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Meeste inwoners voelen zich veilig in onze gemeente

50% -70%
KORTING
Maison Scotch, Citizens of Humanity,
Circle of Trust, Nolita, Ra-eR,
Culture, Saint Tropez, Aaiko,
My Brand, Braez,
Dept, Silvian Heach, Sacks,
Sust, Ana Alcazar, Fab tassen,
Scotch & Soda,
Buddha to Buddha. Blue Blood,
Atos, Ibana Rouge, Canada Goose,
Parajumpers, Glamorous,
Franklin & Marshall, Rosner,
Walk in the Park, Lazamani,
Lott, Reminiscence
en Mi-Moneda

MAGAZIJN
OPRUIMING
actie geldig van 21 t/m 28 januari 2012

Dubbel & Dwars Fashion,
Hoogstraat 1, 1391 BP Abcoude,
T: 0294-282581,
E: info@dubbelendwars.com
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OPEN HUIS zaterdag 21 januari
van 11.00 tot 13.00 uur

VINKEVEEN - Demmerik 17
Vraagprijs:
€ 595.000,- k.k.

Criminaliteit vorig jaar verder gedaald
De criminaliteit in De Ronde Venen is de afgelopen jaren gedaald. De daling in onze gemeente is groter dan zowel
het landelijke als regionale gemiddelde. Het grootste deel van de inwoners geeft dan ook aan zich veilig te voelen
in de gemeente, een kwart geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Het college van B en W wil dat de criminaliteitscijfers de komende jaren verder dalen en het gevoel van veiligheid toeneemt, aldus burgemeester Maarten
Divendal woensdag jl. bij de presentatie van de cijfers. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn het voorkomen van diefstal van of vanuit auto's en woninginbraken, het tegengaan van overlast door jongeren en verminderen van het aantal misdrijven met een grote impact op het slachtoffer, zoals mishandeling, bedreiging en geweld.
Vorige week heeft het college het
Integraal Veiligheidsplan 2012-2014
vastgesteld. Hierin staan de onderwerpen beschreven die prioriteit
krijgen bij een verdere terugdringing
van de criminaliteitscijfers. Doel is
daarbij het huidige veiligheidsniveau
te verbeteren.
In vergelijking met 2006 is het gemiddelde aantal misdrijven waarvan
aangifte werd gedaan met 20 procent
gedaald. Het aantal fietsdiefstallen
en woninginbraken daalde zelfs
met 40 procent. Op alle terreinen,
zoals woninginbraken, geweld en
vernielingen laten de cijfers over
deze jaren een daling zien. Ook ten
opzichte van 2010 daalde het aantal
woninginbraken met ruim 21%. Voor
8:27 PM
plaatsvervangend wijkteamchef Peter
van den Dikkenberg zijn de cijfers
allerminst aanleiding om achterover

te leunen. Over de toename van het
aantal zedenmisdrijven, en gevallen
van moord/doodslag en straatroof
maakt men zich zorgen. Getalsmatig
gaat het om 'incidenten', maar met
een hoge impact. Zo steeg het aantal
bedreigingen waarvan aangifte werd
gedaan het afgelopen jaar met de
helft. Overigens vond het afgelopen
jaar één moord plaats in de gemeente. In de overige gevallen uit het overzicht hieronder gaat het om pogingen
tot doodslag.

Groeit uw

spaargeld
nog wel genoeg?

Wijkteamchef Peter van den Dikkenberg
en burgemeester Maarten Divendal.
foto peter bakker

Op basis van de cijfers en de evaluatie die heeft plaatsgevonden, richt het
Integraal Veiligheidsplan 2012-2014
zich met name op het beperken van
onder andere overlast, misdrijven met
een grote impact en veel voorkomende criminaliteit. Waar mogelijk wordt
hiervoor een aanpak ontwikkeld die is
afgestemd op de buurt of de wijk, dit

2010 2011
Diefstal/inbraak
212		 166
Woninginbraken
99		 82
Bedrijfsinbraken
311		 248
Totaal Diefstal/inbraak
Lichamelijke integriteit
3		 6
Zedenmisdrijf
2		 7
Moord, doodslag
9		 7
Openlijk geweld
24		 36
Bedreiging
69		 52
Mishandeling
3		 5
Straatroof
Overval
6		 3
116		 116
Totaal Lichamelijke integriteit
Veel voorkomende criminaliteit
280		 270
Diefstal vanaf/uit auto
124		 99
Diefstal fiets
283		 243
Vernieling
Totaal Veel voorkomende criminaliteit 687		 612
626		 666
Overige criminaliteit*
1.741		1.644
Totaal alle gebieden

Verschil

Groei

-46
-17
-63

-21,7 %
-17,2 %
-20,3 %

3
5
-2
12
-17
2
-3
0

100,0 %
250,0 %
-22,2 %
50,0 %
-24,6 %
66,7 %
-50,0 %
0,0 %

-10
-25
-40
-75
40
-97

-3,6 %
-20,2 %
-14,1 %
-10,9 %
6,4 %
-5,6 %

blijkt het meest succesvol te zijn. Ook
worden inwoners en bedrijven zoveel
mogelijk betrokken om de doelstellingen te bereiken. Het Integraal
Veiligheidsplan wordt jaarlijks in een
concrete aanpak vertaald. Daarin
staat beschreven op welke onderwerpen dat jaar de nadruk komen te
liggen. De aanpak wordt jaarlijks aan
de actualiteit en cijfers van de politie
en uit onderzoeken aangepast.

De tabel geeft een overzicht van de
aangiften van criminaliteit in 2010 en
2011 binnen de gemeente De Ronde
Venen (om vergelijking met 2011 mogelijk te maken zijn aan de cijfers van
2010 die van de voormalige gemeente
Abcoude/Baambrugge toegevoegd.
In 2011 vond in De Ronde Venen 1
moord plaats; in het aantal 7 dat in de
tabel staat vermeld zijn ook pogingen
tot doodslag meegeteld.
* Onder overige criminaliteit vallen o.a.
winkeldiefstal, diefstal van mobiele
telefoons, van/vanaf vaartuigen, uit
tuinhuisjes, joyriden, e.d.

Zoek niet verder!
voor websites met cms
www.smaakvolwonenappelhof.nl
bijvoorbeeld

hans winter brillen
de lindeboom 8 mijdrecht

meer voorbeelden en info op:

www.pprzz.nl

ascol.nl
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Nieuwe plannen stationslocatie Mijdrecht

Nog veel vragen over rotonde
Nog geen twee jaar geleden stelde de oude gemeente De Ronde Venen een plan op voor de ontwikkeling
van het gebied rond het oude station van Mijdrecht. Maar de tijden zijn in korte tijd drastisch gewijzigd.
De woningmarkt zakte in, er kwam een DHV rapport over de gemeentelijke projectplannen en de gemeente
kwam onder preventief toezicht van de provincie. Redenen te over voor een herbezinning.

www.weerstationteraar.nl

Wisselvallig
Dit weekend komen wij onder invloed te liggen van een lagedrukgebied boven Scandinavië en het
Noordzee gebied. Voor ons heeft
dat weer een nat en winderig
effect. Dus zitten we weer in een
stroming die wisselvallig weer
brengt met buien en meer wind,
en zit het rustige winterweer een
eind weg.
Zaterdag komt er weer een
storing over ons heen, dus is het
zwaar bewolkt en komen er regelmatig wat buitjes over ons heen.
De maximale temperatuur ligt
tussen de 6 en 8 graden, en de minimale temperatuur ligt rond de 2
graden. De wind is goed aanwezig
met een matige tot vrij krachtige
die uit westelijke richting komt.
Zondag is het een goed bewolkte
dag en komen er een paar buitjes
over ons heen. De maximale
temperatuur zal tussen de 7 en
9 graden liggen, en de minimale
temperatuur bedraagt rond de 5
graden. De wind komt uit westelijke richting en zal matig tot vrij
kracht zijn.
Maandag is het zwaar bewolkt
en is er af en toe wat regen. De
maximum temperatuur zal tussen
de 7 en 9 graden zijn, en de minimale temperatuur ligt rond de 4
graden. De wind is goed aanwezig
en zal uit zuidwestelijke richting
komen.
De dagen daarna zullen ook wisselvallig blijven.

Agenda Kort

door piet van buul

In de plannen van 2010 wilde men
de verkeersdoorstroming rond het
bedrijventerrein verbeteren en het
al lang braakliggend terrein rond het
oude station ontwikkelen. Vanaf de
brug bij de Rabobank zou de Rondweg worden doorgetrokken naar de
Nijverheidsweg. Het verkeer kon
dan via de Nijverheidsweg naar de
Industrieweg. Het stukje zuidelijke
rondweg tussen de brandweerkazerne en de brug zou vervallen en in
het gebied zouden dan woningen en
voorzieningen kunnen komen. Het
geheel zou een eindwaardeverlies
van 2,4 miljoen euro opleveren.
Er is nu een nieuw plan. Daarover
werden de inwoners op maandagavond tijdens een inloopavond
geïnformeerd en de raadscommissie
sprak er afgelopen dinsdagavond over.
Het college wil graag dat de raad op
2 februari a.s. instemt met de contouren van dit plan.
Het gewijzigde plan
Het nieuwe plan gaat uit van handhaving van de zuidelijke rondweg. De
‘doorsteek’ vervalt en ter wille van
een betere verkeersafwikkeling worden de stoplichten bij de brandweerkazerne vervangen door een enkelstrooks rotonde. In het gebied bij het
station kunnen bedrijfspanden komen
voor lichte bedrijvigheid en kantoren.
Er komen daar geen woningen. Het
geheel levert de gemeente een aanzienlijke besparing op. Het geld voor
de verkeersaanpassingen komt uit het
budget ‘revitalisering bedrijventerrein’. Met de plannen worden alle
opties m.b.t. ontwikkeling Haitsmahof en Sportvelden op de Driehoek
open gehouden.
Veel vragen
Zowel tijdens de inloopavond als ook
tijdens de commissievergadering
bleek dat er nog veel onduidelijkheden en twijfels bestonden. Men
vroeg zich af of de verkeersafwikkeling verbetert met de aanleg van
een rotonde. Bezwaren waren er
tegen het feit dat de rotonde maar
één rijstrook krijgt. “Grote vrachtwagens kunnen er nauwelijks draaien
en wanneer de zaak vastloopt, kan
de brandweer er niet langs.” Een

Dit weekend in De Ronde Venen:

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

aantal fracties pleitte er voor dat
de doorsteek alsnog bekeken wordt.
Wellicht is door middel van grondruil
de oorspronkelijk voorziene aankoop
van gronden aan de Nijverheidsweg
niet nodig, hoopte men. Ook waren
er vragen over de invulling van de
stationslocatie. Belangrijkste zorg
van de raadsleden was de vraag of er
wel behoefte was aan meer bedrijfsgebouwen. Wethouder Palm baseerde
zich in zijn beantwoording op cijfers
vanuit de provincie. De plaatselijke
Vereniging Industriële Belangen en
de Kamer van Koophandel bevestigen
die behoefte. “Woningbouw is daar
om diverse redenen niet mogelijk,”
aldus wethouder Palm. “De grond
is eigendom van de gemeente. Dat
betekent dat uitgifte voor bedrijven
ons geld oplevert.”
De talloze vragen met betrekking tot
de verkeersafwikkeling werden door
gemeenteambtenaar Lammers beantwoord. “Een enkelstrooks rotonde
voldoet voor de komende acht tot tien
jaar,” aldus Lammers.
Waarom zoveel haast?
De oppositie in de raad wilde behandeling uitstellen om de gemeente
nog alternatieven te laten uitwerken.
Wethouder Palm was daar niet blij
mee. “Het gaat om drie samenhangende besluiten: verbetering
bereikbaarheid bedrijventerrein, ondersteuning plaatselijke economie en
om financiën. Met name dat laatste
is belangrijk. We willen de provincie
laten zien dat we ernst maken met
de sanering van onze financiën. Goed
financieel beleid vraagt om vaststel-

ling grondexploitatieplannen. De
resultaten van dit project moeten
daarom in de begroting 2011 worden
verwerkt, die in februari moet worden vastgesteld.” Schoorvoetend ging
de commissie akkoord met behandeling van het plan op 2 februari. “We
kunnen het in ieder geval behandelen.
Of we dan ook besluiten, zien we dan
wel.”

Reactie VIB

Bedrijvenbelangenvereniging VIB
betreurt het niet doorgaan van de
doorsteek. “De doorsteek zou een
verbetering van de bereikbaarheid
van het bedrijventerrein betekenen
en een impuls geven aan de bereikbaarheid van het zuidelijke deel
van het bedrijventerrein. De verwachting was dat dat zou leiden tot
nieuwe investeringen in het oudste
deel van het bedrijventerrein,” aldus het bestuur in een reactie. “Dat
de huidige economische situatie en
financiele positie van de gemeente
leidt tot heroverweging van beleid
is begrijpelijk.”
Volgens de verkeerberekeningen
verbetert de bereikbaarheid door
de aanleg van een rotonde t.o.v. de
huidige situatie. Met de toezegging
om de stationslocatie voor (lichte)
bedrijvigheid te bestemmen zijn er
naar mening van het VIB-bestuur
voldoende positieve elementen
voor het bedrijventerrein te benoemen om het plan van de gemeente
te steunen.

Colofon

Zaterdag 21 januari 2012
• Wilgen knotten, Hollandse Kade, Abcoude
• IVN Natuurwandeling, 		
start bij begraafplaats Wilnis
• Vakantiemarkt bij Karwei, Mijdrecht
• Marjolein Macrander leest voor, 		
Boekhandel Sprey, Abcoude
• Prinsendweilbal, AJOC-clubgebouw,
Mijdrecht
• Buurtvereniginsbingo, Amstelhoek
• Donateursconcert Concordia, De Boei,
Vinkeveen

Een rotonde moet er voor zorgen dat de doorstroming van het verkeer verbetert.
Rechtsboven het voormalige station van Mijdrecht. Hier heeft de gemeente nu
bedrijfspanden en kantoren gepland.
luchtfoto peter bakker
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Luistervink
Krijn Turf
Het is al bijna avond als Krijn op
z’n klompen de echtelijke woning
betreedt. Met z’n knoestige knuisten begroet hij vrouw en kroost.
Het was een zware dag. Met drie
andere kornuiten werkten ze met
wadder of stikker om de turven
te steken en op kruiwagens van
70 kilo elk af te voeren naar
het zetveld. Zo produceren ze
per ploegje van vier maar liefst
zesduizend turven per dag. Niet
zelden werkten vrouw en kinderen
mee om zo gezamenlijk een karig
loon bijeen te steken. Werken
deden ze onder de brandende zon
of striemende storm en regen.
Het leven was lijden. De optrekjes
waar de gezinnen in woonden waren schamel en boden nauwelijks
dekking tegen de storm, regen en
koude vrieslucht. Soms kwam de
jeneverkruik nog wel eens tevoorschijn en bood enig schijnvertier.
’s Avonds zochten de echtelieden
elkaar op in de bedstee, waardoor
de aanwas van toekomstige veenstekertjes werd gegarandeerd. Op
heel wat plekken in Nederland zag
je het zelfde patroon. Om maar in
de nabije omgeving te blijven, ook
Nieuwkoop was zo'n gebied. Het
is een goede zaak deze vervening
en alles wat daar mee samenhangt historisch te bewaren. De
vervening heeft immers duidelijke
sporen nagelaten in ons blubber en
baggerlandje.
Terwijl de mensen van buiten
zich langs de Baambrugse Zuwe
vestigden –veelal in kapitale
villa’s–, ontwikkelde zich het Veenmuseum. Een mooie plek waar
de belangstellenden duidelijk
zicht krijgen op alles wat zich hier
heeft afgespeeld. Zelf heb ik het
genoegen gehad een aantal jaren
geleden de laatste op Vinkeveen
gestoken turf op kruiwagen naar
een boot te mogen brengen om
dat, samen met authentieke
gereedschappen, naar een veilige
plek te brengen. Vreemd genoeg
niet naar het museum.
Als Krijn terug zou kunnen zien
hoe de noeste arbeid die hij en de
zijnen verrichtte, maar met name
de manier waarop deze in herinnering in ere wordt gehouden,
zou zijn stekershart talloze malen
omdraaien. De stichting die een
nieuwe expositieruimte zoekt en
een plan heeft gemaakt dat drie
miljoen euro kost, een directeur en
een medewerker heeft die elk 32
uur per week werken en waarvoor
aan loonkosten bijna honderdtienduizend euro wordt betaald,
zouden hem doen huiveren. Het
aantal belangstellenden dat de expositie bezoekt, bedraagt jaarlijks
nog geen vierduizend; teruggerekend aan de hand van gerealiseerde inkomsten betaalden zij
per persoon 88 cent entree...
En dan tenslotte een gemeente
die jaarlijks honderddertigduizend
euro subsidie verstrekt en nu geacht wordt de knip te trekken om
de drie miljoen euro voor nieuwbouw op te hoesten. Welzijnsgekte
in de hevigste vorm die er maar
bestaat.		
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over vrije wil
en genade
Op zondag 22 januari zendt Horizon het zesde en laatste deel van
de serie van zes uitzendingen van
‘Vrije wil en genade’.
Dit keer komt aan de orde de visie
van Charles Finney, die beweert
dat de mens een vrije wil heeft om
te kiezen tussen het goede en het
kwade.
Hoe denken de deelnemers aan
de discussie hierover? Deelnemers zijn: Pieter Boersma (PKN
Mijdrecht – Janskerk); Piet
Grundmann (PKN Mijdrecht
– Janskerk); Pieter Koopmans
(PKN Mijdrecht – De Rank); en
Pastor Tejo van der Meulen (RK
Kerk te De Hoef). Gespreksleider
is Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 en van
17 tot 18 uur op Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Kleuters Pijlstaartschool naar nieuwe klas
Woensdag 11 januari jl. zijn de
kleuters van groep 1/2d van de
Pijlstaartschool eindelijk verhuisd
naar hun nieuwe definitieve klaslokaal. Hiermee is eindelijk een einde
gekomen aan het ruimtegebrek van
OBS de Pijlstaart in Vinkeveen.
De kleuters hebben ruim een jaar
gebruik mogen maken van een
lokaal in De Schakel. Om meester
Hergo van De Schakel hiervoor te
bedanken is hem gevraagd de deur
van het nieuwe lokaal te openen.
Uiteraard ging meester Hergo op
het verzoek van meester Bert in
en hielp hij de kinderen met het
‘verhuizen’ van de stoelen.
In november hebben de groepen
7 en 8 hun intrek genomen in het

oude Parkietengebouw en nu ook
de ruimte van de peuterspeelzaal
is vrijgekomen zitten de leerlingen allemaal weer op hun plek.
Groep 5 kan met de verhuizing
van de kleuters ook terug naar
een echt klaslokaal. Voor het eerst
sinds de opening van de school in
2008 op de huidige locatie heeft de
school weer een podium waarvoor
niet eerst een klas ontruimd hoeft
te worden. De leerlingen kijken
nu al uit naar de eerstvolgende
podiumochtend. Nu hoeft er eens
een keer niet geschoven te worden
met tafels en stoelen maar kunnen
ze direct gebruik maken van het
podium.

Mijdrecht

Ds Westerink te gast
in 'De Wegwijzer'
Op zondag 22 januari zal om
10:00 en 17:00 uur dominee J.
Westerink uit Urk in beide diensten voorgaan in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'De Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22
te Mijdrecht. In de morgendienst
gaat de preek over het Schriftgedeelte Johannes 11: 17- 27,
waarin het gaat over Lazarus, de
broer van Maria, die ernstig ziek
wordt en overlijdt. In de middagdienst zal een gedeelte uit de
Heidelbergse Catechismus (een
van de drie geloofsbelijdenissen)
behandeld worden. Aan de beurt
is Zondag 28 waarin het gaat over
de viering van het Heilig Avondmaal. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom. Vanuit woonen zorgcentrum Nieuw Avondlicht
en De Kom kan de dienst ook via
het interne kabelnetwerk op de
radio (afstemmen op 96,7 MHz)
beluisterd worden. Zie voor meer
info, o.a. de liturgie,
www.CGKMijdrecht.nl.

Afgelopen vrijdag luidde Scouting
Jan van Speyk het jaar 2012 in
met de traditionele Boerenkoolfuif.
Dit jaar geen kou en winterpret, er
werd boerenkool gegeten op het
strand! Het clubhuis van Scouting
Jan van Speyk was omgetoverd tot
een echt strand, compleet met zand,
palmbomen en zomerse muziek. Op
dit strand aten de zomers geklede
scouts boerenkool met worst, jus en
spekjes. Na het eten van deze Hollandse lekkernij, gingen de scouts
op reis naar tropische eilanden als

Aruba, Bonaire, Ibiza en Hawaï om
te bodyboarden, cocktails te shaken,
beachvolleybal te spelen, een
duin te beklimmen, kokosnoten te
vangen, zandkastelen te bouwen en
meer zomerse spelen te doen. Ook
was er binnen een echt zwembad
gebouwd waar de scouts lekker in
konden dobberen.
Zo is 2012 voor Scouting Jan van
Speyk erg goed begonnen: weer
een jaar vol leuke acties, kampen
en scoutingavontuur! Meer info en
foto´s op www.janvanspeykgroep.nl.

Turnselectie GVM even topsporter...
De leden van turnselectie GVM ’79
hebben hun hart op kunnen halen
in het gloednieuwe Sportcentrum
Ookmeer. Daarin bevindt zich een
enorme turnhal die ingericht is om
op topniveau te kunnen turnen. Er
ligt een speciale verende en deels
bewegende vloer en er staan vaste
opstellingen. Sommige toestellen
hangen aan het plafond en kunnen

bij gebruik van de zaal automatisch
naar beneden worden gelaten.
Kortom een fantastische ervaring
voor de turnsters, die zich even een
‘topsporter’ waanden. Dit is mogelijk gemaakt door de sponsoring
van Cartouche Veenbrink, vader van
turnster Babette. De selectie is hem
erg dankbaar voor zijn sponsorbijdrage!

Twee bekers voor Argon Champions
League-team Celtic

Zondag jl. werden de jongens van
het Champions League-team Celtic
van Argon verrast met maar liefst
twee bekers. Gedurende het seizoen
hebben de jongens er alles aan
gedaan om winnaar te worden van
de interne competitie van Argon.
Lang zag het er naar uit dat ze een
goede kans maakten, maar in de
laatste paar wedstrijden moesten
zij in drie andere teams hun meer-

Mijdrecht

Prof. Ouweneel
te gast bij LEEF!
Aanstaande zondag 22 januari
spreekt prof. Willem Ouweneel in
een dienst van LEEF! evangelische gemeente Mijdrecht.
Ouweneel is gepromoveerd in de
biologie, filosofie en theologie en
heeft talloze boeken geschreven.
De dienst wordt gehouden in De
Meijert, Dr. J. van der Haarlaan
6 in Mijdrecht. Aanvang 10.00
uur. Er is crèche. Voor de kinderen
van 2 ½ t/m 12 jaar is tijdens
de dienst een eigen samenkomst.
Meer info: www.waaromleefje.nl.

BoerenkoolStrandFuif groot succes!

Zaterdag: vierde Prinsendweilbal
Morgenavond, zaterdagavond 21
januari, vindt de vierde editie van dit
dweilorkestenspektakel plaats in het
AJOC clubgebouw ‘Immitsj’ aan de
Windmolen 75 te Mijdrecht.
De zaal is vanaf 19.30 uur open.
VIOS dweilorkest DORST en
AJOC’s carnavalsvereniging De Huts
Geklutste Kliek (AJOC) hebben een
aantrekkelijk programma samengesteld met zes dweilorkesten, samen
goed voor zo’n 120 live muzikanten.
Dit jaar treden op Nix Dus en de

Keietoeters uit Noordwijkerhout, de
Blaasbalgen uit Leidschendam, de
Flierefluiters uit Sassenheim en de
Utlopers uit Sneek. Muzikale toppers
die de nodige dweilprijzenprijzen op
hun naam hebben staan. Uiteraard
ontbreekt ook dweilorkest Dorst niet
op haar eigen feestje, dat begint om
20 uur. Om uiterlijk 24 uur wordt
het dweilwerk afgesloten. Na middernacht is het podium voor AJOC’s
huis-dj Tienus. Meer informatie:

www.prinsendweilbal.nl.

dere erkennen. Zo
kwam het dat zij
zondag de beker in
ontvangst namen
voor de vierde
plaats. Maar zoals
zij zelf zeggen; ze
waren toch maar
mooi het ‘drie na
beste team’!
Tot grote vreugde
van de mannen,
bleken ze echter ook bovenaan te
staan in de strijd om de Penaltybokaal. Niet één, maar twee bekers
dus voor het wit-groene team.
Gefeliciteerd Adne, Arnout, Filip,
Finn, Julian, Matteo, Mike, Rik
en Vincent! Onder de bezielende
leiding van jullie leiders Giovanni
Auciello en Erik van Rossum hebben jullie een prima potje gevoetbald de afgelopen maanden.
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Samen brunchen in De Kweektuin
Op zondag 5 februari organiseert
De Baat samen met De Kweektuin
een brunch voor 65+ers. De brunch
bestaat o.a. uit lekkere broodjes
met diverse soorten beleg, jus d’
orange, koffie of thee. De kosten
voor deze brunch, die duurt van
11.30 tot 14 uur, bedragen 5 euro
per persoon.
Wie niet in de gelegenheid is om
zelf naar De Kweektuin te komen,

kan gebruik maken van de vervoersdienst. De kosten voor vervoer
bedragen 3 euro. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Voor
informatie en/of aanmeldingen kan
men terecht bij een van de Servicepunten, tel. 0297 597600. Aanmelden kan tot vrijdag 3 februari
12:00 uur.
Adres van De Kweektuin:
Tuinderslaan 10, Mijdrecht.

Gepaste thuiskomst voor Dakar rallyrijder
Dinsdag jl. keerde Patrick Andriessen
uit Baambrugge terug uit Lima, Peru,
na voor het team Autotrack.nl als navigator op de ondersteuningstruck te
hebben meegereden tijdens de Dakar
Rally 2012, die werd verreden door
Argentinië, Chili en Peru. Dit, volgens
kenners, laatste echt grote avontuur
van de wereld is door Patrick en
zijn team afgesloten met een eerste
plaats in hun klasse en een 25ste
plaats in het totaalklassement bij de
trucks. Door zijn buren is hij bij terugkomst op passende wijze gehuldigd.

Instituut Périne opent prominent
huidverzorgingsinstituut

Mijdrecht

Vivian van Nieuwkerk
te gast bij de Passage

Met een drukbezochte openingsreceptie is vorige week donderdag Instituut
Périne aan de Genieweg in Mijdrecht
officieel geopend. In een gloednieuw
en sfeervol pand van maar liefst 270
m2 gaat Périne Heerooms met haar
team aan de slag met innovatieve
behandelingen en adviezen op het
gebied van anti-ageing en huidverbetering. Périne is door Pascaud Beauty
Innovations uitgeroepen tot Pascaud
Experience instituut. “Doordat wij per
jaar een groot aantal behandelingen
met het Pascaud concept uitvoeren,
hebben we een optimale ervaring

en kunnen voor de cliënt het hoogst
haalbare resultaat behalen. Onze salon
heeft alle technieken, apparatuur
en kennis in huis om de huid snel en
effectief te verjongen! Op de bovenverdieping van ons pand bieden we
het exclusieve Pascaud Experience
Instituut van de regio. En daar zijn wij
best trots op!”, aldus Périne, die ook
regelmatig in deze krant schrijft over
tips en adviezen op het gebied van
huidverbetering. Zaterdag jl. was er
een open huis met demonstraties voor
relaties en belangstellenden.
foto's rob isaacs

Na op zijn weblog te hebben aangegeven dat hij geen zandduin meer kon
zien, vonden zijn buren dat er nog
één duin te nemen was. Namelijk een
berg zand gestort op de toegang naar
het erf van zijn woning.
Na ook deze duin succesvol te hebben
genomen, werd Patrick onthaald door
buren en familie onder het genot van
een glas champagne.
Voor wie de belevenissen van Patrick
nog eens wil ervaren kan dit nalezen
op zijn weblog:

Passage
Mijdrecht
is een
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging.
Op 26
januari
komt met
bijeen
voor een
luchtig programma met een bijzondere spreekster. Plaatsgenote
Vivian van Nieuwkerk vertelt deze
avond het quilten. De oudste quilt
dateert uit de Romeinse tijd.
De oudste quilt uit Nederland is
een poppendekentje, zoals hier
afgebeeld en is gemaakt in 1680.
Vivian van Nieuwkerk vertelt
meer over het maken van quilts en
toont voorbeelden haar werk. Wie
zelf één of meerdere quilts heeft,
kan deze na de pauze showen.
Adres: Gebouw Irene aan de
Kerkstraat en de avond begint om
20.00 uur. Niet alleen vaste leden
maar ook degenen die interesse
hebben in het maken van quilts
zijn van harte welkom.

De Hoef

www.patrick-andriessen.nl.

’t Anker bij Karin van Dierendonck
In het kader van hun project Hoofse Bloemen exposeert de schildersgroep
van Inloophuis ’t Anker twee grote schilderijen op de Tuinderslaan in
Mijdrecht, waar het atelier van Karin van Dierendonck is gevestigd. Alle
schilderijen en foto’s gemaakt tijdens dit project worden komende zomer
vanaf 2 juli tentoongesteld in het Gemeentehuis. De schildersgroep wil
graag enthousiaste mensen in hun midden opnemen. Schilderservaring is
niet nodig. De groep werkt elke donderdagmiddag vanaf 13.00 uur in de
kantine van Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Men kan zo binnenlopen. Ook wie kennis wil maken met andere activiteiten van het Inloophuis is welkom. Meer informatie op www.inloophuishetanker.nl.

Makelaar schenkt koe aan WereldOuders
De ludieke kerstboom verkoopactie van Raad-Huis makelaardij uit
Abcoude heeft een mooi bedrag
opgeleverd voor WereldOuders, dat
kinderen in Latijns-Amerika een
thuis geeft. Roeland Hillen heeft
samen met zijn team bestaande uit
Nathal, Bernadette en Tom keihard
gewerkt om uiteindelijk 600 euro te
kunnen overmaken. “Wij hebben een
ontzettende leuke tijd gehad tussen
onze kerstbomen en zijn blij met het
resultaat”, aldus Roeland. Tijdens het
overhandigen van de cheque ontstond
het idee om het geld concreet te
besteden aan de aanschaf van een
koe voor de gemeenschap. “Dat is
het grote voordeel van een kleinere
organisatie, wij kennen de exacte
behoefte van onze kinderen en vullen
die zoveel mogelijk rechtstreeks in,”
vertelt Pauline Lemberger die met
passie praat over haar organisatie

Kort nieuws

‘WereldOuders’. Roeland Hillen:
“Volgende kerst staat Raad-Huis
er weer met onze top bomen, wij
hebben zoveel leuke reacties gehad,
maar nu weer terug naar onze core
business: huizen verkopen”!

Kaarten en kienen in
de Springbok
Trek in een half varken? Dan zit u
goed bij Het Hoefse Jeugdkamp!
Vrijdag 27 januari organiseert
men weer het kaarten en kienen
om geld in te zamelen voor Het
Hoefse Jeugdkamp. Vegetariërs
en andere belangstellenden zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Behalve klaverjassen om een half
varken is er ook de mogelijkheid
om een speelgoedbon, dinerbon
of zelfs een Nintendo DSI te
winnen met Kienen. Ook is er een
verloting van een reischeque ter
waarde van € 125,-! Aanvang
19.30 uur in De Springbok aan De
Oostzijde in De Hoef.
Wilt u Het Hoefse Jeugdkamp
willen sponsoren door prijzen ter
beschikking te stellen? Vrijdag
27 januari vanaf 15.00 staan de
kampleiders klaar om deze in ontvangst te nemen bij De Springbok.

V.l.n.r. Pauline, Bernadette, Tom en
Roeland (Nathal ontbreekt).

Vakantiemarkt bij Karwei
Heeft u ook zo’n zin in vakantie?
Op zaterdag 21 januari staat Karwei Mijdrecht geheel in het teken
van vakantie: voor de liefhebbers
van wintervakanties zijn er allerlei
‘winterse’ artikelen te koop, de
kinderen kunnen een vogelvoederketting knutselen voor de thuisblijvende vogeltjes, en de ouders
kunnen onder genot van een glaasje
Glühwein inlichtingen inwinnen bij
een kraam van Arke Reisbureau

over een wintersportvakantie. Maar
ook voor degenen die liever op
zomervakantie gaan is er genoeg
te koop en te doen: De ‘zomerse’
artikelen zijn van zolder gehaald,
kinderen kunnen een zonneklep
maken, de ‘cocktails’ staan klaar, en
ook voor de zomervakanties kunt u
bij de kraam van Arke Reisbureau
terecht. Bovendien is er, om de
sombere dagen wat op te fleuren,
een demo ‘creatief met verf’.
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Zaterdag jl.moesten de meisjes
van CSW MF1 al vroeg aantreden
voor het KNVB-bekerduel tegen
de jongens van ’s Gravenland F3.
CSW MF1 was voor de winterstop
als eerste geëindigd in de KNVB
bekerpoule en nu wachtte een
spannende wedstrijd, omdat het
nu om het knock out systeem
gaat. De meisjes van CSW wisten
wat hun te doen stond; winnen!
Het werd een 0-4 overwinning.
Op naar de volgende ronde van de en wie weet naar nog meer. Ben jij een
sportief meisje en lijkt het jou leuk om te voetballen, kom dan eens kijken
bij CSW. De meisjes van CSW F1 spelen zaterdag om 08.45 uur weer voor de
competitie en treden dan aan tegen de jongens van De Vecht F4.

Zondag jl. speelden de Glasgow
Rangers uit de UEFA-cup van Argon
zich naar een mooie tweede plaats.
De jongens Nick, Stijn, Zeppe,
Tycho en Kik (zie foto van links naar
rechts) speelden onder leiding van
coach Van Scheppingen een prima
laatste wedstrijd met de eindstand
4-3. Na afloop werd er een mooie
beker in ontvangst genomen. Een
prijs om trots op te zijn!

De Algemene Weesper Hengelaarsbond heeft zaterdag jl. op de
Vinkeveense Plassen 119 karpers
uitgezet. ’s Morgens vroeg werd
de partij rechtstreeks vanuit
Frankrijk aangeleverd bij Jachthaven de Wilgenhoek. Het betrof
zowel schub- als spiegelkarper,
variërend tussen de 1,5 kg en 7
kg. Alle karpers zijn gewogen,
gemeten en op de foto gezet. De
spiegelkarpers hebben ieder hun
eigen herkenbare schubbenpatroon. Degene die een spiegelkarper vangt, kan
deze terugmelden aan de AWHB met een foto, zodat gevolgd kan worden hoe het
met de karpers gaat. De Vinkeveense Plassen zijn een geliefd viswater, en toegankelijk voor iedereen met een VISpas van de AWHB.
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Familieberichten
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Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

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

Volledig begeleid door één persoon

24 jan 2009 Lieve Wiebe 24 jan 2012

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Al 3 jaar niet meer voelen aan je haren,
Geen kusjes meer op je wang
Nu doe ik het in mijn dromen en hou je stevig vast.
We missen jou zo
Papa, Mama, Thomas en Emile †

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

Kort Nieuws
Amstelhoek

Buurtverenigingbingo
Zaterdag 21 januari is er weer
bingo bij Buurtvereniging Amstelhoek. Aanvang 20.00uur en de zaal
is open vanaf ca. 19.00 uur.
Er worden tien ronden gespeeld
met mooie prijzen. De organisatie
rekent als vanouds op een grote
opkomst. Adres: Engellaan 3a,
Amstelhoek.

Abcoude

Wilgen knotten aan
de Hollandse Kade
Zaterdag 21 januari wordt er
onderhoud gepleegd aan de Hollandse Kade vanaf de spoorbaan. De
Landschap Werkgroep Abcoude organiseert weer een leuke werkdag
op deze historische plek. Deze dag
wordt het laatste deel van de Kade
afgemaakt waar begin november
begonnen is. De werkdag staat
weer in het teken van het snoeien
van knotwilgen en het afzetten van
elzen en essenbosjes. Het hakhout
wordt op rillen gezet waar het weer
nut heeft voor de dieren op de kade.
De start is om 09.00 uur met koffie
bij de caravan. Deze staat geparkeerd op de oude spoorbaan aan de
achterkant van de kade. Je kunt de
caravan bereiken door het fietspad
te volgen dat langs de spoorbaan
ligt vanaf het station Abcoude of
vanuit Amsterdam Zuid-Oost.
Voor gereedschap en een lekkere
lunch wordt gezorgd. Trek warme
waterdichte kleding en schoeisel
aan. Neem voor vragen of inlichtingen contact op met Koos van der
Weijde via koos@lpretail.nl of tel.
0654-684793.

Den Ouden Binnen opent nieuw pand aan Genieweg in Mijdrecht

“Elke woonwens is hier te vervullen”
Na twaalf jaar gevestigd te zijn geweest aan de Mijdrechtse Rendementsweg is woonwinkel Den Ouden Binnen onlangs verhuisd naar een
geheel nieuw pand aan de Genieweg 10, eveneens in Mijdrecht.
door anja verbiest foto patrick hesse

Oorspronkelijk komt de familie Den
Ouden uit Kockengen. Paul den
Ouden vertelt: “Mijn opa begon ergens in de jaren twintig, dertig van
de vorige eeuw met het venten van
stoffen voor kleding. Met een kar
vol stoffen ging hij langs de deuren.
Na enige tijd opende hij een winkel
voor textiel in Kockengen. Later
kwamen daar niet alleen stoffen bij
om gordijnen te maken en meubels
te bekleden, maar bijvoorbeeld ook
vloerbedekking. Mijn ouders namen
de winkel rond 1960 van mijn opa
over en bouwden die uit tot een
complete woninginrichtingszaak.
Nadat we in 2000 naar Mijdrecht
waren verhuisd, zijn mijn compagnon Cok Jongeneel en ik daarmee
doorgegaan. Zo hebben we ons de
afgelopen jaren, samen met ons
team van inmiddels tien mensen,
ontwikkeld tot een allround woninginrichter en projectstoffeerder.”
Een belangrijke reden voor Den Ouden om te verhuizen, was de moge-

lijkheid een groter aantal vierkante
meters te kunnen betrekken én de
winkel in te richten naar de trends
van deze tijd. “Toen dit pand op ons
pad kwam, was het al snel duidelijk
dat we zouden gaan verhuizen.
Alles is hier geheel naar eigen wens
en idee ingedeeld, inclusief een
lift naar de eerste verdieping. Niet
alleen handig voor onszelf, maar
zeker ook voor klanten die wat
minder goed ter been zijn.”
In het nieuwe pand is naast de
winkel ook nog volop ruimte voor
het magazijn, een kantine, een
vergader- en ontvangstruimte en
diverse kantoren, van waaruit een
stevige houten trap direct naar het
magazijn leidt.
Den Ouden: “We kunnen in principe
alles leveren, voor elk budget,
van een enkel rolgordijn of een
mooie houten vloer tot de volledige
inrichting van een kantoorpand.
Iedereen is welkom voor een

vrijblijvend bezoek en advies, onze
drempel is echt niet hoog. Iedere
klant verdient - en krijgt - dezelfde
aandacht. We voeren een groot aantal merken, waaronder ook merken
met een heel goede kwaliteit voor
een kleinere portemonnee.”
In de nieuwe winkel aan de Genieweg, die woensdag 25 januari
officieel geopend wordt maar waar
de klanten de dag na de verhuizing
meteen alweer welkom waren, presenteert Den Ouden naast raamdecoratie en harde en zachte vloerbedekking, artikelen die hij altijd al in

het assortiment had, voortaan ook
traditionele houten vloeren en, in
samenwerking met de Mijdrechtse
Zonwering Specialist, een grote collectie buitenzonwering.
Paul den Ouden: “Die buitenzonwering, een mooie aanvulling op onze
binnenzonwering en raamdecoratie, presenteren we op de eerste
verdieping. We hebben daar een
speciaal terras voor aangelegd, om
alle mogelijkheden goed te kunnen
laten zien. Dat ziet er heel gezellig
uit. Kom maar eens kijken, de koffie
en thee staan klaar!”

De consulent is o.a. vertrouwenspersoon en adviseur. Zij zet zich in
om de oudere met dementie zo lang
mogelijk in de eigen vertrouwde
omgeving te laten wonen en ondersteunt de mantelzorgers, regelt
het toeleiden naar diagnostiek en
begeleidt bij het zorgaanbod in de
thuissituatie. De dementieconsulent
werkt nauw samen met de huisartsen, thuiszorg en de ouderenadviseur
van Tympaan.

Corlien Klijnsma is dementieconsulent voor de regio vanuit Ketenzorg
Dementie West Utrecht. Zij is gastspreker tijdens het Alzheimercafé
Abcoude op woensdagmiddag 25
januari a.s. van 14.00 tot 15.30 uur,
Dorpszicht 22, Abcoude. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor
iedereen die belangstelling heeft.
Voor meer informatie of vragen over
vervoer kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg van Tympaan, mob
06–45103660.

Vergeetachtig? Dementieconsulent geeft antwoord

Alzheimercafé Abcoude 25 januari 2012
Wordt u vergeetachtig? Heeft u het idee dat uw partner zich anders gaat
ving gevraagd. De consulent draagt
gedragen? Heeft u het gevoel dat er
iets aan de hand is, maar weet u niet bij aan het verhogen van de kwaliteit
precies wat, dan is er sprake van het van zorg thuis, het voorkomen van
onnodige opname en de kwaliteit
‘niet pluis’-gevoel. De dementieconvan leven voor de dementerende,
sulent is aanspreekpunt voor al uw
diens partner en naaste familie. U
vragen. De zorg thuis voor iemand
kunt kosteloos gebruik maken van
met een (beginnende) dementie is
deze dienst.
zwaar. Emotioneel, geestelijk en
praktisch wordt veel van de omge-
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SV Argon heeft drie hoofdsponsors

Het gaat om de continuïteit van de vereniging
Ruim 22 jaar kon sportvereniging Argon rekenen op de steun van hoofdsponsor Midreth. De rol van
hoofdsponsor is inmiddels overgenomen door Event Station, Bolton en Rabobank Rijn en Veenstromen.
Wij spraken met vertegenwoordigers van de drie bedrijven over het belang van sponsoring voor
Sportvereniging Argon.
door piet van buul

“We zijn erg blij dat deze bedrijven
bereid zijn gebleken om ons te steunen,” zegt Pieter Koeleman, voorzitter van de Stichting Topsport Argon.
“Toen Midreth onverwacht wegviel,
bleek eens te meer hoe kwetsbaar je
bent met één hoofdsponsor. Met deze
drie bedrijven is er een betere spreiding tot stand gekomen en zijn we
minder kwetsbaar. We rekenen er op
dat de continuïteit van de vereniging
hiermee voor een lange periode is
gewaarborgd.” Dat is ook precies wat
de bedrijven beogen. Ruud van der
Vliet van Rabobank Rijn en Veenstromen: “Argon is de grootste sportvereniging van Mijdrecht, met heel
veel jeugdleden. Het belang van zo’n
club wordt nogal eens onderschat.
Het gaat er namelijk niet alleen om
dat de jeugd goed leert voetballen
en daar plezier in heeft. Je bent met
teamsport bezig en je hebt daarin
ook een opvoedende taak. Wanneer
dat goed wordt aangepakt hebben
we daar met z’n allen op termijn veel
baat bij. En naast de actieve sportbeoefenaars zijn er nog vele tiental-

foto patrick hesse

len vrijwilligers betrokken bij het
reilen en zeilen van de vereniging.
Zij vinden daarin ook een nuttige
tijdsbesteding. De vereniging vervult
dus een maatschappelijk belangrijke
functie. Dat sluit perfect aan bij onze
activiteiten als bank. Ook Rabobank
hecht grote waarde aan het leveren
van een bijdrage aan de lokale en
regionale gemeenschap.”
Een insteek die ook geldt voor de
beide andere sponsors, Arjan Ton
van Bolton: “We zijn weliswaar een
Zegveld/Woerdens bouwbedrijf, maar
werken in de hele regio inclusief de
Ronde Venen. Daarmee voelen we
dan ook zeker een betrokkenheid.
Bolton vindt het belangrijk om met
deze sponsoring maatschappelijk bij
te dragen en iets terug te doen voor
de Rondeveense gemeenschap.” Dat
geldt eveneens voor John den Hollander van Event Station, een bedrijf
dat bij de organisatie van tal van evenementen in de regio betrokken is.
Topklasse
Het eerste team van Argon speelt in

de Topklasse van de KNVB en is het
boegbeeld van de vereniging. “De
stichting Topsport is verantwoordelijk
voor de selecties van het eerste en
tweede elftal,” zegt Pieter Koeleman. “Wij hebben voor een aparte
structuur gekozen om de top beter te
kunnen steunen. Maar er blijft een
verwevenheid met de rest van de
vereniging en die is heel belangrijk.”
Voor de Rabobank is dat laatste een
van de kernpunten. Ruud van der
Vliet: “Wij zouden niet sponsoren
als het niet om de hele vereniging
zou gaan. Het gaat ons vooral om
de maatschappelijke functie van de
vereniging. Natuurlijk is het prachtig
wanneer het topteam goed draait.
Maar voor ons zijn vooral ook de
jeugdteams heel belangrijk. Daar ligt
de toekomst van de vereniging en het
is zaak dat de jeugd goed wordt opgeleid zodat de doorstroming naar de
hogere teams verzekerd is.” Wat dat
laatste betreft wijst Pieter Koeleman
er op dat Argon over een heel goede
jeugdopleiding beschikt. “En natuurlijk stromen al die jonge talenten niet

Diet solutions

Even afvallen bestaat niet...
“Veel (en ook weinig) afvallen gaat niet van de
ene op de andere dag...” Dat klinkt vreemd uit
de mond van Martine Hoogendijk, voedingsdeskundige en gewichtsconsulente van Diet Solutions. Als eigenaar van deze succesvolle praktijk,
begeleidt ze wekelijks tientallen mensen bij
het verliezen van gewicht. Haar klanten slagen
er vrijwel allemaal in het streefgewicht binnen
afzienbare tijd te behalen. Naast het eten van
salades en veel gezonde groenten, het drinken
van water en wat beweging, helpt een topkwaliteit eiwitdieet de vetverbranding op gang.
Maar dan...? Dan gaat het er om dat men zich
een goed voedingspatroon aanleert en niet
terugvalt in oude gewoontes. Alleen dan houdt
het succes ook op langere termijn stand. Het
klinkt als een open deur, maar is de realiteit
van alledag. In de aanpak van Diet Solutions
wordt voorzien in een geleidelijke, gefaseerde
terugkeer naar een normaal voedingspatroon
met normale voedingsmiddelen. Soms is men
ongeduldig en houdt een klant het na het
bereiken van het streefgewicht voor gezien.
Dat is jammer, want het terugval risico is dan
aanzienlijk.

“De fasen waarin het nieuwe voedingspatroon wordt
aangeleerd zijn minstens
zo belangrijk als de fasen
waarin een klant afvalt,”
aldus Martine Hoogendijk.
“Dat afvallen lukt wel,
maar voorkomen dat de
kilo’s er weer aankomen
is moeilijker en natuurlijk
minder spectaculair.” Dat
laatste benadrukt ze heel
vaak in de consulten. Want
afgezien van mooi en lelijk,
speelt de gezondheid van
de persoon een hele belangrijke rol. En dat
overgewicht slecht voor de gezondheid is, is
inmiddels voor een ieder wel duidelijk. Het afleren van slechte gewoontes is vaak een kwestie
van vallen en opstaan, daar moeten we de ogen
niet voor sluiten. Samen gaan we opzoek naar
de manier waarop we die valkuilen kunnen
omzeilen. Diet Solutions is gevestigd in Abcoude
en Blaricum. Kijk voor meer informatie op

www.dietsolutions.nl.

Marjolein Macrander leest voor bij boekhandel Sprey
Een paar dagen staat het voorlezen deze
week in de spotlights tijdens de Nationale
Voorleesdagen. Bekende Nederlanders lezen
voor op scholen en kinderdagverblijven. In
Abcoude geet Theatermaker Marjolein Macrander a.s. zaterdag 21 januari van 15 tot
16.30 uur een doorlopende voorstelling bij
boekhandel Sprey. En wie Marjolein
Macrander kent, weet dat het niet een
gewoon voorleesverhaaltje wordt. Dit wordt
theater! Marjolein Macrander is docent
drama in Abcoude en actrice. Kinderen van
alle leeftijden zijn welkom. Marjolein leest
voor en boekhandel Sprey zorgt voor limonade en spekkies.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal
voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De
Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben
als doel het voorlezen aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo
worden kleintjes grote lezers.
Voorlezen blijft leuk, ook als kinderen al
zelf kunnen lezen. Want wat is nou knusser
dan een boekje lezen voor het slapen gaan?
Ontdek de voorleesboeken voor alle leeftijden
bij boekhandel Sprey.

V.l.n.r. Ruud van der Vliet (Rabobank), John den Hollander (Event Station), Pieter
Koeleman (Stichting Topsport Argon) en Arjan Ton (Bolton Bouw) staan als één
man achter Sportvereniging Argon.
allemaal door naar het eerste team.
Er wordt ook door andere verenigingen aan ze getrokken. Maar dat
is altijd al zo geweest. En we zijn er
ook wel trots op wanneer jongelui
die hier zijn opgeleid uiteindelijk echt
doorstoten naar de landelijke top.”
Arjan: “Argon trekt op zijn beurt
ook weer jeugd van buiten aan. Het
is goed dat Argon een dergelijke uitstraling heeft en dat zij een voorbeeld
is waar de jeugd tegenop kijkt.”
Breed draagvlak
Argon streeft naar een breed
draagvlak. Dat geldt niet alleen voor
de inbreng van drie hoofdsponsors.
Daarnaast zijn er zo’n 250 ‘kleinere’
sponsors, die op allerlei manieren
bijdragen aan de continuïteit van
de vereniging. Dat zijn veelal lokale
bedrijven. Maar ook particulieren
kunnen een bijdrage leveren. Pieter
Koeleman: “Ondanks het feit dat veel
werk door vrijwilligers wordt gedaan,
zijn er flink wat kosten. En we willen
de contributie natuurlijk zo laag
mogelijk houden om zoveel mogelijk
jeugd in de gelegenheid te stellen lid
te worden.”
Er worden regelmatig bijzondere
activiteiten georganiseerd. John den
Hollander: “Op 11 februari a.s. organiseren we een grote benefietvond.

Die is er niet alleen op gericht om
geld in te zamelen, maar zo’n gezellige avond is ook een ontmoeting met
mensen uit alle geledingen van onze
gemeenschap. Er worden contacten
gelegd en er wordt genetwerkt. Op
29 maart beleggen we een speciale
sponsoravond. Die is bedoeld voor
de sponsors en daar praten we met
elkaar over de vraag hoe we Argon
nog beter kunnen steunen. En op 11
mei is er weer de traditionele veiling
waarvan de opbrengst naar Argon
gaat.”
Voetbalplaatjes
Binnenkort start er een bijzondere
actie. Er worden van alle spelers
van Argon, van de jeugdelftallen tot
en met de selectie voetbalplaatjes
gemaakt. Die worden dan verspreid
via de Rabobank en de winkels in
Winkelcentrum De Lindeboom. Op
die manier kan men op jacht naar de
complete verzameling Argonauten.
“We willen op deze manier Argon
letterlijk nog meer gezicht geven.”
De drie hoofdsponsors hebben elkaar
inmiddels gevonden in hun gezamenlijke steun aan Argon.”Door samen
op te trekken willen ook een symbool
afgeven dat we ons samen sterk willen maken voor de toekomst.”

Uitvaartverzorging Finnema
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen
beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week Peter Chattelin, oprichter van de Pink Floyd tributeband
Pink Project.

Tributeband Pink Floyd

“Wij hebben Pink Floyd bestudeerd”
Wanneer begon je interesse voor Pink
Floyd?
“Mijn passie is begonnen in 1980,
toen ik het concert van The Wall
in Earl’s Court bezocht. Een goede
vriend zei dat Pink Floyd een geweldige show had. Ik was totaal
geen Floyd-fan, ik luisterde graag
naar country en western. De impact
van deze show en de muzikanten,
en vooral het charisma van zanger
en basgitarist Roger Waters, was
onvergetelijk en spectaculair. Het
was helemaal te gek.”

Ik las dat je Pink Floyd hebt bestudeerd.
“Iedereen heeft binnen een band
vaak een idool. Voor mij is dat Roger Waters. Vooral de manier van
zingen, zijn stemgeluid en hoe hij
bas speelt spreken mij heel erg aan.
Zijn intonatie geeft vorm aan de
dramatiek van de songs. Ik vind ook
zijn teksten, waarin een ongelofelijk
mooie boodschap voor de mensheid
zit, extreem goed. Niemand –zelfs
niet John Lennon of Paul McCartney- kan zijn teksten zó in elkaar
vlechten. Zijn kritische teksten gaan
over maatschappelijke onderwerpen. Dat hoor je vooral in de
nummers uit The Wall, of op de lp’s
Wish You Where Here (uit 1975) of
Animals (uit 1977). Na het bezoek
aan Londen ben ik direct begonnen
om te leren zingen en basgitaar te
spelen, maar wel als Roger Waters.
Na achttien jaar van eindeloos
oefenen, waaronder het bekijken

van video’s, heb ik uiteindelijk in
1994 het Pink Project opgezet.
Toen voelde ik mijzelf goed genoeg
om dat te doen. Ik vind Waters geen
hele goede muzikant, de groepsleden van Pink Floyd hebben samen
een chemie. Dat geldt ook voor ons
als Pink Project, wij zijn geen van
allen topmusici.”

Pink Floyd was vroeger voor de echte
muziekliefhebber, de freaks.
“Onze show is voor muziekliefhebbers, je hoeft niet de muziek van
Pink Floyd te kunnen begrijpen om
naar onze voorstelling te gaan. Er
was vroeger met Floyd meer sprake
van muziek voor freaks. Inmiddels
is hun muziek voor iedereen breed
toegankelijk.”

In een van de recensies las ik dat
jullie van Pink Floyd een ‘fenomenale
imitatie’ neerzetten.
“Wij zijn geen imitatieband, maar
een tributeband. Vroeger waren wij
een Pink Floyd coverband. Wij hebben ons volledig toegelegd op Pink
Floyd, maar het is geen aanbidding.
Roger Waters is niet heilig. Wij
hebben wel dezelfde gitaren en
versterkers gekocht.”

Op 1 september spelen jullie, net als
vorig jaar, weer in Ahoy.
“Dat is echt een hoogtepunt. In
Ahoy spelen we meer nummers
van Dark Side of The Moon, tijdens
de theatertour brengen we de
rockopera The Wall (uit 1979). Na

deze Wall tour gaan we starten
met ‘Floyd Through The Years’, een
‘best of’ tour met nummers van de
verschillende Pink Floyd lp’s.”

Zaterdag 21 januari: jaarlijks donateursconcert

Concordia: Nieuwjaarsklanken in De Boei

Pink Project is 28 januari te zien in
Schouwburg Amstelveen.
www.pinkproject.nl
www.schouwburgamstelveen.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter: @
ERELOGE

Regiokoor De Ronde Venen pakt uit met koor Jubilate Deo
Noteert u vast 11 maart in uw
agenda. Op die datum bent u
uitgenodigd om te komen luisteren in de RK Kerk Johannes
de Doper in Mijdrecht naar een
bijzonder concert van Regiokoor
De Ronde Venen, dat die middag
samen met het koor Jubilate
Deo uit Alphen aan den Rijn diverse werken van Haydn, Mozart
en Schubert ten gehore brengt.
Regiokoor De Ronde Venen heeft
zich in haar relatief korte bestaan
ontwikkeld tot een koor van
klasse. Zo maar een greep uit succesvolle concerten: een optreden
in het Concertgebouw met o.a.de
Krönungsmessse; een lustrumuitvoering met het Requiem van
Mozart en werken van Schubert,
Vivaldi, Haydn, Zelenka. Ook het
laatste concert, op 6 november jl.
in kerkelijk centrum De Rank was
een topper, met ditmaal tevens enkele lichtere werken uit bekende
musicals.
Al geruime tijd bereid het koor
zich nu intensief voor op een
volgend concert, met weer een geheel ander kaliber. Er wordt groot

Op zaterdag 21 januari a.s. organiseert Brassband Concordia haar
jaarlijkse donateursconcert. Dit
jaar presenteert het orkest een
spetterend nieuwjaarsconcert met
een luchtige sfeer met een afwisselend repertoire. U hoort klassieke
muziek van Strauss en Puccini,
maar ook van Stevie Wonder. Ook
de jeugd zal zoals gebruikelijk weer

van zich laten horen. Zowel het opleidingsorkest als de blokfluitgroep
leveren een bijdrage aan het concert. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Stephan Koppelaar.
Het concert vindt plaats in De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen, en begint
om 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.30 uur. Toegang 8 euro. Donateurs en kinderen betalen 4 euro.

Bijzondere expositie bij stichting Tympaan

uitgepakt, en in samenwerking met
het koor Jubilate Deo uit Alphen
aan de Rijn worden werken ten
gehore gebracht van Haydn, Mozart
en Schubert.
Een groot deel van het programma
wordt in beslag genomen door de
uitvoering van Haydn’s “Missa in
tempore belli”, beter bekend als de
Paukenmesse, een prachtig muziekstuk voor koor, vier solisten en
orkest.

De eerste uitvoering vindt plaats in
Alphen aan de Rijn op zaterdag 10
maart; op zondag 11 maart is men
welkom in de RK Kerk Johannes
de Doper in Mijdrecht. Het concert
in Mijdrecht begint om 15.00 uur
en staat als altijd onder leiding van
dirigent Gert J. Hans.
Vanaf heden zijn reeds toegangskaarten verkrijgbaar via de koorleden. Meer informatie over het Regiokoor vindt men op onze website

www.regiokoorderondevenen.nl.

In de Angstelborgh, Dorpszicht 22
te Abcoude, is een bijzondere expositie te zien van schilderes Wil de
Goyer en fotograaf Jos Suiker. De
feestelijke opening vond vandaag,
vrijdag 20 januari plaats om 15.00
uur.
Wil de Goyer, die 11 jaar lang
gewerkt heeft als sociaal cultureel
werker voor Stichting Tympaan,
schildert landschappen en portretten. Sinds 2005 is zij amateur
kunstenaar en vanaf haar pensioen in 2011 schildert zij fulltime.
Jos Suiker fotografeert foto’s van
landschappen in zwart / wit. De
foto's die geëxposeerd worden

dateren uit de jaren zeventig tot
heden. Jos Suiker en Wil de Goyer
zijn partners en werken heel nauw
samen; de werken passen dan ook
prachtig bij elkaar. De expositie is
op werkdagen in de Angstelborgh te
bezichtigen tijdens kantooruren t/m
20 februari.

DE GROENE VENEN 		

Cultuur
Rondeveense
jongeren organiseren
Amsterdams
dance-evenement
Een groep Rondeveense jongeren, die onder andere deel uitmaken van de organisatie van
succesvolle evenementen als
Royale in Aalsmeer, Vogelvrij
festival en Little Industri in
De Ronde Venen, organiseren
tijdens de Amsterdam Fashion
Week het openbare dance evenement Miss Taylor in Escape
Amsterdam.
Vincent Hessels, Dave van Nieuwkerk, Moreno van der Zon en Mark
Jongkind nemen de bezoekers mee
naar een Vintage lifestyle, waar je
mobiele telefoon uit staat en je afgesloten bent van de buitenwereld.
Een avond waarin je open staat
voor het hier en nu, voor de mensen
om je heen. Een avond waarin je
feest in de puurste vorm. Het wordt
een knallend feest dat de bezoekers
nooit zullen vergeten, met tal van
artiesten die weten wat feesten in
stijl is. Miss Taylor is het openbare
dance feest van de Amsterdam
Fashion Week en op vrijdag 27
januari vindt de première plaats in
Escape Amsterdam.
Steven Quarré, de officiële resident
van het wereldmerk Hed Kandi,
warmt de avond op met de heerlijke en welbekende groovy sounds.
Vervolgens presenteert, een vriend
van Miss Taylor, Johnny de Mol zich
aan het publiek. Hij is een reguliere
verschijning op alle belangrijke
premières in binnen en buitenland
en kan op Miss Taylor uiteraard
niet ontbreken! Op deze avond vol
met unieke gebeurtenissen zal het
duo When Harry Met Sally & Tess
is More iedereen verbazen met
hun performance. Vrouwbewust en
onuitspreekbaar sexy. Met hun opzwepende sets en positieve energie
belichamen zij de feel good vibe.
De talentvolle artiesten Audiophox
en Jazz von D sluiten de avond af in
stijl af met hun knallende muziek.
Audiophox verzorgt regelmatig de
muziek in De Kroon en Jazz von D
werd al snel opgemerkt door grote
jongens als Sunnery James & Ryan
Marciano en bracht een aantal zeer
populaire producties uit. Saxofonist
Ace on Sax en MC Jollygood ondersteunen deze avond de artiesten
en geven de bezoekers het ultieme
gevoel van beleving mee.
Escape
Dat Miss Taylor voor Escape kiest
als locatie is logisch. Het is één van
de grootste clubs in het hartje van
Amsterdam. Al sinds 1986 speelt
Escape een leidende rol in het
Nederlandse uitgaansleven. Een
uniek gegeven in de Nederlandse
uitgaanswereld. De Escape is dan
ook tijdens de prestigieuze Nightlife Awards uitgeroepen tot beste
club van Nederland.
Kijk op www.MissTaylor.nl voor
meer informatie.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Nico van der Linden:

“In het begin heb ik tussen de sperziebonen en aardappels radio uitgezonden”
Hij heeft dezelfde naam als de vaste pianist van Ramses Shaffy, maar
Nico van der Linden uit Mijdrecht is naar eigen zeggen lang niet zo muzikaal aangelegd. Wel heeft ook deze Nico een hart voor muziek. Al ruim
dertig jaar is hij voor zijn hobby radioman in De Ronde Venen en omstreken en sinds een jaar kan men zelfs in Engeland via de ether naar hem
luisteren. De 53-jarige Nico: ‘Radio is altijd al mijn passie geweest. Eerst
als luisteraar, maar al snel zat ik achter de microfoon en de knoppen.”
In 1981 is Nico met zijn hobby
begonnen. Nico: “Ik sloot mij aan bij
Radio Cosmos, een Vinkeveense piratenzender in De Ronde Venen. We
waren met een groepje van een man
of tien en hadden er toen al ontzettend veel lol in. Het voorwerk werd
allemaal thuis gedaan. Daar maakten
we de programma’s. Vervolgens
brachten we de bandjes naar een
jongen die deze afspeelde en verwisselde. Zo maakten we elke zondag
van 10.00 uur tot 17.00 uur radio.
Maar het was een illegale zender en
daarmee hadden we geregeld bezoek
van de Radio Controle Dienst. Menig
keer hebben ze onze apparatuur in
beslag genomen, dan waren we even
stil om vervolgens weer ergens anders aan de slag te gaan. Zo kwamen
we op een gegeven moment in een
kas terecht. Daar zat ik dan tussen de
sperziebonen en aardappels radio te
maken en zelfs daar werden we bijna
weer betrapt. Totdat we in 1984 eindelijk legaal konden opereren onder
de naam Radio Rondevenen.”
Midpoint
Daar begon de hobby pas echt. Nico:
“We startten met een paar uur in het
weekend en breidden steeds verder
uit. Ik was de diskjockey en regelde
de plaatjes via de muziekwinkel. Ook
in die tijd waren we afhankelijk van
de pandeigenaren en konden we niet
op één locatie blijven. Uiteindelijk
verhuisden we in 2001 naar de
Rendementsweg in Mijdrecht en
veranderden we de naam in Midpoint
FM. Na twee jaar op die locatie werd
de programmering gewijzigd. De
muziek werd hipper en ging meer

richting Kink FM. Ik verwachtte
niet dat ik daarmee de doelgroep
kon bereiken en besloot om op te
stappen. Ik kwam bij Rick FM in
Uithoorn terecht en had daar twee
mooie jaren. Toch bleef Midpoint mij
aanspreken. Ik hield het een beetje in
de gaten en merkte dat de programmering weer wat meer naar de oude,
bekende stijl ging en besloot terug te
gaan naar het oude nest. Dit keer met
als extra taak de programmaleiding.
Dat ging erg goed. Daarnaast hielp ik
de jongeren die zich bij ons aansloten met hun programma’s, want
radio maken lijkt soms makkelijk,
maar de combinatie van praten en
techniek is soms erg pittig. Daarom
is het erg belangrijk om goed naar
andere radiozenders te luisteren en
vooral ook je eigen programma terug
te luisteren. Daar kun je namelijk
erg veel van leren. Vooral als je een
foutje hebt gemaakt. In de studio lijkt
die pijnlijke stilte minuten lang te
duren, maar in werkelijkheid is het
maar enkele seconden en dan heeft
de luisteraar het vaak niet eens door.
Zelf luister ik niet elke uitzending
meer na, maar het is wel goed om
zo nu en dan zelf te horen hoe je
overkomt. Hoewel ik met veel plezier
bij Midpoint radioprogramma’s heb
gemaakt, ben ik er vorig jaar om verschillende redenen toch weer gestopt.
Het bood mogelijkheden voor nieuwe
uitdagingen en die kwamen op mijn
pad.” Nico ging weer terug naar Rick
FM in Uithoorn.
Ether versus online
Nu is Nico niet alleen via de ether
te horen, maar ook online. Nico: “Ik

Radioman in hart en nieren Nico van der Linden: “Het is erg belangrijk om goed
naar andere radiozenders te luisteren en vooral ook je eigen programma terug te
luisteren. Daar kun je namelijk erg veel van leren.”
foto patrick hesse
heb een eigen programma genaamd
‘Gouwe Ouwe Club’ waarbij ik voornamelijk hits uit de jaren ’60, ’70 en
’80 laat horen. Daarbij vertel ik dan
interessante feitjes over de artiesten en hun liedjes. Op een speciale
Facebook-pagina “De Gouwe Ouwe
Club” probeer ik de luisteraars bij het
programma te betrekken. Zo plaats
ik elke week de poll “De Plaat Die
Je Raakt” waarbij men kan kiezen
uit drie liedjes. Het liedje waar het
meest op gestemd is, komt in de
uitzending. Dit programma maak ik
in verschillende versies voor twee
zenders. Bij Rick FM zend ik nu elke
zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur uit. Daarbij ga ik naar de studio
waar ik live het programma in elkaar
zet. Daarnaast ben ik op zaterdag en
zondag van 11.00 uur tot 12.00 uur
te horen op Radio NorthSea International. Deze zender is drietalig. In het
weekend hoor je er overdag Nederlandstalige programmamakers en ’s
avonds zijn de Engelsen aan de beurt.
Duitsers mogen vanaf donderdag
tot het weekend radio maken. Deze
zender is in een gedeelte van Londen
via de ether te beluisteren. In de rest
van Europa kun je de zender via het
internet horen. Een stukje nostalgie

Andersoortige kerkdienst Protestantse Gemeente Mijdrecht in De Rank

Over 12 in 2012
De Janskerk van de Protestantse Gemeente van Mijdrecht wordt gerestaureerd. Op zondagmorgen 15 januari jl.
werd in het Godshuis aan de Kerkstraat voorlopig de laatste kerkdienst gehouden. Aan het einde van de dienst
werden Kanselbijbel, Dooprol en Paaskaars op symbolische wijze de kerk uitgedragen. Op die manier werd het
tijdelijk vertrek uit het oudste bestaande kerkgebouw van Mijdrecht (en directe omgeving!) gemarkeerd.
De gemeenteleden hebben er het
volste vertrouwen in dat de grote
en omvangrijke restauratieklus
geklaard zal zijn vóór de magische
datum van 12-12-’12. Hoe dan ook,
voorlopig kerkt de gehele Protestantse Gemeente van Mijdrecht in
De Rank, het andere kerkgebouw
aan de Prins Bernardlaan. Op zondagmorgen zijn er voor het grootste
gedeelte van 2012 dubbele diensten: een meer reguliere dienst om
09.30 uur én vervolgens een dienst

waarin ook andere vormen van eredienst beproefd zullen worden om
11.00 uur. Deze tweede op zondagmorgen
zal in de
toekomst
met
grote
regelmaat
een
bijzonder
en
wat
meer
experimenteel karakter dragen. Op
zondag 22 januari zal de dienst van
11.00 uur in het teken staan van

het getal 12. Dat heeft uiteraard te
maken met het jaartal 2012, maar
óók met de symbolische betekenis
die dit getal in onder meer de bijbel
heeft. Op allerlei manieren keert
dat bijzondere getal terug in de
kerkdienst van elf uur, die naar verwachting rond de klok van… 12.00
uur ten einde zal zijn. Voorganger
is de eigen predikant ds. H. Tacken
en het orgel wordt op de bekende
creatieve wijze bespeeld door Wim
de Penning.

via een modern medium. Anders dan
bij Rick FM hoef ik hierbij niet naar
een studio toe. Ik heb op zolder mijn
eigen studio waar ik de programma’s
maak en vervolgens upload naar
Engeland. Ik lever als het ware op
een digitale wijze mijn programma
in, wat betekent dat het niet live is.
Ik kan dus zelf bepalen wanneer ik
achter de microfoon ga zitten. Aan
de andere kant heb je hierdoor geen
gezelligheid van anderen om je heen.
Foutjes kunnen nog voor de uitzending hersteld worden, maar daarmee
is de spanning van de live-uitzending
is er een beetje af. Deze combinatie
van live en niet-live uitzendingen is
voor mij dus eigenlijk perfect. Ik kan
veel van mijn hobby genieten en kan
toch genoeg aandacht aan mijn werk
en mijn gezin besteden. Maar als ik
moet kiezen, ga ik toch voor de liveuitzendingen. Voor mij gaat er namelijk niets boven een live-uitzending.
Dat pas echte radio.”
Radio Northsea International is te
beluisteren via www.rni.vze.com en
Rick FM in de ether op 106.3 fm en
via www.rickfm.nl.

IVN Winternatuurwandeling
De meeste van u wandelen wel eens
in de natuur. En dan vooral in de
zomer. Met het IVN kunt u ook in de
winter de natuur ervaren.
Voel de koude prikkelen op uw gezicht en trotseer de harde wind. Elke
derde zaterdag van de maand is er
een winternatuurwandeling. Morgen,
21 januari is de eerstvolgende. Er
wordt met de auto naar het wandelstartpunt gereden. Doe stevige waterdichte schoenen aan en neem iets
(warms) te drinken mee. Start: Om
10.00 uur vanaf de parkeerplaats van
de begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Verdere info: Yfke
Zijlstra, tel. 0297-287223. Kijk ook
op: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Zeelt 24, Wilnis

OPEN HUIS
28 januari 11.00 - 13.00 uur

Deze week ga ik naar Wilnis om hier een semi-vrijstaande woning te bezichtigen. De
woning ligt aan de Zeelt in Wilnis in een rustige straat waar alleen maar bestemmingsverkeer rijdt. Er is voldoende ruimte om te parkeren, want je kunt je auto gewoon voor
de deur kwijt op je eigen terrein. Ook is er een garage waar je eventueel in zou kunnen
parkeren, maar deze kan ook als opbergruimte gebruikt worden, altijd handig om zoveel
extra ruimte te hebben. De woning ziet er van buiten ontzettend netjes en goed onderhouden uit, dus ik ben erg benieuwd hoe het binnen is.
De bewoonster zit al op me te
wachten en geeft me graag een
rondleiding door de woning.
De hal waar we binnenkomen is
bijzonder ruim en geeft toegang
tot het toilet, een bergruimte en
een slaapkamer/kantoorruimte aan
de voorkant van de woning. Deze
ruimte is goed te gebruiken als
slaapkamer, maar je zou hier ook
een kantoor of praktijkruimte van
kunnen maken.
We gaan verder naar de open
keuken en de woonkamer. De luxe
keuken is als nieuw en voorzien van
onder andere een vaatwasser, een
elektrische oven en een keramische
kookplaat. Er is ook lekker veel
kastruimte, wat altijd erg handig is,
en de vloer is voorzien van vloerverwarming.
De woonkamer ligt aan de achterkant van de woning en heeft veel
lichtinval door de grote ramen. Er
is een open haard aanwezig en het

leuke is, dat je vanuit de woonkamer zo naar de vide op de eerste
verdieping kijkt. Dit geeft een erg
ruimtelijk effect aan de woonkamer.
Vanuit de woonkamer stap je zo de
tuin in, waar je heerlijk vrij kunt zitten zonder dat er ook maar iemand
in je tuin kan kijken. En: de tuin
grenst ook nog aan het water, zodat
je vanaf de steiger lekker weg kunt
dromen in het zonnetje. De tuin is
erg netjes onderhouden en heeft
ruimte genoeg voor tuinmeubelen
en voor eventuele kinderen om te
kunnen spelen. Achter in de tuin
staat nog een houten tuinhuisje
waar je de tuinmeubelen of gereedschap in kunt opbergen.
We gaan weer naar binnen en lopen
via de trap in de woonkamer naar
de eerste verdieping. Hier zijn drie
ruime slaapkamers en de badkamer.
Vanuit de ouderslaapkamer kun je
ook nog de zolder op via een losse
trap, en daar is echt nog enorm veel
bergruimte.

De badkamer
heeft een
ligbad met
douche, een
wastafelmeubel en een
tweede toilet.
Deze woning
is bijzonder
ruim en is van
binnen en van
buiten erg goed onderhouden, in
2010 is het buitenschilderwerk nog
uitgevoerd, en onlangs zijn de goten
aan de voorzijde vernieuwd.
Het is zeker de moeite waard om
hier een kijkje te komen nemen,
en dit kan op zaterdag 28 januari
geheel vrijblijvend, omdat er dan
een open huizen dag is gepland in
deze woning. Zonder afspraak kun
je deze woning tussen 11 en 13 uur
komen bezichtigen. Altijd leuk om
even binnen te kijken.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2

0,5
8,3

Bushalte		
Basisschool
Sportschool

Facts & Figures

Zeelt 24, Wilnis
Vraagprijs € 498.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 344 m2
Inhoud 500 m3
6 kamers (4 slaapkamers)

0,6
0,8
1,5

Van der Helm WoningBedrijfsmakelaars bv
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl
www.vanderhelmmakelaardij.nl

“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”

Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Persoonlijke begeleiding
Medisch onderbouwd
Gegarandeerd resultaat
Geen hongergevoel
Energiek en fit

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum.

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598
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CASA DI CARIN
Zeelt 28, Wilnis

Door Carin van Kouwen

OPEN HUIS
28 januari 11.00 - 13.00 uur

De Zeelt in Wilnis is een rustige buurt, waar weinig verkeer komt en waar je lekker centraal in Wilnis woont. Een klein winkelcentrum is op loopafstand en het dorpscentrum ligt
op korte fietsafstand. Via een voetpad langs de wijk zijn twee basisscholen bereikbaar en
als je naar Mijdrecht of Vinkeveen wilt ben je hier ook in 10 autominuten. De auto kun
je voor je eigen deur kwijt want daar is ruimte genoeg voor. Een prima plek om te wonen
dus. Ik ga vandaag nummer 28 bezoeken en dit is een semi-vrijstaande woning met een
garage.
De bewoner die mij de rondleiding
geeft, vertelt dat de woning in 2004
verbouwd is en dat er hierdoor
meer ruimte is gecreëerd. We
beginnen met de rondleiding en ik
laat me verrassen.
We beginnen op de eerste verdieping en daar is meteen het resultaat
van de verbouwing te zien. Er is
boven de garage een extra kamer
gemaakt, waardoor er boven nu vier
slaapkamers zijn plus de badkamer.
De kinderkamers hebben beide een
eigen vide in de kamer die gebruikt
kan worden als speelplek of om te
slapen. Dit is erg leuk gedaan en
geeft veel extra ruimte.
De badkamer is voorzien van een
douche met massagestralen, een
dubbel wastafelmeubel een tweede
toilet en vloerverwarming.
Op de overloop is er via een vlizotrap toegang tot nog een ruime
zolder.
We gaan naar beneden en komen in
de woonkamer terecht. Van hieruit
kijk je op de vide op de eerste

verdieping, en door de hoogte
geeft dit een ruimtelijk effect. De
woonkamer is ruim en is voorzien
van een open haard. Via de tuindeur
gaan we de tuin in, die aan het
water gelegen is. Er is een terras
en ook een vlonder aan het water.
Een heerlijk zonnige tuin die netjes
onderhouden is.
Binnen bekijken we de rest van de
woning. De open keuken is lekker
ruim en is van alle gemakken voorzien. Een leuk detail is een extra
raampje, een solatube, dat tussen
de woonkamer en de keuken in het
plafond geplaatst is. Dit zorgt voor
extra lichtinval.
Vanuit de ruime hal heb je toegang
tot een bergruimte, het toilet, de
garage en nog een ruime kamer
aan de voorzijde van de woning.
Deze kamer kan gebruikt worden
als kantoor, slaapkamer of praktijkruimte. Er is stromend warm en
koud water aanwezig, en ook zijn er
extra stopcontacten geplaatst.

De garage
is met een
meter vergroot
waardoor je
dus vanuit de
hal de garage
in kunt. De
garage is ruim
en je kunt hier
natuurlijk je
auto parkeren
of de ruimte
benutten als
bergruimte.
Een leuke woning die meer ruimte
van binnen heeft dan je zou vermoeden en die goed onderhouden
is. Dit moet je met eigen ogen
gezien hebben om de ruimte te kunnen ervaren.
Zaterdag 28 januari kun je deze
woning geheel vrijblijvend komen
bezichtigen tijdens de open huizen
dag tussen 11 en 13 uur. Zeker een
aanrader om hier eens binnen te
kijken.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2

0,5
8,3

Facts & Figures

Zeelt 28, Wilnis
Vraagprijs € 498.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 344 m2
Inhoud 565 m3
6 kamers (5 slaapkamers)

Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,6
0,8
1,5

Van der Helm WoningBedrijfsmakelaars bv
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl
www.vanderhelmmakelaardij.nl
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Twee open avonden op het VeenLanden College

“Mooie uitdagingen voor nieuwe leerlingen”
Januari is traditiegetrouw de maand dat het VeenLanden College (VLC) zijn open avonden voor toekomstige brugklassers houdt. Aanstaande maandag 23 januari wordt de open avond gehouden op de vestiging in
Vinkeveen en donderdag 26 januari op de school in Mijdrecht.
door anja verbiest

Tijdens beide open avonden worden
er presentaties gehouden van alle
vakken die op de twee vestigingen
van het VLC worden gegeven. Op
de locatie Vinkeveen zijn ‘gidsen’
aanwezig, die de bezoekers rondleiden. Op de locatie Mijdrecht helpen
leerlingen in de diverse lokalen met
de beantwoording van vragen over
het VeenLanden College.
Ondernemend onderwijs
Nieuw dit jaar zijn de presentaties
van drie nieuwe uitdagingen die
het VLC de leerlingen vanaf het
komende schooljaar biedt. Marga
Hoohenkerk, teamleider onderbouw
in Vinkeveen, vertelt enthousiast:
“Onze mavo-leerlingen bieden

we voortaan ook ‘ondernemend
onderwijs’, voor de leerlingen van
de havo starten we in de onderbouw met het Entreprenasium en
vwo-leerlingen kunnen, naast de
normale lessen Engels, de Anglia
Master Class volgen. Wat heel goed
van pas kan komen als ze later in
het buitenland willen gaan studeren.”
Volgens Marga Hoohenkerk zijn op
het VLC al enkele leerlingen een
eigen bedrijfje begonnen. “Omdat
die ondernemersgeest in de huidige
maatschappij steeds belangrijker
wordt, haken we daar graag op in.
Als een van de eerste scholen in
Nederland, en als enige in deze
regio, biedt het VLC havo-leerlingen

dan ook de mogelijkheid om deel
te nemen aan het Entreprenasium.
Dat is voortgezet onderwijs waarbij
de leerlingen leren door te ondernemen. Ze werken daarbij samen
met andere mensen aan een betere
wereld, met respect voor elkaar én
voor het milieu. Als voorbereiding
hierop kan iedere leerling deelnemen aan het project ‘Jij de Baas!’,
waarbij een origineel idee wordt
uitgevoerd ten behoeve van een
goed doel.”
“Voor onze mavo-leerlingen in
Vinkeveen hebben we het programma ‘De ondernemende mavo’,
waarmee we laten zien en beleven
wat ze zoal kunnen verwachten als
ze later zelf ondernemer worden of
een ondernemende functie binnen een bedrijf krijgen. Daarvoor
gaan we onder meer op bezoek bij
bedrijven in de regio. Ook nodigen
we ondernemers op school uit om te
vertellen over hun bedrijf. Komend
schooljaar starten we hiermee op
de locatie Vinkeveen en het is de
bedoeling dat het daarna doorgroeit
naar de locatie Mijdrecht.”
Master Class
Wie naar het vwo gaat, kan op het

VeenLanden College de Anglia
Master Class volgen. Marga
Hoohenkerk: “Vervolgopleidingen
en de maatschappij vereisen een
steeds betere beheersing van de
Engelse taal. Leerlingen krijgen in
deze Master Class elke week een
uur extra Engels, van klas 1 tot en
met 6, en dan wordt er alleen maar
Engels gesproken. Elk jaar kunnen de leerlingen ook een erkend
internationaal certificaat behalen.
Wie dat tot en met de zesde klas
doet, kan daarna gaan studeren
aan Engelstalige hogescholen en
universiteiten. En om meer te leren
over het land én om de taal in de
praktijk te brengen, staat er elk
jaar een reis naar Engeland op het
programma!”
De open avond wordt zowel in
Vinkeveen als in Mijdrecht van
19.00 tot 21.30 uur gehouden.
De toekomstige leerlingen kunnen

zich dan ook inschrijven voor een
speciale lesmiddag op woensdag 22
februari. Marga Hoohenkerk: “Ze
kunnen dan les krijgen in maximaal
twee vakken, die ze zelf kiezen. Op
die manier kunnen ze een goede
indruk krijgen van de manier van
lesgeven op onze school. Bovenaan
de homepage van
www.veenlandencollege.nl staat een
speciale link voor de nieuwe brugklassers, met nog meer informatie
daarover en over onze school.”

VeenLanden
College

Anglia Master Class vwo • Entreprenasium havo
de ondernemende mavo

Open

Avonden
lAten we kennis mAken

vwo

•

havo

•

mavo

• Maandag 23 januari 2012
in Vinkeveen
• Donderdag 26 januari 2012
in Mijdrecht
Van 19.00 tot 21.30 uur
Inschrijfdata nieuwe leerlingen
Mijdrecht: 7 en 8 maart 2012
Vinkeveen: 8 en 9 maart 2012

www.veenlandencollege.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Beuving Sport Mijdrecht

Een sportschool vol mogelijkheden
Tien jaar geleden namen Jolanda Beuving en haar partner Marcel Honingh de Sportschool Body Control in
Uithoorn over, waar Jolanda al een paar jaar les gaf. In januari 2006 verhuisde Beuving Sport naar Mijdrecht.
“Wij zijn bekend als een sociale school”, zegt Jolanda. “We weten wie onze klanten zijn en hebben voor iedereen, dun of dik, jong of oud, getraind of ongetraind een persoonlijk programma.”
Jolanda en Marcel hebben jarenlang op hoog niveau gesport.
Marcel verwierf zich een plaats in
het Nederlands Rugby Team en is
momenteel internationaal jurylid.
Jolanda deed tot op wereldniveau
mee aan wedstrijden Fitness. Ze
nam deel aan tal van Nederlandse,
Europese en zelfs wereldkampioenschappen. In 2004 werd ze Miss
Universe. Zij bereikte de A-status
van het NOC/NSF. Ze is inmiddels
gestopt met de actieve wedstrijdsport, maar met haar status als Fitness Expert is ze een hartstochtelijk promotor van de Fitness Sport.
Momenteel is ze bondscoach van
het Nederlandse fitness damesteam
en zit ze ook namens de Koninklijke Nederlandse Krachtsport
Federatie (KNKF) in het Europese
bestuur. De basis voor haar actieve
sportcarrière is al op jonge leeftijd
gelegd. Jolanda: “Ik heb jaren een
gipskorset gedragen in verband
met rugproblemen. Dat gips gaf
wel steun aan mijn rug, maar dat
betekende niet dat er verbetering in
de situatie kwam. Daarom besloot
ik op zeker moment dat het gips
er af moest en ik ben vervolgens
naar de sportschool gegaan. Die
trainingen waren wel heel moeilijk
in het begin maar ik merkte dat er
vooruitgang in zat. Het ging steeds
beter en ik had er zoveel plezier
in dat ik ook zelf les ben gaan
geven. En ik was gegrepen door de
wedstrijdsport met als gevolg dat
ik daar de nodige successen heb
kunnen boeken. Uit eigen ervaring
weet ik dus hoe belangrijk sporten
is voor je lichaam en ook voor je
persoonlijkheidsvorming.”
Sporten is voor iedereen
Het feit dat Jolanda tot op hoog niveau aan wedstrijden heeft meegedaan, wil niet zeggen dat ze er met
haar sportschool op uit is om kampioenen te kweken. “Onze filosofie
is dat we een pakket voor iedereen
willen bieden,” zegt ze. “Topsport

is maar voor enkelen weggelegd,
maar bij ons kan men sporten op
elk niveau en helemaal toegesneden op de eigen mogelijkheden en
behoeften. We werken hier met een
aantal gediplomeerde en gekwalificeerde sportinstructeurs. Men kan
bij ons terecht voor fitness training.
Daar komen elementen als kracht,
lenigheid en souplesse aan bod. Wij
vinden dat kinderen al op jonge
leeftijd geleerd moet worden dat
bewegen goed is voor de gezondheid. We hebben al fitnesstrainingen
voor de leeftijdsgroepen van acht
tot twaalf jaar. Er wordt zowel in
individueel als in groepsverband
gewerkt. Vanzelfsprekend hebben
wij in onze sportschool de expertise
zowel als de apparatuur om alle
vormen van training, krachtsport en
fitness te beoefenen.”
Speciale doelgroepen
Jolanda heeft ook speciale trainingen ontwikkeld die gericht zijn op
bepaalde doelgroepen. Jolanda:
“Een van de problemen van deze
tijd is dat we te zwaar worden.
Obesitas is een veelvoorkomende
kwaal, waar zelfs kinderen al vaak
mee te maken krijgen. Wij bieden
speciale obesitas trainingen. Daarbij gaat het om bewegen, trainen,
afvallen maar ook om socialiseren.
Voor mensen met overgewicht
zijn de sociale contacten vaak ook
moeilijk. Door onze trainingen, die
je samen met ‘lotgenoten’ doet, leer
je ook hoe je maatschappelijk beter
kunt gaan functioneren.”
In de jongerenprogramma’s is
ook respect een belangrijk thema.
Jolanda: “Wij vinden het belangrijk
dat mensen respect voor elkaar tonen. Bij sport hoort het woord sportief. Dat betekent dat je sportief en
respectvol met elkaar om gaat. Dat
geldt ook in wedstrijdverband. We
hechten aan goede omgangsvormen
hier in onze school. We leren kinderen dat ze beleefd groeten wanneer
ze binnen komen en wanneer ze

weer weg gaan. Dat hoort ook bij
respect voor elkaar.”
Binnenkort gaat Beuving Sport de
scholen benaderen met het pakket Street Kids Defence. Hierin
wordt kinderen geleerd hoe ze met
zichzelf en met anderen om kunnen gaan in het sociale verkeer op
school en op straat.
Ook voor vrouwen heeft Beuving
Sport een specifiek programma
ontwikkeld. Er worden workshops
gegeven waarin vrouwen wordt
geleerd hoe ze zichzelf kunnen verweren op momenten dat ze worden
lastig gevallen of bedreigd.

Jolanda Beuving en Marcel Honigh “Een van de problemen van deze tijd is dat we
Bewegen voor jong en oud
te zwaar worden. Obesitas is een veelvoorkomende kwaal, waar zelfs kinderen al
Voor Jolanda zijn twee ontwikkevaak mee te maken krijgen. Wij bieden speciale obesitas trainingen. Daarbij gaat
lingen belangrijk “Je merkt dat de
het om bewegen, trainen, afvallen maar ook om socialiseren. foto patrick hesse
gezondheid steeds meer een item is,
ook bij de jeugd. We maken ons zorgen over het feit dat men te weinig
spelen die rangen en standen geen
Beuving Sport is gevestigd aan de
beweegt en dat men daardoor ook
rol meer. Je werkt samen aan het
Industrieweg 27 in Mijdrecht.
teveel in gewicht toeneemt. Voeg
verbeteren van je conditie en voor
Telefoon 0297 53 19 67. Voor meer info:
daar nog eens de kosten van de
veel mensen is daardoor een uurtje
www.beuvingsport.nl. Openingstijden
gezondheidszorg aan toe en je hebt
sportschool een vast onderdeel van
van maandag t/m vrijdag 09.00 – 22.30
al een belangrijke reden om meer
de week, dat ze niet graag missen.”
uur, zaterdag 09.00-13.00 uur en
te gaan sporten. Een tweede aspect
zondag 10.00-14.00 uur.
is dat mensen
in toenemende
mate terug
willen naar een
meer sociale
samenleving,
waar mensen
weer gewoon
contact met
elkaar hebben,
elkaar spreken
en elkaar aan
kunnen kijken.
In beide gevallen is het sporten een heel
goed middel.
We krijgen hier
mensen van
alle leeftijden
en alle rangen
en standen.
Eenmaal samen
MAVO/HAVO brugklas i.s.m. het Alkwin (M/H)
aan het sporten

Dertig keer 'snert' voor Dorpshuis De Vijf Bogen
De Lions van Abcoude-Baambrugge verkopen op zaterdag 21 januari 2012 voor het
dertigste aaneengesloten jaar overheerlijke erwtensoep en kalenders voor het
goede doel.
Het leeuwendeel van de opbrengst wordt
besteed aan de verbetering van het dorpshuis
‘De Vijf Bogen’ in Baambrugge. Het gebouw
is na 35 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De kosten hiervan zullen, evenals bij
de oprichting, grotendeels gedragen moeten
worden door de gemeenschap. Ondersteund
door de Scouting gaan de leeuwen met 1250
liter snert op pad. Naast de erwtensoep kan
men het goede doel ook sponsoren door voor
5 euro de befaamde verjaardagskalender

van Baambrugge-Abcoude aan te schaffen
met 12 seizoenfoto’s van beide dorpen. De
kalenders en de soep worden huis-aan-huis in
Abcoude en Baambrugge rondgebracht, maar
zijn vanaf half tien ook in handige verpakking
verkrijgbaar bij Bakkerij Both, Plusmarkt
Koot en Renaultgarage van Kalmthout te
Abcoude.
De goed gevulde erwtensoep wordt dit jaar
bereid door een ambachtelijke slagerij uit
Mijdrecht. De wet staat het helaas niet
toe om verse soep ‘op straat’ te verkopen.
Daarom is deze evenals voorgaande jaren
dagvers ingevroren in verpakkingen van 1
liter en daardoor lang houdbaar!
De Lions rekenen op echt snertweer!

Woensdag 25 januari 2012
van 14.00 - 16.00 uur
en van 19.00 - 21.30 uur

Maak tijdens het Open Huis
kennis met de Leerwegen van Thamen:
•
• Theoretische Leerweg (TL)
• Kader beroeps/Theoretische Leerweg (K/T)
• Kader beroepsgerichte Leerweg (KBL)
• Basis beroepsgerichte Leerweg (BBL) (behalve MAVO/

HAVO alles ook met Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

In de bovenbouw zijn er voor de
beroepsgerichte leerwegen afdelingen in:
• Bouwtechniek • Handel & verkoop • Voertuigentechniek
• Elektrotechniek • Metaaltechniek • Verzorging
Den Uyllaan 4
1421 NK Uithoorn
T 0297 56 31 92
info@thamen.nl
www.thamen.nl
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De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
Titel: Toen God een konijn was
Auteur: Sarah Winman
“‘Toen God een konijn was’, niet
direct een titel die mij aansprak,
maar wel nieuwsgierig maakte.
Het boek volgt Elly en haar
familie tot haar 15e en later als
volwassene vanaf haar 27e. Ze
groeit op in een hippiemilieu in
de jaren 70 en is omringd door
allemaal excentrieke mensen.
Omdat Elly als 9-jarige zich erg
eenzaam en onbegrepen voelt,
krijgt zij van haar ouders een
konijn. Dit konijn noemt zij God,
omdat er dan tenminste één God
is die van haar houdt en tegen
wie zij kan praten. De sfeer in het
begin van het boek vond ik best
wel duister, maar al snel zat ik in
het verhaal en ging ik Elly wat
meer begrijpen.
Het boek is soms hilarisch en soms
droevig, eenmaal begonnen kon ik
niet meer stoppen met lezen. Een
verhaal dat mij vanaf het begin tot
het einde geboeid heeft.
De bijzondere titel en omslag
passen echt bij dit boek. Ik was blij
verrast met dit debuut van Sarah
Winman en kijk uit naar een
volgend boek.”
gelezen door annemiek van
scheppingen

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

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

Bezoek van de knokploeg
Jennifer Egan
In Bezoek van de knokploeg maken we kennis met platenproducer
Bennie, zijn vroegere punkvriend

laatste weetjes en soms ook roddels
gedeeld. Op de beurzen gaat het ons
niet echt om het zoeken naar hele
mooie wijnen, daar gaat het meer
om gezelligheid en eens kijken wat
er allemaal te bieden is.

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Zoekt en gij zult
vinden
Deze week in 2ThePoint:
verkeersveiligheid in gedrang bij
school in Abcoude, hoe voorkom je
een inbraak en de presentatie van
het veiligheidsplan van Gemeente
De Ronde Venen.
Elk heel uur te zien op Midpoint TV
en via uitzending gemist op
www.midpointlive.nl.

Het negerboek 		
Lawrence Hill
Aminata is nog
klein als ze uit
de Afrikaanse
binnenlanden
wordt weggevoerd en in
de hel van een
slavenschip
belandt. Op
een indigoplantage in
Virginia ontdekken twee oudere
slaven dat ze kan lezen en schrijven en kennis heeft van kruiden
en het vroedvrouwschap. Ze wordt
hun geheime leerling. Een joodse
handelaar neemt haar over nadat
ze haar kind verloren heeft. Jaren
later ontvlucht ze hem tijdens
een reis naar New York. In de
achterbuurten helpt ze morsige
liefjes van Britse officieren te
bevallen. Ondertussen bouwt ze
een netwerk op, waardoor ze als
vrije vrouw naar Nova Scotia kan
reizen. Uiteindelijk keert ze terug
in Afrika, maar haar dorp kan ze
niet bereiken. Haar lange reis
eindigt in Londen, waar ze een
belangrijke rol speelt bij de discussies rond de afschaffing van de
slavernij.Lawrence Hill stamt zelf
af van Amerikaanse slaven. Tijdens
stamboomonderzoek ontdekt hij
de opzienbarende rondreis van
sommige slaven. En hij stuit op
Het negerboek, een nauwkeurige
opsomming van slaven die naar
Nova Scotia vertrokken, hoe oud
en fit ze zijn en hoe ze hun vrijheid
kregen. Het inspireerde hem tot
deze meeslepende roman, die met
alle indrukwekkende details geen
moment vaart verliest.
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Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Boeken tip 5...

De afgelopen twee maandagen
waren weer een feest! Vorige week
maandag hadden we de wineprofessional, de wijnvakbeurs
die gelijktijdig met de vakbeurs
Horecava wordt gehouden. De Wine
Professional is, zeg maar, één grote
Nieuwjaarsborrel, collega’s komen
elkaar tegen en onder het genot van
hele mooie wijnen die bij tientallen stands open staan worden de

Afgelopen maandag hadden we een
grote overzichtsproeverij van een
van onze leveranciers. Er stonden
denk ik meer dan 300 wijnen open
en dan is het aan ons om daar eens
een mooie selectie uit te maken,
u begrijpt dat dit even duurde. We
kunnen natuurlijk niet alles proeven,
want het is natuurlijk ook de bedoeling weer heelhuids thuis te komen,
maar we gaan echt op zoek naar
bijzondere wijnen die interessant
zijn om te gaan verkopen.
Soms komen we van een koude
kermis thuis, maar dit keer zijn we
erg verrast door één wijn in het
bijzonder. We raakten aan de praat
met een leuke Franse jongen die

Scotty, Sasha, kleptomane en
Bennies assistente, knappe Alex,
Sasha's date voor één nacht, en
vele anderen. Daar waar hun
levens elkaar kruisen verwoordt
Jennifer Egan met verve en humor
de grote truc die de tijd met ons
uithaalt, in een roman over verleiding en verlies. Bezoek van de
knokploeg is als een conceptalbum
uit de jaren zeventig.
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Suskind 			
Alex van Galen
1942. In
het door
de nazi's
bezette
Amsterdam wordt
Walter
Suskind
aangesteld als
hoofd van
de Hollandsche
Schouwburg. In opdracht van de
Joodse Raad regelt hij dat zijn
joodse medeburgers vanuit de
Schouwburg op transport worden
gesteld naar Westerbork, zogenaamd om in Duitsland te gaan
werken. Maar als Walter ter ore
komt welk lot hun in werkelijkheid te wachten staat, besluit hij
een levensgevaarlijk dubbelspel te
spelen. Hij sluit vriendschap met
de hoge SS-officier Aus der Funten
en zoekt tegelijkertijd aansluiting
bij de illegaliteit.

4

Breekijzer 			
Milou van der Will
Een knal
rukt de
zestienjarige
Sam uit
zijn slaap.
Samen
met zijn
broertje
Lucas is
hij getuige
van een
onvoorstelbaar familiedrama. Zijn vader

begaat een crime passionnel en
schiet zichzelf en zijn vrouw dood.
Het is een levenslang trauma voor
de beide broers.
Twee jaar later slaagt Sam erin
met zijn grote liefde Sophie
eindelijk een mooie toekomst op te
bouwen. Maar als hij uit geldnood
een klus aanneemt voor een vriend,
keert het lot zich wederom tegen
hem en raakt hij langzaam in
de greep van een internationale
bende.

5

Schoon schip 		
Elisabeth Herrmann
DDR, Sassnitz, 1985.
Midden in
de nacht
wordt een
meisje binnengebracht
in kindertehuis Joeri
Gagarin,
waar ijzeren
opvoedmethodes gehanteerd
worden en kinderen regelmatig
ernstig mishandeld worden. Het
meisje beweert dat ze Christel
Sonnenberg heet, maar in het
tehuis krijgt ze meteen een nieuw
identiteit aangemeten: Judith
Kepler, dochter van een prostituee.
Op hetzelfde moment verdwijnt de
echte Judith Kepler. Ruim dertig
jaar later. Voormalig spion Quirin
Kaiserley heeft een microfilm aangeboden gekregen van de zweedse
Christina Borg. Daarop staan alle
Oostblokspionnen die actief zijn in
het Westen. Voormalige leden van
de Stasi willen dit koste wat kost
voorkomen en Christina wordt in
haar flat vermoord voordat ze de
gelegenheid heeft gehad om de
film te overhandigen.

een wijnhuis vertegenwoordigde.
Hij liet ons een wijn proeven, een
Sauvignon Blanc uit de Loire en
wilde dat wij na het proeven vertelden wat onze prijsschatting was van
deze wijn. Nadat wij hem geproefd
hadden, zeiden manlief en ik allebei
hetzelfde, dit was zó goed dat moest
tussen de € 12 en € 15 kosten…
toen we dit zeiden schoot die leuke
Fransman in de lach, de wijn kostte
de helft minder!

gebieden verbouwd, dus pakt alle
goede eigenschappen van de grote
jongens mee. Wat krijg je dan? Een
ontzettende volle Sauvignon Blanc
met veel fruit, een klein droogje
en een ontzettende mooie lange
afdronk. Lekker voor zo, of tijdens
een maaltijd met een visje, of een
lekkere salade. Dit is één van de
wijnen die in onze voorjaarscollectie
wordt opgenomen, nu dat voorjaar
nog….

Kijk daar worden wij blij van!
Waarom was deze wijn zo mooi?
Ten eerste is deze wijnproducent
ook maker van de mooie Franse topwijnen als een prachtige Sancerre
en de heerlijke volle Pouilly Fumé.
Feit is dat deze twee laatstgenoemde wijnen vrij hoog in prijs liggen,
logisch want dit zijn de topgebieden
van Frankrijk als het gaat om witte
wijnen. Deze Sauvignon Blanc van
La Petite Perriere wordt maar
een paar kilometer buiten deze

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

De Viersprong

De revival van De Viersprong
Toen eind vorig jaar bekend werd dat de Eetkamer van Vinkeveen verkocht was, deden er direct allerlei geruchten de ronde; het zou een kroeg worden of zelfs een discotheek. Niet van dit alles bleek waar en ik sloeg
dan ook een zucht van verlichting toen bleek dat de gebroeders Patrick en William van der Meer de nieuwe
eigenaren waren. De broers, bekend van het uiterst succesvolle Vinkeveense etablissement De Veensteker,
besloten meteen de oorspronkelijke naam van de Eetkamer in ere te herstellen, en na jaren prijkt de naam ‘De
Viersprong’ weer fier op de gevel van het restaurant aan de Vinkenkade 2 te Vinkeveen. En als de gebroeders
Van der Meer iets aanpakken, dan doen ze het goed; het volledige interieur werd gestript. En werd er een grote
centrale bar geplaatst en kwam er een geheel nieuw trendy interieur in gezellige warme tinten, met als pronkstuk achter in de zaak een muurfoto zoals het pand er in de jaren vijftig bijstond; de naam in grote witte
letters op het dak, met een vette knipoog naar de historie van het etablissement.
Deze avond ben ik met mijn collega’s Rob Isaacs en Peter Bakker
uitgenodigd om te komen ‘voorproeven’. Woensdag jl. heeft de opening
plaatsgevonden, en dus draait bij
het uitkomen van deze editie De
Viersprong al op volle toeren. We
nemen ruimschoots de tijd om het
interieur in ons op te nemen en zijn
alle drie bijzonder enthousiast over
het resultaat van een paar maanden
aanpakken. Hier is noeste arbeid verricht, met veel liefde en gevoel voor
detail en dat zie je terug: een prima
uitstraling met een warm en gezellig
huiskamergevoel.
Na hartelijk te zijn ontvangen door
Patrick en William, buigen we ons
gedrieën over de kaart en besluiten,
om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen, alledrie wat anders te bestellen. Het vriendelijke personeel, dat

Eerste Open Coffee

Vrijdag 10 februari vindt de eerste Open
Coffee De Ronde Venen plaats. Deze
netwerkbijeenkomst voor ondernemers
uit De Ronde Venen en omstreken
wordt gehouden bij Café-Restaurant
De Punt in Baambrugge. Van 9 - 11 uur
ontmoeten ondernemers elkaar om
onder het genot van een kop koffie
informeel te netwerken. Open Coffee
De Ronde Venen zal elke tweede vrijdag
van de maand plaatsvinden. Iedereen
is in principe welkom, van zzp’ers tot
directeuren en accountantmanagers.
Juist de interactie tussen ondernemers
uit uiteenlopende branches zorgt voor
succesvolle ontmoetingen.
De koffie en thee wordt de bezoekers
van de Open Coffee geheel kosteloos
aangeboden door De Punt. Wethouder
Economische Zaken Pieter Palm zal
namens de gemeente De Ronde Venen
aanwezig zijn om de Open Coffee officieel te openen. Aanmelden kan via
LinkedIn of per mail via
ocderondevenen@gmail.com.

we kennen van De Veensteker, geeft
een vertrouwd gevoel en behendig
verdwijnt onze bestelling onder de
toetsen van een iPod touch. We starten met een amuse: een licht pittig,
romig kerriesoepje, op originele wijze gepresenteerd in een mini bierpul.
Goedkeurend wordt er geknikt. Als
voorgerecht krijgt Rob een Bombe
van Noorse zalm en Hollandse garnalen, en Peter koos een Salade met
gerookte IJsselmeerpaling op toast
en ik krijg het 4-Sprong Vispalet, bestaande uit gerookte zalm, gebakken
zalm, paling en Hollandse garnalen.
Alle drie zijn we zeer tevreden over
dit vis-voorgerecht. Het ziet erg smakelijk uit en de smaak is top!
Het is duidelijk dat meer mensen
om hun mening is gevraagd, want de
zaak zit lekker vol met voorproevers
en hangt er een gezellige sfeer; ook

dat kun je aan de broers overlaten.
Als Patrick tussendoor komt informeren of het gesmaakt heeft, vraag
ik hem meteen hoe zij De Viersprong
gaan combineren met hun andere
succesvolle restaurant De Veensteker.
“We hebben duidelijk een verdeling
gemaakt,” aldus Patrick. “Ik ga na
de officiële opening weer terug naar
de Veensteker en William gaat hier
de scepter zwaaien. Dan is het mooi
verdeeld.”
Inmiddels is het tijd voor ons
hoofdgerecht: Peter ging direct voor
de Kipsaté, overgoten met pittige
pindasaus. Rob koos voor Surf &
Turf, een gerecht dat toevallig ook
op de kaart van de Veensteker
staat: Biefstuk ossenhaas met een
reuzengarnaal -zo groot hebben we
ze nog niet eerder gezien- geserveerd
met whiskysaus. Zelf heb ik me toch

weer laten verleiden door Spareribs:
kruidig gemarineerde krabbetjes,
maar nu gewokt in de pan en dus als
losse ribjes geserveerd, met knoflooksaus. Ons enthousiasme neemt per
gerecht toe. We zijn alle drie blij dat
Vinkeveen weer een mooi restaurant
rijker is. Het is in de zomer ook een
prima rustpunt voor als je op de fiets
over de Baambrugse Zuwe richtig
Abcoude rijdt (met de auto lukt dat
nog even niet). En is een mooi terras
en met de nieuwe geluidswal lijkt de
snelweg verbazend ver weg. Je hoort
hem totaal niet meer.
Bij het inspecteren van de menukaart was mijn oog al gevallen op
een aantrekkelijk dessert: Bastogne
Bavarois, inderdaad van het gelijknamige koekje. Peter is ook niet meer
te houden en bestelt het ook, Rob zit
al een beetje aan zijn taks en gaat

De Viersprong

Vinkekade 2
3645 AR Vinkeveen
0294 - 295450
Email: info@viersprong.nu ( het is
mogelijk online te reserveren)
Website: www.viersprong.nu
Openingstijden: Ma- ZO vanaf
10.00 uur geopend

voor koffie.
Wanneer we weer op huis aangaan
(er moet tenslotte morgenochtend
vroeg gewoon weer een krant
gemaakt worden), feliciteren we
Patrick en William met hun prachtige
nieuwe restaurant en wensen hen
veel succes. Hen kennende gaat dat
beslist lukken.

Politie leest voor aan kinderen Blauwe Muis
Ook bij SKON-kinderverblijf ‘de Blauwe Muis’ in Mijdrecht stond deze
week in het teken van de Nationale Voorleesdagen.
Dit jaar was de politie uitgenodigd om het prentenboek van het jaar Mama
Kwijt van de Ierse illustrator Chris Haughton aan de kinderen voor te
lezen, zodat duidelijk is dat de politie je beste vriend is. De kinderen waren
enthousiast, mochten vragen stellen en ook de gummy-knuppel, de handboeien en de zaklamp vasthouden en bekijken.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Wilnisser genomineerd voor internationale prijs voor game ontwikkelaars

foto marlies wessels

Adriaan de Jongh uit Wilnis loopt de laatste dagen trots rond. En terecht. Vorige week lanceerde hij met zijn
gamestudio Game Oven een iPad-app in de Apple-store. Samen met game developer Bojan Endrovski ontwikkelde Adriaan de app Fingle, een spel voor de iPad.
Fingle is Adriaans afstudeerproject
voor de HKU (Hogeschool voor de
Kunsten), waar hij de opleiding Gamedesign volgt. Tijdens zijn studie
ontwikkelt hij met een groep studenten een prijzenwinnend project,
genaamd Vogels. Een spel waarmee mensen met een lichamelijke
beperking kunnen revalideren op
een leuke en speelse manier. “Met
dit project konden gehandicapten
hun arm trainen. Omdat de oefening
een beetje saai is, hebben we dat

opgeleukt met vogels en een joystick, zodat je de vogels kunt sturen
en er wat meer beleving in komt.
Onder leiding van een therapeut
zagen we vele mensen opvrolijken.
Dit is slechts een voorbeeld van wat
ook mogelijk is met een smartphone of tablet omdat deze devices
vaak over een gyroscoop beschikken, waardoor je bewegingen kunt
registreren. Ik zie veel kansen in de
health-gaming sector, zoals ze dat
zo mooi noemen,” aldus Adriaan.

Maar het idee voor Fingle kwam
van een ander project, The Jelly
Reef, een spel voor de speciale
Microsoft Surface, een grote tafel,
bestaande uit een touchscreen
waar meerdere mensen tegelijk
aan kunnen werken. “Met The Jelly
Reef moet je manoeuvreren door
een parcours met obstakels. Maar
iedere keer als mensen elkaar per
ongeluk aanraakten op de tafel,
schrokken ze. Daar komt het idee
voor Fingle vandaan.”

Social media is tegenwoordig een
populair begrip, maar het sociale

aspect heeft binnen social media
een andere invulling gekregen.
Apps (afkorting voor applicaties
voor smartphones of tablets, red.)
geven gebruikers tegenwoordig veel
vrijheid om informatie te delen met
vrienden of spellen met anderen te
spelen. Maar het echte contact verdwijnt langzaam. Bij Fingle speelt
het ‘ouderwetse’ sociale aspect
een grote rol. Deze game moet je
namelijk met twee personen spelen.
Beide spelers mogen slechts één
hand gebruiken en moeten met
hun vinger(s) de blokjes slepen in
kadertjes die bewegen. Dit alles op
de iPad, die voorzien is van touchscreen. De spelers raken daarbij
verstrikt in elkaars vingers en moeten soms rare capriolen uithalen om
de ruim 50 levels uit te spelen. Het
spel doet veel denken aan het welbekende Twister, waarbij je handen
en voeten op diverse kleuren moet
plaatsen en dus ook met anderen
in de knoop raakt. “Bij sommige
levels moet je echt nadenken en
dat maakt de app nog leuker. Door
het aanraken creëer je intieme
momenten tussen de spelers.” Bij
het behalen van een level krijg je
leuzen te zien als Groovy, Keep ‘m
coming, Nice one, Sweet rubbin’,
Ooohh…Nice… Al met al werkt het
spel op de lachspieren. De look and
feel spelen daarin een belangrijke
rol. “De muziek, speciaal gecomponeerd door een bekende composer
uit Macedonië (familie van Bojan,
red.), de termen na het behalen van
een level en de vormgeving van het
spel geven een jaren ’70 soft-porn
idee. Maar het spel kun je gerust
laten spelen door jonge kinderen,
die zullen dat echt niet door hebben.”

Adriaan is in februari 2011 gestart
met het uitdenken en uittekenen
van de game, waarna al snel de
eerste prototypes geprogrammeerd
werden. Met de hulp van Bojan
om het spel verder te programmeren en het inschakelen van een
‘artist’ om de visuals te maken,
stond ongeveer negen maanden
later de app klaar. “In de tussentijd
ben ik ook nog druk geweest met
mijn afstuderen, dus het had sneller
gekund,” beweert Adriaan. Er is
expres gekozen voor een lancering
in januari. “In december is het een
drukke maand in de app-store. Alle
grote uitgevers van spellen gooien
er dan flinke budgetten tegenaan
om in de spotlights te staan. En wie
dan hoog staat, zoals bijvoorbeeld
Angry Birds, die wordt ook flink
gedownload. Wij kiezen nu voor een
andere weg en hebben gerenommeerde blogs aangeschreven om
kennis te maken met het spel en
op die manier hopen we opgepakt
te worden door het grote publiek.
En als Apple dat oppikt, worden we
misschien geplaatst in de ‘featured’
lijst, zeg maar de lijst met tips van
Apple.”
Inmiddels is de app door vele webblogs opgepakt en heeft Adriaan
met zijn Game Oven al veel promotie gekregen. Vorige week werd

bekend dat Fingle is geselecteerd
voor de Nuovo Award, onderdeel
van de Independent Games Festival
Awards, de belangrijkste prijzen
voor onafhankelijke ontwikkelaars.
Deze worden uitgereikt tijdens de
Game Developers Conference in
maart, te San Francisco. De regio
aldaar, Silicon Valley, staat bekend
als het walhalla voor ontwikkelaars
en is de thuisbasis voor bedrijven
als Apple, Facebook en Google. Een
belangrijke plek dus om als nieuwkomer een nominatie in de wacht te
slepen. Is dit het begin van een
succesvolle studio? Adriaan nuchter:
“Laten we eerst maar eens kijken
of de app flink wordt gedownload.
Dan kijken we verder, we hebben in
ieder geval nog genoeg ideeën klaar
liggen voor sociale games.”

Zelf Fingle spelen?
Dat kan. Fingle is
beschikbaar voor de
iPad en kan gevonden
worden in Apple’s App
Store voor ongeveer
€ 2,35. Meer informatie over de app:
www.fingleforipad.com.

Lot66 neemt Raceplanet in Mijdrecht over

“We zijn weer elke dag open”
Lot66 is sinds kort de nieuwe eigenaar van Raceplanet in Mijdrecht. Directeur Alex Sanders heeft grootse
plannen… De eerste verandering heeft hij al meteen doorgevoerd: “Raceplanet was in Mijdrecht de laatste
tijd alleen geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, maar wij zijn nu elke dag weer open! Zodat
iedereen hier naartoe kan komen op de dag dat hij of zij dat wil.”
door anja verbiest

In 1993 opende autocoureur
Michael Bleekemolen in Mijdrecht
de eerste indoor kartbaan van
Europa. Sindsdien hebben vele
‘coureurs’ uit De Ronde Venen en
ver daarbuiten op die baan diverse
rondjes gereden. En daar kunnen er
nog heel wat meer bij komen, zeker
als het aan directeur Alex Sanders
van Lot66 ligt.
Sanders heeft grootse plannen aan
de Industrieweg, met als voorbeeld
de eerste vestiging van Lot66 in
Breda. “In Breda zijn we eind
2008 begonnen om van het aldaar
bestaande funcentrum, inclusief
indoor kartbaan, een leisure centre
te maken met een scala aan activiteiten. Dat deden we niet zomaar,
sinds 2007 waren we binnen onze
onderneming Lothian al bezig met
het onderzoeken van de haalbaar-

foto patrick hesse

heid van alle ideeën die we hadden.
Bij die onderzoeken worden we
geholpen door studenten, die bij ons
afstudeerstages kunnen volgen en
onder meer de mogelijkheid krijgen
een businessplan te schrijven. Dat
werkt prima, beide kanten op. We
doen dat voor de vestiging in Mijdrecht op dezelfde manier.”
Veel meer mogelijkheden
Diverse activiteiten die bij Lot66
in Breda goed zijn aangeslagen,
wil Sanders op niet al te lange
termijn ook in Mijdrecht aanbieden.
“Ik denk daarbij onder meer aan
lasergamen, sumoworstelen, verschillende workshops en de verhuur
van Solex-brommers. In De Ronde
Venen en omgeving kun je daarmee
prachtige tochten maken. Maar er
zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Met name ook speciaal

voor jongeren, want die willen we
zeker niet vergeten!”
Zo overweegt Sanders een kleine
bioscoop met twintig tot dertig
stoelen te maken voor wat hij
noemt ‘personal cinema on demand’. “Heel geschikt voor bijvoorbeeld kinderfeestjes en een avondje
met een groep vrienden of vriendinnen. We kleden het helemaal aan
in Amerikaanse stijl, met popcorn
en al. En voor wie opgehaald wil
worden, hebben we een kleine
Amerikaanse schoolbus tot onze
beschikking.”
Horeca op de schop
Zo snel mogelijk nemen Sanders en
zijn team de horecavoorzieningen
op de schop. “Die willen we meer
afscheiden van de kartbaan en het
kinderspeelparadijs. Tegelijkertijd
gaan we het ook wat gezelliger en

meer van deze tijd maken.”
Ook de parkeermogelijkheden en
het aangezicht van het pand staan
op de prioriteitenlijst van Sanders. “Ja, het pand en de directe
omgeving kunnen wel een facelift
gebruiken. We gaan er zo spoedig
mogelijk mee aan de slag, maar
wanneer dat precies zal zijn kan ik
nu nog niet zeggen.”
Kartcircuit aangepakt
Wat Sanders in ieder geval op
korte termijn wel aanpakt, is de
layout van het kartcircuit. “Door
het circuit ingrijpend te veranderen,
maken we het ook voor mensen die
al eens eerder hier geweest zijn
aantrekkelijk om terug te komen.
Ook gaan we binnenkort karten in

het donker, met een koplamp op de
kart dus. Spannend en heel apart!”
En, ook heel belangrijk: Sanders
heeft de toegangsprijzen van de
kartbaan verlaagd. “Per heat van
twaalf minuten betaal je voortaan
14 euro in plaats van 15,75 euro.
En de rest van de maand januari
betaal je voor een heat zelfs maar
9,75 euro. Meer acties zullen we
bekendmaken op onze nieuwe website www.lot66.nl, die per 1 februari
online zal zijn. Wie dat wil, kan
dan voortaan ook online boeken en
betalen voor al onze activiteiten. En
per 1 maart lanceren we ten slotte
ook nog een speciale app voor al
onze activiteiten. Zo blijft iedereen
goed op de hoogte van elke stap die
we gaan zetten.”
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De Club van…

Door Piet van Buul

Sandra en Bert Koen van Voedselbank De Ronde Venen:

“De stille armoede neemt toe”
Het aantal mensen dat in ons welvarende land onder de armoedegrens moet leven neemt toe. Zes jaar geleden startten Sandra en Bert Koen in Mijdrecht een voedselbank. Daar werd aan mensen, die niet of nauwelijks rond konden komen, wekelijks een pakket voedsel verstrekt. De voedselbank begon met de zorg voor
een zevental gezinnen. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot vijfenveertig. “En dat neemt alleen maar toe,”
vrezen Sandra en Bert.
Sandra en Bert zijn bang dat het
aantal mensen dat door de ondergrens
van het bestaansminimum zakt, nog
verder zal toenemen. “De groep
mensen die uiteindelijk bij ons terechtkomt, is vermoedelijk slechts een deel
van het aantal mensen dat serieus
in de problemen zit. Maar voor de
meeste mensen is het nog steeds heel
erg moeilijk om er mee voor den dag
te komen. Wanneer men uiteindelijk
bij ons terechtkomt heeft men overal
al de neus gestoten en zijn wij voor
hen een soort eindstation. Ondanks de
strenge criteria die ook wij moeten
hanteren, neemt het aantal hulpvragers nog steeds toe.”
Het fenomeen van de Voedselbanken
ontstond een aantal jaren geleden in
de grote steden. Maar al snel bleek
dat ook in kleine gemeenschappen
verborgen armoede voorkwam.
Bert: “Toen wij in Mijdrecht met de
voedselbank begonnen was er vooral
vanuit de gemeente nogal wat terughoudendheid. Men vond het eigenlijk
niet nodig, want er zouden genoeg
voorzieningen zijn waar mensen een
beroep op konden doen. Het probleem
werd dus eigenlijk ontkend. Gelukkig
is dat wel een stuk beter geworden. Er
is tenminste erkenning en in een enkel
geval worden mensen ook wel door de
Servicepunten van de gemeente naar

ons doorverwezen. Maar de meeste
mensen komen toch uiteindelijk op
eigen initiatief bij ons.”
Criteria
Ook bij de voedselbank moeten de
hulpvragers aan bepaalde criteria
voldoen om in aanmerking te komen
voor de verstrekking van de pakketten.
“Om willekeur te voorkomen moeten
wij werken met duidelijke criteria, die
landelijk ook bij de andere voedselbanken worden gehanteerd. Wij gaan
na hoeveel men, na aftrek van vaste
lasten, vrij te besteden heeft. Is dat
minder dan onze richtbedragen, dan
komt men in aanmerking. Die bedragen zijn 175 euro per maand voor één
ouder. Zijn er twee ouders dan komt
daar nog 60 euro bij. Voor kinderen
boven de twaalf jaar geldt een bedrag
van 50 euro en voor kinderen onder
de twaalf is dat 25 euro. Dat zijn
best wel strenge eisen. Telkens na
een periode van een paar maanden
bekijken we of er verandering in de
situatie is opgetreden. Veel mensen
zitten ook nog met schulden en lopen
vaak al in de schuldsanering. Ondanks
die selectiecriteria loopt het aantal
hulpvragers nog steeds op. Er zitten
in ons bestaand veel eenoudergezinnen, veelal gescheiden moeders met
kinderen.”

Bureaucratie
“Er komen hier mensen die langdurig
van onze hulp gebruik moeten maken,” zegt Sandra. “Ze zitten vaak in
een uitzichtloze situatie. Voor anderen
is het soms een overbrugging van
een beperkte periode. Dat zijn vaak
slachtoffers van de bureaucratie bij
overheden en instanties. Bij echtscheidingen duurt het vaak een tijdje voor
de zaken financieel zijn afgewikkeld
en er bijvoorbeeld bijstand wordt
uitgekeerd. Maar we komen ook nogal
eens gevallen tegen waarbij de uitkering of de huursubsidie van de ene dag
op de andere wordt stopgezet omdat
men twijfelt of het allemaal wel goed
zit. Er wordt dan ruim de tijd genomen
om dingen uit te zoeken en intussen
zitten die mensen zonder geld.”
Vrijgevigheid
Bert en Sandra blijven vertrouwen
op de vrijgevigheid van mensen om
de voedselbank te steunen. Maar dat
gaat niet altijd even makkelijk. Bert:
“Sinds jaar en dag betrekken wij een
deel van de spullen van een centraal
magazijn in Rotterdam. Maar het aanbod dat we daar kunnen krijgen neemt
helaas wel af. We moeten het dus voor
een groot deel hebben van de lokale
en regionale bevolking. We hebben
een vast groepje middenstanders bij

MTC Ventoux Challenge 2012:

Op de pedalen voor het goede doel
Op 16 juni a.s. doet een groep van 54 enthousiaste Rondeveners een poging om per fiets de Mont Ventoux
te beklimmen. Sommigen van hen hebben zich ten doel gesteld om de ruim 1.900 meter hoge berg die dag
drie keer te beklimmen vanuit drie verschillende dorpen. Met deze MTC Ventoux Challenge wil de groep
fondsen bijeenkrijgen voor de voedselbank.
Initiatiefnemer van de tocht is Peter
Egbers, sportfysiotherapeut en medeeigenaar van Medisch Trainings
Centrum MTC in Mijdrecht. “In mijn
vrije tijd pak ik graag de racefiets en
toen ik onlangs 50 werd wilde ik een
doel stellen. Zo ben ik op de beklimming van de Mont Ventoux
gekomen, een berg die
bij veel wielrenners
bekend staat als 'de
kale berg’. Nòg een
overeenkomst,” lacht
hij, wijzend op zijn
glimmende schedel.
“Toen ik mijn idee
lanceerde, werd overal
enthousiast gereageerd en
binnen no-time had ik een aantal geïnteresseerde sporters bijeen
die de uitdaging willen aangaan.” En
een uitdaging wordt het beslist.
Aan de rit is een goed doel gekoppeld. Gekozen is voor de Voedselbank. Peter legt uit waarom: “Als je
het hebt over bergbeklimmen met de
fiets wordt er direct gedacht aan de

Alpe d’Huez en aan
de inspanningen
van de Alpe d’Huzes
tegen kanker. Een
enorm goed doel en
beslist hard nodig, maar
er zijn zoveel andere goede
doelen, die minder publiciteit krijgen, maar het zeker óók verdienen.
Daarom kozen wij voor de Voedselbank.” [zie artikel hierboven – Red.]
Inmiddels is er een logo ontworpen
voor de tocht en zijn de eerste schetsen voor kleding binnen. Er wordt
naar gestreefd om zoveel mogelijk

kosten door middel van sponsoring
gedekt te krijgen, zodat het bedrag
voor het goede doel gemaximeerd
wordt. “Hoewel onze groep nu compleet is en de bus en het hotel vol
zijn, is het mogelijk om bij ons initiatief aan te haken,” vertelt Peter.
“Men moet dan alleen wel bereid
zijn om eigen vervoer en onderdak
te regelen, maar dankzij de contacten die we daar inmiddels hebben,
kunnen we daar wel in bemiddelen.
Het zou toch fantastisch zijn als we
hier een jaarlijks terugkerend evenement van kunnen maken?”

www.mtcmijdrecht.nl

Sandra Koen: “We moeten het voor onze aanvoer voor een steeds groter gedeelte
hebben van de lokale bevolking, terwijl het aantal mensen dat een beroep op ons doet
ook toeneemt.”					
foto patrick hesse

wie we wekelijks terecht kunnen. Daar
zijn we natuurlijk heel erg blij mee en
stiekem hopen we dat meer bedrijven
ons structureel zouden willen steunen.
En dan zijn er gelukkig de particulieren die ons werk een warm hart toe
dragen. Men kan ons financieel steunen, maar we vinden het erg plezierig
wanneer mensen hun steun in natura
geven. Mensen komen hier wekelijks
een tas boodschappen brengen. We
hebben een gulle gever die nu al
geruime tijd elke week voor 400 euro
aan verse groenten aan ons levert. Dat
is natuurlijk hartverwarmend en op die
manier kunnen we nog steeds mooie
pakketten verstrekken.”
Wekelijkse uitgifte
Bert en Sandra hebben beiden een
baan en steken vrijwel al hun vrije tijd
in de voedselbank. Daarbij kunnen ze
rekenen op de steun en inzet van een

twaalftal vrijwilligers. Naast voedsel
wordt er ook kleding ingezameld. Sandra: “Dat slaan we hier op en eens in
de drie maanden kunnen onze klanten
hier dan kleding komen uitzoeken.
Mensen die ons willen steunen en
spullen willen brengen zijn hier elke
donderdagavond van half zeven tot
half acht of vrijdagmorgen tussen tien
en elf welkom. Van de binnengekomen
spullen maken we pakketten die elke
vrijdag tussen elf en twaalf worden
uitgedeeld.”

De Voedselbank De Ronde Venen is
gevestigd bij Karwei aan de Industrieweg in Mijdrecht. De ingang is aan de
zijkant. Telefonisch zijn Sandra en Bert
te bereiken op 06-330 20 903.

Cor van den Brink schaatst voor taaislijmziekte
Cor van den Brink uit Abcoude gaat dit jaar proberen 200 km te schaatsen
op de Weissensee om met deze sportieve uitdaging geld op te halen voor
onderzoek via Skate4AIR naar de ingrijpende
ziekte Cystic Fibrosis (Taaislijmziekte) bij kinderen.
Schaatsen is qua sport het mooiste dat er is en als
Cor met zijn hobby ook nog iets kan doen voor een
goed doel dan ligt hier de uitdaging.
Prachtig om op deze manier het schaatsen op de
Weissensee te kunnen beleven en te combineren met het steunen van een goed doel.
De bedoeling is om 400.000 euro aan
sponsorgeld bij elkaar te schaatsen. De
deelnemers worden hierbij geholpen door
tweevoudig Olympisch schaatskampioen en
Skate4AIR ambassadeur Jochem Uytdehaage. Heel belangrijk is dat er genoeg geld is om
goed onderzoek te doen. Cor draagt daar graag
een steentje aan bij, jij ook? Sponsor Cor via:
wwwskate4air.nl Alvast bedankt namens alle
kinderen met CF.

KV Atlantis zoekt recreantenspelers

Bij de sterk groeiende recreanten afdeling van KV Atlantis is altijd plaats
voor nieuwe dames en heren die graag op een leuke en gezellige manier
sportief bezig willen zijn. Korfbal is bij uitstek een spel dat een combinatie maakt tussen snelheid, behendigheid en vooral ook onderlinge sfeer.
Kom gerust eens langs bij KV Atlantis voor informatie, of beter nog een
aantal gratis proeflessen. Voor wie niet direct een zeer competitieve sport
zoekt, maar vooral in een gezellige omgeving sportief bezig wil zijn, is
korfbal de sport die bij uitstek geschikt is! Kijk voor info op:
www.kvatlantis.nl/ voor 'Programma' of de contactgegevens van ledenadministratie voor meer informatie.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Gilera 800gp Roké Motors Mijdrecht

Baas boven baas
Mijn oren zijn knalrood, ik heb net mijn autoruiten moeten krabben
en mijn boordcomputer geeft -een beetje overbodig dus- aan dat het
onder nul is en dat het mogelijk glad kan zijn. Dit zijn voortekenen dat
het geen motorrijden wordt vandaag. Natuurlijk wil ik het wel met dit
weer (ahum) maar er is gestrooid en dat is niet al te best voor motorfietsen. Op een ‘die hard’ politieagent na en enkele doorrijders die speciaal voor dit doel goedkoop op marktplaats een zogeheten ‘pekelfiets’
hebben gekocht, houdt iedere weldenkende motorrijder wiens bezit
hem of haar dierbaar is, zijn fiets lekker op stal.
Ik ben bij Aad Kentrop van Roké
Motors te Mijdrecht en besluit een
net binnengekomen Motorscooter
te ‘platen’, net zo een heb ik vorige
zomer al gereden en weet dus van de
hoed en de rand. Het is een Gilera
GP800 in smetteloos witte nieuwstaat. Het betreft een demofiets die
rechtstreeks van de importeur komt,
met slechts 5.700 kilometer op de
teller. Ik moet meteen terugdenken
aan 2008, toen het dit afgelopen
race-seizoen zo tragisch overleden
multitalent en idool Marco Simmoncelli de concurrentie in de 250cc
klasse verpulverde en met Gilera de
wereldtitel pakte.
Dit is een een echte Yamaha Tmax
killer: de Gilera GP 800 van de
fameuze Piaggio fabriek is met zijn

850cc, 75 pk en 7 versnellingen
(automaat) en 220 km/uur de absoluut snelste productie motorscooter
ter wereld. De spierwitte uitvoering
met hoogglans zwarte gegoten wielen heeft veel weg van die trendy ‘PC
tractoren’ die slechts in deze trendy
en hippe kleurstelling te krijgen lijken
te zijn, zo vaak zie je deze uitvoering voorbij komen. Het staat hem
zeker goed. Ook de vette alu Arrow
einddemper laat er geen misverstanden over bestaan. Dit is “vette shit,
ouwe”, zoals mijn tienerneefje aangeeft als iets echt cool is. Met veel
plezier denk ik terug aan de proefrit
in de zomer. De scooter beschikt
over een totaal zinloze hoeveelheid
vermogen en dat maakt hem in mijn
ogen onweerstaanbaar! Een echte
spreekwoordelijke wolf in schaaps-

kleren. Wanneer je hier mee rijdt,
combineer je eigenlijk 2 dingen in 1:
het pure gemak en de functionaliteit
van een scooter en de kracht, vermogen en remmerij van een sportfiets.
Misschien wel de ideale kompaan
voor op de weg. De Gilera straalt niet
alleen snelheid uit, maar ook luxe:
drie schijfremmen, een uitgebreid
dashboard, grote kuip en een riante
zitplaats. Op de duoplaats is rekening
gehouden met al dit vermogen, er
zit namelijk een piepklein steuntje
achterop het zadel, groot genoeg om
er bij volle acceleratie er niet
achterover af te
kukelen.
Zoek u een snel-

le, praktische motorscooter, dan is dit
wat u zoekt. Werkelijk in nieuwstaat
met net de kop eraf en volledige
garantie voor de prijs van 8.990 euro.
Uiteraard krijgt de GP bij afleveren
een onderhoudsbeurt, zodat u zodra
het strooizout is opgelost lekker kunt

gaan genieten en geloof me, genieten
is het op deze Gilera!

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
tel. 0297-285218
www.roke.nl

Feestelijke opening Studio Ongewoon
Van 25 t/m 28
januari staat
de Mijdrechtse
Studio
Ongewoon aan
de Genieweg
op het Industrieterrein in
Mijdrecht in
het teken van
de feestelijke
opening van het
nieuwe pand.
Een inspiratiecentrum voor
alle woon- en interieurwensen voor zowel
thuis als op het werk. Nu bij velen de kerstboom met verlichting de deur uit is en mogelijk een donkere plek achter heeft gelaten in
huiskamer of kantoor, is het wellicht tijd voor
iets nieuws. In ieder geval wel voor Studio
Ongewoon. Deze ontwerp- en adviesstudio
met altijd iets bijzonders en ongewoons in de
aanbieding, heeft de filosofie aangescherpt.
Zij waren altijd al een advies- en inspiratiecentrum voor interieur en meubelmaatwerk.
Nu komen daar verlichting en advies bij.
Waarom? Het zelf uitzoeken van een meubelstuk, wand- of vloerdecoratie is iets wat
de meeste mensen nog goed zelf kunnen
doen. En natuurlijk is een passend advies
daarbij vaak handig en verrassend. Wat nog
niet zo makkelijk blijkt te zijn, is een goed
lichtplan voor je ruimte. En juist de verlichting blijkt zo essentieel te zijn, zo bepalend
voor sfeer en uitstraling. Het kan een ruimte
maken of breken. Dit is het specialisme van
Mariska Wijtmans. Zij is een ervaren en

veelgevraagde interieurstyliste en biedt nu
ook praktische workshops Verlichtingsplan
Maken aan vanuit het inspiratiecentrum Studio Ongewoon, naast de overige maandelijkse
interieurworkshops die al jaren goed bezocht
worden.
Tijdens het openingsjaar 2012 aan de Genieweg op het Industrieterrein is er een speciale
verlichtingsactie. Iedereen die in 2012 een
lichtadvies tegoedbon van 1,5 uur aanschaft,
krijgt er gratis een eigenzinnig lampje cadeau bij, namelijk de Madam Filou lamp.
Een andere verandering die verhuizing
noodzakelijk maakte, is het verminderen van
de verkoop van meubels vanuit de studio.
Hiervoor in de plaats is de moderne webshop
gekomen, die als sinds de zomer heel goed
draait. In de webshop zijn alle ontwerpen
te vinden die veel scherper geprijsd kunnen
zijn nu voorraad niet meer nodig is. Kortom
aanpassingen die geheel passend zijn in deze
tijd van recessie en vernieuwde inzichten.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Detroit/Brussel

North American International Auto Show/Autosalon
Afgelopen week werd in Detroit in de Verenigde Staten de NAIAS
gehouden, de North American International Auto Show. Tegelijkertijd
vond in Brussel de Autosalon plaats (nog tot 22 januari). De belangrijkste of leukste nieuwtjes voor de komende tijd staan hieronder opgesomd.

Bentley

Bentley toont de nieuwe Continental GT met 4.0 V8 motor.
Een stapje terug ten opzichte
van de dikke 12 cilinder motor.
Maar in deze tijd gaat ook een
luxemerk als Bentley nadenken
over zuiniger en groener rijden.
Met 507 pk blaast deze Conti
V8 in 4,8 seconden naar de 100
km/u. Het verbruik is met 6
liter afgenomen tot 10,5 l/100
km. Ahum. Zodra de opvolging
van het failliet verklaarde Hessing weer op orde is met hulp
van Louwman, zal de GT V8
in Nederland verkrijgbaar zijn
voor € 194.473,-.

Dodge

Dodge trekt de naam Dart weer
van de plank en introduceert een
sedan op basis (onderstel en deels
aandrijflijn) van de Alfa Romeo
Giulietta. Immers is Chrysler
tegenwoordig eigendom van Fiat,
vandaar een samenwerking. Qua
motorisering zien we ook herkenbare gegevens, zoals de 1.4 MultiAir
(160 pk). Daarnaast zijn er 2.0
(160 pk) en 2.4 (183 pk) motoren
leverbaar met de stoere bijnamen
‘Tigershark’.

Zoon of dochter met
scooter?
Deze week richt ik mij vooral
op de vaders en moeders van de
scooterjeugd. Bent u zo’n vader of
moeder, dan kan het geen kwaad
deze column samen met uw zoon
of dochter door te nemen. En niet
onbelangrijk: na het lezen direct

Opel

Mercedes

Om maar meteen met de deur in
huis te vallen: dankzij ons fantastische belastingsysteem en dankzij de
lage CO2-uitstoot van de SL is deze
in Nederland goedkoper geworden.
Nou ja goedkoop… De instapper is
de SL350 (V6, 306 pk, 370 Nm)
met een vanafprijs van € 106.400,(de oude variant was 10 mille
duurder). De SL500 is er vanaf €
143.660,- (voorheen € 153.400,-),
voorzien van een 4.7 V8 biturbo
met 435 pk en 700 Nm. Uiteraard
is het een kwestie van tijd voordat
meer motoren leverbaar worden,
evenals een AMG-uitvoering.

Ford

In Detroit debuteerde de Fusion,
een sedan met het nieuwe designDNA van Ford. De Fusion komt
later dit jaar naar Nederland als
nieuwe Mondeo.

Honda
Buick toont in Amerika de Encore, die in Nederland verkocht
zal worden als Opel Mokka.
Deze zal voor het eerst in maart
in Geneve te bewonderen zijn.
Een kleine SUV op basis van
de Corsa. Voor- of vierwielaandrijving is leverbaar, met keuze
uit diverse benzinemotoren en
dieselmotor. Eind dit jaar staat
de Mokka in de showroom.

Drietal

Het merk toont in de States
een lichtgewicht concept model
wat mogelijk de nieuwe NSX
wordt. Het project heeft enige
tijd stilgelegen, maar is toch
weer opgepakt. De concept car
is voorzien van hybride aandrijving, voorzien van 2 elektromotoren en VTEC-V6, met een
vermogen van 400 pk.

Renault

De recent gefacelifte Mégane
is voortaan te verkrijgen vanaf
€18.990,-, standaard met bluetooth
aansluiting. Je krijgt dan een 1.6
met 100pk mee. De Coupé heeft
een meerprijs van € 500,-, de
station kost € 1.000,- extra. Tevens
zijn er nieuwe Energy-motoren
beschikbaar. Waaronder een 1.2
TCe benzinemotor met 115 pk
(20% bijtelling) met een vanafprijs
van € 20.490,-, Dieselaars willen
meer weten over de dCi met 110
pk (14% bijtelling). De vanafprijs
bedraagt € 22.790,-. De dCi met
130 pk is er vanaf € 28.690,- in
Bose uitvoering. De Bose-uitvoering
is zeer populair en beschikt over
zaken als Bose stereo, parkeersensoren voor en achter met achteruitrijdcamera, LED-dagrijverlichting
en 17 inch lichtmetalen velgen.

Toyota
Toyota, Citroën en Peugeot hebben hun succesmodellen (respectievelijk
Aygo, C1 en 107) een opfrisser gegeven en tonen deze aan het publiek
in Brussel. Het succes van deze modellen is grotendeels te danken aan
het belastingvoordeel dat deze kleine, wendbare, maar superefficiënte
auto’s hebben. In Nederland werden er ruim 47.000 verkocht van deze
drie. Het drietal kwam in 2005 op de markt en kregen in 2009 al een
kleine facelift. De grootste wijzigingen voor 2012 zijn te vinden aan de
buitenzijde, waar met name de nieuwe bumpers opvallen. Daarnaast is
onder de motorkap een en ander gewijzigd. De drie werken met de 1.0
driecilinder met 68 pk, waarvan de CO2 uitstoot verder van gereduceerd is en het verbruik op ongeveer 4,3 liter op 100 km ligt.
Vanaf het Aspiration niveau is de Aygo leverbaar met dagrijverlichting
in de vorm van LEDjes in de bumper.
Na de facelift hopen de drie merken klaar te zijn voor de Volkswagen
Up!, die verkrijgbaar wordt vanaf € 8.490,-. Peugeot en Citroën zijn
nog in de weer met de rekenmachine, maar Toyota heeft de vanafprijs
van de Aygo verlaagd naar € 7.990,-. Leuk weetje: de auto’s blijven
gebouwd worden in het Tsjechische Kolín, waarmee de gemeente De
Ronde Venen voorheen een zogeheten ‘stedenband’ had.

met hem of haar enkele afspraken
te maken. Zoals, wie de bon gaat
betalen wanneer een CJIB-enveloppe bij u in de brievenbus glijdt.
De boetebedragen voor deze
groep zijn namelijk met sprongen
omhoog gegaan. Automobilisten
mopperen over de stijgingen, maar
deze groep heeft meer redenen.
Niet geheel onverstandig overigens. Het zijn
en blijven levensgevaarlijke
projectielen.
In prijs is
bijvoorbeeld het
niet opvolgen
van de aanwijzingen van een
politieman of
andere dui-

delijk herkenbare regelaar sterk
gestegen. Of het negeren van een
door hen gegeven stopteken. Daar
maakt de scooterrijder zich nogal
eens schuldig aan. “O jee, gas
geven en wegwezen”, zich niet
realiserend dat de motorrijder
van de politie in de buurt is. Stond
daar in 2011 nog een boete op van
120 euro, met ingang van dit jaar
is daar een stief weekje vakken
vullen bij AH voor nodig, namelijk
230 euro.
Het onnodig lawaai maken. U kent
het wel, gas geven/loslaten terwijl
je stilstaat. Daar mag inmiddels ook 230 euro voor worden
neergeteld. Geen verlichting
voeren buiten de bebouwde kom?
Kost al gauw 80 euro per kapot
lampje. dus samen een dikke 160
euro. Rechts een auto inhalen, in

De grote Land Cruiser heeft een facelift ondergaan en is weer klaar
voor de komende jaren. De V8 motor is enige tijd uit het programma
geweest, maar de benzinemotor komt weer terug. Zij het in een iets
andere vorm. Een 4.6 liter V8 levert 318 pk en 460 Nm (30 pk meer
dan de voorloper). Ook is er een 4.5 liter V8 diesel met 272 pk en 650
Nm. Deze is in pk’s iets afgenomen (286 pk bij de voorloper). De Land
Cruiser is leverbaar met 7 zitplaatsen en staat in de prijslijst vanaf
€130.390,-.

plaats van links: 150 euro. Uitlaat
niet gasdicht over de gehele
lengte: 160 euro. Crossen door het
gemeenteplantsoen is goed voor
130 euro. Iemand voorop laten
staan kost 80 euro, evenals het
rijden over het trottoir of door een
voetgangersgedeelte.
En wist u dat scooterbandjes óók
profiel moeten hebben en dat het
sinds zo’n 5 jaar verplicht is om
een linker spiegel op een nieuwe
scooter te hebben? Twee overtredingen die goed zijn voor elk 80
euro. Tot slot nog het voorttrekken
/ duwen van een vriendje op de
fiets. Daar is niet eens een bedrag
voor bepaald, de Officier van
Justitie bekijkt dat per geval. Met
andere woorden, dat wordt diep in
de buidel tasten.

Mocht u vinden dat dit allemaal
nog meevalt, realiseert u zich dan
dat de politie maximaal drie van
dergelijke bonnen mag uitreiken.
En dan heb ik het nog niet gehad
over de 6 euro administratiekosten
per bon. Misschien een goed idee
om deze bedragen eens om te
zetten in het aantal uren werk. Bij
mij thuis hielp dat. Wees zuinig op
uw kroost.
Peter Hoogland
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Dansworkshop met diner-dansant
bij Stichting Tympaan
Samen met een groep dansen
schept een band en is leuk om te
doen.
Op 1,15 en 22 februari a.s. van
10.00 tot 11.00 uur worden er in
De Angstelborgh in Abcoude drie
workshops dansen gegeven: Engelse
wals en de cha cha cha, onder bezielende leiding van Henk de Kogel.

www.anitya.nl/tango-workshops
Op 24 februari 2012 om 19.30
- 22.30 uur worden deze dansen
uitgevoerd tussen de gangen van
een diner in de Angstelborgh. Deze
avond danst u op heerlijke pianomu-

Ursula zoekt vrijwilligers
Ursula heeft al héél veel vrijwilligers
voor haar cliënten maar er blijft voor
sommige bewoners of woningen en
afdelingen toch een tekort.
Lijkt het u leuk om deel uit te maken
van een gezellige vrijwilligersploeg?
Wat te denken van: Vrijwilliger(ster)
worden bij de kringloopwinkel in
Nieuwkoop? Of in het weekend de
zorg dragen voor de dieren op de
Kinderboerderij in Nieuwveen? Heeft
u altijd al in een theehuis willen
serveren? In Nieuwveen bij de Kinderboerderij kan dat. Bij de winkel
de Brugspin in Ter Aar kunnen ze nog
creatieve vrijwilligers gebruiken die
helpen bij het maken van keramiek,
houten of textielproducten. En wat

Cursus werken met Internet bij De Paraplu

ziek. Het wordt een onvergetelijke
belevenis, ook voor wie nog nooit
heeft gedanst.
Deelname aan de drie dansworkshops en diner-dansant kost 25 euro
p.p. Deelname aan het diner-dansant alleen kost 12,50 euro p.p.
Diner-dansant workshops zijn
geschikt voor minimaal 16 en
maximaal 20 personen, dus haast
u met inschrijven bij YourHome
serviceloket
Kerkgaarde 5, in Abcoude, tel.
(0294) 28 09 90
e-mail: abcoude@yourhome.nl.

te denken van een gezellige zomerse
avondwandeling maken en daarbij
één of twee medewandelaars van
Ursula meenemen. Maar we nodigen
u ook van harte uit om eens per twee
weken naar één van de woningen
of naar de afdeling dagbesteding te
komen en van daaruit een wandeling
te maken over het mooie Ursulaterrein of te helpen bij de lunchactiviteiten. Of wat denkt u van 1 x per week
een ½ uurtje zwemmen met één van
onze cliënten. Na een eerste kennismaking krijgt u ook een rondleiding
langs woningen en de dagbesteding
zodat u zich een beeld kunt vormen
van boven beschreven vrijwilligersvacatures.
Keuze en mogelijkheden genoeg. Wie
meer wil weten over deze boeiende
en leuke vrijwilligers jobs neemt

Begin februari a.s. starten bij de
Stichting Paraplu' twee cursussen
"Werken met Internet". Deze cursus
is bedoeld voor diegenen die de basisbeginselen van de computer reeds onder de knie hebben of een computercursus (bijv. de cursus Wegwijs op de
Computer) hebben gevolgd. Het doel
van de cursus is goed leren omgaan
met de browsers (internetsystemen)
om goed te kunnen navigeren en surfen en zo aan de gewenste gegevens
en informatie te komen. Het werken
en omgaan met een zoekmachine(s)
wordt uitvoerig behandeld. Alle vormen van media (tekst, video, audio,
afbeeldingen etc.) worden behandeld,

en hoe kun je deze vinden, selecteren
en opslaan.
De wijze van gestructureerd opslaan
van gegevens wordt met voorbeelden
getoond en geoefend; het bewerken
van opgeslagen gegevens komt eveneens aan de orde. Cursisten kunnen
in gezamenlijk overleg internetapplicaties installeren of internet
onderwerpen uitvoeriger uitgediept
krijgen. Indien middelen en tijd dit
toelaten gebeurt dit bijvoorbeeld in
de vorm van een kleine workshop.
Door middel van een inventarisatie
van onderwerpen in de eerste les
wordt hier invulling aan gegeven.
Gebruik van eigen laptop is mogelijk.
Basiskennis van Windows is voor deze
cursus nodig.
De cursussen worden gehouden op
vier woensdagen te beginnen op 1
februari a.s. tot en met woensdag 22
februari a.s.. De ene cursus is op de
woensdagmiddagen van 14.00-16.00
uur en wordt verzorgd door Hans
Berends. De andere cursus is op de
woensdagavonden van 19.30-21.30
uur en wordt verzorgd door Wil
Beerepoot.

contact op met Mons Verkerk,
Coördinator vrijwilligerswerk van
Ipse de Bruggen Nieuwveen e.o..
Tel. 06-23 360817; e-mail: mons.
verkerk@ipsedebruggen.nl

Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis.

voorverkoop reeds gestart

Gratis computeren twitterles bij
SeniorWeb
Kennismaken met de computer? Het
kan bij SeniorWed. Een gratis les van
twee uur op maandagmorgen 23 januari in Mijdrecht en op donderdagmorgen 26 januari in Abcoude. Deze les is
bedoeld voor mensen die overwegen
een computer te kopen of die er pas
een gekocht hebben. Belangstellenden
krijgen in het leslokaal via projectiescherm te zien en te horen wat
ze thuis allemaal met een computer
kunnen doen en wat ze er bij nodig
hebben. Onmisbaar, nu steeds meer
naar internet wordt verwezen.
De locatie in Mijdrecht is Energieweg
107, In Abcoude is dat bij Tympaan,
Dorpszicht 22a. De lessen beginnen
om 10.00 uur. Vooraf aanmelden is
niet nodig. Let wel: vol=vol
Gratis les twitteren
Twitter valt onder de sociale media.
Iets voor onze senioren? Wat zijn dan
de voordelen, hoe kom je er in en wat
kun je er mee? Op woensdagmiddag
1 februari van 2 tot 4 organiseert
SeniorWeb DRV een gratis les kennismaken met Twitter. Daar hoort u
en ziet u meer. Locatie: Leslokaal
SeniorWeb, Energieweg 107 te Mijdrecht. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Vol = vol.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 3
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

22

14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45
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49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
41

19

20

61

38

1

© Puzzelland
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13

57

26

63

HORIZONTAAL:
1. Kennis; 5. stuk grond; 10. Trans-Europaexpress; 11. strafwerktuig; 12. opstandeling;
14. als hotel ingerichte boot; 16. klank; 18.
Europese taal; 20. kleding; 22. elektrisch
geladen deeltje; 23. thans; 24. bierkan; 25.
regelmaat; 27. talrijk; 29. eveneens; 30.
deelachtig worden; 32. naar beneden; 34.
bloeiwijze; 35. plezier; 37. viseter; 39.
benul; 42. in het jaar (Lat.); 44. blootje; 46.
Griekse zuilengang; 48. oude vochtmaat;
49. dierengeluid; 50. raamscherm; 51.
greep; 53. paringsdans; 55. koppelriem; 56.
in geen geval; 58. veerkrachtige draad; 60.
schrijfgerei; 61. Griekse letter; 62. satire;
63. half vrouw, half vis.
VERTICAAL:
1. Bolwerk; 2. nuttigen; 3. snavel; 4. Europeaan; 6. god van de liefde; 7. bedorven; 8.
kier; 9. les in het maken van kleren; 12.
wielerwedstrijd; 13. de moeite waard zijn;
14. kleur; 15. lang tapijt; 17. gehoororgaan;
19. gezichtsorgaan; 21. op leeftijd; 26. muze
van het minnedicht; 27. doceren; 28. visuil;
29. broodsuiker; 31. ton; 33. kleine hoeveelheid donzige stof; 36. zeevis; 37. onenigheid; 38. korting; 39. niemendal; 40.
bedwelmend middel; 41. in stukken breken;
43. clown; 45. toverheks; 47. vrouwelijk
dier; 52. Russisch-orthodox priester; 53.
balk; 54. insnijding; 55. open plaats in een
bos; 57. grondsoort; 59. onheilsgodin.

Sudoku week 3
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 2
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Gratis workshops van dansers uit o.a.
So You Think You Can Dance

Sinds kort heeft de Ronde Venen er
een nieuwe dansschool bij. Hiphop
Dance Centre Build Ya Skillz is
een dansschool gespecialiseerd in
Breakdance, Hiphop, en Funk zoals
Popping & Locking.
Lessen starten eind januari
op Diamant 6 te Mijdrecht.
Iedereen van 5 tot 55 jaar kan hier
terecht voor diverse danslessen. Zo
is er speciaal voor de jongste kids
(5 t/m 7jr.) Hiphop Mini. Een combinatie van hiphop en breakdance.
Voor de leeftijd 8 t/m 18 zijn er
Breakdance, Hiphop, Popping
& Locking lessen. Iedereen van
16 jaar en ouder kan de Mixed
style lessen volgen of Popping &
Locking. Mixed style is heerlijk
swingen op oude soul en funk
nummers uit de 70-ties en 80-ties.
De naam zegt het al een mix van
stijlen zo komt b.v. de populaire
Amerikaanse line-dance aanbod,
de Busstop en de Electric slide.

In Amerika zeer populair op elk
familie feest danst jong en oud deze
stijl. De mixed style lessen zijn een
echte aanrader voor iedereen die
graag wil leren dansen. Het zal
een gezellige les worden waarbij
de soul en funk centraal komen
te staan. Even back to the 70ties. Mede door programma’s
zoals So you think you can
dance en Holland’s got talent
en The Battle is hiphop en
breakdance weer helemaal
terug. Ook de funkdansen
Popping & Locking raken
steeds bekender bij het grote
publiek in elke videoclip en in
de populaire dans programma’s
zie je deze stijlen ook terug.
De docent Sylvain Veldkamp
Pionier in de Europese hiphop &
breakdance scene. Sylvain is een
van de jongens die begon met
breakdance begin jaren 80 en sinds

dien nooit meer stopt met dansen.
Hij heef overal ter wereld opgetreden en heeft in vele bekende theaters
gestaan.

Hij
reisde samen
met zijn
crew voor Mtv door Azië, en danste
in videoclips van o.a. Junkie XL en

Run DMC. Hij behoord tot een van
de meest ervaren hiphop en breakdance docenten die Nederland kent.
Hij startte begin jaren 90 als eerste
in Amsterdam met breakdance
lessen en nu begint hij zijn eigen
dansschool in de Ronde Venen.
Schrijf je snel in de lessen starten al eind januari.
Open dag Zondag 29 Januari
Een kijkje nemen bij Build Ya
Skillz kan op de open dag.
Iedereen die van dansen
houdt is welkom. De deuren
gaan open om 13.30 en om
14.00 begint de eerste workshop. Zo kan iedereen kennis
maken met de diverse dansstijlen
die Build Ya Skillz aanbiedt. Er
zijn ook gast workshops van Mister
Magic. Nederland kent slechts enkele hele goede Poppers & Lockers
daar hoort Mr. Magic absoluut bij.
En ook Hiphop Lady Doree bekent

van SYTYCD en Move
like M.J. zal
laten zien
dat vrouwen
ook heel
goed hun
mannetje
staan in de
hiphop wereld. De finalist van SYTYCD 2011
Juvat Westendorp de breakdancer
zal ook een workshop komen geven.
Verder zal DJ Broky-B draaien en
is er tijd om zelf de dans vloer op te
gaan. Ook zal er een spectaculaire
breakdance show worden gegeven
door de internationale Skill Dealers
Crew. Tot deze crew behoord ook
dansdocent Sylvain & Mr Magic.
Zij dansen al jaren samen en zijn
onlangs nog Nederlands kampioen
Breakdance geweest.
Voor meer info: www.hiphoplessen.nl.

Dag

Tijd

Les		

Leeftijd

Maandag

17.00 - 18.00

Hiphop & Breakdance

5 t/m 7

Maandag

18.00 - 19.00

Hiphop

8 t/m 12

Maandag

19.00 - 20.00

Breakdance

8 t/m 14

Dinsdag

16.30 - 17.30

Breakdance Gev.

8 t/m 14

Dinsdag

17.30 - 18.30

Breakdance

12 t/m 18

Dinsdag

19.00 - 20.00

Hiphop

12 t/m 16

Dinsdag

20.00 - 21.00

Poppin' & Lockin'

16 jr. en ouder

Donderdag

18.00 - 19.00

Poppin' & Lockin'

8 t/m 15

Donderdag

19.00 - 20.00

Hiphop Gev.

12 t/m 18

Donderdag

20.00 - 21.00

Mixed Style

18 t/m 55

Inschrijven kan op www.hiphoplessen.nl.
Wees er snel bij elke les heeft een max.

