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Wel zo makkelijk:
alle verzekeringen

onder één dak
Dansschool Nicole in actie tijdens Night Fever-avond bij Karwei
Met een zogeheten ‘flashmob’ heeft Dansschool Nicole woensdagavond jl. in bouwmarkt Karwei in Mijdrecht een speciale avond met
het thema Night Fever geopend. Behalve kortingen op het gehele assortiment, waren er die avond een DJ, een kraam met feestelijke
kleding van De Loods, een kraam van Sanalijn en kon men deelnemen aan een workshop schilderen met sjablonen. De Night Feverflashmob startte met enkele danseressen en al snel mengden zich –wat eerst argeloze toeschouwers leken– in het gezelschap,
totdat er uiteindelijk zo’n 100 dansers op de vloer stonden. De actie trok enorm veel bekijks.
foto rob isaacs

Verlies op grondexploitatie aanzienlijk teruggebracht

College bepaart negen miljoen met andere opzet Marickenzijde

MijdrecHT - Stadhouderlaan 26
Vraagprijs:
€ 225.000,- k.k.
Hoekwoning
Woonopp.: 105 m²

Tuinligging: west
Perceelopp.: 147 m²

zoek niet verder!

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel aan de gemeenteraad aangeboden om een
grondexploitatie vast te stellen. Deze berekening biedt financiële kaders waarbinnen het stedenbouwkundige plan voor 498 nieuwbouwwoningen in Marickenzijde wordt uitgewerkt. Met deze opzet kan negen miljoen euro worden bespaard. Het financiële tekort voor de gemeente, zoals berekend door adviesbureau DHV,
wordt zo aanzienlijk beperkt. Het college vraagt de gemeenteraad op 5 maart aanstaande in te stemmen
met de grondexploitatie.
Nieuwbouwlocatie Marickenzijde
ligt ten noorden van de kern Wilnis.
De realisatie van het plan voor deze
locatie is verdeeld in twee fasen. In
de eerste fase staat vanaf 2014 de
bouw van 498 woningen gepland. De
gemeente is nu met de ontwikkelaar
van de eerste fase in gesprek over
een definitief stedenbouwkundig plan
voor de nieuwe wijk. Voor de tweede
fase staan nog eens 450 woningen
in de planning. Het is niet bekend
wanneer deze tweede fase wordt
gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de
ontwikkelingen op de woningmarkt.
De grondexploitatie die nu door de
gemeenteraad wordt behandeld

betreft uitsluitend de eerste fase.
Uit de rapportage die adviesbureau
DHV in september 2011 heeft
gemaakt blijkt dat de planopzet

voor Marickenzijde na realisatie zou
kunnen leiden tot een verlies voor de
gemeente van ruim 13 miljoen euro.

Lees verder op pagina 3

foto invinkeveen.nl

gefeliciteerd! 10 jaar
frank@tweed.nl
(top-ontwerper/webontwikkelaar)

tot ziens bij

hans winter brillen
de lindeboom mijdrecht

ascol.nl
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Pastoor Kannelaan 58 te Wilnis

INLOOP AVOND
9 februari
18.30 tot 20.00 uur

Deze week ben ik op stap geweest met twee dames van GroenWest.
Woningcorporatie GroenWest, voorheen Westhoek Wonen, heeft twee woningen in de
verkoop die zowel interessant zijn voor huurders die willen kopen, als voor starters.
De eerste woning is een eengezinswoning aan de
Pastoor Kannelaan 58, aan de rand van Wilnis.
De woonkamer is ruim en heeft een deur naar
de tuin die van sierbestrating is voorzien. De
halfopen keuken ziet er netjes uit en heeft een
vijfpits gasfornuis met een oven. In de hal zitten
de meterkast en het toilet, dat onlangs nog compleet vernieuwd is.

over houdt. Hier hangt ook de CV ketel en is
er een mogelijkheid om je wasmachine en
droger neer te zetten. Je ziet van buiten niet
dat de woning van binnen zoveel ruimte biedt,
leuke woning waar je echt je eigen plekje van
kunt maken.
Afstand tot:

Aantal km:

We gaan naar de eerste verdieping, waar je drie
slaapkamers en de badkamer vindt. Waarvan
twee slaapkamers zich aan de voorzijde bevinden
en één ruime kamer aan de achterzijde. De badkamer heeft een ligbad met douche, een tweede
toilet, een modern wastafelmeubel met een dubbele wastafel. Hij is lekker ruim en vooral handig
is, dat er zelfs nog een kast is geplaatst waar je
handdoeken en dergelijke in kunt opbergen.

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,6
8,1
0,6
0,7
1,7

Facts & Figures

Pastoor Kannelaan 58, Wilnis
Koopprijs €168.750,- k.k.
(incl. 25% korting)
Woonoppervlakte 90 m2
5 kamers (4 slaapkamers)

De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste
trap. De indeling hier is erg praktisch.
Er is een ruime zolderkamer, die niet over de
gehele lengte van het huis is geplaatst, zodat je
aan beide zijkanten nog een enorme bergruimte

Kopen met korting en zekerheid:

Koopgarant
De twee woningen op deze pagina
worden aangeboden met Koopgarant; een speciale vorm van kopen
met een aantal voordelen: je krijgt
10% tot maximaal 25% korting op
de taxatiewaarde. Hierdoor heb je
dus een lagere hypotheek en lagere

maandlasten. Mocht je de woning
weer willen verkopen, dan zal
GroenWest de woning binnen drie
maanden weer terugkopen, zodat je
altijd de garantie hebt dat je woning
snel verkocht wordt. De terugkoopprijs wordt bepaald aan de hand

van een onafhankelijke taxatie. Is
de woning in waarde gestegen, dan
wordt de waardedeling gedeeld. En
als de waarde is gedaald wordt het
verlies gedeeld. De zelf aangebrachte voorzieningen in de woning komen
voor 100% terug naar de koper. Je
kunt dus heel wat aan je woning verbouwen, want dat is de investering
zeker waard. Een ideale regeling
om voor een leuk bedrag een ruime
een-gezinswoning te kopen.
De woning worden aangeboden aan
huurders van GroenWest en aan
starters.
Met starters worden inwoners van

De Ronde Venen bedoeld die:
• Geen zelfstandige woonruimte
achterlaten voor verkoop of verhuur
• Inwoner van de gemeente
De Ronde Venen zijn
• Tussen de 18 en 35 jaar oud zijn.
Als je aan deze eisen voldoet en je
bent op zoek naar een leuke woning,
dan kun je op donderdag 9 februari
tussen 18:30 uur en 20:00 uur de
woningen aan de Pastoor Kannelaan
58 in Wilnis en Souverein 8 in Mijdrecht geheel vrijblijvend bekijken.
Op deze avond zal GroenWest, een
makelaar en de Rabobank aanwezig
zijn om al je vragen te beantwoor-

den. Wanneer je een salarisstrook
meeneemt kan de Rabobank globaal
berekenen wat je kunt lenen.
Een mooie kans om je goed te laten
informeren over Koopgarant, een
aantrekkelijke oplossing voor het
kopen van een leuke woning.
Meer informatie over deze en
andere woningen met Koopgarant
krijgt men bij:

GroenWest
Rendementsweg 14
Mijdrecht
Tel. (088) 0129000
kopen@groenwest.nl
www.groenwest.nl

Souverein 8 te Mijdrecht
De tweede woning is ook een eengezinswoning. Deze ligt in Mijdrecht aan de Souverein 8
in de wijk Hofland.
Je komt binnen in de hal waar je
ook de meterkast, het toilet en een
handige bergkast vindt. De keuken
is ruim en ziet er netjes uit. Vanuit
de dichte keuken is er toegang naar
de woonkamer en naar de tuin. De
woonkamer is lekker licht door de
grote ramen aan de voor- en achterzijde. Er is een diepe tuin met een
vrijstaande stenen berging.
Op de eerste verdieping vind je drie
slaapkamers en de badkamer. De
badkamer is voorzien van een douche, wastafel en een tweede toilet.
De tweede verdieping is via een
vaste trap bereikbaar en hier is
een voorzolder met bergruimte. De
zolderkamer is bijzonder ruim en
heeft een velux dakraam.
Er is hier een mogelijkheid om
een vliering te maken zodat je nog

extra bergruimte kunt creëren als
dat nodig zou zijn.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,5
9,4
0,5
0,9
2,5

Facts & Figures

Souverein 8, Mijdrecht
Koopprijs € 174.375,- k.k. (incl. 25% korting)
Woonoppervlakte 110 m2
Perceeloppervlakte 160 m2
5 kamers (4 slaapkamers)
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

De dooi valt aan!
Een fris weekend, waarbij we met
een dooiaanval te maken krijgen.
Door een storing gaan we ander
weer krijgen, de vorst blijft nog
wel aanwezig maar ook zullen er
een paar sneeuw buien gaan vallen. De zaterdag ziet er eigenlijk
het best uit, met aardig wat zon
en in de nacht nog matige vorst en
overdag lichte vorst, er komen een
wel een paar wolken overdrijven.
De zondag verloopt niet zo mooi,
veel wolken en aardig wat kans op
neerslag in de vorm van sneeuw.
Zaterdag wordt een wisselend
bewolkte dag met aardig wat zon.
De maximum temperatuur zal tussen de –2 en 0 graden zijn, en de
minimale temperatuur tussen de
–5 en –8 graden. De wind is zwak
tot matig en komt uit noordoostelijke richting.
Zondag is het een goed bewolkte
dag, met soms een bui. Wel zitten er nog wat gaten tussen de
wolken, waar dan de zon doorheen
kan komen. De buien zorgen dan
voor wat sneeuw. De maximum
temperatuur zal tussen de –3 en
0 graden liggen, en de minimum
temperatuur ligt tussen de –1 en
–5 graden. De wind is matig van
kracht en komt uit zuidoostelijke
richting.
Het is en blijft een poging tot een
dooiaanval, maar de dagen daarna
zijn nog vrij onzeker. Zoals het
er nu naar uit ziet, hebben we de
eerste paar dagen nog winters
weer met lichte tot matige vorst.
En na dinsdag ziet het er weer
anders uit door een westelijke
stroming die op de loer ligt.

Agenda Kort
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Wouter Kroese nieuwe voorzitter Jongeren Advies Commissie (JAC)
Wouter Kroese is de nieuwe voorzitter van de Jongeren Advies Commissie JAC. Tijdens de vergadering van
vorige week donderdag nam hij de voorzittershamer over van Vincent Veenenberg, die sinds augustus 2009
lid wasvan de Jac, waarvan de laatste anderhalf jaar als voorzitter. Hij verlaat de JAC omdat hij vanwege
zijn studie verhuist naar een andere gemeente.
Wouter wil graag nieuwe stappen
maken met de JAC en wil vooral
inzetten op een beter contact met
de Raad en het College. “Nu we
onder Vincent's voorzitterschap
de naam van de JAC weer op de
kaart hebben gezet en de middelen
aanwezig zijn om onze achterban
te bereiken, is het belangrijk dat
we onze belangrijkste taak weer
gaan oppakken: adviseren! Daarbij
hebben we veel nieuwe leden nodig
en is het vooral urgent dat we jongeren uit Baambrugge en Abcoude
kunnen vinden die ons hierbij willen
helpen; nu zij deel uitmaken van
onze nieuwe gemeente zien we ze
ook graag vertegenwoordigd in de
JAC.”
Vincent Veenenberg gaf aan trots te
zijn op wat er de afgelopen jaren is
bereikt. “Vooral op het gebied van
social media hebben we veel voor-

Besparing Marickenzijde
Vervolg van voorpagina
Dit verlies is met dit voorstel teruggebracht tot ongeveer vier miljoen
euro door wijziging van een aantal
uitgangspunten. Zo wordt voorgesteld
om de Wethouder van Damlaan niet
in te richten als hoofdontsluitingsweg
maar de belangrijkste verkeersaansluiting van de wijk aan te leggen
via de Mijdrechtse Dwarsweg. Uit
onderzoek is gebleken dat verkeer
zich ook op deze wijze zonder problemen kan verplaatsen. Daarnaast
wordt bespaard door het vervangen
van bruggen door zogenaamde ‘duikerbruggen’; buizen onder straat die
watergangen met elkaar verbinden.

uitgang geboekt. Ook de fietslampen actie en de Design Contest voor
nieuw promotiemateriaal waren
succesvol en zorgden voor meer
naamsbekendheid. Dit alles moet
leiden tot meer tweerichtingsverkeer tussen de JAC en jongeren uit
onze gemeente.”
Ben je tussen de 15 en 23 jaar,
woonachtig in de Gemeente De
Ronde Venen en wil je meepraten
over belangrijke zaken zoals woningbouw voor starters, woonwensenonderzoek, jongerenwerk, de
Fabriek/Tumult, sportvoorzieningen,
recreatie voor jongeren en meer?
Ben jij op zoek naar een uitdagende
bijbaan waarin je veel kunt leren op
het gebied van politiek, journalistiek en communicatie? Dan is de
JAC iets voor jou!
Kom langs op één van de vergaderingen. De eerstvolgende is op 23

Reizen met Connexxion nu ook supereenvoudig
te plannen via Google Maps
Vervoersbedrijf Connexxion heeft
al zijn routes zichtbaar gemaakt
op Google Maps. Zowel buslijnen,
als ook tram- en treinroutes.
Reizigers van Connexxion kunnen
daardoor handig hun reis op een
geheel eigentijdse manier plannen.
Elke dag worden ongeveer 850
Connexxionlijnen en 40.000 ritten in
Google Transit getoond. Daarmee kan
Connexxion, de grootste Nederlandse
streekvervoerder, zich op Google
Maps meten met de vervoersbedrijven in grote Amerikaanse steden als
New York, Chicago en Dallas.

Door deel te nemen aan Google Transit wil Connexxion haar reizigers een
andere manier van plannen aanbieden
op een eigentijds en aansprekend
platform. Als je gewend bent om
bijvoorbeeld je autoroute te plannen
via Google Maps, is het logisch dat je
voor het openbaar vervoer dezelfde
manier van plannen gebruikt.
In Google Maps kun je plannen vanaf
de kaart of het satellietbeeld. Met
een rechtermuisklik selecteer je een
vertrekpunt en een bestemming.
Vervolgens klik je op het bus-icoon
en zie je de mogelijkheden voor het
openbaar vervoer.

Op www.derondevenen.nl staat onder
leven en werken, Projecten, Marickenzijde de laatste informatie over dit
project.

Colofon

Zaterdag 4 februari 2012

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Zondag 5 februari 2012
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Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

februari om 20 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht. Of stuur een
e-mail naar info@jacderondevenen.nl
Zie voor meer informatie:
www.jac-derondevenen.nl en de
Facebook-pagina.

“Marickenzijde wordt ingericht met
natuurvriendelijke oevers. Dit is een
van de kostenbesparende aanpassingen die tegelijkertijd karakter en
kwaliteit aan de wijk geven. Dat zijn
oplossingen waar ik me hard voor
maak. Zo zijn we kostenbewust én
waarborgen we de stedenbouwkundige kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid in het project,” aldus wethouder
David Moolenburgh.

Dit weekend in De Ronde Venen:

• Branco's Hairstyling bij Lutz Fashion,
Vinkeveen
• Immitsj Live, AJOC-gebouw, Mijdrecht
• Dansavond, De Vijf Bogen, Baambrugge

Wouter Kroese (links) volgt Vincent
Veenenburg op als voorzitter.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk: Dijkman Offset, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink
Rits
Vanaf het moment dat ik
Monique in haar glansrol in Turks
Fruit zag, heb ik iets met haar.
Het zal ’em er wel in zitten dat
ook ik met m’n vriendinnetje
door Amsterdam fietste en dingen deed die ik mijn zonen later
het liefst zou verbieden, maar
toch wel weer welwillend toestond. Wel gebiedt de eerlijkheid
mij te zeggen dat een vaderlijk
verbod, net als toen ik de leeftijd
van de junioren had, geen fluit
uitmaakte. Ik en ook zij deden
wat ze leuk en leerzaam vonden,
zonder daar de oude mee lastig
te vallen.
Het duimzuigende meisje dat
verschrikkelijk lief met opgetrokken benen in haar mandje
lag staat nog steeds op mijn
netvlies gebrand. Ook bewaar ik
leuke herinnering aan de scène
die de vader op de Radetzkymars speelde. “Tieten kont,
tieten kont.”
Maar ook haar bijdrage als
Lobke van Zweden in de serie
naar de gelijknamige roman ‘Sil
de strandjutter’ roept een warme
genegenheid voor een vakvrouw
als zij op. Ik kan er niets aan
doen, het is nu eenmaal zo. Mijn
echtgenote kent mijn genegenheid voor Monique, glimlachend
geeft ze het antwoord van Monique op de vraag die ik haar ooit
zo graag had willen stellen.
Nu, jaren later ben ik lid van
Omroep Max. De tand des tijds is
ook aan mij niet voorbij gegaan.
De afgelopen tijd maakte men
mij via het clubblad, blij en
verheugd. Er zou een nieuwe
serie het licht gaan zien. Dokter
Deen. Mijn idool in de hoofdrol,
reikhalzend keek ik er naar uit.
Maandagavond nam ik dan ook
plaats op de bank, naast vrouw
Vink, om samen de hernieuwde
kennismaking met een groot actrice aan te gaan. Ik verwachtte
er veel van, maar gaandeweg
raakte ik het beeld dat ik van
Monique nu eenmaal heb geheel
kwijt. Mobiele telefoons in de
kerkbanken, een vrijscène onder
een dekbed, geklungel met hout
op het strand; het wond me niet
op. Mijn idool zelf herkende ik
ook niet meer. Het onschuldige
is er af. Zonder daar overigens
tijdens de eerste uitzending rijpheid voor in de plaats te zetten.
Ik denk dat mijn idool, maar ook
ik, onze Max hebben bereikt.
Het leert mij dat je herinneringen
aan vroeger moet koesteren en
niet moet zoeken en vergelijken
in het heden. Onthoud daarbij
zeker de dingen die er echt toe
doen. Zoals die, dat je na het
ontbloten van je geslachtsdeel,
voor welk doel en welke reden dan
ook, je de uiterste nauwkeurigheid
moet betrachten bij het dichtmaken
van je rits...
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Jan van Breukelen te
gast bij Horzion
Op zondag 5 februari kan men bij
Horizon luisteren naar een gesprek
van Henk Oudshoorn met Jan
van Breukelen, lange tijd CDAwethouder in onze gemeente. Henk
gaat met hem in gesprek over zijn
motivatie om wethouder te willen
zijn. Jan van Breukelen geeft zijn
visie op een aantal levensvragen.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Abcoude

DE GROENE VENEN

Annika, ijskoud de beste
De eerste wedstrijd van 2012
georganiseerd door LR en PC De
Ronde Venen is achter de rug. Op
zondag 29 januari werd de wedstrijd verreden op Lucky Stable
in Mijdrecht. Op deze ijzig koude
zondag gingen we van start met de
Z-ruiters. Beide proeven werden
gewonnen door Marijke van Soest
en haar paard Ramon. Er kwam
één Z-pony aan de start, Yoeki Bos
verzamelde met haar proeven 201
en 207 punten.
Daarna werd gestart met de M1
paarden en pony’s. Bij beide proeven was Moniek Nieuwendijk met
haar paard Joey de sterkste. Bij
de pony’s in deze klasse is eerste
proef gewonnen door Emma Vork
en de tweede door Tess Verweij. Bij

Aspiranten De Vinken schaatsen clubrecords
de L1/L2 paarden werd de eerste
proef gewonnen door Mona van
der Meer Mohr met Wilson en in
de tweede proef ging de winst naar
Anita de Haan-Groenveld met Hubinstein. In de B/L1 pony’s werden
beide proeven gewonnen door Demi
de Koning met Avanti. Bij de B
paarden werden beide proeven gewonnen door Annika Steenstra met
haar Friese hengst Kasper. Door
haar hoge score won zij de dagprijs,
een mooie gesponsorde deken van
de ABN- AMBRO bank. De sponsors
van deze dag waren Horsemopolitan en de ABN- AMBRO bank. De
volgende wedstrijd vindt plaats op
22 april 2012. Inschrijven via

www.lrpcderondevenen.nl.

Peuter- en kleuterviering in Cosmas &
Damianus Kerk
Op zondag 5 februari wordt in
de Cosmas & Damianuskerk in
Abcoude een viering georganiseerd
speciaal voor kinderen tot ongeveer
6 jaar en hun ouders. Het biedt een
mooie gelegenheid om samen met
je kind(eren) op een speelse wijze
met bijbel en geloof bezig te zijn.
Deze zondag vertellen en spelen
we een verhaal over wat veel is en
weinig. En neem je een centje mee?
Die kan je nog nodig hebben!
De viering duurt ongeveer 30 minuten en na afloop is iedereen welkom
voor koffie/thee/limonade en koek.
Voor de kinderen is er gelegenheid
om te tekenen en te spelen. Verhinderd op 5 februari? De volgende
viering is zondag 15 april.

Mijdrecht

Vrouwenkoffieochtend bij
Gemeente ‘de Weg’

Annika Steenstra met haar Friese hengst Kasper

Bram Flick (13) uit De Hoef zit
in de Atheneumbrugklas van het
VeenLanden College in Mijdrecht.
Maar afgelopen zomer werkte hij
tijdens zijn hele vakantie als acteur
in de film ‘Achtste groepers huilen
niet’, gebaseerd op de bestseller
van jeugdschrijver Jacques Vriens.
Nu is het zo ver dat de film klaar is.
Morgenmiddag 4 februari vindt de

www.de-vinken.nl.

De Duikelaar thuis aan het Tuinderslaantje

première plaats in het Tuschinski in
Amsterdam en loopt Bram samen
met vele BN'ers over de rode loper!
Bram vertolkt de rol van Laurens,
een zachtaardige knappe jongen en
de beste vriend van hoofdrolspeelster Akkie die leukemie heeft. De
film komt vanaf 15 februari in de
bioscopen; de trailer kun je zien op

www.achtstegroepersdefilm.nl
Peuterspeelzaal De Duikelaar is
gestart op de nieuwe plek aan het
Tuinderslaantje in Vinkeveen. De
peuters en leidsters voelen zich
inmiddels helemaal thuis in hun
nieuwe speelzaal, een nieuwe omgeving maar met vertrouwd speelgoed. Om hun nieuwe speelzaal aan
iedereen te laten zien waren er
open ochtenden, waar kinderen met
hun ouders konden komen kijken
en spelen. Zo konden ouders zien
dat De Duikelaar een veilige en
uitdagende speelomgeving biedt. De
Duikelaar biedt net als alle andere

Mijdrecht

Dinsdag 7 februari is het weer tijd
voor de bingoavond van toneelvereniging OKK. Er zijn weer vele
prijzen te winnen. Naast de oude
vertrouwde prijzen zijn er dit keer
ook een aantal VVV- bonnen te winnen. De avond zal gehouden worden
in partycentrum De Meijert te
Mijdrecht en start om 19.45 uur.

schaatsen waren ondergebonden,
konden de kinderen kiezen om te
schaatsen op de wedstrijdbaan of
op het ijshockeyveldje. De helft ging
lekker fanatiek schaatsen en zag
je op de wedstrijdbaan. Terwijl de
andere helft het al snel bekeken
had en zittend op de schaatshulprekjes nieuwe vrienden aan het
maken was. Zo werd er naast het
schaatsen van clubrecords ook nog
aan de PR gewerkt van de korfbalvereniging.
Voor meer informatie en foto’s kijk
dan eens op onze internetsite:

Bram Flick zaterdag op rode loper
bij Tuschinksi

Op woensdag 15 februari komt
Carolle Watson op de vrouwenochtend bij Gemeente 'De Weg’ spreken over ‘Gods verlangen in mijn
leven’. De ochtend begint om 10
uur. Er is oppas voor de kinderen.
Om 9.30 uur staat de koffie klaar.
U bent van harte welkom en neem
gerust (een) vriendin(nen) mee!
Adres: Industrieweg 38F, Mijdrecht (ingang links naast Karwei).
Voor info zie: www.deweg.net

Bingo bij OKK
in De Meijert

De aspiranten van korfbalvereniging De Vinken zijn een avond op
stap geweest. Aangevoerd door
een enthousiaste leiding werd er
fanatiek geschaatst. Naast korfbaltrainingen en -wedstrijden doet De
Vinken nog meer voor de jeugd. Er
wordt zo’n vier keer per jaar in elke
leeftijdscategorie een gezellige
avond georganiseerd. Zo hebben de
aspiranten eerder dit jaar al records
gebroken met bowlen. Dit keer konden de schaatsen uit het vet. Onder
aanvoering van de aspirantencommissie werd er afgereisd naar de
schaatsbaan in Haarlem. Nadat de

Wethouder Erika Spil neemt kijkje bij scouts in
Mijdrecht
Wethouder Erika Spil heeft een bezoek gebracht aan Scouting Jan van
Speyk in Mijdrecht. Tijdens het bezoek van de wethouder waren verschillende
groepen met hun programma bezig in en rond de boerderij. Mevrouw Spil
kreeg te horen dat de groep al vanaf 1980 in het clubhuis – in de volksmond
‘de boerderij’ – huist. Daar zijn veel aanpassingen gedaan door de leden zelf
en een aantal grote klussen zijn opgeknapt door aannemers. De Jan van Speyk
is erg blij met hun plek in Mijdrecht. Wethouder Erika Spil vond het erg leuk
om de kinderen op de boerderij bezig te zien: “Ik vind Scouting een erg leuke
organisatie, waar veel jeugd een leuke tijd heeft. Daarbij leren ze ook nog veel
op weg naar zelfstandigheid.” Meer weten over de Jan van Speyk of wil je
misschien lid worden? Kijk dan op www.janvanspeykgroep.nl.

speelzalen van stichting Speel Wijs
een plek waar peuters een goede
voorbereiding krijgen op de basisschool, waar uitdagende activiteiten
worden aangeboden en waar een
duidelijk pedagogisch beleid is.
Bent u geïnteresseerd maar kon u
niet naar een van de open ochtenden, geen probleem. U bent ook
op een ander tijdstip en ook op de
andere speelzalen van Speel Wijs
in Mijdrecht en Wilnis van harte
welkom.
Kijk op www.stichting-speel-wijs.nl en
maak een afspraak.
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Louette Albers 50 jaar
bij Gymnastiek Vereniging Abcoude
Zaterdag jl. werd in de Kees Bon
zaal de onderlinge wedstrijd van
Gymnastiek Vereniging Abcoude
gehouden. Voor de turnsters van
de selectie turnen en acrogym
een goede voorbereiding op het
komende wedstrijdseizoen en voor
de recreanten turnen en jongste
acrogymnasten een spannende wedstrijd waar hard voor gewerkt was.
Voor iedereen was er een herinneringsvaantje. Alle medaillewinnaars
staan genoemd op de website

www.gvabcoude.nl.
Tevens was er een jubilaris: bestuurslid Louette Albers is 50 jaar
lid van de vereniging en bij zo’n
mijlpaal moest toch even worden
stil gestaan, tot haar grote verrassing! Tijdens de prijsuitreiking
werd er opeens een erehaag door

de turnsters gevormd en daar werd
Louette doorheen geloodst. In het
bijzijn van de lokale omroep ROSATV werd zij in het zonnetje gezet,
met een erespeldje van de KNGU,
een gedicht, een bronzen beeldje
van een turnster en een grote bos
bloemen!
Louette begon als jeugdlid bij
gymnastiekvereniging Abcoude en
ging als 17-jarige in het bestuur,
waar zij nu nog steeds deel van uit
maakt. Ze is zeer betrokken bij wat
er gebeurt binnen de vereniging
en is altijd erg attent als het gaat
om het sturen van een kaartje, een
bedankje of kadootje voor iemand
die het verdient. Daarnaast geeft
zij ook met veel plezier gymles aan
de peuters en kleuters. Kortom: een
waardevol lid van de vereniging.

Open avonden VLC weer drukbezocht
Voor de leerlingen in groep 8 is het
een drukke tijd. Binnenkort doen
zij de CITO toets en maken zij een
keuze voor een middelbare school.
Een belangrijke keuze, want welke
school past bij jou? Het VeenLanden College deed haar deuren open
voor deze leerlingen en hun ouders.
Tijdens de open avonden in Vinkeveen en Mijdrecht kregen zij een
warm welkom.
De algemene presentatie werd
ondersteund door de schoolband en
de danseressen van de High School
Musical die in april vertoond wordt
op het VeenLanden College. De
rector Ruud van Tergouw oogde
trots, trots op zijn school en de
leerlingen. En niet voor niets, in elk
lokaal en zelfs in de gangen was er
iets te beleven. Brugklasleerlingen
gaven rondleidingen, leerlingen uit
de bovenbouw toonden trots hun
sectorwerkstuk, anderen deden
natuurkundige proeven of vertoonden hun kunsten in het snijlab. In de
muzieklokalen werd gezongen en in
de lokalen voor beeldende vorming

kon elke leerling uit groep 8 een
bijdrage leveren aan een kunstwerk
dat binnenkort in de gang komt te
hangen. Aan de slag met zwaartekracht in het technieklokaal of de
benen strekken in de gymzaal; het
kon allemaal.
Dan gaven enthousiaste docenten
nog presentaties over het entreprenasium, de ondernemende mavo
en de Anglia Master Class, drie
nieuwe vormen van onderwijs die
op dit moment een pilot hebben op
het VeenLanden College.
Dat de leerlingen uit groep 8 ogen
en oren tekort kwamen en nog veel
meer wilden weten, blijkt wel uit
het grote aantal aanmeldingen voor
de lesjesmiddag op 22 februari.
Marga Hoohenkerk, brugklascoördinator, is heel blij met de grote
opkomst en belangstelling uit de
hele regio. “Zo’n open avond is een
leuke gelegenheid om te laten zien,
wie en wat we zijn en waar we voor
staan, een open veilige school, die
voortdurend in beweging is, altijd
op zoek naar beter.”

Try-out Murth Mossel in De Meijert
groot succes

Kort nieuws
Mijdrecht

Hulpverleningszondag
in 'de Wegwijzer'

Spontaniteit en improvisatie kenmerkten vrijdagavond de try-out van
‘Gunstige Ligging ten opzichte van De
Wereld’, de nieuwe show van Murth
Mossel (hier op de foto met Erelogeverslaggever Peter Schavemaker). Zo
speelde de cabaretier met het publiek
een spelletje ‘Ik ga naar een onbewoond eiland en ik neem mee…’,
waarbij hij aan verschillende mensen
in de zaal vroeg wat ze mee zouden
nemen. De antwoorden waren veelal
hilarisch. Later in de voorstelling
kwam hij er in een andere context
op terug, waarmee hij de show tot
maatwerk bracht.
Zijn spel met publiek beviel goed,
want men reageerde spontaan en
lachte daverend. “Iedereen die
vanavond bij mijn show in Mijdrecht
was, bedankt voor de aandacht en de
lach!” meldt de artiest later op Twit-

ter. Hij heeft eveneens van de voorstelling genoten. “Ik heb nog nooit
een avond zo gelachen,” verzucht een
keurige heer in pak tevreden, terwijl
hij met dvd’s in de hand en zijn vrouw
aan de arm naar de uitgang loopt. Om
hem heen knikken de mensen instemmend; Murth Mossel is in Mijdrecht
een groot succes gebleken.
De volgende voorstelling van Stichting Cultura vindt plaats volgende
week vrijdag 10 februari in De Boei
van Vinkeveen. Dan verzorgt de
stichting een optreden van The Amazing Stroopwafels. Kaarten kosten
11 euro en zijn nog zeer beperkt
beschikbaar bij boekhandel Mondria
in Mijdrecht, drogisterij De Bree of
De Boei in Vinkeveen en via

Sinds de watersnoodramp van
februari 1953 staat in de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland één dag in het jaar in
het teken van hulp aan de naaste
in nood. Op zondag 5 februari is
student H. Carlier uit Hilversum te
gast in De Wegwijzer in Mijdrecht
en zal in beide diensten voorgaan.
In de morgendienst, die om tien
uur begint, gaat de preek over de
geschiedenis van Zacheus (Lucas
19:1-10).
De middagdienst begint om vijf
uur. Dan is de schriftlezing uit
Richteren 11: 28-40, over de
geschiedenis van de richter Jefta
, die door een onbezonnen gelofte
zijn dochter in het ongeluk stort.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Bekijk ook de
website van de kerk op
www.CGKMijdrecht.nl.
Via deze site is het ook mogelijk
om de diensten thuis te volgen, als
het niet mogelijk is om naar de
kerk te gaan, of om laagdrempelig
kennis te maken met de kerk.

www.cultura-drv.nl.

VeenLanden College in business
Uit handen van de Vecon heeft de rector van het VLC het certificaat
Vecon business school voor de Havo/VWO bovenbouw ontvangen. In de
hal van het VeenLanden College was een groep leerlingen getuige van
deze bijzondere dag voor de school.

Vinkeveen

Heijman en Dam winnen zesballentoernooi

In de praktijk van de lessen houdt
dit in dat de school leerlingen
kennis laat maken met het bedrijfsleven en hen ondernemersvaardigheden gaat aanreiken en dat deze
vaardigheden in de praktijk gebracht gaan worden met behulp van
het maken van een ondernemingsplan dat extern wordt getoetst.
Van onderbouw naar bovenbouw
Leerlingen onderbouw merken er
het volgende van: er wordt een
ondernemer uitgenodigd in de klas
of leerlingen gaan een dagdeel
op bezoek bij een commerciële
organisatie. Tevens krijgen zij een
uitgebreide voorlichting over de
inhoud van de economische vakken
en de beroepsmogelijkheden in de
economische sector.

Bovenbouw
Leerlingen in de hoogste klassen
zullen onder andere gaan handelen op de beurs, zullen tenminste
deelnemen aan lezingen van twee
gastsprekers uit verschillende bedrijfstakken. De leerlingen bovenbouw maken een ondernemingsplan
dat extern wordt getoetst.
Tevens dienen ze de drie modules af
te ronden te weten presentatievaardigheden, Excel vaardigheden en
dienen ze deel te nemen aan het officiële diploma elementair boekhouden. Ook zal er een samenwerking
worden opgezet tussen het VLC en
het Hoger Beroeps Onderwijs en
het Wetenschappelijk Onderwijs
met betrekking tot de verschillende
studiemogelijkheden.

Martie Heijman en Teus Dam zijn
de winnaars geworden van het zesballentoernooi 2012 van Biljartclub
de Merel. Maar liefst 16 spelers en
speelsters plaatsten zich zaterdag jl.
voor de finales. In de C-poule ging
Teus Dam met de eer strijken; in
de B-poule won Martien Heijman.
De pijzen waren weer prachtig.
Biljartclub de Merel kijkt terug op
een geslaagd toernooi, met dank
aan de vrijwilligers voor het tellen
en schrijven en Caty Jansen voor de
organisatie.
Biljarten D.I.O
Het driebanden toenooi van D.I.O
en Café de Merel is zondag jl. van
start gegaan. De eerste kwartfinalisten zijn al bekend: Ton Driehuis,
Wil Bouweriks, Eduard van Heuven
en Gijs Rijneveld. U kunt zich nog
opgeven voor het driebanden toernooi via onderstaand telefoon nummer, maar wees er snel bij want vol
is vol, dat wil zeggen tot de 64 deelnemers en dan stopt de inschrijving.
Café de Merel, Arkenpark MUR,
Vinkeveen, tel. 0297-263562 en
0297-264159.
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Michelle Meelker, Wim Meelker, Iris van Beek
en Chantal van Beek vertoefden vrijdag jl. voor
het eerst langer dan een minuut onder water.
Het viertal had een introductieduik gewonnen
bij duikvereniging Scubadoe ‘de Venen’ in het ’t
Kikkerfort in Breukelen. Daar worden ook duikopleidingen gegeven door duikschool Airdiving.
Michelle vond het ontzettend spannend. Iris en
Chantal vonden de introductieduik zo leuk dat ze
misschien hun brevet gaan halen.
Info op www.airdiving.nl

Dit jaar is op de Sint Jozefschool in Vinkeveen voor het eerst een open podium georganiseerd. Dit is een leuke manier
voor de kinderen om hun talenten te laten zien en op een andere manier met elkaar bezig te zijn. In de loop van het
schooljaar hebben al diverse uitvoeringen op school plaatsgevonden. Om het voor ouders, opa’s en oma’s, oppasmoeders etc. mogelijk te maken om de optredens bij te wonen, worden er ook voorstellingen in De Boei en Maria Oord gehouden. Woensdag jl. lieten de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hun talenten zien in de Boei. Dit varieerde van
live zingen tot playbacken en (break)dansen, van blokfluit tot drum bespelen. Er was tevens een heuse goochelact.
De kinderen genoten met volle teugen van elkaars optreden. Aan het einde mochten de kleine artiesten nog met z’n
allen op het podium om het welverdiende applaus in ontvangst te nemen.

Bowlingvereniging Mijdrecht is tijdens de landelijke finale van de Stedenontmoeting geëindigd op de zevende plaats. Een mooie prestatie van een
enthousiast team!

Ook dit jaar deden de kinderen van de Protestantse kerken uit Vinkeveen met drie groepen
mee aan Sirkelslag, het landelijke themaspel van JOP, de jongerenorganisatie van de
protestantse kerk in Nederland. Dit jaar was het thema ‘Helden’ en de zin die uiteindelijk
gevonden moest worden luidde ‘Helden voor Altijd’. Landelijk deden er meer dan 150 groepen mee. In de regio Utrecht/ Noord-Holland (44 groepen) eindigden de onze Vinkeveense
helden op de plaatsen 7, 14 en 22.

Woensdagmiddag jl. heeft een voorbijganger op de Ringdijk Tweede
Bedijking in Mijdrecht de hulpdiensten gealarmeerd voor een
gewonde zwaan. De dierenambulance was samen met de brandweer
snel ter plaatse en besloten werd een hoogwerker in te zetten. De
zwaan bleek met zijn gewonde vleugel vast te zitten aan het ijs. Een
medewerker van de dierenambulance heeft met een net de zwaan
gevangen, maar vermoed werd dat het dier het hachelijke avontuur
niet zou overleven.			
foto peter bakker

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
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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. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Wereldproduct voor Valentijn
Het wereldproduct van de maand februari
is goddelijk en komt uit de hemel. Zo lekker zijn de ‘heavenly chocolate haerts’; of
ze nu wit zijn met ‘strawberry’ vulling of
gewoon melk of puur. Ze zijn heel geschikt
om op Valentijnsdag weg te geven of om
jezelf mee te verwennen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer Valentijnscadeaus te koop in de wereldwinkel. Kleine
dingetjes om een gebaar mee te maken, maar
ook mooie sieraden en vriendschapsbeelden
als je jouw lief echt wil verwennen. Ben je niet
er niet zo zeker van dat je liefde beantwoord
wordt, dan kun je een mooie kaart kopen en
als Valentijn versturen. Kaarten zijn er naast
talloze andere hartendiefjes.
Over het Valentijnfeest doen trouwens verschillende verhalen de ronde. Eén zo’n verhaal zegt
dat het gebruik heel oud is en stamt van het
begin van onze jaartelling. Volgens dat oude
gebruik werden in de vruchtbaarheidsmaand
februari geslachtsrijpe jongens en meisjes aan
elkaar gekoppeld om samen het feest door te
brengen en dan samen de bosjes of een grot in
te duiken.
Inmiddels is het een braaf feest geworden dat
in heel Europa gevierd wordt en gekoppeld is
aan de naam van de heilige Valentijn die op
14 februari stierf. Nu geven veel jongens en

meisjes elkaar anoniem een bloem, een kaart
of cadeautje. En je beste vriend of vriendin en
ook je moeder kun je verwennen met die lekkere eerlijke chocoladehartjes van de wereldwinkel. Met vulling kosten ze € 3,79 en zijn ze
melk of puur dan kosten ze € 3,25.
De wereldwinkels in De Ronde Venen zijn te
vinden in Abcoude aan de Brugstraat 9 en in
Mijdrecht aan De Passage 14.

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Tel. 0294 284394

www.wereldwinkelderondevenen.nl
Tel: 0297-293799

José Degens 25 jaar actief in fysioland
door paul bosman

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

Alzheimer Café op 8 februari in Vinkeveen
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op
woensdag 8 februari 2012 in Zorgcentrum
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café
is open vanaf 19:30 uur. Het thema van deze
avond is: “Van familierelatie naar zorgrelatie”
Dementie heeft een grote invloed op het leven
van mensen met dementie en op dat van hun
familie. Een dementerende wordt naarmate
het ziekteproces vordert steeds afhankelijker
van zijn omgeving. Ook voor de partner of de

kinderen is het proces ingrijpend. Zij krijgen te
maken met een continu proces van verlies en
veranderende zorgtaken.Onder leiding van een
deskundige wordt in het Alzheimer Café ingegaan op deze problematiek en worden adviezen
gegeven. Er is muziek, koffie en gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
Meer informatie: Esther Smit, Coördinator
Steunpunt Mantelzorg Stichting De Baat, tel.
0297-230280 (alleen ma/di).

Kinderjury van start: stem mee op je favoriete boek
Kan jij ook niet wachten om te stemmen op
je favoriete boeken? Deze week is de Nederlandse Kinderjury weer gestart. Alle kinderen
tussen de 6 en 12 jaar kunnen meelezen voor
de Kinderjury en stemmen op hun favoriete
boeken! In alle vestigingen van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen kunnen kinderen weer
meelezen voor de Kinderjury en de bijbehorende boeken lenen. De boeken die meedoen,
zijn te herkennen aan het stickertje met het
Kinderjurylogo.
De kinderen die mee willen lezen voor de
Kinderjury kunnen zich vanaf 1 februari inschrijven bij de Bibliotheek. Ze krijgen dan een

stemboekje waarin ze kunnen bijhouden welke
boeken ze gelezen hebben. Voor ieder gelezen
boek kunnen de kinderen een formulier invullen
met wat ze van het boek vinden. Deze briefjes
worden in de Bibliotheek opgehangen zodat
andere kinderen kunnen zien wat de favoriete
titels zijn. De stemperiode loopt t/m 11 mei. Als
je stemt maak je kans op leuke prijzen. Stemmen kan via internet: www.bibliotheekavv.nl of
via het stemformulier (vanaf begin mei).
Meer informatie over de Kinderjury vind je bij
de bibliotheek, via de website van de bibliotheek www.bibliotheekavv.nl en via de website
van de Kinderjury www.kinderjury.nl.

Amnesty Collecte ook in De Ronde Venen
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 12 t/m 18 februari haar jaarlijkse
collecte. Landelijk gaan zo’n 24.000 collectanten dit jaar steun vragen voor het werk van Amnesty.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty’s werk
blijft helaas nog hard nodig.

Collega’s noemen haar energiek, ze staat voor iedereen klaar
en ze is, ook al schijnt de zon niet, altijd vrolijk. Komt altijd
vroeg naar haar werk, is niet te beroerd om de toiletten even
te boenen zodat alles weer schoon en fris is en als het winter
is, en er ligt sneeuw, maakt ze de stoep ook nog even schoon.
Waar vind je zo’n collega?
José werkt
inmiddels
vijfentwintg
jaar in fysioland. Heeft al
heel wat ruggen
gemasseerd,
aan armen en benen getrokken en andere lichaamsdelen weer op gang geholpen. Dat kan
ze doen, omdat haar man Bob veel van haar
huishoudelijke taken met plezier van haar
overneemt. Ook de opvang van zonen Bram
en Alex, die iedere keer als zij uit school
komen een koppie thee of glaasje limonade op
tafel aantreffen. Sinds jaren werkt José ook
als bekkenbodemtherapeute en sinds 2007 is
ze zwangersschapsfit docente. Maar ook als
oedeemtherapeute helpt ze velen door een
moeilijke periode in hun leven heen.

Zodra zich weer een cursus aandient, is ze
er als de eerste bij om die te volgen. Verbreding van kennis is daarbij haar uitgangspunt. Patiënten worden erg graag door haar
geholpen. Zou het daarom zo zijn dat haar
spreekuren altijd bommetje vol zitten? Bij
de actie voor A Sister’s Hope, een massageweekend om geld in te zamelen voor
onderzoek naar borstkanker, was zij degene
die de kar trok. Samen met collega´s masseerde ze een groot bedrag bijeen. Tijdens
ontzettend slecht weer wandelde ze ook nog
een extra bedrag bijeen voor dit goede doel.
Collega´s hopen dat ze nog heel lang door
werkt, zodat ze nog heel veel mensen kan
helpen en haar collega's nog heel veel van
haar kunnen leren... Aanstaande maandag
wordt haar jubileum met een hapje en een
drankje gevierd. Van harte José, en ga zo
door!

D66 en Lijst 8 willen helderheid over jeugdbeleid
De fracties van D66 en Lijst 8 hebben in een brief aan het college aangegeven ontevreden te zijn
met de beantwoording van vragen die zij stelden over de bezuinigingen op het jongerenwerk bij
De Baat. Begin december hadden beide partijen een groot aantal vragen ingediend over de gevolgen van de bezuinigingen, die o.a. sluiting van de Fabriek en twee jongerenwerkers hun baan
kostten. Het college heeft de brief weliswaar beantwoord, maar geen antwoord gegeven op de
gestelde vragen, zo stellen de fracties. Vooral de formulering “Hoewel de vragen zich toespitsen
op het jongerenwerk willen wij wat breder ingaan op de (subisierelatie) van de gemeente met
De Baat” schoot in het verkeerde keelgat. In een brief van maandag jl. vragen Eelco Doorn
(D66) en Vincent van Beek (Lijst8) alsnog om antwoorden.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Tobias Baanders reed drie maal de Elfstedentocht:

“Winnaar Henk Angenent en ik
hadden dezelfde verzorger”
Tobias Baanders uit Vinkeveen heeft een
enorme liefde voor de natuur. De schilder
noemt de hele aarde als inspiratiebron en
daarbij de ijslandschappen in het bijzonder.
Tobias is naast schilder namelijk ook actief
schaatser. In zijn werk smelten de twee
passies prachtig samen. Inmiddels heeft Tobias drie maal de Elfstedentocht gereden
en heeft hij verschillende keren Oostenrijk
en Finland bezocht voor de alternatieve
versie. Tobias: “Het is afzien maar als je de
eindstreep behaalt, geeft dat een ontzettend goed gevoel.”
Tobias heeft de passie voor schaatsen al van
jongs af aan. Hij kwam ter wereld in het
Friese Leeuwarden, maar verhuisde al op
jonge leeftijd naar Vinkeveen. Een ideale
stek voor de natuurliefhebber. In de zomer
was er veel groen en werden er volop dieren
gespot en bij een mooie winter kon er op de
plassen geschaatst worden. Tobias: “Voor het
romantische plaatje is het natuurlijk mooi
om te zeggen dat ik als geboren Fries het
schaatsvirus in mijn bloed heb. Ik sta in ieder
geval graag op het ijs.” Dat is heel anders dan
zwemmen; een nare ervaring na als peuter
bijna verdronken te zijn, gaf hem lange tijd
waterangst. Tobias: “Ik zwem nu wel, maar
dat gaat niet boven het bewegen op bevroren

Warmte in de kou met 3-dubbel glas van
VOKU serres & kozijnen
Ongetwijfeld is iedereen al bekend met dubbel glas. Tegenwoordig bestaat er zelfs 3-dubbel glas. De montage van dit glas in kunststof
kozijnen wordt dermate uitgevoerd zodat het
3-dubbele glas een nóg hogere isolatiewaarde
heeft. Hierdoor is het glas tocht- en geluidsdicht en zijn de ramen zelfs condensvrij aan
de binnenkant.
Naast deze vele voordelen scheelt de aanschaf van dit 3-dubbele glas enorm in de
stookkosten, u bespaart € 78,- per m2 glasoppervlak per jaar, de aanschaf is dus gauw
terug verdiend.
U kunt nu profiteren van de actie; 3-dubbel glas voor de prijs van dubbel glas in uw
nieuwe kunststof kozijnen. Deze actie is
geldig t/m 15 februari 2012.

VOKU serres & kozijnen, Communicatieweg 4,
Mijdrecht, Tel. 0297-284970,
www.voku.nl.

water. Zodra er ijs lag, liep ik dan ook altijd
snel naar de plassen, die beginnen immers al
bij mijn achtertuin. Als een echte ijsmeester
observeerde ik het ijs en mat ik de dikte. En
zodra het kon, stond ik op het ijs, als eerste
van de buurt. De rest keek het even aan en
volgde dan al snel.” Nog steeds is Tobias
fanatiek. Hij inventariseert niet meer als
eerste het ijs op de plassen, maar de ijsbaan
wordt vaak bezocht. Zeker met het oog op
de tochten moet er veel worden getraind.
Twee keer per week traint Tobias op de Jaap
Edenbaan. Tobias: “In het schaatsseizoen sta
ik elke dinsdag- en vrijdagavond op de baan
in Amsterdam en daarnaast wordt er veel
gerend en gefietst om de conditie op pijl te
houden. Ik ben inmiddels 65 geworden maar
ben door een gezonde levensstijl fitter dan
menig 40-er.”
Tochten
Aangezien Tobias al een tijdje meegaat in de
schaatswereld zijn Henk Angenent en Evert
van Benthem, winnaars van de meest recente
Elfstedentochten, geen onbekende namen.
Tobias: “Ik ken die jongens ook persoonlijk en
dat is leuk. De verzorger van Angenent, heeft
mij ook bij een tocht verzorgd. En ook mijn
vrouw draagt haar steentje bij. Ik heb nu zelf
3 tochten gereden, namelijk in ’85, ’86 en
’97. De behaalde kruisjes heb ik altijd in een
doosje bewaard. Het bijzondere aan de Elfstedentocht is het enthousiasme er omheen.
De kilometers tussen de plaatsen in zijn vaak
zwaar. Er is weinig anders dan platteland
maar in de steden word je door klappend en
joelend publiek onthaald en dat geeft kracht.
Heel anders is dat bij de tochten in Finland
en Oostenrijk, daar is de groep veel kleiner
en is er nauwelijks publiek. Het rondje is
25 kilometer, en dat moet je dan acht keer
rijden. Elke keer kwam ik weer langs mijn
hotel dat mij lokte om naar binnen te gaan.
Heerlijk de warmte in. Toch zet je door en
als het er dan op zit ben je uitgeput maar wel
voldaan.”
Onvangbaar
In zijn schilderwerken komt Tobias’ liefde
voor de schaats en de natuur veelvuldig naar
voren. En er zit ook altijd een verrassingseffect in zijn werk. Vissen kunnen vliegen en

vogels kunnen schaatsen. Mensen worden
vermengd met dierenlichamen en andersom.
Links een luiaard op het ijs, rechts een mens
hangend in de boom. Geen combinatie is
te gek en contrasten worden naadloos aan
elkaar gebreid. Tobias: “Mensen kijken bij
het volwassen worden steeds minder goed
en laten zich niet snel meer verwonderen.
Kinderen hebben minder levenservaring
en kunnen verwonderd zijn als ze iets voor
het eerst zien. Daarom is het belangrijk
het kind in je levend te houden en vanuit je
verwondering je fantasie aan te spreken.” Op
zijn vijftigste verjaardag, dat was in 1996,
kreeg Tobias als verrassing een boek en een
overzichtstentoonstelling van zijn vrouw
aangeboden. Met in dat boek al zijn bijzondere werken die hij tot dan toe gemaakt had.
Deze uitgave met de titel ‘Onvangbaar’ is een
mooi persoonlijk eerbetoon dat inzicht geeft
in Tobias’ stijl: gedetailleerde fantasierijke
realistische schilderijen met een vleugje humor. Hoewel er genoeg zomerse en lentetaferelen getoond worden, is sneeuw en ijs goed
vertegenwoordigd. Tobias: “Schaatsen heeft
altijd aandacht gekregen in mijn werk. In de
vorm van schaatsende hazen en uilen, maar
ook mensen. Vooral het zweven vind ik mooi,
het glijden over het water in een gracieuze
beweging.” Tobias is begaan met het lot van
de natuur dat, zoals het nu lijkt, door de mens
beïnvloed wordt. De mens is in Tobias’ ogen
niet geheel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. “Temperatuur schommelingen zijn er altijd geweest, maar op dit moment gaat het smelten van landijs wereldwijd
wel erg hard. Toch hoop ik elk jaar weer vol
goede moed op dé tocht der tochten. Ik ben
al heel vroeg lid van de Elfstedenvereniging
geworden en dus val ik buiten de loting en
mag ik altijd meerijden. Van oktober tot en
met maart mag er van alles gepland worden,
maar voor de Elfstedentocht moet het wel
afgezegd kunnen worden.” Tobias wacht dan
ook nog altijd op de legendarische woorden
‘It giet oan!’ Tobias: “Als de tocht weer gereden wordt, ben ik er zeker weer bij.”

Heeft u interesse in het bijzondere boek ‘Onvangbaar’ van Tobias Baanders? Bestel de bundel dan
voor de speciale prijs van € 20,- via het mailadres
rtartwork@gmail.com.

Uitvaartverzorging Finnema
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 325 865
Onze Uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen

Vinkevener wint NK Denksport Go

beschikken over alle faciliteiten om een begrafenis of
crematie geheel naar uw wensen te verzorgen.

Zondag jl. is Alexander Eerbeek uit Vinkeveen (19 jaar)
Nederlands kampioen Go geworden. Hij is de jongste
Go-speler die ooit deze titel behaalde. Als vierde dan
wist hij een aantal sterke zesde dan spelers voor te
blijven. Een uitzonderlijke prestatie, zeker gezien zijn
leeftijd.
Door zijn winst mag Alexander Eerbeek ons land
vertegenwoordigen tijdens het Wereld Amateur Go
Kampioenschap in Guangzhou (China), later dit jaar. Zijn
bijzondere resultaat heeft hem tevens een promotie tot
vijfde dan opgeleverd.

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

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week musicus en cabaretier Hans Liberg over zijn carrière en twaalfde soloprogramma Ick Hans Liberg.

Exclusief interview Hans Liberg

“Ik maak klassieke muziek grappig”
Ik heb uw autobiografie gelezen en zag
een aantal ‘grappige fouten’, zoals op
pagina 10 waar staat ‘gitarist Brian Jones van The Beatles’, terwijl dit moet
zijn de Rolling Stones. Is dat bewust
gedaan als grap?
“Leuk dat je dat hebt gelezen. Ja,
dat heb ik bewust gedaan, ik hoop
dat mensen op deze manier bewuster lezen. Mensen luisteren soms
niet naar wat je zegt, ondanks dat
ik iets raars zeg in de show, knikken
ze gewoon ja. Ik vind het leuk om
historische dingen door elkaar te
halen. Er zitten meer van dit soort
dingen in de autobiografie, het is
gedeeltelijk waar en gedeeltelijk bij
elkaar gelogen. Daar speel ik een
beetje mee.”

Klopt het wel dat u schrijft dat Toon
Hermans uw grote voorbeeld was?
“Ja, toen ik 13 jaar was heb ik
Toon in Carré gezien. Dat heeft
een blijvende indruk gemaakt. Toon
straalde een soort gemakkelijkheid
uit dat het leek alsof hij alles ter
plekke verzon.”

Later bleek dat bij Toon Hermans alles
tot in de puntjes was voorbereid.
“Ik speel veel try-outs, voordat de
voorstelling vast staat. De kunst
is om het over te laten komen dat
je het ter plekke verzint. Je moet
uitstralen dat de voorstelling heel

bijzonder gaat worden, dan gaat het
publiek daarin ook mee.”

In de show ‘25 jaar Het Beste’ zegt u
tegen het publiek: ‘Jullie hebben nog
geen enkel liedje goed meegezongen’.
“Veel mensen vinden klassieke
muziek stijf, dan moet je iets laten
ontsporen om een losse sfeer te
creëren. Voor mij is het meeklappen en meezingen satire. Ik doe
dat zelf nooit. Er is tegenwoordig
een soort platheid dankzij televisie,
zoals The Voice. Hoe platter, hoe
meer het scoort. Mozart kon ook
heel plat zijn, in 1782 schreef hij de
canon ‘Leck mich im Arsch’ (lik m'n
reet, red.) die hij naar zijn adellijke vriendjes stuurde. Tot 1991 is
geheim gehouden dat Mozart dit
geschreven heeft. Veel klassieke
liederen zijn erotisch getint. Ik
ben altijd bezig met deze dubbele
bodems.”

U wordt in Duitsland ‘vollblutmusiker’ genoemd, uw triomf begon daar
in 1989. Er wordt vaak gezegd dat
Duitsers een ander soort, of zelfs, geen
humor hebben. Is dat anders spelen?
“Ik doe eigenlijk hetzelfde. Duitse
humor is een beetje oubollig en
simpele humor. Het Duitse publiek
kan mijn humor erg goed volgen
en apprecieert het, dat komt ook
omdat ze de muziek goed kennen

Uniek concert Vrienden Monument Johannes de Doper

10 februari: Messiah in RK Kerk Mijdrecht-Wilnis

Het eerste concert dit jaar in de RK Kerk van Mijdrecht-Wilnis zal veel
liefhebbers aanspreken. Op vrijdag 10 februari 2012 wordt uitgevoerd de
Messiah van Georg Friedrich Händel, de grote Engelse barokcomponist
van Duitse afkomst, en wel door C.O.V. Amicitia Uithoorn, begeleid door
een groot orkest en met solisten van naam.
Het concert wordt georganiseerd
door de stichting Vrienden van het
Monument Johannes de Doper in
samenwerking met de stichting
Vrienden van Amicitia. In het verleden heeft deze combinatie ook al uitvoeringen op hoog niveau opgeleverd
van onder meer de Johannes Passion
van Johann Sebastian Bach.
Aanvang van het concert 20.00 uur,
de kerk is open vanaf 19.15 uur.
De combinatie van prachtige muziek
(wie kent immers niet het beroemde
Hallelujah van Händel!), de kwaliteit
van de uitvoerenden én de monumentale neogotiek met de daarbij
behorende fraaie acoustiek van de
Johannes de Doperkerk staat garant
voor een onvergetelijke uitvoering
onder leiding van dirigent Toon de
Graaf.
Solistische medewerking wordt
verleend door Hieke Meppelink,
sopraan, Margareth Beunders,
contralto, Jean-Léon Klostermann,
tenor, en Hans de Vries, bas-bariton,

en waarderen. Muziek is voor hen
een soort tweede taal. In Duitsland is er groot onderscheid tussen
het luisteren en waarderen van
serieuze- en entertainmentmuziek.
Geert Wilders afgebeeld als Mozart
werkt niet, iets verder dan Oberhausen is hij in Duitsland helemaal niet
zo bekend als wij denken. Ik heb in
andere landen nooit een concessie
in humor hoeven doen.”

In 1997 won u de International Emmy
Award voor ‘Liberg zaps himzelf’.
“‘That’s interesting’, zeiden ze in
Londen toen ik daar een aantal
theatervoorstellingen wilde gaan
spelen. Een Emmy is een soort
trademark, waarmee je voortdurend deuren open krijgt.”

Naast de klassieke componisten vormen The Beatles een rode draad in de
voorstellingen.
“In mijn jeugd ben ik gevormd
door hun muziek, meer dan door de
Rolling Stones. De muziek van The
Beatles bevat de kleuren van klassieke, jazz en popmuziek.”

‘Alsof de componisten met hem aan de
haal gaan, in plaats van hij met de muzikale controverses’, schreef recensent
Jacques d’Ancona.
Wat is het antwoord op deze vraag?
“Ik ga met de componisten aan de

haal voor zo ver ik ze kan gebruiken. Ik misbruik hun ideeën voor
een hoger ideaal. Ik maak hun
muziek grappig, klassieke muziek
is nooit grappig. Het is wel mooi,
prachtig en ontroerend, maar het
heeft geen humoristische functie.”

U speelt ook de pophit ‘Hit The Road
Jack’ op een kerkorgel. Hoe leuk is het
om dat te bedenken en uit te voeren?
“Het is ontzettend leuk om dat te
ontdekken, dat is een soort goud
zoeken. Zo beluister en bestudeer
ik op dit moment ook alle melo-

dieën van de 06-nummers die op
de Duitse televisie te zien zijn,
zoals 0800-Ruf mich an. (Liberg
bewerkte eerder ringtones in zijn
show, red.).”

Hans Liberg is op 23 februari te zien in
Philharmonie in Haarlem.
www.hansliberg.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Cabaretier Jochen Otten maakt op hilarische
wijze zijn kop leeg
Zaterdag 11 februari - Theater Piet Mondriaan Abcoude Jochen Otten: ‘Belastend materiaal’
Wat moet je doen om het jezelf
héél moeilijk te maken? Al je ergernissen voor je houden, nooit boos
worden, problemen van anderen
aanhoren en die ook proberen te
begrijpen, zo min mogelijk ruimte
innemen en over je heen laten lopen. Kortom: een programma over
de grote schoonmaak in een hoofd
vol opgekropte woede.

allen thuis op grote nationale en
internationale concertpodia.
De toegangsprijs bedraagt 21 euro.
Houders-CJP en 65+ betalen 20
euro. In de voorverkoop zijn kaarten
verkrijgbaar in Mijdrecht bij DAdrogisterij Nap, in Wilnis bij Drogisterij De Nagtegaal, in Uithoorn bij
Boekhandel Bruna en bij Boekhandel Ten Hoope en in Vinkeveen bij
Drogisterij De Bree.
De eventueel resterende kaarten zijn
nog verkrijgbaar voor de aanvang van
het concert bij de ingang van de kerk.

foto thomas mayer

Jochen’s vierde soloprogramma
Belastend Materiaal is wederom
een voorstelling met sterk gelaagde
humor. Daar waar stand-uppers
steeds meer op elkaar gaan lijken,
zet Otten zijn eigen handtekening.
Na zijn studie aan de kleinkunstopleiding in Den Bosch, won Jochen
Otten onder meer de persoonlijkheidsprijs op Cameretten, de
publieksprijs van de Holland Casino
Podiumprijs en was hij finalist op
het VARA Leids Cabaretfestival.
Na succesvolle cabaretprogramma’s
als Verover alle vrouwen of een
werelddeel naar keuze en Under-

dog speelt Otten nu regelmatig
in Toomler, hét stand-up café van
Nederland, waar de top van de Nederlandse comedians en cabaretiers
zich verenigt. Hij toert mee in de
Comedytrain en daarnaast is hij te
horen als columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen.
Tekst: Jochen Otten; regie: Pieter
Bouwman
Aanvang: 20.15 uur; entree: 15
euro / CJP 10 euro.
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

foto bowie verschuren

Valentijn fotoexpositie
bij De Huifkar
Tot eind februari houdt fotograaf
Ad van der Made in tuincentrum
‘De Huifkar’ aan de Oosterlandweg in Mijdrecht een kleine (foto)
expositie met Valentijn als thema.
Overigens is er iedere maand een
nieuwe mini-expositie te bekijken in
het tuincentrum, veelal met het onuitputtelijke onderwerp ‘De Groene
Ronde Venen’.
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Cultuur
De Ronde Venen

Open Coffee

Vrijdag 10 februari vindt de eerste
Open Coffee De Ronde Venen
plaats. Deze netwerkbijeenkomst
voor ondernemers uit De Ronde
Venen en omstreken wordt gehouden bij Café-Restaurant De Punt
in Baambrugge. Van 9 tot 11 uur
ontmoeten ondernemers elkaar,
om informeel te netwerken. Eind
januari hebben zich al ruim 70
bezoekers aangemeld! De Open
Coffee bijeenkomsten mogen een
begrip genoemd worden: inmiddels
wordt op meer dan 300 locaties
in Nederland een Open Coffee
gehouden. Elke maand ontmoeten
ondernemers elkaar om informatie
uit te wisselen, samen te werken en
tot zaken te komen. Deze vorm van
netwerken is zeer populair bij zowel
startende als ervaren ondernemers.
Immers, in goede en slechte tijden
is het van belang om op een brede
kring van contacten te kunnen
vertrouwen. Open Coffee De Ronde
Venen zal elke tweede vrijdag van
de maand plaatsvinden. Iedereen
is in principe welkom, van zzp´ers
tot directeuren en accountantmanagers. Wethouder Economische
Zaken Pieter Palm zal namens
de gemeente De Ronde Venen
aanwezig zijn om de Open Coffee
officieel te openen. Ook interesse?
Aanmelden kan via LinkedIn of per
e-mail via ocderondevenen@gmail.
com. De organisatoren Claudia
Lencioni (Lencioni2Change) en
Niels Moen (Groep Xtra) zijn op dit
e-mailadres bereikbaar voor vragen
of suggesties.
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Gemeenteraad wil cultuurhistorische waarde behouden

Museum De Ronde Venen worstelt met
toekomstscenario’s
De Boei in Vinkeveen is één van de alternatieve locaties die de gemeente heeft bedacht als nieuwe vestiging van Museum De Ronde Venen.
Daarmee zou een eind komen aan een zoektocht van ruim tien jaar om
het museum, dat een onomstreden cultuurhistorische waarde bezit,
te laten voortbestaan. Als andere locaties worden ook Fort Uithoorn/
Amstelhoek of Klinkhamer aan de Baambrugse Zuwe voorgesteld. Veel
tijd voor afweging van voor- en nadelen is er echter niet meer. Voor
1 maart a.s. moet er een businessplan liggen. Dat betekent nog geen
onmiddellijke verhuizing, maar wel duidelijkheid voor het toekomstperspectief van het museum. En die duidelijkheid is hard nodig, vindt
museumdirecteur Maarten Kentgens.
door rob isaacs archieffoto patrick hesse

Museumdirecteur Maarten Kentgens wil graag een vierde optie onderzoeken.
“Ik ben blij dat de Raad zich collectief uitspreekt voor de cultuurhistorische waarde van het museum. Het
nieuwe college pakt de handschoen
voortvarend op door met alternatieve voorstellen te komen. Het
aanbod van De Boei wordt door ons
serieus bekeken. De bibliotheek
zou toekunnen met een kleinere en
goedkopere ruimte en het museum
zou dan op de huidige locatie van
de bibliotheek moeten komen. Voor
ons is wel een voorwaarde dat
onze buitencollectie behouden kan
blijven zodat ook onze veensteekmachine een plaats krijgt,” aldus
Maarten Kentgens. Daarbij ziet hij
nog een aantal praktische ‘uitdagingen’ om het stalen gevaarte een
plaats te geven aan de vaart, om
over het transport naar de nieuwe
locatie nog maar te zwijgen. Maar
waar een wil is, is een weg, zo vindt
men bij het museum.

Einde groeiscenario
Verhuizen naar de locatie De Boei
betekent voor het museum echter
wel vrijwel zeker het einde van
het groeiscenario, dat ruim tien
jaar lang de toekomstvisie van het
museum vormde. De oppervlakte
die men hier ter beschikking krijgt
is namelijk vergelijkbaar met die
van de huidige locatie aan de Herenweg. “De ambities die jarenlang
gekoesterd zijn om als museum een
toegangspoort te vormen tot het
unieke landschap van ons veengebied, een belevingscentrum met
demonstraties over turfwinning en
inpoldering, startpunt van wandel- en vaartochten door de natuur
en veel aandacht voor recreatie
en educatie, moeten we dan laten
varen,” stelt Maarten vast. Met alle
gevolgen van dien, want doordat de
collectie beperkt blijft, zullen de
bezoekersaantallen dat ook blijven,
terwijl juist door alle partijen,
provincie en gemeente incluis, al

Vierde optie
Maar inmiddels weten we dat de
plannen rond het Paviljoen in het
zicht van de haven zijn gestrand en
dat de veelbelovende samenwerking
tussen Museum De Ronde Venen,
het IVN, het centrum voor natuur- en milieueducatie NME en de
Historische Vereniging De Proosdijlanden voortijdig schipbreuk leed.
De Boei zal nooit de ambities van
het Paviljoen kunnen waarmaken.
De andere locaties wel?
Maarten Kentgens: “Fort Uithoorn/
Amstelhoek heeft weliswaar een
groter buitengebied, maar sluit niet
aan bij de plassen en vervening, is

Foto’s met
herhaling
en ritme

Abcoude

Concertlezing over
George Gershwin
Op zondag 12 februari om 15.00
uur zingt Aukelien van Hoytema
een aantal beroemde liederen
van Gershwin op uitnodiging an
de KSAB Abcoude Concerten. Zij
wordt op piano begeleid door Carel
Schweig. Tussen de songs vertelt zij
over het leven van deze componist,
begeleid door een fotodocumentaire op de achtergrond. Gershwin
(1898-1937) staat aan het begin
van de musicaltraditie in Amerika.
Veel van zijn liederen zijn wereldberoemd geworden en worden
vaak gezongen. Onder andere
‘I Got Rythm’ en ‘Summertime’
zullen in de Dorpskerk te horen
zijn. Gershwin was ook schilder.
Voorbeelden van zijn werk zullen
te zien zijn op de foto’s. Aukelien
van Hoytema is bekend van Radio 4
waarvoor zij al jaren programma’s
maakt en presenteert. Zij schreef
musicals voor volwassenen en
kinderen en zij zong bij diverse
orkesten. Kaartverkoop à € 15.00
(donateurs € 12,50) tot zaterdag
11 februari 16.00 uur bij Drogisterij Van der Geest, Hoogstaart 30
of tot 17.00 uur bij Boekhandel
Spreij Brugstraat 1-5 te Abcoude.
Op zondag 12 februari vanaf 14.30
uur in de Dorpskerk. Bovendien via
ww.abcoudeconcerten.nl.

jarenlang is gestreefd naar het
uitbouwen van de museumfunctie.
Toen in oktober 2010 eindelijk het
gemeentelijke groene licht voor het
Paviljoen werd gegeven, leek het er
even op dat het nog zou lukken ook.

Immitsj Live met Against the Grain
en No Comment
Zaterdag 4 februari opent Immitsj
haar deuren voor de vijfde editie
van Immitsj Live! Deze avond zullen de bands Against the Grain en
No Comment het podium betreden.
Against the Grain is een jonge en
enthousiaste pop/rock coverband uit
de omgeving van Ter Aar. De vijf'mans' formatie is tevens bekend van
het buitenpodium van AJOC Festival
2011 en bestaat sinds 2010.

No Comment bestaat al sinds 1995.
Door de jaren heen is de viermansband volwassen geworden en hebben
op veel podia en festivals gespeeld
(o.a. Paradiso, Paard van Troje, P60
en Waerdse Tempel).
Benieuwd geworden? Kom dan
zaterdag 4 februari naar Immitsj,
Windmolen 75 in Mijdrecht. De
deuren gaan open om 21.30 uur.
Toegang is vanaf 16 jaar en ID
verplicht.

De herhaling van
vorm, lijn of kleur
speelt de hoofdrol in
de expositie van fotoworkshop De Ronde
Venen. Deze expositie is gedurende de
maanden februari en
maart in gezondheidscentrum Croonstadt
te zien.
Om ons heen zijn veel
patronen te zien. Er
is sprake van een
patroon als er een
duidelijke regelmaat
te herkennen is. En
die regelmaat in, bijvoorbeeld lijn, vorm of kleur, maakt
dat de foto een gevoel van ritme
geeft. In dit geval bepaalt het ritme
ook de spanning in de foto. Als de
fotograaf te veel herhaling vastlegt,
wordt de foto saai. De spanning in
de foto zal echter toenemen als herhaling en variatie elkaar afwisselen.
Het liefste op zo’n manier dat het
ritme zich niet alleen tot de foto
beperkt maar ook buiten de foto
lijkt door te gaan.
Voor meer informatie en foto’s:

www.fotoworkshop.nl
foto marry den braber

te zeer buiten Vinkeveen gelegen,
en is bovendien een Unescomonument, met vele restricties.
We blijven voorkeur houden voor
de Klinkhamer-locatie, maar we
realiseren ons dat dit financieel
geen haalbare optie is.” Daarmee
zijn voor wat betreft de museumdirecteur de opties nog niet ten einde.
“In een eerder stadium is al sprake
geweest van de locatie De Heul in
Vinkeveen. Er liggen allerlei ideeën
om de plassen toegankelijker te
maken en economisch gezien zou
Vinkeveen kunnen profiteren van
een injectie in De Heul en je zou
tevens toch een deel van de oorspronkelijke visie kunnen verwezenlijken. Inclusief groei en hogere
bezoekersaantallen. Vandaar dat
we het College hebben gevraagd
om De Heul als vierde optie toe te
voegen.”
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Recreatie-eiland twee niet bereikbaar voor wandelaars
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Onze eigen zilverreigers
Een paar dagen voor Oud en Nieuw reed ik door de polder achter Vinkeveen. Het was regenachtig, het waaide hard en het zicht was slecht.
Plotseling dwarrelde er boven het weiland een krant. De krant waaide
met sierlijke bewegingen richting sloot. Dichterbij komende leek het
alsof de pagina’s onbedrukt waren. Maar toen die maagdelijk witte
pagina’s zich begonnen dicht te vouwen, realiseerde ik me dat ik keek
naar een wel heel sierlijk neerstrijkende Grote Zilverreiger.
En plotseling was ik blij én trots.
Want sinds ongeveer een jaar verzamelen zich recht tegenover ons
huis aan de plas een steeds groter
wordende groep grote zilverreigers.
Het begon begin vorig jaar met 3 of
4 vogels en dat groeide in de maanden daarna snel aan tot zo’n 20 tot
30 stuks. Elke maand werden het er
meer en meer tot het op oudejaarsdag een recordaantal van bijna
100 was. Op een door mijn man
speciaal voor dit doel gemaakte foto
konden we er 84 tellen wetende dat
sommige vogels wat dieper weg in
de bomen zaten en niet zichtbaar
waren en ook zwermden er nog
zeker zo’n 20 stuks in de lucht.
En daarom was ik trots want wat is
er mooier dan dat deze schitterende
witte vogels het natuurgebiedje
recht tegenover ons huis hebben
verkozen tot hun vaste roestplaats.
Een roestplaats is een speciale
plaats waar vogels slapen oftewel
roesten. Vogels die in groepen leven
slapen vaak gezamenlijk jaren
achtereen op dezelfde plaats in
enorme troepen, soms ver verwijderd van hun foerageergebied
(voedselgebied). De meeste vogels
slapen op een plaats die enige vorm
van beschutting biedt bijvoorbeeld
in bomen of gebouwen. Elke avond
kijken we uit naar hun komst want
die grote, cirkelende vogels boven
de plas is werkelijk een heel indrukwekkend gezicht. En zodoende
zijn het dan toch een beetje ‘onze’
zilverreigers geworden.
Rond 17.00 uur op 31 december
werd er druk rondgevlogen en
werden de beste plekken verdeeld.
En dat alles in perfecte vrede en
harmonie en dus helemaal in stijl
met de tijd van het jaar. Nadat
de plekken zijn verdeeld, daalt
normaal gesproken een deel van de
vogels af en slapen grote aantallen
vogels staande op de grond. Het zou
nog zeker een uur duren voordat de
avondrust zou beginnen.
Tot dat moment was het wat

vuurwerk betreft nog redelijk rustig.
Maar zo tegen 17.40 uur was daar
die eerste, vreselijk harde klap. Een
agressief stuk vuurwerk explodeerde met een enorme dreun aan
de voorkant van het huis met een
enorme witte flits van grote witte
vleugels aan de achterkant tot gevolg. En wij stonden erbij en keken
ernaar. Alle zilverreigers gingen in
paniek op de wieken en vlogen massaal richting Ouderkerk.
Maar ook daar zouden ze geen rust
vinden. Dat zouden ze die avond
nergens meer vinden. Ons prachtige
uitzicht, dat prachtige ritueel uiteen
geschoten door veel te vroeg afgestoken vuurwerk. Natuurlijk zouden
ze ook om 12 uur uit elkaar geschoten zijn, daarover maken we ons
heus geen illusies. Overal ter wereld
zouden dieren worden verstoord
door vuurwerk. Maar om dat nu van
zo heel dichtbij te aanschouwen, is
wel heel confronterend. We vragen
ons af waar de vogels uiteindelijk
terecht zijn gekomen en of er nog
iets van nachtrust is gekomen.
Nu ik deze column schrijf, is het
inmiddels half januari. De overkant
van de plas ziet er bij het vallen
van de avond nog steeds kaal en kil
uit. Tot op de dag van vandaag zijn
er nog maar zo’n 10 zilverreigers
teruggekeerd. We hadden gehoopt
dat ze direct na de vuurwerkgekte
in grote getale zouden terugkeren
maar dat blijkt ijdele hoop.
Hoop blijven we echter houden
maar dan dat onze overheden tot
inzichten gaan komen en ooit zullen
besluiten dat vuurwerk alleen door
professionals en op speciaal daartoe
ingerichte plaatsen mag worden
afgestoken. En ondertussen blijven
wij elke avond vol verwachting
uitkijken naar de thuiskomst van die
mooie, statige, witte vogels.

Naschrift: bij het inzenden van deze
column aan het einde van januari kunnen we melden dat er inmiddels zo’n 40
vogels zijn teruggekeerd.

Het middenstuk van de brug ligt er weer uit
Nu het vaarseizoen stil ligt, genieten veel mensen op een andere manier van de fraaie en rustgevende natuur op
en rond de Vinkeveense Plassen. Veel inwoners van Abcoude, Baambrugge en Vinkeveen, maar ook van verder
weg, komen er genieten van het mooie wandelgebied op de recreatie-eilanden één en twee aan de noordoostzijde
van de Plassen. Op een mooie zondagmiddag parkeren talloze bezoekers op het ruime parkeerterrein aan de Vinkenkade en genieten van een paar uur lekker wandelen. Maar aan deze unieke mogelijkheid is een abrupt einde
gekomen. Doordat het middenstuk van de brug is verwijderd, is eiland twee niet meer te voet bereikbaar.
door piet van buul

Toen een paar jaar geleden de
recreatie-eilanden één en twee
werden opgeknapt en door een
brug met elkaar werden verbonden
ontstond er een aantrekkelijk en
goed toegankelijk natuurgebied, dat
zich uitstekend leent voor dagrecreatie. In het stille seizoen kan men
een flinke wandeling maken over
de beide eilanden met een fraai
uitzicht over de Vinkeveense Plassen. Inmiddels is gebleken dat velen
deze mogelijkheid hebben ontdekt.
De aanleg van de brug was indertijd
niet onomstreden. Mensen die in de
omgeving van de eilanden wonen
konden niet langer tussen de twee
eilanden door varen, maar moesten
om de eilandjes heen. Dat vond men
bezwaarlijk.
Omdat betrokkenen er met het Recreatieschap Midden Nederland, de
eigenaar van de brug, niet uitkwamen werd door de rechter bepaald
dat de brug alleen gedurende de
zomermaanden van juli tot september dicht zou blijven en de recreanten zich ongehinderd over de twee
eilanden zouden kunnen bewegen.
Gedurende de rest van het jaar
zou het middenstuk er uit gehaald

moeten worden. Deze regeling zou
gelden voor de duur van vijf jaar.
Die periode is nu verstreken.
Opnieuw discussie
“Nadat de oude afspraak was
verlopen, hebben we als bestuur van
het recreatieschap besloten de brug
ten behoeve van de wandelaars ook
gedurende het winterseizoen gesloten te houden,” vertelt Loek Welter,
secretaris van het recreatieschap.
“Daarbij hebben we het belang van
de recreatie laten prevaleren boven
dat van de zeilers. Uitgangspunt
daarbij was voor ons dat er in het
winterseizoen toch niet of nauwelijks gezeild wordt en er, voor die
enkele keer dat men dat wel doet,
best om het eiland heen gevaren
kan worden. Gevolg was dat men
nog een hele tijd over de twee
eilanden heeft kunnen wandelen.
Maar toen opnieuw gedoe ontstond
met ‘belanghebbenden’ hebben we
het tussenstuk er toch maar weer
uitgehaald. We willen de zaak nu
goed evalueren en tot een definitieve aanvaardbare oplossing komen.
Het spijt ons dat de wandelaars dus
voorlopig de dupe zijn.”

Adhesie
Een van die wandelaars is Jan Derk
Boerma uit Abcoude die zich erg
teleurgesteld toont over de gang
van zaken. “Ik ga er regelmatig
wandelen en het is er prachtig.
Ik begrijp ook echt niet dat de
belangen van honderden recreanten
ondergeschikt gemaakt moeten
worden aan die van een paar mensen met een schip, die wellicht het
hele winterseizoen hun boot niet
eens uit de winterstalling halen.
Voor die enkele keer dat ze dat dan
wel doen, moet die brug permanent
open blijven. Dat kan volgens mij
toch niet de bedoeling zijn.”
Jan Derk Boerma roept wandelaars, die het met hem eens zijn
dat eiland twee ook in de winter
toegankelijk moet blijven op, om
een mailtje te sturen naar info@
recreatiemiddennederland.nl met
als tekst: “Wij willen graag wandelen op eiland 1 én op eiland 2.” Ook
Loek Welter ziet adhesiebetuigingen met belangstelling komen. “Wij
horen meestal alleen bezwaren en
willen ook wel graag weten hoeveel
mensen positief staan tegenover
een begaanbare brug.”

Gevallen voor de Vijg
In oktober was ik in het noorden van Italië voor een combinatie van werken en genieten, en genieten was het!
De olijven stonden op het punt geoogst te worden, de Bougainville stond nog steeds in bloei en de citroenen
hingen in de bomen, wachtend tot ze geplukt werden. Op het dorpsplein liepen we onder de peperbomen door
die het zonlicht schitterend filterden. Oude Platanen staan netjes in
het gelid, hun dikke
stammen zijn met het verstrijken van de jaren steeds mooier
geworden. Onze tijdelijke buurman bracht ons Kaki’s die we
direct soldaat maakten tijdens het ontbijt.
Het ultieme vakantiegevoel!
Eigenlijk ben ik er dan ook een voorstander van om die
mediterrane planten daar te laten en beplanting te
kiezen die hier van nature thuishoort of in ieder geval
ons klimaat goed aankan. Op die manier blijft het ook
bijzonder op vakantie. Als we overal dezelfde planten
en bomen zouden aantreffen is het speciale vakantiesfeertje er snel vanaf.
Echter al tijdens ons verblijf daar wist ik dat ik het
mooie decoratieve blad van de vijg met zijn vruchten
in oktober niet langer kon weerstaan. Aangezien ik zelf
een kleine achtertuin heb, die meer de sfeer uitademt
van een stadstuin zal ik kiezen voor twee geleide exemplaren die ik aan weerszijden van de schuifpui tegen de muur
kan plaatsen. Aan de voeten in de twee kleine perkjes zullen
de Salvia verticillata “Purple Rain” met hun rechte dunne aren
voor een fraai contrast zorgen. Bij één van mijn favoriete kwekers
zie ik al snel twee vijgen op een stammetje, ideaal om in een waaiervorm te leiden.
De vijg laat zich door zijn flexibele takken net als de meeste fruitsoorten goed
leiden. Door de lange en koude winter van 2010/2011 zijn bij veel tuincentra en kwekers de mediterrane
planten blijven staan. Dat maakt dat ik deze twee beauty’s voor een prikkie mee mag nemen. Nu het toch nog
flink is gaan vriezen heb ik ze goed afgedekt met rietmatten (ook noppenfolie doet prima dienst). De vijg is
ook uitermate geschikt als kuipplant en zeker in zachte winters kunnen ze gewoon buiten blijven staan. De
vorst is nog niet eens de grootste bedreiging maar als de vijg natte voeten heeft en de vorst valt in zal hij veel
eerder bevriezen dan in droge grond. Als je hem goed verzorgt kan een vijg een leven lang mee.

www.degroenevenen.eu

Met vriendelijke groeten,
Hilda Visser www.tuinontwerphetgroenehart.nl.
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33 man bij nacht en ontij in touw

Gemeentelijke strooiploeg dertig maal per jaar op pad
Vaak lig je nog heerlijk in je mandje en hebt nog geen idee wat het wegdek de volgende ochtend voor je
in petto heeft. Het kan zo maar zijn dat er al met man en macht wordt gewerkt de wegen sneeuw- of ijsvrij
te maken. In De Ronde Venen staan negen voertuigen paraat die door 33 mensen in verschillende ploegen
wordt bemand en er vaak in het holst van de nacht op uit trekken. Henk Dalebout, aanvoerder van de ploeg,
kan er smakelijke verhalen over vertellen.
door paul bosman

“Werken bij de gladheidsbestrijding is leuk, avontuurlijk, maar ook
wel eens gevaarlijk werk, waar we
volop mensen voor in kunnen zetten. Als we op pad gaan is het weer
vaak niet al te best. Dat maakt het
avontuurlijk. De ploeg gladheidsbestrijders is hecht en de mensen
weten precies wat ze aan elkaar
hebben. Dat zorgt er voor dat het
werk leuk blijft. Gevaarlijk is het,
omdat we in een gebied wonen
waar smalle polderwegen worden
omgeven door water. Als je dan zoals weleens gebeurt 's morgens op
een ijsbaan rijdt, dan moet je meer
dan voorzichtig zijn. Je zal met
je auto in de sloot of een kanaal
terecht komen. Dan is hulp niet
ineens beschikbaar, het is immers
glad. Ons werk is een kwestie van
vooruitzien. We hebben een abonnement op de site van Meteo Consult,
waar we op kunnen inloggen en op
die manier nauwgezet de weersverwachtingen kunnen bekijken. Op basis hiervan nemen we beslissingen
of we wel of niet preventief gaan
strooien. Regent het ‘s avonds en
wordt er de volgende dag gladheid
voorspeld, dan strooien we niet. Dan
zou het zout van de weg afspoelen
en dus geen effect sorteren. Is het
droog, dan doen we dat weer wel.
De combinatie zout en pekelwater
(nat strooien) zorgt er voor dat het
strooisel als het ware aan de weg
plakt. Zodra het verkeer op gang
komt en zich verspreidt, doet het
z’n werk. Toch blijft het soms koffiedik kijken. Hebben we dan ook
maar even het gevoel dat het wel
eens glad zou kunnen worden, dan
hebben we een zogenaamde waker.
Die stapt gewoon 's nachts zijn bed
uit en inspecteert de gevaarlijke
plekken. Dat zijn plekken waarvan
we uit ervaring weten dat het daar
zo maar mis kan gaan. Vindt deze
waker het nodig actie te ondernemen, dan gaat er bij velen de
telefoon. We hebben de beschikking
over een tweetal ploegen ieder
bestaand uit rond de vijftien man.”

wel blij met ons. De op- en afritten
van bruggen en viaducten vragen
ook om extra aandacht. Evenals de
scholen en zorgcentra voor ouderen.
Dat zijn overigens locaties waar we
een containertje zout plaatsen die
door de school kan worden gebruikt
om de ergste gladheid te bestrijden. Jammer genoeg hebben we
moeten besluiten de zoutbakken op
strategische punten weg te halen.
Die werden met enige regelmaat
in de fik gestoken of door vuurwerk
gesloopt. Daaraan zie je maar dat
de tijden veranderen.”
De eerste prioriteit van Henk en
zijn team is het strooien van de
doorgaande wegen. Iedereen die
de weg op moet, is er bij gebaat
dat die als eerste berijdbaar zijn
en blijven. De kleinere units gaan
op pad om de fietspaden ijs- en
sneeuwvrij te maken. Henk: “Dat is
best lastig. Zout en pekelwater (nat
strooien) werken pas als het wordt
ingereden en dat is op een fietspad
niet altijd even makkelijk. Dat
levert wel eens wat gemopper op,
maar doorgaans is de fietser best

Doorgaande wegen hebben dus
prioriteit, aldus Henk Dalebout. “In
de wijken strooien we veel minder
dan voorheen. Sommige mensen
zijn daar blij mee. Die vinden het
maar wat leuk met een sleetje
door de wijk te kunnen rijden. Of
ze vinden het gewoon mooi als de
straten wit zijn. Anderen vinden
weer wel dat we moeten strooien,
die vinden glibberen maar niks. Het
is niet eenvoudig om het iedereen
naar het zin te maken! In speciale

Goed voorbereid de winter in: strooizouttips

Zes tips ter voorkoming van een gladde stoep
In het kader van de zorgplicht en de mogelijke aansprakelijkheid voor
ongevallen door gladheid op de stoep, is het belangrijk om te weten wat er
van ons wordt verwacht. bij streng winterweer. Zo is het goed om strooizout
in huis te hebben. Want zoals u weet stelt uw Gemeente dit veelal niet of
zeer beperkt ter beschikking. Hoe voorkomt u nu dat u of misschien de buren
straks zelf uitglijden? Zoutweb.nl, de online zout webshop voor de consument
heeft zes nuttige strooitips op een rijtje gezet.
• Strooi ongeveer vier uur voorafgaand aan gladheid of sneeuwval.
• Veeg uw stoep na sneeuwval zo spoedig mogelijk schoon. Platgetrapte
sneeuw kan bijzonder glad worden.
• Strooizout gelijkmatig verdelen op plekken waarover gelopen of gereden
wordt: één handje (circa 20 gram) per vierkante meter.
• Strooi niet in de buurt van uw gazon of border; dit voorkomt plant- of grassterfte.
• Was na het strooien altijd uw handen. Strooizout bevat een kleine hoeveelheid giftige stof, dus houd strooizout weg van kleine kinderen.
• Uiteraard is strooizout niet geschikt voor consumptie!
• Groot oppervlak, gebruik een strooiwagen.

“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”

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

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

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum.

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598

gevallen zijn we extra attent. Vorig
jaar kregen we een telefoontje dat
er een begrafenis vanuit huis zou
plaatsvinden en de straat behoorlijk glad was. Binnen tien minuten
stonden we daar dan ook om de
zaak begaanbaar te maken. Ik vind
dat een normale zaak. Het is voor
ons als gemeente vanzelfsprekend
in dit soort gevallen de hulpzame
hand toe te steken. Maar er zijn
ook situaties waar in we niet aan
de gestelde vragen kunnen voldoen.
Wat voor de één geldt, geldt ook
voor de ander dus consequent zijn,
dan voorkom je kwade gezichten.”
Vorig jaar hebben de mannen het
behoorlijk voor hun kiezen gehad.
Rukken ze doorgaans dertig maal
per jaar uit, het afgelopen winterseizoen was dat maar liefst zestig keer.
En wordt gemiddeld per seizoen
vijfhonderd ton zout op de wegen gestrooid, vorige jaar was dit aanzienlijk meer: 850 ton plus 140 ton zand.
“Tot december 2010 was al ruim vijf
honderd ton strooisel verwerkt. Dat
leidt in ieder geval tot de conclusie
dat we niet voor niets dagelijks
paraat staan. Het zou ons helpen als
iedereen weer eens ouderwets zijn

of haar straatje schoon houdt. Een
emmertje zout is overal te koop en
ook op de gemeentewerf kan van
tijd tot tijd een emmertje antiglibber
wordt afgehaald. We vertellen er
dan wel bij, dat je niet ongelimiteerd
zout moet gaan mikken. Daarmee
kun je de conclusie trekken dat er
ook een stukje opvoedkunde aan ons
vak is verbonden.”
Volgens Henk is er voldoende
animo onder het gemeentepersoneel om de strooiploeg compleet
te houden. Natuurlijk levert het
ook wel iets extra’s op, maar de
uitdaging de gladde weg op te gaan
en zo de bevolking behulpzaam te
zijn motiveert kennelijk voldoende.
Na afloop van de dienst die vaak
onder barre omstandigheden
plaatsvindt, is er altijd wel even
tijd na te praten. Tijdens een kop
koffie en een bak snert komen de
verhalen dan los. “Ja, ook wel eens
sterke verhalen, maar dat hoort
er bij. We hebben deze winter nog
maar een paar gladde ochtenden
meegemaakt. Wij zijn er in ieder
geval klaar voor. Bij nacht en ontij,
door de week, tijdens het week-end
en op zon- en feestdagen.”
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Grote boeketten, kleine boeketten bij Las Flores

Speciale actie bij slagerij Bob van der Spruijt

Mijdrechtse Passage verrijkt met fleurige bloemenwinkel

Vinkeveense metworst in het zonnetje

De argeloze wandelaar die de Mijdrechtse Passage aandoet zal aangenaam verrast zijn. Sinds een week is
daar de sfeervolle bloemenwinkel Las Flores gevestigd. Eigenaar Vincent Hettema heeft het roer dat zijn
voorganger hanteerde fors omgegooid. “Het moet weer een ouderwetse gezellige bloemenwinkel gaan worden. Een winkel waar je een boeketje van vier euro kunt kopen, maar ook met een groot verwenboeket naar
huis kunt gaan.”

Slagerij Bob van der Spruijt uit Vinkeveen zet de hele maand februari
een echte Vinkeveense delicatesse centraal: de op turf gerookte metworst.

door paul bosman

Het mag worden gezegd dat de winkel een metamorfose heeft ondergaan. Een blik in de winkel levert
een bonte verscheidenheid van bloemen op, die het
gevoel van de echte bloemenkraam op straat weer
doet herleven. Vincent vertelt dat het een winkel is
waar je gewoon ouderwets even kan snuffelen of er
een bloemetje van je gading is te vinden. Dat kan een
bloemetje zijn omdat je in een goed humeur bent en
je kamer op wilt vrolijken. Of er juist een beetje de pé
in hebt en door de aankoop van een fleurig bloemetje
de eerste stap naar een beter humeur gaat zetten.
Maar het is ook een winkel waar je voor een forse,
perfect opgemaakte, bos terecht kunt. U weet wel zo
een bos die je cadeau geeft aan een bekende of (bijna)
geliefde die je wilt verrassen. Las Flores is aangesloten bij een tweetal landelijke bloementhuisbrengers
(Euroflorist en Topbloemen) die een verre vriend of
kennis een fraaie bos bloemen bezorgen.
Las Flores is onderdeel van een drietal bloemenzaken, o.a. gevestigd in Loenen en Breukelen. Dagelijks
wordt er ingekocht op de veiling in Aalsmeer zodat de
bloemen altijd vers zijn en een lang leven zijn beschoren. Prettig om te weten want wie wil nou dat je aankoop binnen de kortste keren treurig in de vaas staat.
Las Flores verdient een hernieuwde kennismaking.
Dat kan zes dagen per week, vrijdagavond is de zaak
gesloten. Telefonisch is de winkel bereikbaar onder
nummer 0297-288517.

Vincent Hettema is in de Passage in Mijdrecht zijn derde
filiaal van Las Flores gestart.

door anja verbiest

- foto jan van haastrecht

Zo’n honderd jaar geleden maakte
de vroegere Vinkeveense slager
W. Knigge de op turf gerookte
metworst voor het eerst. Bob van
der Spruijt: “We zijn er trots dat
we deze heerlijke worst nog steeds
kunnen maken. Het recept is wel
een eeuw oud, maar tegelijkertijd
ook nog helemaal van deze tijd. De
worst van varkensvlees is bijvoorbeeld glutenvrij en honderd procent
natuurlijk, omdat het vlees in een
runderdarm gaat. Je kunt de worst
het beste van dat velletje af eten,
want het is nogal stug.”
Op de vraag wat het geheim van
deze worst is, antwoordt Bob van
der Spruijt: “Het is een worst met
een eigenzinnige smaak, door het
klassieke kruidenmengsel dat we
sinds jaar en dag gebruiken, maar
misschien nog wel meer door
het meeroken van turf. Dat geeft
de worst net die extra speciale
smaak.”
De worst is na het roken meteen
te eten, maar toch geven sommige
klanten van de Vinkeveense slager
er de voorkeur aan om de worst
nog een week of vijf, zes te drogen.
Bob van der Spruijt: “Dat is nog
niet zo gemakkelijk als het lijkt. De

voorverkoop reeds gestart

luchtvochtigheid in ons land is nu
eenmaal vrij hoog. Op een droge
zolder wil het nog wel eens lukken.
Maar het hoeft niet, want ook zo is
deze worst heerlijk van smaak, en
lekker zacht.”
Wie de op turf gerookte metworst
zelf eens wil proberen, kan dat
in februari voordelig(er) doen. In
zijn slagerij aan de Herenweg 171
verkoopt Bob van der Spruijt deze
hele maand de tweede worst voor
de helft van de prijs.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Dierenartspraktijk Abcoude

Toegewijde zorg voor huisdieren
Dierenarts Bert Molenaar heeft dan wel de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar is nog absoluut niet van
plan er mee te stoppen. Hij gaat nog elke dag fluitend naar zijn werk. “De zorg voor huisdieren vormt voor
mij nog elke dag de grote uitdaging,” zegt Bert. De goed geoutilleerde praktijkruimte in Abcoude is al dertig
jaar het vertrouwde adres voor de eigenaars van huisdieren in Abcoude en omgeving.

Dierenarts Bert Molenaar studeerde
in 1974 af als zelfstandig dierenarts.
Hij ging werken bij de toenmalige
praktijk in Abcoude. “We deden
in die tijd de kleine huisdieren en
hadden ook een veeartsenpraktijk.
Toen de praktijkruimte te klein werd
hebben we een nieuw gebouw laten
bouwen. Dat is in 1982 officieel
geopend en we zitten hier nu dus
precies dertig jaar. In 2000 zijn we
gestopt met de koeien en de schapen
en sinds die tijd richten we ons volledig op de gezelschapsdieren. Mijn
collega dierenartsen zijn een eigen
praktijk begonnen in het voormalige
Bondsgebouw in Vinkeveen. Met hen
onderhoud ik nog steeds uitstekende
contacten. Ik ben hier nu de enige
dierenarts en kan rekenen op de uitstekende steun van mijn assistentes
Anita, Daniëlle en Jolanda. Tijdens
de avondspreekuren en daar waar
nodig springt Boudewine, mijn echtgenote, ook nog bij als assistente.”
Gezelschapsdieren
Het patiëntenbestand van de
dierenarts bestaat voornamelijk
uit gezelschapsdieren. “Dat zijn in
ons geval dus honden en katten,
soms een konijntje of een cavia,
een enkele keer een vogeltje of een
rat. Voor de meer exotische dieren
zijn er gespecialiseerde dierenartsen. Denk aan vissen zoals koi
karpers of aan papegaaien. Ook in
de diergeneeskunde ontwikkelen

zich steeds meer specialismen.
Wij kennen ook de internisten, de
orthopeden, en de oogartsen. En
ook de technieken breiden zich
steeds verder uit. We doen echo’s,
we maken een endoscopie en
kunnen ook een MRI scan maken.
De ontwikkeling gaat snel. Bij een
hond een nieuwe kruisband inzetten
is al min of meer routinewerk en
ook het plaatsen van een kunstheup
behoort tot de mogelijkheden. Aan
dat laatste hangt natuurlijk wel een
stevig prijskaartje. Ik adviseer mijn
cliënten ook altijd om een goede
verzekering af te sluiten. De ware
dierenliefhebber wil zijn huisdier
natuurlijk de beste verzorging
bieden. Maar het zijn levende wezens die ook wel eens ziek kunnen
worden of iets gaan mankeren.”
Van chirurg tot apotheker
De Dierenartspraktijk Abcoude lijkt
op een klein ziekenhuisje. Men kan
er terecht voor een consult of een
onderzoek. Er worden röntgenonderzoeken gedaan, bloed en/of urineonderzoek, gebitsreiniging voor
de hond of de kat. Gebitten worden
gesaneerd, oren worden gespoeld.
Maar er wordt ook geopereerd.
Een speciale operatieruimte en een
uitslaapruimte maken deel uit van
de praktijkruimte. Er is ook een
ruime sortering medicijnen voorhanden. En er is een ruim voorziene
winkel voor dierenvoedsel. Bert:

“Wij leveren speciaal voedsel, dat
ook vaak een medicinale werking
heeft. Je hebt speciaal voer bij
blaasontstekingen. Er zijn tegenwoordig zelfs afvalprogramma’s
met speciale afvaldiëten.”
Adviezen
De mensen bij Dierenartspraktijk
Abcoude vinden een goede begeleiding van groot belang. “We zijn
transparant in het behandelen van
de dieren. We vertellen precies wat
we doen en waarom. Ons uitgangspunt is dat we altijd zoeken naar
wat het beste is voor het dier. Respect voor het dier en zijn eigenaar
zijn bij ons uitgangspunt. Mensen
die een huisdier hebben, merken
vaak dat het soms lastig is om er
goed mee om te gaan. Een dier kan
nou eenmaal niet praten en zeggen
wat hij wil. Maar wanneer je goed
naar je hond kijkt zul je merken dat
die heel slim is en een voorspelbaar
gedragspatroon ontwikkelt. Op een
gegeven moment weet hij precies
wanneer het etenstijd is of tijd om
uitgelaten te worden. Onze assistentes zijn ook gespecialiseerd in het
geven van adviezen op het gebied
van het gedrag of van voeding. Het
is ook geen enkel probleem om
hier even binnen te lopen wanneer
men met bepaalde vragen zit. Dat
geldt bijvoorbeeld al bij de aanschaf
van een huisdier. Het is voor een
doorsnee particulier heel moeilijk

Bert Molenaar: “Als je van plan bent een pup aan te schaffen die je nog helemaal
moet opvoeden, is het handig dat je daar wat begeleiding in krijgt. Ook dat vinden wij
onderdeel van ons werk. Het gaat hier niet alleen om zieke dieren.”
						
om te bepalen of je de goede keuze
maakt. Dat geldt zeker wanneer
je een hond of kat via internet wilt
kopen. Kom vooraf eens met ons
praten. Wij kunnen goede tips geven
en vertellen waar je vooral op moet
letten. Zeker wanneer je van plan
bent om een pup aan te schaffen
die je nog helemaal moet opvoeden,
is het vaak wel heel handig dat je
daar wat begeleiding in krijgt. Ook
dat vinden wij onderdeel van ons
werk. Het gaat hier niet alleen om
zieke dieren,” zegt Bert.
Afscheid nemen
Een van de moeilijkste dingen uit
zijn praktijk vindt Bert nog steeds
het beëindigen van het leven van
een huisdier. “Na al die jaren praktijkervaring is dit een onderdeel
van je werk waar je nooit aan went.
Het is een moeilijk afwegingsproces. Er zijn tegenwoordig zoveel
mogelijkheden om een dier in leven
te houden, maar er komt toch een
moment dat je je moet afvragen of

foto patrick hesse

je het doel niet voorbij schiet. Dat is
voor de eigenaar een heel moeilijk
afwegingsproces. Ook hier gaan
we uit van respect voor het dier en
zijn eigenaar wanneer we mensen
wijzen op de mogelijkheden. De
ethische kant weegt voor mij ook
zwaar. Ik ga in dergelijke gevallen
ook vaak naar de mensen thuis, zodat het dier in zijn eigen omgeving
geëuthanaseerd kan worden.”
Dierenartspraktijk Abcoude is
gevestigd aan Holendrecht 33 in
Abcoude. Telefoon 0294 281420.
e-mail dap.abcoude@planet.nl.
Meer info op www.dapabcoude.nl.
Spreekuurtijden van maandag t/m
vrijdag van 13.30 tot 14.15 uur. Op
woensdag en vrijdag van 19.00 tot
20.00 uur, of op afspraak. Telefonisch spreekuur dagelijks van 08.45
tot 09.15. Dagelijks kan men tussen
08.30 en 16.30 uur terecht voor
(dieet)voeding, medicijnen en alle
vragen betreffende het huisdier.

Luidt verlaging van de rekenrente het einde van gegarandeerd pensioen in?
Pensioen is
simpel. Het
gaat om
de omvang
van kosten,
sterftekans
en rendement.
Kosten
De omvang van kosten is in de
aandacht gekomen via de ‘pensioen
gerelateerde’ woekerpolis affaire.
Vervolgens is aandacht besteed
aan het transparant maken van de
kosten van de tussenpersoon en
verzekeraar. Ook een vergelijking
van de kosten van pensioenfondsen
gaf aan dat de verschillen vaak
onnodig (te) groot zijn.
Sterftekans
Afgelopen jaren bleek dat de
sterftekans in Nederland en de ons
omringende landen aanmerkelijk
lager was dan verwacht. Dat is
slecht nieuws voor verzekeraars en
pensioenfondsen die daardoor gemiddeld langer dienen te betalen.

Rekenrente
Het enige slechte nieuws dat wij
als veelal liefhebbers van een gegarandeerd pensioen nog niet over
ons uitgestort hadden gekregen
was ‘de genadeklap’: Een verlaging
van de rekenrente. Bij een gegarandeerd pensioen weet u exact in
welke mate uw pensioen toeneemt
per jaar van extra opbouw. Deze
extra opbouw wordt gefinancierd
uit premie die uitstaat tegen een
rekenrente. Hoe lager de rekenrente, des te meer premie dient te
worden ingelegd om op hetzelfde
pensioen uit te komen.
Afgelopen november volgde
mogelijk genoemde genadeklap
voor gegarandeerd (verzekerd)
pensioen: Verzekeraars gaven aan
dat offertes niet meer de sinds
1999 gebruikelijk 3% rekenrente
zouden hanteren doch 2,5%.
Gegarandeerd pensioen onbetaalbaar?
Genoemde kostenverhogende
aspecten maken samen met de
verwachte kostenverhoging vanaf

2013 vanwege Solvency 2 de kosten van het gegarandeerd pensioen
erg hoog. Is een gegarandeerd
pensioen nog wel betaalbaar? Is
het nog wel wenselijk onder de
huidige omstandigheden? Moet u
het zelfs nog wel wensen? Draagt
het niet bij tot uitholling van uw
primaire arbeidsvoorwaarden?
Gegarandeerd pensioen versus
beschikbare premie regeling
Verreweg de meeste werknemers
prefereren een gegarandeerd
pensioen. De ‘middelloonregeling’.
Dan weet men immers tot op de
eurocent wat men aan pensioen
kan verwachten. Tenminste, als
het pensioen is verzekerd bij een
verzekeraar en men geen last kan
krijgen van een (mogelijk matig
beleggend) pensioenfonds dat
wegens onderdekking verplicht
deels moet afstempelen van De
Nederlandse Bank.

Het lastige van de kredietcrisis
was dat de rente en beurzen
tegelijkertijd in een dalende trend
zaten. Dat maakte ook het financieren van indexering op kortere
termijn lastig.
Conclusie
Bereid u voor op de pensioenbijeenkomst waarin wordt getracht u
uit te leggen dat het gegarandeerde pensioen niet meer te betalen
is en dat ook u ‘gaat deelnemen’
aan een beschikbare premieregeling. Dat hoeft niet altijd slecht
nieuws in te houden. Wel handig
om zelf op te blijven letten bij de
uitvoering. De tijd van afgaan op
anderen is toch wel afgelopen. Big
brother is watching you. But he is
not watching your pension!

Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

Genoemd gegarandeerd pensioen
heeft nader bekeken alleen reële
waarde als het onder meer minimaal meegroeit met de inflatie.

www.edo.nl

Ruijgrok Makelaars beantwoordt
de vraag van de maand

Wanneer ben ik in
onderhandeling?
Ruijgrok Makelaars : “U bent pas in
onderhandeling zodra de verkoper
een tegenvoorstel doet op uw bod. U
bent dus nog niet in onderhandeling
wanneer de verkopende makelaar
aangeeft dat hij het bod met de
verkoper zal overleggen.
‘In onderhandeling zijn’ betekent
overigens niet dat u de koper wordt.
U moet het eens worden over de prijs,
opleverdatum en eventuele voorwaarden. Wanneer u in onderhandeling
bent betekent dit dat de verkoper niet
mag reageren op een bod van een
andere belangstellende. Bezichtigingen door derden mogen wel gewoon
doorgaan. Een onderhandelingsproces
eindigt wanneer koper en verkoper
het eens worden over de koop, of
wanneer één van beide partijen zich
terugtrekt uit de onderhandelingen.”
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De keuze van...
Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...Bert Veldstra

Auteur: Chad Harbach
Titel: De kunst van het veldspel
“Ergens
halverwege
het boek
drong het
tot me door
dat ik zat te
lezen en hoe
zwaar het
boek was.
Dat was toen ik kramp kreeg. Tot
dat moment kon ik amper stoppen,
maar nu leidde het feit dat ik wist
dat ik zat te lezen, me even af van
het verhaal van Henry Skrimshander, de meer dan begenadigde
kortestop van het honkbalteam van
zijn college.
In feite beleefde ik hetzelfde als
hij: vanaf het moment dat hij zich
realiseert waar hij mee bezig is,
gaat het mis met zijn sportcarrière. Maar hij weet wat hem te
doen staat: na de gedachteloosheid
komt de gedachte en dan moet
de sporter weer terug naar de gedachteloosheid om zijn sport op het
hoogste niveau te kunnen spelen.
De wereld van Henry is die van het
honkbalveld, iets ruimer die van
zijn college aan het Lake Michigan,
besloten ruimten met hun eigen regels en riten en met schilderachtige
figuren als de rector en zijn dochter,
de aanvoerder en de coach van het
team, en zijn kamergenoot Owen.
Die beslotenheid heeft iets van
het paradijs want de gedachteloze
speler kan zich niet laten leiden
door morele overwegingen. Maar
de buitenwereld ligt op de loer.
Het boek gaat over de mens die
speelt als hij leeft, die leeft als
hij speelt. En alles zit erin: liefde
en dood, euforie en depressie,
sportverdwazing en relativering,
materieel gewin en liefdewerk. Er
zijn clifhangers die het spannend
maken en humor voor de ontspanning.
Het verhaal eindigt op een wijze
even onvoorspelbaar als het leven.
Tja, ook een honkbal is rond.
Ik heb het boek gewogen: 954
gram en geen gram te veel.”

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

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

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

Winterweekend!
Deze week in 2ThePoint:
Veilig schaatsen, Mijdrechtse Karwei
wint en Asbest op basisscholen. Elk
even uur te zien.
Nieuw in première deze week: Natuurmomenten met Wilco Jager, we
nemen een kijkje in de Botshol en in
Waverhoek, elk oneven uur op Midpoint TV. En natuurlijk ook te zien
via YouTube kanaal: Midpoint TV.

Wat een kou buiten! Ik vind het
heerlijk, daar niet van, maar in de
winkel is het momenteel niet meer
warm te stoken. Gewapend met een
paar lagen kleding en een pot thee
komen we de dag wel door. Mij hoor
je dus niet klagen, want eindelijk is
het winter! Hoe lang het gaat duren
weet niemand. Daarom moeten we
er nu maar extra van genieten en
misschien van het weekend lekker
die schaatsen aantrekken! En bij

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

1

Oscar 			
Jan Siebelink
Vlak na
de Tweede
Wereldoorlog
reist Oscar
op verzoek van
Esmée, de
weduwe
van zijn
vriend Id,
samen
met haar naar Duinkerken. het
voert hem onherroepelijk terug
naar het begin van de oorlog, naar
het moment dat hij en Id, werden
gemobiliseerd en uitgekozen voor
een geheime missie naar Londen.
De reis begint in Zeeuws-Vlaanderen, dat zich medio mei 1940
nog niet had overgegeven, maar
Oscar en Id komen niet verder dan
Duinkerken, waar ze belanden in
Duits spervuur.
Tijdens de reis met Esmée wordt
Oscar gekweld door de vraag of zij
vermoedens heeft over de afschuwelijke gebeurtenis die in Duinkerken heeft plaatsgevonden en die
zijn leven sindsdien heeft getekend.
En hoe zijn haar gevoelens voor
hem, nu Id er niet meer is?

2

Haar bloed 			
Kristien Hemmerechts

Als kind raakt Titus Serfonteyn
gefascineerd door bloed. Wat is
het, wat doet het, hoe werkt het?
Zijn moeder legt zich neer bij de
obsessie van haar zoon. Titus dorst
naar kennis over bloed doet hem
later besluiten medicijnen te gaan
studeren. Hij maakt kennis met de
mooie Roos, die hij moet delen met
zijn beste vriend Pieter. Dan blijkt
dat Roos aan een nog onbekende
ziekte lijdt. Titus bijt zich vast in
het onderzoek.

3

Het ruime bed 		
Robert Haasnoot
Twee
gebeurtenissen
veranderen het
leven
van Paul
ingrijpend: de
dood van
zijn vader
en het
stranden van zijn huwelijk. Midden
in zijn rouw probeert hij grip te
houden op zijn leven, maar alles
wankelt. In een poging niet te hoeven kiezen tussen Maanke, op wie
hij verliefd is, en zijn vrouw, stelt
Paul een open huwelijk voor. Deze
schijnbaar ideale oplossing leidt
tot een ontwikkeling die hij niet
had voorzien. Na terugkeer van
een kort verblijf in Amerika wordt
Paul geconfronteerd met raadselachtige gebeurtenissen. Heeft hij
het contact met de werkelijkheid
verloren? Of is er iets anders aan
de hand?

4

thuiskomst als we lekker rozig zijn,
schenken we een lekker glaasje port
in.
Quinta de Marrocos, één van de
oudste Quinta's in de Douro is al
vier generaties in bezit van dezelfde
familie en ligt aan de Douro tussen
Régua en Pinhão. De Quinta is
van ver te herkennen aan de twee
cipressen die ook op het etiket zijn
te zien. Ze zijn het handelsmerk van
het porthuis.
Alle druiven worden met de hand
geplukt en daarna in granieten
‘lagares’, een soort kuipen gedaan.
Daarna worden ze heel ouderwets met de voeten platgestampt.
Tegenwoordig wordt deze arbeidsintensieve methode alleen door enkele
top-huizen gebruikt en meestal
alleen voor de duurste kwaliteiten
port. Quinta de Marrocos kiest
ervoor om alleen topkwaliteit te
leveren en daarom de druiven voor
alle Port op deze traditionele wijze
te verwerken en niet alleen die voor

Het recht om te zwijgen
Micheal Connelly
In zware
tijden is
criminaliteit een
van de
weinige
activiteiten waarmee nog
wat valt
te ver-

de specialiteiten.
Naast een normale ruby en tawny
port hebben ze bij Quinta de Marrocos twee andere specialiteiten. De
eerste specialiteit is een tien jaar
oude port. Het is geen vintageport
waar alle druiven uit hetzelfde jaar
komen, maar het is een mengeling
van portdruiven. De leeftijd die op
de fles aangegeven is, de gemiddelde leeftijd van de blend. De kleur
van deze port is ook lichter dat een
jongere tawny of ruby port. De vuistregel is eigenlijk ‘des te ouder de
port, des te lichter de kleur wordt’.
Die lichte kleur zie je heel goed
terug in de Colheita port. Deze port
moet zeven jaar of meer op vat
gelegen hebben. De wijn is niet gefilterd en kan zich nog enkele jaren
op fles ontwikkelen, dus perfect om
te bewaren, als je het kunt. Colheita
ports zijn sterke ports en kunnen na
eenmaal aangebroken te zijn nog
lange tijd bewaard worden.

dienen, maar toch heeft Lincolnadvocaat Mickey Haller nauwelijks
extra werk door de economische
crisis. Eigenlijk heeft hij nog het
meeste werk aan mensen die het
dak boven hun hoofd moeten zien
te behouden, nu velen hun huis uit
gezet dreigen te worden omdat ze
hun woekerhypotheken niet meer
kunnen betalen. Lisa Trammel,
zijn eerste hypotheekslachtoffer, is
sinds acht maanden Mickeys klant.
Dan wordt er een hoge medewerker van Lisa's bank dood aangetroffen op een parkeerplaats, en zij
is de eerste verdachte. Mickey kan
weer gaan doen waar hij het beste
in is. Maar als hij dacht dat de
verdediging van Lisa Trammel een
eitje zou worden, heeft hij het mis.

5

De fatale fuik 		
Henk Werson

De fatale fuik gaat over de keiharde wereld van mensenhandel
en gedwongen prostitutie, en over
de bestrijding daarvan. Hoofdinspecteur Henk Werson is een van
die bestrijders en dit boek is het
verslag van zijn jarenlange ervaringen. Hij vertelt over slachtoffers en
daders, hoe opsporing in zijn werk
gaat en informeert over de sociale,
politionele en juridische aspecten.
Het zijn schokkende verhalen over
uitbuiting, geweld, schaamte en
spijt, en over foutieve en naïeve
beeldvorming waarmee meisjes
nog al te vaak in een fatale fuik
stappen.

Geniet dit weekend lekker van de
kou! Bind die schaatsen onder of
maak een lekkere wandeling. En ’s
avonds? Open haardje aan, voeten
op tafel, portje open, de ingrediënten van een geslaagd weekend toch?

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

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

				

door david hague en patrick hesse		

Beste Bourgondiërs, we zijn weer terug! Welkom bij het eerste artikel van het derde jaar Neus in
de Boter. In deze aflevering zet ik graag mijn culinaire plannen voor 2012 uiteen zodat jullie weten
wat jullie van Patrick en mij kunnen verwachten. We gaan uiteraard weer op bezoek bij plaatselijke
leveranciers en op zoek naar biologische tuinders, maar dit jaar wil ik met name focussen op seizoensgebonden producten, met andere woorden: welk voedsel er in welk seizoen beschikbaar is.
Eén van de dingen waar ik zo gek op ben in Nederland, is dat ieder seizoen zo heel specifiek is. De
ligging van het land heeft als gevolg dat het landschap dramatische veranderingen ondergaat naarmate
het jaar zich voltrekt. Dus ondanks dat Nederland laaggelegen is, hebben sneeuwlagen, ijsrivieren,
helder groene weilanden of gouden herfstbossen het karakter van het platteland gevormd, wat tot
uitdrukking komt in de oogsten.
Het feit dat ik er maar liefst acht maanden op moet wachten, maakt een Nederlandse aardbei zo
bijzonder voor mij. Ik ben dol op Vinkeveense rode bietjes en wanneer een gewas op springen staat, en
ik weet dat de productie beperkt is, ben ik zo blij als een kind en wil ik er zoveel mogelijk van eten voor
het op is.
Gepassioneerde koks creëren hun menu’s rondom de seizoenen, en wel om twee goede redenen. Ten
eerste om topkwaliteit te kunnen garanderen tegen een betaalbare prijs. En ten tweede: door zich tot
seizoendingrediënten te beperken, kunnen ze hun creativiteit en vindingrijkheid laten zien door op bestaande thema’s te variëren. Deze motieven bepalen de traditionele keuken van een land. Helaas heeft
de gemakscultuur van de afgelopen decennia jaar deze traditionele kookstijl weggevaagd en vervangen
door een verzameling van het hele-jaar-door-en-altijd-beschikbare favoriete producten. Deze, vaak
geïmporteerde, chemisch geconserveerde, uitheemse producten zijn geen partij voor de biologische
producten.
Als je een liefhebber van eerlijk voedsel bent, dan kun je niet om het kopen van plaatselijke seizoensgebonden producten heen. Niet alleen ondersteun je hierdoor de plaatselijke economie, maar het is ook
gezonder.
In dit derde jaar van Neus in de Boter ga ik me uitsluitend richten op welke producten wanneer beschikbaar
zijn en waar ze te verkrijgen zijn. Daarnaast zullen de recepten die ik erbij geef jullie
hopelijk aansporen om zelf te variëren met de puur Hollandse
producten die op dat moment ‘in het seizoen’ zijn.
Ik wens jullie allen een mooi en gezond culinair jaar!
Januari-sterren
Ga eens op zoek naar onderstaande producten bij de
plaatselijke winkeliers, en vergeet dan niet te vragen
waar ze vandaan komen! Probeer ook, waar mogelijk,
de verkoop van biologische producten te ondersteunen.
Jerusalem artisjokken, spruitjes, groene, rode en
witte kool, selderij, knolselderij, witlof, andijvie,
boerenkool, prei, ui, pastinaak, aardappelen, pompoen, kastanjes, peren, kabeljauw, krab, oester, haas, fazant en houtsnip.

www.davidhague.nl

twitter:

@davidhaguenl

tip
David’s

Kastanje/Boerenkoolsoep
Benodigdheden:
500 gr kastanjes
250 gr bacon
500 gr boerenkool
1 liter wildbouillon
1. Kook de kastanjes met wat zout
en water in ca. 5 minuten, giet af
en vul pan opnieuw met koud water. Haal de schil van de kastanjes
(let op: ook de binnenste schil).
2. Pureer ca. de helft van de kastanjes
3. Bak de bacon uit in een grote pan. Voeg de boerenkool toe, en laat
met deksel op de pan ca. 1 minuut koken, tot de boerenkool enigszins
geslonken is.
Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Voeg al roerend de gepureerde kastanjes toe (hierdoor zal de soep binden). Haal van het vuur
en voeg de overgebleven kastanjes in plakjes toe en serveren maar!
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UW VOLVO
V60
NU MET 20% BIJTELLING
¤ 34.695
Lease
vanaf ¤ 629 p/m
vanaf
20% BIJTELLING

U maakt gepaste indruk op uw klanten en collega’s met het elegante Scandinavische design. U geniet van het comfortabele interieur en zijn dynamisch karakter. Dankzij Volvo Sensus controleert u
safety-sensors, navigatie en audio zonder enige moeite. Het ultieme rijgenot. En de V60 is nu zelfs verkrijgbaar met 20% bijtelling. Zo zit u ook fiscaal gezien uitstekend. In de Volvo V60 draait alles om u.

Volvo V60 v.a. € 34.695 incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 629 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.

volvocars.nl

Gem. verbruik: 4,5 – 10,2 l/100 km (22,2 – 9,8 km/l), gem. CO2-uitstoot: resp. 119 - 237 g/km.

Bangarage B.V.
Kollenbergweg 15
Grutterij 7-9
Communicatieweg 9
Transformatorweg 29A

Amsterdam Zuidoost
Amstelveen
Mijdrecht
Amsterdam West

T 020 4522020
T 020 3472626
T 0297 281495
T 020 5849900

www.bangarage.nl

WINTERBANDEN

Punt 4 is een creatief productie bureau waar u terecht kunt
voor al uw drukwerk, van logo tot huisstijl, van brochure tot
spandoek. Onze creatieve specialisten denken met u mee en
komen met betaalbare maatoplossingen. Naast het ontwerp en de
opmaak van al uw reclame uitingen, begeleiden en verzorgen we
natuurlijk ook uw drukwerk.

www.profiletyrecenter.nl

KOUD, NAT EN GLAD.... KIES WINTERBANDEN
Ook in ons land zijn winterbanden een echte aanrader in de periode november - maart als de
temperatuur onder de 7°C komt.

Bel 0297 - 38 52 56 of mail naar info@punt4.nl
voor een vrijblijvende afspraak of offerte.
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Rendementsweg 24 • 3641 SL Mijdrecht • www.punt4.nl

De overtuigende voordelen op een rij:
• Betere grip op de weg
• Kortere remweg
• Betere afvoer van sneeuw, regen en modder
• 2 maal per jaar bandencontrole
• De kosten per gereden kilometer stijgen nauwelijks
• Minder snel sneeuwkettingen nodig op wintersport

Profile Tyrecenter verzorgt uw GRIP OP DE WEG in de wintermaanden.

Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht. Door de centrale
afspraken van Profile Tyrecenter met alle leasemaatschappijen, kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden.

HOGENDOORN
Mijdrecht, Provincialeweg 11
Uithoorn, Amsterdamseweg 8

T 0297 28 13 63
T 0297 56 47 08

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
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De Club van…

Door Piet van Buul

Sandra van Rijssel, Stichting Roki

Roki wil arme kinderen een
toekomst bieden
Aanvankelijk was het de bedoeling van Sandra van Rijssel om een jaartje ervaring op te doen in het buitenland.
Ze deed Sociaal Pedagogisch werk en wilde als vrijwilligster naar Roemenië. Van een plaatsgenote uit Wilnis wist
ze dat men daar om hulp zat te springen. Na een verblijf van een jaar besloot ze nog even te blijven en inmiddels
zit ze er al twaalf jaar en heeft ze zich er permanent gevestigd. Van meet af aan werd ze gesteund door haar ouders, familie en vrienden. Tien jaar geleden richtten Sandra's ouders Aad en Ria van Rijssel de stichting Roki op.
Sandra verblijft momenteel noodgedwongen in Nederland vanwege
de ziekte van haar zoontje. Die is
inmiddels geopereerd en het gaat
goed met hem. Ze hoopt in de loop
van februari weer naar Roemenië
te vertrekken. Een mooie kans om
Sandra zelf te laten vertellen over
haar werk. Sandra: “Ik heb van jongs
af aan altijd wel iets in de richting
van ontwikkelingshulp willen doen.
Het was aanvankelijk de bedoeling
dat ik me na de middelbare schoolopleiding een jaar in een ontwikkelingsland zou gaan inzetten. Nadat ik
besloten had naar Roemenië te gaan
heb ik een lijst met kindertehuizen in
Roemenië weten te bemachtigen die
ik benaderd heb met de vraag of ze
hulp konden gebruiken. Zo ben ik bij
het kindertehuis Lidia Home in Tirgu
Mures terecht gekomen.”
In 1990 was het regime omver
geworpen en het land begon aan een
moeizame weg van wederopbouw.

Het kindertehuis is in 1993 geopend
en ligt midden in de stad Tirgu Mures
in Transsylvanië dat lang Hongaars
grondgebied is geweest. Er zijn nog
steeds veel Hongaarse invloeden en
Hongaars is er de voertaal. Sandra
spreekt inmiddels zowel Hongaars
als Roemeens.
Sandra: “Lidia Home is een particulier tehuis dat zich vooral richt
op zigeuner en straatkinderen. Die
straatkinderen zijn over het algemeen kinderen uit moeilijke gezinnen, die wees zijn geworden of op
straat zijn achtergelaten, of die uit
huis zijn geplaatst. Kortom, kinderen, die heel veel zorg en aandacht
nodig hebben. De kleintjes die er
waren toen ik er kwam zijn inmiddels tieners geworden. De kinderen
kunnen er in principe tot hun 18e
jaar blijven. Maar we sturen ze niet
zomaar weg. Wanneer ik van de
twintig kinderen die ik nu onder mijn
hoede heb, er drie op een goede plek
krijg ben ik al blij. Daar doe je het

allemaal voor.”
Zorg voor het gezin
In Lidia Home komen veel kinderen
van Roma zigeuners terecht. Dat is
ook in Roemenië een achtergestelde
bevolkingsgroep. Maar er komen
ook straatkinderen en weeskinderen.
“Het probleem is dat er in Roemenië
eigenlijk geen goede organisatie voor
kinderbescherming en kinderopvang
is,” zegt Sandra. “Aanvankelijk
wilden we bij Lidia Home met kinderen en tieners verder. Maar in veel
gevallen hoort er bij zo’n kind ook
een familie. Wanneer een traject bij
ons is afgelopen is het mooi wanneer
ze weer in het gezin teruggeplaatst
kunnen worden. Maar soms moeten
we ze naar een andere instelling
overplaatsen. Ook in die gevallen
blijven we ze meestal nog een hele
tijd steunen met kleding en voedsel.
Kindzorg betekent voor ons dat we
er ook de zorg voor het gezin bijnemen. We doen er van alles aan om er
voor te zorgen dat kinderen niet in

Golfpark Wilnis sfeerlocatie reünie De Ronde Venen Zakenvrouwen
“Het is een olievlek, die zich verspreidt,” merkte één van zakenvrouwen op tijdens de afgelopen maandag
gehouden nieuwjaarsreceptie van De Ronde Venen Zakenvrouwen op Golfpark Wilnis. Om te vervolgen met:
“Dat belooft nog iets voor de 2012-editie.” Daarmee doelend op de groeiende interesse van andere zakenvrouwen voor deelname áán en uitbreiding ván ‘De Club van 36’. De ‘gebundelde’ women in business kwamen
informeel bijeen, genoten en evalueerden drie maanden na de uitgave van de eerste lokale zakenglossy hoe
het hen tot dusver is vergaan.
Hoofdredacteur Donald Esser van
Rodi Media, mede-uitgever van
de lokale glossy en enige man in
het damesgezelschap sprak in zijn
nieuwjaarsspeech van ‘kansen en
mogelijkheden’ in een tijd van
economische recessie. “Mogelijkheden benutten en geen beren op
de weg zien. Laat het glas altijd
half vol zijn. Steeds meer vrouwen
willen en durven steeds meer voor
eigen keuzes op te komen. Kansen
pakken. Dát wordt de uitdaging
voor 2012.”

De Ronde Venen Zakenvrouwen zorgen voor een stimulerende impuls in de regio.
Het was een avond van informeel
samenzijn. Van ontmoeten en
herkennen, maar vooral van het
uitwisselen van ervaringen. Opmerkelijk was het om te constateren,
dat het besef van ‘samen sterk’ als
een rode draad door de avond heen
liep. Netwerken en elkaar onderling business gunnen stond centraal.
“Fantastisch dat bijna iedereen is
gekomen,” klinkt het unaniem uit de
monden van Betty Okkerse en Lillian van der Schaaf, aanjagers van
het initiatief. Betty: “Je merkt, dat
er veel positiefs leeft. Ik heb zoveel
goede ideeën en nieuwe initiatieven
gehoord. Optimaal met social media
aan de slag gaan is daar een van.

Vrouwen in het bedrijfsleven, in
welke hoedanigheid dan ook, zorgen voor een stimulerende impuls
in de regio.”
Opmerkelijk en vermeldenswaard
was de bijzonder gevulde goodie
bag, die iedere zakenvrouw mee
naar huis mocht nemen. Lillian:
“Het leek thuis wel pakjesavond.
Wat heeft iedereen een fantastische bijdrage geleverd.” Tijdens het
voortreffelijke diner werd ook nog
een meerdaags verwenarrangement
voor twee personen op de Veluwe
verloot. Anne Gasse van Gasse
Wonen was de Lucky Lady.

Het succes van De Ronde Venen
Zakenvrouwen is niet onopgemerkt
gebleven bij Rodi Media en daarom
zijn Betty en Lillian benaderd om
zich ook voor Amsterdamse Zakenvrouwen in te gaan zetten. En
mogelijk ook een speciale Gooi-editie, de zakelijke variant op Gooise
vrouwen. Betty: “Heel anders
dan het bekende De Ronde Venen
gebied, maar wel een uitdaging en
één met verwachtingen. Vooralsnog
is De Ronde Venen Zakenvrouwen
ons kindje.”

Sandra van Rijssel met moeder Ria en dochter Anna
de prostitutie terecht komen of ongewenst zwanger worden. We laten
ze een studie volgen en proberen te
helpen bij het vinden van een baan.
De kinderen worden geconfronteerd
met armoede en sociale achterstand,
waar ze zelf ook niks aan kunnen
doen.”
Stichting Roki
Aad en Ria van Rijssel zijn steeds
erg betrokken geweest bij het werk
van hun dochter. Ria: “Al snel werd
duidelijk dat Sandra in een gebied
terecht was gekomen waar echt een
tekort aan vrijwel alles was. We zijn
toen begonnen met het inzamelen
van kleding, voedsel en geld waarmee men ter plekke de ernstigste
nood kon lenigen. Daarbij kregen we
hulp van tal van vrijwilligers. We reden wel een keer of vijf per jaar met
ons busje volgeladen naar Roemenië.
Maar op een gegeven moment werd
het, mede vanwege de grote hoeveelheid spullen die we van vele kanten
kregen, allemaal wel een beetje veel
voor ons. Daarom is de Stichting
Roki opgericht. Roki staat voor Roemeense Kinderen. Daarmee werd de
hulporganisatie meer transparant en
wordt voorkomen dat het een soort
familiebedrijf wordt. Het transport

foto patrick hesse

wordt inmiddels door een professionele transportorganisatie verzorgd.
We zamelen nog steeds kleding en
voedsel in. Kleding die niet in het tehuis gebruikt kan worden, wordt daar
in een eigen winkeltje verkocht en
de opbrengst is uiteraard weer voor
Lidia Home.”Voor moeder Ria was
het wel prettig dat ze haar dochter
en kleinkinderen een tijdje bij zich in
de buurt had. “Maar het is goed, nu
onze kleinzoon Róbert goed herstelt
na de operaties, dat Sandra en de
kinderen over een paar weken weer
terug kunnen naar Roemenië.”
Jubileumjaar
Dit jaar bestaat de Stichting Roki
precies tien jaar. Sandra en haar
moeder hopen dat dit jubileum voor
veel mensen aanleiding zal zijn om
iets voor de Stichting te doen. Ria:
“We hebben een site www.roki.nl.
Daar is alle informatie over de
stichting te vinden. Men leest er alles
over de projecten en over de manier
waarop men ons kan steunen. Dat
kan door kleding of voedselpakketten
te schenken. Maar ook door financiële steun in de vorm van het donateurschap of eenmalige bedragen.
Donateurs ontvangen ook regelmatig
de Nieuwsbrief ‘Roki Tudósító’.”
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Landwind CV9

Maak kennis met het Chinese Landwind
Mitsubishi Van Yperen in Mijdrecht is sinds kort dealer van Landwind.
Dit Chinese merk bestormde in 2005 de Nederlandse markt met een
Opel Frontera look-a-like SUV, die zijn neus hard stootte. Aan het betonblok van de crashtest om precies te zijn. Geen wonder dus dat dit
geen goede binnenkomer was. Het merk verdween alweer snel van de
markt. Maar, met een lichte deuk in het imago komt Landwind nu met
de CV9, een mini-MPV met een zeer aantrekkelijk prijskaartje. Zit die
deuk er nog steeds of moeten we daar voorbij kijken?
Om te beginnen met de factor die
de CV9 interessant maakt: prijs.
De CV9 is verkrijgbaar als vijfzitter
vanaf € 15.595,-. In deze uitvoering
krijg je een 1.6 viercilinder mee
met 97 pk. Dit is de enige motor die
leverbaar is in deze Landwind, maar
in de Comfort uitvoering is deze ook
leverbaar in Flex Fuel uitvoering,
voorzien van een LPG-installatie
af-fabriek. De 1.6 benzinemotor is
een prima blok, hoewel het vandaag
de dag een merk als Mitsubishi lukt
om hetzelfde aantal pk’s uit een 1.3
te persen en Fiat met de helft van
de cilinders en een veel kleinere
motorinhoud ook 85 paarden tevoorschijn tovert. Met de 1.6 sprint
de Landwind in 11,9 seconden naar

de 100 km/u en gaat door tot 170
km/u. Acceptabele cijfers, helemaal
voor zijn prijs. Cijfers die je ook bij
de duurdere concurrentie zult zien.
Is de Landwind een auto voor de
liefhebber? Nee, niet echt. Net als
dat een autoliefhebber waarschijnlijk niet warm wordt van een merk
als Daihatsu of Dacia. Maar vergeet
niet, al deze merken hebben een
redelijke doelgroep als het gaat om
kopers die voor weinig geld van A
naar B willen komen. En zo zullen
de Chinezen langzaam maar zeker
ook meer marktaandeel weg proberen te snoepen, net als de Koreanen,
zoals Kia en Hyundai, dat nu doen
en de Japanners daarvoor hebben gedaan. Wij reden met de 1.6

foto's patrick hesse

Comfort met derde zitrij, met een
prijs van iets meer dan € 18.000,-.
Onder de carrosserie is met name
Duitse techniek te vinden. Dat is te
merken bij het instappen, want de
eerste indruk is beter dan verwacht.
Natuurlijk valt er hier en daar nog
wat op te merken; zo mag de auto
iets minder overhellen in de bochten,
maar verder rijdt de auto prima.
Deze demo is voorzien van drie
zitrijen. Ah, een zevenzitter dus,
hoor ik de oplettende lezer denken.
Fout. De middelste bank is namelijk
voorzien van slechts twee gordels,
terwijl er makkelijk ruimte is voor
drie personen. Gemiste kans voor
de Chinezen. De stoelen zijn prima,
al is de materiaalkeuze voor de
bekleding niet de meest verstandige,
evenals de stof die op de deuren te
vinden is. Met een paar kilometers
op de klok ziet het er nog goed uit,
maar vroeg of laat komen er vlekken in die moeilijk uit dit materiaal
te krijgen zijn. De zit achter het
stuur is prima, op het zicht rondom
is niets aan te merken, de stand
van de pedalen is prima, hoewel
het rempedaal voor het gevoel iets
verder ingedrukt moet worden. Er
zijn wat kanttekeningen te plaatsen bij punten die beter afgewerkt
hadden kunnen worden. Het oog
van de fotograaf valt bijvoorbeeld

Sloep gestolen in Mijdrecht
Woensdagavond jl. is bij een bedrijfspand aan de Vermogenweg in Mijdrecht een Jan van Gent sloep gestolen.
Onbekenden hebben tussen 19.49 uur en 20.06 uur de 8,2 meter lange sloep gestolen. Het nieuwbouw pand staat
langs de N201 en daarom is
er een grote kans dat getuigen
wellicht iets gezien hebben.
De daders zijn gevlucht in een
Toyota Hiace of een Volkswagen Transporter.Mocht u iets
verdachts gezien hebben, bel
dan met de politie via 0900
88 44. De eigenaar geeft een
beloning van 1000 euro voor
de tip die leidt tot aanhouding
van de daders.

op de ruimte tussen de achterklep
en het achterpaneel. Deze is groot
genoeg voor zijn pink. En dat is een
punt waar de Chinezen nog moeten
verbeteren om de Europese concurrenten het nakijken te geven.
Dan de veiligheid, hoe zit het daarmee? Voorop gesteld; blijf aan de
prijs denken. Dit is geen auto die je
kunt en mag vergelijken met de Europese varianten van gelijke grootte
zoals een Renault Scénic of Opel
Zafira. Hollanders staan bekend om
de ons bin zuunig mentaliteit, maar
veiligheid staat ook hoog in het
vaandel. De CV9 scoorde gelukkig
twee sterren beter dan zijn SUVbroeder (deze scoorde namelijk nul
sterren) in de EuroNCAP crashtests.
De maximale score op alle vlakken
is vijf sterren. De CV9 scoorde vier
sterren in de voetgangersveiligheid,
voor kinderveiligheid aan boord
drie sterren, voor volwassenen twee
sterren en de veiligheidssystemen
scoren drie sterren. Een vooruitgang
ten opzichte van het eerste model,
maar zeker niet bovengemiddeld.
Maar mag je dat verwachten voor
dit geld?
Deze auto van het Chinese bouwjaar 4709, het jaar van de draak,
gaat de concurrentie aan met onder
meer kopers van een tweedehands
Renault Scénic of Opel Zafira, want
qua formaat moet je deze CV9
vergelijken met dit soort auto’s. Qua
nieuwprijs gaat de CV9 de concur-

Landwind
Gereden versie: Landwind CV9
1.6 Comfort
Vermogen: 97 pk
0-100: 11,9 s
Top: 170 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 22,2 / 4,5 km/100 km
Vanaf prijs: € 18.494,Alternatieven: Citroën C3 Picasso, Citroën Nemo Multispace,
Dacia Logan MCV, Hyundai ix20,
Kia Venga

rentie aan met een klasse daaronder, waar de kleinere Hyundai
ix20’s en Citroën Nemo Multispaces
vechten voor marktaandeel. Een
koper zal dus een afweging moeten
maken die niet makkelijk zal zijn.
Het zal compleet afhangen van de
punten waar de koper waarde aan
hecht, prijs, veiligheid, rijeigenschappen, ruimte en kwaliteit. Maar
zoals de Koreanen de markt hebben
veroverd, zo zullen de Chinezen er
alles aan doen om ervoor te zorgen
dat Landwind groter wordt in
Nederland. Voor nu geeft Landwind
in ieder geval drie jaar volledige
garantie op de CV9.

Autobedrijf Van Yperen
Constructieweg 2
3641 SB Mijdrecht
T 0297-284610
www.vanyperen.nl

AUTOSCHADE... WAT NU?
MOET IK NU PER SÉ NAAR MIJN
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON?

NEE HOOR, U HEEFT ALLE VRIJHEID
OM DIREC T TE KIEZEN VOOR THEO’S KWALITEIT
EN ZIJN ALLES-IN-EEN-SCHADESERVICE :

THEO VAN RIJN REGELT ’T VOOR U!
Constructieweg 58, 3641 SN Mijdrecht, 0297 282657

www.theovanrijn.nl of
www.groenautoschadeherstel.nl
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Nu € 1.000,- extra inruilpremie
bovenop onze 50/50 actie!
Als u nú een nieuwe Suzuki koopt, dan proﬁteert u dúbbel. Want naast onze aantrekkelijke 50/50-actie ontvangt u ook nog eens een extra inruilpremie
van maar liefst € 1.000,- bovenop de Autotelex inruilwaarde. Zo rijdt u wel heel voordelig in een nieuwe Suzuki. Proﬁteer nu en kom snel bij ons langs.

De Alto

De Splash

Handgeschakelde versies:

Handgeschakelde 1.0 VVT versies:

De SX4

De Swift

Betaal nu vanaf € 3.999,- Betaal nu vanaf € 4.349,- Betaal nu vanaf € 5.499,- Betaal nu vanaf € 9.236,...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE)
715/2007 en 692/2008: 4,4-5,2 l/100km;
19,2-22,7 km/l; CO2-uitstoot: 103-122 g/km.

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE)
715/2007 en 692/2008: 4,6-5,7 l/100km;
17,5-21,7 km/l; CO2-uitstoot: 109-133 g/km.

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE)
715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100km;
17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113-129 g/km.

...en de andere helft betaalt u over twee jaar. Zonder rente!

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-normen (CE)
715/2007 en 692/2008: 6,2-6,7 l/100km;
14,9-16,1 km/l; CO2-uitstoot: 141-155 g/km.

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie
Contantprijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Jaarlijks kostenpercentage

Debetrentevoet

Looptijd in maanden

Termijnbedrag

Totaal te betalen bedrag

Alto

€ 7.999,-

€ 3.999,-

€ 4.000,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.000,-

Splash

€ 8.699,-

€ 4.349,-

€ 4.350,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 4.350,-

Swift

€ 10.999,-

€ 5.499,-

€ 5.500,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 5.500,-

SX4

€ 18.473,-

€ 9.236,-

€ 9.237,-

0%

0%

24

€ 0,-

€ 9.237,-

•

•

•

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services Geldig van 9 januari t/m 15 april 2012 Voor een nieuwe Suzuki Alto, Splash, Swift of SX4 U ﬁnanciert 50% van de consumentenprijs met een maximum
kredietbedrag van € 10.000,-; minimum € 3.500,- Onder voorbehoud van kredietacceptatie Toetsing en registratie bij BKR te Tiel Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Wijzigingen en
drukfouten voorbehouden info@suzukifs.nl

•

•

•

•

•

Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199
Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81
info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
Er is een Alto vanaf € 7.999,-, een Splash vanaf € 8.699,-, een Swift vanaf € 10.999,- en een SX4 vanaf € 18.473,-. Afgebeeld zijn de Alto Exclusive met GT Plus-pakket, Splash Exclusive met GT Plus-pakket, Swift Sport en de SX4 Executive. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage
en legeskosten. Wijzigingen voorbehouden. Inruilprijs is gebaseerd op de Autotelex inruilwaarde, bepaald op basis van een schadevrije en goed onderhouden auto met een gemiddelde kilometrage van 15.000 km per jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring door de betreﬀende dealerdirectie.

22		

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Aprilia RXV 5.5 Twin Peaks

Plezier voor in het terrein
Deze week een motor van een tak van motorsport die hier niet zo vaak
belicht wordt: de enduro. Een vorm van lange-afstands motorcross
(vroeger betrouwbaarheidsritten genoemd) waarbij men ook stukken over de openbare weg moet afleggen, en vandaar de noodzaak
van verlichting en kenteken. Er wordt niet over een afgesloten circuit
gereden over een bepijlde route waarvan de lengte afhankelijk is per
organisatie. Een endurowedstrijd in Nederland beslaat één dag, met
aan het eind van het seizoen een tweedaagse Kampioenswedstrijd. De
route bestaat uit trajecten die over de openbare weg voeren –waar men
zich dus aan de geldende verkeersregels moet houden– afgewisseld
met zogenaamde proeven, waar men als een echte motorcrosser op een
afgesloten stuk baan een oefening zo snel mogelijk moet afleggen.
Eventuele technische mankementen moeten door de rijder zelf worden
verholpen. Lukt dit niet, dan ligt hij uit de race. Bij vervanging van onderdelen is hulp van buitenaf niet toegestaan. Een beroemde wedstrijd
is de internationale zesdaagse (International Six Days Enduro) die al
heel lang jaarlijks door een ander land wordt georganiseerd. Behalve
snelheid zijn vooral betrouwbaarheid van de motor en uithoudingsvermogen van de coureur belangrijk.
Aad Kentrop, eigenaar van Roké
Motors, is van jongs af opgegroeid
met crossmotorfietsen en heeft dan
ook diverse takken van motorsport
beoefend. Hij draagt met name
de enduro een warm hart toe en
daarom is er altijd wel een nieuwe
of gebruikte endurofiets op voorraad. Deze gedachten moesten
ook door zijn hoofd spelen toen
Aad samen met broer Bas, medeeigenaar en werkplaatschef, besloot

dealer te worden van het Italiaanse
merk Beta, een merk dat in 1948
begon met het bouwen van motorfietsen. Anno 2012 doen ze dat
nog steeds en in Florence heeft de
fabrikant zich helemaal toegelegd
op het bouwen van enduro trail- en
crossmotorfietsen. Aad had er al
drie binnen gekregen die meteen
zaterdag verkocht waren. “Dus
testen is er voor mij deze week niet
bij, maar volgende week komt er

een voorraad binnen en kunnen we
ze deze maand introduceren.
Nu ik er toch ben, besluit ik maar
een enduro-motorfiets uit te lichten
van het andere Enduro merk waar
Roké dealer van is: Aprilia. Er
staat een schitterende RXV 5.5 uit
2008 in de showroom. Met slechts
10.562 kilometer op de teller is
deze fiets helemaal klaar voor een
lekker potje ravotten in het terrein.
De dikke noppenbanden bieden
optimaal plezier en grip. De 550cc
motor is uitgevoerd met een tweecilinder en dat is
in de endurowereld behoorlijk uniek. Deze
ranke vloei-

stofgekoelde rakker is helemaal
straatlegaal, maar ziet er uit als
een serieuze crosser die net als de
dames van Hollands Next Topmodel
geen grammetje te veel heeft. Dit
is wel een fiets voor de gevorderde
crosser. De 70 pk geeft de lichtgewicht vleugels en vraagt dus om een
ervaren hand, maar wat is er leuker
dan een ontembaar lijkende fiets
flink de sporen te geven? Je bent
in ieder geval niet snel uitgekeken
op deze topper van enduro-wereld.
Zelf heb ik heel lang geleden ook
ambities gehad om enduro’s te gaan
rijden, maar het probleem is: als je
in Nederland dit soort ritten wilt
rijden, ben je gebonden aan het
seizoen. En wanneer kan je door de
natuur rijden zonder wandelaars en

fietsers te hinderen? Inderdaad, alleen in de winter. Ik ben een beetje
kouwelijk aangelegd en het lijkt het
me niet verstandig te gaan terreinrijden met een motorfiets die bijna
hetzelfde gewicht heeft als ikzelf.
Bent u niet zo een watje als ik: dan
is deze Aprilia zo’n beetje het beste
en de snelste enduro met kenteken.
Roké vraagt voor deze superfiets
4.990 euro. Enduro: leuke hobby en
weer iets heel anders dan postzegels sparen (ook leuk hoor).

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel.0297-285218
www.roke.nl
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Verkoper ijzerwarenwinkel
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper/accountmanager (planten)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch commercieel verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Financieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: (Gastheer/vrouw)beveiliger
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Binnenmelder Planten
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 5

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.

Zweeds raadsel week 5
weerhaan

plompweg

bijbelse
figuur

voetbalterm

afsluitmiddel

steun

mannelijk
dier

lof

haag

Spaanse
uitroep

1

5

3

4

lidwoord

Italiaans
eiland

heer

emeritus

persoonlijk
vnw.
het
gewicht
bepalen

7

2

mager

4

draadrichting

inlands

gemalin
van Aegir

peulvrucht
volzin

Egypt.
titel

bloem

zonder
(Lat.)

burgemeester
(Fr)
geschenk

2

soort café

Turks
gerecht
ratelpopulier

wedstrijd

lofdicht

flauw

epidem.
ziekte
volksvermaak

3

1

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.

5

6

7

sportster

9 2

8
1

5 4
1
5
2
6
6
8 9
4
3
1
2
8 7
3 9
4

4
6
5
7
9
8
3
6
2 7

Oplossing puzzels week 4
6

2
6
1
5
7
9
8
3
4

© Puzzelland

ZIELEPOOT

9
8
3
4
1
6
2
7
5

4
5
7
2
8
3
9
6
1

8
9
5
1
6
7
4
2
3

3
7
4
9
2
5
6
1
8

6
1
2
8
3
4
5
9
7

1
2
9
3
5
8
7
4
6

5
3
6
7
4
2
1
8
9

7
4
8
6
9
1
3
5
2
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Besparen op energiekosten

met spouwmuurisolatie!
Wat is dat eigenlijk, een spouwmuur?
De buitenmuur van uw huis is opgebouwd
uit twee muren met een tussenruimte. Die
tussenruimte noemen we de spouw. Ooit bedoeld
om vochtdoorslag van buitenaf tegen te gaan,
weten we nu dat via de spouw veel warmte uw
huis verlaat. Tenminste, als er geen spouwmuurisolatie is toegepast. Van de woningen die vóór
1975 zijn gebouwd, is maar een beperkt deel
achteraf voorzien van deze vorm van isolatie. Dat
zou dus ook bij uw huis het geval kunnen zijn.

en werden verrast door een lagere energienota.
Als uw huis geen spouwmuurisolatie heeft of een
isolatie die ooit slecht of verkeerd is aangebracht,
dan kunt ook u besparen. Eén advies: ga altijd
in zee met een gerenommeerde, ervaren en betrouwbare leverancier. HGT-Geveltechniek voldoet aan al die kwaliﬁcaties en is aangesloten bij
Meer Met Minder (MMM), IKOP-BKB en ook nog
eens VCA-gecertiﬁceerd.
Wat kost het en wat levert het op?
Om u een idee te geven van de kosten kijkt u
even in onderstaand schema. Daar ziet u in één
oogopslag wat u moet investeren en wat u per
jaar bespaart. Het zijn natuurlijk gemiddelden,
maar het overzicht geeft u een goed idee.

Isoleren is besparen
Besparen op uw energiekosten door het aanbrengen van spouwmuurisolatie is geen sprookje. Vele duizenden huishoudens gingen u al voor

Type woning

Gem. aantal m2

Eenmalige investering

Besparing per jaar

Vrijstaand huis

150

m

2

€ 2.250,00

€ 580,00

2-onder-1 kap woning

100

m2

€ 1.500,00

€ 380,00

Hoekwoning

90

m

€ 1.350,00

€ 340,00

Tussenwoning

60

m

€

900,00

€ 225,00

Appartement

25

m

€

375,00

€ 95,00

2
2
2

De BTW voor isolatiemaatregelen is in 2010 verlaagd van 19% naar 6%!

Snel terugverdiend
Wist u dat u de investering voor
spouwmuurisolatie in gemiddeld 4
jaar weer terugverdient. Daarna is
elke bespaarde euro direct voor uw
portemonnee. En dat is mooi meegenomen!
Subsidie
De overheid verleent regelmatig
subsidie voor energiebesparende
maatregelen. Door een grote vraag,
kan het subsidiepotje snel leeg zijn.
Maar ook zonder subsidie is het
aanbrengen van spouwmuurisolatie verstandig. U verdient de investering namelijk snel weer terug.
Lagere energiekosten in
5 doordachte stappen
Voor u met spouwmuurisolatie begint, is het van belang te weten
waarom u het gaat doen. Dat kan
namelijk invloed hebben op de materiaalkeuze. Wilt u bijvoorbeeld
een bijdrage leveren aan het milieu,
koude en/of vochtige muren voorkomen of besparen op uw energierekening. We helpen u graag.

GEVELTECHNIEK BV

Stap 1. Een afspraak bij u thuis
We komen graag vrijblijvend bij u langs en beoordelen de situatie ter plekke. Op basis van dat
onderzoek kunnen we een maatwerk begroting
maken en voorkomen we verrassingen achteraf.
Stap 2. Inspectie spouwmuurisolatie
Voor het onderzoek boren we een piepklein
gaatje in de muur van uw huis. Vervolgens gaan
we met een soepele slang met mini-camera en
ledverlichting door het gaatje de spouwmuur in
en inspecteren alles dat van belang is voor de
materiaalkeuze en uitvoering van de opdracht
straks.
Stap 3. Een vrijblijvende prijsopgave
Aan de hand van de uitslag van het gedetailleerde onderzoek, ontvangt u van ons een rapport
met een vrijblijvende prijsopgave.

Stap 4. Groen licht
Na uw akkoord gaan we voortvarend aan de
slag. We boren op de van tevoren vastgestelde
plaatsen minigaten en spuiten het isolatiemateriaal via die minigaten onder hoge druk
naar binnen. Uiteraard checken we continu of
de hele operatie perfect verloopt.
Stap 5. Afdichten en opruimen
Als de klus is geklaard, worden alle minigaten
weer deskundig gedicht. U ziet er niets meer
van. Behalve de kostenbesparing, want dat laat
uw energienota wel zien.
BESPAAR NU GELD
Begin het jaar goed. Bespaar op uw
energiekosten en laat uw spouwmuur
professioneel isoleren!
MAAK SNEL EEN AFSPRAAK
Professioneel, deskundig en ervaren. Dat
is HGT-Geveltechniek. Kijk voor meer
informatie op www.geveltechniek.nl of
bel direct met 0297 254 009!
DEMONSTRATIE ZIEN?
Ga naar www.geveltechniek.nl voor onze
demonstratieﬁlm.

Daar red je gevels mee !

Communicatieweg 9-5, 3641 SG Mijdrecht, t 0297 254 009 e info@geveltechniek.nl

