicilie van onderstand’ worden. Jammer alleen dat
het begrip ‘domicilie van onderstand’
er al snel toe leidt dat gemeenten
hun arme inwoners op elkaar gaan
afschuiven. De armenwet van 1856
zal daar een eind aan maken.
De zaak Marrijtje Aarsman
Rond 1788 liggen tussen Waverveen
en Abcoude drie kleine dorpjes. Het
zijn Waveren met 169 inwoners en
gesitueerd langs de Waver met de
Stokkelaarsbrug als middelpunt.
Botshol met 191 inwoners op de
plek waar nu het gelijknamige natte
natuurgebied ligt en Ruige Wilnis
met 241 inwoners in het zuiden van
de Noorderpolder die nu Groot-Mijdrecht Noord heet. Gedrieën vormen
zij het gerecht Waveren, Botshol en
Ruige Wilnis. Het gerecht is een hoge
heerlijkheid met eigen rechtspraak.
Langs de Botsholse dijk staat hun
galg. Laten we eens zien hoe dat gerecht omging met Marrijtje Aarsman
die graag in Ruige Wilnis wil wonen,
maar geen akte van indemniteit kan
tonen. Hieronder de uitspraak van

Weerbaarheid voor
meiden!

Stichting De Baat organiseert een
training Weerbaarheid voor meiden.
Deze training is voor meiden van 10
t/m 13 jaar. Weerbaarheid bestaat
uit denken, voelen en handelen. Elke
les heeft deze 3 aspecten in zich! De
meiden leren:
• Eigen gevoelens herkennen en
benoemen
• Conflicten oplossen

Op deze foto van nog niet zo lang geleden ziet u de zogenoemde armenwerf langs
Bozenhoven. Rechts de Centra winkel van Reurings, nu staat hier de Hema.
het gerecht in oorspronkelijke tekst
compleet met de toen gebruikelijke
punten en komma’s
Pro deo
Compareerden voor Schout en
Geregte van Waveren Botsholl en
Ruigewilnisse Marrijtie Klaasze
Aarsman. geboortig van Thamen aan
den Uithoorn huijsvrouw van Franck
van Blokland. en met denzelven
haaren man geadsisteerd. en tot het
passeeren en teekenen deezes geauthoriseerd; te kennengeevende dat zij
comparante in d’onmogelijkheid was
geraakt om bij haar inwooning onder
deezen Gerechten te konnen leeveren
behoorlijke Acte van Indemniteit ten
behoeve van de Roomsch gezinde
Armen alhier, en zij dus volgens de
Keure en Ordonnantie deezer Heerlijkheid, zig van hier met er woon
zouden moeten begeeven; Edoch
Eerbiedig Verzoekende dat dezelve
keur ten haaren opzigten buijten
effect wierd gesteld, en zij daar van
mogte blijven verschoond.
Zoo is ’t dat Schout en Geregte
bovengemeld aan haar Suppliante
op haar verzoek hebben gepermitteerd om binnen deeze Ambagten
onder deeze speciaale conditie te
moogen inwoonen; namentlijk dat
zij Suppliante ooijt ofte nooijt eenig
onderhoude alimentatien ofte Eenige
Voorregten als andere Inboorlingen
van deezen Geregten, nogthe van
den Geregte van Waverveen indien
zij daar onder bij vervolg van tijd
mogte koomen te woonen; ofte
derzelven Roomsche Armbezorgers
zal moogen ofte konnen vorderen of
pretendeeren; maar in teegendeel
zig bij deezen verbindende dat in cas
van onverhoopte armoede zig als dan
voort van hier te zullen retireren,
zonder eenige Armmeesteren hoegenaamd lastig te vallen, en al zoo den
voorsz: Ambagten de facto te verlaaten, en dus dezelven ten haar opzigte
kost en schadeloos te indemneeren
en bevrijden; tot nakoming deezes
verbind zij eerste als hij tweede comparant hunne Persoon en goederen
als na Regten; alles zonder arg of
• Negatieve gevoelens op een adequate manier uiten
• Hulp vragen en bieden
• Zorgen voor je eigen veiligheid
De cursus bevat verschillende lesonderdelen, zowel fysieke zelfverdedigingoefeningen als onder andere
kringgesprekken. De training bestaat
uit 8 lessen van 75 minuten. De
lessen worden gegeven door Helga
Vandijck, zij is een rijkserkende
docente weerbaarheid en zelfverde-

list, in tot meerdere verzeekeringe is
deeze door hun beijden geteekend;
en door de meedeteekening van onze
secretaris doen bekragtigen. Actum
den .. May 1788.”
Het Roomsche Armbestuur krijgt
daarop de volgende brief van de
gerechtssecretaris.
Voor den Armen
Marrijtie Klaasze Aarsman geboortig
van Thamen aan den Uithoorn, huijsvrouw van Franck … en woonende
in de Noorder Polder onder den
Geregte van Ruigenwilnisse heeft
ten behoeven van de Roomsche
Gemeente Acte van Renunciatie voor
Schout en Scheepenen van gemelde
Heerlijkheedens, en voor die van Waverveen op heeden gepasseerd behelsende omme ooijt ofte nooijt eenige
alimentatie ofte eenige voorregten
dien aangaande van de Armbezorgers
te konnen of te moogen pretendeeren; Zo is ’t dat Schout en Geregten
van bovengenoemde Ambagte permitteeren de voorsz: Marrijtie Klaasze
Aarsman binnen deese Ambagte te
woonen, mits zig ordentelijk gedragende, en den dorpslasten neevens de
anderen ingezetenenen betaalende,
als meede in cas van onverhoopte
armoede zig de facto van hier zal
retireren; dog andere of langer niet.
Actum den .. Maij 1788. Ter Ordonnantie van Schout en Scheepenen
bovengemeld. Getekend J: Wickevoort Crommelin.”
Een hard oordeel
Vrij vertaald: Marrijtie kan geen akte
van indemniteit tonen. Zij mag desondanks in Ruige Wilnis bijven wonen
maar dan moet zij zich goed gedragen, de dorpsbelastingen betalen en
geen beroep doen op de armenzorg.
Doet ze dit laatste wel, dan zal ze
het dorp moeten verlaten en terug
moeten naar haar geboorteplaats.
Aldus een hard oordeel uit 1788. Hoe
anders is de zorg voor vreemdelingen
anno 2010 geworden. Waren onze
voorouders te hard of zijn wij te
zacht? Met andere woorden zou de
hierboven beschreven geschiedenis
zich kunnen herhalen?
diging. De training kost 50 euro. De
lessen vinden plaats op woensdagmiddag van 14.30-15.45 uur in de
Vlinderbosschool in Wilnis. De eerste
les is op woensdag 14 april. Aanmelden voor deze training kan bij Wendy
de Waal tel: 0297 230280 of mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl.
Deze training wordt in dezelfde
periode ook aangeboden aan de doelgroep 55+. Aanmelden voor deze
groep kan via de servicepunten.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

EN

ND
AUTOBA

EN

UITLAT

tot e

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

UR

ACCU’S

VERHU

•
•

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

HOUD

ONDER

APK AUTOKEURING
95*
NU 24.

GRATIS

of
in combinatie met
grote onderhoudsbeurt
Incl. viergasmeting en RDW afmeldkosten
Wees er snel bij en maak een afspraak
tel: 0297 - 281 392
*Excl. roetmeting (dieselauto’s)

•
•
•

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

•
•
•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Herenweg 260, Wilnis
De Herenweg in Wilnis is bij iedereen in De Ronde Venen wel bekend. Een mooie stek
om te wonen, zeker als je een woning hebt waarvan de tuin aan de Ringvaart grenst.
Dit geluk hebben de bewoners die op de Herenweg 260 wonen. De woning is gebouwd
in 1966, maar dat is er echt niet aan af te zien.
De huidige bewoners hebben de twee-onder-een-kap woning altijd goed onderhouden
en recent nog gemoderniseerd. Ik ben benieuwd naar de binnenkant van de woning en
laat me rondleiden door de bewoonster die me enthousiast ontvangen heeft en graag
haar woning laat zien.
door carin van tellingen

We beginnen voor de verandering
eens boven in de woning op de
tweede verdieping.
Hier bevinden zich twee slaapkamers die beide voorzien zijn van
een dakkapel, en er is ook nog een
ruime afgesloten bergruimte waar
je behoorlijk wat spullen kwijt kunt.
Altijd handig.
De eerste verdieping heeft twee
slaapkamers en een lekkere ruime
badkamer met een inloopdouche,
toilet, wastafelmeubel en voldoende
ruimte voor de wasmachine en
droger. Vanuit de badkamer heb
je toegang naar het balkon aan de
achterkant, waar je dan je was kunt
laten drogen als het mooi weer is. De
slaapkamer aan de achterkant heeft
openslaande deuren naar dit balkon,
waar vandaan je een leuk uitzicht
hebt over de tuin en de weilanden. De

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

royale ouderslaapkamer bevindt zich
aan de voorkant van de woning.
We gaan naar beneden en komen
via de hal, waar je het tweede toilet
vindt, in de ruime woonkamer en
open leefkeuken. De woonkamer
heeft een sfeervolle uitstraling en
beschikt over een gashaard.
De keuken is natuurlijk voorzien van
alle gemakken en ziet er strak uit.
Vorig jaar is de inbouwapparatuur
nog deels vernieuwd. De openslaande
deuren naar de tuin maken de
keuken helemaal af. Er is vanuit de
keuken een kelder bereikbaar waar
je mooi je boodschappenvoorraad in
op kunt bergen.
Er is nog een halletje aan de achterzijde van waaruit je de tuin in kunt.
De royale tuin is voorzien van
nette sierbestrating en grenst aan de
Ringvaart, van waar uit je zo naar
de Vinkeveense Plassen of richting
Mijdrecht de polder in kunt varen. Er
is een aanlegplaats aanwezig dus je
kunt je boot aan je tuin leggen.
Helemaal perfect, want de kosten
voor een plaatsje in de haven zijn ook
niet niks. En je hoeft niet met je spullen te slepen, want je zet alles vanuit
huis zo in je boot en varen maar. Wat
is er nou mooier op een heerlijke
zomerse dag.
In de tuin staat nog een bijgebouw
waar je nog ontzettend veel spullen
in kwijt kunt.
Er is zelfs een bovenverdieping met
twee dakkapellen en de ruimte is
voorzien van verwarming, water en
elektra. Hier kun je alle kanten mee
op want je kunt er met gemak een
kantoor, een praktijkruimte of een
studio van maken. Maar als je een

hobby hebt
die veel
ruimte inneemt zou
je dit ook
hier kunnen
uitoefenen.
De ruimte
is echt
enorm.
Het hele plaatje ziet er heel goed
uit. De woning is goed onderhouden,
zowel van binnen als van buiten. Zo
is bijvoorbeeld onlangs de gevel nog
gereinigd en is binnen de elektra
compleet vernieuwd.
De bewoners verkopen de woning
omdat ze elders een mooie kans hebben gekregen maar zij hebben hier
altijd met veel plezier gewoond en
dat is zeker aan de woning af te zien.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt		 1,2
Snelweg A2		10,5
Bushalte		 0,3
Basisschool		 0,3
Sportschool		 1,7

Facts & Figures
Herenweg 260, Wilnis
Vraagprijs € 519.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 332 m2
Inhoud 475 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Makelaardij Van der Helm
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl

OPEN DAG CHIQO-DECK

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-Deck: de hout vervanger

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

Open dag Chiqo-Deck

De hele maand april 2010 houden wij elke
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open huis.

Open dagen: zaterdag 3, 10, 17 en 24 april.
Adres showroom:

Constructieweg 90s, 3641 SP Mijdrecht
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 6.indd 1

04-03-2010 10:43:08
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Maak jezelf en de wereld een stuk mooier

Sieraden uit Kenia
Stichting4Life steunt mensen in de sloppenwijken van Nairobi in Kenia. De Stichting zet zich in voor scholing van kansarme kinderen, opvang van weeskinderen en voor werkgelegenheid voor de moeders. Een van
die werkgelegenheidsprojecten is het vervaardigen van sieraden. De Stichting verkoopt deze sieraden in
Nederland onder de naam Sieraden4Life. Linda Janssen van de Stichting vertelt over het project.
door piet van buul foto patrick hesse

Mens versus Natuur
Een onderwerp dat altijd en overal
blijft wringen is de mens versus
natuur. De mens is duidelijk, maar
wat is nu eigenlijk natuur? Is de
natuur om ons heen nu echt natuur
of zijn het slechts gecultiveerde
stukjes groen, door de mens bepaald en aangelegd. Kijkend naar
bestemmingsplannen kom je al
snel tot de conclusie dat dat laatste toch echt het geval is. Mensen
bepalen waar het groen mag zijn
en waar niet. Waar mogen dieren
hun leven leven en waar niet.
Waar mogen bossen en struiken
groeien zoals ze groeien en waar
niet. Handmatig worden door allerlei beleidsmakers stukjes groen
in getekend die dan het predikaat
“Natuur” krijgen, maar die met
echte natuur dan eigenlijk niet
veel meer te maken hebben. Voor
sommige diersoorten maakt het
niet uit, die overleven overal wel
zoals de alom aanwezige grauwe
gans, de reigers en eenden. Maar
veel andere soorten verdwijnen uit
het gebied omdat hun ‘natuurlijke’
leefomgeving zo ingrijpend verandert en zij niet kunnen gedijen
in kunstmatig aangelegde stukjes
groen. De mens blijft zich op een
of andere manier altijd bemoeien
met die gecultiveerde stukjes natuur en dat verstoort vaak de natuurlijke leefomgeving. Er wordt
gekapt en gesnoeid, gemalen en
gemaaid waardoor voedsel en natuurlijke schuilplekken verdwijnen
of veranderen en daarmee dus ook
veel dieren en planten. Van weidevogels is dat een bekend gegeven,
hoe eenzijdiger en kaler het land
des te minder voedsel en dus des
te minder broedparen en jongen
maar hetzelfde geldt voor egels,
marters, vossen en vleermuizen.
Het natuurgebied ziet er dan van
veraf wel mooi uit maar in feite is
het niet meer dan een eenzijdig en
saai stukje groen.
Nu woekeren wij in Nederland
natuurlijk met de ruimte die we
hebben. Nederland is nu eenmaal
het dichtstbevolkte EU-land. Het
aantal bewoners per vierkante
kilometer bedraagt plm. 490. Voor
België is dat 337, voor Duitsland
230, voor Frankrijk 107 en voor
Zweden slechts 20! En dan groeit

Nederland ook nog fors door tot
plm. 17 miljoen inwoners volgend
jaar en 18 miljoen in 2030! En
datzelfde geldt voor onze prachtige gemeente. We willen met z’n
allen zo groen en natuurlijk mogelijk blijven wonen en blijven genieten van onze prachtige plassen,
weilanden, bossen en velden maar
waar begint het en waar houdt het
op. Moet de natuur wijken omdat
de mens wil wonen en recreëren
of moet de mens wijken omdat
de natuur zijn gang wil gaan en
zie daar het wrikpunt. Concessies
kunnen dan ook niet uitblijven.
Marickenland is hiervan een mooi
voorbeeld. Als onderdeel van De
Groene Ruggengraat(een samenhangend netwerk van gebieden
waarlangs flora en fauna zich kunnen verplaatsen) zou in tien jaar
tijd 375? hectare polder tussen
Vinkeveen, Waverveen, Mijdrecht
en Wilnis worden ingericht als
‘beschermd natuurgebied’ met
daarin ruimte voor rietlanden,
natte schraalgraslanden en ‘ruige
natuur’’. In dit gebied zal nadat
de inrichting voltooid is zo min
mogelijk door de mens worden
ingegrepen waardoor plant en
dier eindelijk ongestoord hun gang
kunnen gaan.
Maar wat als goed initiatief
bedoeld was, dreigt voor een
deel toch weer teniet te worden
gedaan doordat de mens zijn plek
in dit natuurgebied opeist. We
willen er namelijk ook kunnen
recreëren en wonen. Dat betekent
dat woningen en horeca prominente plekken in het gebied zullen
krijgen, wat automatisch met zich
meebrengt dat in een grote straal
daaromheen weinig sprake zal
zijn van ongerepte natuur. Fietsen,
wandelen en anderszins recreëren
is voor de mens een heel belangrijke levensvoorwaarden maar
nogmaals: waar begint het en
waar houdt het op?
Feit is dat we zuinig moeten zijn
op die laatste paar groene stukjes
om ons heen. Hoe groot ze ook
lijken, het zijn en blijven op het
geheel maar kleine postzegeltjes!

www.degroenevenen.eu

Een jaar of acht geleden besloot
John Schut, de partner van Linda
Janssen en eigenaar van een goed
lopend bedrijf, om kansloze bewoners van de sloppenwijken in Nairobi
in Kenia te hulp te schieten. John en
Linda hadden iemand ontmoet die
in Kenia kleinschalige projecten opzette. Deze mevrouw kreeg op een
gegeven moment steun van een grote organisatie. Toen besloten John en
Linda om zelf met een eigen project
te beginnen. Dat bestond o.a. uit
het opzetten van werkgelegenheidsprojecten. Zo werd er een atelier
opgezet, waar vrouwen sieraden
maken. “We ontdekten al gauw dat
je zo’n project goed moet opzetten,
om een zo goed mogelijk resultaat
te bereiken. Wij maken geen deel uit
van een grote organisatie op het gebied van ontwikkelingshulp. We zijn
een zelfstandige stichting en moeten
er dus zelf voor zorgen dat de zaken
op orde zijn. Het is niet de bedoeling om geld in een bodemloze put
te stoppen. We hebben dan ook in
Nairobi een paar projectleiders die
de projecten daar runnen. Verder is
er nog een uit Nederland afkomstige
dame die namens ons de projecten
begeleid.”
Een van de projectleiders van de
Stichting in Kenia is een sociaal werker die beschikt over een uitgebreid
netwerk. Zij doet ook het veldwerk,
selecteert mensen die voor deelname aan een werkgelegenheidproject in aanmerking kunnen komen.
“We proberen ook zoveel mogelijk
families er bij te betrekken. Dus niet
meerdere mensen uit één familie. Er
wordt inmiddels een flinke productie
aan sieraden vervaardigd. Maar het
probleem was, dat er nauwelijks een
afzetgebied in Kenia was”, vertelt
Linda. “Daarom besloten we de
sieraden naar Nederland te exporteren en ze hier te verkopen onder de
naam ‘Sieraden 4 Life’.”
Verkoop in Nederland
Linda houdt zich bezig met de verkoop van de sieraden in Nederland.
“Je moet eerst zorgen voor voldoende naamsbekendheid. We prijzen
ons gelukkig dat Birgit Schuurman
als ambassadrice van onze stichting
actief is. Tot nu toe verloopt de verkoop vooral via de webshop op onze
website www.sieraden4life.nl. Maar
we zijn ook druk met het zoeken van
andere afzetgebieden. Zo hebben we
contact met kapperszaken die met
elkaar samenwerken in de vorm van
kleine ketens. We adverteren ook
in balden als Eigentijd van PGGM.
Maar we denken ook aan andere
winkels. Zo zijn we bijvoorbeeld in
gesprek met de HEMA in de hoop
dat zij de sieraden in hun assortiment opnemen.”
De sieraden die de stichting
verkoopt zijn heel divers en veelal
gemaakt van lokale producten en
grondstoffen. Er wordt veel met leer
en met hout gewerkt. De sieraden
zijn heel trendy en zijn voor de Ne-

derlandse markt heel aantrekkelijk
geprijsd. Op de site treft men overigens niet alleen producten uit Kenia
aan. Linda: ”we werken samen met
een aantal partners die ook op min
of meer dezelfde basis werken met
sieraden uit bijvoorbeeld Nepal of
Guatemala. We hebben allemaal
hetzelfde uitgangspunt om de situatie van vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren.”
Naast het vervaardigen van sieraden worden ook andere activiteiten
opgezet. Dan moet je denken aan
een naaiatelier. Daar maken ze
inmiddels leuke cadeauverpakkingen
waar de sieraden in verpakt kunnen
worden.
Steun aan gezinnen
“Naast de bevordering van de
werkgelegenheid zetten we ons ook
in voor de opvang en de scholing van
de kinderen,” zegt Linda. “De kinderen zijn de toekomst. Wij geven moeders, die voor de stichting werken
voor maximaal twee kinderen een
financiële bijdrage. We hebben daar
mensen die voor de nodige begeleiding zorgen. Zo worden er trainingen verzorgd in budgetbewaking. Je
leert mensen met geld om te gaan.
Ook worden er huisbezoeken afgelegd om te zien hoe het gaat. Het
probleem is vaak dat hele families
gaan leunen op degene die toevallig
wat geld verdient. Dat betekent dat
de druk voor die vrouwen erg groot
wordt. We vinden het dan ook heel
belangrijk dat er lokale mensen bij

onze stichting betrokken zijn. Want
uiteindelijk streef je er toch naar dat
de mensen daar het beter krijgen en
op eigen benen kunnen staan.”
De stichting steunt ook een aantal
scholen in de sloppenwijken door
middel van het bereiden van de
lunch voor de kinderen op de school.
Linda is inmiddels druk bezig met
de organisatie van een paar grote
evenementen. Op 17 april is er in
De Meijert een benefietdiner, dat
georganiseerd wordt in samenwerking met Argon. De presentatie is
in handen van Birgit Schuurman
en de opbrengst gaat voor een deel
naar Argon en voor een deel naar
Stichting4Life. En op 12 juni is er
een heel speciaal evenement. Linda:
“Dan organiseren we een grote
spinning marathon onder de naam
spinning4life. Er worden dan op het
Raadhuisplein in Mijdrecht 100 fietsen neergezet. Het is de bedoeling
dat in vier uur tijd zoveel mogelijk
mensen gezamenlijk de afstand van
hier naar Kenia af gaan leggen.
Uiteraard moeten de kilometers gesponsord worden en is de opbrengst
voor Kenia.
Meer informatie is te vinden op
www.spinningforlife.nl.”
Wie meer wilt weten over de stichting van Linda Janssen kan terecht
op www.sieraden4life.nl.
Men kan Linda ook een mailtje
sturen (info@sieraden4life.nl) en
bellen op 0297 25 74 04.
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IN VOL BEDRIJF
J.Kolb deuren

Een houten voordeur heeft
net iets meer cachet
Voordeuren zijn er in vele uitvoeringen. Gewone deuren, standaarddeuren,
rustiek, nostalgisch, retro of modern. In kunststof of in hout, met matglas,
geslepen glas of glas in lood. Bij J.Kolb weten ze er alles van. Met zoveel
mogelijkheden is het moeilijk kiezen. Wendy Commandeur wil graag adviseren.
door piet van buul

Johann Kolb is al zo’n tien jaar actief
met zijn timmer- en renovatiebedrijf.
Ze doen verbouwingen en renovaties,
plaatsen dakkapellen of aanbouwen
of vernieuwen de kozijnen. Kortom,
voor alle grote of kleine verbouwingen en voor allerlei timmerwerkzaamheden kan men Johann
inschakelen. Belangrijk onderdeel
van het werk is het plaatsen van
deuren. Maar de keuze van het soort
en type deur is aan de klant. En er is
veel keuze. Vandaar dat ze daar bij
Kolb speciaal aandacht aan besteden.
“Toen we vier jaar geleden dit pand
kochten was er een mooie showroom
bij,” vertelt Wendy Commandeur,
partner van Johann. “Dat was een
mooie gelegenheid om te laten zien
wat er op het gebied van deuren
allemaal mogelijk is. Het sluit natuurlijk naadloos aan op ons aanbod
aan timmerwerk. Deuren kopen kun
je overal, maar dan moeten ze nog
geplaatst worden. En dat is echt nog
niet zo simpel. Bij de geringste afwijking past de deur niet goed en dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Natuurlijk zijn er mensen die het heel goed
zelf kunnen. En die zijn uiteraard
ook van harte welkom om hier een
keuze te maken uit het ruime aanbod.

foto patrick hesse

Want het is wel zo dat ons aanbod en
de keuzemogelijkheden vele malen
groter zijn dan bij de doorsnee bouwmarkt, waar men toch vooral met
standaardpakketten werkt.”
Gerenommeerde merken
De laatste jaren hebben de kunststof kozijnen, ramen en deuren een
ware opmars beleefd. “Daar is ook
niks mis mee,” vindt Wendy. Maar
als je haar diep in haar hart kijkt
dan heeft ze toch wel een voorkeur
voor hout. “De kunststof deuren zien
er tegenwoordig ook heel goed uit.
Maar hout heeft voor mij toch net
iets meer cachet. De diverse soorten
hout hebben iets levends, het is een
natuurproduct. Dat geldt zeker voor
de bruine houten deuren. Maar zelfs
wanneer zo’n deur in een bepaalde
kleur wordt afgelakt heeft het toch
nog wel iets speciaals,” vindt Wendy.
“En het hout voldoet tegenwoordig ook aan alle milieueisen en is
onderhoudsvriendelijk. Wanneer je
het goed bij houdt hoef je ook niet zo
heel vaak te schilderen. En zelfs dat
is bij een voordeur goed te doen. Je
hoeft er niet voor de steiger op.”
Bij J.Kolb voeren ze een drietal gerenommeerde merken. Dat zijn Skan-

Voor binnendeuren loopt een actie. Bij aanschaf van binnendeuren met glas uit het assortiment Living Doors van Weekamp wordt
25% korting verstrekt op het glaspakket.
trae, Bruynzeel en Weekamp. Het
eerste merk zit meer in de hoek van
de standaarddeuren, de andere twee
bieden een ruimere keuze deuren in
vele uitvoeringen. Er is geen land in
Europa waar zo’n grote diversiteit
aan deurmaten is dan in Nederland.
De breedte kan variëren van 63 tot
98 cm breedte. In veel andere landen
is er vaak maar één standaardbreedte voor de deuren. Wendy: “En
voor zowel Bruynzeel als Weekamp
geldt dat er keuzes gemaakt kunnen
worden. Zo heeft Weekamp verschillende modellen die geheel naar wens
van de klant kunnen variëren. Voor
een bepaalde deur kan er bijvoorbeeld wel uit negen verschillende
panelen gekozen worden. En ook kan
men kiezen uit verschillende soorten
glas, van helder tot mat of glas in

Dierenambulace Animal Hutch van start

Goed nieuws voor dieren in nood
Afgelopen donderdag zijn ze van start gegaan. Zes vrouwen met het dierenhart op de
goede plek. Zodra er een dier in nood is kun je hen bellen, 100 % kans dat de auto
meteen wordt gestart en de hulpverlening op gang komt.

De door bedrijven gesponsorde
auto is bestickerd en zodoende als
hulpauto herkenbaar gemaakt. Apetrots poseren de vrouwen voor hun
aanwinst en geven aan elkaar al een
tijdje te kennen. Ze hebben allemaal
wat met dieren. Dieren die soms
het kind van de rekening dreigen te
worden. Wel eens van konijnenopvang gehoord? Vast niet maar
je zult de mensen de kost moeten
geven die vlak voor de vakantie de
kooien met inhoud bij het grof vuil
zetten. Bij Animal Hutch vinden ze

dat niet kan en dat is dan ook de reden dat de konijnenopvang in het leven is geroepen. Voor andere dieren
geldt eveneens dat ze nog wel eens
tussen de wal en het schip dreigen te
raken. Je zult als dier maar een poot
breken en aan je lot worden overgelaten. Dan heb je het niet best. Of als
zwaan maar aangereden zijn en niet
meer op eigen kracht verder kunnen
gaan. Zo is er nogal wat dierenleed
dat om oplossingen vraagt. Voorlopig
gaan de vrouwen energiek van start
en willen zo snel als maar mogelijk

naamsbekendheid verwerven. Maar
wat nog belangrijker is, er moet over
de goede dingen die ze voor dieren
gaan doen worden gesproken. Dat
laatste omdat dan de doelstelling,
“Geen berg te hoog, geen zee te
groot, Animal Hutch is er voor dieren in nood” wordt waargemaakt.
Denkt u dat er een dier in nood
is en dringend hulp nodig heeft,
bel dan gewoon met nummer 06
– 20634734 of 06 179 33 166.
Animal Hutch. Gewoon doen!!

lood. Men kan kiezen voor speciaal
veiligheidsglas of gelaagd glas. Alle
deuren die wij leveren voldoen aan
de criteria van het politie veiligheidskeurmerk. Dat geldt dus zeker voor
het hang en sluitwerk. En ook in het
deurbeslag is er een veelheid aan
keuzes mogelijk. Het is maar net wat
voor soort deurknop of brievenbus de
klant wil.”
Aktie
Kolb richt zich niet alleen op voordeuren of buitendeuren. Er is ook een
ruim aanbod aan binnendeuren. Voor
de binnendeuren loopt op dit moment
een actie. Bij aanschaf van binnendeuren met glas uit het assortiment
Living Doors van Weekamp wordt
25% korting verstrekt op het glaspakket van de betreffende deuren.

Deze aktie loopt nog tot 1 juni 2010.
Afsluitend wil Wendy nog graag wijzen op het feit dat Kolb ook het complete assortiment Velux kan leveren.
“Dat betreft zowel de dakvensters
als ook het raam decoratiemateriaal
zoals rolgordijnen, lamellen, vitrage
en rolluiken,” zegt Wendy .
De showroom van J.Kolb v.o.f. is gevestigd aan de Communicatieweg 16
in Mijdrecht en is geopend op vrijdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Via
telefoonnummer 0297 281 799 of
06 206 289 95 kan ook een afspraak
gemaakt worden voor een showroombezoek op een ander tijdstip. Meer
informatie is ook te vinden op website

www.jkolb.nl.
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Workshop huidverzorging en make-up
voor mensen met kanker
Kanker is een vreselijke ziekte. En
hoewel de medische wereld steeds
beter in staat is de ziekte een halt
toe roepen en de overlevingskansen
stijgen, blijft de impact op je leven
heel groot. Vooral voor vrouwen
speelt nog mee, dat de ziekte en
de medische behandelingen een
negatieve invloed hebben op de
(gezichts)huid. Als het dan toch lukt
om er goed verzorgd uit te zien,
geeft dat aan iedere vrouw een goed
gevoel.
Schoonheidsspecialisten Karin van
Hartevelt en Dorethé Zwemer uit
de Ronde Venen geven op 17 mei
a.s. speciaal voor kankerpatiënten
een workshop over de verzorging
van de huid en over make-up. Zij
hebben naast hun eigen professionele ervaring ook meegewerkt aan
workshops die de laatste jaren in
ziekenhuizen worden gegeven rond
dit thema. Karin: "Als ervaringsdeskundige, ik heb zelf kanker gehad,
viel het me op dat er op het gebied
van cosmetische verzorging niet veel
gedaan werd voor patiënten. Veel
van de behandelingen hebben toch
als resultaat dat je werkbrauwen en
oogharen uitvallen en bepaalde cosmetische producten kun je niet meer
gebruiken. Zo kwam ik op het idee
om mensen tijdens workshops tips te
geven op het gebied van huidverzoring en make-up." Tijdens een 'verwendag' voor gasten van Inloophuis
't Anker in Mijdrecht ontmoette ze
Dorethé Zwemer. Beiden geven ze
nu in een aantal ziekenhuizen workshops, maar op 17 mei a.s. organiseren ze een sessie in Inloophuis 't
Anker. Minimaal 10 en maximaal
15 vrouwen gaan dan onder leiding
van Karin en Dorethé oefenen hoe
ze hun gezicht kunnen verzorgen en
de negatieve effecten van hun ziekte
kunnen inperken. Dankzij de steun
van l'Oreal, Blonk Quality Ingredients en HEMA Mijdrecht konden
de deelnamekosten beperkt blijven
tot slechts 5 euro per persoon. Men
hoeft geen vaste gast van 't Anker te
zijn om deel te nemen. De workshop
is bedoeld voor mensen die hun behandeling nog moeten starten (net
na de diagnose), die hun behandeling met chemo of bestraling al gestart zijn, of die de behandeling(en)
hebben afgerond en weer aan het
aansterken zijn. De workshop wordt
nog aangevuld met kleurenspecialiste, haarwerker, fysiotherapeut/
lymfedrainage en een specialist op
het gebied van borstprotheses.
Dorethé: "Het blijkt voor veel
mensen toch een enorme drempel
om zich voor zo'n sessie op te geven,
maar uit de praktijk weten we dat
het gezellige ochtenden zijn, waar
je op een ontspannen, leerzame en
actieve wijze bezig bent."
De workshop vindt plaats op
maandagochtend 17 mei van 9.30
tot 11.30 uur in Inloophuis ´t Anker,
Gebouw AJOC/Immitsj, Windmolen
75, Mijdrecht.
Inlichtingen over de workshop:
0297-272549 of 0628-278747.
Aanmelden kan telefonisch bij Bert
Schaap: tel. 0297-565172 of via
een e-mail aan: info@inloophuishetanker.nl.

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

1
Dorethé Zwemer (links) en Karin
Hartevelt.

De keuze van...

...Aline de Groot
Lonely Planet Australia
“Dit jaar gaan mijn vriend en ik
met een ander stel naar Australië.
We zullen dan zes weken lang met
de auto van hotel naar hotel door
het land reizen. Om onze reis alvast goed voor te kunnen bereiden
gaan we deze gids gebruiken. De
Lonely Planet-reisgidsen zijn Engelstalig en heel uitgebreid. Dat
komt heel goed van pas op zo’n
rondreis. Ik kwam in de winkel
met de bedoeling de reisgids te
bestellen, maar ik werd verrast
door het grote aanbod: er staan
veel Lonely Planet reisgidsen
gewoon in de kast!”

Palm Invest			
Dion Bartels 		
(literaire non-fictie)

In 2006 en
2007 was
het beleggingsfonds
Palm Invest
niet te
missen. Het
vriendenpaar Danny
Klomp en
Remco
Voortman had het fonds opgericht
om grootschalig te beleggen in
groeistaat Dubai. De agressieve
marketing werkte, honderden mensen investeerden in het fonds; ze
wilden profiteren van de fabelachtige groei van de vastgoedmarkt
in Dubai. De miljoenen stroomden
binnen. Maar Palm Invest bleek
een klassiek piramidespel: de rendementen van de eerste investeerders werden betaald met de inleg
van latere klanten. Dat ging al snel
mis. De bekende advocaat Dion
Bartels werd in 2007 ingeschakeld
door gedupeerde Palm Investbeleggers. In dit boek vertelt hij
eindelijk het hele verhaal over
misschien wel de grootste oplichting van Nederland. Een waanzinnige geschiedenis over flagrante
leugens, Ferrari’s, miljoenen in
sporttassen en afgeknipte tenen.
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De openbaring		
Robert Schneider		
(vertaalde literaire roman)

Op kerstavond doet organist Jakob
Kemper een adembenemende ontdekking: in de vermolde bekisting
van het beroemde orgel van de St.Wenzelkerk vindt hij het originele
manuscript van een onbekend werk
van de grote componist Johann Sebastian Bach. Kemper ziet meteen
dat het een belangrijke compositie
is: een groot oratorium gebaseerd
op de Openbaringen van Johannes.

kijken er niet eens meer van op. Een
van mijn beste vrienden heeft zelfs
een ‘Viv-Bijbel’ bijgehouden. Elke
domme opmerking of blooper houdt
hij er in bij… dat bijbeltje is erg dik,
kan ik u zeggen!

Roze wijn
Ieder mens begaat wel eens een
hele grote blooper! Soms lig je er
helemaal om in een deuk en een
andere keer kan je wel door de
grond zakken van de schaamte.
Deze momenten zijn op het moment
zelf niet leuk, maar na een aantal
jaren moet je er stiekem toch wel
om lachen. Ik maak elke week wel
een blooper en vrienden en familie

De volgende blooper staat er dikgedrukt in. Ik denk dat ik een jaar
of 16 was en ging op een mooie
avond samen met vrienden uit eten.
Ik was heel wijs de wijnkaart aan
het bestuderen (lees: ik deed alsof
natuurlijk, net als iedereen in het
Gooi) en de ober kwam naar ons toe
om te vragen wat we wilden drinken
waarop ik zei: “Ik wil graag een glas
roze wijn”. De hele tafel schoot in
de lach en ik had echt niet door wat
ik fout deed… mijn vriendin bleef er
bijna in en rende van de tafel weg.
Toen ze me vertelde dat het ging om
een glas rosé, schaamde ik me toch
wel een klein beetje! Als eigenaar

En al snel dringt tot hem door dat
dit voor hem de kans van zijn leven
is: hij, Jacob Kemper, onbekend
en ongewaardeerd musicus, zal
hiermee de aandacht van de internationale muziekwereld op zich
vestigen; hij zal rijk en beroemd
worden. Maar hoe nauwgezetter hij het opus bestudeert, des te
vreemder incidenten zich voordoen
en des te labieler hij zelf wordt.
Er zit iets in de compositie wat
de taal van de muziek overstijgt.
Kemper raakt er gaandeweg van
doordrongen dat de oude meester
Bach aan het eind van zijn leven
een kosmische wet moet hebben
ontdekt, die van invloed is op de
menselijke ziel - die hiermee van
de hoogste jubelstemming in diepste vertwijfeling kan raken.
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Nomade			
Ayaan Hirsi Ali

In ‘Nomade’ gaat Ayaan Hirsi Ali
verder waar ze in ‘Mijn vrijheid’
was gebleven. Ze laat de waan
achter zich dat ze een thuis heeft
gevonden in Nederland, en trekt
naar Amerika, opnieuw een nomade. Onderwijl beschrijft ze haar
wortels en haar ontworteling, haar
jeugd en familie. Ze vertelt schokkende en ontroerende verhalen
over haar moeder en grootmoeder,
broer en halfzusjes, neven en nichten, en mannen en vrouwen voor
wie zij tolkte in Nederland. Aan de
hand van die verhalen signaleert ze
drie aspecten die verantwoordelijk
zijn voor de botsing van islam met
het Westen: seks, geld en geweld.
Ze roept westerse feministen,
humanisten en christenen op zich
te verenigen teneinde het lot van
moslimvrouwen te verbeteren en
de radicalisering onder jongeren
te bestrijden. Ze draagt suggesties aan voor verbetering van de
integratie, voor de bevrijding van
moslimvrouwen en ter bestrijding
van de radicalisering.

van een wijnwinkel moet ik er nu
hard om lachen!
Waarom deze anekdote? Ik moet er
steeds aan denken omdat de mooie
tijd van het jaar weer aanbreekt en
de vraag naar rosé weer toeneemt!
Ik vind het persoonlijk jammer dat
rosé de titel opgedrukt krijgt van
zomerdrankje en niet als een normale wijn wordt gezien. Een beetje
kwaliteitrosé is namelijk een wijn
die je ook heel goed kunt combineren met eten.
Eén zo’n rosé is Huerta del Rey van
het Spaanse wijnhuis Bornos. Het
is een wijn uit de betere wijnstreek
van Spanje, namelijk Rueda. De wijn
is gemaakt van de nationale trots
Tempranillo en geeft een donkere
rosé met veel fruit, beetje aardbeien
en een klein bittertje. Dit is een rosé
die makkelijk overeind blijft staan bij

4

De pater en het meisje
Gerard van Westerloo
(literaire non-fictie)

Als jonge
priester
woonde, studeerde en
werkte pater Frits in
Amsterdam.
Behalve
vroom en
intelligent,
was pater
Frits knap om te zien. Hij was populair bij de jeugd. Hij richtte een
organisatie op die hij de ‘Jeugdkruistocht’ noemde. Bij de familie
Van Westerloo werd pater Frits
huisvriend. Vader Van Westerloo
bewonderde hem. Gerard was zijn
misdienaar. Dochter Tineke kreeg
bijles Engels van hem. Plotseling
werd pater Frits overgeplaatst.
Vijftig jaar na dato komt Gerard
van Westerloo achter de reden
daarvoor. Hij vindt de inmiddels
zeer oude pater terug ‘achter
Venlo’ en stelt hem de vraag: ‘Wat
heeft u indertijd met mijn kleine
zusje gedaan?’ Dat is het begin van
een lange reeks gesprekken met
Frits. Gesprekken die aanvankelijk tot doel hebben de schijnbaar
eenvoudige waarheid boven tafel
te krijgen. Maar gaandeweg wordt
duidelijk hoe ingewikkeld die
waarheid is.

5

De schoenenclub Omnibus
Beth Harbison		
(vertaalde romans)

De twee
succesvolle
Schoenenclubtitels zijn nu
gebundeld
in een
superdikke
voordeelomnibus!
In ‘De schoenenclub’ en het vervolg ‘De geheimen van de schoenenclub’ draait
het erom wat vrouwen allemaal
overhebben voor dat perfecte paar
schoenen. En dat blijkt veel te zijn!

een goed stuk vlees of tappas, zelf
in de winter word het gecombineerd
met diverse stamppotten!
Het Nederlandse publiek heeft deze
rosé in zijn hart gesloten en daarom
is hij al drie keer beloond met de
titel: Beste Rosé van Nederland, een
roze wijn om niet te vergeten!

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

V

andaag zijn David en ik te gast in Montfoort, midden in het Groene
Hart, waar wij zijn uitgenodigd door Ad en Ans Vlooswijk. Samen
met hun zoon Jirco runnen ze op deze locatie een melkveebedrijf met
een Groene Hart Landwinkel. Hun bedrijf heet DORUVAEL. Klinkt
weliswaar Frans, maar is gevormd uit de zin: DOor RUilverkaveling VAn
ELders. Ad maakt de kaas, Ans heet u welkom in de winkel en zoon Jirco
verzorgt en melkt de koeien. Een schitterend boerenbedrijf annex landwinkel, vol met prachtige organische producten. David en ik zijn vooral
geïnteresseerd in één uniek product volledig op eigen locatie wordt
gemaakt: de Petit Doruveal.
De productie van deze kaas vereist een zeer strenge hygiëne en wordt
dan ook heel streng gecontroleerd. De ontwikkeling van deze kaas had
nog heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het Ad & Ans gelukt
om deze heel zachte kaas te maken en te perfectioneren. Le Petit Doruvael is een kaas van topkwaliteit, die met het Groene Hart keurmerk is
bekroond.
Ad toont on hoe de kaas gemaakt wordt, een rondleiding die echt de
moeite waard is. Achter het exterieur van een oude schuur gaat een
prachtig schone, hypermoderne kaasmakerij schuil. Het hele proces
wordt door Ad constant op kwaliteit gecontroleerd om een topkaas als
resultaat te produceren. Na deze rondleiding nemen we ook nog een
kijkje in de hypermoderne stallen met melkrobot waar het de zwart-wit
gevlekte dames uitstekend naar de zin gemaakt word. Ruimte zat, een
lekkere dikke matras om op te liggen en drie keer per dag gemolken
worden. Aan de serene rust in de stal merk je dat er in dit bedrijf geen
gestresste koeien zijn en dat de familie Vlooswijk zeer met hun welzijn
is begaan. Ad en Ans voeren ook het keurmerk van SPN, opgezet met
ondersteuning van het Ministerie van LNV. Het staat voor regionale
herkomst en maatschappelijk verantwoord produceren. Het Erkend
Streekproduct wordt beheerd door de stichting Streekeigen Producten
Nederland (SPN), in nauwe samenwerking met regionale partners
(licentiehouders). Zo gebruiken ze zo min mogelijk kunstmest om zonder
milieubelasting toch een goede grasproductie te bereiken. Tevens zijn
zij lid van een agrarische natuurvereniging en doen ze van alles voor de
natuur. Ze beschermen weidevogels en planten bosjes op de hoekjes van
de percelen, zodat allerlei dieren zich hierin kunnen vestigen. Kortom,
een fantastisch mooi en eerlijk bedrijf, met Ad, Ans en Jirco Vlooswijk als
geweldige ambassadeurs van het groene hart en organische producten.

OEKZ

even...
Het pro

En dan eindelijk waar David en ik voor gekomen
zijn: het proeven van de Petit Doruvael. Als liefhebbers van kaas is dit
het moment waar we beiden op hebben gewacht en ik moet zeggen Ad
stelt ons niet teleur. Het is werkelijk een heerlijke kaas en David staat in
gedachte al combinaties te bedenken en weet al bijna zeker welke wijn
hier uitstekend bij zal passen. Zo’n vette 50+ kaas is een uitstekende bron
van calcium, maar moet je vanwege het hoge vetgehalte wel in de juiste
balans met de rest van je voeding worden gebracht. Wel is het natuurlijk
zo, dat lekkere dingen je een goed gevoel geven, waardoor je stress vermindert! Met een groot stuk Petit Doruvael onder de arm keren David en
ik tevreden huiswaarts en kunnen thuisgekomen nog lekker nagenieten.

Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde
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Na lang denken, discussiëren en proeven hebben we besloten dat de
kooktip een wijntip is. De beste wijn om bij deze kaas te serveren is:
-Rood: een goede Beaujolais! Gemaakt van de Gamay-druif, die een zeer
dunne schil heeft, bevat deze wijnsoort weinig tannine en veel zuur, waardoor hij erg geschikt is om geschonken te worden bij de Petit Doruveal.
-Wit: we blijven in Frankrijk. Een Pinot Gris of Riesling uit de Elzas is de
beste compagnon van deze kaas, maar ook van bijvoorbeeld de asperges die
weer in aantocht zijn.

Golfpark Wilnis opent nieuwe hole 6 en 7

PARTYCENTRUM

" F I Ë S TA "

N ZIEL
E
T
MET HAR

Afgelopen week heeft Golfpark
Wilnis vol trots de nieuwe hole 6 en
7 geopend. Dit kon natuurlijk niet geruisloos voorbij gaan en daarom werd
er een spetterende openingswedstrijd
georganiseerd, met aansluitend diner
en feestavond. Vanaf ’s ochtends vroeg
startte er elke 9 minuten een flight.
Dat was nodig vanwege het grote
aantal van 200 deelnemers. Bij hole 6
kreeg iedereen een glaasje champagne aangeboden, zodat de eerste afslag
van de nieuwe holes feestelijk verliep.
Iedereen kwam vol enthousiasme
terug. Al met al een spectaculaire opening. Nu is het wachten tot de nieuwe
9 holes volledig klaar zijn.

Landwinkel Doruvael
Blokland 95
3417 MR Montfoort
Telefoon: 0348 – 4724 86

www.doruvael.landwinkel.nl
doruvael@wxs.nl
Openingstijden:
Woensdag en vrijdag:
13.30 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
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Deze week in 2ThePoint: een reportage
van Kom in de Kas, de eerste paal van
de Kreekrug in Waverveen en Heel
Nederland Fietst.

DE GROENE VENEN IS
OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester •
Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur •
Gemeentehuis De Ronde Venen •
Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum •
Rendez Vous •
Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •

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

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
(herhaling)
Non Stop Hit Mix

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

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

Goedemiddag met Goedemiddag met   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

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

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

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

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

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

Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine
Wilnis (naast BP) •
Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen
• Readshop Vinkeveen •

DE GROENE VENEN

33-toerenavond in de Plashoeve
EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL

Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

De eerste editie van de 33-toerenavond in het café van de Plashoeve
te Vinkeveen bleek een groot succes:
Onder het motto ‘bring your own
records’ brachten bezoekers veel
vinylplaten mee en werd er zichtbaar
genoten van oude klassiekers. Het ouderwetse gekraak van de platenspe-

(Voor)lezen: je kunt er niet vroeg genoeg
mee beginnen
Leren lezen begint niet op school, maar al
thuis in de wieg en in de box. Door veel met
baby’s te babbelen, liedjes voor ze te zingen en
boekjes voor te lezen, raakt uw kind vertrouwd
met de klanken van de taal. Ze leren luisteren,
vormen en kleuren herkennen en ze merken
hoe fijn het is om samen dingen te doen. En dat
alles is goed voor het leren van de taal en het
later leren lezen. Om u te helpen de taalontwikkeling van uw baby en peuter te stimuleren
heeft de bibliotheek speciale babyboekjes:
zachte stoffen boekjes, boekjes met een geluidje erin of plastic boekjes om mee in bad te
nemen. De babyboekjes vindt u in de babykast
overzichtelijk bij elkaar.

Op het consultatiebureau wordt tijdens het
14 maanden consult een Baby-Bieb-Bon
uitgedeeld. Met deze bon kunt u uw kind lid
maken van de bibliotheek. Bij elk bezoek aan
de bibliotheek krijgt u uitleg en een folder over
voorlezen en bij het derde bezoek krijgt u een
boekje cadeau. Heeft u de bon niet ontvangen
of wilt u uw kind eerder lid maken dan kunt
u op onze website de Baby-Bieb-Bon ook
downloaden:
www.bibliotheekavv.nl.
U vindt de Baby-Bieb-Bon op de pagina ‘Speciaal voor Ouders’. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis, dus óók voor baby’s! (wel wordt
eenmalig € 2,50 inschrijfkosten gevraagd).

foto marrie den braber

Foto-expositie over
lijnenspel
Het lijnenspel in een foto is als de rode draad in
een verhaal. Dat een goed lijnenspel nodig is voor
een goede foto, is de gehele maand april te zien
bij de foto-expositie van fotoworkshop De Ronde
Venen in gezondheidscentrum Croonstadt.
We lezen van links naar rechts en onbewust
wordt het als prettig ervaren als een foto ook
van links naar rechts ‘te lezen’ is. Als deze route
zonder doodlopende weggetjes of doolhofpaadjes
te volgen is en ook sightseeing mogelijk maakt,
dan is de kijker tevreden. De foto heeft, in een
oogopslag, haar verhaal verteld. En een goed
verhaal wil je best nog een keer lezen. Voor meer
foto’s en informatie: www.fotoworkshop.nl.

lers bracht een gezellige, nostalgische
sfeer met zich mee die de Plashoeve
voortaan iedere eerste zaterdag van
de maand hoopt te bereiken.
Aanstaande zaterdag 3 april vanaf
20.00 kan iedereen weer zijn platen
overhandigen aan de DJ, die ze dan
ook graag voor u zal draaien.

Door de overweldigende animo is
het wel aan te raden om de platen te
voorzien van een naamsticker, zodat
ze aan het einde van de avond ook
weer zonder problemen mee naar
huis genomen kunnen worden!
Kijk voor meer informatie op

www.plashoeve.com.
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De Club van… Bert van Asselen

Snel handelen kan levens redden

De naam zegt het al: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Die eerste minuten zijn vaak cruciaal. Eigenlijk zouden veel meer
mensen een EHBO cursus of een reanimatiecursus moeten volgen vindt Bert van Asselen, bestuurslid van EHBO
vereniging Lucas uit Vinkeveen.
door piet van buul

De EHBO vereniging Lucas bestaat
62 jaar. Bert van Asselen is er al 23
jaar lid van en hij zit zo’n 18 jaar in
het bestuur. “Dat is eigenlijk toch al
wel erg lang. En ook de voorzitter en
de secretaris zitten al heel lang in het
bestuur. Zelf ben ik op dit moment
penningmeester en waarnemend
voorzitter. Wanneer je eenmaal in
een bestuur van een vereniging zit
kom je er ook niet meer zo gemakkelijk van af. Op zich is dat niet zo erg.
Zo lang je het werk nog met plezier
doet is het niet zo’n probleem. Het
is voor elke vereniging ook wel goed
wanneer er regelmatig weer nieuwe
mensen komen en er ook verjongd
wordt. Maar het valt tegenwoordig
niet mee om mensen te vinden die tijd
en zin hebben om zo’n functie op zich
te nemen,”stelt Bert vast. “Dus als er
mensen zijn die bij ons vrijwilliger of
bestuurslid willen worden moeten ze

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

- foto patrick hesse

zeker eens komen praten.”
De Vinkeveense EHBO vereniging
is van oorsprong een katholieke
vereniging. Inmiddels zijn ze al lang
een algemene vereniging en ze zijn
aangesloten bij de Nationale Bond
EHBO. Daarnaast is er ook nog
een Koninklijke Bond EHBO. Bert:
“Er zijn wel ooit fusiebesprekingen
gevoerd maar die zijn op niks uitgelopen. Dat vertaalt zich ook naar het
plaatselijke niveau. We hebben hier
in De Ronde Venen maar liefst zes
EHBO verenigingen. Wij hebben 160
leden waarvan er zo’n veertig ook
echt actief bij de vereniging betrokken zijn. Heel veel mensen komen
bij ons terecht omdat ze vanuit hun
werk het verzoek hebben gekregen
om een EHBO diploma te gaan halen
ten behoeve van de hulpverlening in
het bedrijf. Zo is het met mij zelf ook
begonnen.”
EHBO diploma
De cursus voor het EHBO diploma
neemt in totaal 16 lesavonden in
beslag. Bert: “in die cursus wordt
het volledige programma behandeld
inclusief reanimatie, het omgaan
met AED apparatuur, verbandleer
enzovoort. Vervolgens ben je verplicht
om elk jaar een herhalingscursus
te volgen om je kennis op peil te
houden. Telkens over een periode van
twee jaar wordt bekeken of je aan
die verplichting hebt voldaan. Is dat
niet het geval dan verliest je EHBO
diploma zijn waarde. Na het behalen
van het diploma kun je ook lid van
de vereniging worden. Je kunt dan
mee doen met de verenigingsactiviteiten. Belangrijk onderdeel van
onze activiteiten zijn de inzetten bij
tal van evenementen en activiteiten.
Dan moet je onder meer denken aan
de jaarlijkse Bosdijkloop of de Rap en
Ruig Race. Maar we zijn er ook bij

voetbaltoernooien of andere sportevenementen. Voor vrijwel elk evenement
waar veel mensen op af komen is tegenwoordig een vergunning nodig. In
de voorwaarden voor zo’n vergunning
staat meestal al aangegeven welke
voorzieningen de organisatoren moeten treffen, zoals verkeersregelaars
en EHBO. Wij merken overigens wel
dat de frequentie van het aantal inzetten jaarlijks wat terug loopt. Dat komt
ook doordat steeds meer verenigingen
er voor zorgen dat een aantal van hun
eigen mensen over een geldig EHBO
diploma beschikken.”
Reanimatie
De laatste tijd wordt veel campagne
gevoerd om mensen een reanimatiecursus te laten volgen. “Het kan
iedereen overkomen dat in zijn of
haar omgeving iemand door een
hartstilstand getroffen wordt. Dan
moet je snel handelen om het leven
van betrokkene te redden. Wij verzorgen die reanimatiecursussen en we
hebben inmiddels al zo’n 300 mensen
opgeleid. Zo’n reanimatiecursus kost
je één avond van 3,5 uur. Dat is dus
goed te doen. Daarna kan men zich
aanmelden voor een cursus AED. Een
AED is een Automatische Externe
Defibrillator. Dat zijn kleine, handzame mobiele apparaatjes die je tijdens
een reanimatie kunt gebruiken om het
hart weer op gang te krijgen. Deze
apparaten worden in steeds meer
bedrijven, winkels, kantoren en op
openbare plekken waar veel mensen
komen, geplaatst. Het is dan ook zaak
dat zoveel mogelijk mensen zo’n AED
kunnen bedienen. Zo’n cursusavond
AED duurt 2,5 uur. Overigens is het
wel zo, dat mensen eerst de reanimatiecursus gevolgd moeten hebben. Wij
vinden dat je moet weten hoe je moet
reanimeren en dat je niet alleen kunt
volstaan met een instructie voor de

Den Ouden Binnen is klaar voor de lente

Interieurstyliste helpt u mee een voorjaarsei te leggen
Op 10 april is het wel heel erg aantrekkelijk bij Den Ouden Binnen binnen te lopen.
Een drietal interieurstylistes staat voor u klaar, op afspraak, om u met raad en daad van dienst te zijn.
Geheel vrijblijvend dienen ze u van advies en helpen u op weg naar een sfeervol interieur. Wel even
inschrijven, anders vist u achter het net en dat zou jammer zijn.
Maar liefst 45 minuten besteden de
stylistes aan uw woonwensen. Het
is handig een bouwtekening van uw
huis mee te nemen. Of neem gewoon zelf even globaal de maten op
van de kamer(s) die u onderhanden
wilt nemen. Kijk even van tevoren
hoe groot de ramen zijn, zet op
papier hoe de huidige indeling van
de kamers in kwestie is en kom op
de afgesproken tijd naar Den Ouden
Binnen. Neem plaats aan de tafel
en steek van wal. Uw gesprekspartner die dag is een styliste die
van de hoed en rand weet. Het is
haar vak een woning in te richten
en de vele mogelijkheden die er
zoal zijn toe te lichten. Natuurlijk
weet u zelf wat u wel en niet mooi
vindt, maar de styliste brengt u

waarschijnlijk op nog betere ideeën
waardoor u straks met trots kunt
zeggen: “Dit is precies wat ik mij
van onze aankoop had voorgesteld.”
Nu moet u niet denken dat u gaande het gesprek niets anders meer
kunt dan een bestelling plaatsen.
Nee, zo werkt dat niet bij Den Ouden
Binnen. U krijgt die dag gratis
advies en de uiteindelijke beslissing
ligt geheel bij uzelf.
U zult die dag overigens zien dat
Den Ouden Binnen prijzen hanteert
die iedere beurs passen. Prijzen die
van laag tot hoog variëren, al naar
gelang de hoogte van uw budget.
Ook zult u op de tweede verdieping
een grote collectie houten vloeren
en laminaat aantreffen. Een uitbrei-

ding van het assortiment waar Den
Ouden trots op is.
Graag wil men u laten zien hoe
kleuren uw interieur kunnen
verfraaien. Of u nu een kompleet
nieuwe woning gaat inrichten of uw
bestaande woning is toe aan iets
nieuws, u bent van harte welkom.
Wat let u nog om de eerste stap
naar een nieuw interieur te zetten.
Bij Den Ouden Binnen zijn ze er
klaar voor.
Voor het gratis advies op 10 april
kunt u een afspraak maken via
0297 52 50 49.

www.denoudenwonen.nl

Bert van Asselen: “In onze cursus wordt het volledige programma behandeld
inclusief reanimatie, het omgaan met AED apparatuur, verbandleer enzovoort.”
bediening van een AED.”
Huisvesting
EHBO vereniging Lucas verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat ze
kunnen beschikken over een eigen
gebouw. “We hebben dit gebouw
indertijd voor een symbolisch bedrag
van de gemeente kunnen kopen”,
zegt Bert. “Er was flink wat achterstallig onderhoud, maar met de inzet
van onze vrijwilligers is het pand fraai
opgeknapt. We zijn er wel blij mee.
We zitten op een goed bereikbare
locatie. We geven hier onze cursussen
en we houden hier al onze verenigingactiviteiten. Gedurende de periode
van september tot juni is hier elke
avond wel wat te doen. Daarnaast
maakt het Rode Kruis gebruik van
ons gebouw voor de maandelijkse
handwerkmiddag. Elke dinsdagmiddag komt hier een groep ouderen
een kaartje leggen. Verder wordt er
elke ochtend bloed geprikt. Dat gaat
het hele jaar door. Het gebouw wordt
dus intensief gebruikt. Momenteel
bestaat er enige onzekerheid over
de toekomst omdat de gemeente
plannen heeft tot de herinrichting van
het Zwanenpark. Naar verluidt zou
ons gebouw daar niet meer in passen.
Maar je kunt toch niet zo maar een
streep halen door een voorziening
waar zoveel mensen gebruik van
maken, lijkt me. Dan zal er toch een
passend alternatief geboden moeten
worden. We wachten voorlopig maar
even rustig af”.

Sport kort
Thema-avond PR
en Werving voor
sportverenigingen
Voor sportverenigingen in de
provincie Utrecht organiseert
Sportservice Midden Nederland
op 15 april een gratis themabijeenkomst PR en Werving. Deze
bijeenkomst is voor bestuurders
en medewerkers van sportverenigingen die op zoek zijn naar
nieuwe manieren om leden te
werven en zich meer via de media willen promoten. De themaavond duurt van 19.30 tot 22.00
uur en is in het dienstencentrum
De Angestelborgh aan Dorpszicht
22 in Abcoude.
Deelnemers krijgen tips voor het
schrijven van persberichten. Ook
krijgen zij informatie over hoe zij
specifieke doelgroepen kunnen
benaderen om ook lid te worden
van de vereniging zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking.
De theorie wordt verzorgd door
een communicatiedeskundige en
een sportconsulent.
Deelname is gratis en aanmelden
kan tot 9 april op
www.usportanders.nl.
Voor meer informatie: Judith
Meeuwissen, 030-7513840,
06-12949436 of judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Racing Team Roké klaar voor seizoen 2010
Dit paasweekend start op het circuit van Assen het motorraceseizoen met de traditionele Paasraces. Het team van Roké heeft er zin in!
Zowel Kees Kentrop (één van de grondleggers
van Roké Motors) als vriend Gerard Daalhuizen
hadden hun sporen in de wegracerij ruimschoots
verdiend toen ze in 2007 besloten samen te
gaan zijspanracen en daarmee kwam er voor
Kees een lang gekoesterde droom uit.
Want als liefhebber van het rijden en het
bouwen van zijspanmotoren voor op de weg kon
Kees zich niks mooiers voorstellen dan met een
zijspan de nationale en internationale circuits
af te struinen. Toen hij dit in een geanimeerd
gesprek opperde aan Gerard, was die snel om:

dan kom ik in de bak zitten!
In juni 2007 werd er een goed zijspan aangeschaft, maar de bijzonder technisch onderlegde
en zeer ervaren techneut Kees Kentrop wist nog
tal verbeteringen aan te brengen. Er werd ook
aan hun fysieke conditie gewerkt, want zijspanrijden vereist nog al wat inspanning en helemaal
voor de bakkenist Gerard kwam er heel wat bij
kijken om de techniek onder de knie te krijgen.
Na veel trainen met veel blauwe plekken en een
zeer goede voorbereiding begonnen de heren in

2008 aan hun eerste seizoen in de nationale
zijspanracerij. Dit ging in het geheel niet onverdienstelijk want bij het eind van het seizoen
werden ze zesde. Op een gemiddeld deelnemersveld van rond de 28 rijders een bijzonder
goede presentatie, want de heren zijn geen
lentebokken meer.... Hoe oud ze zijn? Gerard
vertelt met een glimlach dat toen ze in 2008
begonnen ze voor het startnummer 95 kozen
dat was namelijk hun gezamenlijke leeftijd.
Na ook in 2009 wederom een uitstekend jaar
te hebben gedraaid (ze werden vijfde in het
eindklassement), zijn de heren helemaal klaar
voor om de gevestigde orde van de eerste vier
plaatsen eens flink wakker te schudden. Die
worden sinds jaren door de vier zelfde teams
bezet. “Per wedstrijd komen we iets dichterbij,
dus we zijn van plan ze het erg moeilijk te
maken”, aldus Gerard.
“We doen dit raceseizoen aan 14 races mee:
9 voor het Nederlandse kampioenschap, waarvoor we onder andere op het legendarische
Spa Francorchamps circuit in België rijden en
uiteraard op het Asser circuit. We rijden ook
vijf wedstrijden voor het Duits kampioenschap,
bijvoorbeeld op de Nürburgring en Hockenheim, twee geweldige banen waar we heerlijk
kunnen racen.”
In het span van Kees & Gerard zit een Yamaha
R1 blok. Ook word er veel met Suzuki gereden,
omdat deze blokken beide zeer betrouwbaar
zijn en een lage opbouw hebben, de motor
zit tenslotte maar 6,5 centimeter boven het
asfalt. Gelukkig mag je in de afstelling nog
veel veranderen binnen het reglement. En daar
komt de buitengewone technische kennis van
deze heren om de hoek kijken, want buiten het
sublieme prepareren van Kees, weet Gerard
als registeraccountant alles van wiskundige
berekeningen en risico analyse, waarmee alle
berekeningen tot ver achter de komma kloppen. Dat Roké Motors over een eigen testbank
beschikt en de heren daarmee de enige van het
hele veld zijn die hier over beschikken, helpt
natuurlijk ook bij het perfect afstellen van het
motormanagement. Dat de ervaring en technische kennis van Team Roké Motors binnen
het racepaddock niet onopgemerkt is gebleven,
blijkt uit het feit dat Kees voor diverse andere

teams de vraag heeft gekregen voor hen ook de
motoren te prepareren.
En daarmee kom je meteen bij het leuke en het
mooie van de zijspanrace. Gerard: “Het heeft
een eigen subcultuur, iedereen helpt elkaar
en we zijn inmiddels een grote vriendengroep
geworden. Het rennerskwartier lijkt soms één
grote camping. Als je elkaar met raad en daad
bij kan staan, doe je dat. Het is toch ook veel
leuker om bijvoorbeeld goed te presteren in
een veld van 30 zijspannen, dan dat er maar
een stuk of 10 rijden. We willen het professioneel doen en daar steken we dan ook heel veel
tijd en geld in. Maar veel hebben we te danken
aan onze trouwe en vooral lokale sponsors
die we hierbij graag willen noemen: Uiteraard
Roké Motors Mijdrecht maar ook Ve &Ve autobedrijf, Ve & Ve schadebedrijf, A-Parts, Alterim
Financials, Piet van der Waay kantineservice,
Heibedrijf M.Kool, Raad Ronde Venen, Timmerbedrijf Oostveen, Rijschool Roy Hagenbeek,
GT training, Uitzendbureau Connect, Valvoline
olie, Nau Helmets & Snap On gereedschap.
Een hele waslijst, maar deze bedrijven zorgen
ervoor dat wij uitstekend voor de dag kunnen
komen en zijn ze van onschatbare waarde.
De Groene Venen gaat Kees & Gerard op deze
pagina het hele seizoen volgen en zal elke race
aankondigen, te beginnen met de Paasraces op
het circuit van Assen. Morgen, zaterdag 3 april
is de training en maandag, Tweede Paasdag
zal het seizoen met de eerste race officieel van
start gaan.

Race agenda seizoen 2010
Dag & Datum
Plaats          ONK   IDM
maandag 5 april 2010
Assen
X
zondag 25 april 2010
Spa/Fr.
X
zondag 16 mei 2010
Hengelo
X
maandag 24 mei 2010
Oss
X
zondag 30 mei 2010
Nürb’ring
         X
zondag 13 juni 2010
Assen
X
zondag 20 juni 2010
Sachsenring
X
zondag 1 aug 2010
Schleiz
X
zondag 15 aug 2010
Spa/Fr.
X 2races
zondag 22 aug 2010
Assen
         X
zondag 5 sept 2010
Mettet
X
zondag 19 sept 2010
Hockenheim
X
zondag 26 sept 2010         Assen           X

Roké Motors nu officieel dealer Moto Guzzi
Roké Motors is officieel dealer geworden van het legendarische Italiaanse motormerk Moto
Guzzi. Dit merk was in de jaren ‘70 en ‘80 bijzonder geliefd met hun dwarsgeplaatste Vmotoren. Sinds het Piaggio-concern (eigenaar van onder andere Vespa) dit eigenzinnige merk
onder haar hoede nam, waait er een frisse wind en is het merk weer helemaal terug met een
paar likkebaardend-fraaie retro-modellen, maar ook met de in 2008 geïntroduceerde Stelvio.
Met deze 1200cc motor is Moto Guzzi langzaam maar zeker een belangrijke speler aan het
worden op de Allround markt. Volgende week gaat Patrick Hesse de Stelvio uitgebreid testen.
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Rijtest Citroën DS3

DS opnieuw geïnterpreteerd

En Route met Reuling

Anti-retro, het motto voor de Citroën DS3. Marilyn Monroe en John Lennon zijn het daar helemaal mee eens en doen hun zegje in de reclamecampagne die regelmatig voorbij flitst op televisie en internet. Hun uitspraken zijn nagesynchroniseerd door Citroën, dus of de wijlen Marilyn en
John het ermee eens zijn blijft de vraag. Maar toch is het jammer dat Citroën dit statement maakt.

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.

door michael reuling foto’s patrick hesse

Met de DS3 wordt onder meer
gemikt op de Mini en de Fiat 500.
Twee iconen van vroeger waar
nieuw leven ingeblazen is. In
datzelfde rijtje iconen valt eigenlijk
de 2CV. Maar waar Mini en Fiat in
het verleden op styling letten, ging
het bij de 2CV puur om functionaliteit. Dat was simpelweg een
gebruiksvoorwerp, dat pas later een
imago kreeg (zij het een alternatief
imago). Maar ik denk dat Citroën
simpelweg niet retro kan zijn, daarvoor is het vroeger en de laatste
jaren te modern geweest. De C6
lijkt afgeleid van de oorspronkelijke
DS, maar was toch weer te ver
gemoderniseerd om enige vergelijking met de DS mogelijk te maken.
En waarschijnlijk weet geen enkele
ontwerper een moderne versie van
de 2CV te maken, simpelweg omdat
de vorm van de 2CV vandaag de
dag ‘not done’ is. Toch waagde
Citroën zich eraan om het label DS
op te pakken. Waar het vroeger
stond voor déesse, Frans voor godin,
staat het nu voor Different Spirit.
Juist. Niemand die dat één, twee,
drie doorheeft, dus helaas zal DS
toch als eerste geassocieerd worden
met de befaamde Snoek. En dat
is jammer, want je stelt daardoor
verkeerde eisen aan de DS3.
De DS3 is namelijk een zeer hip
autootje, zonder enige associatie
met de DS van vroeger. Je kunt
het beter zo zien: de DS3 is het
verwende nest van de familie C3,
die bestaat uit de ‘standaard’ C3

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

en de C3 Picasso. Zie de DS3 als
het sportieve neefje, met iets te
opvallende sneakers, iPod, Ray Ban
zonnebril en zijn naam standaard
ieder weekend op de gastenlijst
van Bloomingdale. Een alternatief
imago, wat ooit onlosmakelijk met
de 2CV was verbonden, zal deze
rakker nooit krijgen. De DS3 eist
alle aandacht op, op eenzelfde
manier als dat de Mini en Fiat
500 de aandacht trekken; zonder
geschreeuw. De DS3 is een echte
‘head-turner’ bleek tijdens de proefrit. Fotograaf Patrick moest kort
een foto maken op een boerderij
in het kader van ‘Kom in de kas’ en
daar lopen natuurlijk families met
kinderen rond. Niet alleen viel de
gele bolide op tussen alle grijze
muizen, maar werkelijk elke vader
wierp een blik op het karretje en
het interieur. Je zag ze nog net niet
denken: als ik de kinderen nou eens
verkoop…
Het idee van Citroën is dat de DS
een nieuwe stroming vertegenwoordigt van elk model. Zo verschijnen
er binnenkort ook een DS4 en DS5,
gebaseerd op de C4 en C5. De DS
wordt de top of the line; sportief
en luxueus. Met dat laatste zit het
helemaal goed, maar de factor
sportiviteit kan beter. Begrijp me
niet verkeerd: de DS3 is een bommetje, maar zou nog een paar pk’s
meer mogen hebben. De 1.6 van
het testmodel levert 120pk, maar
kies alsjeblieft voor de 155pk. Niet
dat de 120pk niet genoeg is, maar

omdat de DS3 er sportief uitziet,
verwacht je ook dat deze vlot van
zijn plek gaat. En met 155pk gaat
dat net even iets beter. Zo weet je
zeker dat je de boem-boem-GolfGTI eruit trekt bij de stoplichten,
zoals het hoort. Uit de uitlaat klinkt
een doffe roffel bij het accelereren,
die menig voorbijganger en verkeersregelaar de stuipen op het lijf
jaagt. Maar niet op het ordinaire af,
het blijft een beschaafde Fransoos.
Het interieur is net zo hip als de
buitenzijde. Zwarte gelakte delen
(gevoelig voor vette vingers), gave
toerenteller en snelheidsmeter,
aansluiting voor opladers en je iPod
of usb-stick. Ergonomisch ook, aangezien het handschoenenvak een
stuk naar voren in geplaatst, waardoor de passagier extra beenruimte
krijgt. Hierdoor kan de passagier de
stoel ook verder naar voren plaatsen, waardoor achterin extra ruimte
ontstaat. De stoelen zijn voorzien
van lendensteunen, waardoor je
bij het instappen al weet dat dit
een bochtenridder moet zijn. Maar
de Franse ingenieurs konden hun
comfort niet loslaten, dus je merkt
in bochten dat de DS3 te zacht is
afgesteld. Dankzij de brede banden
heeft het bommetje wel grip, maar
voor je gevoel zoekt de auto teveel,
waardoor deze nerveus over komt.
Hetzelfde gevoel krijg je bij het
hard aanremmen. Jammer ook dat
de besturing iets te gevoelloos is,
je verwacht in een sportief model
gewoon scherpe besturing. Het

schakelpatroon had ook korter
gemogen en had meer feedback
mogen geven. Maar overall is dit
een model waarmee je overal
naartoe wil scheuren. Ergens pakt
de DS3 je helemaal in.
De DS3 is zeer individueel te maken. Zo zijn er 38 kleurencombinaties mogelijk voor de carrosserie en
het dak (net als bij de Mini) en kun
je kiezen uit verschillende kleuren
voor de spiegelbehuizing. Ook voor
de lichtmetalen wielen, flankstrips
en het interieur zijn er legio aan
mogelijkheden.
De DS3 is een opvallend karretje
en zal het de Mini, Fiat 500 en ook
de Alfa Mito een stuk moeilijker
maken. De Mini en Alfa voelen
sportiever aan, maar zijn minder
luxe dan de DS3, waardoor deze
Citroën zeer interessant is om te
overwegen bij de zoektocht naar
een nieuwe voiture.

Citroën DS3
Gereden versie: Citroën DS3
1.6 VTi Airdream So Chic
Vermogen: 120 pk
0-100: 9,9 s
Top: 190 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 16,9 / 5,9 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 21.348,Alternatieven:
Alfa Romeo Mito, Fiat 500,
Mini Cooper, Renault Mégane
Coupé, Volkswagen Polo.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl
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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: Vulploeg / kassa medewerkers zaterdag(avond)
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een juridisch vakspecialist
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker AGF afdeling
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Inkoopassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Crediteurenadministrateur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker bediening M/V
Organisatie: Bij Petrus
Plaats: Woerden

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

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief Medewerker / Secretaresse
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: (meewerkend) Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste (leerling) kraanmachinist mini/
midi
Organisatie: VOF van Tol
Plaats: Zevenhoven

Functie: Grondwerkers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior PHP Programmeur A-side media

Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Zweedse p

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar d
balk. Daar verschijnt da
schaakvereniging
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
medisch
specialisme

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

Kruiswoordpuzzel week 13

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

Horizontaal 1 naar de linkerzijde 6 onbehagen 11 uitroep van schrik 12 zoogdier
13 huis-houden 15 op die tijd 16 pias 18
tijdstip 19 oppervlaktemaat 20 inhoud 21
verlaagde toon 22 wereldberoemd hertje
24 brandstof 26 verbouw 28 hoofdstad
van Marokko 31 zo spoedig mogelijk (afk.)
33 achteruit 35 het geheel der liefdegevoelens 36 reisweg 38 schoorsteenkap 39
het aanwezig zijn elders 42 bedaardheid
46 periode 48 geducht 51 papegaai 52
oneffen 53 Europeaan 54 bloeiwijze 55
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Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorbiedt zich
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ABN AMRO en Fortis Bank Nederland onder één dak

Samenvoeging bankfilialen in Mijdrecht
In het kader van de toekomstige integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland gaan de filialen in Mijdrecht vanaf aanstaande woensdag 7
april vanuit één locatie opereren. Vanaf die datum kunnen de klanten van beide banken terecht in het kantoor aan de Dorpsstraat 1 in Mijdrecht.
Judith Assen is vestigingsmanager van ABN AMRO en legt uit wat er gaat gebeuren.
door piet van buul foto patrick hesse

“Vooralsnog blijven we als twee gescheiden banken opereren,” vertelt
Judith. “Dat betekent dat we elk
onze eigen klanten blijven bedienen,
dat alle bankhandelingen gescheiden
blijven en dat de klanten bij hun eigen balie door hun eigen bankmedewerkers te woord worden gestaan.
Wanneer je hier volgende week binnen komt, wordt je ontvangen door
een host die je vraagt bij welke bank
je moet zijn en vervolgens word je
doorverwezen.”
Omdat de diensten die de beide
banken aan hun klanten verlenen dezelfde blijven verandert er voorlopig
nog niet zo veel. Alleen de klanten
van Fortis hoeven nu niet meer naar
de Rendementsweg, maar kunnen
voortaan in het dorpscentrum
terecht. Toch is het volgens Judith
Assen een flinke stap in een nieuwe
ontwikkeling. “De samenvoeging
van de bankfilialen is een stap in
een proces naar verdere integratie.
Hoewel we voorlopig dus nog wel
opereren als twee banken op één
adres, verwachten we toch dat er al
snel een collegiale samenwerking
zal gaan groeien. Ook voor onze
klanten is zo’n stap een goede mogelijkheid om aan de nieuwe situatie
te wennen. Er is dus duidelijk sprake

Lease vanaf € 349

20% BIJTELLING

Koplopers
Judith is er trots op dat Mijdrecht
tot de koplopers behoort in deze
unieke operatie, die in het jargon
‘Twinning’ wordt genoemd (two-inone). “In Nuenen in Noord Brabant
vindt deze operatie één dag eerder
plaats. Wij zijn dus de tweede plaats
in ons land waar twee banken in
één kantoor worden gehuisvest. Wij
beschouwen dat wel als een mijlpaal
en we vinden het ook wel spannend.
Maar zowel onze medewerkers van
de ABN AMRO als onze collega’s
van Fortis hebben er erg veel zin in.
Vooral de Fortis collega’s zijn blij
dat ze weer terug zijn in het dorp
en dat ze hun klanten hier kunnen
gaan ontvangen. Voor deze klanten
is er nog een direct voordeel aan de
verhuizing verbonden. Zij kunnen namelijk meteen gebruik gaan maken
van de sealbagautomaat en van de
multifunctionele geldautomaat, waar
je biljetten kunt opnemen, maar ook
kunt storten.”

Concert Loenen a.d.
Vecht
Zaterdag 17 april
20.00 uur
(kerk open om 19.30 uur)
Hervormde kerk, Loenen

Opening
Dinsdag na Pasen is de verhuisdag
waarop de spullen van Fortis naar
de Dorpsstraat verhuizen. Vanaf

In de hervormde kerk van Loenen
aan de Vecht wordt er op zaterdag
17 april een concert georganiseerd
door het Christelijk Gemengd Koor
Cantate Deo uit Katwijk aan den
Rijn en het Christelijk Gemengd
Koor Hiddai uit Wilnis. Beide koren
staan onder leiding van Jan Groenendaal. Verder zal de soliste Geertje van Wijngaarden – Boer een
optreden verzorgen deze avond. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Kees Matze (orgel en piano)
en Jeroen Boele (trompettist). De
toegang is vrij.

Judith Assen: “De samenvoeging van de bankfilialen is een stap in een proces naar
verdere integratie.”
woensdag 7 april gaat het kantoor
in de nieuwe opstelling van start.
Judith: “We houden geen officiële
opening met allerlei toeters en bellen. Maar we hopen wel dat veel van
onze beider klanten de tijd vinden om
even binnen te wippen en te komen
kijken hoe de nieuwe opstelling er
uit ziet. Vanzelfsprekend zorgen we
voor drankjes op deze feestelijke dag,
zodat we met elkaar het glas kunnen
heffen op de gezamenlijke toekomst.”

www.ds3.citroen.com/nl

Vanaf 7 april zijn de filialen van
ANB AMRO en Fortis Bank Nederland gevestigd aan de Dorpsstraat 1
in Mijdrecht. Het kantoor is open op
maandag van 13.00 tot 17.00 uur
en op dinsdag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur.

De Baat organiseert meidenclub
en jongensclub @ JC Allround!
Al een aantal jaar organiseert Stichting De Baat onder de
naam Girlzthing voor meiden van 10 t/m 15 jaar twee keer
per maand een leuke middag. Elke eerste en derde donderdag van de maand is er van 16.30-20.00 uur een activiteit
en daarna wordt er gekookt en gegeten. De Girlzthing kost
2 euro per persoon. Dit kan contant betaald worden tijdens
de activiteit. Het is ook mogelijk om lid te worden van de
meidenclub. Je betaalt dan tot de zomer 10 euro en krijgt
een Girlzthing-pas. Daarmee kun je naar elke meidenclub
en je krijgt bijvoorbeeld ook 2 euro korting op de disco’s. De
volgende Girlzthing is op donderdag 15 april. Er is ook een
speciale Girlzthing hyves waar je lid van kunt worden en
waar je meer info kunt vinden over de Girlzthing!
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Gemiddeld brandstofverbruik (1999/100/EG): DS3 van 3,8 – 7,0 (1 op 14,3 – 26,3),
CO2-emissie 99 – 160 g/km.

DE CITROËN DS3 STAAT NU KLAAR BIJ AUTO BERKELAAR
Wie maalt er nog om het verleden? U vast en zeker niet, en Citroën evenmin. De Citroën DS3 is dan
ook uitgesproken modern. Een juweeltje van creativiteit dat zich onderscheidt door zijn opvallende stijl en
geraffineerde afwerking. De 38 verschillende kleurencombinatiemogelijkheden geven de Citroën DS3 een
uitgesproken persoonlijkheid. Want Anti Retro zijn is een keuze om te leven. In het heden.

Prijzen zijn incl. btw en bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken. Alle aanbiedingen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroënverkooppunten en gelden t/m 30 april 2010. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen.
Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROËN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

AUTO BERKELAAR B.V.
WWW.AUTOBERKELAAR.NL/CITROEN

Concert

van een win-win-situatie.”
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CITROËN DS3
VANAF € 16.890

Regio Agenda

MIJDRECHT
AMSTELVEEN

GENIEWEG 50
BOUWERIJ 75

0297-346050
020-6401199

Koolio Klub voor jongens
En waarom dan geen club voor jongens? Precies! En
daarom is er vanaf april 2010 de Koolio Klub. Elke tweede
en vierde donderdag van de maand van 16.30-20.00
uur een activiteit en daarna samen koken en eten. Deze
activiteit is dus alleen voor jongens van 10 t/m 15 jaar!
De Koolio Klub kost 2 euro per persoon. Je kunt ook lid
worden van de Koolio Klub. Voor 10 euro krijg je dan een
pasje waarmee je toegang hebt tot alle Koolio Klubs tot aan
de zomervakantie. Ook krijg je met je pasje 2 euro korting
op alle disco’s! De volgende Koolio Klub is op 8 april van
16.30-20.00 uur in
JC Allround.
Je hoeft je voor
de clubs niet van
te voren aan te
melden!
Wil je meer weten?
Neem dan contact
op met Wendy de
Waal tel: 0297
230280 of mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl. JC
Allround, Rondweg
1a in Mijdrecht.

Concert

Cantare zingt Paasviering in Aalsmeer
Eerste paasdag 4 april
H. H. Petrus en Pauluskerk
Aalsmeer

In deze Oud Katholieke kerk begint
de eucharistieviering om 10.00uur
en verloopt volgens de traditionele
katholieke liturgie met als voorganger Pastoor J. Spaans. Iedereen is
welkom, ook belangstellenden uit
Mijdrecht en omgeving die de afgelopen jaren de muziek van Cantare
hebben leren waarderen.
Tijdens deze feestelijke Paasviering zal o.a. de mis van Casali
worden gezongen,
bekende meezingers als Christus onze Heer verrees, Christus
die verrezen is, U zij de Glorie,
maar ook het Ave Verum van Karl
Jenkins en als toegift het Halleluja
van Händel. Na afloop is er koffie
en kan men elkaar een Zalig Pasen
wensen. U bent allen van harte
uitgenodigd!
Adres: H.H. Petrus en Pauluskerk,
Oosteinderweg 394 te Aalsmeer.
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Midden in de polder

DE GROENE VENEN

Open dag

Kunsttheater

Proef de prijswinnende kazen en bewonder
de spiksplinternieuwe appartementen bij
kaasboerderij Huis ter Lucht. Op de open
de open dag kun je verder dieren knuffelen
en voeren, ponyrijden en waterfietsen.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

Tijdens ‘Te Hooi en Te Kunst’ zijn
een 10-tal boerderijen in Woerden
omgetoverd tot een kunsttheater!
Fietsend van erf tot erf zie je meer dan
20 kunstenaars aan het werk en kun je
meedoen aan leuke workshops.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

Het informatiepunt “Midden in de Polder”
vertelt je op een bijzondere manier van alles
over het veenweidegebied bij Kamerik.
Op 10 april wordt het officieel in gebruik
genomen, daarna kun je er dagelijks
genieten.
Kijk op www.groenehart.nl/maand
10apr Kamerik

Ateliertocht

25apr De Kwakel
17apr & 18apr Woerden

Kom wandelen, fietsen, proeven,
ruiken en zien wat het Groene Hart
te bieden heeft. Tijdens de Maand
van het Groene Hart staan de leukste
evenementen op het programma. Kijk
voor meer informatie en evenementen
op www.groenehart.nl/maand
Bewaar dit overzicht en je weet altijd
precies waar en wanneer de leukste
uitjes zijn.
Op www.groenehart.nl/maand vind je
meer leuke uitjes!

Polderwandeling

Weidevogels en bloemen geven de
polder kleur! Ga met een gids door de
Polder Stein aan de Reeuwijkse Plassen.
Geniet van een typisch Hollands
landschap en kom meer te weten over
het werk dat Staatsbosbeheer levert.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

Polder 200

Sappig fruit

Kun je niet kiezen tussen schilderijen,
beelden, keramiek, kostuums, hoeden
en fotografie? Doe dan één van de
atelierroutes. Ateliers zetten hun deuren
open en met de fiets, te voet of zelfs met
de tuk tuk ga je van de ene locatie naar
de andere en kom je langs de meest
uiteenlopende ateliers.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

Tweehonderd jaar geleden werd het
laatste stukje van de Nieuwkoopse en
Zevenhovense polder drooggemalen.
Bezoek de speciale tentoonstellingen,
fietsroutes en arrangementen en vier de
verjaardag van de polder. Kijk op
www.polder200.nl voor meer informatie.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

Vruchtensap uit het hart van het Groene
Hart. Bij sapmakerij Schulp laten ze je zien
hoe ze daar sap maken en vertellen ze je
alles over de fruitteelt. Wedden dat je met
een paar flessen sap naar huis gaat?
Kijk op www.groenehart.nl/maand

10/17/18apr Krimpen a/d IJssel, Gouda
en Kockengen

Hele maand april
Nieuwkoop / Zevenhoven

Lammetjesdagen

Ook in 2010 staan de Paasdagen in het
teken van de pasgeboren lammetjes.
Op kaasboerderij Hoogerwaard worden
workshops gehouden en kun je de
smakelijkste streekgerechten proeven,
terwijl de kinderen spelen met konijntjes of
zich op het springkussen uitleven.
Kijk op www.groenehart.nl/maand

24apr Sluipwijk
02apr & 03apr Oudekerk a/d IJssel

Tijdens de maand van Het Groene Hart
pluk jij de mooiste dagjes uit op www.groenehart.nl/maand

23 & 24apr Breukelen

Maand van Het Groene Hart agenda
WO31mrt - ZO04apr
-------------------------------31mrt t/m 11apr
-------------------------------02apr tot 03apr
-------------------------------03apr
-------------------------------04apr

--------------------------------------------------------------- -------------------------------Tentoonstelling: Woonplaats voor Fatsoenlijke Luijden IJsselstein
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Lammetjesdagen
Oudekerk a/d IJssel
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Wandelen: 46e Lektocht
Streefkerk
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Stadswandeling door gildegids
Montfoort

MA05apr - ZO11apr
-------------------------------05apr
-------------------------------07apr & 21apr
-------------------------------09-apr
-------------------------------10apr t/m 11apr
-------------------------------11apr

--------------------------------------------------------------- -------------------------------Lentewandeling in de Lopikerwaard
Papekop
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Varend dinerbuffet Captains Diner
Alphen a/d Rijn
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Kom trommelen! Een avondprogramma met tromme Nes aan de Amstel
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Nationaal Museumweekend
Groene Hart
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Jazz, Kunst en Proeverij in en rond de Spiegeltent
Gouda

MA12apr - ZO18apr
-------------------------------16apr & 17apr
-------------------------------17apr & 18apr
---------------------------18apr
----------------------------

--------------------------------------------------------------- -------------------------------Tweedaagse workshop beeldhouwen in zacht steen Groot-Ammers
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Kunstmoment Atelierroute
Gouda
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Culturele Zondag
Schoonhoven

MA19apr - ZO25apr
---------------------------19apr t/m 24apr
-------------------------------21apr
-------------------------------23apr & 24apr
-------------------------------24apr
-------------------------------25apr

--------------------------------------------------------------- -------------------------------Boerenkaas Fietsvierdaagse
Rond Gouda
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Jubileumconcert ‘IJsselstein 700 jaar stad’
IJsselstein
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Rondleiding Sapmakerij Schulp
Breukelen
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Zomerfestival: Leger Langs de Linie
Gorinchem
--------------------------------------------------------------- -------------------------------Wijnproeverij en amuses bij Anna Haen en Viniers
Abcoude

MA26apr - ZO30apr

-------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------Poppentheater door Bambola ‘Dom, dom, oliedom’ Hazerswoude-dorp
28apr
-------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------Oranjenacht
Gouda
29apr
-------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------Koninginnedag met overal vrijmarkten.
Groene Hart
30apr

Kijk voor een volledig overzicht op: www.groenehart.nl/maand

