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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 29 januari 2011

• Wilgen knotten, verzamelen Westzijde
22A, De Hoef
• Nico Tanger aanwezig bij Ruijgrok
Makelaars, Mijdrecht
• Klaverjassen, sportkantine HSV'69,
De Hoef

Zondag 30 januari 2011

• Doopdienst in CGK 'de Wegwijzer',
Mijdrecht
• Argon-Hollandia, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Open Kunsthuis, licht+ruimte, Abcoude
• El Fish & The Coversolution, 		
Twee Heertjes, Vinkeveen

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

FC Utrecht's Mark van der Maarel reikt Deaf Sports Awards uit
Afgelopen zaterdag zijn in De Meijert in Mijdrecht de dove en slechthorende sporters in het zonnetje gezet tijdens de Deaf
Sports Awards 2010. De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) reikte ook dit jaar sportprijzen uit aan de Sportvereniging, Sportvrouw en Sportman van 2010. Speciale gasten dit jaar waren FC Utrecht-voetballer Mark van der Maarel en
Bjorn Roine, president van ESDO. Lees verder op pagina 20.					
foto peter bakker

Nieuwbouwproject krijgt 270 woningen

Schrijf nu in voor een woning in Westerheul IV
In Vinkeveen wordt de komende
jaren een gevarieerd woningbouwprogramma gerealiseerd.
In Westerheul IV worden eengezinswoningen en appartementen, patio- en 2/1-kapwoningen en
enkele vrijstaande woningen gebouwd. Een kleine 50 procent van
de woningen die wordt gebouwd
is bereikbaar voor starters en
startende tweeverdieners. In totaal
komen er 270 woningen, waarvan
190 koop- en 80 huurwoningen.
Binnenkort start de gemeente
met de uitgifte van grond voor het
woningbouwplan. Op de nieuwe
website www.nieuwbouwvinkeveen.nl
kunt u zich nu al als potentiële
bewoners inschrijven voor een
woning in dit plan. En u kunt hier
uw woonwensen kenbaar maken,
zodat het project straks aansluit op
uw wensen en behoefte. U heeft dus

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

De nieuwe wijk Westerheul IV komt aan de zuidkant van Vinkeveen te liggen. Van
de 270 woningen is bijna de helft bedoeld voor starters en startende tweeverdieners. 					
luchtfoto google maps
direct invloed op uw toekomstige
woning en de omgeving. Door aan
te geven wat u zoekt en waar u van
houdt, bent u bovendien direct inge-

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

www.strooppot.nl

Strooppot_Ad GV 50x63mm (Zaal 1).indd 1
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*UITGEZONDERD VOORJAARSCOLLECTIE 2011, KOSTUUMS
HERENAFDELING EN STANDAARD COLLECTIE

schreven voor nadere informatie die
binnenkort volgt.

www.nieuwbouwvinkeveen.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

2		

DE GROENE VENEN

totale leegverkoop tuinsets 2010

showroommodellen
collectie 2010 tegen
waanzinnig lage prijzen
voorwaarden:
afhaalprijzen, directe
betaling en afname

introductie collectie 2011
wij laten u alvast het
voorjaar proeven.
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Per
1 februari
zijn wij weer
volledig
geopend!
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Afscheidsreceptie
voor wethouder
Jacques Dekker
Aanstaande maandag 31 januari
neemt gemeente De Ronde Venen
officieel afscheid van wethouder
Jacques Dekker.
Dekker (Ronde
Venen Belang)
was van mei
2006 tot en met
december 2010
wethouder in de
gemeente De
Ronde Venen. Hij
was in die periode verantwoordelijk
voor onder andere de portefeuilles
Verkeer en Vervoer, Recreatie en
Toerisme, Reiniging en Afvalbeleid,
Openbare Werken, Inkoop en Groen.
Sinds 1 januari jl. maakt hij deel uit
van de gemeenteraad van de nieuwe
gemeente De Ronde Venen.
Belangstellenden zijn van harte welkom op de afscheidsreceptie in het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111
in Mijdrecht. De receptie vindt plaats
van 15.30 uur tot 17.30 uur. Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur.
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Licht winters weer
Dit weekend hebben we licht winters weer. Het blijft zo goed
als droog, en fris. Ook de eerste dagen van de komen-de week
lijkt het droog te blijven. De temperatuur loopt een klein beetje
op, zodat het overdag 3-5 graden is, en in de nachten nog maar
net onder 0 komt.
Zaterdag hebben we te maken met wolkenvelden en zon, de
kans op neerslag is erg klein. De temperatuur is overdag rond
de 2 graden en in de nacht hebben we lichte vorst. Door de matige tot krachtige noordoostenwind zal het koud aanvoelen, de
gevoelstemperatuur zal dan ongeveer rond de -5 graden zijn.

Ook zondag hebben we te maken met wolkenvelden en zon, al
zijn de wolken dan wel in de meerderheid. De temperatuur zal
overdag rond de 3 graden zijn en in de nacht hebben we lichte
vorst. Door de noordoostenwind, die matig tot krachtig is, is de
gevoelstemperatuur fris en zal zo rond de -5 graden zijn.
Doordat een hogedrukgebied bij Engeland zich gaat uitbreiden
naar IJsland, gaat bij ons op zondag/maandag de wind draaien
van noordelijke richting naar de westelijke richting. De wolkendeken zal dan ook weer dikker gaan worden en de kans op
een buitje en meer wind neemt na woensdag toe.

Nieuwbouwproject 'De Grutto'
Mijdrecht mag door
De bouw van het nieuwbouwproject aan de Grutto in Mijdrecht mag doorgaan, nu de rechtbank de bezwaren van omwonenden tegen de bouw niet ontvankelijk cq. ongegrond heeft verklaard. Voor Spelt Vastgoed
B.V. betekent het dat de werkzaamheden aan het verder bouwrijp maken van de grond de komende weken
geïntensiveerd kunnen worden. De kopers van de nieuwbouwwoningen in het complex slaken een zucht van
verlichting, de omwonenden zijn teleurgesteld over de rechterlijke uitspraak.
door rob isaacs

Op de plek waar voorheen Party
Plaza gevestigd was, is al jaren
niets meer gebeurd. Totdat het idee
geboren werd, om hier een prachtig
nieuwbouwcomplex neer te zetten.
Er komen 87 woningen, met voor ieder wat wils: kick-offappartementen,
comfort appartementen, waterfrontwoningen en kubistische gezinswoningen. Alle woningen hebben een
eigen uitstraling, maar vormen samen
een mooi geheel. Goed nieuws is
ook dat dit project geschikt is voor
starters en doorstromers.
De omwonenden vinden echter dat
het nieuwbouwcomplex wel een erg
dominante rol in het straatbeeld betekent en stapten naar de rechtbank.

Voor R. van der Velden, die spreekt
namens de omwonenden, is het nog
te vroeg om aan te geven wat nu de
volgende stap wordt. “We gaan eerst
de reacties van de andere omwonenden inventariseren en bekijken of het
zin heeft om in beroep te gaan tegen
de uitspraak. We hebben begrip voor
huizenbouw in onze gemeente en dat
bouw binnen de rode contouren moet
plaatsvinden, maar zijn teleurgesteld
dat het economisch belang prevaleert
en dat men ons niet tegemoet is
gekomen door het complex bijvoorbeeld een verdieping minder hoog te
maken. Erg jammer.”
Casper Duchhart van Spelt Vastgoed
B.V. kan zich de teleurstelling voorstellen. “Ze hebben gebruik gemaakt
van hun rechten. Ik moet zeggen

dat alle contacten op een correcte
manier zijn afgehandeld. Natuurlijk
hebben we gescheiden belangen,
maar we zijn over en weer professioneel met elkaar omgegaan. Voor
ons betekent het dat we door kunnen
en dat bovendien het college en de
raad hun werk goed en zorgvuldig
hebben gedaan - dat mag ook wel
eens gezegd.”
Inmiddels heeft Spelt 'de draad' weer
opgepakt, zodat in week 6 het grootste gedeelte van het bouwterrein gereed is. Vervolgens zal medio week 6
Bolton verder gaan met de heiwerkzaamheden. Zij zullen verder gaan bij
Blok F, de kubistische woningen. Voor
de kopers van de nieuwbouwwoningen betekent het dat ze binnenkort
naar de notaris kunnen.

Sporters van het Jaar gehuldigd tijdens gala
Tijdens een gala avond in Partycentrum
de Meijert zijn vorige week vrijdag
diverse prijzen uitgereikt aan sporters uit De Ronde Venen. Ook was er
een optreden van Showballet Nicole,
capoeira en de acrogym. De prijs voor
Sportman van het Jaar ging naar zeiler
Lennart Cnossen; Sportvrouw van het
Jaar werd mountainbikester Nicoletta
de Jager; Sportploeg van het Jaar is
FC Abcoude; BMX fietscrosser Bart van
Bemmelen werd Sporttalent van het
Jaar. Tot Sport vrijwilliger van hetJaar
zijn Paul Lamers van Zwem- en polovereniging De Amstel en André Lens van
FC Abcoude gekozen. De Sportstimuleringsprijs ging naar Ronald van Eijk van
Sporten Op NIVO (SON).
		

foto peter bakker
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Luistervink
Mussen
Onlangs sprak ik twee horecaondernemers die enige successen
achter hun naam hebben staan.
Het nieuwe project, bedoeld om de
verloedering van het Amsterdamse
wallengebied tegen te gaan, verloopt niet zonder slag of stoot. Was
de plaatselijke overheid enorm blij
met het initiatief, het verkrijgen van
de benodigde vergunningen duurde
een jaartje langer dan voorspeld.
Maar ja, dan heb je ook wat zou je
zeggen. Je deelt eerste Paasdag
door beide Kerstdagen, vermenigvuldigt dit met 1 mei en vervolgens
heb je de weg in het ambtelijke
doolhof gevonden. De welstandscommissie gooide als eerste roet
in het eten. De afvoerpijp van de
keuken mocht niet op discrete
wijze via een steeg verlopen, maar
moest perse via de de tuin van een
verhuurd pand lopen. Niemand die
er blij mee is, maar de commissie
beslist. Toch togen beide ondernemers met de documenten op zak
aan de slag en investeerden enige
tonnen. Werkgelegenheid en einde
verloedering verzekerd. Nee dus,
het ging slechts goed totdat een
aantal belanghebbenden in het
gemeentelijke doolhof van vergunningen een maasje vonden, dat hun
volop gelegenheid biedt om bijeen
te komen als verontruste buurtbewoners die weliswaar het heroïnehoergebruik van de wijk zat zijn,
maar wel volmondig bezwaar aantekenen tegen een net restaurant.
Via veel vergaderwerk mag de
bouw nu doorgaan. Twintig nieuwe
medewerkers staan te popelen om
aan de slag te gaan. De verontruste
buurtbewoners, eigenlijk is het er
maar één, willen niet. Zij zijn het
die de gemeentelijke ambtenaar in
de hoek drijven, waardoor hij zich
in allerlei bochten moet wringen
om de bouw niet te hoeven stoppen.
De advocaat van beide horecamannen weet hoe de vork in de steel zit
en zet af en toe wat zaken recht.
Toch is er dat ene heikele punt, de
afvoerpijp van de keuken die de ondernemers parten speelt. Het gaat
echter goed komen, via een procedure die dertien weken in beslag
neemt, komt ook die vergunning er
wel. Daarna kan men eindelijk de
pijp op het dak zetten. Je zou dus
zeggen dat een en ander z’n beslag
gaat krijgen. Echter, de vertraging
leidt er toe dat er pas na 1 april
actie kan worden ondernomen.
Pech dus, in een binnentuintje van
de Warmoesstraat huist een kolonie
huismussen, waardoor er absoluut
niet gebouwd mag worden in de
periode van april tot september, het
broedseizoen. Tegen die tijd zijn de
bezwaarden weer terug van een
welverdiende vakantie, misschien
wel op de Canarische eilanden,
waar ze het ei kunnen uitbroeden
om de ontwikkelingen opnieuw
stop te zetten. Toen ik opperde een
salamandertje uit te zetten dat al
dertig jaar niet meer in de Amsterdamse binnenstad is gesignaleerd,
leek het mij beter spoorslags het
hazenpad te kiezen.
Luistervink
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Sportinstuif Veenland 4-12 jarigen
in de Willisstee

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Geloof en rede
Zondag 30 januari zendt Horizon
het eerste deel van een serie
van vijf uitzendingen uit over het
thema: Geloof en rede. Met de
vraag “Zijt gij dit Heer?” groeit
het denken uit tot hopend geloven.
Aan de discussie nemen deel:
Preses/ouderling Pieter Boersma,
Protestantse Gemeente Mijdrecht;
Pastoraal medewerker Anton van
Hilten, Protestantse Gemeente
Uithoorn; Pastor Tejo van der
Meulen, Sint Jan de Doper, Regio
Vecht en Venen en Dr. drs. Coen
Stoll, bioloog, theoloog, PKN gemeente (de Ontmoeting) Wilnis.
Presentatie: Cobie Oudshoorn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Uitzending van 9 tot 10 uur; herhaling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Mijdrecht

Doopdienst in 'de
Wegwijzer'
Op zondag 30 januari komen
tijdens de middagdienst de gemeente en gasten van de Christelijke Gereformeerde Kerk 'de
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22 te Mijdrecht, bij elkaar om
een feestelijke doopdienst mee te
maken. In de dienst, die om 17.00
uur begint en ook muzikaal omlijst
zal worden, wordt uitgelegd wat
de doop inhoudt volgens de Bijbel.
Die boodschap is tegelijkertijd
heel ernstig en heel bemoedigend.
Ook zal dominee Weststrate preken vanuit een tekst in de Bijbel
waarin de betekenis van de roepnaam van de dopeling weer heel
mooi terugkomt. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Kijk
voor andere informatie ook eens
op de website van de kerk:

www.cgkmijdrecht.nl.

De Hoef

Klaverjassen bij HSV
Morgenavond, zaterdag 29 januari, wordt er in de sportkantine van
HSV ’69 weer een klaverjasavond
gehouden. Er wordt gestart om
20.30 uur en er worden drie
partijen gespeeld. Na afloop is
er weer een leuke tombola met
mooie (vlees-)prijzen. U bent van
harte welkom.

Jubularissen bij De Zonnebloem
Tijdens de onlangs gehouden afdelingsvergadering van De Zonnebloem afd. Mijdrecht werden twee
jubilarissen in het zonnetje gezet en
ontvingen daarvoor de versierselen,
bestaande uit een oorkonde en een
bijbehorende zilveren speld.
De voorzitter bedankte in zijn
toespraak de twee jubilarissen voor
hun inzet voor De Zonnebloem.
Allereerst werd gehuldigd Mieke
Haarselhorst. Zij is al 10 jaar
vrijwilligster bij De Zonnebloem.
Daarna werd Lice Lucchiari gehul-

In de voorjaarsvakantie organiseert
de gymnastiekafdeling van sportvereniging Veenland voor de derde
keer een sport instuif voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Na dit twee jaar
met succes te hebben georganiseerd
zijn ook dit jaar weer de koppen bij
elkaar gestoken en is er weer een
leuke middag in elkaar gezet. De
opzet is iets gewijzigd ten opzichte
van vorige jaren, maar dat de kin-

deren er weer veel plezier kunnen
beleven staat vast. De instuif begint
om 14 uur en is om 16 uur afgelopen. In de zalen staan diverse
spelletjes en activiteiten klaar waar
de kinderen aan kunnen deelnemen.
Bij iedere activiteit staat ook een
begeleider van de gymvereniging.
Deelname hieraan bedraagt € 2,50
per deelnemer. Dit alles vindt plaats
in De Willisstee in Wilnis.

digd, ook zij is al 10 jaar vrijwilligster bij De Zonnebloem.
Beide dames ontvingen van de
voorzitter een fraaie bos bloemen.
De speldjes werden dit keer
opgespeld door de voorzitter van
de regio De Ronde Venen Joke
Strucks. Dit was haar laatste daad
als voorzitter, omdat Joke Strucks
het stokje heeft overgegeven aan
iemand anders.

Foto: Mieke Haarselhorst (links) en Lice
Lucchiari.

CDA De Ronde Venen kiest voor Ria de Korte
Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA is bekend geworden dat hun Lokale Kracht Ria
de Korte op plaats 10 staat voor
provinciale verkiezingen. Voor de
nieuwe gemeente De Ronde Venen
is het essentieel dat er een lokaal
aanspreekpunt komt in de provincie.
Ria de Korte-Verhoef, woonachtig in Baambrugge, wil zich sterk
inzetten voor dit noordwestelijk
deel van de provincie. “Ik vind het

behoud van het agrarisch cultuurlandschap heel belangrijk en ben
trots op de inzet van agrariërs voor
dit landschap dat het Groene Hart
kenmerkt. Monumenten zijn in de
Vechtstreek beeldbepalend, daarop
moeten we zuinig zijn.” Ria wil zich
dan ook krachtig inzetten voor het
behoud van deze monumenten en
het cultuurhistorische landschap en
wil meer ‘recht uit het hart’ bestuur
in de provincie.

VMB Security & Services is de
afgelopen jaren flink gegroeid. De
onderneming is landelijk actief in alle
vormen van beveiliging. Van mobiele
surveillance tot objectbeveiliging. En
van receptiediensten tot advies en
beveiligingsplannen.
VMB is nu nog gevestigd in een
bedrijfspand in Mijdrecht, maar kan
vanuit die locatie de verdere groei
niet ondersteunen. Reden waarom de
directie, bestaande uit Oscar Tieman
en Robert Hasperhoven, een nieuw
pand in Uithoorn heeft aangekocht.
Deze huisvesting is drie keer groter
dan het pand in Mijdrecht. EKZ
Makelaars heeft VMB bij de aankoop
professioneel begeleid.

Tieman en Hasperhoven kregen de
sleutel officieel aangereikt uit handen
van Chris van Zantwijk van EKZ
Makelaars, die om meerdere redenen
blij is met de komst van VMB.
Naast zijn werk als makelaar is Van
Zantwijk ook actief als voorzitter van
de Stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn.

Sint Jozefschool doet mee met Wecycle
Sinds dit schooljaar doet de Sint
Jozefschool mee aan de doorlopende
actie van Wecycle. Kinderen leren
dat kleine elektrische apparaten
en spaarlampen niet zomaar in de
prullenbak gegooid moeten worden.
Dit brengt schade toe aan het milieu.
Door deze te recyclen leveren deze
apparaten bruikbare grondstoffen op
voor nieuwe producten.
Leerlingen van de Sint Jozefschool

leveren massaal apparaten in die
thuis niet meer gebruikt worden.
Krattenvol worden op school
opgespaard, waarna deze worden
opgehaald. De Sint Jozefschool
krijgt punten wanneer er apparaten
worden ingeleverd. Ook deze week
worden er weer meer dan 50 punten
(apparaten) opgehaald door Wecycle, waardoor er weer een basisschool in Afrika kan worden voorzien
van sanitaire voorzieningen.

De sleutel tot succesvol beveiligen...

Donderdag 20 januari jl. vond de
sleuteloverdracht plaats. De heren

Met deze overdracht start voor VMB
een nieuwe fase in haar bestaan. Ook
het aan VMB Security & Services
gelieerde VMT Security Systems
verhuist mee naar Uithoorn. Het pand
wordt de komende tijd bedrijfsklaar
gemaakt en ingericht. Naar verwachting verhuizen beide bedrijven op
1 maart vanuit Mijdrecht naar het
nieuwe bedrijfsonderkomen. Meer
informatie op www.vmb-security.eu.
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Kopperfeest in De Ronde Venen Bewoners Gerardus Majella
(even) terug naar school
Grafische industrie uit de regio bijeen in Mijdrecht

Vrijdag 21 januari j.l. heeft het
Kopperfeest van het Koninklijk
Verbond voor Grafische Ondernemingen KVGO district Gouwe
Rijnstreek plaats gevonden in de
nieuwe gemeente De Ronde Venen
(Mijdrecht). Het gezelschap werd
bij het gemeentehuis verwelkomd
door burgemeester Marianne
Burgman. Na een korte inleiding
van regiovoorzitter Gerard Pfaff
werd de kopperrede uitgesproken
door de landelijk voorzitter Cees
Verweij, die op zijn beurt de mogelijkheden en onmogelijkheden in de
grafische industrie belichtte. Zeker
in moeilijke tijden die ook aan de
grafische industrie niet voorbij
gaan, schetste hij ook weer nieuwe
kansen en mogelijkheden. Na deze
rede kwam de overhandiging van
de Kopperprent aan de orde en gaf
David Zaal van drukkerij Hazet een
korte uitleg over de betekenis van
de prent. Burgemeester Burgman
was verrast met de Kopperprent,
die is vervaardigd door drukkerij
Hazet uit Mijdrecht. Zij zegde toe
de prent een mooie plaats op haar
kamer te geven.

Maandag 17 januari j.l. zijn enkele
bewoners van het verzorgingshuis Gerardus Majella op bezoek
geweest bij groep 5 van de Driehuisschool. De bewoners kwamen
die middag om gezellig met de
leerlingen verschillende bordspelletjes te spelen. De leerlingen
brachten voor die middag de
spelletjes zelf mee. Er werd onder
meer ‘Mens erger je niet’ gespeeld

Burgemeester Burgman neemt de
Kopperprent in ontvangst.
Het Kopperfeest was oorspronkelijk
een feestdag van de gilden en wordt
al in het begin van de 15e eeuw
genoemd. Toen in de 18e eeuw de
gilden werden afgeschaft, bleef de
traditie van de feestdag alleen in
stand onder de drukkers. Als proeve
van vakbekwaamheid werd jaarlijks
een speciale prent gedrukt met een
heilwens erop, de Kopperprent, die
aan de meesterdrukkers werden
overhandigd.

Onder: de Kopperprent

Vinkeveen

Baambrugge

Mijdrecht

Wilnis

Waar drukken
en printen
Waar gemeenten
bebouwing

•
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Vinkeveen

Berkelaar en
Kooyman naar finale
zesballentoernooi
In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel hebben Jeroen
Berkelaar en Kees Kooyman zich
geplaatst voor de finale in de Cpoule. Verder plaatsten zich voor
de finale Wim v.d.Linden, Gijs van
der Neut en Teus Dam. In de Bpoule plaatsten Nico van Soeren
en Jos Boeijen zich voor de finale
en in de A-poule Gijs Rijneveld. Op
vrijdagavond 28 januari van 20.00
tot 23.00 uur en zaterdag 29 januari van 14.00 tot 18.00 uur kunnen nog pogingen worden gedaan
om zich in de finales te spelen.
Rond 19.30 uur starten de finales,
met aansluitend prijsuitreiking.
Komt dat zien in Café De Merel,
Arkenpark 'MUR' 43, Vinkeveen,
tel. 0297-263562.

Amstelhoek

Tanger Bouwbedrijf te gast bij
Ruijgrok Makelaars

De Hoef

Waverveen

in een variant van Winnie de Pooh.
Ook werd er ‘Wie is het’ gespeeld.
Dit spel was helemaal nieuw voor
enkele bewoners, die echter toch
wisten te winnen. Verder werd er
nog geschaakt, gedamd en er werd
Rummikub gespeeld. Het was een
ontzettende gezellige middag. Zowel de bewoners als de leerlingen
vonden het ontzettend jammer om
te stoppen.

Kort Nieuws

Morgen, zaterdag 29 januari, is
Nico Tanger van Tanger Bouwbedrijf aanwezig bij Ruijgrok
Makelaars om alle vragen op het
gebied van aan- of verbouwen van
uw woning te beantwoorden.
Waar moet u allemaal op letten?
Heeft u een vergunning nodig voor
uw aanbouw of dakkapel en hebben
de gebruikte materialen de juiste
isolatiewaarde? Allemaal vragen
waar Nico wel raad mee weet!
Tevens weet hij alles van de tijdelijke meer-met-minder maatregel
“BTW-verlaging verbouwing”.
De arbeidsuren voor het aan- of
verbouwen van uw woning worden
dan tegen 6% BTW gefactureerd,
een maatregel waar u geld mee
bespaart!

Linda Ruijgrok van Ruijgrok
Makelaars is ook aanwezig om u
te vertellen of een aan- of verbouw van uw woning de benodigde
meerwaarde oplevert. Want u wilt
natuurlijk weten of uw investering
die meerwaarde oplevert die u in
gedachten heeft.
Iedereen die zijn vragen of ideeën
voor wil leggen aan Nico Tanger of
Linda Ruijgrok, is aanstaande zaterdag 29 januari tussen 10 en 13
uur van harte welkom in het kantoor van Ruijgrok Makelaars aan
de Hofland 19 te Mijdrecht. U kunt
natuurlijk altijd even bellen voor
een afspraak, zo weet u zeker dat
u op het door u gewenste moment
geholpen kunt worden door Linda
of Nico. Tel. 0297-283375.

Nu opgeven voor
viertaltoernooien
klaverjassen
Zowel volgende week vrijdag
4 februari als vrijdag 4 maart
organiseert de Buurtvereniging
Amstelhoek haar jaarlijkse viertallentoernooi.
Het opgeven geschiedt per vier
kaarters, maar het spelen gaat
individueel. Kunt u geen team
vullen, dan kan de organisatie
zorgen 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 euro.
Om de organisatie soepel te kunnen laten verlopen en omdat de
zaal op ’n bepaald moment echt
vol zit, dient u zich vóóraf aan te
melden bij mevrouw Felix (tel:
0297- 568802). Dit geldt natuurlijk ook indien u zich als éénling
aanmeldt. Wie weet tot ziens in
verenigingsgebouw ‘Ons Streven’,
Engellaan 3a in Amstelhoek.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Stam Sloopwerken geeft nieuw
gezicht aan B1 van HSV'69
Toeschouwers waren afgelopen
weekend getuige van een volledig
in het nieuw gestoken B1. Ondanks
de verloren wedstrijd was het team
zeer enthousiast over de nieuwe
outfit. Na twee en een half jaar
hard werken werden de spelers en
trainers dan ook beloond voor hun
inzet. Eén van de nieuwe sponsors,
Stam Sloopwerken uit De Hoef,

staat vanaf vandaag op de nieuwe
shirts van het team. Trainers en spelers zijn erg blij met de sponsoring,
en willen dan ook de sponsor en
ouders bedanken voor hun inzet!
Heb jij ook interesse om te spelen
in een nieuwe outfit, en kan je ook
nog eens goed voetballen? Neem
dan contact op met HSV'69!

www.hsv69.nl.

Baambrugger gewond
Bij een aanrijding tussen een auto
en een tractor is maandagavond jl.
de automobilist gewond geraakt.
Een man uit Weesp reed met zijn
tractor over de Westkanaaldijk in de
richting van Loenersloot. Over dezelfde weg kwam hem een automobilist uit Baambrugge tegemoet. De
weg was te smal om elkaar te kunnen passeren. Volgens een getuige
gaf de automobilist richting aan om
rechts een inham in te rijden, zodat

de tractor door kon rijden. De automobilist reed vervolgens echter toch
door. De tractorbestuurder wist een
frontale aanrijding te voorkomen,
door uit te wijken, waardoor de
auto tegen de flank van de tractor
botste. De Baambrugger liep een
gebroken sleutelbeen op en werd
per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Zijn auto raakte total
loss. De tractor belandde door de
aanrijding in de berm en reed het
talud af. De Weespenaar raakte niet
gewond.

Op vrijdag 4 februari 2011 is
er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562. Aanwezig zijn om
20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. We spelen vier
maal zestien giffies, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.

HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Korenbloem 102, Mijdrecht
Net voor het weekend ga ik een appartement op de Korenbloem 102 in
Mijdrecht bekijken. Eigenlijk weet ik alle straten wel te vinden in De
Ronde Venen, maar hier was ik nog nooit geweest. Het complex ligt in
de wijk Wickelhof en is in 2005 gebouwd. Hartstikke nieuw dus nog.
Leuk om hier eens een kijkje te kunnen nemen.
Het complex ziet er erg netjes uit
en er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. In de parkeergarage
heb je ook een parkeerplaats tot
je beschikking, dus je staat hier in
ieder geval altijd droog en je hoeft
nooit je ruiten te krabben.
Vanuit de parkeergarage kom je
in de hal, met toegang tot de lift
en de trap. Het appartement heeft
een videofoon; wanneer er beneden
iemand aanbelt, kun je boven zien
wie er voor de deur staat. Vanuit de
centrale hal is de berging bereikbaar, waar voldoende opbergruimte
is en waar je ook je fietsen in kwijt
kunt.
Ik ga met de lift naar de derde
verdieping, waar nummer 102
zich bevindt en kom binnen in de
hal. Links is een deur naar een
hele ruime berging. Hier zitten de
aansluitingen voor de wasmachine
en de droger, er is een garderobe
gecreëerd en je kunt hier ook nog
met gemak je boodschappenvoorraad en stofzuiger in kwijt. Super
handig zo’n royale berging.
We lopen door naar de woonkamer
met open keuken. Het eerste wat
meteen opvalt, zijn de vele ramen

Casa di Carin

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

en het prachtige uitzicht op de polder. Er zijn aan drie zijden van de
woning ramen geplaatst, waardoor
je op verschillende kanten uitkijkt.
Echt heel mooi!
De open keuken ziet er strak uit
en beschikt over alle benodigde
apparatuur, zoals onder andere
een combi oven/magnetron, een
vaatwasser en een koelkast en
vriezer. Doordat de keuken in een
U-opstelling is geplaatst, heb je
hier lekker de ruimte om heerlijk te
kokkerellen.
In de woonkamer kun je met gemak
een aparte eet- en zithoek creëren. Er is een dubbele deur naar
het grote inpandige balkon, op het
westen gelegen, vanwaar je zo de
polder inkijkt. Wat geweldig zeg, je
ziet jezelf al zitten op een mooie
zomeravond met een gezellig hapje
en drankje erbij. Echt genieten lijkt
me.

Basisschool		 1,0
Sportschool		 1,7

Op naar de badkamer die, tot mijn
verbazing, ook erg groot is en waar
je een ligbad, een aparte douche
en een wastafelmeubel vindt. Er
hangt ook een designradiator. Het
separate toilet is gesitueerd naast
de badkamer.
Als laatste komen we bij de twee
ruime slaapkamers, die aan de
voorkant van het appartement
liggen.
Alles ziet er echt spik en span
uit in deze woning. De woning is
natuurlijk ook nog vrij nieuw en de
bewoner heeft alles heel goed onderhouden. Je kunt hier zo intrekken, zonder ook maar een kwast
of hamer in je handen te nemen.
Zeker de moeite waard om dit appartement eens te gaan bezichtigen,
het is nét nieuw in de verkoop; al is
het maar om even van het uitzicht
te genieten.

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,9
Snelweg A2		10,1
Bushalte		 0,8

Facts & Figures
Korenbloem 102, Mijdrecht
Vraagprijs € 339.000,- k.k.
Woonoppervlakte 92 m2
Inhoud 225 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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DE WEEK IN BEELD

Van 19 tot en met 29 januari jl. vonden de Nationale Voorleesdagen
voor peuters en kleuters plaats. In alle bibliotheken werd er voorgelezen uit het prentenboek 'Fiet wil rennen'. In de bibliotheek van
Wilnis mochten de kinderen na het voorlezen nog wat knutselen.

Voormalig wethouder Jan van Breukelen heeft wat met ijs. Meldde hij zich spontaan aan voor de priksleewedstrijd ter afsluiting van de ijsbaan op het Raadhuisplein, dinsdag jl. was hij één van de deelnemers aan de alternatieve Elfstedentocht
op de Weissensee in Oostenrijk over een afstand van 200 km. Hij volbracht het
parcours in een tijd van 10 uur en 47 minuten. Een fraaie prestatie!

Henk Westbroek was woensdag jl. op bezoek in Mijdrecht voor zijn programma Westbroek op RTV Utrecht. In het programma staat iedere week een gemeente centraal,
op 15 februari a.s. gaat de uitzending over Mijdrecht. Vanaf 13.30 uur zal de uitzending
ieder uur worden herhaald op RTV Utrecht.
Henk ging onder andere op bezoek bij Anouk Hoogendijk en PetersHotnews. Anouk
vertelt hoe zij van jongs af aan al de ambitie had om te voetballen en inmiddels bij FC
Utrecht en het Nederlands Elftal speelt. Peter Bakker werd geïnterviewd over o.a. het
succes van PetersHotnews en ook vroeg Henk naar de coniferenbranden, waarmee
Mijdrecht landelijke bekendheid verwierf.

Vanaf 1 februari moet de Gymnastiek afdeling van Stichting Spel en Sport 55
Plus uit kostenoverwegingen verkleind worden. Voor de dinsdag groepen, die
oefenen in de Phoenix Sporthal, is er een herindeling van 4 naar 3 groepen. De
dinsdag 11 uur groep had dinsdag jl. de laatste les als groep. Een klein afscheid
dus voor sommige leden van deze hechte groep, die meerdere jaren onder de
bezielende leiding van docente Lydia de Rijk (vooraan zittend) de pittige trainingen heeft gevolgd. Een goede reden om samen voor het laatst koffie met gebak
te genieten.

Woensdagavond was bij Van Kouwen in Aalsmeer de prijsuitreiking van de Bloemenzegelactie Aalsmeer 2010. De aangesloten winkeliers in Aalsmeer geven al 57 jaar
lang bloemenzegels uit bij een aankoop in hun winkel. Dit jaar deed Van Kouwen
Aalsmeer voor de eerste keer hieraan mee en zorgde voor een spectaculaire
hoofdprijs: een nieuwe Kia Picanto. Alle 27 prijswinnaars waren woensdag uitgenodigd bij Van Kouwen Aalsmeer waar de burgemeester van Aalsmeer, de heer Pieter
Litjens, op een leuke wijze alle prijzen mocht uitreiken. De winkeliers hadden diverse
prijzen beschikbaar gesteld, variërend van tegoedbonnen, een mooi horloge, een
compleet servies tot bloemenbonnen en beautypakketten. De hoofdprijs, de nieuwe
Kia Picanto, werd gewonnen door een zeer gelukkige Marco en Claudia de Boer uit
Kudelstaart. Volgend jaar valt er weer een auto te winnen namelijk een nieuwe Opel
Corsa! Ook weer beschikbaar gesteld door Van Kouwen.

Claudia en Marco de Boer, burgemeester Litjens en Annemieke Treur (voorzitter
bloemenzegelactie)

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

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

Zeer geschokt en aangeslagen zijn wij na het plotselinge overlijden van
FRANK HOEKSEMA
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden
heel veel sterkte toe met dit plotselinge verlies.
Team Fysiotherapie- Hofland Medisch Centrum

DE GROENE VENEN

Gespreksgroep Omgaan met rouw
Geertje Bol en Carin van Grieken
willen graag bekendheid geven aan
de avonden waarop zij lotgenoten
begeleiden die met elkaar ervaringen delen. Iedereen die deelneemt
aan deze groep heeft een dierbare
verloren door de dood. De deelnemers ervaren veel steun aan elkaar
door het delen van ervaringen, want
hoe ga je om met alle emoties/veranderingen die op je pad komen na
een overlijden?
De deelnemers (maximaal 8 personen) ontmoeten elkaar tijdens
6 avonden. Op 10 maart start

een groep in het buurhuis van het
Johannes Hospitium te Wilnis. Op
dit moment zijn nog plaatsen vrij.
Aanmelden kan via de Zuwe Informatielijn, telefoonnummer: 0900 –
2359893 (Op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur).

Wandelend het voorjaar tegemoet
Nog even en dan lonkt het voorjaar weer. Wat is er dan heerlijker
om buiten sportief bezig te zijn
en tegelijkertijd te genieten van
de ontluikende natuur? Daarom
start Stichting Spel en Sport 55
plus op 5 april a.s. wederom met
het onderdeel Sportief Wandelen.
Daarbij gaat het om méér dan een
stukje wandelen!
Een training sportief wandelen
staat borg voor een gevarieerde en
verantwoorde opbouw van uithoudingsvermogen en techniek. Ook
coördinatie en lenigheid komen aan
bod. Het trainen met elkaar is niet
alleen heel gezellig maar ook een
stimulans om de conditie te verbeteren. Bovendien bent u lekker
buiten en ziet u nog eens wat van
de mooie plekjes in onze gemeente.
De begeleiding van de sportieve

wandelaars bestaat uit ervaren
en gediplomeerde docenten, die
erop toezien dat de krachten goed
worden verdeeld en dat de groep
gedurende het uur sporten optimaal
geniet.
Hoewel het nog geen april is, geeft
de stichting nu reeds aan dat er in
de groep nog nieuwe deelnemers
geplaatst kunnen worden.
Geef uw goede voornemens voor
dit nieuwe jaar nog eens een extra
dimensie en meldt u aan bij de
Stichting om gedurende de zomer
( 5 april t/m 27 september) aan
dit evenement mee te doen. Vanaf
5 april start de groep elke dinsdagavond om 19.00 uur vanaf De
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Aanmelding kan per
e-mail bebu@spelensport55plus.
nl of telefonisch via 0621-918353.

www.spelensport55plus.nl

Afgelopen maandag bereikte ons het droeve bericht dat is overleden

ROB VEELO

Voorzitter van de VVD afdeling Abcoude-Baambrugge
Lid van Verdienste van de VVD
Rob heeft zich gedurende vele jaren in tal van functies met een hoge mate van
betrokkenheid ingezet voor de VVD. Bovenal was hij een bijzonder vriendelijk
mens en een overtuigd liberaal. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en gaan zijn
warme persoonlijkheid missen.
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Lies, zijn kinderen en kleinkinderen.
Namens de VVD fractie gemeenteraad De Ronde Venen,
Rudolf van Olden
Fractievoorzitter
Namens het bestuur van de VVD afdeling De Ronde Venen,
Hans Groenewegen
Voorzitter

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

OOGbus komt naar Zorgcentra
Zuwe Maria-Oord
Op woensdag 23 februari en
maandag 7 maart staat de OOGbus
bij Zorgcentra Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen. Iedereen vanaf 60 jaar,
die de afgelopen twee jaar niet onder behandeling is geweest van een
oogarts, kan een afspraak maken
voor een gratis oogonderzoek.
De OOGbus, een initiatief van Het
Oogzorgnetwerk, stopt op afspraak
bij verzorgingshuizen en buurthuizen om bewoners en buurtbewoners te onderzoeken op mogelijke
oogafwijkingen. Het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis wil deze zorg toegankelijk maken voor iedereen. Met de
moderne oogheelkundige apparatuur die in de bus aanwezig is,
worden metingen van oogboldruk,
oogsterkte en controle van de bin-

nenzijde van het oog vakkundig uitgevoerd. Tijdens deze oogtest meten
optometristen van het Hofpoort
Ziekenhuis hoe goed het zicht is en
of de eventuele bril nog voldoet. Na
het onderzoek door de optometrist
ontvangt de cliënt indien noodzakelijk een verwijzing naar een
opticien, oogarts of huisarts.
Wie een afspraak wil maken voor
een onderzoek in de OOGbus belt
tel. 010 - 402 34 14. Men krijgt
dan een medewerker aan de lijn,
die een afspraak voor maakt. De
medewerker noteert naam, adres
en ook het nummer van de zorgverzekering.
(Telefooncentrale woensdagmiddag
en donderdag gesloten).

Familieberichten
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Gefeliciteerd met je rijbewijs
26 januari

Ramona
30 jaar
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Met de juiste klik op 0297-online.nl haalt u een berg voordeel in huis

Weekend Alarm bij C1000 De Ronde Venen
Een voordelig weekend begint voortaan op 0297-online.nl. Klik op de homepagebanner van C1000 De
Ronde Venen en kijk wekelijks wat ze daar nu weer voor u in petto hebben. “We hebben oog voor onze
klanten en speuren wekelijks naar voordelig in te kopen partijen waarvan we zeker weten dat we onze
klanten daar een plezier mee doen,” aldus Marco Bakker, bedrijfsleider van C1000 De Ronde Venen.
“Onze klanten zijn tuk op aanbiedingen die aantrekkelijk zijn
en beslist de moeite waard om
onze winkel met een bezoekje te
vereren. Dat weten we omdat onze
folder op zaterdag in de bus valt
en we vanaf de maandag daarop
heel veel mensen binnen krijgen
die profiteren van onze aanbiedingen. Na intern overleg is besloten
om deze lijn ook in het weekend
door te zetten. Wekelijks speuren
we naar partijen die wij groot en
voordelig kunnen inkopen. In het
weekend profiteert de consument
hier van.”
Het is vrij eenvoudig om te checken of er in een bepaalde week iets
van uw gading is te vinden. Voordat
u in de auto stapt of op uw fiets
springt kijkt u op 0297-online.nl.
U klikt de banner aan en vervolgens haast u zich, goed voorbereid
op het echte voordeel, naar onze
winkel.
Marco Bakker: “Onze klanten
kunnen een spectaculair aanbod
verwachten. Dat zal vaak op de

afdeling groente en fruit te vinden
zijn, maar afhankelijk van het
aanbod, kan dit van alles zijn. We
kopen grote partijen op, prijzen
die scherp en plaatsen ze in onze
winkel onder het motto “op =
op”. Als spelregel hanteren we de
vermelding van de hoeveelheid die
beschikbaar is en het totale aantal
dat je er als klant van mag kopen.
Zo kunnen namelijk zoveel mogelijk klanten van onze aanbiedingen

profiteren. Komt de bodem in zicht,
dan zullen we dat op de website
melden. Ook zal dan bij de entree
van de winkel worden vermeld dat
de weekendaanbieding helaas is
uitverkocht.”
Het team van C1000 is enorm
benieuwd of deze extra voordeelactie zal aanslaan en heeft bewust
voor promotie via internet gekozen.
“We gaan het zien!” aldus Marco
Bakker. www.0297-online.nl.

Kom voor een muzikaal en culinair uitje naar Kamerik

Kameryck Klassiek Koffieconcerten
Stichting Multi Mondo
introduceert Let's Talk
Zet een groep vrouwen bij elkaar – maakt niet uit wie – en wat gebeurt er? Ze raken aan de praat, of liever gezegd: er wordt wat afgekletst! Dat is nu precies de bedoeling bij ‘Let’s Talk!’, de nieuwe naam
voor de voormalige ‘huiskamer’ van de Stichting Multi Mondo, waar
vrouwen onderling het gewoon gezellig kunnen hebben met elkaar.
Nu gaat ‘Let’s Talk’ wel wat verder
dan alleen maar wat gebabbel over
koetjes en kalfjes: in een ontspannen
setting kunnen vrouwen uit verschillende culturen elkaar leren kennen
en ook nog eens iets opsteken. De
organiserende vrijwilligers van Multi
Mondo nodigen namelijk vrouwen
erbij uit die enthousiast kunnen
vertellen over een onderwerp waar
zij veel over weten. Dat kan variëren
van ‘de brede school’ tot de politiek
(verkiezingen) en van creativiteit
(bloemschikken, handwerken) tot
sociale media en opvoeding.
De mannelijke lezers onder ons
willen we niet discrimineren, maar
helaas heren: ‘women only!’ En
waarom? Eigenlijk kunnen vrouwen
daar niet kort en krachtig over zijn,
omdat er gewoon zoveel redenen
zijn te bedenken waarom het zo supergezellig kan worden als vrouwen
onder elkaar zijn. Wilt u er toch een
paar? Nou, vooruit dan: “Dan kunnen we veel vrijer praten, eigenlijk
overal over.” Of: “Vrouwen onderling
begrijpen elkaar beter.” Wat vindt u
van deze: “Met een man kun je toch
niet praten over dingen die alleen
wij meemaken!” En voor ’t geval u
denkt dat het ‘altijd over hetzelfde

gaat bij die vrouwen’: “Elke keer
weer komen er andere verhalen naar
boven, je hoort nooit hetzelfde.”
Tot slot misschien een eye-opener
voor mannen én vrouwen: “Ook
vrouwen uit een andere cultuur zijn
eigenlijk toch hetzelfde. Toen mijn
buurvrouw nog leefde, praatte ze wel
eens over vroeger toen zij jong was.
Ze moest als kind één keer per week
in een teil en dat ze een kolenkachel
thuis hadden. Dat ken ik ook uit mijn
jeugd, maar ik had nooit gedacht dat
het er in Nederland ook zo aan toe is
gegaan.” De vrouw die dit vertelde,
droeg een hoofddoek, praatte met
een licht accent en kwam uit Turkije
en had al veel andere dingen ontdekt
die ze net zo had beleefd als vrouwen die wel waren opgegroeid in
ons land.
Om een lang verhaal kort te maken
(vrouwen hebben de reputatie niet
direct tot de kern te komen): alle
meisjes vanaf 14 jaar en vrouwen
zijn van harte welkom bij Let’s
Talk of andere activiteiten van de
Stichting Multi Mondo. Houd de
lokale media én de praatjes in de
gaten, want als het goed is zullen
(vooral de vrouwen) er nog veel
over praten...

Droom, dichtbij huis, weg in de landelijke omgeving van het Groene Hart bij de mooie klassieke klanken
van bekende componisten als Bach, Brahms en Mozart. Laat u daarna culinair verrassen met allerlei huisgemaakte lekkernijen en uw zondag is compleet!
Koffie, klassieke muziek en lekkere hapjes
Na het succes van de drijvende
zomeravondconcerten in augustus
organiseert Kameryck deze winter
en komend voorjaar voor de tweede
keer een cyclus van vier koffieconcerten met aansluitend een lunch.
Ook deze keer is er een all inclusive
arrangement waarin het concert
en de totale culinaire omlijsting u
compleet wordt aangeboden.
Programma
Op zondag 13 februari, 20 maart,
17 april en 29 mei kunt u genieten
van de koffieconcerten. Het programma wordt gepresenteerd door
Bram van der Vlugt en ziet er op
alle zondagen als volgt uit:
10.30 uur Ontvangst met lekkere
koffie en huisgemaakte taart
11.15 uur Aanvang klassiek concert
12.15 uur Lunch met proeverij
14.00 uur Einde Kameryck Klassiek
Koffieconcert en van een heerlijke
ochtend
Kameryck is gelegen aan het
Oortjespad in Kamerik, vlakbij de
provinciale weg tussen Wilnis en
Woerden. Er is ruime parkeergelegenheid.

koffieconcert van 13 februari a.s.
kunt u profiteren van de volgende
aantrekkelijke actie: De vierde persoon in uw gezelschap mag gratis
en voor niets mee.*
Meer informatie en kaartjes
bestellen
Voor meer informatie over de
koffieconcerten, het inhoudelijke
programma, restaurant Kameryck
en voor het bestellen van kaartjes
gaat u naar

www.kameryckklassiek.nl.
Arrangement en actie
De kosten voor het complete arrangement voor één concert bedragen
€ 55,- per persoon. Ieder concert
worden er overigens andere stukken gespeeld. Boek dus snel want
vol=vol! Indien u boekt voor het

*Wilt u gebruik maken van de actie
voor de 4e persoon gratis op 13
februari as. belt u dan alstublieft
even. We zijn dagelijks bereikbaar
van 10:00 tot 22:00 op telefoonnummer: 0348-400771. U bent van

harte welkom!
Restaurant Kameryck, Oortjespad
3, Kamerik. www.kameryck.nl
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

NOG 3 TE KOOP, PRIJZEN VANAF € 555.000,– v.o.n.

Oplevering op korte termijn

1 v6i5lmla)
2

(1
ge
per eta

OPEN HUIS IN MEERKIKKER 13 & 15, LEGMEER WEST

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker in Uithoorn
gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks
te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

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

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

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

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

■

directe casco oplevering tegen gereduceerde prijs mogelijk

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN HUIS OP ZATERDAG 29 JANUARI 2011 VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
Route: Noorddammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Groene Kikker, Meerkikker

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

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

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

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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Hobbyschilder Jochem de Ruijter:

“In dertig minuten kan een
schilderij al helemaal af zijn”
Wie komende weken in het dorpshuis De Willisstee te Wilnis komt, kan er zijn ogen uitkijken. Tot en met 28
februari hangt hier namelijk een 13-tal schilderijen van Jochem de Ruijter en daar is de 29-jarige inwoner
van Wilnis stiekem best trots op. Jochem: “Ik vind het leuk als ik mijn werk aan andere mensen kan laten
zien.”
door valérie sambrink sanderink foto patrick hesse

Jochem is altijd al creatief geweest.
“Als klein kind was ik vaak heel
intensief bezig met het tekenen van
strips. Dan bedacht ik een verhaal
en dat beeldde ik dan uit met poppetjes en tekstballonnen. Thuis,
maar ook op school,” vertelt een
glunderende Jochem. “Vaak was ik
drukker met tekenen, dan met de
les! Ongeveer vijf jaar geleden ben
ik echt begonnen met schilderen.
Mijn vader schilderde vroeger ook,
maar het is alweer vijftien jaar
geleden dat hij voor het laatst een
kunstwerk heeft gemaakt. Het idee
kwam dus echt uit mijzelf. Ik heb
zelfs geprobeerd een LOI-cursus te
volgen, maar na drie maanden ben
ik daarmee gestopt. In mijn eentje
thuis volgens een lesprogramma
schilderen, bleek voor mij toch te
saai. Nu krijg ik al drie jaar één
keer per week les op een school in
Woerden. Samen met zes andere
leerlingen leer ik daar allerlei technieken. Nu weet ik bijvoorbeeld hoe
ik kleuren moet mengen en hoe ik
van licht naar donker kan werken.
Ik gebruik niet alle technieken,
maar bij elke les pik je toch weer
iets op. Zo ontwikkel je een eigen
stijl.”
Veel gevoel
En een eigen stijl dat heeft Jochem
zeker! Zijn werk is erg abstract
en lijkt daarmee vaak niet op de

realiteit. Toch is in sommige schilderijen een object te herkennen,
zoals een gezicht of een zeilboot.
Maar door het kleurgebruik of het
gebruik van afwijkende vormen
wijken deze werken wel duidelijk
af van de wereld zoals we die om
ons heen zien. Jochem: “Ik leg veel
emotie in mijn werk. Het zijn vaak
gevoelsuitspattingen. Aan mijn werk
zie je dan ook goed wat voor stemming ik op dat moment had. Sommige schilderijen bevatten vrolijke
kleuren zoals groen, geel en rood.
In andere werken gebruik ik alleen
sombere kleuren, dan was ik zelf
ook een beetje somber. Omdat ik
zo op gevoel werk, kan ik ook snel
schilderen. In dertig minuten kan
een schilderij helemaal af zijn. Dat
zijn mijn grovere werken. Andere
schilderijen bevatten meer oog voor
detail. Daar heb ik wel langer en op
verschillende dagen aan gewerkt.
Soms gebruik ik naast de acrylverf
ook andere materialen, zoals tape
of ijzerdraad. Dat geeft het werk
net iets extra’s. De inspiratie voor
mijn werken haal ik uit mijn eigen
fantasie.” Al lachend: “En ik héb
een levendige fantasie. Daarnaast
schilder ik af en toe in opdracht, bijvoorbeeld als mijn zus een schilderij
wil hebben. Dat vind ik hartstikke
leuk om te doen, maar ook wel erg
moeilijk. Normaal weet ik namelijk
vaak niet wat het schilderij uitein-

delijk gaat voorstellen. Dat komt
pas tijdens het schilderen opborrelen. Ik denk dat ik met mijn eigen
fantasie ook de mooiste werken kan
maken. Daar zit toch het meeste
gevoel in en dat is in mijn ogen erg
belangrijk.”
Exposities
Naast het schilderen heeft Jochem
ook andere hobby’s, zo is hij dit jaar
aan een koksopleiding begonnen,
luistert hij graag naar muziek en
heeft hij al van kinds af aan een
grote passie voor mooie auto’s.
Jochem: “Ik ben gek op auto’s.
Vooral het bekijken van bijzondere
Amerikaanse auto’s is geweldig.
Toch vind ik, van al mijn hobby’s,
schilderen het leukst. In vier jaar
tijd heb ik al zo’n 150 schilderijen
gemaakt en nog steeds vind ik het
heerlijk om een nieuw werk te maken. Hoewel ik erg van schilderen
houd, hoef ik geen groot schilder te
worden. Vaak worden schilders pas
groot en beroemd als ze overleden
zijn. Daar heb je dan zelf niet veel
meer aan. Ik vind het wel heel leuk
als een publiek mijn schilderijen
kan bekijken. Ik ben dan ook erg
blij als ik mijn werk kan exposeren.
Hiervoor heb ik al in de bibliotheek
in Woerden geëxposeerd en nu dus
in De Willisstee in Wilnis. Ik zag in
een krant staan dat je daar gratis
kunt exposeren. Toen heb ik direct

Jochem de Ruijter: "Ik leg veel emotie in mijn werk. Het zijn vaak gevoelsuitspattingen."
contact opgenomen met Diny Kroon
van De Willisstee. Ik moest een
tijdje wachten, maar nu hangt mijn
werk er! Iedereen kan het gratis
komen bekijken. Mochten mensen
mijn werk mooi vinden dan kunnen
ze contact met mij opnemen om
het te kopen. Ik hoef geen beroepsschilder te worden, maar mochten
een paar mensen mijn werk zo mooi
vinden dat ze het aan hun eigen
muur willen hangen, dan ben ik al
heel tevreden. Dat is voor mij een
groot compliment.”

Heeft u interesse gekregen in het
werk van Jochem? Neem dan
(gratis) een kijkje bij De Willisstee
op de Pieter Joostenlaan 24 te
Wilnis. Jochems werk is hier tot 28
februari in zaal III en café Stee-Inn
te bewonderen.
Noot van de redactie: Zelf exposeren in De Willisstee? Neem dan
contact op met Diny Kroon-Vis.
Zij regelt gratis uw expositie. Tel.
06-23109948.

Renovatiewerkzaamheden Janskerk Mijdrecht van start
Op maandag 17 januari is een start gemaakt met de renovatiewerkzaamheden in de Janskerk in Mijdrecht.
De renovatiewerkzaamheden van de Janskerk (FASE I) zijn een aanloop naar de restauratie (FASE II) van het
monument dat De Janskerk in Mijdrecht is. Deze restauratie zal op termijn nodig zijn om zowel de buiten- als de
binnenkant van de kerk weer voor jaren in goede staat te laten zijn. Alvorens met restauratie te kunnen beginnen
zijn er tal van vergunningen van diverse instanties vereist. Om ook het financiële plaatje rond te kunnen maken, en
een start te kunnen maken met de FASE II, is op 15 januari 2011 een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.
Vanaf 17 januari en in de weken
daarna zal gewerkt worden aan het
liturgisch centrum, de achterwand
en het balkon van de kerk. Het liturgisch centrum zal worden verhoogd,
voorzien worden van vloerverwarming en de nodige infrastructuur
voor beeld en geluid.
Voor het liturgisch centrum zijn door
de architect ontwerpen gemaakt van
nieuw liturgisch meubilair. Hierbij
valt te denken aan een preekstoel,
avondmaalstafel, doopvond en

kandelaar voor de Paaskaars. Verder
zal de achterwand van het liturgisch
centrum worden dichtgemaakt. De
glaskunst ramen die zich nu nog in
die achterwand bevinden zullen een
andere, en uitgelichte, plaats in de
kerk gaan krijgen. Ondertussen is er
ook al ca 2 meter van het balkon in
de kerk afgehaald, hiermee wordt
dat balkon natuurlijk kleiner, maar
de twee achterste ramen kunnen
hierdoor weer fungeren waarvoor
ze ooit in de kerk zijn aangebracht:

licht binnen laten. Gedurende de periode dat er aan het balkon gewerkt
wordt, zal het ook niet te gebruiken
zijn.
De aard van de werkzaamheden
in FASE I zal zodanig zijn dat er
geen beletselen zijn om de Janskerk
normaal te gebruiken.

Inrichting van voor 1935

Inrichting van 1968

Gewijzigd balkon

College van Kerkrentmeesters
Van de Protsestantse Gemeente
Mijdrecht

www.pknmijdrecht.nl

Nieuw aanzicht liturgisch centrum

Het gerestaureerde orgel

12		

DE GROENE VENEN

Pimpel
Pimpel
Paars
Paars

Creatieve ruimte

Pimpel Paars is een creatieve ruimte waar
kinderen en volwassenen zich kunnen ontplooien.
Zo kun je bij Pimpel Paars terecht voor:

Kinderpartijtjes

Partijtjes van 4 tot 10 kinderen, invulling van de middag in overleg.

Workshops

Verschillende workshops voor een creatieve vriendinnendag,
vrijgezellendag of bedrijfsuitje.

Schilderlessen

In groepen van 4 tot maximaal 8 personen, vrijblijvend schilderen
met professionele ondersteuning.

Zilveren sieraden maken

Met kneedbaar zilverklei maak je een geweldig sieraad
van 99.9 % zilver.

Kijk voor meer inspiratie en mogelijkheden op

www.pimpelpaars.eu

Pimpel Paars
Ann Robles Tel. 06 - 10 83 37 37
E-mail: ann@pimpelpaars.eu
Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
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Zcene MovingMediaCompany

Bewegend-beeld professionals vestigen zich in Mijdrecht
De oplettende bezoeker van het centrum van Mijdrecht had het opvallende spandoek aan de Stationsweg 18 in Mijdrecht natuurlijk al gezien. Het gaat om Zcene, dat zijn intrek heeft genomen in het pand van
Event Station. Zcene wordt uitgesproken als ‘zien’; en dat is dan ook
precies wat Bram Verlaan en zijn team voor ogen hebben: ze zijn gespecialiseerd in het vertalen van (soms) complexe boodschappen naar
de emotionele beleving van bewegend beeld.

Sportnieuws

door rob isaacs foto's zcene

“Die emotie, daar gaat het om.
Zonder emotie komt je boodschap
niet over,” aldus Bram Verlaan,
creative director van Zcene. Samen
met opdrachtgevers worden ideeën
ontwikkeld en omgezet naar visuele
presentaties. Dat kunnen films zijn,
maar bijvoorbeeld ook beursstands
of evenementen. “Het gaat ons
altijd om de boodschap, nooit om de
techniek.”
Een goed voorbeeld is de bedrijfsfilm die Zcene maakte voor ING.
“Die werd voor het eerst vertoond
op een managementbijeenkomst
voor de top 500 managers van ING
Bank en Postbank. Beide banken
waren net samengegaan in de ING.
Doel van de bijeenkomst en de film
was om de bedrijfstrots te vergroten en de managers te motiveren
zodat zij op hun beurt de medewerkers konden motiveren. Vervolgens
hebben managers de film laten zien
aan hun medewerkers. Die konden
een DVD opvragen van de film.

Van de filmmuziek is een kerst-cd
gemaakt voor alle 22.000 medewerkers en een ringtone die gedownload kon worden.” Dergelijke
projecten worden vaker uitgevoerd
in situaties waar door middel van
communicatie een cultuurverandering binnen organisaties teweeg
moet worden gebracht. Maar ook
voor de profilering van een bedrijf,
voor sponsoring en sales- of marketing projecten werkt bewegend
beeld goed.
Een ander bijzonder project is het
nieuwe Visitors Center van de Hogeschool Rotterdam. Bram Verlaan:
“Studenten krijgen hier te maken
met een veelheid aan innovatieve
media. Van metersbrede breedbeeldprojecties tot touch-screen
spreektafels en zelfs real-time
participatie in shows per studierichting. ”
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Bram Verlaan geeft regie-aanwijzingen aan de bekende leeuwen van Postbank en
ING voor de bedrijfsfilm die Zcene maakte.
Nummer 18
Met de komst van Zcene MovingMediaCompany voegt John den
Hollander van Event Station een
nieuwe dimensie toe aan zijn bedrijf.
“We werkten al regelmatig samen.
Als Event Station worden we meer
en meer betrokken bij complexere
communicatieopdrachten, waar
entertainment één van de hoofdrollen
speelt, maar waarbij ook andere disciplines nodig zijn. De komst van

Zcene betekent dat we ons pand zullen omdopen naar Nummer 18. Event
Station blijft uiteraard de naam van
mijn bedrijf, maar het dekt niet meer
de lading van wat we hier doen. Met
de creativiteit en professionaliteit
van Zcene bereiken we een enorme
synergie, en dat levert ons allemaal
groei op,” aldus John den Hollander.

www.zcene.nl en www.eventstation.nl

Heeft u een voorkeur voor bepaalde
data, maak dit dan telefonisch kenbaar, zie onder.
Voorronden; zaterdagen 29 en de
zondagen 30 januari en 6, 13, 20 en
27 februari – aanvang 14.00 uur.
Zaterdag 5 en zondag 6 maart
aanvang 14.00 uur
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Donderdag 3 en vrijdag 4 februari: Inloophuis ’t Anker ondersteunt Wereldkankerdag

Open Dag bij Inloophuis 't Anker
Op vrijdag 4 februari wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de
ziekte kanker, o.a. met een landelijke Open Dag bij de Inloophuizen
en de therapeutische centra voor
mensen met kanker en hun naasten. Bij Inloophuis ’t Anker in
Mijdrecht kan iedereen al op donderdag 3 februari vrijblijvend een
kijkje komen nemen. Op vrijdag 4
februari loopt een aantal gasten en
vrijwilligers in het Wheel of Energy
op Schiphol.
Een Inloophuis is er om mensen die
geconfronteerd worden met kanker op
het gebied van alle niet-medische zaken te ondersteunen. Zij zijn welkom
voor een praatje, een luisterend oor,
voorlichting, contact met lotgenoten
of een moment van rust en bezinning,
of juist hun zinnen te verzetten tijdens
een sportieve of creatieve activiteit. Een inloophuis staat open voor
iedereen die met kanker in aanraking
komt, of is geweest, voor de partners,
familieleden, en andere betrokkenen.
Want kanker heb je niet alleen.
3 februari: Open Huis
Op donderdag 3 februari houdt Inloop-

huis ’t Anker een Open Huis, waarbij
iedereen vrij kan binnenwandelen
in de kantine van SV Argon aan de
Hoofdweg in Mijdrecht.
Wie zelf wil deelnemen aan de Yoga,
moet zorgen er om 10.00 uur te zijn.
De Yoga duurt van 10.00 tot 11.30
uur. Neem enigszins losse kleding mee.
De Yoga wordt gegeven door Johan
Bunschoten. Vanaf 11.30 kan men
deelnemen aan een 'Rondetafelgesprek', over een onderwerp dat voor
ieder van de aanwezigen interessant
moet zijn. Het gesprek wordt geleid
door coördinator Bert Schaap. Wie
voor het eerst komt, mag ook alleen
toehoren. In de middag vanaf 13.00
tot 15.00 uur kan men deelnemen aan
het tekenen en/of schilderen onder
leiding van Annie Overbeeke. Alle
activiteiten zijn gratis.
4 februari: 't Anker in het Wheel of
Energy
Op vrijdag 4 februari a.s. (Wereldkankerdag) lopen vrijwilligers én gasten
van van 't Anker tussen 14.00 en
15.00 uur in het "Wheel of Energy",
op Schiphol. In een uniek loopwiel
wordt hier 365 dagen lang aandacht

Biljartclub D.I.O. en Cafe "De
Merel” uit Vinkeveen organiseren
wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi
is ongewijzigd. Dus de nummers 1
en 2 van elke pool (van 4) plaatsen
zich direct voor de kwartfinale, de
eerste twee van elke kwartfinalepool plaatsen zich voor de halve
finale en uiteindelijk wordt er met 8
finalisten over 2 dagen gespeeld voor
de eindoverwinning. De bedoeling is
om de kampioen van vorig jaar , Ben
Fransen te onttronen, wat echt niet
mee zal vallen. Dit toernooi zal mede
gesponsord worden door autobedrijf Fiat Kooyman te Vinkeveen .

Indien u bij de eerste twee van de
pool eindigt, dan dient u er rekening
mee te houden, dat de kwartfinales
worden gespeeld op zaterdag 19
maart, zondag 20 maart, zaterdag
26 maart en zondag 27 maart;
de aanvang is om 14.00 uur.
De halve finales worden gespeeld op
zaterdag 2 april en zondag 3 april,
aanvang 14.00 uur.
De finale vindt plaats op zaterdag 16
april en zondag 17 april, aanvang
14.00 uur, direct gevolgd door de
prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen
10 euro per persoon. Daarvoor speelt
u minimaal 3 partijen in elke ronde.

Inloophuis 't Anker is gevestigd in de kantine van SV Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. Elke dinsdag en donderdag kan men hier terecht.
gevraagd voor de strijd tegen kanker.
Het Wheel of Energy biedt hardlopers 365 dagen de kans om alleen of
samen met vrienden of collega's mee
te lopen.
Het Wheel of Energy is een initiatief
van Richard Bottram. Nadat hij in
2005 zijn vriendin aan longkanker
verloor, staat zijn leven – fulltime onbetaald – voor 100% in het teken van
de strijd tegen kanker. Zo liep Richard
onder het motto ‘Run Against Cancer’
in 2006 en 2007 gedurende een jaar
bijna dagelijks een marathon.
"We hebben er zin in! Tot nu toe
hebben zes lopers zich aangemeld

en er kunnen nog deelnemers bij, die
ons een warm hart toedragen komen.
Zolang we er samen maar voor zorgen
dat er steeds mensen in de molen
lopen. Ieder loopt zo lang als hij zelf
wil. Dan stopt het Wheel even, en wisselen we snel. Er zijn drie banen naast
elkaar, dus dat is nog gezellig ook,”
aldus Bert Schaap coördinator van
Inloophuis 't Anker.
De mensen van 't Anker lopen van
14.00 tot 15.00 uur. In de uren
daarvoor lopen mensen van andere
inloophuizen in Noord-Holland. “Dat
geeft misschien wel een verbindend
en verbroederend effect,” denk Bert
Schaap. Waarom doen mensen mee?

Heeft u nog vragen, neem dan
kontakt op met Café De Merel,
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 of 0297-264159
mailen kan ook: thcw@xs4all.nl
De organisatoren wensen u een
gezellig en sportief toernooi.

“Dat is heel verschillend. Zo hoor je
‘Ik vind lopen gewoon leuk. En als dit
voor de strijd tegen kanker is doe ik
het helemaal graag’ en ‘Als het maar
helpt om van kanker een beheersbare,
chronische ziekte te maken: dáár loop
ik voor’. Ik hoop dat zich nog anderen
melden.”
Aanmelden kan bij Inloophuis ’t Anker,
tel. 06-15465695, buiten openingsuren van 't Anker: 0297-565172.
Zie ook: www.inloophuishetanker.nl
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C&R van der Wilt 40 jaar jong

“Het vertrouwen van onze klanten is de basis voor de komende jaren”
“De eerste februari is de dag dat ons bedrijf C & R van der Wilt veertig jaar bestaat. Een mijlpaal in onze geschiedenis. Ik zou natuurlijk uitgebreid terug kunnen kijken op de afgelopen jaren. Natuurlijk is het belangrijk dat Chris in 1971 als zelfstandig ondernemer begon en zijn bedrijf handen en voeten gaf. Ook mijn intrede in het bedrijf is van belang. Maar veel
belangrijker vind ik het, dat onze klanten vertrouwen in ons bedrijf stellen. Dat vertrouwen is de basis voor de komende (tientallen) jaren.” Aan het woord is directeur Roeland van
der Wilt, de R uit de bedrijfsnaam C&R van der Wilt.
door paul bosman

“Vaak sta je er niet bij stil. Zeker
als je zelden pech met je centrale
verwarmingsinstallatie hebt gehad en
het normaal vindt dat je ’s morgens
opstaat en je huis lekker warm is. Je
stapt onder de douche en plons, warm
water. Gewone zaken die ineens veranderen als de ketel er ineens de brui
aan geeft. Vaak hoor ik dan reacties
die er niet om liegen. Het dak gaat er
af, paniek in de tent. Ineens moet er
dan een beslissing worden genomen.
Repareren of de ketel vervangen. Het
komt niet zelden voor dat we ook nog
met storingen te maken krijgen van
mensen die niet eens klant bij ons
zijn. Dan wordt het helemaal lastig.
Het zijn overigens zaken die gemakkelijk zijn te voorkomen. Binnen onze

foto's patrick hesse

onderneming hebben we voldoende
ervaring opgedaan, we bestaan niet
voor niets veertig jaar, om onze
klanten probleemloos te laten stoken.
Eigenlijk mag je dat ook wel een
beetje zorgeloos stoken noemen. We
maken dat laatste mogelijk door goed
contact met onze klanten te hebben en te houden. We staan ze met
raad en daad terzijde. Dat noemen
we ‘Hart voor de klant hebben,’ legt
Roeland van der Wilt uit.
“Onze insteek is dat we paniek
proberen te voorkomen. Dat doen we
door een viertal onderhoudsvarianten
aan te bieden, waaruit iedere klant
wel een keuze kan maken. Onze
topper is dat we al het wel en wee

Roelant van der Wilt (links): “We zijn klaar voor de komende jaren!”

van de verwarming op ons nemen.
Regelmatig onderhoud is daar
een onderdeel van, maar wat veel
belangrijker is dat als er wat is, we er
ook daadwerkelijk zijn. Wij als geen
ander onderkennen het probleem van
even zonder zitten. Een storing komt
bijna altijd op een moment dat het
even niet uitkomt. Ik ken het verhaal
nog dat er iemand belde op nieuwjaarsdag, het vroor dat het kraakte
en er was een baby van amper twee
weken oud in huis. Omdat een collega
het af liet weten, belde hij naar ons.
Onze dienstdoende storingsmonteur
kon het gelukkig via de telefoon af en
binnen tien minuten draaide de ketel
weer. De volgende ochtend stond de
man met een fles wijn op de stoep.
Hij is nog steeds klant en ons bedrijf
heeft inmiddels twee ketels aan hem
geleverd.”
Zoals aangehaald biedt C&R van
der Wilt een viertal varianten in het
pakket. De klant beslist zelf of hij wel
of niet voor eventuele reparaties of
onderdelen wil betalen. De betaling
van deze onderhoudsservice gaat per
kwartaal dus valt er niet ineens een
hoge rekening op de mat.
Roeland vervolt: “Naast het vele
particuliere werk doen we ook veel

Het team van C&R van der Wilt heeft al 40 jaar hart voor de klant.
voor grote opdrachtgevers. Daar zijn
we er wel eens eentje van kwijt geraakt. Het deed me meer dan deugd
dat men uiteindelijk toch weer bij ons
terugkomt. Ook hier geldt dat ‘Hart
voor de klant’ opgeld doet. Of het nu
een grote woningbouwcoöperatie is
of niet, het adres waar we uiteindelijk
binnen stappen is onder richtpunt.
Daar doen we alles voor om de centrale verwarming optimaal te laten
functioneren.”
Naast onderhoud en reparatie kan
men bij C&R van der Wilt ook terecht
voor de aanschaf van een nieuwe c.v.
ketel. “Samen zetten we de eisen op
een rijtje en adviseren dan een soort
en merk ketel die aansluit bij deze

wensen. Komen we dan tot zaken,
dan hebben we een deal voor jaren
gesloten. Een nieuwe ketel gecombineerd met een passend onderhoudsabonnement vormt de basis voor een
flink aantal jaren zorgeloos stoken.
Terugkijkend op de afgelopen jaren,
de groei van ons bedrijf, het terechte
vertrouwen dat we steeds maar weer
proberen waar te maken, stemmen
deze zaken mij tevree. Samen met
mijn team zijn we klaar voor de komende jaren. We hebben er zin in!”
C & R van der Wilt
Communicatieweg 12
Mijdrecht
tel. 0297 284295

www.c-rvanderwilt.nl
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IN VOL BEDRIJF

Hopman Aannemersbedrijf

We doen alles wat
bouwkundig is
Aannemer Harry Hopman maakt zich duidelijk zorgen over de situatie in
de vaderlandse bouwwereld. De economische crisis heeft veel bedrijven in
ernstige problemen gebracht. Dit is meer dan een tijdelijke inzinking en
het zal nooit meer worden wat het geweest is, denkt Harry. Desondanks
blijft hij optimistisch en benut hij andere mogelijkheden om zich staande
te houden.
door piet van buul

Harry is min of meer vanzelf in de
bouw terecht gekomen. Zijn vader
begon vijfenvijftig jaar geleden in
De Hoef als metselaar. “Als jongetje liep ik al thuis de werkplaats te
vegen,” vertelt Harry. “Mijn vader
bouwde zijn activiteiten langzaam
maar zeker uit, maar de basis bleef
toch het metselen. Ik zag zelf dat
metselen niet bepaald als mijn ideaal.
Maar ik heb me met veel plezier in
de aannemerij gestort. Begonnen in
De Hoef zijn we op zeker moment
verhuisd naar de Constructieweg in
Mijdrecht. Daar hebben we twintig
jaar gezeten en sinds een jaar of tien
zitten we nu aan de Rendementsweg.
Wij doen alles wat bouwkundig is en
werken hoofdzakelijk op de particuliere markt. We bouwen huizen,
bungalows en villa’s, we doen verbouwingen en plaatsen uitbouwen. En
jarenlang deden wij de montage van
kunststof kozijnen. Dat heeft ons er
toe gebracht om ons verder te gaan
specialiseren op het gebied kunststof
kozijnen, deuren en serres. Inmiddels
is dit een belangrijke tweede poot
onder ons bedrijf. Daarnaast zijn we
hier een aluminium productiebedrijf
opgestart. We maken hier nu zelf ook
aluminium kozijnen en serres. Onze
nieuwe showroom die we aan ons
pand hebben gebouwd is helemaal uit
aluminium onderdelen opgebouwd,
die in eigen productie vervaardigd
zijn.”

foto patrick hesse

Kunststof producten
Harry Hopman plaatste veertig jaar
geleden al kunststof kozijnen. “Maar
laten we eerlijk zijn, het zag er toen
niet mooi uit. Glad wit plastic dat
voornamelijk gebruikt werd in de
woningbouw en in de utiliteitsbouw.
Intussen is het product doorontwikkeld en je moet vaak goed kijken om
na te gaan of het wel kunststof is. De
toepassing van kunststofmaterialen is
ook naar de particuliere markt doorgeschoven. Wij hebben inmiddels het
dealerschap verworven van een tweetal grote merken op het gebied van
kunststof kozijnen. Dat is op de eerste
plaats ‘Finstral’. En daarnaast is dat
‘Alkuplus’. We hebben er bewust voor
gekozen deze merken naast elkaar
te voeren, omdat ze elkaar perfect
aanvullen. Waar de een wat minder
in is, wordt dat door de ander weer
wat beter gedaan. En wat betreft de
kwaliteit van de materialen staan ze
beiden aan de top. Alkuplus is een
Nederlands bedrijf uit Tilburg. Eén
van de pluspunten van dit bedrijf is,
dat ze een enorm groot aanbod in
kleuren hebben en een tweede voordeel is dat ze over het algemeen heel
snel kunnen leveren.”
Verder werkt Hopman met Finstral.
Dat is van oorsprong een Italiaans
bedrijf, maar heeft intussen een
aantal vestigingen verspreid over heel
Europa. Harry: “Het bijzondere van
de producten van Finstral is, dat ze de

Harry Hopman: " De producten die wij gebruiken zijn milieuvriendelijk en volledig recyclebaar. Dat is een belangrijk gegeven."
kozijnen, deuren en dergelijke voorzien van een houtnerfstructuur die in
het materiaal zit. Zij zijn de enige die
dat hebben en ze hebben daar patent
op. Andere kunststofproducenten
leveren ook wel materiaal met zo’n
houtnerf structuur. Maar in dat geval
komt die tot stand door op de vlakke
kunststof ondergrond een aparte folie
te plakken. Dat ziet er ook prima uit
hoor, maar is natuurlijk wat kwetsbaarder. Je kunt door zo’n plaklaag
heen stoten en dan heb je een lelijke
beschadiging.”
Grote voordelen
Harry raakt niet uitgesproken over de
voordelen van kunststof. “In tegenstelling tot houten deuren of kozijnen,
die regelmatig onderhoud en een
schilderbeurt vragen, hoef je hier in
principe niks aan te doen, behalve
natuurlijk het regelmatig reinigen. De
meeste mensen nemen bij het ramen
lappen meteen de kozijnen even mee.
Wanneer je dat doet blijft het altijd
mooi en heb je er geen omkijken
naar. Dan zijn er de voordelen van het

“Put on your dancing shoes”

dubbel glas en een optimale warmte
en geluidsisolatie. De producten
zijn milieuvriendelijk en volledig
recyclebaar. Dat is natuurlijk ook
een belangrijk gegeven. En het feit
dat je minder hout verbruikt speelt
natuurlijk ook een rol. Ook het hang
en sluitwerk is van optimale kwaliteit. We kunnen nu zelfs voordeuren
leveren waar je de scharnieren niet
meer ziet. Die zijn helemaal in het
profiel weggewerkt. Dat ziet er op de
eerste plaats heel mooi uit en is ook
nog eens extra veilig.”
Harry realiseert zich dat de kunststofproducten niet echt goedkoop zijn.
“Dat is ook wel verklaarbaar,” vindt
hij. “Wanneer je de lat hoog legt op
het vlak van kwaliteit, levensduur en
comfort, dan betekent dat automatisch dat je daarmee ook in een iets
hogere prijsklasse terecht komt.
Overigens is het inmiddels nauwelijks
meer duurder dan hout. Vergelijk
maar eens de prijs van een deur
die door een vakman timmerman
gemaakt wordt en een kunststof deur.
En dan gaat zo’n kunststof deur ook
nog eens veel langer mee.”

Na het wat meer op de hedendaagse
muziek gerichte Q-Music party van
december barst op 12 februari weer
het disco geweld los en wel in twee
zalen. Vorig jaar kon men voor het
eerst kennis maken met The Party
XXL. In area 1 kan men genieten
van de clubsound met niet altijd de
meest commerciële disco uit de jaren
80. Deze muziek spreekt echter een
groot publiek aan dat destijds wekelijks was te vinden op de dansvloeren

van Club 86, Bonverre in Mijdrecht
en Club Can Can in Uithoorn. De DJ
is in deze zaal Boes Kranenburg.
In de New Yorkzaal van De Meijert
draait Hans van Veen de grootste hits
en meest legendarische nummers uit
de jaren '70 en '80 en wellicht wat
uit de '90's.
Het 25 plus publiek heeft met deze
feesten zijn weg naar De Meijert
gevonden dus zorg op tijd voor je
kaartjes, want zoals vaak klonk in de
jaren 80 vol is vol!
So put on your dancin' shoes, Burn
Baby Burn and shake your body down
to the Floor!

Zaterdag 12 februari 21.00 uur De Meijert
in Mijdrecht.
Voorverkoop: info@meijert.nl

Hopman Aannemersbedrijf, Kunststof
en Aluminium Techniek is gevestigd
aan de Energieweg 7a in Mijdrecht.
Tel. 0297 282 629.
www.hopmanbouw.nl
Openingstijden van de showroom van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur, of op afspraak.

We willen wel blijven bouwen
Ondanks de sterke ontwikkeling op
het vlak van kunststof producten, wil

Slanker, fitter, gezonder

Boes Kranenburg
Nu al weer zes jaar organiseert
Partycentrum De Meijert vier keer
per seizoen de '70's & '80's feesten. De feesten voorzien duidelijk
in een behoefte, gezien iedere keer
de grote belangstelling.

de aannemer in Harry Hopman toch
graag blijven bouwen. “Dat is uiteindelijk toch onze core business. En ik
hoop op dat gebied, samen met mijn
acht medewerkers nog lang actief
te kunnen blijven. Ik reken er op dat
de mensen straks, als het zonnetje
weer begint te schijnen, hun bouw- of
verbouw plannen weer oppakken. In
het voorjaar trekt het meestal weer
aan. Dan willen de mensen de zaak
vóór de vakantie rond hebben. En dan
komt er een tweede golf vlak na de
vakantie, die dan weer vóór de Kerst
gerealiseerd moet zijn. Onze nieuwe
showroom is net klaar dus laat men
maar eens komen kijken,” aldus
Harry.

Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans van Veen

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
9:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 15:00
			
15:00 - 17:00

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
Ziezo FM
Door Corné Kremers
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Titel: Vogels in en rond de tuin
Auteur: Detlef Singer
“Sinds kort wonen we in Baambrugge. We hebben daar een huis
met een tuin, waarin we –nu het
winter is– verschillende bolletjes
voor de vogels hebben opgehangen. Daar komen allemaal verschillende vogels op af. Een aantal
namen van die vogels ken ik wel,
zoals bijvoorbeeld de koolmees, de
merel, de mus, de kwikstaart, het
roodborstje en de spreeuw, maar ik
zie ook regelmatig vogels waarvan
ik de naam niet ken. In dit boekje
'Vogels in en rond de tuin' kan ik
de namen van deze vogels opzoeken. De afgelopen jaren hebben
we in Spanje gewoond. Daar zag je
weer heel andere vogels.”

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Raarhoek 			
Miek Smilde
Tussen 1974 en 1986 was Jan
Smilde, de vader van de auteur,

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
6 T|M 12 FEBRUARI 2011
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY

INTERNATIONAL

Kluun’s derde roman. Amsterdam,
1998. Iedereen verdient geld. De
beurs floreert, de reclamewereld
bloeit, het nachtleven bruist. RoXY
en iT zitten wekelijks vol, Amsterdam is on top of the world. In dat
jaar beginnen Stijn en Frenk, voor
de lezers van 'Komt een vrouw bij
de dokter' en 'De weduwnaar' geen
onbekenden, hun creative & marketing agency Merk in Uitvoering.
Het gaat ze voor de wind. Dan komt
Charles langs, met een briljant idee
voor de GayGames, die in de zomer
van 1998 in Amsterdam worden
gehouden. Niet gehinderd door enige
kennis van de gayscene danwel door
het kritische commentaar van vrouwen in hun omgeving, besluiten Stijn
en Frenk Merk in Uitvoering nu eens
écht op de kaart zetten.
Kluun’s bruisende roman 'Haantjes'
is een terugblik op het leven van
Stijn en Carmen, toen hun yuppenbestaan nog zonder zorgen was.
Hoewel, wie zorgt er voor de amper
drie maanden oude Luna, nu Stijn
elke avond met GayGames-souvenirs
op pad moet?
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Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Haantjes 			
Kluun

...De heer 			
Duijvelshoff

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

Boeken Tip 5...

Ranking the Wines
Nog een paar dagen en de maand
januari is weer voorbij. Alle goede
voornemens zwakken weer een
beetje af. De sportscholen zijn een
stukje leger en de Sonja-dagen
worden vaker ingeruild voor een
Sas-dag. Overal begint het weer
een beetje tot leven te komen. Werd
de Dorpsstraat in de eerste twee
weken van januari maar weinig
belopen en begonnen wij ons alweer
een beetje te vervelen, de laatste

twee weken zijn weer terug op het
normale tempo en wij krijgen weer
een hoop lekkere inspiratie als het
om wijn, koffie en thee gaat.
In het wijncircuit krijgen we de eerste verslagen van de oogst van 2010
binnen en ik vertel graag welke
wijnen uit welke landen we absoluut
moeten drinken en welke landen we
dit jaar helaas achterwegen moeten
laten.
De sterkste dalers: Duitland
(schade), Oostenrijk (van deze
kleine opbrengst gaan we niet jodelen) en delen van Frankrijk (Bon?
Non!). Door het slechte weer zijn
de opbrengsten flink lager uitgevallen. In Frankrijk is het grootste
verliezende gebied de Champagne,
zo krijgen ze de nummer 1 positie
op de bubbelranglijst natuurlijk
nooit terug! Sterkste steigers?
Portugal (dat daar heerlijke wijnen
vandaan komen wisten wij al lang),

directeur-geneesheer van de Sint
Franciscushof, een algemeen psychiatrisch ziekenhuis in de buurtschap
Raarhoek. Het van oorsprong katholieke ziekenhuis voor vrouwen werd
in de jaren vijftig ontworpen volgens
de destijds modernste inzichten van
de psychiatrie; psychiatrische patiënten moesten in de veiligheid van hun
eigen maatschappelijke werkelijkheid kunnen wonen, werken en
recreëren.
Franciscushof bestaat niet meer. In
het najaar van 2008 werd begonnen met de sloop van het terrein om
plaats te maken voor een villawijk;
de tweehonderd patiënten die er nog
verbleven moesten verhuizen. Sommigen hadden meer dan veertig jaar
in het ziekenhuis gewoond. Dit boek
is het verhaal van een neergang.
Het is niet alleen een ontroerende
verzameling persoonlijke menselijke
drama's maar ook een scherp overzicht van een halve eeuw denken en
handelen in de geestelijke gezondheidszorg.
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De smaak te pakken 		
Jill Mansell
Na maanden van
verdriet om
haar overleden man,
Jamie, is
Ellie weer
toe aan
een nieuwe
start. Ze
verruilt
haar uitgewoonde flat voor een
mooi appartement en vindt een geweldige baan. Aan een nieuwe man
heeft ze nog geen behoefte. Vooral
niet omdat Jamie haar stiekem
opzoekt – daar dagdroomt ze over,
want zo mist ze hem gewoon wat
minder. Haar nieuwe baas Zack
McLaren is rijk, ziet er fantastisch
uit en is nog succesvol ook. Maar
Ellie kijkt wel uit, ze weet zeker
dat Zack alleen een betrouwbare
assistente wil, meer niet. Wanneer
Todd, Jamie’s beste vriend van
vroeger, onverwachts opduikt, voelt
Ellie voor het eerst weer eens wat
vlinders. Ze heeft de smaak weer
te pakken. Nu nog de juiste man…

Spanje (Salud!) en het noorden van
Italië (Bello!).
Voor degenen die hebben opgelet,
ik heb het alleen over Europese
landen, terwijl een heel groot deel
van de wijnen uit de nieuwe wereld
komt! Chili, Australië, Zuid-Afrika
en Argentinië zijn landen waar nu
eenmaal het klimaat wat stabieler
is, op Australië na dan, waar het
nu een grote plas is. De wijnen van
2010 staan echter allang op fles en
een hele boel van die flessen hebben wij al opgedronken! Ze lopen
met de seizoenen een half jaartje
voor, dus hebben wij de nieuwe
oogsten al vrij snel in huis. Zo’n land
waarvan de nieuwe oogst ook al
in huis is? Argentinië. Van Bodega
del Fin del Mundo hebben we de
verse oogst al in huis. Deze bodega
is een wijnhuis dat vanaf 1999 wijn
maakt. De wijngaarden staan in een
woestijnachtig gebied, waarvan op

4

Opstand 			
Robyn Young
1286:
Schotland
verkeert
in de
ijzige
greep van
een van de
strengste
winters
ooit en het
volk vreest
dat de
Dag des Oordeels is gekomen – vrees
die terecht lijkt wanneer de koning
van Schotland wordt vermoord.
Vanuit Frankrijk heeft zijn zwager,
de koning van Engeland, diens ondergang gepland vanwege een oude
profetie van Merlijn. Volgens deze
profetie zal er één man heersen over
een verenigd koninkrijk zodra de
vier relieken van Brittannië zijn gevonden. Edward I is vastbesloten die
man te worden, en de moord op de
koning van Schotland was slechts de
eerste stap in zijn plan om Engeland
voorgoed te veranderen. Maar dan
verrijst uit de ruïnes van de oorlog
een man die de loop van de geschiedenis zal veranderen. Zijn naam is
Robert Bruce. Dit is zijn verhaal.
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In het heetst van de nacht
John Sandford
Moordzakenrechercheur Virgil Flowers dacht dat niets hem meer kon
verrassen. Maar dan vertelt zijn chef
Lucas Davenport hem dat er een
lijk is aangetroffen in het plaatsje
Stillwater. Een lijk met twee kogels
in zijn hoofd en een citroen in zijn
mond. Precies hetzelfde als bij het
lijk dat vorige week werd gevonden… Hoe dieper Virgil Flowers in
deze moordzaken duikt, hoe meer hij
vreest dat de dader nog meer namen
op zijn lijstje heeft staan. Maar
alle sporen die hij volgt, leiden tot
meer vragen, en slapeloze nachten,
in plaats van antwoorden. De enige
oplossing die hij kan bedenken is
er een waarvan hij niet wil dat het
waar is…

het eerste gezicht lijkt dat de oogst
gedoemd is te mislukken. Vroeger
werden er alleen maar bepaalde
soorten vruchten geteeld, dus
waarom geen druiven? Vanwege
het goede klimaat en frisse stevige
wind groeien er veelal gezonde
druiven die allemaal met het handje
geoogst worden.
Een lekker glas wijn voor de mens
die het niet-drink-regime in huis zat
is! Januari is bijna voorbij!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Verswinkel Bert & Elly de Jong
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Deze week bezoeken we een kleine verswinkel. Vorige week waren
we in Abcoude, maar deze week
zijn we weer in Mijdrecht bij Bert
en Elly de Jong van De Verswinkel.
Ik ben gek op deze kleine winkels,
ze zijn zo persoonlijk en je voelt je
er echt welkom, wat erg belangrijk
is in een gezonde gemeenschap.
De winkel is schoon fris en met
meer dan 3.500 producten is het
een ‘one stop’ winkel voor al je
benodigdheden.
Maar, ze hebben hier echter méér
te bieden, iets raars, en ze geven
het zomaar gratis weg! Het heet
service en het is tegenwoordig
vaak moeilijk om dit te vinden. De
sfeer is vriendelijk en efficiënt. Je
wordt verwelkomd, ze herkennen
je en je kunt aangeven van welke
producten je houdt. Dit maakt
een groot verschil met de meeste
winkels.
De verswinkel heeft 10 geweldige
mensen in dienst. Dit betekent dat
er altijd iemand in de winkel is
die je kan helpen. De opzet van de
winkel is compact en het is makkelijk om alles te vinden wat je nodig
hebt en de dingen te ontwijken die
je niet nodig hebt. Er is een goede
mix van vers fruit en groenten. Er
wordt verse jus d’orange geperst
van de sinaasappels van Leo Kok

uit Vinkeveen. Ook zijn er kazen
en kip van mijn goede vriend Nico,
van Poelier de Haan. Eigenlijk
is er alles wat je nodig hebt. En,
helemaal geweldig: ze bezorgen
je boodschappen thuis; één van de
diensten is die ik zo leuk vind. Als
je een bejaard familielid hebt die
het moeilijk vindt om zich te verplaatsen, of als jij je ziek voelt en
geen zin hebt je griepbacillen over
te dragen op anderen, dan kun je
gewoon een snel telefoontje plegen
(zie onderstaand nummer) en voor
een kleine bezorgprijs worden je
boodschappen de volgende dag
bezorgd. Maar dat is nog niet alles.
Elly legt uit dat als je een product
wilt dat niet in het assortiment
zit, zoals bijvoorbeeld biologische
melk, dan kunnen zij het voor je
krijgen. Het is het dus waard om
voor een bio-fan zoals ik specifiek
te zijn. Alsof dat nog niet genoeg
is, hebben ze ook een broodjes bezorgdienst die bedrijven en winkels
over een groot gebied voorziet.
Hun reputatie voor betrouwbaarheid en kwaliteit betekent dat
ze tot aan Aalsmeer bezorgen!
Patrick en ik hebben veel gelachen
tijdens het bezoek. Terwijl wij in
de winkel foto’s maakten met veel
humor en gelach. Een gezellige
buurtwinkel, boordevol verse producten. Wat wil je nog meer?

Ga nu sparen bij RegioBank en ontvang
een warme fleecedeken cadeau*!
De winter is de tijd om er warmpjes bij te zitten. Dat geldt voor uzelf, maar
ook voor uw spaargeld. U kunt daar direct voor zorgen, door mee te doen
aan de Winterspaarweken van RegioBank. Dat levert u een aantrekkelijke
rente én een warme fleecedeken op!
Waarom sparen bij RegioBank?
De RegioBank in Wilnis is een solide
bank en onderdeel van SNS REAAL.
Bij ons kunt u uw bankzaken regelen
zoals ú dat wilt. Want RegioBank
is de bank waar u écht klant bent.
Met heldere producten en gunstige
tarieven. En daarvan laten wij u graag
profiteren.
Royale fleecedeken cadeau
Misschien heeft u een 13e maand of
een extraatje gekregen? Daar kunt u
natuurlijk allerlei leuke dingen mee
doen. Maar u kunt het geld ook sparen.
Dan geniet u uiteindelijk extra van uw
geld! Niet alleen door de aantrekkelijke rente tot 2,5%** op een spaarrekening van RegioBank, u krijgt ook
een warme fleecedeken cadeau*.

Reageer snel, want op = op
Wie vóór 18 februari 2011 een spaarrekening opent bij RegioBank en hier
minimaal € 500 op stort, krijgt op ons
kantoor direct de fleecedeken mee
naar huis. Wij adviseren u graag over
de spaarrekening die het beste bij u
past en maken het meteen voor u in
orde, zodat u er in de winter warmpjes
bij zit. En uw spaargeld ook!
Kom gerust langs op ons kantoor in
Wilnis aan de Dorpsstraat 7, of bel
even: 0297-289090.
* Kom snel, want op = op. Deze actie loopt
tot en met 18 februari 2011. Vraag naar de
voorwaarden.
** Rente per 20 januari 2011.
Rentewijzigingen voorbehouden.

tip
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Warme ansjovis en knoflook-aardappelsalade
De aardappels heb ik van Leo gekocht. Hele kleine witte nieuwe
aardappelen. Ik laat de schil er altijd op en voeg soms wat gemalen
noten toe om te variëren binnen deze heerlijke salade.
Benodigheden:
800 g nieuwe aardappels
3 tenen knoflook
50 g (of 10 filets) Ansjovis
2 el witte wijn azijn
100 ml extra vierge olijfolie
1 el fijn gesneden bieslook
Zeezout en vers gemalen zwarte
peper
Snijd de aardappels door het midden en bedek ze met water. Voeg

zout toe en kook ze met de deksel
op de pan. Doe de knoflook,
azijn en ansjovis in een blender
en blend. Voeg nu langzaam de
olijfolie toe om een soort mayonaise te maken. Controleer of
het mengsel voldoende gekruid
is. Giet de aardappels af en laat
ze afkoelen gedurende 5 minuten
en meng dan de dressing door de
aardappels heen en versier met
bieslook.

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

?
e koop
Waar t

Verswinkel Bert en Elly de Jong
Anselmusstraat 21
3641AM Mijdrecht
Tel: 0297-281462
Fax: 0297-213663
Email: info@verswinkeldejong.nl
Geopend:
Maandag & Dinsdag 7:00-13:00
Wo. Do. & Vrijdag 7:00-18:00
Zaterdag 		
7:00-16:00
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Monumentenpand grondig verbouwd

Brasserie De Waard gaat weer open
Alex Roeka en band in Theater Piet Mondriaan

Zaterdag 5 februari:
Alex Roeka & band - Zachtaardig vergooid
Na zijn succesvolle programma Beet van Liefde en een gelijknamige
cd (in 2009 met een Edison bekroond), komt Alex Roeka met een
nieuw theaterconcert: Zachtaardig vergooid. Een verhaal van vriendschap, liefde en onrust, voortgestuwd door een aanstekelijke levenslust. En dat op de manier zoals we die van Roeka kennen: rauw, soms
ingetogen, dan weer uitgelaten, maar altijd onvergelijkbaar eigen.
Opvallend in dit nieuwe programma zijn het maatschappelijk engagement en de steeds intenser wordende stem van de herinnering.
Geliefde thema’s die Roeka weer fris en als nieuw brengt. Hij ontroert, windt op, verrast en verbijstert en weet u met zijn lichtvoetige
zelfspot en relativerende humor een bijzondere en inspirerende avond
te bezorgen.
Alex Roeka (1955) zat tussen zijn negende en zijn achttiende op
verschillende kostscholen. Daar werd zijn liefde voor muziek en
poëzie gewekt. Na de middelbare school ging hij psychologie studeren
in Nijmegen, maar onderbrak zijn studie om aan te monsteren op een
zeesleper. Terug aan wal verzeilde hij in de muziek en begon Nederlandstalige songs te schrijven en op te treden. Zes succesvolle albums
volgden, zijn liedteksten werden zelfs in boekvorm uitgegeven en hij
won onder meer de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied.
De pers over Beet Van Liefde :
'Alex Roeka overtreft zichzelf in theaterprogramma Beet Van Liefde.
(...) Groots, meeslepend, echt.' (GPD)
'Intense gevoelens die hij durft te bezingen in parels van liedjes.' (Het
Parool)
'Hij hangt tussen Bob Dylan en Leonard Cohen in. (...) Een ijzersterke impressie van een gekwelde ziel.' (De Volkskrant)
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 18,00 / CJP € 17,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

Een tweede leven voor: Kunst van Zolder
Expositiecommissie van Galerie Fort a/d Drecht organiseert op 5,6,12
en 13 maart voor de tweede keer 'Kunst van Zolder', de succesvolle
verkooptentoonstelling waar iedereen zijn/haar kunst kan proberen te
verkopen. Een prima gelegenheid dus om kunst waar je op uitgekeken
bent een tweede leven te geven.
Wie kunstwerken
heeft die in aanmerking komen
voor verkoop,
kan deze inleveren tijdens de
inbrengmiddag op
zaterdag 26 februari van 12.00
tot 16.00 uur in
Galerie Fort aan
de Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.
Kunstwerken die kunnen worden
ingebracht: ingelijste schilderijen/
etsen/gouaches losse etsen/zeefdrukken, beelden steen/brons/keramiek, glas- en keramische objecten,
gemengde techniek en dergelijke.
Dus géén kunstposters, kleding,
sieraden, meubels, antiek, boeken,
servies, potjes, vaasjes, schaaltjes
en dergelijke. Het is ook niet de bedoeling dat de mensen eigen werk
inbrengen.
De verkoper kan zelf bepalen welk
bedrag ze voor hun kunstwerk(en)
willen hebben. Een tijdens de inbrengmiddag aanwezige deskundige

bekijkt of het gevraagde bedrag redelijk is. De uiteindelijke verkoopprijs is hoger dan de vraagprijs van
de inbrenger, omdat de Galerie er
nog wat bovenop legt om de kosten
te dragen. Per persoon kunnen
maximaal zes stukken ingebracht
worden. Het inschrijfgeld bedraagt
10 euro per inbrenger, dus niet per
ingebracht stuk. Hebt u ooit iets
gekregen of aangekocht en bent u
er een beetje op uitgekeken, dan
kunt u het kunstwerk een tweede
leven geven door het in te brengen
bij Kunst van Zolder.
Meer informatie staat op www.
galeriefortaandedrecht.nl. of bel met
Joop Crum: tel. 0297-521460.

Voordat Eric Jansen een langgekoesterde droom kon gaan realiseren in Brazilië, heeft hij voor ‘zijn’ Brasserie De Waard in Wilnis een opvolger gezocht en gevonden. Tibor en Sandra van Nie zijn de nieuwe eigenaars. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan een ingrijpende opknapbeurt van het pand. Tibor en
Sandra gaan er van uit dat ze half februari de eerste gasten kunnen ontvangen
door piet van buul foto patrick hesse

Tibor en Sandra van Nie zijn al
een groot aantal jaren actief in de
restaurantsector. Ze zijn momenteel
ook eigenaar van De Corner aan de
Productieweg in Mijdrecht. “Ik ken
Eric al jaren en we waren een tijd
geleden al eens in gesprek over een
mogelijke overname,” vertelt Tibor.
“Toen een half jaar geleden de
plannen van Eric concreet werden,
zijn we om tafel gaan zitten en
waren we het redelijk snel eens.
Brasserie De Waard heeft een
goede naam in de regio en ligt op
een mooi punt, midden in het oude
centrum van Wilnis. Het pand was
wel toe aan een flinke onderhoudsen opknapbeurt. Dat gaf ons ook de
gelegenheid om een groot aantal
authentieke details van het pand
weer terug te laten komen. Het gaat
hier om een oud monumentenpand.
Daar moet je met zorg mee om
gaan. Het pand heeft in de loop der
jaren verschillende bestemmingen
gehad en er is regelmatig wat aan
vertimmerd. We hebben geprobeerd
weer zoveel mogelijk terug te keren
naar de oorspronkelijke opzet.”
Al snel werd duidelijk dat er in
ieder geval iets aan de fundering
gedaan moest worden. Tibor:
”Daarnaast is het van binnen vrijwel helemaal gestript en opgeknapt.
Ook komt de oude voorgevel met
de openslaande deuren weer terug.
Aan de indeling zoals de mensen
die kennen is overigens niet zo heel
veel veranderd. De tuinkamer komt
weer beschikbaar en vormt straks
met het buitenterras een prima
plek voor een gezellig diner, voor
recepties of partijen.” Ook Sandra
is erg tevreden over de ingrepen

Videoclub DRV:
Informatieve avond
over Tips en Trucs
Iedereen die wat langer filmt, kent
wel een paar interessante handigheidjes. Tijdens een informatieve
avond over Tips en Trucs op 3 februari a.s. willen wij die delen met
de andere clubleden. Je kunt denken aan het maken van een leuke
geanimeerde route bij je vakantiefilm. Of het verbergen van een
persoon in die niet in beeld wilt.
Of je wilt tijdens een live muziekuitvoering synchroon wat filmpjes
laten zien, enz.
Kijk eens naar de voorbeelden
die Harm Tersteeg op zijn website
gezet: www.htvp.nl/vc-rv.html.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen.
De clubavonden worden gehouden
in het Sociaal Cultureel Centrum De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. De
avond begint om 20:00.
Bezoek een clubavond en kijk voor
de data en programma op:

www.videoclub-derondevenen.nl.

die zijn gepleegd. “Daardoor is er
ietsje meer ruimte ontstaan, maar de
knusse sfeer is zeker gebleven. In de
tuinkamer kan men straks ook weer
lekker aan de open haard zitten.”
Keukenbrigade
Tibor en Sandra weten zich verzekerd van de steun van een stel
ervaren mensen in de keuken. Er
is een nieuwe chef-kok aangesteld.
Tibor: “We willen straks een kaart
presenteren, waarbij kwaliteit voorop
staat. En uiteraard tegen een redelijke prijs. Ook zijn we van plan om
bij de samenstelling en de bereiding
van de gerechten veel gebruik te
gaan maken van streekproducten.”
Naast een gekwalificeerde ploeg
mensen in de keuken, mogen de
gasten ook rekenen op een vriendelijke en bekwame bediening in het
restaurant. “Overigens kunnen we
nog wel versterking in de bediening
gebruiken,” zegt Sandra. “Wanneer
er mensen zijn die belangstelling
hebben, moeten ze zeker contact met
ons opnemen.”
Brasserie De Waard biedt straks
plaats aan zo’n 100 gasten. Daar-

naast is er nog de tuinkamer en
wanneer het mooi weer is, zal het op
het buitenterras ook goed toeven zijn.
Nieuw is ook de aperitiefbar in het
restaurant. Tibor benadrukt dat men
bij De Waard ook terecht kan voor
feesten en partijen en voor vergaderingen en recepties.
Nieuw leven in Wilnis
Tibor en Sandra zijn erg blij met de
recente opknapbeurt van de Dorpsstraat in Wilnis. “Daarmee komt
er ook weer wat meer leven in het
oude dorpscentrum. Wij zijn er zeker
van dat ons gerenoveerde pand daar
zeker ook aan zal bijdragen.”
Er wordt nog hard gewerkt aan
de afwerking van de verbouwing.
Vooralsnog gaan Tibor en Sandra er
van uit dat de officiële opening op
12 februari plaatsvindt. Overigens is
reserveren nu al mogelijk, door Tibor
te bellen op tel. 0651-308694.

Brasserie De Waard is gevestigd aan
de Dorpsstraat 72 in Wilnis. Open van
dinsdag tot en met zondag van 17.00
tot 22.00 uur. Telefoon 0297 288508.
www.brasseriedewaard.nl.

Expositie en workshop bij licht + ruimte
Ook dit jaar vinden met enige
regelmaat activiteiten plaats bij
licht + ruimte in Abcoude. Zo is er
aanstaande zondag 30 januari en op
13 februari van 14 tot 17 uur open
kunsthuis, waarbij de lustrumexpositie ter gelegenheid van vijf jaar licht
+ ruimte nog te zien is. Bent u nog
niet geweest, grijp dan uw kans: 29
kunstenaars exposeren schilderijen,
keramiek, sieraden, sculpturen, glaswerk en zeefdruk ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van licht
+ ruimte in het hart van Abcoude,
boven restaurant De Eendracht,
Hoogstraat 35. U bent tijdens deze
twee zondagmiddagen zeer welkom;
op andere momenten kunt u terecht
op afspraak (kunst@licht-ruimte.nl).
Workshop feng shui op 16 februari
Feng Shui staat voor Wind en Water.
Wat brengt meer dan 3000 jaar kennis en inzicht met zich mee in 2011,
het jaar van de rat? In februari
geeft Olivia Zeitsen twee workshops
Feng Shui. Ze benadert de voor u
belangrijkste ruimte aan de hand
van energiestromen, levensgebieden
en kompassschool, berekent uw kua-

getal en de bijbehorende voorkeursrichtingen. U gaat naar huis met een
helder inzicht in wat Feng Shui voor
u kan betekenen en welke remedies
eventueel nodig zijn. En: met een
persoonlijk advies.
Datum: woensdag 16 februari, van
20 tot 22 uur. Investering 35 euro.
Informatie en opgeven: Olivia Zeitsen, 06-20046774, info@jackstair.nl.
Kijk voor meer informatie op

www.licht-ruimte.nl
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De Club van… Karin de Vink

Tennisballen en bitterballen
Bij Tennisvereniging Wilnis beschikt men over zes hardcore banen. Dat
zijn banen waarop onder alle weersomstandigheden gespeeld kan worden.
Behalve wanneer er een laag sneeuw op ligt. Dat heeft tot gevolg dat het
er ook in de winterperiode bruist van de activiteiten. Zo was er onlangs
nog het snerttoernooi. Karin de Vink is al vanaf haar achtste lid van de
vereniging. Ze speelt op hoog niveau en is als vrijwilliger actief binnen de
vereniging.
door piet van buul foto patrick hesse

Bijna de hele familie De Vink is lid
van Tennisvereniging Wilnis en actief
op tal van terreinen. Karin is onder
meer betrokken bij de PR activiteiten, ze schrijft stukjes voor het
clubblad en is actief bij de ledenwerving. “Dat laatste staat een beetje op
een laag pitje,” zegt Karin. “Nieuwe
leden zijn bij ons uiteraard van harte
welkom, maar we werven niet echt
actief. We hebben momenteel 295
leden. Die kunnen gebruik maken van
zes hardcore banen waarvan er vier
verlicht zijn. Er kan dus het hele jaar
gespeeld worden en dat doen we dan
ook wel. Ook in de winterperiode zijn
er tal van activiteiten. Zo was er op
zondag 23 januari het snerttoernooi,
waaraan ook leden van Tennisvereniging Mijdrecht, Tennisvereniging
De Ronde Venen en Tennisvereniging
Kamerik meededen. En vrijdag 28
januari is er de junioren/senioren dag.
Op die dag spelen de junioren vanaf
12 jaar samen met de senioren. Dat
is altijd heel erg gezellig. Wij zijn een
vereniging waar soms hele families
lid van zijn. Vaak is het zo dat ouders
in contact komen met de vereniging
op het moment dat hun kinderen willen gaan tennissen. Maar het gebeurt
ook veel dat ouders tennissen en de
kinderen enthousiast maken. Kinde-

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...

ren kunnen al op jonge leeftijd lid
worden. Je ziet wel dat veel meisjes
weer afhaken wanneer ze een jaar of
13-14 zijn. Jongens blijven over het
algemeen wat langer hangen.”
Competitie
“Wanneer je lid van een sportvereniging wordt, dan wil je graag oefenen
en trainen om beter te worden. En
je wilt je graag meten met anderen.
Dat is nou eenmaal inherent aan
sport,” vindt Karin. “De wedstrijden,
interne en externe competities, zowel
regionaal als landelijk, staan bij ons
dan ook centraal. We hebben momenteel negentien seniorenteams en zes
juniorenteams. Zo’n team bestaat uit
minimaal vier spelers, maar meestal
zijn dat er vijf of zes. Daarnaast is er
altijd nog wel een lijstje van leden die
beschikbaar zijn wanneer er mensen
uitvallen of verhinderd zijn. We spelen verschillende competities. Zo is er
uiteraard de zomercompetitie. Maar
we hebben ook een herfstcompetitie
en zelfs een wintercompetitie. Die
loopt nog tot half maart en daarna
begint weer de zomercompetitie.”
Er spelen seniorenteams in de
districtscompetitie, waar Wilnis is
ingedeeld in de regio Utrecht. Daarnaast speelt de top van de vereniging
in de landelijke competitie. Zowel
het eerste damesteam als het eerste
herenteam spelen op hoog niveau.
Karin: “We zitten net onder de
eredivisie. Vorig jaar zaten we in de
hoofdklasse en zijn nu gepromoveerd
naar de overgangsklasse. We hebben
twee trainers. Gerard Hoogland doet
dat al heel wat jaartjes bij ons en
sinds vorig jaar is de trainingsstaf
versterkt met de komst van Ruud van
der Helm. Hun inbreng is natuurlijk
belangrijk om een hoog niveau te
bereiken en je daar te handhaven.”
Gezelligheid
Karin laat blijken dat de sfeer binnen
de vereniging een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van
goede resultaten in de competitie.
En daar doen ze bij Tennisvereniging
Wilnis ook het nodige aan. Karin:
“We organiseren tal van activiteiten.
De snertdag en de junioren/senioren-

Karin de Vink: “We organiseren tal van activiteiten; de snertdag, junioren/senioren dag, het straattoernooi, het vriendentoernooi en het familietoernooi.”
dag. Maar we kennen ook het straattoernooi, het vriendentoernooi en het
familietoernooi. Activiteiten om de
onderlinge band binnen de club te
verstevigen en ook andere gezellige
dingen te doen naast de competitie.
Twee weken voor aanvang van de
competitie hebben we een openingstoernooi; een open toernooi waar
iedereen welkom is. Dus ook leden
van andere verenigingen of mensen
die nog helemaal geen lid van een
tennisclub zijn, maar wel eens een
keer een balletje willen slaan. En je
hoeft daarna niet perse lid te worden.
Veel van die toernooien zijn ook heel
gezellig. Dat wordt nog versterkt
door het feit dat er dan altijd bitterballen zijn. Daar staan we om bekend
en dat is altijd heel erg leuk.”
Karin adviseert mensen die meer van
de vereniging willen weten, eens te
gaan kijken op de verenigingssite
www.tennisverenigingwilnis.nl. “Daar
hebben we een uitgebreide kalender
met al onze activiteiten en kom je
alles te weten over onze vereniging.”
Vrijwilligers
Zoals bij elke vereniging vormt ook
hier de inzet van vele vrijwilligers de
basis. “Daar hebben we gelukkig niet
over te klagen,” zegt Karin. “Als er
iets gedaan moet worden, dan zijn er
altijd wel mensen te vinden die bereid
zijn de handen uit
de mouwen te steken. En voor een
aantal activiteiten
zijn ook roosters
gemaakt, zodat

iedereen weet wanneer er van hem
of haar wat verwacht wordt. We zijn
ook blij dat we de steun hebben van
een paar goede sponsors. Zo steunt
de Rabobank onze hoogste teams.
Jeroc2000 heeft een aantal seniorenteams in de kleding gestoken en
Motion Gietvloeren heeft de kleding
voor de jeugdteams gesponsord. Het
is erg leuk dat we er mooi mee voor
de dag kunnen komen.”
Er was nog een tijd sprake van een

verhuizing naar De Driehoek. “We
hadden dat ook wel gewild,” zegt
Karin, “want wanneer het CSW terrein straks volgebouwd gaat worden,
komen we ingeklemd te zitten tussen
de woningen en appartementen. Dat
zou tot overlast kunnen leiden. Maar
nu die verhuizing er niet in blijkt te
zitten, blijven we maar mooi op ons
vertrouwde stekje. Daar hebben we
het al heel lang naar de zin en dat zal
best wel zo blijven.”

Sportnieuws
Talenten gezocht

Volleyballers gezocht

SV Argon en FC Utrecht organiseren
op 6 en 13 april 2011, zoals de laatste jaren gebruikelijk, talentendagen
voor A-, B- en C-junioren en Dpupillen. De dagen worden gehouden
op de voetbalvelden van SV Argon in
Mijdrecht. Op woensdag 6 april zijn
de C-junioren en D-pupillen aan de
beurt. Op woensdag 13 april kunnen
de A- en B-junioren en alle keepers
hun talenten vertonen. De inschrijving is inmiddels opengesteldn en er
hebben zich al vele voetballers aangemeld. Deze aanmelding is verplicht
en kan uitsluitend geschieden via de
website: www.svargon.nl.

B.E.O. sportvereniging Baambrugge
zoekt voor hun heren volleybalteam
een gezellige medespeler(s) m/v.
Het team speelt regiocompetitie in
Amsterdam. 15 minuten met de
auto naar de stad en de thuiswedstrijden spelen we op zaterdag
17.00 uur in Baambrugge. Het zijn
totaal 12 wedstrijden per half jaar.
Er wordt getraind op maandag van
21.30 tot 22.45 uur in Dorpshuis de
Vijf Bogen in Baambrugge. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met Dirk de Jong, tel. 0623-036200.
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MOTOR&AUTO
Test Suzuki GSR 600

Suzuki's stijlicoon
Deze week test Patrick Hesse een Suzuki GSR 600 bij
Floor Verbrugge Motoren.
Vandaag een Suzuki GSR 600 of
voor de kenners een kleine “B-King”
uit 2007. Persoonlijk heb ik Suzuki
altijd de minst interessante Japanner gevonden; waar deze mening op
gestoeld is zou ik echter niet direct
kunnen vertellen. Ik heb er tenslotte
in mijn motorcarrière toch een paar
in mijn bezit gehad. Misschien komt
het omdat er volgens mij na de
legendarische tweetaktmachines in
de jaren zestig en zeventig –met als
koploper de geweldige “waterbuffel”
GT750– geen coole Suzuki’s meer
gebouwd zijn. Waarschijnlijk zijn de
Suzuki’s uit begin jaren tachtig tot
midden in de jaren negentig voor
mijn niet zo interessant, omdat het
vooral “Middle of the Road” fietsen
waren. Niks mis mee, maar voor een
groot publiek. Enkele jaren geleden
reed voor mij uit op de N201 richting
Hoofddorp een fraaie combinatie:
een motordame met lang blond haar,
strak in het leer, op een prachtige
motorfiets met de uitlaten mooi in het
kontje (van de motor) weggewerkt,
aan de zijkant een mooie kofferdrager gevuld met een attachékoffer.
Dit alles in een prachtige kleur roze,
zowel het pak, de motor als de koffer.
Nu vind ik een dame op de motor

al ongelofelijk stoer, maar een zeer
vrouwelijke dame des te meer! Bij
het stoplicht stond ze naast me en
door het open vizier van haar integraalhelm kreeg ik een rood gelipte
glimlach toegeworpen. Mijn dag kon
niet meer stuk, maar buiten deze
dame was ik ook geïnteresseerd in de
gave fiets waarop ze reed. Het was
een zogeheten ‘naked bike’ (zonder
kuip om het motorblok - Red.) en
omdat de typeaanduiding ontbrak,
was het voor mij gissen wat voor
motorfiets het was. Heel even keek
ik langs het strakke leer en meende
de bekende Suzuki S op het motorblok te herkennen, een zoektocht op
internet deed de rest.
Nu sta ik oog in oog met net zo'n
motorfiets. Gelukkig voor mij niet in
die vrouwelijke kleurstelling, maar
meer in mannig zwart met zilver.
Net zo prachtig als toen. Wanneer
ik om de motor heen loop, ontdek
ik steeds nieuwe style-elementen,
zoals de richtingaanwijzers achter,
die helemaal gevormd zijn naar de
motor, echt prachtige details en de
brede driespaaksvelgen met boven de
achtervelg de uitlaten prachtig in het
kontje verwerkt, de richtingaanwij-

tekst en foto's patrick hesse

zers vóór, die geheel zijn opgenomen
in het bodywork.
Eigenlijk gewoon een bloedmooie
motorfiets: een prachtig breed stuur,
als accessoire een heel klein stuur
kuipje en gestyleerde spiegels en het
zadel is een echt kunstwerk.
Bij het plaatsnemen voelt alles meteen goed: je zit “in” de motor voor je
gevoel en het brede stuur voelt ook
echt goed. Ik begin zowaar bijzonder
enthousiast te worden van de Suzuki
en tijdens een klein ritje met deze
motorfiets, realiseer ik me dat ik mijn
mening omtrent Suzuki volledig moet
bijstellen. Dit is gewoon een wereldfiets, de enige opmerking is dat de
koppelingshandel wat veel speling
heeft, maar dit is niets. Gewoon een
kwestie van afstellen, waar de zeer
ervaren monteurs bij Floor Verbrugge

ongetwijfeld bij een eventuele afleveringsbeurt naar zullen kijken. De fiets
is uit 2007 en heeft slechts 4.100
kilometer gelopen. Nog niet eens
ingereden dus. En dat is hem ook aan
te zien; gewoon nieuwstaat!
Een belangrijk item op deze Suzuki
wil ik nog even aan het licht brengen
en en dat is de ABS (anti blokkeer
systeem); tegenwoordig een zeer gewild accessoire en ik wat mij betreft
een onmisbare.
Wanneer ik de “Soes” weer aflever
bij Jos (eigenaar van Floor Verbrugge Motoren) ben ik blij met deze
ervaring en zal ik me wat meer gaan
verdiepen in de modellenreeks van
Suzuki. Misschien kom ik nog meer
juweeltjes tegen en zal blijken dat
ik gewoon nooit zo goed op Suzuki
gelet heb.
's Middags rijd ik naar Hoofddorp

en betrap mezelf er stiekem op uit
te kijken naar die roze GSR met die
mooie deerne erop en die prachtige
glimlach...
De GSR 600 staat bij Floor Verbrugge motoren in De Hoef en kost
5.990 euro.
Floor Verbrugge BV
1e Hoefweg 7
1426AK De Hoef
telefoon: 0297 - 59 33 48

www.floorverbrugge.nl

FC Utrecht voetballer Mark van der Maarel reikt Deaf Sports Awards uit
Afgelopen zaterdag zijn in De
Meijert in Mijdrecht de dove en
slechthorende sporters in het
zonnetje gezet tijdens de Deaf
Sports Awards 2010. De Koninklijke Nederlandse Doven Sport
Bond (KNDSB) reikte ook dit jaar
sportprijzen uit aan de Sportvereniging, Sportvrouw en Sportman
van 2010. Speciale gasten dit
jaar waren FC Utrecht-voetballer
Mark van der Maarel en Bjorn
Roine, president van ESDO.

Sporttalent Anita Hadders en erelid
KNDSB Berend Boeve

Henk van Hardeveld, van de
KNDSB, opende de avond met Bjorn
Roine, president van ESDO (European Deaf Sport Organization).
Samen blikten zij aan de hand van
een paar pakkende anekdotes terug
op het sportjaar 2010. Aansluitend
verzorgden de danseressen van
Dansschool Nicole een spetterende
openingsshow.
Natuurlijk draaide het deze avond
allemaal om de sporters. Presentator Wim Heemskerk ging daarom
ook snel over naar de genomineerden voor de award voor Sportvereniging 2010. Boris Pavloff, voorzitter
van de KNDSB, had de eer deze
prijs te mogen uitreiken. ZDZC Orca
(waterpolo uit Zoetermeer), Dorswedo (volleybal en badminton) uit
Dordrecht), FC Lighttown (zaalvoetbal uit Eindhoven) en DSV De Dommel (volleybal, squash, hardlopen
en badminton uit Den Bosch) waren
genomineerd. DSV De Dommel

Henk van Hardeveld en Bjorn Roine

mocht de award in ontvangst nemen.
De vereniging biedt verschillende
sporten aan en heeft veel aandacht
voor haar leden. Hiermee volgt DSV
De Dommel volledig de visie die de
KNDSB heeft op sport.
Zaalvoetbalster Anita Hadders
ontving de award voor Sporttalent
2010 uit handen van Berend Boeve,
erelid KNDSB. Voor deze award
waren ook Lilly Gommers (zwemmen) en Giovanni den Ouden
(zwemmen) genomineerd.

Voor de team-award sportploeg
2010 waren zowel het Nederlands
dames als het heren zaalvoetbalteam genomineerd. Om deze prijs uit
te reiken was FC Utrecht-voetballer
Mark van der Maarel aanwezig.
Hij beloonde, namens de jury, het
Nederlands heren zaalvoetbal voor
hun prestatie op het EK Zaalvoetbal.
Zij behaalden tijdens het EK de
derde plaats.
Marcel Kamps van hoofdsponsor
Phonak mocht de award Sportvrouw
2010 uitreiken aan voetbalkeepster

Elisa Hartog. Elisa liet hiermee Lilly
Sprenger (bowling) en Cathy Vonk
(volleybal) achter zich.
De avond eindigde met de uitreiking
van de award voor Sportman 2010.
In de categorie Sportman 2010 waren Wouter Dekker (bowling), Jack
Castelijn (zaalvoetbal) en Rolan van
der Lugt (zwemmen) genomineerd.
Uiteindelijk mocht Wouter Dekker
de award mee naar huis nemen. De
jury roemde hem om de gouden plak
die hij veroverde bij het EK Bowling
in Griekenland.

Sportvrouw Elisa Hartog en Marcel
Kamps

Sportman Wouter Dekker en
Bjorn Roine
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AUTO&MOTOR
Fiat 500

500 en zoveel, maar met
een bijzondere reden
Ja, ik weet het. Er staat vrij vaak een Fiat 500 op deze autopagina. Maar
dat komt simpelweg doordat de fabrikant, dealers of personen briljante
ingevingen hebben en weer wat nieuws verzinnen voor Fiats kleinste.Wat
nu weer zul je dan denken? De Blackjack.
door michael reuling

De Blackjack is een stoere uitvoering
van de Fiat 500. Stoere uitvoering?
Er bestond toch al een 500 in Dieseluitvoering? Klopt. Voor de goede
orde: Diesel staat in dit geval niet
voor de motorisering, maar op de uitrusting, ‘by Diesel’. De 500 is gestyled
door kledingmerk Diesel. Ok, zul je
denken, leuk en aardig. Maar wat is
nou het slimme hierachter? Diesel is
als merk vrij populair in de Verenigde
Staten. En laat Noord-Amerika nou
net het continent zijn wat Fiat zo snel
mogelijk wil bestormen met de 500.
De 500 voor Amerika wordt echter
wel heel anders; gebouwd op een
nieuw platform, aangepast aan de
Amerikaanse wensen, meer comfort
en meer veiligheid. Dus wordt de fivehundred niet geproduceerd in Polen,
maar in Mexico. Maar goed, wie weet
dat de Diesel binnenkort ook nog
even deze pagina siert, nu gaat alle
aandacht naar deze Blackjack.
De Blackjack is een gelimiteerd
model, waarvan er slechts 171 naar
Nederland komen. Vrij exclusief
dus. Onder de kap ligt de TwinAir
tweecilinder motor met 85 pk die al
eerder op deze pagina te zien was.
Kenmerkend aan de Blackjack is de
matzwarte lak (geen wrap dus). Als je
het ziet denk je dat het aanvoelt alsof
je met je nagels over het schoolbord
gaat, maar de lak voelt glad aan. De
lak is kwetsbaarder voor bepaalde
invloeden, zoals vogelpoep (bijt nog
sneller in) en je moet de kleine niet
door de wasstraat halen. Ruitenwisservloeistof moet je zelf verdunnen
met water en bepaalde soorten
autowas kan het babyhuidje niet hebben. Tja, wie mooi wil zijn moet pijn
lijden. Maar de matte lak maakt van
dit (toch wel vrouwelijke) autootje
een stoere bak.
In De Ronde Venen rijden er sinds
een week twee rond. Architect
Roland Borst (Studio 110 Architectuur) en Carlos Kooyman (Autobedrijf Kooyman) hebben allebei een
Blackjack omarmd en hebben dit
moment aangegrepen om samen wat
te doen voor een goed doel. Roland en
Carlos kennen elkaar al langer. Toen
Carlos besloot een nieuw project te
laten uittekenen door Roland, vond
Roland het tijd om zijn witte Smart
in te ruilen. Carlos had toen net de
allereerste pre-productie Blackjack
van de Nederlandse importeur weten
te bemachtigen. En als architect wil
je toch wat bijzonders rijden.
Niet alleen doen ze wat
terug voor het milieu
door voor de extra
zuinige TwinAir te
kiezen, maar ook
voor kinderen zetten

foto's peter bakker

ze zich in. In de reclamecampagne
van Fiat gebruikt het merk foto’s van
een ijsbeer die zijn muts afzet en er
opeens een stoere grizzly of sluwe
panter in het pak blijkt te zitten. Dat
bracht de twee ondernemers op het
idee om iets te doen met de beren van
Kika (kinderen kankervrij), de stichting zamelt geld in voor onderzoek om
kinderen sneller te genezen van deze
nare ziekte. Eerder was te lezen in
de krant hoe Carlos en Roland Kikaberen weggaven bij Kinderdagverblijf
Ministek in Wilnis. De opbrengst
hiervan is uiteraard naar het fonds
gegaan. Komend jaar zullen de ondernemers nog meer acties ondernemen
om geld in te zamelen voor dit doel.
Één van de voorbeelden is de Kikasleutelhanger voor iedere verkochte
auto of nieuw project.

Fiat 500 BlackJack
Gereden versie: Fiat 500 TwinAir
Blackjack
Vermogen: 85 pk
0-100: 11,0 s
Top: 173 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 25,0 / 4,1 l/100km
BPM: geen
Prijs gereden model:
€ 17.895,00
Alternatieven: Citroën DS3,
Toyota iQ, Volkswagen Polo

Een mooi moment dus om te kiezen
voor een nieuwe 500 of ander Fiatmodel. Of voor een huis of nieuw
interieur. Om het even op de Blackjack
te houden; deze is nu te krijgen bij de
Fiat-dealer vanaf € 17.895,- en is in
elke kleur te bestellen zolang deze
maar matzwart is. Je krijgt onder
meer lederen bekleding, airco, stopand-go-systeem, sportuitlaat en optioneel ook meegespoten remklauwen.
De twee hebben ook een video
gemaakt met de Blackjacks. Zoek
op YouTube eens naar 'blackjacks
kooyman 110'.
Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285

www.autobedrijfkooyman.nl.

Studio110 Architectuur
Scholeksterlaan 110
3645 KE Vinkeveen
Telefoon: 0297-264155

Auto nieuws
Rijkswaterstaat en elektrisch: geen kortsluiting
Rijkswaterstaat heeft zes Mitsubishi i-MiEV´s in gebruik genomen.
Daarmee is de overheidsdienst
de eerste grote afnemer van
een in serie gebouwde elektrische auto in ons land. Met deze
aflevering bouwt Mitsubishi zijn
voortrekkersrol op het gebied van
elektrische mobiliteit verder uit.
De i-MiEV is de eerste in serie
geproduceerde elektrische auto in

ons land. Het innovatieve voertuig
is sinds december 2010 op de Nederlandse markt. Rijkswaterstaat
is dan ook de eerste fleetowner
die zes i-MiEV´s (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) in haar
wagenpark opneemt. Staatssecretaris Joop Atsma nam de sleutels
in ontvangst. Binnenkort leest u
meer over de elektrische Mitsubishi op deze pagina.

www.studio110.nl

En Route met Reuling
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.
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Bredere collectie pruiken, nieuw promotiemateriaal

Stichting Haarwensen reikte driehonderste pruik uit
Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of
een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Die zijn
namelijk erg duur en worden vaak maar voor een klein gedeelte vergoed. Stichting Haarwensen, een Mijdrechts initiatief, levert landelijk gratis haarwerken van hoge kwaliteit aan deze kinderen. Voor Stichting
Haarwensen was 2010 in alle opzichten een succesvol jaar: de driehonderdste pruik werd uitgereikt, de collectie is flink uitgebreid en er waren weer vele ludieke en hartverwarmde acties en donaties, waarmee ook
de kosten voor de verzorging van alle pruiken kon worden gerealiseerd.

WWW.DEGROENEVENEN.NL

erg trots op het resultaat. Iedereen
die nu een actie organiseert, kunnen
we voorzien van de nieuwe posters en
folders."

Mooijzo in Emmen. Tijdens de
Coebergh Roodharigendag in Breda
konden ‘redheads’ hun rode haardos
doneren aan Haarwensen, zodat er
nu ook een aantal rode pruikdragers
rondlopen.

Uit veel initiatieven blijkt dat de
stichting een warm hart wordt toegedragen. Zo leverden de Haringparty's
in Mijdrecht en Dieren respectievelijk
8.000 en 4.000 euro op. Advocatenkantoor Gijs Heutink Advocaten uit
Amsterdam adopteerde maar liefst
drie pruiken, in plaats van kerstkaarten. Rombout Kappers haalde met
twee knipacties meer dan 12.000
euro op. Op sportief gebied werden
diverse persoonlijke records nagestreefd, met het doel zoveel mogelijk
geld voor Haarwensen in te zamelen.
Mirjam Rolink en Ester van Delden
uit Emmen liepen de ‘Nijmeegse
Vierdaagse’ en organiseerden voorafgaand een knipdag in Kapsalon

DEZE KRANT IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

Saartje
De mascotte Saartje is inmiddels het
bekende gezicht van Stichting Haarwensen. Er is in korte tijd door het
hele land een netwerk opgebouwd
van meer dan 70 verkooppunten, het
merendeel kapsalons, waar Saartje
voor € 7,95 kan worden gekocht. De
opbrengst gaat geheel naar Stichting
Haarwensen. In De Ronde Venen is
Saartje te koop bij Wouda Fashion,
Dorpsstraat 65, Wilnis.

Patricia Burggraaf van Stichting
Haarwensen is erg trots op het
nieuwe promotiemateriaal dat vorig
jaar is geproduceerd. “Fotograaf
Ruben Timman heeft een prachtige
fotoshoot gedaan met twee pruikdragers, die op de verschillende posters
te zien zijn. Het zijn confronterende
posters geworden, maar ze laten in
één beeld zien waar Haarwensen
voor staat. De modellen zijn zelf ook

www.haarwensen.nl

2010 was een goed jaar voor de
Stichting Haarwensen, met veel ludieke
en hartverwarmende acties. Op de foto
links neemt initiatiefneemster Yvonne
de Boer van Stichting Haarwensen
op de Haringparty van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis uit handen van Micha
Verhagen een cheque in ontvangst.
foto rob isaacs

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 4
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41
47
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53
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57
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59
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63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
31

21

54

59

63

35

60

13

47

10

HORIZONTAAL:
1. Fluweel; 5. roofdier; 10. voor; 11. bloeiwijze; 12. geslacht; 14. voegwoord; 16.
doorschijnend weefsel; 18. drang; 20.
smalle opening; 22. bergweide; 23. lor; 24.
steensoort; 25. punt van een lijst; 27. manwijf; 29. schaamte; 30. gissen; 32. watervogel; 34. zwarte delfstof; 35. gewicht; 37.
leefregel; 39. hoofd van een mannenklooster; 42. boerderij; 44. ketting zonder einde;
46. gezicht; 48. gevuld; 49. kloosterlinge;
50. Trans-Europa-express; 51. levenslucht;
53. rangtelwoord; 55. deel v.h. spijsverteringskanaal; 56. coureur; 58. alles inbegrepen (Eng.); 60. spinnenwebdraad; 61.
sprookjesfiguur; 62. vierkant visnet; 63.
onvruchtbaar.
VERTICAAL:
1. Laag bij de grond; 2. muziekwerk; 3. grafvaas; 4. bolvormig; 6. gier; 7. schutsluis; 8.
homp; 9. afdeling in een krant; 12. deel van
een huis; 13. deelachtig worden; 14. luifel;
15. dunne reep vlees of vis; 17. zangstem;
19. elektrisch geladen deeltje; 21. cijfer; 26.
toverij; 27. aaneenschakeling; 28. extreem;
29. genoegen; 31. aanwijzend vnw.; 33.
vrouwelijk dier; 36. stortplaats; 37. rekenkundig getal; 38. drukinkt in poedervorm;
39. olienootje; 40. Spaans riet; 41. afdruk;
43. vod; 45. paard; 47. lof; 52. bericht; 53.
overwinning; 54. zeevis; 55. beest; 57. taxi
(Eng.); 59. watering.

Sudoku week 4
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 3
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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: Bezorger Tuinmeubelen
Organisatie: Rijkenberg Tuinmeubelen
Plaats: mijdrecht

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Relations Medewerker (32-40uur)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Accountmanager Luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Brandstofverkoper m/v Stoof Vinkeveen
Organisatie: Stoof Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Fulltime medewerker
Organisatie: Van Dam Bedrijfsdiensten
Plaats: Mijdrecht

Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales Support Medewerkster
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Klusjesman 65+er
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: DTP-er/Grafisch Vormgever
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een opzichter weg- en waterbouw
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Kredietacceptant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Krantenbezorgers Abcoude/Baambrugge
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Account manager retail
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Consultant Antenna
Organisatie: Antenna
Plaats: Alphen aan den Rijn

Functie: welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Installateur Beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek medewerker voor de nacht
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Leerling zeepbereider
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoopster slagerij Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen
Functie: Medewerk(st)er Retouren
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: SECRETARESSE (M/V)
Organisatie: Van Oostveen Medical
Plaats: Wilnis
Functie: Welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Puien Specialist (Staal)
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Zelfstandige buitendienstmonteur
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: PR & Communicatie Coördinator
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: schoonmaker parttime donderdagavond
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Ervaren 1ste of 2de automonteur M/V
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Fulltime Service monteur binnendienst met
administratieve vaardigheden
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Verkoopadviseur
Organisatie: The Phone House Uithoorn/Mijdrecht
Plaats: Uithoorn
Functie: Kia Verkooptalent voor onze vestiging in
Amsterdam Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: Financieel Administratief Medewerk(st)er
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wij zijn op zoek naar een Assistent-controller,
Ervaren administratief medewerker
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Account Manager KPN Data / IP (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Enthousiaste Wijkziekenverzorgende Abcoude
(24-32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude
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Mijdrecht – Karolus 2
Vraagprijs € 205.000,-- kk

Vinkeveen – Bisschop Koenraadstraat 66
Startprijs € 204.000,-- kk
Vraagprijs € 219.000,-- kk

Amstelhoek – Van Dijklaan 15
Startprijs € 225.000,-- kk
Vraagprijs € 249.000,-- kk

De Hoef – Merelslag 34
Vraagprijs € 249.000,-- kk

Goed onderhouden moderne en lichte
woning met bijzondere indeling: slaapkamer met inloopkast en badkamer op de
begane grond en woonkamer en keuken
op de verdieping. De garage bij de woning
is te koop voor :€ 25.000,-- k.k.

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op
de bovenste (tweede) etage van kleinschalig appartementencomplex. De ligging
is perfect te noemen, een rustige woonomgeving met veel groen én op
loopafstand van het dorpscentrum.

Op geweldig plekje in Amstelhoek gelegen
karakteristieke twee-onder-één-kap woning
met diverse authentieke details. De rivier de
Amstel en het gezellige winkelhart van Uithoorn liggen op loopafstand van de woning.

RUIME EENGEZINSWONING met o.a.
een sauna en 16 meter diepe achtertuin op
het zuiden. Gelegen in kleinschalige woonwijk AAN WATER met prachtig vrij uitzicht
over de landerijen.

Inhoud: 222 m³
Woonoppervlak: 84 m²
Kamers: 3

Bouwjaar: 1998
Woonoppervlak: 80 m²
Kamers: 3

Perceeloppervlak: 153 m²
Woonoppervlak: 90 m²
Kamers: 4
Meer info over verkoop bij opbod op
internet.

Perceeloppervlak: 153 m²
Woonoppervlak: 140 m²
Kamers: 5

Mijdrecht-Beltmolen 8
Vraagprijs € 535.000,-- kk

Wilnis – Herenweg 30
Vraagprijs € 625.000,-- kk

Vinkeveen – Demmerik 17
Vraagprijs € 625.000,-- kk

Vinkeveen – Donkereind 41
Vraagprijs € 1.495.000,-- kk

Op mooie locatie gelegen, garage
geschakelde DWARSKAP WONING met
o.a. een sfeervolle L-vormige living met
openhaard en massiefhouten parketvloer.
Zeer veel berg- en leefruimte, inpandige
garage, parkeergelegenheid op eigen
terrein en diepe tuin aan water.

Deze solide gebouwde VRIJSTAANDE
WONING ligt tegen het oude dorpscentrum
van Wilnis aan. De, bij de woning aangebouwde, garage met elektrische kanteldeur én de oprit zorgen voor voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein.

BUNGALOW met heerlijk vrije tuin en
bijzonder grote schuur. Op één van de
mooiste plekjes in Vinkeveen te midden
van boerderijen en landerijen, aan water in
visrijk gebied gelegen.

Via een lange oprijlaan bereikt u dit unieke
object, welke door ligging, grootte en indeling, diverse gebruiksmogelijkheden biedt.
Gelegen op een fantastische locatie aan het
eind van Donkereind. Bij de karakteristieke
woonboerderij horen o.a. een grote garage/
schuur en compleet ingericht gastenverblijf.
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Perceeloppervlak: 240 m²
Woonoppervlak: 165 m²
Kamers: 6

Perceeloppervlak: 376 m²
Woonoppervlak: 150 m²
Kamers: 5
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Perceeloppervlak: 1150 m²
Woonoppervlak: 116 m²
Kamers: 4

Perceeloppervlak: 3.860 m²
Woonoppervlak: 288 m²
Kamers: 9

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

U betaalt alleen de
werkelijke kosten
van ons advies

De Hypotheekshop wil, om belangenverstrengeling te voorkomen, niet dat haar werkzaamheden via provisies van geldverstrekkers
betaald worden. Daarom berekenen we alleen
de werkelijke kosten die aan uw advies
besteed zijn. Vooraf maken wij een duidelijke
inschatting van deze kosten, zodat u niet voor
verrassingen komt te staan. Krijgen wij tóch
provisie van een geldverstrekker, dan verrekenen we dat met u. Kom dus vandaag nog bij ons
langs voor een eerlijk advies, waarvoor u niets
teveel betaalt.

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

