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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 27 februari 2010
• Knotwerkgroep De Ronde Venen, Spoordijk/
Demmerik, Vinkeveen
• Bezichtiging rallyauto Van Rijn Racing,
Mijdrecht
• Terugkommiddag VakantieBijbelWeek, Wilnis
• Fresh-Vibes, AJOC/Immitsj, Mijdrecht

Zondag 28 februari 2010
• Zangdienst, Ontmoetingskerk, Wilnis
• Argon-AFC, Sportpark Argon, Mijdrecht

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

5 maart 20.30 uur
De Boei Vinkeveen

Calle Real

Van Rijn Racing maakt zich op voor eerste wedstrijd
Nederlands-Spaans flamencokoor
brengt muziek en zon uit het
westen van Andalusië

Morgen, zaterdag 27 februari, is de SEAT Cordoba van Van Rijn Racing voor alle belangstellenden te zien in de showroom van Autobedrijf
Van Rijn aan de Rendementsweg in Mijdrecht. Wie wil kan dan zelf even plaatsnemen in de ‘werkruimte’ van de racewagen. Vrijdagavond
onthult het team speciaal voor sponsoren, genodigden en lokale media, de rallyracewagen waarmee men in het seizoen 2010 hoge ogen
wil gooien op de circuits.  Meer informatie op pagina 4.

Herindeling in gevaar door val kabinet?
De val van het vierde kabinet Balkenende heeft ook in De Ronde Venen en Abcoude de gemoederen deze
week flink bezig gehouden. Immers, de demissionaire status van het kabinet, dat alleen die handelingen mag
verrichten die zij in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden noodzakelijk achten, kan gevolgen hebben voor de definitieve beslissing over de herindeling.

Zaterdag 27 maart
Kom in de Kas
in De Ronde Venen

door peter schavemaker en rob isaacs

Het debat over de herindeling blijkt
nog niet plenair behandeld te zijn in
de Tweede Kamer. Tijdens het Algemene Overleg van 4 februari jl. hebben de fracties van CDA, PvdA, VVD
en SP nog kanttekeningen geplaatst
bij het proces. Maar of de herindeling
daarmee een ‘controversieel’ karakter
heeft, wordt in Den Haag betwijfeld,
zo bleek deze week uit een rondvraag
door deze krant. Tweede Kamerlid
Eddy Bilder (CDA) die het onderwerp gemeentelijke herindelingen in
zijn portefeuille heeft, verwacht zelfs
dat het “streven” is om deze herindeling door te laten gaan. Dat geldt
ook voor het proces rond Breukelen,
Loenen en Maarssen.
PvdA-Kamerlid en woordvoerder

LUTZ
Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Lutz Fashion m/v
Herenweg 43-45
Vinkeveen
T: 0297 212121
info@lutz.nl

Dinsdagavond
vaste koopavond

www.LUTZ.NL

Pierre Heijen zegt dat hij de kans
groter acht dat de Kamer de herindeling in april behandelt, dan dat het
controversieel verklaard wordt.
De gemeentelijke communicatieadviseurs Robbert Wortel (De
Ronde Venen) en Esther Deerenberg
(Abcoude) stellen dat het nu nog niet
duidelijk (is) of het dossier herindeling Vecht en Plassengebied, waarvan
de herindeling van de gemeenten Abcoude en de Ronde Venen onderdeel
is, controversieel is.
De verklaringen van de Haagse
politici staan haaks op de overtuiging
van een aantal fracties van de Rondeveense Raad, zo blijkt uit interne
stukken die in handen zijn van deze

CLOSED BY LUTZ
VEST 185,SHIRT 39,CHINO 185,-

krant. Zij veronderstellen juist dat de
Tweede Kamer “dit wetsvoorstel als
controversieel bestempelt”.
Interessant is wel, dat een werkbezoek van de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over de gemeentelijke herindeling in
de Gooi- en Vecht-streek, dat gepland
stond voor volgende week vrijdag, tot
nader order is uitgesteld. Kamerlid
Bilder verwacht dat de samenvoeging
van de gemeenten Bussum, Muiden,
Naarden en Weesp, wel als controversieel zal worden bestempeld. Dit
betekent dat de Kamer dit onderwerp
tijdelijk in de ijskast zet, totdat er
een nieuw Kabinet gevormd is.

Lees verder op pag. 3

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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De Ronde Venen krijgt laadpalen Sportverenigingen meer tevreden
voor elektrische auto’s
over gemeente
In De Ronde Venen komen er op
vier plaatsen laadpalen om elektrische auto’s te kunnen opladen,
te weten in Mijdrecht (parkeerterrein Haitsmaplein), Wilnis (parkeerterrein C1000), Wilnis (in Vossestraat bij eigenaar elektrische
auto) en in Vinkeveen (parkeerterreinZuiderwaard).
Het initiatief, ingediend door de
stichting E-laad, past binnen de
ambities van de gemeente op het
gebied van duurzame energie en
energiebesparing. De gemeente De
Ronde Venen steunt dit initiatief
van harte en ziet de voordelen van
elektrisch rijden in. Belangrijke
voordelen zijn dat elektrische auto’s
geen CO2 en fijnstof uitstoten. Ze
zijn dus minder schadelijk voor
het milieu en veroorzaken dus ook
minder stank. Uit de laadpalen
van stichting E-laad komt groene
stroom, waardoor de elektrische
auto’s zelfs helemaal geen uitstoot
hebben. Daarnaast is de ‘brandstof’ voor elektrische auto’s veel
goedkoper dan diesel of benzine en
de gebruiker hoeft geen wegenbelasting en BPM (Belasting voor
Personenauto’s en Motorrijwielen)
te betalen. Het college van B en W
heeft deze week dan ook ingestemd
met de plaatsing van vier oplaadpunten.
Stichting E-laad, opgericht door
netbeheerders van elektriciteit in
Nederland, wil de komende drie

jaar 10.000 laadpalen plaatsen in
Nederland. De inrichting en het gebruik van de laadpalen betreffen in
eerste instantie een proef voor de
duur van twee jaar. Bij succes wordt
het project voortgezet. De datum
van de plaatsing van de laadpalen
wordt in overleg met de stichting
nader bepaald. Kijk voor meer
informatie over de stichting E-laad
op www.e-laad.nl.

De eerste laadpaal in Nederland werd
in gebruik gesteld door oud premier
Ruud Lubbers.

Sportverenigingen zijn veel positiever over de gemeente dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een tevredenheidonderzoek dat is uitgevoerd onder
sportaanbieders in De Ronde Venen. Verenigingen beoordelen de wijze
waarop de gemeente met jeugdsportsubsidie en de breedtesportimpuls
omgaat aanmerkelijk beter dan in 2007.
Ook de waardering voor de wijze waarop de gemeente communiceert en
de ondersteuning die verenigingen wordt geboden is flink toegenomen.
Wethouder Ingrid Lambregts
(Sport) is blij met de uitkomsten:
“Het doet me plezier om te zien
dat verengingen onze inspanningen
waarderen en de relatie tussen
gemeente en verenigingen sterk
is verbeterd. De uitkomsten van
het onderzoek geven aanleiding
tot tevredenheid en zijn tevens een
stimulans om ons te blijven inzetten
voor de sport in onze gemeente. Zo
gaan we de komende tijd kijken of
we de veiligheid rond en de uitstraling van sportaccommodaties kunnen verbeteren. Ook gaan we kijken
of we nog meer inwoners kunnen
bereiken en enthousiasmeren voor
sportbeoefening, onder andere
door projecten voor jongeren uit te
voeren op het Cruijff Court en de
fietscrossbaan.”
Sportcultuur verbeterd
Uit het tevredenheidonderzoek
blijkt dat sportverenigingen de
sportcultuur bij de gemeente de
afgelopen drie jaar flink verbeterd
vinden. De Breedtesportprojecten
krijgen nu het cijfer 6,8 (was 5,5)
en de gemeente als sportpartner
wordt gewaardeerd met een 7,1
(was 5,3). Het grootste enthou-

siasme wordt opgebracht voor de
wijze waarop de verenigingen door
de ambtenaren te woord worden
gestaan (7,8), het sportgala (7,8),
de snelheid van afhandeling van
de jeugdsportsubsidie (7,4) en de
ondersteuning van de sportconsulent (7,3).
Ondersteuning
Naar aanleiding van dit onderzoek
is door de gemeente extra ingezet
op sport. Er is onder andere een
sportcoördinator aangenomen,
die een brug tussen de sportverenigingen en de gemeente moet
slaan. Ook is er geïnvesteerd in
de contacten tussen gemeente en
verenigingen en de ondersteuning
die verenigingen wordt aangeboden. Daarnaast zijn verschillende
initiatieven gelanceerd om meer
kinderen te enthousiasmeren voor
sportbeoefening en om de kwaliteit
van bewegingslessen op scholen
te verbeteren. Ook is geïnvesteerd
in sportaccommodaties, zoals het
recent aangelegde kunstgrasveld
bij SV Hertha, de extra kunstgrasstrook bij HVM en de nieuwe vloer
in sportzaal De Eendracht.

Reconstructie
Baambrugse Zuwe
Vinkeveen uitgesteld
De werkzaamheden die een einde
moeten maken aan de vele verzakkingen van de Baambrugse Zuwe
zijn uitgesteld tot 1 oktober 2010.
De gemeente De Ronde Venen komt
hiermee tegemoet aan de wensen
van inwoners en ondernemers om
de overlast voor doorgaand verkeer
zo veel mogelijk te beperken. De
nadelige gevolgen van deze afsluiting
voor de ondernemers werkzaam in de
recreatieve sector worden zo beperkt,
omdat zij slechts in één vaarseizoen
te maken hebben met een beperktere
bereikbaarheid van hun bedrijf voor
gemotoriseerd verkeer. Ook is overlegd met brandweer, ambulancedienst
en politie plaatsgevonden de tijdelijke
maatregelen voor de hulpdiensten en
is rekening gehouden met de (deels
gelijktijdige) werkzaamheden aan
de A2 van Rijkswaterstaat. Doordat
de verbreding van de A2 voor het
nabijgelegen deel is afgerond en
de volledige capaciteit van de A2
beschikbaar is, is er daardoor een
meer gegarandeerde aanrijroute voor
de hulpdiensten.
Meer informatie over de reconstructie van de Baambrugse Zuwe vindt u
op www.baambrugsezuwe.nl.
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Herindeling in gevaar?
Vervolg van voorpagina
Hoewel op dit moment officieel nog
onduidelijk is hoe het dubbeltje gaat
rollen, is de datum van 17 september a.s. interessant.
Is op deze datum namelijk de herindeling nog niet officieel in de Tweede
en Eerste Kamer aangenomen, dan
zullen de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen tijdens de uitgestelde
gemeenteraadsverkiezingen op 24
november a.s. alleen een nieuwe
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raad voor hun eigen gemeenten
kiezen. Wordt de de herindeling wel
doorgezet voor 17 september, dan
wordt een gezamenlijke gemeenteraad gekozen voor de nieuwe
gemeente, zoals oorspronkelijk de
bedoeling was. Met in het vooruitzicht de landelijke verkiezingen
op 9 juni a.s., een verwachte lange
formatieperiode, zomerreces en
de opmaat naar Prinsjesdag op 21
september a.s. is het echter uiterst
onzeker of de deadline van 17 september gehaald wordt.
Naamgeving
Nadat 18 februari jl. de gemeenteraad van Abcoude de beslissing over

aantreedt na de verkiezingen van 24
november a.s. De nieuwe naam kan
dan op z’n vroegst 1 januari 2012
worden ingevoerd. Tot dat moment
blijft de gemeente in elk geval De
Ronde Venen heten.

een nieuwe naam al had uitgesteld,
is het volgende week donderdag 4
maart, de beurt aan de Rondeveense
Raad om zich over de naamgeving
van de nieuwe gemeente te buigen.
Naar verwachting zullen de fractievoorzitters geen unanieme aanbeveling doen; zo’n driekwart van hen
geeft een voorkeur voor handhaving
van huidige naam De Ronde Venen
(wat ook de werknaam is van de
herindeling), de overige fracties zien
liever Proostdijlanden op de borden
langs de gemeentegrenzen verschijnen. De algemene verwachting is,
dat ook onze gemeente geen beslissing zal nemen, maar dit overlaat
aan de nieuwe gemeenteraad die

En is het ene naamgevingsproces
nog niet ten einde, een nieuwe dient
zich aan. Dit keer kunnen inwoners
van De Ronde Venen zich creatief
uitleven op een naam voor het
nieuwe zwembad. De bedenker van
de winnende naam mag een half
jaar gratis baantjes trekken of recreatief zwemmen. Inzendingen moeten
vóór 12 maart a.s. binnen zijn op
naamzwembad@derondevenen.nl.

Parlementslid Oeganda bezoekt De Ronde Venen
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parlement.
De Ronde Venen onderhoudt sinds
ruim een jaar contact met de gemeente Kalangala en ondersteunt
die gemeente bij het opzetten

Subsidie kavelpaden
nog steeds mogelijk

Plofkraak bij Rabobank
Mijdrecht

Sinds eind vorig jaar kan subsidie
aangevraagd worden voor de aanleg
van nieuwe kavelpaden en voor de
aanschaf van banden met een groot
draagvlak. Met het kavelpad kan de
agrariër makkelijk met zijn tractor
achter op het vaak (natte/drassige)
land komen. Brede banden zorgen ervoor dat het land minder beschadigd
wordt door het rijden met de tractor.
Tot nu toe zijn 98 brede banden en
8300 meter kavelpad gesubsidieerd.
Een mooi resultaat en een impuls aan
de bereikbaarheid van de landbouwpercelen in de Venen. Deze subsidies
worden uitgegeven door het programmabureau van stichting Ontwikkeling
de Venen. Deze stichting ontwikkelt
een integrale gebiedsopgave in de Venen. De inzet is gericht op realisatie
van meer natuur, een goed toekomstperspectief voor de landbouw, ontwikkeling van een duurzaam water- en
bodembeheer en volop recreatiemogelijkheden.

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 februari is geprobeerd een zogenaamde plofkraak te plegen. Rond 02.50 uur kreeg de politie een sabotagealarm van een pinautomaat aan de Dorpsstraat. Agenten gingen met spoed ter
plaatse en zagen dat de pinautomaat was vernield. Vermoedelijk was geprobeerd met een plofkraak de geldautomaat open te breken, maar dat was niet
gelukt. In de omgeving werden geen verdachten aangetroffen. Aan getuigen
van de plofkraak en aan mensen die ervoor of erna iets verdachts hebben
gezien op of in de omgeving van de Dorpsstraat of die rond 02.50 uur in de
omgeving van Mijdrecht een auto c.q. auto’s met grote snelheid hebben zien
rijden, wordt verzocht contact op
te nemen met de
politie van district
Rijn & Venen op
telefoonnummer
0900-8844 of via
Meld Misdaad
Anoniem op
telefoonnummer
0800-7000
foto peter bakker

Jachtverbod opgeheven

Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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van een systeem om huisvuil op te
halen en te verwerken. Eind vorig
jaar is Kalangala hiermee gestart
en de eerste resultaten zijn zeer
positief. De heer Badda was in
Nederland en maakte van de gelegenheid gebruik om het bestuur
van De Ronde Venen te bedanken
voor de samenwerking en om
kennis te maken met ons systeem
van afvalinzameling. Na ontvangst
door het college van B en W en een
ontmoeting met vertegenwoordigers van de gemeenteraad, is door
de afdeling Civieltechnisch Beheer
een presentatie gegeven over de
ontwikkelingen op het gebied van
afvalinzameling in Nederland,
gevolgd door een bezoek aan het
afvalbrengstation in Mijdrecht.

Het Oegandese Parlementslid Fred
Badda heeft een bezoek gebracht
aan De Ronde Venen. Badda
vertegenwoordigt het kiesdistrict Kalangala in het Oegandese

foto: maarten koch

Vanwege de gewijzigde weersomstandigheden heeft de provincie Utrecht
besloten het verbod op jacht en schadebestrijding op te heffen. Dit verbod
was sinds 25 januari 2010 al gedeeltelijk opgeheven en gold alleen nog in
de omgeving van open water. Nu de
ijsbedekking in de provincie Utrecht
is afgenomen en er geen strenge vorst
meer is voorspeld, wordt het verbod op
jacht en schadebestrijding opgeheven.
Het verstoren en/of doden van bepaalde diersoorten in het kader van de
schadebestrijding is weer mogelijk.

Luistervink
Pompen of…
Het kwam vanaf de overzijde
van de grote plas. Het scheepje
Nederland c.s. belandde in zwaar
weer. Grote golven beukten op het
scheepje en zij die daar in vertoefden. Kaptein Bontebalk stond aan
het roer, bijgestaan door Boom die
door zijn soortgenoten het bos niet
meer kon zien. De scheepsjongens
waren verantwoordelijk voor het
dagelijkse beschuit, waar ze niet
al te veel van bakten. De ene bank
na de andere begaf het. Het was
crisis aan boord en in het land dat
het scheepje vertegenwoordigde.
De schatten van weleer werden
aangewend om de inmiddels
omvallende banken in het land in
stand te houden. Het ene miljard
na het andere passeerde de rand
van de staatskas, die steeds maar
leger en leger werd. Maar het zou
goed komen, zo werd gezegd. De
kaptein en stuurman, bijgestaan
door de scheepsjongen, rechtten
hun rug en roeiden uit alle macht.
Tijdens het roeien ontstond er
voortdurend commotie. Verschillende belangen lagen daar aan ten
grondslag zou je kunnen zeggen.
Vooral het lonken naar de grote
broer aan de overzijde van de
grote plas was voor sommigen een
reden de pijp aan Bontebalk te
geven. Ook de enorme beerput die
open ging na de val van een Nederlandse kredietverstrekker deed
geen goed aan de zaak. De kreet
‘een volk dat leeft bouwt aan zijn
toekomst’ deed geen opgeld meer.
Er was simpelweg weinig meer
te bouwen. De krasse knarren
die de welvaart hadden gebracht,
kregen een houtje om op te bijten.
Die kregen het advies toch maar
vooral door te sappelen; het opgebouwde pensioen werd uitgesteld.
De grote groep nietsdoeners werd
groter en groter. Groepen mensen
en bedrijven hielden zich bezig
met plannen deze groep ook te
beperken tot de huidige omvang
maar dit schijnt maar niet te
lukken. Toen het scheepje water
maakte, gaf Bontebalk het bevel
te hozen. Onder leiding van Boom
werd er gepompt en gepompt
en gepompt. De mensen die het
scheepje zo graag wilden zien
ondergaan gooiden echter met
modder en zorgden er voor dat
het ruim vol kwam te staan. Het
water steeg de bemanning tot
de lippen. Na al het gezaag aan
zijn wortels knakte Boom. In zijn
val viel iedereen mee. De pomp
staakte en de ruimen waren over
en overvol. Voorlopig heeft de
grote roergangster bepaald dat
er nieuwe bemanning moet gaan
komen en dat er moet worden
gekozen. Maar het bootje is overvol en kunnen zij die de modder
gooien er nu ook eens voor zorgen
dat de zaak weer vlot wordt
getrokken. De vorige omslag heeft
niet anders dan een Fortuin gekost
en velen voelen zich in de boot
genomen. Zijn ze daar soms toe
aan iets Wilders?
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over De verheerlijking op de berg
In de uitzending op zondag 28
februari heeft Horizon als gast: ds.
H. Tacken, predikant van de PKN
Kerk, verbonden aan de Janskerk te
Mijdrecht. Het Horizonteam wisselt
met ds. Tacken van gedachten over
“De verheerlijking op de berg”,
een verhaal uit het Evangelie naar
Matteüs, het gedeelte 17 : 1 – 13,
aangevuld met Lucas 9 : 28 -36.
Welke betekenis heeft dit gebeuren
voor Jezus en voor ons?
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

Wilnis

Maandelijkse
gebedsbijeenkomst
op 1 maart a.s
Het is inmiddels een goede traditie
dat christenen uit verschillende
kerken in onze gemeente elkaar
ontmoeten om samen voorbede te
doen voor die zaken die in onze
plaats spelen en ons bezighouden. Of dat nu betrekking heeft
op jeugd, scholen, ouderen, zorg,
lokaal bestuur, etc.., alles wat onze
lokale omgeving raakt kan hier
een gebedsonderwerp zijn. Wat ons
daarbij bindt is de belijdenis van het
evangelie van het verlossingswerk
van Jezus Christus. We erkennen
dat de mens van nature zondaar is
en alleen verlost kan worden door
te geloven dat Jezus Christus voor
zijn zonden gestorven is aan het
kruis. Jezus die God is en op aarde
als mens is gestorven, begraven,
opgestaan en opgevaren naar de
Vader en zijn Geest gezonden heeft.
Dat bindt ons, ongeacht de vormverschillen. Maandag 1 maart is
weer zo’n eerste maandag en dus is
een ieder die met ons mee wil doen
van harte welkom in gebouw De
Roeping, Kerkstraat 12 in Wilnis.
De gebedsbijeenkomst begint om
19.30 uur.

Wilnis

Zangdienst in de
“Ontmoetingskerk”
Op zondagavond 28 februari wordt
er een zangdienst gehouden in de
“Ontmoetingskerk”, Dorpsstraat in
Wilnis.
Deze keer zal de dienst als thema
hebben :“Deur die naar stilte open
staat”
In de stilte kom je tot ontmoeting.
Als we samenkomen in een (zang)
dienst is dat een gezamenlijk
moment van lofprijzing, aanbidding en verootmoediging voor onze
Schepper.
Iedereen is welkom in deze zangdienst die om 19.00 uur zal beginnen. Na de dienst kunnen we elkaar
ontmoeten in gebouw “de Schakel”
achter de kerk.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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Atlantis A2
ongeslagen kampioen
Het door Scheenaart & Hassing
gesponsorde 2de junioren Atlantis
team, heeft een zeer goed zaalseizoen achter de rug.
De dames die in de A2 spelen zijn:
Anne van Ginkel, Saskia Kraan,
Sharon Moen, Lisanne Reurings en
Ilona Pauw. Ook Robina van Senten
hoort bij de A2, maar zij is jammer genoeg langdurig geblesseerd.
De heren die in de A2 spelen zijn:
Gerben Blom, Maarten van Diemen
(aanvoerder), Timo Jongerling,
Niels van Oudenallen en Robin
van’t Schip. Zij worden gecoacht
en getraind door Nadia Bachdim en
Chantal Poolman.
Na een redelijke 1ste helft van het
veld seizoen, waarbij de A2 2de in
de competitie is geworden, zijn de
spelers van de A2 met enige twijfel
over mogelijke kampioensschap
aan het zaalseizoen begonnen. Tot
hun verbazing werden de eerste
twee wedstrijden redelijk gemakkelijk gewonnen. Nadat met veel

doorzettingsvermogen, geloof en
aanmoedigingen eind november ook
van de directe concurrent OVVO A4
gewonnen werd, gingen de spelers
er meer en meer in geloven dat ze
wel eens kampioen zouden kunnen worden. Na nog 3 wedstrijden
achter elkaar gewonnen te hebben,
hebben de spelers en coaches na de
jaarwisseling als goede voornemen
naar elkaar uitgesproken: “we gaan
voor het kampioenschap!”
De spelers van de A2 hebben zich
hieraan gehouden, ze hebben het
nog heel even spannend gemaakt
door 1 wedstrijd gelijk te spelen,
maar alle andere (ook de minder
goede!) wedstrijden hebben ze
gewonnen.
Op 16 februari, na een zeer overtuigende winst tegen Fiducia A2 met
16-4, bleek dat de A2 niet meer in
te halen is door de directe concurrenten en dus kampioen geworden
zijn van het zaalseizoen 20092010.

Michael Woerden opnieuw
winnaar Bosdijkloop
Afgelopen zondag 21 februari organiseerde Toer Trimclub De Merel de
jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop, met start en finish op de Kerklaan in
Vinkeveen. Een van de nieuwe aspecten bij de 32ste versie van deze
trim- en wedstrijdloop was het gebruik van elektronische tijdregistratie
door middel van een chip die aan de schoenveter bevestigd werd. Michael
Woerden uit Mijdrecht werd de winnaar van de halve marathon met een
tijd van 1:15:33. Bij de dames was Carla van Rooijen uit Aalsmeer eerste
met een tijd van 1:31:48. 			
foto peter bakker

Van Rijn Racing telt af naar de
eerste wedstrijd van 2010
Na een winterperiode van ruim vier
maanden, gaat het rallyrace seizoen
weer beginnen. Afgelopen seizoen behaalde Dennis van Rijn een 9e plaats
in het Nederlands Kampioenschap.
Dit jaar wil het Mijdrechtse team
dit resultaat op zijn minst evenaren.
Uiteraard gaat Van Rijn Racing elke
wedstrijd voor het maximale resultaat,
maar ook komend jaar zal de concurrentie sterk zijn. Zowel in Nederland
als in België, waar Van Rijn een
beperkt aantal Belgische Kampioenschap wedstrijden afwerkt. De verre
reizen naar de circuits in Buxtehude
(Duitsland) en Lydden Hill (Engeland)
laat het team voor wat het is, om zich

Winterspektakel in zorgcentrum Zuwe Maria-Oord
Ook zorgcentrum Zuwe Maria-Oord laat de Olympische Winterspelen niet
ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de weken van de Olympische Spelen biedt
Zuwe Maria-Oord haar bewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan
allerlei winteractiviteiten. Het winterspektakel startte op 15 februari. In
de eerste week hebben de bewoners genoten van een gezellige bingomiddag en Oostenrijkse muziek van het ensemble ‘Lustige Riedels’. Ook was er
een koffieconcert met ‘Trio Impuls’. Het gezelschap, bestaande uit een pianist, bassist en een zangeres bracht een licht klassiek en jazz programma
ten gehore. Voor manager Welzijn, Dicky Wanders, is het winterspektakel
al geslaagd. “De bewoners genieten van alle activiteiten en de Oostenrijkse
middag is goed bezocht. Voor de afsluiting van de themaweken is er op
vrijdag 26 februari een stampotbuffet en live muziek. We hebben al veel
inschrijvingen binnen en zien uit naar het buffet. We spreken al van een
winterspektakel dat voor herhaling vatbaar is.”
Komende week staat er ook nog een middag vol winterspelen op het programma. Daarbij kunnen bewoners hun sportiviteit toetsen op een parcours
waarbij de winnaar een gouden plak krijgt.
Meer informatie is beschikbaar op www.zuwezorg.nl/winterspektakel.

zo volledig te kunnen focussen op het
Nederlands Kampioenschap.
Na hard werken en diverse aanpassingen door het team in de winterperiode, heeft Van Rijn Racing enig
testwerk kunnen verrichten op een
geschikt bedrijfsterrein in Mijdrecht.
Met name de aandrijfassen, die vorig
seizoen wel eens een goede eindklassering verhinderde, zijn uitvoerig
beproefd. Met succes werd deze
testsessie afgesloten. Taak is nu voor
het team om voor de eerste wedstrijden de reserveonderdelen gereed
te krijgen. De eerste wedstrijd op 7
maart, die meetelt voor het Belgisch
Kampioenschap, wordt verreden op
het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen. Dit zal de eerste krachtmeting
worden met de concurrentie. Op de
website www.vanrijnracing.nl zijn de
laatste ontwikkelingen van het team
te volgen en zijn er diverse filmpjes en
foto’s te zien.

Kevin Regelink wint gewestelijke marathon
Zondagavond heeft de Wilnisser Kevin Regelink een gewestelijke 6 banen toernooi wedstrijd over 50 ronden
gewonnen.
Na een mooie carrière als langebaanschaatser is Kevin marathonschaatser geworden. Hij heeft besloten om
de laatste drie 6 banen wedstrijden mee te rijden om volgend jaar eventueel landelijk bij de eerste divisie te
kunnen rijden. Vrijdagavond was Kevin in Den Haag al vierde geworden omdat er drie rijders vooruit waren
en Kevin het peloton sprint won. Zondag bleef het peloton, op een paar uitlooppogingen na, bij elkaar. In de
laatste ronden ging Simon Schouten, de sterkste rijder uit het peloton, de sprint aan en Kevin kon hem goed
volgen. Op de streep dacht Simon dat hij gewonnen had maar Kevin had een geweldige finish en prikte zijn
schaats net even eerder over de eindstreep. De bloemen en 20,1 punt waren voor Kevin.
Woensdag is de finale wedstrijd in Amsterdam op de Jaap Eden baan waar Kevin weer een goed resultaat wil
halen. Het volgend weekend rijdt Kevin het Nederlands Kampioenschap marathon voor de A junioren in Den
Haag.
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Afscheid Juf Eveline bij
gymnastiek Veenland

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Cursus Kruiden als
medicijn

Vorige week dinsdag hebben de recreanten meisjes van gymnastiek vereniging Veenland in Wilnis hun laatste les gehad van Juf Eveline. Een paar
jaar geleden is ze begonnen bij de vereniging en heeft altijd de groepen
gedaan van de meisjes recreanten. Door een promotie bij haar vaste werkgever en meer uren werk zag zij zich genoodzaakt om de uren bij Veenland
te laten vallen. Eveline heeft de meisjes getrakteerd op wat lekkers en
nam geëmotioneerd afscheid.
Vanaf maart zullen de lessen tijdelijk worden overgenomen door Anja de
Graaff, zij zal worden geassisteerd door Sandra. Na de zomervakantie
hopen we een nieuwe trainster te hebben gevonden.

Verkleedfeest bij
peuterspeelzaal Dribbel
Het laatste dagdeel voor de voorjaarsvakantie was voor de peuters van
peuterspeelzaal Dribbel een echt feestje. De peutertjes mochten verkleed
komen en het was een gezellige drukte met brandweermannen, piraten,
ridders en prinsessen. Er werden spelletjes gedaan, gedanst en uiteraard
werd er ook lekker gesmikkeld op dit feest. De peutertjes hebben zich
prima vermaakt. Peuterspeelzaal Dribbel hoort bij de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen. Voor inschrijving of informatie kunt u
kijken op de website www.peuterspeelzaaldrv.nl of op werkdagen van 9.00
uur tot 11.00 uur bellen naar telefoonnummer 0297- 254778.

‘Snuitjes’ bij speelzaal
Klein Duimpje
Winnie de Poeh, Spaanse danseresjes, piraten... Het was een bont
gezelschap in de laatste dagen voor
de voorjaarsvakantie!
Het was feest bij de peuters van
“Klein Duimpje”. Veel peuters
kwamen verkleed naar de speelzaal.
Samen dansen, spelletjes doen, chips
eten en plezier maken; dat was dikke
pret! Peuters die geschminkt werden
door de juf verdrongen zich voor de
spiegel om zichzelf en elkaar te zien.
Als klap op de vuurpijl kwamen de

kinderen van groep 3 van de Hoflandschool een korte Poppenkastvoorstelling geven. De peuters hebben erg
genoten en gingen na afloop met een
blij gezichtje naar huis. Peuterspeelzaal Klein Duimpje hoort bij de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde
Venen. Voor inschrijving of informatie
kunt u kijken op de website,
www.peuterspeelzaaldrv.nl of op
werkdagen van 9.00 uur tot 11.00
uur bellen naar telefoonnummer
0297- 254778.

Grote oefening bij
Zorgboerderij Amstelkade
Dinsdagavond heeft de brandweer in samenwerking met Zorgboerderij Amstelkade (Reinaerde) een grote oefening gehouden. Bij de Zorgboederij werken
dagelijks mensen met een verstandelijke beperking en komen er vele bezoekers
langs voor een bakje koffie, het huren van een bootje in de zomer en andere
activiteiten.
Het scenario
Er was brand uitgebroken in de werkplaats waarbij negen gasten tijdens de
brand vermist waren. De medewerkers gingen tijdens de oefening netjes volgens de procedures het pand uit en naar een verzamelplaats. De brandweer
ging bij aankomst direct aan de slag om zowel de brand te blussen als slachtoffers te redden. De brand sloeg vervolgens over naar een naastgelegen
veeschuur met schapen, geiten, konijnen en een varken. Tijdens de avond zijn
een aantal verbeterpunten geconstateerd en alle betrokkenen kijken terug op
een zinvolle oefening.

Inschrijven
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.
Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Amstelhoek

Nu opgeven voor
viertaltoernooi
Klaverjassen

IJsfabriek Portofino
maakt al 30 jaar
ambachtelijk ijs
Hoewel het buiten nog maar geen lente wil worden, zijn de ijsmakers
van Portofino uit Vinkeveen zich al volop aan het voorbereiden op
het nieuwe ijsseizoen. Dit jaar bestaat de ambachtelijke ijsfabriek 30
jaar en dat betekent het hele jaar feest!
Er komen verschillende wedstrijden voor
de kinderen en ook
allerlei leuke acties in
het seizoen. Scholieren kunnen bijvoorbeeld gratis ijs winnen
voor de hele klas.
Binnenkort maken we
de definitieve acties
bekend op de website
www.portofino.nl.
Let maar op! Want
voor je het weet is het
lente en komen die
lichtblauwe ijsauto’s
met het heerlijke
ijs en het vrolijke
melodietje weer in de
straat.

foto: peter bakker

Wist u dat u met gewone, dagelijkse
huis-, tuin- en keukenkruiden uw gezondheid een flinke oppepper kunnen
geven? De Stichting ‘Paraplu’ organiseert op de dinsdagen 9 maart en 16
maart a.s. van 10.00-12.00 uur de
cursus “Kruiden als Medicijn” onder
leiding van mevr. T. van der Moolen.
Tijdens deze 2 ochtenden wordt een
heleboel verteld over wat dit voor
u zou kunnen betekenen. Juist in
deze tijd van het jaar, nu de kwakkelwinter ten einde loopt, kunt u heel
wat kruiden zelf zaaien, zodat u uw
lichaam na de winterperiode weer
een extraatje kunt geven, met name
ook nieuwe inspiratie. Na afloop van
deze korte cursus bent u zelf in staat
om onderscheid te maken en vast te
stellen welke kruiden voor welk doel
gebruikt kunnen worden.
De kosten van deze cursus zijn
beperkt gehouden op € 14,00.

Vrijdag 5 maart a.s. organiseert
de Buurtvereniging Amstelhoek
haar jaarlijkse viertallentoernooi.
Het opgeven geschiedt per vier
kaarters, maar het spelen gaat individueel. Kunt u geen team vullen,
dan is het mogelijk dat de organisatie zorgt voor de completering
van het team. Naast de teamprijs
speelt iedere deelnemer in de
hoop ook individueel in de prijzen
te vallen. Voor de beste kaarters
zijn er mooie prijzen te winnen.
Er worden drie rondes gespeeld,
met in de pauze verkoop van loten
voor de loterij. Deelnamekosten
bedragen per team € 10,-. Om de
organisatie soepel te kunnen laten
verlopen en omdat de zaal op ’n bepaald moment echt VOL zit, dient
u zich vóóraf (uiterlijk woensdag 3
maart) aan te melden bij mevrouw
Felix (tel: 0297- 568802). Dit
geldt natuurlijk ook indien u zich
als éénling aanmeldt. De afgelopen
keer, 5 februari, was met 84 deelnemers uiterst geslaagd. Daarom
graag tot ziens in verenigingsgebouw ‘Ons Streven’ Engellaan 3a te
Amstelhoek.

De Ronde Venen

Collectes

De volgende collectes vinden
binnenkort plaats:
3 maart t/m 29 maart: Simavi
28 maart t/m 3 april: Fonds
Gehandicaptensport
30 maart t/m 5 april:
ZOA-Vluchtelingenzorg
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Rotaract
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn,
dé serviceclub
voor jongeren in
de leeftijd van 18
t/m 30 jaar uit
de regio Amstelland/De Ronde
Venen, bestaat
inmiddels alweer
vijf jaar! Reden
voor een feest
en daarom organiseerde ze afgelopen zaterdag een feest in De Meijert.
De thema's van de eerder georganiseerde feesten werden weer uit de oude doos
gehaald. De afgelopen jaren had de club met deze thema's namelijk al zo'n 6.000
euro opgehaald voor het goede doel! Zaterdag kwamen de monopolyhoeden,
hawaïslingers, ski's en pokerchips weer uit de kast.
De opbrengst van de avond ging naar het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Dit is
een fonds dat bestemd is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met
18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Hoeveel er precies is opgehaald is nog niet bekend.
foto peter bakker

15 Februari jl. verzamelden zich 20 ZZP-ers in
Wilnis voor een basistraining LinkedIn. "Er was
duidelijk behoefte aan een dergelijke training.
Als de zaal groter geweest was, dan hadden we
nog meer ondernemers kunnen plaatsen,” aldus
A3ana Kegley, organisator van het evenement.
"Er is inmiddels een wachtlijst voor een tweede
training aangemaakt." Vanaf half acht was het
binnenlopen en om acht uur startte Jan Posdijk
met een 2 uur durende training over zichtbaar
worden en een netwerk bouwen op LinkedIn.
"Het is mooi om te zien dat daags na de training
direct al LinkedIn profielen geoptimaliseerd
worden," zegt Jan met een grote glimlach. "Dan
blijkt dat de deelnemers zo'n training toch wel
serieus nemen." De volgende themabijeenkomst
is op 23 maart a.s.

Jeroen van Lambalgen heeft vorige week vrijdag bij Radio Veronica een grote
prijs gewonnen tijdens het programma Somertijd van Rob van Someren. “Ik
dacht laat ik eens mee doen met een SMS-actie voor twee tickets naar Turijn
naar Ajax-Juventus,” aldus Jeroen. Hij is Ajax-fan en gaat samen met zijn
7-jarige neefje uit Amsterdam naar alle thuiswedstrijden. ”Rond 17.30 uur werd
ik teruggebeld en ik nam op met een Ajax lied en won de tickets.” Afgelopen
woensdag is Jeroen met zijn neefje vertrokken vanaf Schiphol, samen met het
elftal van Ajax. Ook slapen zij in hetzelfde hotel en hebben ze exclusief toegang tot de traingingen en de wedstrijd. Vrijdagmiddag vliegen ze weer terug
van een ongetwijfeld onvergetelijk avontuur!

Dinsdag 23 februari jl. werd voor de 2e maal de sport- en spelinstuif georganiseerd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de Willisstee. De organisatie hiervan is in handen van de gymnastiekafdeling van Veenland die werd geholpen door zo'n 30 vrijwilligers. Net als vorig jaar
namen er meer dan 100 kinderen deel aan het evenement. De kinderen konden onder andere
zaklopen, darten, bowlen, touwtje springen, spekjes happen, een hoedje van papier maken en
steltlopen. Bij de aanvang om 14.00 uur was er direct een gezellige drukte met leuke muziek
op de achtergrond. Er was zelfs een cameraploeg aanwezig van de lokale televisie. De kinderen
werden tussentijds getrakteerd op een snoepje en een ijsje. En de middag werd afgesloten met
een liedje en dansje die iedereen zo kan meedoen en dat werd dan ook volop gedaan, 3 keer
zelfs. Voor foto's kunt u binnenkort kijken op www.veenland.nl.
foto: peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

Familieberichten
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Jan van
Leeuwen
24 jaar

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Jeroen Liesveld
27 jaar

Sweet
Sixteen!
De enige echte
VLC conciërge

Rob de Haan
46 jaar

3 maart
Annika Borgstede

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen

De vrijwilligers zijn er
als dat nodig is

Wanna date?

De nieuwe Chevrolet Spark. Edgy design, frisse look. Geen dertien in een dozijn, maar een
eigen karakter. Pittig, net als jij. Een auto om voor te vallen. En waarmee je onderweg veel
aanspraak hebt. Wie weet wat daar van komt. Ga eens langs bij dealer Van Kouwen voor een
proefrit, de Spark staat vanaf 1 maart in de showroom. IT ALL STARTS WITH A SPARK

Mijdrecht – Veel ernstig zieke patiënten willen graag zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving verzorgd worden. De naaste familie is veelal ook graag bereid om aan dit
verzoek te voldoen. Maar de zorg voor patiënten in de laatste fase van hun leven kan bijzonder zwaar zijn. Als naaste zou je dan 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn. In zulke
omstandigheden kan men een beroep doen op een team van deskundige vrijwilligers, die
dag en nacht klaar staan om ondersteuning te bieden waar dat nodig is. Jannie van Kooten is coördinator van de Stichting voor Vrijwillige Palliatieve Zorg De Ronde Venen.
door piet van buul

“Wanneer een levenspartner,
een ouder of een familielid
ernstig en ongeneeslijk ziek
is, vraagt de verzorging erg
veel van de directe omgeving,” zegt Jannie van Kooten.
“Men wil de patiënt graag
zo lang mogelijk in de eigen
vertrouwde omgeving houden.
Als het even kan zelfs tot het
einde. Familieleden nemen
die zorg vaak als vanzelfsprekend op zich. Maar de meeste
mensen hebben geen idee wat
daar allemaal bij komt kijken
en hoe zwaar die verzorging
op den duur kan worden. En
dan is het goed te weten dat
wij met onze Stichting hierbij
hulp kunnen bieden. Want
naast de zorg van de huisarts
en de verpleegkundigen van
de thuiszorg kunnen wij de
patiënt, maar vooral ook de
familie veel hulp en ondersteuning bieden.”
Sinds 1998 is de vrijwillige
palliatieve terminale zorg in
De Ronde Venen gestructureerd in de Stichting Thuis
Sterven. De stichting is een
zelfstandige organisatie, die
ook samenwerkt met vergelijkbare organisaties in de regio. In De Ronde Venen wordt
gewerkt met een team van 24
vrijwilligers die in principe dag
en nacht inzetbaar zijn. Jannie
van Kooten is al negen jaar de
coördinator en het aanspreekpunt. “Wanneer er een aanvrage binnenkomt ga ik eerst
na hoe de situatie is en wat
voor hulp er precies gevraagd
wordt. Aan de hand daarvan
gaan we dan de ondersteuning
organiseren. Soms is dat voor
enkele dagdelen per week of
voor een paar nachten. Als
er veel hulp nodig is, zetten
we meerdere vrijwilligers
in, waarbij de continuïteit zo
optimaal mogelijk zal worden
gewaarborgd. Als het nodig is
kan dat heel snel. Het is wel
gebeurd dat ik ’s ochtends een
gesprek heb gehad met de
familie en dat er in de loop
van de dag al een vrijwilliger
van ons naar toe kon. Het punt
is vaak dat mensen erg lang
wachten voor dat ze onze hulp
inroepen. En dat begrijp ik
heel goed. Je hebt nu eenmaal
op je genomen om voor de patiënt te zorgen. Wanneer het
dan allemaal een beetje teveel
wordt en je zelf om hulp moet
vragen, dan heeft men soms
het gevoel tekort te schieten.”

- foto patrick hesse

VVaan Kou
ouwwen
en
0 2 97 2

72 272

Energielabel:

Jannie legt uit dat zo’n gevoel
wel begrijpelijk is, maar
niet terecht. Voor iemand
zorgen die in een terminale
fase is aangekomen is zowel
lichamelijk als ook emotioneel heel erg zwaar. “En als
mantelzorger moet je dan echt
af en toe wat gas terug nemen
anders ga je er zelf ook nog
onder door en daar is niemand
mee geholpen. Soms aarzelt
men om ons te benaderen.
Misschien ligt de naam van
onze stichting soms moeilijk.
Thuis sterven klinkt immers zo
definitief. En daar wil je dan
niet aan. Maar wij richten ons
vooral op de mensen die om
het bed van de zieke staan.
Die willen wij graag steunen.
Wanneer mensen de drempelvrees, die er soms nog wel
is, hebben overwonnen, dan
krijgen we later vaak te horen:
‘hadden we jullie maar eerder
benaderd’,”zegt Jannie.
Ervaren vrijwilligers
De vrijwilligers, die voor de
stichting actief zijn, krijgen
een gedegen opleiding en
volgen van tijd tot tijd ook nog
bijscholingsbijeenkomsten.
‘Wij zijn er in principe niet
voor de verpleegkundige hulp.
Daar zijn de dokter en de
wijkverpleegkundige voor. We
richten ons vooral op de steun
en hulp aan de verzorgende
familieleden. In de loop der
jaren is er wel een goede samenwerking met de huisartsen
en met de wijkverpleging gegroeid. Wanneer er met de patiënt iets niet goed gaat moet
je natuurlijk wel weten wat er
gedaan moet worden en wie je
moet waarschuwen. En onze
mensen bieden desgevraagd
ook een helpende hand aan de
dokter en de verpleegkundige.
Ons motto is niet voor niets:
‘er zijn als het nodig is’.”
De vrijwilligers weten dat
ze een bijzondere positie in-

nemen. Het proces rondom de
zorg in de laatste levensfase is
heel indringend en ook heel intiem. Om daarin een goede rol
te kunnen spelen moeten de
vrijwilligers een vertrouwensband met de familie hebben.
“Het ligt heel subtiel,” zegt
Jannie. “Je zoekt een evenwicht tussen betrokkenheid en
distantie. Natuurlijk raak je
betrokken bij het proces dat
zo’n familie doormaakt. Maar
van de andere kant moet je
voldoende afstand houden om
effectief hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Dat
is wel moeilijk, maar maakt
dit werk tegelijk ook heel erg
boeiend. En er zijn natuurlijk
ook tal van mooie momenten
die je met de familie kunt delen. Het is heel erg dankbaar
werk om te doen.”
Jannie van Kooten stelt vast
dat mensen de laatste tijd
de weg naar haar stichting
steeds beter weten te vinden.
“In 2008 hadden we dertien
inzetten en in 2009 waren
dat er negentien. Je ziet ook
een verschuiving van het soort
ziekte waar we mee te maken
krijgen. Van oudsher ging het
vrijwel altijd om patiënten met
kanker. Dat is nog steeds verreweg de grootste groep, maar
meer en meer treffen we
mensen met longklachten, met
hartfalen of met ziektes als
ALS (Amyotrotische Laterale
Sclerose). Uiteraard spelen
onze vrijwilligers ook op deze
ontwikkelingen in.” Mensen
die meer over de begeleiding
willen weten, of die misschien
wel vrijwilliger willen worden,
dan wel de stichting financieel
willen ondersteunen, kunnen
nadere informatie opzoeken
op internet website
www.thuissterven.info. “En
mensen mogen mij ook altijd
bellen op 06 51451130,”zegt
Jannie.

De nieuwe Chevrolet SPARK
Vanaf € 8.495,Van Kouwen Automotive Groep
Amsterdam
Aalsmeer
Mijdrecht
Amstelveen

Transformatorweg 39, 020-5816200
Oosteinderweg 110, 0297-329911
Communicatieweg 26, 0297-272272
Vlielandstraat 1, 020-6432680

WWW.CHEVROLET.NL

Sommige afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. Getoond model kan afwijken van de standaarduitrusting. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden
of kijk op www.chevrolet.nl. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage.

Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 5,1l/100. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 119 gr/km.

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.
Mijn naam is Sander van der Duin,
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
over alle faciliteiten om een
begrafenis of crematie geheel naar
uw wensen te verzorgen. Vanuit
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand
komt te overlijden, kunnen wij alle
zorg van een begrafenis of een
crematie van u overnemen. Wij zijn
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

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.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Natuur

Alle kinderen van groep 2 t/m 8
zijn a.s. zaterdag weer van harte
welkom in de Roeping voor de
VakantieBijbelWeek terugkommiddag. Met z’n allen gaan we
spelletjes spelen, kijken naar de
poppenkast en liedjes zingen. Kom
jij ook?! Dan wordt het zeker een
leuke middag :)

we deze keer iets speciaals: In
samenwerking met Myra de Groot
2 middagen musical/zang/dans
training en een presentatie! Myra,
een professionele entert(r)ainer/
regisseur/choreograaf, gaat op
woensdag 17 maart en 31 maart
samen met jullie in twee repetities
een bruisende presentatie in elkaar
zetten. Zij gaat samen met jullie
werken aan dans, zang, zanginterpretatie, spel en rolbeleving. Op 31
maart wordt de pres(en)tatie na de
repetitie opgevoerd in de Allround
en kunnen alle fans (familie /
vrienden) komen kijken. De entree
voor deze presentatie bedraagt
2,50 euro. Wie gaat samen met ons
deze uitdaging aan?

Activiteit

Film

Met de vetste dj’s!

Bingo OKK
Dinsdag 2 maart
Aanvang: 19.45 uur
Partycentrum De Meijert

- Dj Millanium
- Dj-Sjoerd
- Dj-Weakit
- Dj Naboe
- DJ’s Jeff&Dave

Een bingo avond georganiseerd
door toneelvereniging OKK.
7 rondes bingo met kans op hele
mooie prijzen.
Entree is gratis.

4Kidz organiseert ook filmvoorstellingen. Op elke 2e woensdagmiddag van de maand zijn er 2
voorstellingen: 14.00-15.30 uur
voor 4+ (vanaf groep 1) 16.0017.30 uur voor 9+ (vanaf groep 6)

Entree: 5 euro zonder en 3 euro
met kortingsflyer
We schenken geen alcohol!

Activiteit

Knotwerkgroep De Ronde Venen
Zaterdag 27 februari
9.00 tot 14.00 uur
Locatie: Spoordijk/Demmerik,
Vinkeveen
Voor meer info: 0297-567437

Uitgaan

Calle Real zorgt voor Spaanse sfeer in De Boei
Vrijdag 5 maart treedt Calle Real op in De Boei te Vinkeveen. Dit fantastische Nederlands-Spaanse flamencokoor van twaalf zangeressen
en danseressen brengt muziek van het westen van Andalusië. Het koor
wordt begeleid door drie gitaristen, een fluitiste, een violist, een cellist
en een percussionist. Het optreden begint om 20.30 uur.
Calle Real betekent 'hoofdstraat'; de plek in een Spaanse stad of dorp
waar de mensen ’s avonds bijeenkomen en waar de grote feesten gevierd
worden. Calle Real brengt de authentieke muziek uit de provincie Huelva,
de bakermat van de fadango. Het repertoire bestaat uit een keur aan sevillanas, fadangos en de cantes uit de flamenco puro. Sevillanas en fadangos
lijken in muziek op de flamenco, maar zijn minder gecompliceerd dan de
flamencodans. Het gezelschap treedt regelmatig op en is dit weekend
27 en 28 februari ook te bewonderen in het Pleintheater te Amsterdam.
Maar op 5 maart brengt Calle Real De Ronde Venen in de warme Spaanse
sferen en doet de gure koude winter vergeten. Het wordt een avond vol flamencozang met virtuoze gitaren,passievolle dansen en prachtige muzikale
begeleiding.
Toegangskaarten
Kaarten zijn te reserveren op www.cultura-drv.nl en ook verkrijgbaar bij
drogisterij De Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen; boekhandel Mondria, Lindeboom te Mijdrecht en een half uur voor aanvang aan de zaal. Toegang:
volwassenen € 10,- ; voor 65+ en houders CJP € 8,- en jongeren tot 16
jaar betalen € 7,- Op www.cultura-drv.nl staat verdere informatie.

Ronald Giphart bij Venen Literair
Vrijdag 12 maart verzorgt schrijver Ronald Giphart een literaire avond
voor Venen Literair in De Boei, Kerklaan 36 in Vinkeveen.

Ronald Giphart (1965) vertelt over
eigen werk, beantwoordt vragen
en sig-neert. Het thema van de
Boekenweek 2010 is ‘Jong zijn’ en
dit zal zeker aan bod komen in de
keuze van het werk waaruit hij zal
voorlezen.
Giphart komt uit een humanistisch
georiënteerd milieu. Al op jeugdige
leeftijd had hij zeer veel interesse
voor literatuur. Op zijn zeventiende
besloot hij schrijver te worden.
Een studie Nederlands werd echter
afgebroken. Tijdens werkzaamheden als nachtportier in een Utrechts
ziekenhuis las hij veel boeken. In
de stilte van de nacht en begon hij
zelf te schrijven, waarin hij tamelijk
succesvol bleek te zijn. Dit leidde er
toe dat langzaam maar zeker een
groot en trouw publiek zijn boeken
kocht, die veelvuldig herdrukt
werden. In 2003 schreef hij het
Boekenweekgeschenk en in 2004
ontving hij van de stad Utrecht de
C.C.S. Crone Prijs.
Zijn debuutroman was in 1992
‘Ik ook van jou’, een boek dat zich

afspeelt in de Dordogne. Twee
jonge schrijvers vertellen op een
vrolijke kanotocht over een fatale
liefde. Dit boek werd verfilmd. In
het Utrechtse studentenmilieu
speelde ‘Giph’, dat in 1993 uitkwam.
In 2003 werd de derde roman van
Giphart ‘Phileine zegt sorry’ verfilmd. Een echte bestseller werd
‘Troost’ (2005), een bijtend maar
hoogst onderhoudend verhaal over
kook- en levenskunst. Vertalingen
in het Duits en Italiaans komen er
aan. De novelle ‘Scène’ ( 2008 )
speelt in de filmwereld. In 2009
verscheen een bundel columns met
als titel ‘Mijn vrouw en andere
stukken’.
Giphart is een veelzijdig schrijver,
niet alleen van romans en verhalenbundels maar ook als columnist, literatuurrecensent, tekstschrijver en
schrijver van recepten heeft hij zijn
sporen verdiend. Een zijsprong was
de korte tijd dat hij hoofdredacteur
was van de uitgave Rails.
Wilt u meer weten over Venen
Literair dan kunt u bellen met Anneke van Gessel, tel. 0297-261382
of met Erwin Horwitz, tel. 0297263195.

Toegangskaarten zijn ad. € 7,50 te
koop bij de Openbare Bibliotheken in
Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht en
The Readshop in Vinkeveen.

Club: “Fresh-Vibes”
Zaterdag 27 februari
20.30-01.00 uur
Immitsj Mijdrecht
Eindelijk weer eens een nieuw
feest voor iedereen van 12 t/m 15
jaar!!
In januari was de eerste FreshVibes in JC Allround.
Nu is het op 27 februari voor het
eerst op een nieuwe locatie: Immitsj!!

Clubfreshvibes.hyves.nl

Lezing

IVN lezing Boommarters
Dinsdag 2 maart
Aanvang 20.00 uur
NME centrum de Woudreus te
Wilnis.
Erwin van Maanen is werkzaam
als ecoloog en onderzoekt ondermeer marterachtigen, waaronder
de boommarter in Nederland.
Hij is actief voor de Werkgroep
Boommarter en Werkgroep Kleine
Marterachtigen onder de Zoogdiervereniging.
In zijn lezing “Boommarters in
Nederland” zal hij ingaan op
verspreiding, biotoop, leefwijze en
onderzoek naar de boommarter.
Bescherming en beheer is een
belangrijk aspect en de relatie met
andere marterachtigen zoals kleine

marterachtigen en de steenmarter
vormen een uitstapje in zijn lezing.

Activiteit
VBW terugkommiddag
Zaterdag 27 februari
Aanvang 14:00 uur
Wilnis, gebouw ‘de Roeping’

4Kidz- (culturele) activiteiten
voor kinderen.
Locatie: JC Allround - Mijdrecht;
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar (groep 7
en 8)
Data en tijden:
Woensdag 17 maart
13:30 – 17:30 uur repetities
Woensdag 31 maart
14:00 – 16:00 uur repetities
Woensdag 31 maart
16:00 - 17:00 voorbereidingen
Woensdag 31 maart
17:00 - 18:00 presentatie
Kosten training: 10 euro p/p
Entree presentatie 31 maart:
2,50 euro p/p

De filmvoorstellingen vinden
plaats in JC Allround en de entree
bedraagt 2 euro p/p. Er worden
verschillende films gedraaid: oude
en nieuwe films, Disneyfilms, maar
ook jeugdspeelfilms enz. Wel altijd
Nederlands gesproken of ondertiteld. Ouders zijn uiteraard ook
welkom en hoeven geen entree te
betalen. Halverwege de film is er
een pauze en krijgen de kidz wat
drinken en iets lekkers (ouders
krijgen koffie en thee).
Wilt u weten welke film er draait?
Neemt u dan contact op met de
organisatie of kijk op

http://drv4kidz.hyves.nl
4Kidz- Marije Lutgendorff en Wendy de Waal – tel: 0297 230280
mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl.
JC Allround: Rondweg 1a in Mijdrecht

De bibliotheek Mijdrecht en Stichting de Baat organiseren sinds kort
verschillende culturele activiteiten
voor kinderen in De Ronde Venen
onder de naam 4Kidz.
Voor de doelgroep 10 t/m 12
jaar (groep 7 en 8) organiseren

‘Meesterwerk’ bij Fort a/d Drecht
Vanaf aanstaande zondag tot en
met 11 april is er bij Galerie Fort
aan de Drecht de expositie “Meesterwerk” te zien. Werk gemaakt
door docenten van de Stichting
CREA laten zien wat een docent
zoal in huis heeft. Zo zijn er verrassende foto’s te zien welke gemaakt
zijn door Mariette Beenen. Een
alledaags beeld maar dan door
haar camera. Keramiek is er dat
gemaakt is door Martina Dielen.
Theepotten met een oosterse inspiratie laten u verbazen. Marleen
van de Kraats zorgt voor sieraden
waarbij geometrische vormen
en vormen uit de natuur de basis
vormen. Ellen ten Kroode laat met
haar aquarellen zien wat figuratief
en romantiek kunnen opleveren.
Kleurrijke schilderijen

van Jan Nijland en schilderijen en
objecten van Piet Reekers laten
zien hoe creatief je kunt zijn met
bv. ribkarton… Geduld heeft hij.
Arlet Ybema zorgt voor schilderijen
met grillige takken, robuuste lijnen
en vooral kleur, veel kleur. Tot slot
zijn er uitermate creatieve sieraden
te zien welke gemaakt zijn door
Jeroen van Pesch. Zijn kenmerk
is de vrijheid om zonder schets te
komen tot iets origineels en vooral
iets draagbaars.
Opening
De expositie wordt komende
zondag geopend om 15.00 uur door
Hanneke Dielen met muzikale omlijsting door Ireen van Bijnen (zang
en piano). Zondag 28 februari is de
galerie geopend vanaf 14.30 uur.

Galerie Fort a/d Drecht is geopend
op donderdag en vrijdag van 14.0016.00 uur en op zaterdag en zondag
van 12.00-17.00 uur.
U vindt Galerie Fort a/d Drecht aan
de Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn. www.galeriefortaandedrecht.nl
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Dierenbescherming organiseert
lezing Zeehondencrèche Pieterburen
Op dinsdag 16 maart a.s. organiseert de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde
Venen), na afloop van haar jaarvergadering, een lezing door Zeehondencrèche Lenie 't Hart uit Pieterburen.
De lezing begint ongeveer om 21.00 uur en zal plaatsvinden in het pand van de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. gelegen aan de Beethovenlaan 122 (1431 WZ) te Aalsmeer.
Vanaf de oprichting van de Zeehondencrèche in 1971 vangt Lenie 't
Hart zieke en gewonde zeehonden
op. Het opvangcentrum heeft zich inmiddels van een eenvoudige "crèche"
voor jonge zeehonden ontwikkeld tot
een op wetenschappelijk onderzoek
gebaseerd zeehondenziekenhuis
dat werkt met alle bijbehorende
faciliteiten zoals quarantaines, een
laboratorium, een apotheek en alle
denkbare onderzoeksapparatuur.
Alle opgevangen zeehonden worden
na een verblijf van enkele weken
tot maximaal enkele maanden weer
uitgezet in zee. De Dierenbescherming Aalsmeer e.o. adopteert ter
gelegenheid van deze lezing eenmalig een zeehond die na verzorging én
genezing weer zal worden vrijgelaten
in de natuur. De bezoekers van de
lezing worden verzocht om mee te

denken over een toepasselijke naam
voor de zeehond en deze bij binnenkomst op te geven. Degene die
de mooiste naam verzint, vergezelt
de zeehond in een bootje naar de
zandbanken, op weg naar de herwonnen vrijheid. Om organisatorische
redenen worden geïnteresseerden
verzocht om zich van tevoren op te

geven voor de lezing. Dit kan via de
mail, db.aalsmeer@gmail.com, of per
telefoon: 0297-343 618. De entree is
voor leden en genodigden gratis, nietleden betalen € 5,-. Natuurlijk is elke
donatie tijdens deze avond meer dan
welkom. Alles komt geheel ten goede
aan de zeehondencrèche.

Lezing over boommarters in Nederland bij IVN
Erwin van Maanen is werkzaam als
ecoloog en onderzoekt ondermeer
marterachtigen, waaronder de boommarter in Nederland. Hij is actief
voor de Werkgroep Boommarter en
Werkgroep Kleine Marterachtigen
onder de Zoogdiervereniging. In zijn
lezing “Boommarters in Nederland” zal hij ingaan op verspreiding,
biotoop, leefwijze en onderzoek naar
de boommarter. Bescherming en
beheer is een belangrijk aspect en de
relatie met andere marterachtigen
zoals kleine marterachtigen en de
steenmarter vormen een uitstapje in

zijn lezing.
Lezing dinsdag, 2 maart 2010
Aanvang: 20.00 uur NME-centrum
in Wilnis. Entree: Euro 3,-(leden en donateurs gratis)

Heel Nederland fietst

Stichting Spel en Sport 55 Plus en
Stichting De Baat doen gezamenlijk
mee aan de recordpoging van Heel
Nederland Fietst. Zo dragen ook de
inwoners van De Ronde Venen hun
steentje bij aan de Wereldrecordpoging. Op 31 maart tussen 12 en
13 uur vindt de Wereldrecordpoging
Heel Nederland Fietst plaats. Het
Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen en de Fietsersbond laten
op een ludieke manier zien dat
fietsen een gemakkelijke manier
is om aan de dagelijkse dosis 30

Expositie Annie Drost-Maaijen
Tot en met 12 maart 2010 exposeert de
Mijdrechtse Annie Drost-Maaijen haar
werk in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te
Woerden, met als thema ‘Natuur in Zicht’.  
De 38 werken hebben bijna allemaal de
natuur in De Ronde Venen als onderwerp.
Annie Drost-Maaijen is pas op latere leeftijd gaan schilderen en heeft zich vooral
toegelegd op aquarel. Sinds enige tijd
schildert zij ook met acryl. Annie haalt
haar inspiratie vooral uit de natuur. De
indrukken die ze buiten op doet verwerkt
ze in haar schilderijen. De expositie is
gratis toegankelijk en is te zien in het
Atrium van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Polanerbaan 2 te Woerden. Annie
Drost-Maaijen is te bereiken op tel. 0297282077 of e-mail: annie.drost@hetnet.nl

minuten bewegen te komen. Ook
u kunt een belangrijke bijdrage
leveren aan deze wereldrecordpoging. Hoe? Gewoon door op de fiets
te stappen! Stichting Spel en Sport
55 Plus verzorgt de opstapplaats bij
de Willisstee in Wilnis en Stichting
De Baat zorgt voor de opstapplaats
bij jongerencentrum Allround, aan
de Rondweg in Mijdrecht. Op beide
plekken kunt u starten tussen 12.00
en 12.30 uur. Wij hebben een leuke
route uitgezet die u op papier mee
krijgt. Vervolgens fietst u een half

Voor de komende vogelgeluidencursussen beginners en gevorderden
in april zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Info en opgave bij Ton
Verweij: ajmverweij@hetnet.nl

uur door De Ronde Venen. Onderweg is het natuurlijk gezellig en bij
terugkomst ontvangt u een gezonde
attentie.
Voor beide vertrekpunten kunt u zich
tot uiterlijk 10 maart 2010 opgeven
bij de Servicepunten in Wilnis, Vinkeveen of Mijdrecht. Dit kan door
even langs te komen, per telefoon
0297-587600 of per e-mail. Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.stichtingdebaat.nl of op

www.heelnederlandfietst.nl.

Wat een eer dat wij, Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen,
gevraagd zijn regelmatig deze column te vullen! Met veel liefde geven
we aan deze vraag gehoor. In het begin was het nogal wat verwarrend,
die naam ‘De Groene Venen’. Wij zijn al ruim 39 jaar als belangenvereniging actief en plotseling was daar die groene krant met dezelfde
naam! Veel mensen vroegen ons dan ook of wij deze krant uitgaven.
Wat leuk te zien dat de wegen nu samenkomen. Deze column geeft ons
de kans u regelmatig te berichten over onze werkzaamheden en resulaten.
De belangen van onze regio gaan u
toch zeker ook aan het hart! Want
wie wil er nu niet in een mooie,
schone, groene, levendige gemeente
wonen waar ruimte is voor mens
en dier.
Rondwandelen of fietsen in onze
prachtige natuurgebieden is in
alle jaargetijden een genot en als
we u dat zien doen, dan zien we
dat u er plezier in heeft en dat u
geïnteresseerd bent in wat er om u
heen gebeurt. Steeds meer mensen
bevolken de wandel- en fietspaden.
De vele inzendingen voor de fotowedstrijd voor onze jaarlijkse kalender bewijzen dat. Honderden foto’s
ontvingen wij van het prachtige
natuurschoon om ons heen. Dit resulteerde in een prachtige full-color
kalender die gretig aftrek vond.
Ons jaarverslag staat op punt van
verschijnen en om u maar alvast
wat inzage te geven in wat er in
het afgelopen jaar is gebeurd, zetten we een aantal punten uit het
verslag op een rij. De Demmerikse
Polder, de Vinkeveense Plassen, de
Botshol, Waverveen zijn stuk voor
stuk prachtige gebieden. Bij het
nieuwe viaduct van de A2 over de
Geuzensloot zien we een reusachtig
ecoduct ontstaan. Het is onderdeel van De Groene Ruggegraat,
een tracé van natuurgebieden en
gebiedjes van Zuid-Holland tot
aan Groningen waarlangs flora en
fauna zich kan verplaatsen. In het
plan De Venen wordt veel aandacht
geschonken aan de ontwikkeling
van de Groene Ruggengraat, die
het ecoduct moet verbinden met de
natuurgebieden rond Nieuwkoop.
Al enige jaren wordt er gezocht
naar hoe de Groene Ruggengraat
ontwikkeld kan worden zonder de
weidevogelgebieden van Demmerik
en Donkereind te schaden.
Ook is het van groot belang dat de
ontwikkeling van het agrarisch-natuurgebied Demmerik-Donkereind
verder gaat. In dit gebied moet een
plan ontwikkeld worden waarin
zowel de landbouw als het weidevogelbeheer een duurzame plaats
hebben. En in dit plan krijgen de

Vinkeveense Plassen als natuurgebied ook een steeds belangrijker
plaats.
Wij zijn blij dat het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en de
gemeente duidelijk meer aandacht
schenken aan het plassengebied.
De handhaving op de plassen is
sterk verbeterd en de Ringvaart
bij Botshol is een rustig vaarwater
geworden. Te snel varen wordt
voortvarend aangepakt en datzelfde
geldt voor illegale bebouwing op de
eilanden. Ook worden bootwrakken verwijderd. De waterkwaliteit
in Botshol gaat langzaam maar
zeker vooruit en de lepelaarkolonie
wordt elk jaar groter. In het gebied
worden nieuwe petgaten gegraven
om zo de verlanding weer op gang
te helpen.
Het is al met al een druk jaar
geweest maar als we naar de resultaten kijken, dan is alle moeite niet
voor niets geweest. De gemeente
ziet ons als serieuze gesprekspartner en we worden intensief bij belangrijke besluitvorming betrokken.
We bemoeien ons actief met het
kappen van bomen en het bouwbeleid. Inwoners weten ons in geval
van problemen ook steeds beter
te vinden. Zo zijn de ontwikkelingen op het natuurperceel achter
Waterrijck zorgelijk, omdat daar
werkzaamheden zijn uitgevoerd die
volgens het bestemmingsplan niet
toegestaan zijn. De Groene Venen
heeft de handen ineengeslagen
met de Waterrijck-bewoners om
de gemeente te manen ook daar te
handhaven.
Als wij onze omgeving mooier willen maken en mooi willen houden
dan is contact met u heel belangrijk.
Op 23 maart vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats. Daarin is
speciaal voor u ruimte gecreëerd
voor een lezing over tuinvogels en
hoe je een tuin zo tuinvogelvriendelijk mogelijk kunt inrichten.
Meer informatie over ons jaarprogramma vindt u op

www.degroenevenen.eu.
Tot de volgende keer!
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Gekrabbel
in de
ruimte
Gekken en dwazen schrijven op
muren en glazen.
“Ik vind graffiti wel mooi, maar die
lelijke krabbels die je overal ziet…”,
dit is een door mij, als (spuitbus-)
kunstenaar met een hartstochtelijke
passie voor graffiti, veelgehoorde
opmerking.

Het Jostiband Orkest maakt er één groot feest van!
Op zaterdag 6 maart komt het Jostiband Orkest naar Mijdrecht voor twee optredens in de Janskerk. Eén
keer in de middag voor genodigden en één keer in de avond voor belangstellenden in De Ronde Venen. Aan
deze twee optredens gaat een complexe organisatie vooraf. Dat weet niemand beter dan Guus van Acker, één
van de organisatoren van het concert.
door rowin ubink

“Het begon allemaal bij mijn
zwager Wim Brussen,” vertelt
Guus van Acker. “Hij richtte zo’n
40 jaar geleden de Jostiband op.
De naam is afgeleid van de eerste
letters van de Johannes Stichting,
de voormalige woonvoorziening
waar mijn zwager werkte. Hij
ontdekte dat sommige verstandelijk
gehandicapten verborgen muzikale
talenten bleken te hebben.” Deze
talenten werden bij elkaar gebracht
en al snel bestond het, toen nog
kleine ‘Jostibandje’ uit ongeveer
35 leden.” Ondertussen was de
verzorgingsinstelling verhuisd naar
het nieuwe ‘De Bruggen’ in Zwammerdam, en daar is de Jostiband
omgedoopt naar het Jostiband Orkest, aangezien het nu uit wel meer

dan 200 leden bestaat. Nadat mijn
zwager met ‘pensioen’ ging, heb ik
zijn taak als organisator overgenomen. Hijzelf is nu samen met Lyan
Verburg orkestleider.
“We zorgen ervoor dat het orkest,
of een deel ervan, minstens een
keer per maand een optreden heeft.
Er zijn echter veel meer aanvragen,
maar die kunnen wij niet allemaal
beantwoorden. Deze toch wat ‘speciale’ mensen hebben tijdens het
organiseren veel aandacht nodig.
Overigens zou het qua tijd veel te
druk worden, aangezien ze ook al
twee keer per week repeteren.”
Omdat het Jostiband Orkest haar
optredens beperkt is, het toch wel

een klein beetje uniek dat ze naar
Mijdrecht komen. Het is dan wel
niet het voltallige orkest, maar
toch wordt het beslist een groot
feest voor zowel de orkestleden
als de bezoekers, meent Guus. “Als
organisatoren willen daarom ook
Rabo Dividend bedanken voor het
financieren van dit evenement.” Al
het geld dat wordt opgehaald komt
tevens ten goede aan de restauratie
van de Janskerk. Wilt u nog kaarten
bestellen voor het avondconcert?
Dan moet u snel zijn, want op=op.
Bestellen kan voor 15 euro per stuk
o.a bij Vida Makelaars, Dorpstraat
14 te Mijdrecht.
Neem ook een kijkje op de website:

www.jostiband.nl

Uitgeverij De Wakkere Muis roept speurneuzen uit de provincie Utrecht op!

Doe mee aan de gi-ga-gaafste speurtocht van 2010
Uitgeverij De Wakkere Muis heeft een spiksplinternieuwe boekenserie uitgebracht. Deze serie introduceert
een nieuw karakter: Joe Carrot. Joe is een detective, dus om te vieren dat de eerste twee boeken van Joe
verschenen zijn, organiseert De Wakkere Muis in mei een geweldige Nationale Speurtocht! En om te vieren
dat De Wakkere Muis deze zomer vijf jaar bestaat en bovendien Fantasia V eind juni verschijnt, wordt er aan
de speurtochten ook nog een geweldige grote finale vastgeknoopt!
De speurtocht heeft verschillende rondes en neemt een aantal
maanden in beslag. Per ronde zijn
er geweldige prijzen te verdienen.
Door je nu op te geven op website
van De Wakkere Muis maak je kans
om deel te nemen aan de regionale
speurtocht bij jou in de buurt. Onder
de kinderen die door de eerste twee
rondes zijn gekomen worden startplaatsen verloot voor deelname aan
de speurtocht op 6 mei bij Bilderberg Hotel ‘t Kerckebosch in Zeist.
Tijdens deze spannende zoektocht
word je ingedeeld in teams, waarvan
het winnende team door mag naar
de Grote Finale in juli van dit jaar.
Je kunt je nog opgeven t/m 15
maart, dus haast je naar de website
voor meer informatie en het deelnameformulier:

www.dewakkeremuis.nl/speurtocht.
Voor meer uitleg over de verschillende rondes kan je kijken op:

www.dewakkeremuis.nl/speurtocht/
uitlegspeurtocht.pdf
De Wakkere Muis geeft de boeken
van Geronimo Stilton en aanverwanten uit in Nederland. Geronimo Stilton is een oorspronkelijk
Italiaans concept, dat daar al jaren
zeer succesvol is en inmiddels ook
in Nederland groot is doorgebroken.
Behalve de boeken van Geronimo
brengt De Wakkere Muis ook de
verhalen uit van Thea Stilton, Oscar
Tortuga, de Superhelden en vanaf
januari 2010 Joe Carrot. Naast
kinderboeken zijn onder andere ook
voorleesverhaaltjes voor de kleintjes
en strips verkrijgbaar.

www.dewakkeremuis.nl

Ik grinnik dan een beetje. De term
graffiti komt uit het Italiaans en betekent gekrabbel.
Zo’n krabbel in de openbare ruimte
noemen we een tag. Tagging is het
zo vaak en zo mooi mogelijk plaatsen
van je handtekening (een fictieve
artiestennaam) op elektriciteitshuisjes, muren, speeltoestellen etc. en dan
vooral op plekken die goed zichtbaar
zijn. Hoewel over smaak te twisten
valt, is er voor een geoefend oog veel
te zien aan tags. Het draait om de
skills (techniek, vaardigheden). Beginners zijn al lang blij dat ze iets durven
neer te zetten, maar gevorderde
schrijvers maken minikunstwerkjes
van hun letters. Vloeiend of hoekig,
vaak gedecoreerd met aanhalingstekens of pijlen.
Lang geleden haalde ik mijn 1 t/m 12
Tafeldiploma, een paars karton door
mijn meester met witte inkt gekalligrafeerd diploma met oranje rozet (het
waren de jaren ‘70). Prachtige letters
met veel liefde en geduld geschreven.
Tagging, de kunst van het schoonschrijven op straat valt, volgens
het wetboek van strafrecht onder
vandalisme. Ik zeg: “Tagging is een
creatief spel.”
Creatieve kinderen en jongeren hebben maar weinig ruimte om zichzelf
te uiten. Bedenkt u eens hoeveel
vierkante kilometers in Nederland
bedekt zijn met sportvoorzieningen.
Voetbalvelden, hockey, tennis. Zwembaden, sportcomplexen en golfbanen.
Daar is (gelukkig) een heleboel plaats
voor. Denkt u nu eens de hoeveelheid
plekken voor jongeren om zich creatief
te kunnen uiten. Waar ze kunnen, bouwen, tekenen, schilderen & uitvinden.
Spelen.
Schrikt u ook? Op dit moment wordt
er door de politie gejaagd op een
aantal schrijvertjes in onze omgeving.
Onze volgebouwde omgeving waarin
nagenoeg geen ruimte meer is om
avonturen te beleven. Graffiti komt
trouwens zelden voor in chique wijken
maar vooral op plaatsen die al ‘rafelig’
zijn. Alhoewel ik zelf uitsluitend legaal
graffitiwerk maak -dat moet u op mijn

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.

blauwe ogen geloven- gaan ook mijn
handen jeuken als ik bijvoorbeeld het
oude Aldi terrein zie liggen. Dat vraagt
om verfraaiing!
Taggers zijn bijna altijd kinderen en
jongeren met artistieke kwaliteiten,
die er om vragen geuit te worden. Het
maken van een mooie Piece, afkorting
van Masterpiece (muurschildering
met spuitbus) is iets waar geen enkel
graffitimens nee tegen kan zeggen.
Het voorstel van gemeenteraadslid
Youssef Rasnabe om een graffitimuur,
een gedoogplek te creëren in deze
gemeente getuigt van inzicht . Een
verzoek waarvan ik en vele vrienden,
zowel volwassenen als kinderen en
jongeren hopen dat het gehonoreerd
gaat worden.
Graffitischrijvers/ kunstenaars hebben
een fanatiek verlangen om de beste te
zijn. Het competitie-element is – net
als in sport - een belangrijk onderdeel
van de hiphopcultuur waarvan graffiti
een van de vijf elementen is. Die graffitimuur (Hall of Fame zeggen wij) gaat
een parel worden. Alles wat in deze
omgeving schrijft of schildert zal daar
gaan proberen de ander naar de kroon
te steken. Gratis kunst voor iedereen,
door de jongeren zelf bekostigd. Leuk
toch, om die talenten te gaan bekijken
tijdens een ommetje?
Wat komt er nou eigenlijk later van
die kleine vandaaltjes terecht? Daar
komt vaak veel van terecht blijkt; want
graffiti is namelijk al enige decennia oud. Graffischrijvers eindigen
vaak in de creatieve sector. Werken
in de media of worden ontwerpers,
grafisch vormgevers, reclamemakers
of kunstenaars. Zij worden de mensen
die bepalen hoe dingen in Nederland
eruitzien.
Al dat gekrabbel loont dus toch de
moeite!
dorpsacademie@gmail.com
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Autofanaat Dietger Engel:

“Achter elke modelauto
schuilt voor mij een verhaal”
‘Echte mannen besturen geen winkelwagentjes.’ Deze tekst pronkt boven
Dietgers bed en de 18-jarige Wilnisser is het er helemaal mee eens.“Nu rijd
ik zelf eigenlijk nog in een winkelwagen. Maar als ik geld heb dan koop ik
een Porsche 911, want dat is echt de mooiste auto die ooit gemaakt is.”
door valérie sambrink sanderink

Mooie auto’s spelen een grote rol in
Dietgers leven. Zowel op school als
privé staat één ding centraal: de
auto! Dietger: “Doordeweeks volg
ik de opleiding hoger management
voor mobiliteit. Daar leer ik van alles
over auto’s. In de vakanties en in het
weekend werkte ik bij een bedrijf
dat autopoetsspullen verkoopt aan de
groothandels; eerst in het magazijn
en later bezorgde ik bestellingen.
Sinds afgelopen zomer heb ik op de
vrije zaterdagen een eigen autopoetsbedrijfje: Carpolish Engel. Het is wat
lastig om klanten te vinden, maar het
is wel erg leuk zo’n bedrijfje te hebben. ”
Ook in Dietgers kamer voeren auto’s
de boventoon. In elke hoek van de kamer is er wel iets van auto’s te vinden.
De wanden zijn versierd met posters
van oldtimers, een mooie motor en
een afbeelding van de brommer
waarop hij heeft gereden. Onder zijn
bed staat zijn trots: zijn verzameling
van modelauto’s. “Mijn vader heeft de
vitrine gemaakt,” zegt de autoliefhebber glimlachend. “Modelauto’s zijn
net echte auto’s, alleen dan kleiner én
een stuk goedkoper. Ze zijn gemaakt
op een schaal van 1 op 18 en zijn
bijna identiek aan de echte auto’s
waarin je kunt rijden. Ik heb nu 26

- foto patrick hesse

modelauto’s. De meeste hiervan heb
ik gekregen. Ik heb er denk ik maar 6
zelf gekocht.”
Mooie verhalen
Dietger: “Het is leuker om modelauto’s te krijgen, dan om ze zelf te
kopen. Niet vanwege het geld, maar
omdat er achter iedere auto een verhaal zit. De eerste modelauto die ik
heb gekregen is de Porsche 911. Dat
was meteen raak! Mijn lievelingsauto! Ik kreeg hem van mijn moeder,
die hem van haar bedrijf had gekregen als relatiegeschenk. Op mijn
verjaardag, met de feestdagen en met
het slagen voor mijn mavo-examen
en later ook mijn havo-examen heb ik
de meeste auto’s gekregen. De Ford
Mustang heeft mijn opa voor mij gekocht. Dat was op de laatste verjaardag die hij van mij meemaakte, want
een paar maanden later overleed hij.”
“Ik heb één dubbele auto in mijn
verzameling. Eén daarvan heb ik gepimpt. Die ziet er nu heel anders uit.
Een andere auto is een karikatuur van
de Porsche 911. Deze is met zijn rare
vorm en platte banden bedoeld als
een grap. Ik kreeg hem van iemand
die ik heb geholpen met verhuizen
en het uitzoeken van een auto. Als
bedankje kreeg ik deze auto van het

laatste spaargeld dat hij nog had. De
Volvo Amazone doet me denken aan
de auto waar ik met een vriend aan
heb gesleuteld. En zo heb ik bij iedere
modelauto wel een herinnering.”
Bijzondere modellen
Doorsnee-auto’s zijn voor Dietger
minder interessant. “Ik probeer ruimte
te creëren en verkoop daarom een
paar modelauto’s op het internet.
Daar hecht ik niet zoveel waarde aan
en daarom kan ik ze wel verkopen.
De New Beetle bijvoorbeeld, heeft
iedere modelautoverzamelaar wel in
zijn bezit. Dan vind ik de auto al een
stuk minder leuk. Ik wil een beetje
exclusieve modellen.”
“Ik wil er graag wat Porsches bij. En
van de Citroën vind ik de AMI en de
SM bijzondere modellen. En ik wil

een paar Renaults. Ik rijd zelf in een
Renault Twingo en ik vind het zeker
niet de mooiste auto die er is, maar
het rijdt en ik ben maar een student.
Verder let ik bij de modelauto’s een
beetje op de kleur. Ik wil een paar
verschillende kleuren in mijn vitrinekast.”
Uniek in de familie
De liefde voor auto’s zit niet in de
familie. Dietger: “Mijn drie zussen en
mijn beide ouders…ze hebben allemaal niet zoveel met auto’s. Niemand
in de familie eigenlijk. Ik ben echt
uniek in de familie. Mijn ouders en
broer en zussen vinden het wel leuk
dat ik de modelauto’s spaar, maar
hebben er zelf niet zoveel mee. Het
is soms wel een beetje strijden om te
tv, want autoprogramma’s zoals Top

Gear, die ik graag wil zien, worden
door de rest van het gezin niet gekeken. Verder vinden ze het vooral
handig als ze een cadeautje voor
mij willen kopen. Dan hoeven ze
niet zolang na te denken. Iets van
auto’s is eigenlijk altijd goed. Zo
heb ik een kaars in de vorm van een
auto van een zus gekregen en een
kristallen kubus met een auto erin
van een andere zus. Van die kristallen kubus heb ik geen idee wat voor
model het moet zijn, maar ik vind
het wel leuk. Ze hebben allebei een
plaatsje in mijn vitrine gekregen.”
Of de gewilde Porsche 911 er ooit
komt, dat zal nog blijken. Voorlopig
rijdt Dietger in zijn Renault Twingo
rond. Niet verkeerd voor een jongen
van 18.

Een Buitengewone Kijk op het gezicht van de bank

Jubileumboek Rabobank
Veenstromen
Vorig jaar ging Rabobank Veenstromen een fusie aan met de Rabobank uit Bodegraven en
Woerden. De nieuwe bank heet nu Rabobank Rijn en Veenstromen. Een mooie aanleiding
om eens terug te kijken op 111 jaar Rabobank in De Ronde Venen en Kockengen. Een
terugblik door de achteruitkijkspiegel noemde algemeen directeur Ruud van der Vliet het.
Wel achteruit kijken maar intussen de blik gericht houden op de toekomst. Men besloot
een jubileumboek te maken waarin mensen centraal staan.
door piet van buul

Het werd een buitengewone portrettengalerij van mensen die op de een
of andere manier wel iets met de
Rabobank hebben. En dit alles gelardeerd met tijdbalken waarin zowel de historie van het bankwezen
als van de omgeving in Mijdrecht,
Kockengen, Vinkeveen, Wilnis en
Waverveen op een bijzondere
manier in beeld wordt gebracht.
Het boek biedt ook een kijkje in
de keuken van de bank. Rabobankmedewerker Denny van der Vaart
en journalist Douwe Anne Verbrugge
waren nauw bij de totstandkoming
van het boek betrokken.
“Er is een redactie gevormd die
besloot dat het een boek moest
worden met portretverhalen van
mensen van toen en nu. Mensen
van de bank maar ook anderen. En
niet alleen ouderen die over vroeger
vertellen maar ook jongeren. In een
aantal gevallen vonden dubbelinterviews plaats waarbij twee mensen,

foto patrick hesse

die elkaar soms helemaal niet kenden, samen aan het woord kwamen.”
Deze aanpak levert een bijzonder
levendig en lezenswaardig tijdsbeeld
op. Mensen vertellen over zichzelf,
over hun ideeën en hun werk en over
hun ambities. Vrouwen die vertellen
over hun werk samen met de mannen van de bank. De bestuursvoorzitter legt uit hoe hij tegen de rol
van de bank in de huidige samenleving aankijkt. In de portrettengalerij
komt iemand aan het woord die de
tijd van de Raiffeisenbank en de
Boerenleenbank nog heeft meegemaakt. Maar ook de markante en
nog immer vitale oud bankdirecteur
Bernard Wilgers komen we tegen.
Het boek is een bijzonder kleurrijk pallet geworden. Denny: “We
hebben gekozen voor een aantal
thema’s die als een rode draad door
de gesprekken lopen. De agrarische
sector komt aan bod, het geloof, de
positie van vrouwen, de concur-

rentie, de maatschappelijke
betrokkenheid,
waar de bank
zo sterk in is
en de kleine
ondernemers.
Denny van der Vaart (links) en Douwe Anne Verbrugge: “Het boek is een kleurig palet geworden.”
Douwe Anne Verbrugge tekende
voor de interviews. “Ik heb dat met
erg veel plezier gedaan. Ik kom zelf
uit Kockengen en kende hier niet
zoveel mensen. Maar het was een
genoegen om die gesprekken te voeren. Met name de dubbelportretten
vond ik heel spannend. Ook de mix
van jong en oud levert een boeiend
beeld op. Wat me aangenaam verrast heeft is het feit dat iedereen zo
open de gesprekken in ging. Daardoor is een geheel ontstaan waar
we trots op kunnen zijn.”
De historische tijdbalken die door
het hele boek lopen zijn samengesteld door Joop Frankenhuizen. Joop
is een gekend en gewaardeerd

geschiedschrijver van deze regionen. Hij is er in geslaagd om op een
bijzondere manier leuke wetenswaardigheden uit de verschillende
kerkdorpen op een rij te zetten.
Geen saaie opsomming van feiten
maar een boeiend verhaal over
kleine dorpse zaken, die voor jong
en oud leuk zijn om te lezen. Qrien
Heinsbroek leverde veel archieffoto’s voor de tijdbalken.
Voor de portretfoto’s wist de
Rabobank de vermaarde fotograaf
Maarten Koch uit Amstelhoek te
strikken. Zijn vakmanschap staat garant voor een serie bijzonder fraaie
portretfoto’s, die het boek alleen al
de moeite waard maken.

Het boek omvat 140 pagina’s, is
fraai vormgegeven door Paul Wester van Accentdesign en gedrukt bij
drukkerij Verweij. Op een bijgeleverde dvd, verzorgd door Roadworks,
wordt een beeld geschetst van de
Rabobank van nu.
Het jubileumboek is vorig najaar gepresenteerd tijdens een vergadering
waarin de fusie werd besproken.
Het boek is een tijdsdocument dat
niet alleen voor leden van de bank
interessant is. Daarom is het te koop
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht. Leden van de bank kunnen bij
de plaatselijke bankfilialen exemplaren kopen met een korting.
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IN VOL BEDRIJF
P.A. van Rooyen Top Movers

Top Movers doet meer
dan verhuizen
Van Rooyen is een begrip in de regio op het gebied van verhuizingen. Dat is niet verwonderlijk, want inmiddels
wordt dit familiebedrijf geleid door de vierde generatie. Overgrootvader begon in 1873 als beurtvaartschipper
in Amstelhoek. Vader Van Rooyen schafte in 1970 de eerste vrachtwagen aan en inmiddels rijden er zo’n 19
auto’s door het hele land.
door piet van buul

foto patrick hesse

alles zelf weer uit. Maar men kan er
ook voor kiezen om ons de complete
verhuizing te laten verzorgen. Dan
pakken wij in, we demonteren waar
nodig meubilair, zetten alles op het
nieuwe adres weer in elkaar, sluiten
apparatuur aan en zetten alles weer
op zijn plaats. Dat gaat soms tamelijk
ver. Het komt zelfs wel voor dat
men de keuken mee wil nemen. Dan
kunnen wij die uit elkaar halen en
in het nieuwe huis weer helemaal in
elkaar zetten. Het komt ook wel voor
dat een inboedel, of een deel daarvan
tijdelijk opgeslagen moet worden.
Het huis is verkocht en het nieuwe
huis is nog niet klaar. Wij kunnen de
spullen dan in containers opslaan en
veilig beheren.”

“Het vervoeren zit ons in het bloed,”
zegt Patrick van Rooyen. “We vervoeren in feite alles waar meer dan
twee handjes voor nodig zijn.” Dat
klinkt simpel maar al snel maakt Patrick duidelijk dat het verplaatsen van
een stel dozen of huisraad van de ene
plek naar de andere slechts een deel
is van de uitgebreide service die een
modern verhuisbedrijf kan leveren.
“Natuurlijk doen we de van oudsher
bekende verhuizingen. Dat geldt voor
zowel de particuliere als de zakelijke
markt. Mensen willen met hun hele
hebben en houden verkassen. Daarbij
kan men kiezen. Wij zorgen voor de
dozen, de mensen pakken alles zelf
in, wij brengen de hele zaak naar
het nieuwe adres en daar pakt men

Zakelijke markt
Vroeger haalde Van Rooyen de
omzet voor negentig procent uit de
particuliere markt. Patrick: “Dat is
de laatste jaren wel wat verschoven.
Op dit moment is ongeveer 60%
particuliere verhuizingen en 40%
zakelijke markt. We hebben een
aantal grote bedrijven die we tot
onze vaste klanten mogen rekenen.
Daarvoor doen we dan alle interne
verhuizingen en verplaatsingen. We
plaatsen apparatuur en sluiten soms
hele computernetwerken aan. We
verzorgen voor een aantal bedrijven
ook de opslag. We beheren complete
archieven. Dat gaat soms tot op dossierniveau. Het betreft bijvoorbeeld
accountants of verzekeraars. Zo doen

Een Gilde in de Ronde Venen?
Het afgelopen jaar werd er in De
Ronde Venen een Gilde opgericht.
Deze week is zowaar hun eigen website in de lucht gekomen! Een Gilde?
Dat is toch een soort ouderwetse
vereniging van vakbroeders? Wij
gingen in gesprek met de initiatiefnemers met de vraag wat een Gilde
nu eigenlijk precies is. Is het een
nieuw elitair clubje of kunnen wij er
als inwoners ook echt iets aan hebben?
We spreken met André de Graaf en
Bas de Vree, respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting Gilde
Noordwest Utrecht. Wat is een Gilde
precies? André legt uit dat Gildes
vrijwilligersorganisaties zijn van
(overwegend) 50-plussers die hun
kennis, kunde en ervaring met beroep
of hobby belangeloos en informeel ter
beschikking stellen aan anderen. Het
begon allemaal in Amsterdam waar
een groepje seniore Amsterdammers
stadswandelingen gingen organiseren om hun kennis van de stad
over te kunnen dragen aan jongere
Amsterdammers en aan toeristen.
Na de stadswandelingen ontstonden
er meer gebieden waarbij deze
Amsterdammers hun ervaring gingen
uitdragen als vrijwilligerswerk. Men
koos voor de naam Gilde omdat het
net als in de middeleeuwen ging om
een bundeling van kennis en vakmanschap en het belangeloos inzetten
daarvan voor verbetering van je
eigen maatschappelijke omgeving.
Het Amsterdamse Gilde kent 1200
vrijwilligers en vele werkvelden. Alle
70 Gilden in ons land zijn aangesloten bij Gilde Nederland.
Is een Gilde een elitair groepje? Bas
geeft aan dat dit zeker niet het geval
is. “Het gaat vooral om (blijvende)
inzet en enthousiasme en natuurlijk
kennis en ervaring rond de onder-

Het bestuur van het Gilde v.l.n.r  Bas de Vree (secretaris), Mieke Telder (penningmeester) en André de Graaf (voorzitter)
werpen van de werkvelden waar een
Gilde actief mee is. Een aantal van
die werkvelden is ondertussen gestandaardiseerd en via draaiboeken
onderling overgedragen. Een voorbeeld is het project Coach4you, een
begeleidingstraject voor brugklassers met verhoogd risico op schooluitval. De leraar van groep 8 draagt
een leerling voor begeleiding door
een coach voor. Als de ouder(s) en
het kind dat ook willen en wij een
passende coach vinden ontstaat
een koppel dat anderhalf jaar met
elkaar optrekt en waarbij de ‘coach’
aanvullende begeleiding biedt die de
leerling in zijn specifieke geval nodig
heeft. Met dit project zijn we vorig
jaar in De Ronde Venen gestart.”
Een tweede project in De Ronde
Venen is Samenspraak. Bas de Vree
treedt hiervoor als coördinator op.
“Dit project biedt mensen die het
Nederlands en de Nederlandse cultuur niet goed beheersen de kans
hun taalvaardigheid te vergroten.
Het is geen Nederlandse les maar
een wekelijks gesprek van een
uur in gewoon Nederlands waarbij

bijvoorbeeld tevens een bezoek aan
de bibliotheek, een zwembad, de
markt, een museum etc. kan worden
gebracht. Dit allemaal om ons landje
beter te begrijpen en de taal onder
de knie te krijgen. Ook hier helpt de
een de ander verder op weg.”
De werkwijze van het Gilde in De
Ronde Venen is tot nu toe om de
standaard producten van Gilde Nederland hier in goed overleg met de
aanwezige organisaties te introduceren en er bekwame vrijwilligers voor
te zoeken. “We werken daarvoor
nauw samen met Stichting De Baat.
De directeur van deze stichting,
Mieke Telder is ons medebestuurslid.
Via De Baat zijn we bereikbaar. Ook
via GildeNU.nl
Het Gilde kan voor iedereen een
plek zijn om zijn deskundigheden of
levenservaring op een andere manier
nuttig te gebruiken. We zien ook heel
graag geheel nieuwe, eigen projecten
ontstaan en zullen die graag ondersteunen. We hebben een eigen lijstje
dat we willen realiseren maar met
enthousiaste hulp kunnen we vast nog
meer doen.”

Patrick van Rooyen: “De zakelijke markt groeit de laatste jaren flink. We doen
ook interne verhuizingen, verplaatsen apparatuur en sluiten netwerken aan en
verzorgen de opslag.”
we ook het archief van het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen. Wij
beheren de patiëntendossiers. Het
ziekenhuis komt dan hier de dossiers
ophalen van de mensen die de volgende dag geopereerd moeten worden.
Zo doen we ook het meubelbeheer
van Rijkswaterstaat. Al het materiaal
bestemd voor de vele vestigingen van
deze dienst beheren wij in opslagdepots en is daar geregistreerd.
Wanneer men dan ergens iets nodig
heeft leveren wij dat. Een belangrijke
service is ook onze Handyman. Dat
zijn mensen van ons die de klant
helpen bij allerlei klussen rondom de
verhuizing. Dat kan variëren van het
ophangen van lampen, aansluiten van
apparatuur, ophangen van schilderijen
of het op hoogte stellen van bureaus.
De moderne verhuizer doet dus
tegenwoordig veel meer dan alleen
spullen verplaatsen.”
Top Movers
Er zijn in Nederland nog meer bedrijven zoals dat van Van Rooyen. “Vrijwel allemaal familiebedrijven, zestien
in totaal, verspreid over het land. Wij
hebben ons verenigd in de organisatie
Top Movers. Dat is een franchise
organisatie waar we allemaal op
gelijkwaardige basis eigenaar van
zijn. We werken op landelijke basis en
streven naar eenzelfde hoogwaardige
kwaliteit. Ook door de belettering op
de wagens en de vormgeving van ons
drukwerk streven we een uniforme
uitstraling na. Dat is voor onze klanten een soort vertrouwenwekkende
herkenbaarheid. Grote voordeel van
deze samenwerking is dat we zelden

Wij van deze krant zijn een beetje
verbaasd dat er stilletjes een behoorlijke organisatie aan het groeien is
onder aansporing van André en Bas.
En dat terwijl ze gewoon ook nog een
volledige baan en andere hobby’s hebben. Bas en André geven beiden aan
dat het tot nu toe in een snel tempo
goed vooruit gaat. Vooral het vinden
van geïnteresseerde vrijwilligers lukt
tot nu toe uitstekend. En via Gilde
Nederland kunnen ze die ook weer
laten opleiden.
“De begeleiding doen we zelf maar
ook weer met vrijwilligers. We hopen
dat deze lijn zich voortzet en dat we
enerzijds een duidelijk platform kunnen zijn voor wie zijn deskundigheden
eens anders aan wil wenden dan puur
voor zijn inkomen of carrière. En dat
daardoor tegelijkertijd mooie projecten ontstaan waar onze gemeenschap
weer beter mee af is.”

of nooit met een capaciteitsprobleem
zitten. Er is vrijwel altijd materieel
en menskracht beschikbaar. En grote
klussen doen we vaak met een paar
bedrijven samen. Onze mensen zijn
daar helemaal op in gespeeld en voor
de klant is het soms niet eens te zien
door welk bedrijf precies de klus
wordt uitgevoerd. Voor ons bedrijf is
zo’n samenwerking een geweldige
uitkomst anders zouden we nooit echt
grote opdrachten kunnen uitvoeren.
En als zelfstandig bedrijf hou je het
toch overzichtelijk. Voor ons is de
menselijke maat ook belangrijk,”
zegt Patrick. “We werken hier met
zo’n 45 mensen en we vinden het wel
prettig dat iedereen plezier in het
werk heeft.”
Dat prettig werken houdt bijvoorbeeld ook in dat er veel aandacht is
voor de arbo aspecten. Zo hebben
de Top Movers verhuisdozen in drie
verschillende maten. Voor de zware
spullen zoals boeken een kleinere
doos dan voor het linnengoed. Zo
blijft alles goed hanteerbaar. En ze
kunnen bij van Rooyen beschikken
over een verhuislift die tot de tiende
etage reikt. Patrick: “Dat betekent
dat je veel minder trappen hoeft te
lopen en ook dat je niet gedurende
lange tijd de lift in het gebouw bezet
houdt waardoor de overige flatbewoners geen kant op kunnen.”

P.A. van Rooyen Top Movers is gevestigd aan de Joh.Enschedeweg 5-7 in
Uithoorn.
Telefoon 0297 51 40 00;
E-mail info@pavanrooyen.nl.
www.pavanrooyen.nl
Hoe loopt dat allemaal financieel
vragen we ons nog af? Tja, dat
moet nog beter geregeld, geven de
mannen toe. “Tot nu toe vroegen en
kregen we een kleine subsidie van
de gemeente om de stichting op te
richten en dankzij Feka ICT & Office
hebben we een fraaie website. Maar
voor de uitvoering van onze activiteiten zijn we helemaal van de vrijwilligers afhankelijk. Voor Coach4you
en Samenspraak kunnen we wel wat
kosten vergoed krijgen uit de Gilde
Nederland organisatie, maar we zullen voor de toekomst verder op zoek
moeten naar sponsors. Al was het
maar om onze vrijwilligers tenminste
hun kosten te kunnen vergoeden.
Uiteraard kunnen particulieren of
bedrijven ook schenkingen doen maar
we hopen daar geen oproepen voor te
hoeven doen.”

www.gildenoordwestutrecht.nl
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Alphacursus in
Mijdrecht
Op 17 maart start in Mijdrecht
weer een Alphacursus.
De Alphacursus is bedoeld om ongedwongen kennis te maken met het
christelijk geloof.
Als je een willekeurige kerk binnen
gaat op zondagmorgen kom je in
een eredienst terecht en is het erg
moeilijk om de vragen beantwoord
te krijgen waar jij mee zit.
Tijdens de Alpha cursus ga je met
een groep mensen op zoek naar de
antwoorden op jouw vragen.
Aan de hand van een boekje wordt
een aantal kernpunten van het
Christelijk geloof helder uitgelegd
waarna je in een klein groepje dit
onderwerp doorspreekt en wat jij
hiermee kunt.
Jouw mening is hierbij van groot
belang en is de basis voor het
groepsgesprek.
Omdat sommige onderwerpen niet
makkelijk zijn om te bepraten begint de avond altijd met een maaltijd. Tijdens de maaltijd spreken
we niet over de onderwerpen maar
leren we elkaar eerst beter kennen. Zo ontstaat er een atmosfeer
waarin we makkelijker onszelf zijn.
Van vrijdag 24 tot en met zondagmorgen 26 april plannen we een
weekendje weg naar een gezellige
locatie zodat we de tijd hebben
om in alle rust de gesprekken wat
langer voort te zetten.
De data waarop de cursus plaatsvindt:
De startavond is op 17 maart en de
laatste avond is op 12 mei; dus 10
weken lang op de woensdagavond.
We beginnen om 18:45, je hoeft
zelf niet te koken! De avond duurt
tot 21:30
Locatie: basisschool De Fontein in
Mijdrecht.

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Het verhaal van een vrouw
Auteur: Lori Lansens
“Het verhaal van een vrouw is
echt een vrouwenroman. Mary, de
hoofdpersoon is te dik. Dat weet ze.
Ze durft het leven nauwelijks aan
en haar man is eigenlijk de enige
die nog kleur aan haar leven geeft.
Net voordat ze 25 jaar getrouwd
zijn, komt haar man niet meer thuis.
Mary gaat hem zoeken en moet dus
nu haar huis wel uit. Mary taalt niet
meer naar eten, ze is alleen nog
maar op zoek naar haar verdwenen
echtgenoot. Tijdens haar zoektocht
groeit stukje bij beetje haar eigenwaarde. In het midden van het boek
moet je even doorzetten, maar dit
is een mooi verhaal over een vrouw
die langzaam maar zeker haar
plaats in het leven weer verovert.”
gelezen door nelie groenendijk

Aanmelden en of vragen via
alpha@waaromleefje.nl of kijk op

www.waaromleefje.nl

Olympisch
baalavondje
Net als vele schaatsfans kamp ik
op het moment met een chronisch
slaaptekort. De Olympische Spelen
zijn zo spannend, daar wil ik geen
enkele seconde van missen!
Het weekend begon zo goed met
twee gouden medailles en toen die
dinsdag 23 februari, heel Nederland
zat voor de buis gekluisterd om

Renate Dorrestein		
De leesclub			
(literaire roman)
Zeven
montere
vriendinnen
vormen een
hechte leesclub, hoewel
een van hen
er sinds haar
faux pas een
beetje uit
ligt. Met z’n allen gaan ze een
literaire cruise maken in de
Schotse wateren onder leiding van
hun meest favoriete auteur, Gideon
de Wit. ‘Onze knieën werden slap
bij het vooruitzicht het ruime sop
te kiezen in het gezelschap van
de auteur van een van de meest
spraakmakende oeuvres van deze
eeuw én de vorige.’ Donderwolken
in IJmuiden werpen hun schaduw
al ver vooruit, daar helpen geen
krat The Famous Grouse en een
tweepittertje aan. Eenmaal op de
boot met ‘hun’ schrijver loopt alles
totaal in het honderd. ‘Ergens wel
zonde dat Gideon de Wit het niet
heeft overleefd.’

2

Niccolò Ammaniti		
Laat het feest beginnen!
(vertaalde literaire roman)
Fabrizio
Ciba, een auteur die ooit
een enorme
bestseller schreef
maar nu
al jaren
droogstaat
qua ideeën,
kan maar niet beslissen of hij zal
vluchten naar een Spaans eiland
om daar zijn nieuwe roman te
schrijven, of dat hij toch naar de
megaparty zal gaan die de grote
vastgoedmagnaat van Rome, Sasà
Chiatti, heeft georganiseerd in de
hoop nog meer publiciteit voor
zichzelf te genereren.

te zien hoe Sven die vierde gouden
medaille binnen zou schaatsen op
het koningsnummer van de 10.000
meter! Coach Kemkers had volgens
mij niet genoeg koffie gedronken
die ochtend, want hoe haalde hij het
in zijn hoofd om onze kampioen de
verkeerde baan in de sturen! Vol
frustratie ga ik na de wedstrijd nog
even bloggen op Facebook, want alle
vrienden hebben er natuurlijk wel
iets over te zeggen. Voor ik het weet
is het half 3 ’s nachts en ben ik bijna
over mijn slaap heen, iets teveel
Svenergy zegmaar.
Dan ga ik mijn bed maar uit om een
kop thee te zetten en hoop ik dat ik
nog wat slaap kan vatten. Ik maak
een grote kop Pai Mu Tan thee. Pai
mu wattes hoor ik u denken? Pai Mu
Tan betekent ‘witte pioenroos’. Deze
thee is een witte thee.
Na de periode waarin iedereen

Saverio Moneta, bijgenaamd Mantos, is de leider van de Beesten
van Abaddon. Terwijl hij overdag
op zijn lazer krijgt van zijn baas
(tevens zijn schoonvader) en in de
avond geterroriseerd wordt door
zijn zonnebankbruine, hysterische
echtgenote, spreekt hij één keer
in de week in het diepste geheim
af met zijn volgelingen om de basiselementen van de Liturgie van
de Duisternis door te nemen en te
discussiëren over de beste manier
om een offerlam te slachten. Hij
staat onder aan de voedselketen,
en de enige weg is die naar boven.
Moneta en zijn volgelingen zijn
erin geslaagd om – onder het mom
van ober – te infiltreren in de party
van Chiatti, en niemand is voorbereid op hun snode plannen...
In Laat het feest beginnen! draait
alles om de clash tussen twee werelden: de wereld van de elite (rijk,
beroemd, intelligent), die haar
onzekerheid verbergt achter tralies
en hekken, terwijl ze tegelijkertijd
een zo groot mogelijke bekendheid
nastreeft. Aan de andere kant de
arbeidersklasse, die alles doet om
dagelijks geluk na te streven.

3

Cody McFadyen		
Tijd om te sterven		
(thriller)
Hij noemt
zichzelf
Dali en
biedt zijn
diensten
aan mannen aan
die van hun
‘lastige’
echtgenotes
af willen.
Voor een aanzienlijk geldbedrag
zorgt hij ervoor dat de vrouwen
spoorloos verdwijnen. Zijn aanpak
is uiterst zakelijk - nauwkeurig,
emotieloos, zondere enige mores waardoor hij vrijwel geen aanwijzingen achterlaat. Sterker nog,
Smoky en haar team hebben zelfs
geen weet van Dali’s praktijken
totdat hij een van zijn slachtoffers
‘aflevert’ op de stoep van de FBI.
Maar waarom heeft deze vrouw
het mogen overleven? En waarom
wordt de FBI op het spoor van

alleen maar gezonde groene thee
dronk zie je nu dat witte thee die
trend aan het overnemen is. Het
is namelijk nog gezonder! De
thee wordt gemaakt van dezelfde
theeplant als zwarte thee. Voor witte
thee worden alleen de eerste, jonge
knoppen van de theestruik gebruikt
die nog niet open gebloeid zijn. Deze
knoppen worden met de hand geplukt en daarna worden ze in de zon
gedroogd. Als de knoppen redelijk
goed gedroogd zijn worden ze heel
voorzichtig gebrand. Hierdoor krijg
je een thee die heel subtiel en delicaat van smaak is. Het blad is voor
een theeblad heel groot en geeft een
goudgele thee met absoluut geen bittere smaak waar groene thee vaak
wel last van heeft.
Witte thee bevat maar weinig
theïne, veel anti-oxidanten en goede
voedingsstoffen. Dit alles maakt
witte thee een vrij exclusieve thee.

Dali gezet? Het zijn een paar van
de vele raadsels die Smoky moet
ontrafelen in haar jacht op een
psychopaat die een spel speelt met
de regels die hij zelf geschreven
heeft.

4

John Irving			
De laatste nacht in Twisted
River			
(vertaalde literaire roman)
In de kookruimte van een houthakkerskamp in het noorden van
New Hampshire ziet een angstige
jongen de vriendin van de plaatselijke politieman aan voor een beer.
De gevolgen zijn desastreus en de
jongen en zijn vader slaan op de
vlucht. Hun omzwervingen brengen
hen van Boston naar Vermont
en Toronto, continu op de hielen
gezeten door de onverbiddelijke
politieman. Hun enige beschermer
is een vrijheidsgezinde houthakker
met wie ze vriendschap sluiten.

5

Katy Regan			
Als ik auto had kunnen rij
den was ik nu niet zwanger
(van mijn beste vriend)
(vertaalde roman)
Als blijkt dat
Tess Jarvis
zwanger is,
weet ze niet
of ze daar
nou blij mee
moet zijn of
niet. Haar
leven staat
volledig op
zijn kop. En hoe leg je dat nou
uit, dat je dronken bent geworden
en zwanger bent geraakt van je
beste vriend Jim? Jim vindt het
eigenlijk geweldig om vader te
worden, maar geen van beiden
durven ze voor een relatie te gaan,
uit angst de vriendschap kapot te
maken. Ze besluiten gewoon heel
goede vrienden te blijven. Als Tess’
oude vlam Laurence dan ook nog
opduikt is de verwarring compleet.
Worstelend met al haar gevoelens
probeert Tess te wennen aan het
idee van haar moederschap en de
rol die Jim daarin moet krijgen.

Een thee die niet alleen heel gezond
voor je is, je wordt er ook nog eens
rustig van. En dat kon ik die nacht
wel gebruiken zeg!
De volgende dag ben ik nog niet helemaal over de schaatskater heen (
u moet me eens zien na een verloren
wedstrijd van het Nederlands Elftal).
Gelukkig is er koffie genoeg en kan
ik weer fris en vol Svenergy de dag
beginnen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Watergeus

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

Restaurant & Hotel
de Watergeus
Simon van Capelweg 10
2431 AG Noorden
T 0172-408398
info@dewatergeus.nl
www.dewatergeus.nl
Geopend van dinsdag t/m zaterdag.
Het inchecken van de hotelgasten
op zondag en maandag geschiedt
dan in overleg.
Lunch van 12.00 uur tot 16.00 en
diner van 17.30 tot 21.30 uur.

OEKZ
PARTYCENTRUM

Collega Peter Bakker stuurt gedecideerd de grote bus over het houten
bruggetje. Bij de ingang worden we opgewacht door gastheer John. De
enorme stickers met De Groene Venen op onze bestelbus verraden wie
wij zijn. Even hiervoor zette de koele zakelijke damesstem van ons navigatiesysteem ons op het verkeerde been, want volgens haar lag Hotel
Restaurant De Watergeus een stukje dichterbij. Als het aan haar had
gelegen zouden we vanavond in de dorpskerk dineren. Gelukkig wist
een vriendelijke inwoner van het pittoreske dorp Noorden ons feilloos
te melden dat de Simon van Capelweg nr. 10 precies 950 meter verder
lag. We wandelen het smaakvolle en gezellig ingerichte restaurantgedeelte binnen van Restaurant Hotel de Watergeus. Dit 9 kamers tellende hotel ligt direct aan de Nieuwkoopse plassen en is de ideale plek
om eens lekker te ‘onthaasten’.
tekst en foto’s patrick hesse

We kiezen een tafel met uitzicht op
de plas. De schemer valt net, en we
kunnen nog een mespuntje van het
wonderschone uitzicht beleven. Peter
merkt op dat het in de zomer hier op
het terras optimaal toeven moet zijn,
ik kan niet anders dan het helemaal
met hem eens zijn. We maken kennis met de charmante eigenaresse
Sjanie de Geus. Enthousiast vertelt
ze over de vele mogelijkheden die
het restaurant-hotel te bieden heeft:
zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ‘s
zomers prachtige elektrisch aangedreven bootjes te huren, desgewenst
compleet met volledig gevulde
picknickmand. Ook worden er veel
kooklessen georganiseerd onder de
noemer ‘Kamer van Kookhandel’.
Op www.dewatergeus.nl vindt u nog
veel meer mogelijkheden.

Graag laten Peter en ik ons door
Sjanie culinair adviseren, want alles
op de kaart ziet er erg smakelijk
uit. Op Sjanie’s advies gaan we voor
het populaire voorgerecht “Carrousel Watergeus”. Dit voorgerecht is
iedere keer anders en is in feite een
selectie van kleine hapjes van het
beste dat de keuken van de Watergeus te bieden heeft. Ook heerlijk om
als lunch te bestellen.
Niet alleen ziet het er smaakvol uit,
het is nog voortreffelijk ook: een terrine van tamme eend met confituren
van oerbiet, een gerookte Bawykov
zalm als tartaartje geserveerd met
wasabi mayonaise, italiaanse salami
op huisgemaakte marmelade, een
romig witlofsoepje met kreeft, gebakken koningsvis met tomaten chutney
van snoeptomaatjes en gezouten/
gerookte varkens ham eigenhandig
door Sjanie in de Gascogne gedroogd
in mei 2008. Deze ham is dus ruim
anderhalf jaar oud en ik kan u zeggen
dat proef je er aan af, erg lekker. Na
dit pallet van heerlijkheden nemen
Peter en ik nog een aangeboden
broodje, want De Watergeus weet
wat gastvrij is. Een aantal keren
komen de vriendelijke medewerkers
langs om ons brood aan te bieden
en uiteraard goed in de gaten te
houden of de glazen nog gevuld zijn.
Uitstekend. Dan is het tijd voor het
hoofdgerecht: gebakken ossenhaas
met een stamppotje van raapsteeltjes
en gemarineerde snoeptomaatjes en

een saus van huisgemaakte piccalilly.
Dit prachtige vleesgerecht is een
schot in de roos en smaakt dan ook
bijzonder goed. Peter en ik laten ons
verleiden tot een feestelijk dessert.
We zijn beiden zoetekauwen en kost
het Sjanie niet veel moeite ons de
noodzaak in te laten zien dit heerlijke
nagerecht te proeven: wentelteefje
van suikerbrood met honingijs en
Miele di Melata. Na dit geweldige
diner zijn zowel Peter als ik onder
de indruk van de kookkunsten van
Restaurant De Watergeus en proef je
de liefde voor die kookkunst duidelijk
terug in de gerechten. Nadat we even
een kijkje in de keuken bij chef-kok
Cor van Schaik hebben genomen,
danken we Sjanie voor het heerlijke
eten en de gastvrijheid. Wanneer
Peter onze bedrijfsbus weer over het
houten bruggetje stuurt, mijmeren we
over een uitnodiging in de zomer, om
dan op het terras niet alleen van de

uitstekende kaart, maar ook van het
unieke uitzicht te mogen genieten.
Met een draai aan de knop legt Peter
de dame van het navigatiesysteem
het zwijgen op: “die paar kilometer
naar huis vind ik zo ook wel.”

Ook in De Ronde Venen deelnemers
aan De Restaurantweek
Dineren in een toprestaurant is doorgaans een dure aangelegenheid.
Maar niet tijdens de DiningCity Restaurant Week. Van aanstaande
maandag 1 maart tot en met zondag 7 maart serveren de 2500 beste
restaurants van Nederland een gastronomisch hoogstaand driegangendiner voor de spotprijs van 25 euro*. Een lunch van drie gangen kost
20 euro*. Ook in De Ronde Venen zijn er deelnemende restaurants aan
dit landelijke evenement.

.

De deelnemende restaurants voor de editie 2010 zijn De Veensteker, De
Eetkamer van Vinkeveen en La Canette uit Vinkeveen en Le Virage uit
Mijdrecht. De redactie van De Groene Venen heeft alvast het genoegen
gehad om te komen voorproeven bij restaurant De Veensteker. We hebben
enorm genoten van het driegangendiner, maar mogen helaas niets vertellen over de gerechten omdat De Veensteker heeft besloten dit culinaire
hoogstandje geheim te houden tot de restaurantweek! Kom dus proeven
bij dit mooie vernieuwde restaurant.

"7 MAART
OPEN DAG"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Reserveren
Reserveren voor de Restaurant Week is alleen mogelijk via
www.restaurantweek.nl. U kunt hier in het restaurant van uw keuze real time
een tafel reserveren. Wilt u reserveren in één of meerdere restaurants in
De Ronde Venen, klik dan op de restaurants in regio Utrecht en ’t Gooi. U
ziet onmiddellijk of er nog plaats is in het desbetreffende restaurant.

(*Bij restaurants met een Michelinster kan een supplement van toepassing zijn
van €10,- per Michelinster.)

Advertentie50x127.indd 1
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Activiteitenladder
Regionaal Inloophuis ’t Anker
INLOOPHUIS VOOR MENSEN MET KANKER

24 mei: Spektakeldag met o.a.
3J’s, Mooi Wark en Jan Smit!
Op maandag 24 mei is er weer een Spektakeldag tijdens het AJOC Festival. Binnen zullen verschillende
optredens plaatsvinden en op het buitenterrein staan attracties in alle soorten en maten. Er is de hele dag
weer genoeg te doen voor jong en oud!
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar zeker is dat Jan Smit, de 3J’s en Mooi Wark een optreden
zullen verzorgen op de Spektakeldag! Ook zal de Rabo
Talentjacht weer een podium geven aan jong talent uit
de regio.

De kaartverkoop voor het AJOC Festival 2010 start op
20 maart aanstaande. Ook voor de Spektakeldag kun je
op 20 maart al kaarten kopen. Meer informatie kun je
vinden op www.AJOC.nl.

Cursus ‘Meer doen met je inkomen‘
Op verzoek van de gemeente biedt ROC Midden Nederland in samenwerking met Portes de gratis cursus ‘Meer
doen met je inkomen’ aan.
De cursus gaat over:
- Wat zijn noodzakelijke uitgaven? Wat kun je beter niet
kopen?
- Sparen of lenen?
- Waar moet je zijn voor subsidies en teruggaven?
- Goed en gezond eten hoeft niet duur te zijn.
U leert onder andere een maand-/jaarbegroting maken,

u krijgt budgettips en gaat met een diëtiste inkopen
doen, prijzen vergelijken, etc. Ook ontvangt u een gratis
receptenboek. De cursus is voor volwassen inwoners van
de gemeente De Ronde Venen met een gering inkomen
die beter willen leren omgaan met hun geld en (nog) niet
in grote financiële problemen zitten en omvat 8 lessen
op donderdagochtend en start op 18 maart 2010. Voor
anderstaligen geldt dat men taalniveau A2 moet hebben.
Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie
en/of aanmelding belt u met de Servicepunten, via telefoonnummer: 0297- 587 600.

VLC Talentenjacht
dit weekend op
Midpoint TV
Vrijdagavond vanaf 18.00 uur tot
en met zondag 28 februari kun
je op Midpoint TV kijken naar de
VLC Talentenjacht.

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

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

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
(herhaling)
Non Stop Hit Mix

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

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

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

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

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

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Kon je er niet bij zijn omdat
het was uitverkocht, of ben je
nieuwsgierig hoe jouw optreden
was? Dan is dit je kans.
Midpoint heeft een registratie
gemaakt en laat je de leukste,
beste en ontroerendste beelden
van de Talentenjacht zien. Uiteraard zie je alle optredens en
Midpoint reporters Alexandra en
Nadine gingen backstage.
Kijken dus, dit weekend naar
Midpoint TV, de lokale omroep
van De Ronde Venen!

In 2TheSport deze week: Jorn
Uitenboogaard van Argon 1, Lea en Tea
Malbasic over vrouwenvoetbal bij CSW
en te gast zijn Robert Hardeman en
Erik Raket van Atalante volleybal uit
Vinkeveen.
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De Club van… Henny en Kitty van Beek

De accordeon is een veelzijdig instrument
De Club van Vinkeveen kent een rijke traditie als het om accordeonensembles gaat. Al in 1945, meteen na de tweede wereldoorlog, werd
accordeonvereniging Tempo opgericht. Later kwam daar nog een vereniging bij. Het is dit jaar precies vijfentwintig jaar geleden dat deze
beide verenigingen opgingen in de nieuwe accordeonvereniging Con
Amore. Henny van Beek en zijn vrouw Kitty waren er bij en ze zijn nog
steeds actief.
door piet van buul - foto patrick hesse
Kitty van Beek speelde al accordeon
bij Tempo. Het was een grote en
bloeiende vereniging. Maar op enig
moment ontstond er onenigheid in de
gelederen. De toenmalige dirigent
vertrok bij Tempo en richtte de
nieuwe vereniging Accordeando op.
Jarenlang hebben deze beide verenigingen naast elkaar bestaan. “Er
was natuurlijk nogal wat onderlinge
rivaliteit. Tempo was de gevestigde
vereniging maar Accordeando, waar
veel oud-leden van Tempo terecht
waren gekomen, timmerde flink aan
de weg. Beide verenigingen ontvingen subsidie van de gemeente,” zegt
Henny. “Op enig moment had de
gemeente er niet zo veel zin meer in
om twee gelijksoortige verenigingen
in één gemeente allebei te subsidiëren. Het vertrek van een dirigent en
enig aandringen vanuit de gemeente
leidden ertoe dat de twee verenigingen uiteindelijk op 14 februari 1985
samen opgingen in Con Amore.”
Voeten in de aarde
Die fusie had nogal wat voeten in de
aarde gehad. Er zat ook hier en daar
nogal wat oud zeer. Henny van Beek:

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

“Hoewel ik zelf geen accordeon
speel, ben ik er bij gehaald om vooral de integratie van de beide clubs
te begeleiden en in goede banen
te leiden. Toen het eenmaal lekker
draaide kwam ik in het bestuur en
ik ben acht jaar geleden voorzitter
geworden.”
Thuis voelen
Henny van Beek heeft nooit de neiging gehad om zelf een accordeon
om te gorden. “Mijn vrouw Kitty
speelde en op een gegeven moment
gingen ook mijn beide dochters accordeon spelen. Eén dochter speelt
overigens nog steeds bij Con Amore.
Het is overigens niet ongebruikelijk
dat er meerdere leden uit één gezin
bij ons spelen. Ik merk ook wel dat
nieuwe leden altijd wel even tijd
nodig hebben om hun weg te zoeken
in de kleine groepsverbanden die
er in zo’n vereniging bestaan. Maar
we doen er alles aan om er voor te
zorgen dat ze zich snel thuis voelen
bij ons. Ik richt me vooral op de
vereniging. Daar is ook een hele
hoop te doen. En ik ben ook elke
dinsdagavond bij de repetities. Ik
help dan mee om alles klaar te zetten, de leden van koffie te voorzien
en er voor te zorgen dat alles goed
verloopt. En na afloop natuurlijk
alles weer netjes opruimen.”
Uitgebreid repertoire
Con Amore heeft momenteel 28
leden, waarvan er 23 actief in het
orkest spelen. “We hebben op dit
moment een paar jeugdleden in
opleiding. Wim Schröder, die vanaf
de oprichting onze vaste dirigent
was, is er een aantal jaren geleden
mee gestopt en hij verzorgt nu de
opleiding van nieuwe leden. Onze
vaste dirigent is nu Arnaud Rosdorff,
een professioneel pianist en orkestleider,” vertelt Henny. “We maken
binnen de vereniging onderscheid
tussen het A-orkest en het B-orkest.
Het A-orkest bestaat uit de meest
ervaren accordeonisten en zij vormen het hoogste niveau binnen onze
vereniging. Na een opleiding komt
men veelal eerst in het B-orkest

Henny van Beek: “De accordeon is een veelzijdig instrument, dat zich goed leent
voor verschillende muziekstijlen, van klassiek en tango tot aan meezingers.”
en als dat goed gaat kan men ook
weer doorstromen. Daarnaast zijn
er nog ensembles in verschillende
samenstelling die ook regelmatig
optredens verzorgen. Zo zijn er
twee dames van onze vereniging die
regelmatig te gast zijn in het Alzheimercafé in Zuiderhof.”
Altijd vierstemmig
Er wordt wekelijks op dinsdagavond
gerepeteerd in de aula van basisschool De Schakel in Vinkeveen. Con
Amore beschikt over een veelzijdig
en gevarieerd repertoire. Henny:
“De accordeon is een veelzijdig
instrument dat zich heel goed leent
voor verschillende muziekstijlen.
We spelen klassiek en licht klassiek,
maar ook veel tango muziek. We
hebben diverse stukken van Astor
Piazzolla op het repertoire. En er
is ook veel muziek speciaal voor
accordeon geschreven. Die stukken
zijn vaak bij het grote publiek niet
erg bekend, maar we oogsten er
toch veel succes mee. En daarnaast
spelen we natuurlijk ook veel populaire muziek waarmee we vooral de
ouderen veel plezier doen. Van die
nummers die de mensen allemaal
kennen en die ze mee kunnen zingen. Wij spelen altijd vierstemmig en
we spelen altijd van bladmuziek. Het
is soms nog wel eens lastig om van
bepaalde stukken de goede bladmuziek te vinden.”
Jaarprogramma
Con Amore heeft een vast jaarprogramma met optredens. Gespreid
over het jaar wordt er in elk van de
vier bejaardenhuizen, Nieuw Avondlicht, Gerardus Majella, Zuiderhof
en MariaOord opgetreden. Henny:
“Traditioneel geven we in Vinkeveen
op Koninginnedag een speciaal
concert. Dat wordt georganiseerd
in samenwerking met de Oranjevereniging en vindt beurtelings plaats
in MariaOord of Zuiderhof. En dan
is er in november altijd een jaarlijks

concert in De Boei. We noemen dat
het donateursconcert, omdat we
onze donateurs, uit dank voor hun
steun, gratis toegang verlenen. Maar
misschien moeten we een keer een
andere naam verzinnen want veel
mensen denken vaak dat het concert
alleen voor de donateurs toegankelijk is. En dat is niet natuurlijk
niet zo. Iedereen die van accordeonmuziek houdt en eens naar ons
wil komen luisteren moet dan zeker
naar De Boei komen.” Henny en zijn
vrouw Kitty vertellen dat er naast
het vaste jaarprogramma ook nog
veel ad hoc dingen gebeuren. Zo is
er opgetreden bij het Fort in Amstelhoek tijdens de Monumentendag. Bij
het Veenlandencollege in Vinkeveen
is medewerking gegeven aan een
smartlappenproject dat door de leerlingen was opgezet. Er is ook met
de leerlingen bij bejaardenhuizen
opgetreden. Kitty en Henny vinden
het jammer dat veel archiefmateriaal uit de twee oude verenigingen
verdwenen is. Kitty: “Veel van onze
leden hebben ook daar gespeeld.
Zelf ben ik bij elkaar opgeteld al 52
jaar actief. Ik ben ook nog een tijdje
secretaris geweest en uit die periode
heb ik nog wel het een en ander
bewaard. Tegenwoordig verzorg ik
ook de redactie van het clubblad dat
elk kwartaal verschijnt.”
Plezier en ontspanning
Henny stelt tevreden vast dat het ledental van Con Amore al een aantal
jaren redelijk stabiel is. “Dat betekent natuurlijk wel dat er langzaam
maar zeker een vergrijzing optreedt.
Het zou dan ook wel erg leuk zijn als
er zich weer eens een paar jongere
mensen bij ons melden. Ik weet wel
dat veel jongeren de accordeon niet
erg cool vinden. Maar wanneer ze
eens kennis komen maken zullen ze
ontdekken dat de accordeon heel
veel muziekgenres bestrijkt. En
samen muziek maken in een orkest
geeft veel plezier en ontspanning.”

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL

Sport kort
Start trainingen bij
TV Wilnis
De competitietrainingen zijn weer
van start gegaan bij Tennisvereniging Wilnis. Nog iets langer
dan een maand en de competitie
begint! Zeker met het aanhoudende slechte weer heeft iedereen
nog maar weinig kunnen oefenen,
gelukkig is daar de training nog!
Naast de competitietrainingen is
de inschrijving voor reguliere training ook weer geopend. De lessen
zullen worden gegeven door onze
vaste clubtrainer Gerard Hoogland. Naast onze vaste clubtrainer
is het dit jaar tevens mogelijk per
1 maart te trainen bij Ruud van
der Helm. Gerard geeft de hele
week door les, lessen bij Ruud
kan overdag tot 19.00 uur en op
zaterdagochtend. Beide trainers
zullen zowel junioren als senioren
les geven.
De lessen zullen worden gegeven
vanaf 21 maart t/m oktober 2010.
De lessen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven.
Geef je dus snel op,
kijk op www.tvwilnis.nl.
Bij TV Wilnis heb je de slag zó te
pakken!

Contractverlenging
bij Argon
Het bestuur
van SV
Argon en de
trainer van
de zaterdagselectie Jack
Honsbeek,
zijn het eens
geworden over een verlenging van
het dienstverband. Dat betekent
dat Honsbeek ook volgend seizoen
de leiding zal hebben over deze
groep.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Kawasaki ZZR600 Best Buy Bikes

Krasse Kawa
Deze week test Patrick Hesse een
Kawasaki ZZR600 uit 1995 bij
Best Buy Bikes uit Mijdrecht.
Het regent gelukkig! Nooit gedacht
dat ik die zin ooit zou opschrijven,
maar toch is het zo, het houdt
namelijk in dat we aan het eind van
tweede maand van 2010 eindelijk (
tijdelijk?) verlost zijn van de sneeuw
en dus ook de pekel. Door het regenwater spoelt de weg mooi schoon
en dus kan er
weer gereden
worden. Nu ik
voor het eerst
dit jaar een klein
toertje maak,
doe ik dit met
een prachtige
oudgediende:
een Kawasaki
ZZR600 uit
1995, uitgevoerd in de toen
zo populaire
“windsurfkleurtjes”. Ik ben
een echte
Kawa-man, ik
heb natuurlijk
met vele andere
merken geflirt
en inmiddels
hopeloos verliefd
op mijn “Chubby
American”,
maar Kawasaki
heeft altijd een
speciaal plekje
in mijn motorhart behouden.
Ik heb er door
de jaren heen
een tiental
in mijn bezit
gehad. Niet dat
ze me allemaal
even lief waren,
maar er zijn
een paar types
waar ik stiekem
op internet nog
wel eens naar
opzoek ben, om
zodoende voor
weinig geld een

stukje eigen motorhistorie in huis te
halen. De ZZR600 heb ik zelf nooit
in bezit gehad, maar ben eens een
blauwe maandag wanhopig verliefd
geweest op een berijdster van zo’n
fiets. En daardoor een aantal keer
met een ZZR600 op pad geweest.
Ik moet eerlijk bekennen dat met
terugwerkende kracht de motor meer
indruk op me maakte dan de dame,
haar was ik na een paar weken al
vergeten maar de Kawa is me altijd
bijgebleven.
De motor die Ed heeft staan heeft
slechts 38.000 kilometers op de
teller staan. Dat is bar weinig voor
een motor van 15 jaar oud. Mede
daardoor verkeert deze ZZR in een
dusdanige staat, dat Ed er zonder
problemen zes maanden garantie op
geeft.
Om wat informatie te vinden van
de ZZR ben ik op internet op de
Kawasaki ZZRclub site (www.
zzrclub.com ) terecht gekomen, die
de 600 als volgt omschrijven: “De
ZZR600 draait alweer lange tijd mee
en heeft zich al jarenlang bewezen
als een zeer prettig rijdend 600cc
sporttour motor. Ondanks het feit dat
deze motor ruime tijd verkrijgbaar is
geweest, kun je met een ZZR600 nog
steeds prima meekomen met nieuwe
“fast and furious” 600cc motoren.
Daarnaast is de ZZR600 nog steeds
een praktische all rounder, die zich
net zo lekker laat berijden op heerlijk
kronkelige stuurweggetjes als op de
snelweg tussen de files door”.
Eigenlijk een prima omschrijving van
deze allemansvriend. Gezien het feit
dat er een club is, zie je hoe populair
deze motor nog steeds is en dat hij
van 1990 tot 2007 in productie is
geweest zegt ook genoeg. Bij het omdraaien van de sleutel komt de ZZR
vlot tot leven, de watergekoelde 599
cc metende 4 cilinder geeft 100pk op
het achterwiel en met 195 kilogram
schoon aan de haak zijn dit prima
waardes. Er komt een beschaafd geluid uit de dubbele uitlaten wanneer
ik wegrijd. Hij pakt mooi op, echt een
lekkere sportieve toerfiets. Na een
rondje sturen stop ik voor wat foto’s

en loop zoals gewoonlijk een rondje
om de motor, die eigenlijk helemaal
niet zo gedateerd is. Op de kleuren
na dan, die mij iets te vrolijk zijn
(dat vond ik toen ook al), maar over
smaak valt natuurlijk niet te twisten.
De lak is in ieder geval van prima
kwaliteit. Langzaam is het opgehouden met regenen en komt er een
waterig zonnetje tevoorschijn, dat de
fiets lekker laat glimmen.
De motor is gezien de prijs van €
2.750,00 (Afleverkosten €199.- inclusief een beurt, garantie, volle tank
en op naam stellen) een leuke fiets
om mee te beginnen, of om door de
file heen naar het werk te gaan in de
zomer. Of misschien wilt u ook wel
een stukje eigen motorhistorie in huis
halen voor niet te veel geld. Tevens
zijn er nieuwe sloffen gemonteerd
en heeft de motor een demontabele
racecover voor de duozit. Kortom een
no-nonsense motorfiets, die ondanks
wat gebruikssporen volgens mij nog
jaren mee kan. Bij terugkomst ziet
Ed mijn glunderende gezicht. Mijn
eerste ritje van 2010 zit erop, ik ben
helemaal klaar voor het motorseizoen! Ed antwoordt: “Ik krijg deze
week een hele lading nieuwe en
gebruikte motorfietsen binnen, dus
ik ben er ook helemaal klaar voor.
Laat het voorjaar en de klanten maar
komen!”

Aantal cilinders:
Cilinderinhoud:
Topsnelheid:
Pk’s:
Gewicht:
Tankinhoud:
Brandstofverbruik:
Bandenspanning:

4
599 cc
243 km/u
100 pk
195 kg
18 ltr
1:17 – 1:20
2.5 voor/2.8 achter

Best Buy Bikes
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076
www.bestbuybikes.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Terugroepactie
Toyota
Het is u vast niet ontgaan:
Toyota roept preventief een aantal auto’s terug. Reden om contact op te nemen met importeur
Louwman & Parqui.

En Route met Reuling

Toyota IQ Black Edition

Kleintje met iq

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

Het Japanse Toyota voert al jaren verschillende kleine modellen in het gamma. Naast de Yaris, een comfortabel stadsautootje met veel binnenruimte, staat sinds kort aan de onderkant van de markt een nog kleinere
auto: de Aygo. Een goedkoop vervoermiddel zonder toeters en bellen: een simpele auto met standaardopties,
zonder verdere luxe. Maar toch vond het merk dat er ruimte was voor nóg een model tussen de Aygo en de
Yaris. En dus werd enige tijd geleden de kleine iQ geïntroduceerd.
door michael reuling foto’s: patrick hesse

In de stad was er tot op heden één
belangrijke speler: de Smart ForTwo.
Compact, wendbaar met ruimte
voor twee personen. In Japan zijn
ze al veel langer gewend aan kleine
stadsauto’s, dus bedacht Toyota een
nieuwe kleine auto voor de Europese
markt. Net zo klein en wendbaar als
de Smart, maar met meer ruimte.
Dit resulteerde in het “3+1” concept,
waarbij ruimte gecreëerd is voor drie
volwassenen en een kind.
Bijna net zoveel gizmo’s als een
Lexus
Met een instapprijs van nog net geen
€12.000,- is de iQ duurder dan de
grotere Yaris, maar tegelijkertijd
50cm kleiner dan de veel goedkopere Aygo (€ 8.920,-). Dit toch wel
merkwaardige prijsverschil moet
gezocht worden in de uitrusting
van de auto. De iQ is namelijk een
zeer luxe auto. De auto is standaard
voorzien van een compleet pakket
met onder meer elektrisch bedienbare buitenspiegels, privacy glass,
audiobediening op het stuur, airbags
rondom, isofix, startblokkering en
radio/cd-speler met MP3 aansluiting. Maar het kan nog veel gekker:
verlichte instaplijsten, regensensor,

keyless-entry, touchscreen navigatie,
lederen bekleding, stoelverwarming,
verchroomde velgen, een traploze
CVT-automaat: in een stadsautootje!
Dit zijn opties die normaliter alleen
op een grote middenklasser te vinden
zijn. Ook wat betreft design hebben
de Japanners hun huiswerk gedaan.
Vooral over de middenconsole is goed
nagedacht: elke essentiële functie
zoals bijvoorbeeld de verwarming en
airco, wordt met één simpele knop
bediend. Alle gebruikte materialen
voelen ook prettig aan, hoewel enkele
delen wel krasgevoelig zijn. De Black
Edition die afgebeeld staat op deze
pagina, is een exclusieve uitvoering en wordt geproduceerd in een
beperkte oplage. De Black Edition
is voorzien van extra’s als chromen
sierstrips, driehoekige sierstuk op de
uitlaat, lichtmetalen velgen en een
‘Night Sky Black’-lak en is leverbaar
vanaf € 13.750,-.
Een zee van ruimte
Met een wielbasis van slechts 2 meter is het interieur toch groot uitgevallen. In het interieur is een zee van
ruimte ontstaan door onder meer de
brandstoftank naar de bodem van de
auto te verplaatsen en een kleinere

unit voor de airco en verwarming
in de middenconsole te verwerken.
Hierdoor kan de passagiersstoel een
stuk naar voren geplaatst worden,
waardoor ruimte ontstaat voor de
derde volwassene achterin. Op deze
manier kunnen dus drie volwassenen
met een iQ op pad, echter zit er dan
wel iemand hinderlijk rechtsvoor in
het zichtveld van de bestuurder. Als
je de achterklep van de iQ opent zul
je zwaar teleurgesteld zijn. Als je
logisch nadenkt zie je al aan de buitenkant dat die ruimte nooit veel kan
voorstellen. Gebruik je de achterstoelen niet of nauwelijks dan kun je die
wegklappen, waardoor je alsnog een
aardige ruimte voor kratten, koffers
of reistassen hebt.
Snel en wendbaar
Als stadsauto komt de iQ zeker goed
uit de bus. De auto ligt strak op de
weg en gaat comfortabel over ruw
wegdek en grote hobbels, iets wat
met een kleine wielbasis niet altijd
even plezierig is. En met een draaicirkel van 7,8 meter is de auto uiterst
wendbaar in nauwe straatjes. Zelfs
in de kleinste parkeerruimtes kan de
iQ makkelijk weggezet worden. Pit
heeft de iQ zeker met de standaard

driecilinder met 1 liter inhoud. Om
een extra zuinig verbruik neer te
zetten geeft de iQ aan wanneer er
geschakeld moet worden.
Conclusie
Met de iQ heeft Toyota een leuke
stadsauto neergezet. Mensen die
geïnteresseerd zijn in de Aygo, zullen waarschijnlijk de hogere prijs
niet op laten wegen tegen de extra
luxe. Toch zal dit type auto’s in de
toekomst steeds succesvoller worden:
kleine stadsautootjes die weinig
ruimte innemen, zuinig rijden en toch
van alle luxe en veiligheidssnufjes
voorzien zijn en geen last hebben van
wegenbelasting. Met de aanschaf van
een iQ haal je een goed vormgegeven
stadsautootje in huis, zonder in te
moeten leveren op de luxe snufjes
van een grote middenklasser: een
slimme zet.
Zelf proefrijden?
Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM Mijdrecht
Telefoon: 0297-230350

Website: www.vanekris.nl

Toyota maakt voor verschillende modellen (waaronder de iQ)
gebruik van twee leveranciers van
gaspedalen. Met de gaspedalen van
de Japanse leverancier is niets aan
de hand. De Amerikaanse gaspedalen kunnen wel worden geplaagd
door slijtage. In Nederland is (op
52.512 auto’s met zo’n Amerikaans gaspedaal) één geval bekend
dat hierdoor het gaspedaal bleef
hangen. De eigenaar heeft de auto
naar de vluchtstrook gestuurd en
heeft de motor uitgeschakeld. Na
onderzoek bleek dat een mechanisch deel van het elektronische
gaspedaal was blijven hangen.
Toyota neemt dit soort voorvallen
zeer serieus. Om die reden werd
besloten in Nederland alle auto’s
voorzien van een Amerikaans
gaspedaal preventief naar de dealer
terug te roepen. In de werkplaats
vindt vervolgens een kleine aanpassing plaats. De klant is na 30
minuten en een kop koffie weer
onderweg. Voor uw beeldvorming,
in Europa gaat het om 26 gevallen onder ruim 1,8 miljoen auto’s.
De Prius III wordt teruggehaald
vanwege een software-update, dat
los staat van incidenten.
Via de Rijksdienst voor Wegverkeer
zijn de gegevens van alle eigenaren
van de betreffende auto’s achterhaald. Alle eigenaren hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad, met
daarin de uitleg dat zij binnenkort
een uitnodiging ontvangen om een
bezoek aan de dealer te brengen.
Dit gebeurt gefaseerd, zodat niet
alle auto’s tegelijk worden aangeboden bij de dealers. De verwachting is dat de terugroepactie voor
eind maart is afgerond. Op
http://blog.toyota.nl communiceert
het merk welke acties er ondernomen worden en waar eigenaren
met hun vragen terecht kunnen.
Voor vragen kunt u ook op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
contact opnemen via het gratis
telefoonnummer 0800-0369.

Toyota iQ
Gereden versie: Toyota iQ 1.0
VVT-i Black Edition
Vermogen: 68 pk
0-100: 14,7s
Top: 150 km/u (begrensd)
Gemiddeld verbruik: 1 op 23,3 /
4,3 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 13.750,00
Alternatieven:
Citroën C1, Peugeot 107, Smart
ForTwo, Toyota Aygo, Volkswagen
Fox
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Kort Nieuws

Regio Agenda
Film

mogen alle kinderen tot en met 11
jaar die verkleed zijn als ridder of
als jonkvrouw gratis naar binnen
mits onder begeleiding van een
volbetalende volwassene
(Museumkaart en Vriendenpas
gratis). Maximaal acht kinderen
per volwassene. Tijdens de rondleiding, die bij de toegangsprijs is
inbegrepen, is er speciale aandacht
voor kinderen.

The Lovely Bones

Vanaf donderdag 25 februari in
de bioscoop
Fantasy drama van Peter Jackson
over een vermoord meisje dat
vanuit het schemergebied tussen
leven en dood de dader probeert op
te sporen. De veertienjarige Susie
beschrijft de gebeurtenissen rond
haar dood en de vreemde nieuwe
wereld waarin ze zich bevindt. Met
pijn en verlangen ziet Susie vanuit
de hemel toe hoe ontreddering
haar achterblijvende familie treft:
terwijl haar vader ronddoolt om
de vermeende moordenaar van
zijn dochter op te sporen, verzint
haar broertje in alle eenzaamheid een imaginair zusje en glijdt
Susie’s moeder langzaam weg van
haar gezin. Maar gaandeweg blijkt
dat er in Susie’s afwezigheid ook
een nieuwe kracht schuilt, die de
breekbare familiebanden opnieuw
en voorgoed met elkaar verbindt.

www.muiderslot.nl

Beurs

Fiets en Wandelbeurs
27 en 28 februari
RAI Amsterdam

Tot en met 28 februari
Het Muiderslot

Fietsliefhebbers en wandelaars
kijken ongetwijfeld al uit naar de
Fiets- en Wandelbeurs die weer
plaatsvindt in de RAI. Want daar is
alle informatie te vinden over fietsen en toebehoren, wandeluitrustig, en reizen te voet en per fiets.
Fiets- en wandelvakanties, en fietsen wandelrecreatie in de breedste
zin komen ruim aan bod. Grote
en kleine reisorganisaties bieden
verre fiets- en wandelvakanties
aan, maar ook arrangementen in
eigen land en de omringende Film
buurlanden. Er is veel landen- en
regio-informatie te vinden en een
ruime keuze in fiets- en wandelroutes. Ook zijn er kaarten, gidsen
en reisboeken.

In 2010 is het Muiderslot voor de
eerste keer ook tijdens de voorjaarsvakantie van 20 tot en met 28
februari geopend. Om dit te vieren,

Gevarieerd programma
Er zijn diverse workshops die zorgen voor een goede voorbereiding,
een informatiemarkt, die is inge-

www.lovelybones.com

Evenement

Kom als Ridder of
Jonkvrouw naar het
Muiderslot

deeld per land, er is een fietsparcours waarop u vele modellen kunt
uitproberen. Voor de wandelaars
is er een Nordic Walking baan.
Ervaren instructeurs zijn aanwezig.
Voor kinderen is er een kinderprogramma.

www.rai.nl

Theater

Allo Allo

Zaterdag 27 februari
Schouwburg Amstelveen
‘Allo, ‘Allo!
De wereldwijd populaire komedieserie ‘Allo Allo!’ komt eindelijk
naar het theater. Alle geliefde
karakters uit de televisieserie –
Edith, Herr Flick en Helga – ziet u
terug in deze hilarische toneelversie, met Alfred van den Heuvel in
de rol van René Artois.
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt is het voorbij met het rustige leven van René. Tot dan was
zijn grootste zorg om zijn relatie
met de serveersters geheim te houden voor zijn vrouw Edith. Nu zit
hij als spion voor zowel het Franse
verzet als voor de Duitsers wel
heel erg tussen twee vuren, met als
grootste inzet het schilderij van ‘De
gevallen Madonna met de grote
memmen’. Als Hitler besluit in
hoogst eigen persoon een bezoekje
te brengen aan de kroeg van René,
is de ellende niet te overzien.
Met Alfred van den Heuvel e.a.

www.schouwburgamstelveen.nl

Vinkeveen

Alzheimercafé
Verlies en Rouw

De ziekte dementie kan een mens
emotioneel diep raken. Zowel de
dementerende mens als zijn dierbaren en verzorgenden, krijgen,
bij leven, met een rouwproces te
maken. Woensdagavond 10 maart
a.s. zal mevrouw Els Speet van de
Pastorale Zorg bij Zuwe Maria
Oord ingaan op ziektebesef en het
verwerken van verlies.
De avond wordt georganiseerd
door de medewerkers van het
Alzheimercafé De Ronde Venen
en vindt plaats in het Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen. Iedereen is van harte
welkom, de toegang is gratis. Vanaf
19.30 uur gaat de zaal open en
is er sfeervolle live muziek door
Eline Hofstra, student klassiek
gitaar aan het conservatorium.
De avond begint om 20.00 uur en
eindigt om 21.30 uur. U hoeft zich
vooraf niet aan te melden. Indien
u problemen hebt met vervoer of
de opvang thuis, kunt u contact
opnemen met het Servicepunt De
Ronde Venen, tel. 0297 – 587 600.
Er wordt dan samen met u naar
een oplossing gezocht.
Voor inhoudelijke informatie kunt
u contact opnemen met Esther
Smit, coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting De Baat,
tel. 0297-230 280 of een e-mail
sturen naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.

De Ronde Venen

Brede school
organiseert zang- en
dansles
Na schooltijd zingen en dansen 23
kinderen op de muziek van onder
andere “Ja Zuster, Nee Zuster”,
“Superman” en “Sound of Music”.
Het zijn kinderen van de groepen
1 en 2 van de basisscholen de Fontein, de Twistvlied, de Trekvogel en
de buitenschoolse opvang ’t Vlot,
die vanaf 8 februari oefenen voor
een heuse voorstelling.
Onder enthousiaste leiding van
Myra de Groot studeren de kinderen in 8 lessen de liedjes en pasjes
in. Tijdens de voorstelling, waarbij de kinderen ook geschminkt
en verkleed zijn, kunnen ze hun
ouders, grootouders en broertjes
en zusjes laten zien wat ze hebben
geleerd.
Deze activiteit voor de kinderen
wordt mogelijk gemaakt door de
brede school. De brede school is
een samenwerkingsverband tussen
diverse basisscholen en andere
organisaties. In het kader van
deze samenwerking wordt er twee
maal per jaar een activiteitencluster aangeboden met uitdagende
activiteiten voor de kinderen. Ook
organiseert de brede school een
ouderavond voor de ouders en
verzorgers van alle kinderen.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
Oplossingen
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
Zweedse
puzzel
De redactie wenst
u veel puzzelplezier!
Breng dePagina
letters uit
vakjes
1 de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde
Pagina
4
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing. EVASIEF;HERBERG
INSP;FARCE;KRIS

Zweedse puzzel week 8
BOERS;BOA;VUIST
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
CONFERENCE;VELO
inleverenHERIK;REI;VISIE
gesmijt
IRIS;WOONPLAATS
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
BETON;DAS;GEMOK
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL

UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
ARR;UITHAAL;CIA
T;OPUS;U;NIPT;A
door ONNET;DGL;KIOSK
middel MAKI;PROOI;GRIT
materiaal
van ;V;LORI;PENS;M;
SEMI;OFFER;KROP
PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
OTT;IONISCH;ABS
NALENTE;LOOPTYD
NAAM;TRIER;ETNA
ENTSTOF;GEKLAAG

_K_K_K_K__
≥*≥*≥*≥*≥≥
* * * *
******≥***
******
b______ZXX
***
≥*≥*≥*****
_____Z____
* * *****
≥*****≥***
_ZX____Z__
***** ***
****≥*≥*≥*
****
b_________
* * *
≥*≥******≥
___ZX_X_X_
* ******
***≥*≥****
***
b_!___Z__X
* ****
≥****≥*≥**
_b______Z_
**** * **
≥≥*≥****≥*
____ZX_!__
* **** *
******≥***
******
L______Z__
***
winterseBonaire.
neerslag
afgod

decigram

vogel

2

brandstof

8

insectenwapen

Purperrood.

tijdperk

Pagina 2

HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ARIA;HIAAT;POEL
GELAP;ERA;LEMMA
3
;S;PRO;SFEER;E;
R;A;ING;MRS;G;L
ONGEVOELIG;BEHA
speelgoed
ingooi
GNOME;SAX;KEVER
GORS;INBEELDING
E;A;MEI;RVA;T;O
;E;HARPY;ARK;Z;
wijnsoort
VIOOL;PST;ELZEN
AKTE;GEZET;OISE
LETSE;REI;HOEDE
SLOT;EDELE;FRET
op grote
afstandSchatzoeker.

plaats in
Italië

gevaar

deel der
wiskunde

erna

Pagina75

uit de weg

voor

4

6

beursterm
op deze
manier

5

rivier in
Rusland

zure
vloeistof

OOGAS;HKH;EISER
ENE;MICROBE;TEE
HOTDOG;I;ALLURE
O;R;GLASMAT;D;K
EMIR;OTTER;PILS
;ALOE;MAT;CLOU;
EN;NUL;L;TAO;KI
vogel
RUNDVEE;WINTERS
GA;WEG;K;POT;AM
;ABEL;NEO;NEVA;
PLAG;VENDU;RYKE
E;D;GESLEEP;F;T
SATIRE;E;FOETUS
TRA;OLIEKAN;ARE
OKSEL;ARA;DELER
Woningeigenaar.

naschrift

Pagina 6
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NERTS;LAB;KRANS
GEBOUW;O;PATHOS
vogel
ALE;TRAPEZE;LEA
AREN;RONDO;SAUL
MIMOSA;A;RWANDA
1DICTEE;P;WELKOM
A;O;MEELBAL;A;E
BEO;PASFOTO;GEP
TURF;PRAAM;ELAN
I;SPIKE;POLKA;T
;IDEE;FUT;PEIL;
ACTIE;TYM;GARDE
MT;ERG;S;HET;LD
;O;CRU;K;PAP;O;
1
2
3
4
5
6
7
8
YSREVUE;HERBERG
TUBA;LUIER;SONG
NT;RAP;E;STA;IL
;P;SOM;N;OKT;A;
;ERIN;ARM;HARS;
LETSE;EGO;LOTUS
SLEE;GRIEP;RYKE
BrengE;HORDE;OSAKA;I
de
letters
uit
de
genummerde
vakjes
naar
de
gelijkgenumE;T;VAKTERM;K;L
NTO;AANZIEN;ISR
STONED;R;EERDAT
merdeGEMELD;E;STEPPE
vakjes
van
de
oplossingsbalk.
Daar
verschijnt
dan
de
AAR;EENEIIG;ORE
TAAN;EXTRA;NEEN
MOTEL;NAR;AMMAN
EKSTER;A;MOEITE
oplossing.

^^^^^^^^

Kindertaal.
© denksport puzzelbladen

Winkelstraat.

Sudoku
week 8
Sudoku
Pagina 7

RAADSEL;BOOSTER

E;DI;ROBOT;UE;A
Alle
cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorKIEN;GRIET;DIEP
SERGE;ISM;GALOP
komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
T;;ONG;T;GEN;;O
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
OKT;GEPREEK;DHR
KWAK;MOORD;FIAT
;EROVER;MEUBEL;
ETON;RISEE;IETS
TST;UKELELE;TEE
9 3
E;;FIT;I;DIV;;N
NIHIL;BEO;KENIA
J;ET;RATIO;EA;O
2TREE;BAROK;RAAT
ERTSRYK;TUINDER

]]]]]]]]]
_________
]]]]]]]]]
_________
1 8
2 7
]]]]]]]]]
_________
5 4 7
8
]]]]]]]]]
_________
6
8 1
UITTRAP;MELKMAN
]]]]]]]]]
_________
I;IRIS;R;NERO;A
TREEFT;U;GEISHA
Pagina
1/63
5
6 Pagina
2 6
GANS;ERNST;SKAI
]]]]]]]]]
_________
ARE;KRONKEL;ONS
35
7691248
485726193
VERVE;LEI;ETUDE
E;;UIL;R;ODE;;L
8
3 127398546
12
9487536
;GEISER;KOEKJE;
]]]]]]]]]
_________
A;;SLA;K;MRS;;P
68
4523197
369451728
BASTA;EAU;ETTER
43 1 8 792 96 3
56 9 4 2 1 5 8 3 7
46
5
OLE;GAGARIN;OZO
]]]]]]]]]
_________
NORM;MOLEN;PIET
97
3264815
278963415
NEVADA;T;TAILLE
77 5 9 3 6 4
E;ETON;E;RAPE;G
81
2
5 11
3874269
]]]]]]]]]
_________
ENTENTE;DONATIE
731846952
942687351
Lekkers.
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Pa

548932671

756132984
831549672

2
7
6
8
4
3
5
1
9
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Pagina 7

Pa

827359416
156724839
493861257
275918643
631245978
948637125
762493581
319582764
584176392

4
8
7
5
9
6
3
2
1
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Pa

319864257
857129634
264573918
432918576

769314528
235876419
418592736
654721983

5
8
4
2

Terugplaatsing.
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Oplossing
puzzels week 7
Pagina 9
ZEEKRAB;SPIEGEL
E;ER;COUPE;PA;O
53
9842167
ETNA;TENEN;IGLO
46
1579328
SISAL;RIT;BEELD
L;;IPV;C;GOK;;V
82
7316954
ARE;GEDEGEN;HER
GIGA;EIFEL;GETY
19
6425873
;TARZAN;BALANS;
37
5198642
IMAM;RAKET;SNEU
BEL;STRYDER;ARK
24
8763519
E;;TAS;K;NOG;;E
ROKER;ADM;GRILL
61
3284795
IDEE;BLAAS;ORDE
75
4931286
E;EL;OOGST;EA;L
RENTREE;TRAINEE
982657431
Aldoor.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Een Financieel Adviseur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoop medewerker Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen / Bader
slagerij
Plaats: Wilnis

Functie: Account Manager A-side media
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider m/v
Organisatie: Installatiebedrijf van Walraven Uithoorn b.v.
Plaats: Uithoorn

Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn

Functie: Medewerkers Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Wilnis

Functie: Stagiaire MBO Detailhandel Marsman Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

Functie: Credit controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt
Plaats: Vinkeveen
Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Personeel De Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: 2e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: All-round Webmaster (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES
ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vakcoach Stek4Kids Abcoude (maandag en
dinsdag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24
uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Voorman sloper
Organisatie: WGN Interieur- en vloerverwijdering BV
Plaats: Mijdrecht

24		

DE GROENE VENEN

