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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

AJOC Festival voegt 3JS en Frans Duijts toe aan programma
Op zondag 12 juni staat het AJOC
Festival in het teken van Volendam, met behalve Jan Smit ook
de 3JS op het podium. Zojuist is
ook bekend gemaakt dat tijdens de
Spektakeldag op maandag 13 juni
Frans Duijts, één van de populairste
volkszangers van Nederland, zal
optreden.
Het succesvolle trio 3JS heeft inmiddels al veel grote hits gescoord
en vertegenwoordigt ons land met
het nummer ‘Je vecht nooit alleen’
tijdens het Eurovisie Songfestival.
De 3JS, die al eerder te gast waren
op het AJOC Festival, zal dit keer
mét volledige band op zondagavond
de tent plat spelen.
Voormalig André Hazes-imitator
Frans Duijts komt op de Spektakeldag het Nederlandse levenslied
ten gehore brengen. Dat wordt
dus meezingen! Dit jaar hebben

Wel zo makkelijk:
alle verzekeringen

onder één dak
onder andere BZB, Jan Smit, Party
Animals, Twenty 4 Seven, 90´s
NOW! en Ben Liebrand al toegezegd tijdens het Pinksterweekend
op 10, 11, 12 en 13 juni te komen
optreden. Binnenkort zal ook de

programmering van zaterdag 12
juni bekend gemaakt worden. De
kaartverkoop start zaterdag 16
april. Volg alle ontwikkelingen
rondom het AJOC Festival op

www.AJOC.nl.

In ons restaurant kunt u terecht voor:

Lunch, diner, feesten & partijen
recepties, bruiloften, bedrijfsuitjes

0297-256945
www.bowlingmijdrecht.nl

Opkomst De Ronde Venen 62,9%

VVD grootste partij in Provinciale Staten
Afgelopen woensdag hebben in De Ronde Venen 20.313 inwoners hun stem uitgebracht in het kader van de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat komt overeen met een opkomstpercentage van 62,91 procent.
In totaal waren 32.290 inwoners gerechtigd hun stem uit te brengen.
De VVD is in de provincie Utrecht de grootste partij
geworden bij de statenverkiezingen en behaalde
26,5% van de stemmen, goed voor 11 zetels in de
Staten. In De Ronde Venen wist de VVD zelfs 32,2%
van de stemmen te bemachtigen. D66 kreeg in De
Ronde Venen 7,4% van de stemmen (6,4% in de
Provincie Utrecht) en de PVV scoorde hier 12,8%
van de stemmen (12,2% gemiddeld over de gehele
provincie). Het CDA behaalde in De Ronde Venen
18,0% van de stemmen, tegen 21,5% op provinciaal
niveau. In de Provinciale Staten daalt de partij van
11 naar 6 zetels. De lokale partijen krijgen waarschijnlijk geen zetel. Mooi Utrecht had één zetel en
werd weggevaagd.

			

Lees verder op pagina 3.

Partij Aantal stemmen
		
CDA		
3660
VVD		
6534
PvdA		
1999
SP		
1072
GroenLinks
982
ChristenUnie
596
D66		
1.513
SGP		
395
PvdD		
328
Mooi Utrecht
28
PVV		
2.587
50PLUS		
364
PLU		
220

%DRV
18,0
32,2
9,9
5,3
4,8
2,9
7,5
1,9
1,6
0,1
12,8
1,8
1,1

%prov Utr.
21,5
26,5
9,6
6,1
3,1
3,2
6,4
7,0
1,8
0,2
12,1
2,1
0,2

binnenkort in ons
theater

voor websites met cms
www.groepspraktijkdevries.nl
bijvoorbeeld

hans winter brillen
winteroptiek.nl mijdrecht

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzzlight.nl

ascol.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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De Passage 54 te Mijdrecht
Op maandagmiddag heb ik afgesproken om het appartement aan De
Passage 54 in Mijdrecht te bezichtigen, waar ik gastvrij word ontvangen
door de eigenaresse. De Passage ligt boven het gelijknamige winkelcentrum De Passage, waar onder andere Albert Heijn, een bakker, een
poelier en een bloemenwinkel zitten. Ook de overige winkels bevinden
zich op loopafstand. Ideale stek natuurlijk, zo lekker dicht bij het winkelcentrum van Mijdrecht!
Dit appartement ligt rechtstreeks
aan een gezellig binnenplein, dat is
opgefleurd met bankjes en bloembakken. Er is geen trap nodig om de
entree te bereiken. Dat is erg comfortabel! Aangekomen bij de woning,
lopen we via de hal de woonkamer
met open keuken binnen.
De woonkamer is lekker licht door
de grote ramen aan de voorkant en
aan de zijkant. Vanuit de woonkamer
stap je ook zo het inpandige balkon
op, dat op het zuiden ligt.
Het balkon zit aan de buitenzijde
van het complex. Dat is wel echt een
voordeel, want zo kun je hier rustig
van het zonnetje genieten.
Voor het complex staat een grote
boom, waarop je vanuit de woonkamer een mooi uitzicht hebt.
De bewoonster vertelt dat er een
verhaal achter deze boom zit. Dit
is namelijk een Koninklijke boom,
genaamd Paulownia Tomentosa,
oftewel Paulownaboom. De boom is
vernoemd naar de dochter van tsaar
Paul I, Anna Poulowna Romanov. Zij
trouwde in 1816 met koning Willem
II was als zijn echtgenote van 1840
tot 1849 koningin der Nederlanden.

Ja ja, zo leer je nog eens wat...
Het appartementencomplex heeft de
naam Croonstaete, dus er is over nagedacht toen deze boom hier geplant
werd. Erg leuk om te weten. De foto
die de bewoonster laat zien van de
boom in bloei is echt prachtig. Een
bloeiende Paulownaboom heeft wel
wat koninklijks. Schitterend uitzicht
dus vanuit je woonkamer.
De open keuken ziet er netjes uit
en is van alle benodigde apparatuur
voorzien. Er is genoeg ruimte voor
een aparte eethoek.
In de gang vind je het toilet met
een urinoir en een ruime bergkast
waar ook de wasmachine en droger
aansluitingen zitten.
Er zijn twee slaapkamers, waarvan
de één in gebruik is als kantoor en
de ander is de master bedroom.
Als laatste stap ik de badkamer in,
en wauw wat een verrassing. Een
dubbel wastafelmeubel, een bad en
een aparte douche. Het bad is een
bubbelbad, iets wat ik persoonlijk
echt heerlijk vind. En de douche is
een complete massagedouche. Als je
hier niet kunt ontspannen, dan weet
ik het ook niet meer.
Afstand tot:
Onder het appartementencomplex
zit nog een parkeergarage waar
je een eigen parkeerplaats hebt.
Ideaal, je hoeft nooit te krabben in
de winter en je staat altijd droog en
vlak voor de deur. Ook heb je hier
nog de beschikking over een eigen
berging.

Casa di Carin

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

Kortom een keurig onderhouden
appartement in het centrum van
Mijdrecht waar je van je rust kunt
genieten en toch van alle gemakken voorzien bent. Het is de moeite
waard hier eens een kijkje te komen
nemen.

Aantal km:

Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

0,05
9,0
0,5
0,5
2,7

Facts & Figures
De Passage 54, Mijdrecht
Vraagprijs € 240.000,- k.k.
Woonoppervlakte 80 m2
3 kamers (2 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

Toilet blijft doorlopen
Steeds vaker krijg ik vragen over hangtoiletunits van 'oudere leeftijd, die blijven
doorlopen. Al gauw wordt gedacht dat dit
aan het vlottersysteem ligt, maar meestal
is het kalkvorming tussen het afsluitrubber
aan de onderzijde, waardoor deze op den
duur niet meer goed afsluit. De oplossing
is simpel: sluit de unit af met het kraantje
dat achter het bedieningspaneel zit en laat
vervolgens het reservoir leeglopen (door
het toilet door te spoelen). Giet hierna twee
flessen schoonmaakazijn in het reservoir
en laat dit een nacht staan. Dan kunt u de
volgende dag het toilet weer gaan gebruiken
en is het probleem vaak opgelost.

Dit verhaal geldt meestal voor toiletten met
reservoir, dus duoblokken.
Deze tip wordt u aangeboden door de
duizendpoot in De Ronde Venen

www.ronaldvaneijk.nl
T.: 0297 - 25 38 00.
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Hogedruk en een
zwakke depressie
Afgelopen weekend was het goed
nat terwijl ik had gezegd dat er
voor zondag opklaringen en wat
kleine buitjes zouden zijn, maar
het regende de hele dag door.
Dat kwam doordat er op vrijdag
een depressie is ontstaan boven
IJsland en die kwam als een speer
naar ons toe en gaf een hoop
regen. Dit weekend komt er een
zwak front langs ons heen. Dat
geeft meer bewolking en op zaterdag is er lokaal wat mot(regen)
mogelijk, zondag is het weer een
stuk beter weer.
Zaterdag gaat de wind draaien en
neemt dan ook in kracht toe, door
dat de wind draait neemt ook de
bewolking toe waarbij lokaal een
klein buitje kan ontstaan vrij. De
temperatuur zal overdag zo rond
de 7 graden zijn en in de nacht
ligt het dicht bij de vorst grens, de
wind is matig tot krachtig en zal
eerst uit oostelijke richting komen
en dan draaien naar noordwestelijke richting.
Zondag is het bewolkt, maar de
zon gaat er wel doorheen komen,
het blijft droog. De temperatuur
is overdag zo rond de 7 graden en
in de nacht op maandag kan het
weer licht gaan vriezen, de wind
is matig en zal uit noordoostelijke
richting gaan komen.
Volgende week komt er een nieuw
hogedrukgebied boven het Noordzeegebied te hangen en dat geeft
voor maandag een licht bewolkte
dag met een zonnetje er bij, de
temperatuur zal overdag rond de 8
graden zijn. De temperatuur in de
nacht zal net onder het vriespunt
liggen. Tot halverwege de week
blijft het droog met overdag temperaturen die rond de 7 graden
zijn en hebben we in de nachten
lichte vorst. Later in de week gaat
de kans op neerslag toe nemen en
lopen de temperaturen weer op.
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Werkzaamheden aan de weg
N201 tussen Vinkeveen en
Loenen
Van half maart tot en met begin april
voert de provincie Utrecht tussen
20:00 uur ’s avonds en 6:00 uur de
volgende ochtend werkzaamheden
uit aan de N201 tussen Vinkeveen en
Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en
hm 59,8). Doel van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee
oversteekplekken voor dieren. Overdag en in het weekend vinden er geen
of minimale werkzaamheden plaats.
Overdag kan het verkeer gewoon

Zaterdag 5 maart 2011
•
•
•
•
•

Modeshow, Lutz Fashion, Vinkeveen
Djembéworkshop, Springbok De Hoef
Carnaval & Après Ski, AJOC, Mijdrecht
Bingoavond, Buurtvereniging Amstelhoek
Viribus Unitis in Concert, Willisstee, Wilnis

Zondag 6 maart 2011
• Argon-Hollandia, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Familieconcert Peter en de Wolf, 		
HH Costas & Damianuskerk, Abcoude

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

doorgang vinden. Er is dan wel een
snelheidsbeperking ingesteld waarbij
de maximumsnelheid verlaagd wordt
naar 50 km per uur.
‘s nachts wordt deze verlaagd naar
30 km per uur. Het verkeer wordt
‘s nachts met behulp van tijdelijke
verkeerslichten om en om langs het
werk geleid. Dit kan enige vertraging opleveren voor het doorgaande
verkeer. Het fietspad zal gedurende
de werkzaamheden open blijven. Met
vragen over de werkzaamheden kunt
u contact opnemen met de provincie

Mijdrecht, Midrethstraat ter
hoogte van het park
Van maandag 7 maart 2011 tot en
met vrijdag 1 april 2011 is de Midrethstraat ter hoogte van het park
afgesloten voor al het verkeer. De
wegafsluiting is nodig zodat
Waternet een boring kan maken
tussen twee sloten voor een nieuwe
duiker onder de Prinses Beatrixlaan
ter hoogte van huisnummer 6.
De Graaf van Solmsstraat blijft vanaf
de Anselmusstraat bereikbaar.

50 Plus 1,8 % PLU 1,1 %
Mooi Utrecht 0,1 %
PvdD 1,6 %
SGP 2 %

Verkiezings uitslag
De Ronde Venen
CDA 18 %

PVV 7,4 %

D66 7,4 %
CU 2,9 %
GL 4,9 %
VVD 32,2 %

SP 5,3 %
PvdA 9,9 %

Vervolg van voorpagina.
Ook het Platform Lokale Partijen
Utrecht, met lijsttrekker Anco Goldhoorn, kreeg op provinciaal niveau
te weinig stemmen (0,2%) voor een
zetel. Binnen De Ronde Venen kreeg
de PLU 1,1% van de stemmen.
Nieuwkomer 50PLUS lijkt met één
zetel in de Utrechtse Staten te komen.
VVD-lijsttrekker Van Lunteren gaf
gisterochtend tegenover RTV Utrecht
aan een voorkeur te hebben voor een
coalitie met vier partijen. Een informateur moet gaan onderzoeken welke
partijen in de provincie tot zo'n coalitie
zouden willen komen.
Regio niet vertegenwoordigd
Hoewel de voorkeursstemmen nog
niet bekend waren toen deze krant
naar de drukker ging, lijkt het er sterk
op dat geen van de kandidaten binnen
onze gemeente straks in de Provinciale Staten vertegenwoordigd zal zijn.
Ria de Korte (CDA) stond op plaats
10 en zou wel erg veel voorkeurstemmen moeten hebben behaald om
in aanmerking te komen voor één
van de zes CDA-zetels in de Staten.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen.

Utrecht via telefoonnummer 030 258
38 88 of mail naar wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.

“Het CDA heeft nu 3660 stemmen
gekregen; bijna net zoveel als bij de
herindeling, toen 3654 mensen op het
CDA stemden. Het aantal stemmers is
dus gelijk gebleven, maar door de hogere opkomst is het procentueel lager.
Valt dan toch weer een beetje mee,
het CDA heeft veel trouwe stemmers.
Voor mij persoonlijk zie ik het nog niet
gebeuren dat ik een zetel behaal.”
Lijsttrekker van de PLU, Anco Goldhoorn, is teleurgesteld over de verkiezingsuitslag, waarbij vooral de locale
partijen buiten spel zijn gezet. “Dat
is een gevolg van het feit dat de campagne op landelijk niveau gespeeld
is en waarbij de indruk is gewekt dat
deze uitslag ook de Eerste Kamer
beïnvloedt. Het woord provincie is

nauwelijks gevallen. Dit was dé kans
om de provincie dichter bij de kiezer
te brengen en in plaats daarvan heeft
men de kloof met de kiezer alleen
maar vergroot”, zo laat hij weten. “Als
PLU gaan we door met het optuigen
van de structuur, ik blijf geloven in
locale politiek.”
Campagneleider Chris Duif van
Groen Links geeft aan de uitslag nog
niet op zich te hebben kunnen laten
inwerken. De partij behaalde in De
Ronde Venen 4,9% van de stemmen, tegenover 3,1% over de gehele
provincie Utrecht. “Dat past wel in
het landelijke plaatje, maar ik kan
er verder nog niet veel over zeggen.”
Yvonne van den Heerik (VVD) was
niet bereikbaar voor commentaar.

Collectes in De Ronde Venen
Deze maand staan de volgende collectes op het programma:
6 maart t/m 12 maart
Jantje Beton
13 maart t/m 19 maart
Simavi
20 maart t/m 26 maart
ZOA-Vluchtelingenzorg
27 maart t/m 2 april
Fonds Gehandicaptensport
De gemeente heeft een vergunning afgegeven aan Nuon om van 1 januari
2011 tot en met 31 maart 2011 op werkdagen tussen 10.00 uur en 20.30 uur
aan de deur energieproducten te verkopen.
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Luistervink
Een volk dat stemt
De afgelopen jaren is er massaal
misbruik gemaakt van op zich
prima regelingen. Ik wil er graag
een aantal noemen. Het persoonsgebonden budget is er bijvoorbeeld
zo een. Een bureau beoordeelt of
er sprake is van een zorgindicatie en hangt hier wel of niet een
bedrag aan vast. Vervolgens gaat
een ander bureau aan de slag om
die zorg in te vullen. Dat heeft de
afgelopen tijd tot gevolg gehad
dat er veel geld is besteed aan
rompslomp, zodat de adviesbureautjes als paddenstoelen uit de
grond vlogen. Maar ook het geld
dat nog overbleef werd uitbundig
besteed. Zo was er een meneer
die de louterende werking van een
boswandeling moest ondergaan
en die daarvoor begeleid werd.
Kosten ruim achthonderd euro per
wandeling van een uurtje.
Het rugzakje is er ook zo een.
Ik zal niet ontkennen dat er vele
kinderen zijn, die als gevolg van
de opvoeding van ouders de weg
kwijtraken. Sterker gezegd, dat
er ouders zijn die absoluut niet in
staat zijn kinderen op te voeden,
zodat het nodig is een horde hulpverleners, al dan niet terecht, uit
de kast te trekken. Onlangs hoorde
ik een verhaal van een ontspoorde
moeder en haar drie kinderen, van
drie verschillende vaders, allen
voorzien van een ferme rugzak.
Terecht is een aantal jaren geleden de kinderopvang op de schop
gegaan. Ouders die graag op hun
kleinkinderen passen, werden betaald uit de ruif die kinderopvang
heet. De salarissen die aan het
leidinggevende deel van de opvang
worden betaald zijn exorbitant
hoog. Ook de salarissen van directeuren van Woningbouwcorporaties, leden van raden van bestuur
in Zorginstellingen, en directeuren
in het onderwijs zijn dermate gênant, dat ingrijpen liever gisteren
dan morgen moet gaan gebeuren.
De kunstsector, cultuur, de goede
doelen, ach ik stop maar.
Er is een partij opgestaan die
daadwerkelijk iets aan de kosten
van onze welvaartsstaat gaat
doen. Ik ben niet zo'n VVDstemmer maar dit keer dus wel.
Met verve voert Mark een club
aan die de bijl in de wortels wil
gaan zetten. Ik had dan ook zo
innig gehoopt op een stemming
met als resultaat een meerderheid
van CDA, VVD en –het moet dan
maar– de PVV. Het grote aantal
linksstemmers duidt op het grote
aantal mensen dat gebaat is bij
het voortduren van de smijt-maarover-de-balk-cultuur, die in ons
land opgeld doet. Via de volksmennerij die je praatprogramma’s op
de televisie mag noemen, kan links
zich volop in de schijnwerpers
zetten. Ook nog mogelijk gemaakt
door de publieke omroep die we
met z’n allen betalen. Een volk dat
stemt krijgt wat het verdient, maar
persoonlijk vind ik het resultaat
een gemiste kans.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Geloof en Rede
Zondag 6 maart zendt Horizon
het tweede deel uit van een serie
van vijf uitzendingen over het
thema Geloof en rede. Deze keer
gaat het over het sacramentele
van de waarheid. Aan de discussie nemen deel: Peter van Golen,
Hervormde Gemeente, Vinkeveen;
ds. Gerbram Heek, Veenhartkerk,
Mijdrecht; Henk van Sante, Protestantse Gemeente (De Rank),
Mijdrecht en Pastor Wim Vernooij,
Het Heilig Hart van Jezus Parochie, Vinkeveen. Presentatrice is
Cobie Oudshoorn, gespreksleider
is Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 uur en
van 17 tot 18 uur op Midpoint
FM.

Vinkeveen

Lezing over
Jeruzalem
De commissie Ontmoetingen van
de PKN De Morgenster te Vinkeveen organiseert op woensdag
16 maart 2011 om 20.00 uur in
het Ontmoetingscentrum aan de
Herenweg 253, Vinkeveen een lezing over ‘Jeruzalem in Jodendom,
Christendom en Islam’. De lezing
door ds. Sam Janse zal gaan over
de betekenis van de stad Jeruzalem voor Joden, Christenen en
Moslims. Voor het volk Israël is
Jeruzalem hun hoofdstad, maar
ook voor het christendom is
Jeruzalem belangrijk, veel pelgrims bezoeken de stad. Voor de
moslims is Jeruzalem na Mekka
en Medina de heiligste stad.
Mohammed maakte daarvandaan
namelijk zijn hemelreis. Kan Jeruzalem ooit de stad van VREDE
worden?

DE GROENE VENEN

Renovatiewerkzaamheden Janskerk
verlopen voorspoedig
De werkzaamheden van de interne
renovatie (FASE I)
van de Janskerk in
Mijdrecht zijn de
afgelopen weken
flink opgeschoten. Ondanks alle
stof van het werk
konden er in die periode toch gewoon
elke zondag kerkdiensten worden
gehouden. Dat was
mede te danken aan de vele vrijwilligers die een steentje hebben
bijgedragen bij het schoonmaken
en andere werkzaamheden. De
ruwbouw voor de verhoging van het
liturgisch centrum werd gemaakt en
het balkon is ingekort en opnieuw
ingericht. Verder werd de trap naar
het balkon verplaatst.
Om een betere symmetrie te krijgen
zijn de banken in zowel de noord als
zuid beuk van de kerk diagonaal geplaatst. Die schuine plaatsing komt
overeen met de schuine wanden in
het koor. De ramen in het liturgisch
centrum zijn verwijderd en zullen in
een later stadium, met verlichting
erachter, in de nissen in de toren
geplaatst worden. Vorige week is
de oude preekstoel verwijderd en is
de vloer van het liturgisch centrum

gelegd.
Het balkon is ondertussen afgewerkt met panelen zoals die ook bij
het orgelbalkon zijn aangebracht.
Zodra de laatste hand aan het balkon is gelegd, zal de vloer daarvan
worden voorzien van praktisch
vloerbekleding. Daarna kunnen
de banken daar ook weer worden
teruggeplaatst.
De banken in het middenschip
zijn door midden gezaagd en
werden ca twee meter uit elkaar
geplaatst. Hierdoor is een breed
middenpad ontstaan dat direct
vanaf de glazen(schuif)deur naar
de preekstoel in het midden van het
liturgisch centrum leidt.
Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat eind maart FASE I
gereed zal zijn.

Op woensdag 9 maart is het 'biddag voor gewas en arbeid'. In de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'De Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 te Mijdrecht, worden dan
twee diensten gehouden. De middagdienst die om 15 uur begint, is
meer gericht op kinderen van de
basisschoolleeftijd. 's Avonds om
19:30 uur wordt er ook een dienst
voor de biddag gehouden, om alle
gebedspunten en nood, vragen en
moeite aan God voor te leggen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.
Kijk ook op www.cgkmijdrecht.nl.

Op zaterdag 5 maart is het weer
tijd voor het Groot Carnaval in
het Kliekegat (AJOC clubgebouw
Immitsj). Ditmaal heeft de Huts
Geklutste Kliek bedacht dat het
Groot Carnaval anders wordt dan
normaal. De carnavalsavond zal namelijk worden gevierd in het thema
van Après Ski.
Als dat niet Huts Geklutst is?!
De muziek zal deze avond weer
verzorgd worden door DJ Kingsize.
De grootste carnavals- en après ski
hits zul je deze avond zeker tegen
komen. Daarnaast is er natuurlijk
veel gezelligheid, bier en verklede

mensen, zoals bij carnaval hoort.
Ook de mutsen,sjaals en de Jägermeister mogen deze avond niet
ontbreken.
Dus hou je van carnavalsmuziek,
après ski muziek, gezelligheid,
bier of polonaise? Of gewoon van
allemaal? Kom dan naar Carnaval
goes Après Ski op Windmolen 75
in Mijdrecht! Het feest begint om
21.30 uur en de entree bedraagt 5
euro. Iedereen die 16 jaar of ouder
is, is welkom, maar neem wel je
legitimatie mee.
Kijk op www.ajoc.nl voor meer
informatie.

Einde schaatsseizoen,
jagermeesterproef en clubkampioenschap

Mijdrecht

Biddag in
'De Wegwijzer'

Carnaval en Après Ski?
Bij de Huts Geklutste Kliek!

Co van der Laan kampioen fietsclub De Merel
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Toer Trimclub De Merel
vond de huldiging plaats van de
kampioenen in de diverse ledencategorieën. Algemeen clubkampioen
werd Co van der Laan uit Vinkeveen. Hij reed vorig jaar tijdens het
fietsseizoen een afstand van 12.709
kilometer; genoeg voor de eerste
plaats. Bij de vrouwen prolongeerde
Margot Kompier haar titel, met een
afstand van 8.962 kilometer.
De Rittenkampioen is het lid van de
fietsvereniging dat aan de meeste
toertochten en clubritten heeft
deelgenomen. Anton van Senten uit
Vinkeveen werd net als een jaar
eerder Rittenkampioen van TTC De
Merel. Hij nam deel aan maar liefst
53 fietstochten van de vereniging,
twee meer dan Enno Steenhuis
Geertsema. Anton was daarmee
vorig jaar het meest trouwe lid van
de vereniging.
Nieuw is dat er vanaf heden ook
een Vrijwilliger van het Jaar wordt
gekozen. In de persoon van de Vrijwilliger van het Jaar eert TTC De
Merel de vele vrijwilligers zonder

wie het onmogelijk zou zijn om alle
evenementen te organiseren.Kees
Smit werd de eerste Vrijwilliger
van het Jaar van TTC De Merel.
Kees ontving uit handen van de
voorzitter een mooie bos bloemen
en een speciaal gemaakt vrijwilligerscertificaat.
Inmiddels is het fietsseizoen is weer
begonnen voor TTC De Merel. Op
27 februari reden de leden van
de vereniging als seizoensopening
met elkaar en met rustige snelheid
een tocht van 50 kilometer. Op
zondag 13 maart vindt de eerste
echte toertocht plaats: de Meije
Vlisttocht. Dat is een tocht van 90
kilometer in groepsverband. Nietleden worden uitgenodigd om ook
mee te rijden. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de
vereniging, www.ttcdemerel.nl.

De nummers 1, 2 en 3 van TTC De Merel:
v.l.n.r. Kees Smit (12.426 km), Co van
der Laan (12.709 km) en Enno Steenhuis Geertsema (10.889 km).

Terwijl de echte winter al ver achter ons ligt, is nu ook het einde van
het kunstijs seizoen in zicht. Dat betekent de laatste schaatsactiviteiten
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam
voor De Baambrugse jeugdschaatsers. Die vinden plaats op zaterdagmorgen 12 maart. Direct daarna
worden de jeugdschaatsdiploma's in
het prachtige clubgebouw van IJsclub Baambrugge bij de landijsbaan
uitgereikt. De woensdag daarop, 16
maart, worden de clubkampioenschappen van IJsclub Baambrugge
verreden. Vervolgens kunnen de
schaatsen gewisseld worden voor de
skeelers.
De jeugd heeft er dit jaar al een
Elfstedentocht en een Start- en
Remproef op zitten. Jeugdschaatscoördinator John Post zette
afgelopen zaterdag de Baambrugse
jeugdschaatsen weer op scherp
voor de Jagermeesterproef. Post
sluit met de Jagermeesterproef een
leuk jeugdschaatsjaar af met echt

natuurijs. Immers op 4 december
2010 schaatste John met de jeugd
al op het natuurijs van de landijsbaan in Baambrugge. Woensdag
16 maart rond de klok van vijf uur
starten de clubkampioenschappen
langebaan. De langebaanschaatsers
zullen dan proberen snelle tijden op
de klokken te zetten om daarmee
de fel begeerde kampioenstitels in
de wacht te slepen. Om de prijzen
moet dit jaar gestreden worden met
de schaatsers uit Diemen, Abcoude,
Driemond (Gein en Omsterken) en
Weesp (stg Viking). De pupillen en
junioren C schaatsen hun kampioenschap tussen half vijf en half
acht 's avond. De overige Junioren,
Senioren en Masters rijden later
op de avond de klassieke afstanden
over 500 en 1500 meter.

Afgelopen zaterdag werd door de
Baambrugse jeugdschaatsen nog volop
geoefend op de juiste schaatstechniek.
foto olaf van der wijngaard
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Nu mag u het eens zeggen

Inbrengdag Kunst van Zolder groot succes
Afgelopen zaterdag was de inbrengdag voor Kunst van Zolder. Ondanks
het wat slechte weer hebben meer
dan 70 kunstbezitters de moeite
genomen om naar het Fort aan de
Drecht te komen met kunst waar
ze op uitgekeken waren. Meer
dan 200 werken, uiteenlopend van
etsen, olieverven, aquarellen tot
aan pentekeningen. Aan de muren
van het Fort en op de grond staan
tal van landschappen, stillevens,

figuratief werk en nog veel veel
meer. Op 5/6 en 12/13 maart van
12 tot 17 uur is de verkoop en wellicht uw kans om iets fraais aan de
muur te vinden. Een impressie met
een greep uit het vele ingebrachte
werk treft u aan op de website:
www.galeriefortaandedrecht.nl of
op YouTube.
Kunst van Zolder, Galerie Fort aan
de Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.

Voorjaarsvoorstelling
toneelvereniging O.K.K.
De acteurs en actrices van O.K.K. zijn al sinds begin januari druk aan
het repeteren om ervoor te zorgen dat u de lente met een gulle lach
zult beginnen. Op 18 en 19 maart aanstaande speelt O.K.K. in Partycentrum de Meijert in Mijdrecht en op 26 maart in de Patrimonium
Tuinzaal in Amstelveen het hilarische stuk BETRAPT & GESNAPT.

Een belangrijke factor bij stamboomonderzoek is de familienaam.
Hoe meer men zich hierin gaat
verdiepen, hoe meer de nieuwsgierigheid gevoed wordt door het
resultaat van diverse onderzoeksmethodieken. Internet speelt steeds
meer een rol van betekenis, omdat
de onderzoeker bij zijn zoektocht
thuis zelf kan rechercheren. Buiten
de bekende DTB-bestanden, die
altijd een centrale plaats innemen,
hebben onze voorouders en hun
verwanten op talrijke sites hun
papieren “sporen” uit de familiegeschiedenis achtergelaten. Hiaten
zullen er altijd wel blijven, omdat
je eenvoudig niet weet waar je
vraagtekens bij
moet zetten. De
inloopavonden
van de genealogiegroep van
de historische
vereniging De
Proosdijlanden
hebben inmiddels bewezen dat
onderling contact
met andere

stamboomonderzoekers tot nieuwe
perspectieven kunnen leiden.
Komende maandag is een goede gelegenheid om één van de bezoekers,
de heer Ab Visser, de gebruikelijke
inleiding te laten doen. De heer
Visser is bezig met het opzetten van
een eigen genealogiewebsite en hij
wil zijn ervaringen graag delen en
uitwisselen met de andere aanwezigen. De eerstkomende inloopavond
is op a.s. maandag 7 maart van
19.30 tot 21.00 uur in de Oudheidkamer in verenigingsgebouw De
Boei in Vinkeveen.
U bent die avond, net als elke eerste maandag van de maand, weer
van harte welkom.

D

bovendien is er sowieso geen plaats
voor vrouwen, want buurman Pim
komt ook op bezoek en die heeft
een hekel aan vrouwen.
Misschien kan het vriendje van
Paul’s jongste dochter Willy de
mannen helpen. Hij is immers
acteur en Karel staat natuurlijk
in het krijt bij zijn “misschien”
aanstaande schoonvader als het
om de hand van Willy gaat. Het
spel is op de wagen als Paul en
Henk besluiten het op overwerk te
gooien, in opdracht van hun uiterst
strenge bazin mevrouw Hogervorst.
De mannen hebben er dan ook zin
in het is immers een waterdicht
plan. Wat kan er nou helemaal mis
gaan? Helemaal niets toch…?

e familie Verhoeven staat op
het punt om een lang weekend
naar Terschelling te gaan. Tijdens
het inpakken van de koffer heeft
de man des huizes, Paul, er al weer
schoon genoeg van als hij de koffer
niet eens dicht krijgt. Zelfs samen
met zijn schoonzoon Henk krijgt
hij hem niet dicht. Zijn vrouw Hannie en 2 dochters Carla en Willy
hebben er weer eens veel te veel
in gedaan. De mannen zijn het er
dan ook roerend met elkaar over
eens: waarom gaan die vrouwen
niet lekker alleen op vakantie! Als
de vrouw van huis is danst de man
op tafel…of zoiets. Alleen zitten
ze wel met een probleem, nou ja
één probleem… zeg maar gerust
problemen. Hoe drukken Paul en
Henk hun snor? Hoe krijgt Paul
zijn schoonmoeder Catherina weer
terug op de trein naar Groningen,
zij komt immers op het huis passen,

Krijgen de heren waar ze zo reikhalzend naar uit kijken, een weekend hengstenbal zonder vrouwen?
Of worden ze...

Auto te water in Abcoude

De agenten gingen naar de
Abcoudse woning van de 20-jarige
eigenaresse van de auto. Zij erken-

de de auto te hebben bestuurd en
leek zwaar onder invloed van alcohol te zijn. De agenten hielden haar
aan en brachten haar over naar het
politiebureau. Bij de ademanalyse
blies zij 750 ug/l; achtenhalve keer
de wettelijke limiet van 88 ug/l
voor een beginnend bestuurder.
Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt voor het rijden
onder invloed van alcohol en verlaten van de plaats van het ongeval.
Tevens moest zij haar rijbewijs
inleveren.
Bij de Abcoudse bleek ook een
19-jarige vrouw uit Vinkeveen in de
auto te hebben gezeten. Zij was bij
het ongeval met haar hoofd tegen
het dashboard gekomen. Zij is op
eigen gelegenheid voor onderzoek naar het AMC in Amsterdam
gegaan.
foto peter bakker

Amstelhoek

Bingoavond
Buurtvereniging
De eerstvolgende bingoavond van
de Buurtvereniging Amstelhoek
vindt aanstaande zaterdag 5 maart
plaats en begint om 20.00 uur; de
zaal is open vanaf ca. 19.00 uur. Er
worden weer 10 ronden gespeeld
met vele mooie prijzen. We rekenen
weer op net zo’n grote opkomst
als de vorige keer; toen was de
opkomst ongeveer 100 personen!
Adres: Engellaan 3a Amstelhoek.

Baambrugge

Braderie in Dorpshuis
Op 9 april vindt er een Braderie
van 10 tot 16 uur plaats in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Er kan een kraam gehuurd
worden voor 15 euro. Men kan
van alles verkopen, nieuw of
gebruikt. Exposeren, workshops
geven, hobby’s tentoonstellen,enz.
Voor informatie en aanmelden kan
men contact opnemen met Dirk de
Jong, tel. 06-23036200 of Frits
Benacchio, tel. 06-51609452.
Aanmelden is verplicht en kan tot
en met 26 maart. Kijk ook op

www.devijfbogen.nl.

Mijdrecht

Gratis computerlessen bij SeniorWeb
SeniorWeb De Ronde Venen gaat
door met het geven van gratis
computerlessen. Een les ‘Kennismaken met de computer’ op
vrijdagmorgen 4 maart en een op
vrijdagmorgen 18 maart. Verder
een les ‘Beveiliging computer’ op
vrijdagmorgen 11 maart en een op
vrijdagmorgen 25 maart. Iedereen is welkom. Plaats leslokaal:
Energieweg 107 te Mijdrecht.
Aanmelden 0297-272720 of per
e-mail seniorwebdrv@gmail.com.
De lessen zijn van 10.00 tot 12.00
uur.

Amstelhoek

Marathonkaarten op
19 maart

Een automobiliste belandde in de nacht van dinsdag op woensdag jl.
met haar auto in een sloot. Zij ging er in een andere auto vandoor,
maar werd later aangehouden.
Rond 01.30 uur kreeg de politie
de melding dat op de Molenweg
een auto een sloot in was gereden.
Daarbij waren volgens een getuige
mensen uit de auto gekomen, in een
andere auto gestapt en weggereden
in de richting van Abcoude.
Agenten gingen ter plaatse, troffen
inderdaad een auto in de sloot aan,
maar er was geen bestuurder in de
buurt te bekennen. De auto bleek
een talud af te zijn gereden, had
een boom geramd en was in de
sloot tot stilstand gekomen. Om zeker te stellen dat de bestuurder en/
of passagiers niet in de sloot waren
beland, werd er door de brandweer
in de sloot gezocht. Daarbij werd
niets aangetroffen.

Kort Nieuws

Open dag basisscholen Abcoude/Baambrugge
Op vrijdag 18 maart a.s. hebben de basisscholen van Abcoude en Baambrugge
open dag. Van 9.00 tot 11.30 uur bent u van harte welkom op de Pius, Piet
Mondriaan, Paulus, CNS en de Ichthus. Deze dag is bedoeld voor ouders die
zich willen oriënteren op een basisschool voor hun kind. Voor meer informatie
over deze basisscholen kunt u terecht op de websites:
www.cnsabcoude.nl, www.obspietmondriaan.nl, www.rkbspaulusschool.nl,
www.piusschool.nl en www.ichthusbaambrugge.nl.

De Buurtvereniging Amstelhoek
houdt op zaterdag 19 maart wederom haar klaverjasmarathon. Er
wordt gekaart van 10 uur
’s ochtends tot 10 uur ’s avonds,
waarbij er mooie prijzen zijn te
winnen; de zaal is open vanaf ca.
9.30uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7 euro,
waarbij is inbegrepen een kopje
koffie, ’s middags een broodje en
’s avonds een heerlijke kop
soep met een broodje. Om deze
kaartdag vloeiend te kunnen laten
verlopen, dient u zich uiterlijk
donderdag de 17de op te geven bij
mevrouw Martine Baltus-Hijman,
tel: 0297-214543), e-mail:
martinehijman@hotmail.com. Doe
het snel, want vol=vol (en bij 92
deelnemers is de zaal ECHT vol!).

hrsm_adv_water_groen_venen_0211
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

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

Oplevering op korte termijn
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OPEN HUIS IN MEERKIKKER (GEBOUW ALBA) IN LEGMEER WEST

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

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

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

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

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

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

■

directe casco oplevering tegen gereduceerde prijs mogelijk

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN HUIS OP ZATERDAG 5 MAART A.S. VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
Route: Noorddammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Faunalaan, Meerkikker

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

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

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

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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DE WEEK IN BEELD

Met nog twee
wedstrijden voor
de boeg had De
Vinken D1 nog
één puntje nodig
om kampioen te
worden. Hoewel
het kampioenschap de ploeg niet meer kon ontgaan, wilden ze de trouwe
supporters ook trakteren op een leuke wedstrijd en laten zien dat ze toch
echt de beste ploeg waren in deze competitie. Het ene doelpunt was nog
fraaier dan het ander. De vreugde straalde van de gezichten af en de ploeg
bleef tot aan het eind knokken voor nog meer (mooie) doelpunten. Bij 17-7
blies de scheidsrechter voor de laatste keer. De Vinken D1 was kampioen.
Terecht. Meer dan terecht zelfs, want als je met maar liefst tien doelpunten
verschil weet te winnen van de naaste concurrent, dan is er geen andere
conclusie mogelijk.

Menvereniging Abcoude
organiseert regelmatig
gezelligheidsritten voor
de ongeveer 60 leden.
Veelal wordt gereden in
Abcoude en omgeving.
Soms in een speciaal
gebied. De Winterrit
vond dit keer plaats in
natuurgebied Den Treek
in Leusden. Hier vond
een mooie rit plaats, in
een beschutte omgeving
met heerlijk droog winterweer. Aan het einde
uiteraard een winterse
maaltijd in de warme
manege Nimmerdor.

Woensdag jl. is in Vinkeveen
het restaurant Boven Water
heropend door de nieuwe
eigenaar Wouter Bläser. Op
de internationale menukaart
wisselen traditioneel en
verrassend elkaar af. De
bediening is enthousiast,
persoonlijk en geeft prettige
adviezen. Het jonge team
verwent alle gasten van de
amuse vooraf tot en met het
dessert. Door de ongedwongen sfeer op de jachthaven
Omtzigt en de gastvrijheid in
het restaurant voelt iedereen zich hier onmiddellijk thuis. Twee jaar geleden
stond Wouter Bläser al in de keuken van Boven Water, waar hij met veel plezier
heeft gewerkt. Na zijn laatste functie als chef-kok opent hij nu zijn eigen
restaurant, waarmee een droom in vervulling gaat! Restaurant Boven Water is
van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur geopend voor diner. 's Zomers kan
men er vanaf 12.00 uur ook terecht voor de lunch; bij mooi weer op het fraaie
buitenterras. www.boven-water.nl V.l.n.r. Milou, Kaj, Stephanie en Wouter.

Voor de derde keer heeft er een sportinstuif voor de jeugd plaatsgevonden in de Willisstee. De opkomst was ongeveer gelijk aan vorig
jaar en dat betekent dat ca. 95 kinderen zich hebben vermaakt met
sportieve spellen waaronder korfbal, volleybal, hockey, voetbal,
trampoline springen, klimmen, zwaaien en de tumblingbaan. Er werd
bewogen op muziek bij de start, halverwege en aan het einde van de
middag. Om 16.00 uur werden de kinderen met rode hoofdjes weer
opgehaald door hun ouders, die veelal waren blijven kijken vanaf de
tribune. Deze middag werd georganiseerd door Gymnastiekvereniging
Veenland uit Wilnis met veel hulp van vele vrijwilligers. Mocht uw kind
het leuk hebben gevonden en de gym nog eens willen proberen, kijk
dan op www.veenland.nl. Zij zijn harte welkom bij de vereniging.

Carnavalsvereniging De Hoefstampers uit De Hoef bestaat 33 jaar. Dat lustrum
werd op grootse wijze gevierd met een feest in De Springbok. Alle artiesten
traden belangeloos op, waardoor alle entreegelden en baropbrengsten ten
goede kwamen aan het goede doel: het Johannes Hospitium in Wilnis. Een
trotse voorzitter Kees Bakker overhandigde zaterdag jl. het mooie bedrag van
3.300 euro aan een blij verraste Lyda ten Hove, coördinator vrijwiligers van het
Hospitium. “Wij krijgen slechts gedeeltelijk subsidie en moeten onze activiteiten
financieren met donaties als deze. We zijn er erg blij mee!” (zie ook pagina 19
van deze krant).					
foto rob isaacs

foto rob isaacs

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

8		

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl
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Na een intensieve periode waarin haar gezondheid snel afnam, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

SOPHIA MARGARETHA BOTH - WESTERVELD
weduwe van Leendert Both
* Zeist, 6 februari 1933

Jolanda Dirksen

Veilig in Jezus'armen,
veilig aan Jezus'hart;
daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

			

† Wilnis, 2 maart 2011

				
				
				
				

Teunis en Erica
Jeroen en Tessa
Michiel
Sabine

Volledig begeleid door één persoon

				
				
				

Marinus en Anneke
Danny en Arlissa
Kelly

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

				
				
				

Ronald en Marion
Justin
Yannick

Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

Correspondentieadres:
Teunis Both
Herenweg 276
3648 CS Wilnis

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
Een mengeling van pijn en tranen,
slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop.
Je gedachtenis zal immer blijven,
te vroeg ben je van ons heengegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan.
Intens verdrietig laten wij u weten dat van ons is heengegaan
mijn lieve man en onze dappere papa

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 7 maart van 19.00 tot
20.00 uur in De Roeping, Kerkstraat 12 te Wilnis.
De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op dinsdag 8 maart om 13.30 uur
in de Gereformeerde Kerk aan de Korte Meentweg 17 te Woerdense Verlaat. Aansluitend
vindt de begrafenis plaats op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Kerkstraat te Wilnis.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in De Roeping.
In plaats van uw eventuele bloemen stellen wij een gift aan het Johannes Hospitium
te Wilnis erg op prijs. Banknummer 19.52.19.953 o.v.v. Mevrouw Both-Westerveld.
Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: BOTH en met toegangscode: B5JP4R
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

Piet Beekman

Petrus Johannes Marinus
* 14 mei 1965						

† 27 februari 2011

					
Jacqueline Beekman-Noordsij
						
Marcel
						
Walter

					
					

Oud worden is een zegen
Oud zijn valt tegen

Moegestreden heeft onze lieve vader en schoonvader de regie uit handen moeten geven
SJAAK VAN DER MIK

Scholekster 9
3641 TT Mijdrecht

( IZAAK )
weduwnaar van T. van Harberden

Liever geen bezoek aan huis.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 5 maart om 10.30 uur in de parochiekerk H. Johannes Geboorte, Noordeinde 28 te Zevenhoven.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de kerk.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de Algemene begraafplaats
te Zevenhoven.

* 9 juni 1931					
				

Wilma en Birger

				

Willem en Marja

† 1 maart 2011

Correspondentieadres:
Wilma Flade - van der Mik
Melkpad 30
1217 KD Hilversum
Sjaak is overgebracht naar mortuarium Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen,
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 7 maart om 14.00 uur in de
Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aansluitend vindt de begrafenis
plaats op de Ned. Herv. begraafplaats aan de Kerkstraat te Wilnis.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn in Restaurant De Waard,
Dorpsstraat 72 te Wilnis.

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

Onze Ditha
20 jaar bij de C1000.

Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: VAN DER MIK en met toegangscode: B5JN9K
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

Paul Bosman 60 jaar jong!
Van harte gefeliciteerd namens
de hele redactie!
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Dorpsacademie Mus & Muzen heeft weer plek voor nieuwe leerlingen
Dorpsacademie Mus & Muzen is een kunstacademie te Wilnis voor amateurs en liefhebbers,
waar creatieve ontplooiing hand in hand gaat
met aandacht voor cultuur en huiselijke gezelligheid. Kinderen vanaf 7 jaar zijn weer van
harte welkom om zich in te schrijven voor de
kunst/knutsellessen van de woensdag- en donderdagmiddag. Door het nieuwe systeem met
de strippenkaart is het mogelijk te komen wan-

neer je kunt en wilt; zowel op de woensdag als
op de donderdagmiddag. Ook is er nog beperkt
plek in de Serieuze Schilderles op dinsdagmiddag. (vanaf ongeveer 8 jaar, na overleg). De
Graffitiles van woensdagmiddag begint weer!
Voor kinderen van de bovenbouw basisschool
en onderbouw middelbare school. Kijk voor
meer informatie op www.dorpsacademie.nl of
mail naar dorpsacademie@gmail.com

Mindfulnesstraining voor kinderen van 5-12 jaar
Steeds vaker hebben kinderen last van spanningen, ze zijn moe, kunnen niet slapen, zijn
snel afgeleid en onrustig. Om ze te helpen
tot rust te komen is er een Mindfulnesstraining voor kinderen van 5-12 jaar. Om ze
te helpen zichzelf staande te houden, ze te
helpen ontspannen en hun hoofd vol gedachten tot rust te brengen. Tijdens deze training
leren ze ook om te gaan met fijne en lastige
emoties. Hierdoor neemt de automatische
reactie op stress af en nemen rust en zelfvertrouwen toe.

Carlier, die de training geeft. Er wordt ingegaan op de essentie van Mindfulness met
kinderen. Wat hebben ze eraan? Wanneer
kunnen ze het gebruiken? En wat zijn de
effecten? Daarnaast worden de achtergrond
en de inhoud van de achtweekse mindfulness
training nader toegelicht. En uiteraard is er
ook ruimte voor vragen.
Datum/tijd: woensdag 16 maart van 19.00
tot 20.30 uur; locatie: licht + ruimte,
Hoogstraat 35, Abcoude (boven restaurant
De Eendracht).

Tijdens een informatieavond kunt u samen
met uw kind(eren) kennismaken met de
methode ‘Aandacht werkt!’ en met Peggy

Toegang: gratis; wel graag aanmelden bij
peggy.carlier@coachingkidz.nl. Hier kan men
ook terecht voor meer info.

Aandacht is het sleutelwoord bij ziekteverzuim
Vorige week dacht ik meerdere malen: “Zo, deze piste heb ik zonder kleerscheuren
overleefd.” Dit kan helaas niet iedereen zeggen, want uit cijfers blijkt dat het aantal skiongelukken ook dit jaar weer erg hoog is. Werkgevers kunnen na de voorjaarsvakantie
dan ook ongewild geconfronteerd worden met een hoger niet-werkgerelateerd verzuim.
Met een gebroken pols kun je in een administratieve functie vaak gewoon doorwerken, maar dit ligt anders in de bouw. Veelal
betekent een ziekmelding voor de werkgever
het voldongen feit van die melding accepteren
en daarmee omgaan. In dit voorbeeld kan
een werkgever niet anders dan afwachten tot
de ziekmelding binnenkomt, maar in andere
gevallen kunnen er vooraf al maatregelen
genomen worden. Een goed verzuimbeleid is
belangrijk en maakt het mogelijk de ziekte
(beter) te controleren.
Als werknemer zit je natuurlijk niet te
wachten op een waslijst aan vragen van je
werkgever, wanneer je bij een vreselijke
buikgriep de werkgever belt om je ziek te
melden. Een werknemer hoeft niet in details
te treden over de aard van de ziekte, vanwege
het recht op privacy. Dit betekent echter niet
dat de werkgever geen vragen mag stellen
om te (laten) controleren of een werknemer
daadwerkelijk ziek is. Dat is zijn goed recht,
hij betaalt namelijk het loon door! Vragen
wanneer de werknemer denkt beter te zijn, in
hoeverre hij/zij denkt dan weer het normale
werk te kunnen doen en of de werknemer zijn
huisarts gaat bezoeken, zijn legitieme vragen.
Verzuim kan ingedeeld worden in wit, grijs
en zwart verzuim. Bij wit verzuim is iemand
daadwerkelijk ziek. Bij grijs verzuim is de terechtheid moeilijk in te schatten. Er zijn reële
klachten, het is echter niet of lastig vast te
stellen of de dagelijkse werkzaamheden wel
of niet uitgevoerd kunnen worden. Tweederde
van het verzuim in Nederland is vaak niet medisch. Privéproblemen als relatieproblemen,
sociale problemen als slechte woonsituatie, en
conflicten op het werk, zijn veroorzakers van
niet-medisch verzuim. Alle drie kunnen leiden
tot een ziekmelding, soms zelfs met langdurig
verzuim tot gevolg. Zwart verzuim is duidelijk
misbruik. Gemiddeld kost iedere verzuimdag
een werkgever € 250. Bovendien legt het
extra druk op de andere medewerkers, lijdt
de werkgever verlies in arbeidscapaciteit en
de ziekmelding leidt niet tot oplossing van de
werkelijke oorzaken. Deze vicieuze cirkel is
vaak moeilijk te doorbreken en kan aanleiding

zijn tot oplopende irritaties met een verstoorde arbeidsrelatie tot gevolg. Na drie weken
is de werknemer vaak al in een zodanige
neerwaartse spiraal geraakt, waar je moeilijk
uitkomt.
Aandacht is dus het sleutelwoord bij een goed
verzuimbeleid. Hoe eerder hoe beter! Focus
niet alleen op lang verzuim, kort verzuim is
ook belangrijk. Veelvuldig kort verzuim kan
een signaal zijn dat een werknemer binnen
afzienbare tijd langdurig is uitgeschakeld.
Ga het gesprek aan en vraag wat de medewerker dwarszit of het aan de werkdruk ligt,
of bijvoorbeeld aan de balans tussen werk
en privé. Vaak zijn medewerkers zich niet
eens bewust van het verzuimgedrag. “Hoe
gaat het met je?” is een normale vraag. Het
is essentieel om er bovenop te zitten, je rol
daarin te nemen en te zorgen dat het contact
met de organisatie goed blijft. Betrokken en
gemotiveerd personeel is productiever en
verzuimt minder. Besteed in het verzuimbeleid
voldoende aandacht aan wat werknemers
motiveert en zorg dat zij zich kunnen blijven
ontwikkelen.
Brenda van Veen
HR Consultant
Brenda.vanveen@edo.nl

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
www.edo.nl

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Informatiebijeenkomst leesgroep Engels

Op donderdagmorgen 17 maart is er in de bibliotheek van Vinkeveen een
bijeenkomst om een leesgroep Engels op te richten. De leesgroep gaat
Engelse literatuur lezen, en de voertaal in de groep zelf zal ook voornamelijk Engels zijn. Dus echt iets voor de liefhebbers.De introductiebijeenkomst
op 17 maart is bedoeld voor belangstellenden om kennis te maken
met de werkwijze van deze Engelse
leesgroepen. Deelname aan de
introductiebijeenkomst is vrijblijvend
Na het grote succes van de voorstellingen van ‘Beauty and the Beast’ in
en kosteloos. Het initiatief komt van
maart vorig jaar, heeft OVA dit jaar voor een wervelende show gekozen met
Stichting Senia die overal in het land
hoogtepunten uit alle grote musicals van Broadway. Dit weekend is het zover.
leesclubs opricht. Als u belangstelDan staat Operette- en Musical Vereniging Amstelveen (OVA) in de Schouwling hebt, of eens wilt horen wat
burg Amstelveen met de productie ‘The Best of Broadway’.
deze leesgroep inhoudt, bent u
Het publiek, waaronder doorgaans ook veel Rondeveners, wordt met zang en
welkom op donderdag 17 maart om
dans meegevoerd langs de stijlvolle jaren dertig musicals als Sunset Boule10.30 uur in bibliotheek Vinkeveen,
vard en Follies, om vervolgens over te gaan in spetterende dans en wereldbeTuinderslaantje 4. Op www.senia.nl
roemde muziek van West Side Story en Chicago. Ontroerende muziek komt
uit De Drie Musketiers en Jekyll & Hide, waarna de show wordt afgesloten
vindt u meer informatie.
met swingende nonnen in Sister Act en de ongetwijfeld bekende hits uit de
ABBA-musical Mamma Mia. Met prachtige kleding, decor en een professioneel orkest o.l.v. Gerbrand van
Kolck, zorgt OVA gegarandeerd voor
een fantastische en feestelijke theateravond. Kijk voor meer informatie
over OVA op www.ova-amstelveen.nl.
De voorstellingen vinden plaats op
zaterdag 5 maart om 20.00 uur en
op zondag 6 maart om 14.00 uur.
Vanaf dinsdag 1 maart is een deel
Kaarten zijn à 20 euro verkrijgbaar
van haar kunstwerken in de bibliobij de Schouwburg Amstelveen:
theek te zien. Het betreft zowel
tel:020-5475175 of
realistische als abstracte werken. Als
kind tekende zij vooral thuis en op
www.schouwburgamstelveen.nl.
de middelbare school al graag. Door
werk en een jong gezin kwam zij een
door het hele land.Zijlstra is naast
tijd lang niet echt toe aan het verder
zanger een begaafd trompettist,
ontwikkelen van haar creativiteit.
componist en tekstschrijver. Zijn lied Toen de mogelijkheid zich voordeed
“Durgerdam slaapt” bezorgde hem
om een cursus aquarelleren te volgrote
bekendheid
en
bezorgde
hem
gen heeft zij hier direct gebruik van
Tijdens zijn theatertournee “Liefde
de
Annie
M.G.
Schmidtprijs.
gemaakt. Na verloop van tijd wilde
en Dorpsgevoel” geeft Jeroen
zij graag driedimensionaal werken
Zijlstra met zijn band op vrijdag 18
Toegangskaarten
en volgde een cursus beeldhouwen,
maart a.s. een optreden in De Boei
De toegangsprijs bedraagt 10 euro.
waar zij veel creativiteit en dus veel
in Vinkeveen. Het concert begint om
Jongeren op vertoon van studie- of
van zichzelf kon uiten. Toen zij er be20.30 uur.
schoolpas betalen 5 euro. Reserverin- hoefte aan kreeg om meer met kleur
gen op www.cultura-drv.nl zijn mogelijk te gaan werken is zij schilderlessen
Zoute jazzy popsongs en zilte Hollandse blues. Na vijftien jaar gevaren tot 3 dagen voor het concert. Kaarten gaan volgen. “Ik ben gefascineerd
door vormen en kleuren in de natuur
te hebben op de vissersvloot van
zijn eveneens verkrijgbaar bij boeken kleurrijke mensen. Dat probeer
Den Oever vond Zijlstra aan land
handel Mondria, winkelcentrum De
ik door beelden en schilderijen
zijn grote liefde in de muziek, vooral
Lindeboom te Mijdrecht; drogisterij
tot uitdrukking te brengen”. Het
de jazz en de blues. Hij formeerde
De Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen
resultaat is in maart en april tijdens
in 1998 de band Zijlstra. Inmiddels
en aan de zaal tot een half uur voor
openingsuren in hout, steen en op
zijn er vele CD’s verschenen en trekt
aanvang. Verdere informatie is te
doek te zien in de bibliotheek.
Zijlstra volle zalen op zijn tournee
vinden op www.cultura-drv.nl.

Dit weekend: The Best of Broadway

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam
en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is
een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater en toneel.
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Eerbetoon aan Annie M.G. Schmidt

‘Purper doet Annie’

Op 20 mei a.s. is het precies honderd jaar geleden dat Annie M.G. Schmidt
werd geboren. Haar liedjes zijn klassiekers geworden. De nieuwe theatervoorstelling Ik zou je het liefste in een doosje willen doen is een eerbetoon
aan Nederlands meest geliefde schrijfster. Frans Mulder (Purper) speelt
een van de hoofdrollen en schreef het script. Ereloge sprak met hem.
“De NTR/VARA tv-serie over haar (Annie MG, red.) vond ik karaktermoord. Ik had een idee voor een liedjesprogramma over haar repertoire,
in plaats van al dat gelul. Het is werkelijk een schatkist vol aan prachtige
tijdloze liedjes. Ik heb ze inderdaad ooit ‘de mooie juweeltjes die mevrouw
Schmidt ons heeft geschonken’ genoemd. Ik ben door Albert Verlinde (als
theaterproducent, red.) gebeld met het idee voor ‘Purper doet Annie’. Hij
heeft de jonge cast samengesteld en ik heb het script geschreven. In het
liedje ‘Niets aan de hand’ komt Colijn (politicus in de jaren ’20 en ’30,
red.) voor. Omdat veel mensen hem niet meer kennen, leggen we dat heel
speels uit in de voorstelling. Acteur Ron Link loopt op toneel met een iPad
en zoekt op wie Colijn was. Dat is inderdaad mijn ‘Purper-knipoog’.”

Je speelde in 1999 de rol van kruidenier Kees Bloem in de Annie M.G. Schmidt/
Harry Bannink musical Heerlijk duurt het langst.
“Ik hoop iedere avond dat Annie echt tevreden is. Ik heb het helemaal
geschreven met haar in mijn hoofd. Hoe ik haar kende, denk ik dat
deze voorstelling gelukt is. Tot haar dood in 1995 (21 mei, red.) zat ze
elk jaar tijdens de Amsterdamse première van onze Purper voorstellingen op de eerste rij en genoot. Ik had zelf goed contact met haar.”

Sandra Reemer maakt haar theaterdebuut.
“Zij is er geknipt voor en heeft de X-factor voor het theater. Tijdens haar
televisie-ervaring heeft ze geleerd om een babbel te hebben, naast haar
zang, komen haar verbindende teksten daarom heel natuurlijk over. Ik
vind het raar dat ze niet eerder gevraagd is voor theater en musicals.”

Gerda Boele exposeert
beelden en schilderijen
in de bibliotheek van
Mijdrecht

Band Zijlstra in de
Boei te Vinkeveen

De titel ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen’ is echt een cabarettitel.
“Ik had het achteraf beter gevonden als het gewoon ‘Purper doet Annie’
had geheten. Dan was het duidelijker geweest. Annie M.G. Schmidt is
vooral bekend bij ouderen, veel jongeren hebben nooit van haar en haar
liedjes gehoord. Ik zie over tien jaar zo’n programma niet meer snel
gemaakt.”

De cast bestaat verder uit Daphne Flint, Ron Link en Esmée van Kampen. ‘Ik
zou je het liefste in een doosje willen doen’ is op 19 maart te zien in Schouwburg Amstelveen. www.schouwburgamstelveen.nl

foto roy beusker

Zinderende flamenco in Theater Piet Mondriaan

Zaterdag 12 maart: Eric Vaarzon Morel en
Oene van Geel - Flamenquito
Deze avond nemen gitarist
Eric Vaarzon Morel en multiinstrumentalist Oene van Geel
u mee naar de emotionele en
temperamentvolle wereld van
de flamenco. Daarbij maken ze
muzikale uitstapjes die Moorse
invloeden verraden of soms
reiken tot een vleugje tango en
jazz.
Flamenco heeft alles te maken
met het uitdrukken van gevoel,
variërend van grote vreugde tot
intense triestheid. De zanger,
danser of gitarist die zo volledig
opgaat in de muziek dat hij door
pure magie omgeven lijkt te

zijn heeft ‘duende’, de ultieme
flamenco-ervaring.
Eric Vaarzon Morel (1961) is
flamencogitarist in hart en nieren. Hij kreeg op zijn zestiende
jaar les van de wereldberoemde
Paco Peña en trok op negentienjarige leeftijd naar Spanje, waar
hij twee jaar woonde en werkte.
Daar raakte hij voorgoed besmet
met het flamencovirus.
Oene van Geel (1973) staat bekend als een muzikale avonturier
en heeft zich gespecialiseerd in
improvisatie op viool en altviool.
Als instrumentalist won hij vele
prijzen waaronder de Deloitte

Jazz Award (2002), De Jur
Naessens Muziek Prijs (2000)
en de Kersjes Prijs (2005) met
het Zapp String Quartet.
Uit de pers (Het Parool): ‘Eric
Vaarzon Morel is iemand die
met zijn rechterhand het geluid
van een kudde dravende paarden
uit zijn klankkast kan halen en
tegelijkertijd met zijn linkerhand
een denkbeeldig lenteblaadje aan
de boom kan laten ritselen’.
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 15,00 / CJP € 14,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via

www.ab-art.nl
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Steeds meer samenwerking met het bedrijfsleven

Raymond van Bergen van Van Bergen Sports International:

Vroeger was PAUW Bedrijven als
sociale werkplaats sterk intern
gericht. Mede als gevolg van een
veranderd beleid van de overheid,
staat de ontwikkeling van de medewerkers steeds meer centraal.
Dienstverlening aan bedrijven,
detacheringen en speciale opleidingen zijn er meer en meer op
gericht om PAUW medewerkers
te begeleiden naar een reguliere
baan op de arbeidsmarkt. Hoofd
bedrijfsbureau van de vestiging
in Breukelen, Bouke Teppema en
zijn collega Ton Otten leggen uit
hoe PAUW dat aanpakt.

Van Bergen Sports International BV in Mijdrecht is een fabrikant en
groothandel van vrijetijdsartikelen. Daarbij gaat het ondermeer over
camping, outdoor en wintersportartikelen. Bij Van Bergen worden die
producten ontworpen en ontwikkeld. Ze worden gemaakt in het Verre
Oosten en vervolgens vanuit de magazijnen in Mijdrecht verspreid over
winkels door heel Europa. Voor het verzendklaar maken wordt veelvuldig een beroep gedaan op Pauw Bedrijven, vertelt directeur eigenaar
Raymond van Bergen.

De ontwikkeling van de medewerkers staat centraal

PAUW Bedrijven in Breukelen is
een bedrijf dat een gevarieerd palet
aan werkzaamheden kan bieden aan
de medewerkers. Er zijn meerdere
afdelingen voor verpakken en assembleren. In een groot magazijn kunnen
bedrijven tijdelijk hun producten opslaan, en er is een afdeling groenonderhoud en een schoonmaakbedrijf.
In IJsselstein is een afdeling, waar
metaal bewerkt wordt. “In Breukelen
doen we veel in- en ompakwerk voor
diverse bedrijven, we labellen en
stickeren producten, assembleren en
monteren,” leggen Bouke en Ton uit.
“Met speciale machines verpakken
we artikelen, zoals geschenkverpakkingen, in krimpfolie. Ook verzorgen
we mailings voor bedrijven.Van een
aantal bedrijven uit de regio krijgen
we regelmatig opdrachten om dingen
in elkaar te zetten. De werkzaamheden variëren van eenvoudig tot wat
meer gecompliceerd. Op die manier
kunnen onze mensen hier op verschillende niveaus, al naar gelang hun
capaciteiten, hun werk doen”.
Magazijnfunctie
“Voor de grote orders hebben we
nogal wat magazijnruimte nodig,”
vertelt Bouke. “De spullen komen

Bouke Teppema (links) en Ton Otten
binnen, worden bewerkt en weer
opgeslagen om afgevoerd te worden.
Daarnaast hebben we ook gewone
opslag voor bedrijven. Wij verzorgen
dan de orderpicking. Dat wil zeggen
dat we de verschillende onderdelen
van de bestelling in het magazijn bij
elkaar zoeken en op pallets klaar
zetten, zodat het zo opgehaald kan
worden.”
Werkladder
Wanneer mensen bij PAUW binnenkomen, wordt allereerst nagegaan
wat voor werk ze leuk vinden en wat
ze aan kunnen. Bouke: “We hebben
van iedereen een ‘werkladder’, waarin hun prestaties worden bijgehouden.
De chefs zorgen voor de begeleiding
en houden regelmatig zogenoemde
ontwikkelingsgesprekken. Dan bespreken we de vorderingen die
gemaakt zijn en passen daar het werkaanbod op aan. Naast de vaardigheden die mensen hebben is er ook
sprake van een bijzondere inzet. Men
is over het algemeen erg enthousiast
om te werken en ook heel trots op de
bereikte resultaten. Dat betekent dat
onze mensen ook extra gemotiveerd
zijn. We zijn heel flexibel inzetbaar.

In feite zijn we een gewoon verpakkings- en assemblagebedrijf, maar
dan wel met wat veel mensen met
een arbeidsbeperking.”
Op locatie
Veel werk wordt door de bedrijven
hier gebracht en door onze mensen
hier bewerkt. Ton: “Het assembleren
van die stoelen voor Van Bergen was
voor ons een flink project. We hebben
dat hier met veel plezier gedaan en
we zijn blij dat het allemaal heel
goed verlopen is. Het komt ook
voor dat het logistiek makkelijker
is wanneer werkzaamheden bij de
opdrachtgever worden uitgevoerd,
zodat ze niet met de spullen heen en
weer hoeven te rijden. In zo’n geval is
het mogelijk dat we met een ploegje
mensen naar dat bedrijf toe gaan. Op
dit moment hebben we een tweetal
opdrachtgevers waar we met een
groep medewerkers werkzaamheden
op locatie uitvoeren. Wanneer mensen naar buiten kunnen en bij een
regulier bedrijf aan de slag gaan, is
dat voor hen ook weer een flinke stap
in hun ontwikkeling. Het uiteindelijke
doel blijft immers dat ze een plekje
op de arbeidsmarkt vinden.”

Voorman Hassan Abbas Pour:

Ik ben in gedachten vaak in Afghanistan
In april 2000 besloot Hassan Abbas Pour zijn vaderland Afghanistan te ontvluchten. Hij was er zijn leven
niet meer zeker. Met zijn vrouw en twee kleine kinderen doorstond hij een barre tocht, waar hij liever niet te
zeer over uitweidt. Na veel omzwervingen kwam hij uiteindelijk in de opvang in Arnhem en later in Maarssen
terecht. Via de gemeente Maarssen kreeg hij een plek bij PAUW Bedrijven, waar hij op 12 juli 2006 aan de
slag ging. Inmiddels spreekt hij goed Nederlands en heeft hij zich opgewerkt tot meewerkend voorman op
de verpakkingsafdeling. Onder supervisie van zijn chef Gerrit Eindhoven, stuurt hij een groep medewerkers
aan en verzorgt hij ook de bijbehorende administratie.
Dat niet alle medewerkers bij
PAUW Bedrijven een verstandelijke
of lichamelijke beperking hebben,
bewijst Hassan. Hij is gezond van lijf
en leden, maar vanwege zijn voorgeschiedenis heeft hij een afstand
tot de arbeidsmarkt. Hassan had in

Afghanistan een eigen handelsonderneming. “Ik had een bedrijf voor inen verkoop en ik verhandelde allerlei
zaken die mensen in het dagelijkse
leven nodig hadden,” vertelt Hassan.
“Eenmaal in Nederland zou ik hier
ook wel weer als zakenman aan de
slag hebben gewild. Maar dat was
natuurlijk niet zo eenvoudig. Ik sprak
de taal niet, had geen geld om in een
eigen bedrijf te investeren en de vereisten liggen hier ook wel anders dan
in mijn vaderland. Maar ik wilde hoe
dan ook zo snel mogelijk iets gaan
doen. Ik was dan ook erg blij dat ik
bij Pauw Bedrijven aan de slag kon.”
Hassan werd opgeleid tot meewerkend voorman. Hij begeleidt de medewerkers op de afdeling, controleert
de producten en doet de administratie. “Door actief met anderen aan
het werk te zijn heb ik veel geleerd

van de gebruiken, de regels en de
andere dingen in Nederland. Ik heb
ook heel veel geleerd van mijn chef.
Ik volg opleidingen bij het ROC. Daar
heb ik de AKA opleiding gevolgd en
het diploma ‘Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent’ behaald.” Zijn chef
Gerrit Eindhoven: “In maart krijgt
hij zijn diploma officieel uitgereikt.
Hij kan daar best trots op zijn. We
zijn hier een leer-/werkbedrijf en zo’n
opleiding past heel goed in wat wij
beogen. Hij kan met dit diploma het
bedrijfsleven in als hij dat zou willen.
Hij kan ook nog vervolgcursussen
gaan volgen, waar hij op MBO-2
niveau kan instromen.”
De droom van Hassan
Hassan heeft niet de neiging om snel
een baan te zoeken in het bedrijfsleven. “Laat mij hier nog maar even
mijn gang gaan. Ik heb hier werk

'We zouden het zelf niet beter kunnen'

Bij Van Bergen worden honderden
sportartikelen geproduceerd en
verhandeld. “Je kunt dan denken
aan kampeerartikelen zoals tenten
en slaapzakken en vrijwel alles wat
je bij het kamperen nodig hebt,”
legt Raymond van Bergen uit. “We
leveren caravanaccessoires en
wintersportartikelen zoals skibrillen,
-helmen en -stokken. Al die artikelen
worden door onszelf ontworpen en
we brengen ze onder verschillende
merknamen uit. Zo voeren we onder
de naam ‘TravelSafe’ een reeks medische producten die mensen nodig
kunnen hebben op vakantie of tijdens
reizen naar verre oorden. Daarbij
gaat het ondermeer over eerstehulpsets, maar ook om zonnebrand of
een klamboe tegen ongedierte. Al
die producten worden in het verre
oosten gemaakt. Wanneer ze dan
hier in Mijdrecht aankomen, moet er
meestal nog van alles mee gebeuren.
En voor deze werkzaamheden maken
we graag gebruik van de diensten van
Pauw Bedrijven in Breukelen.”
Erg tevreden
Voordat Van Bergen Sports de producten aan de verschillende winkels
kan leveren, moeten ze voorgeprijsd
en van stickers voorzien worden en
per stuk verpakt. Raymond: “Dat
soort werk is uitermate geschikt om
uit te besteden aan Pauw. Ze hebben
in Breukelen een uitgebreide afdeling
met verschillende machines. Bovendien is er een groot magazijn voor
de opslag. We werken nu al een paar
jaar met Pauw en we zijn er heel
tevreden over. Ze werken buitengewoon goed. Ik zou het zelf niet beter
kunnen. En ze zijn heel flexibel. Ze
kunnen heel snel schakelen. Wanneer
ik een spoedklus heb, dan kunnen
ze die meestal snel oppakken. Zo
hadden we een keer een product
voor een klant die net een nieuw
bedrijfslogo had. Dat nieuwe logo
zat al wel op het product, maar op

dat ik met heel veel plezier doe en
ik vind de sfeer hier heel plezierig.
Ik vind het ook belangrijk dat ik mijn
steentje bijdraag in dit land dat mij
zo heeft opgevangen. Intussen ben ik
nog bezig met cursussen Nederlandse
taal om mijn taalvaardigheid nog
verder te verbeteren. Ik ben intussen
ook bezig mijn rijbewijs te halen.”
Gevraagd naar zijn plannen op lange
termijn is Hassan wat terughoudend. Hij maakt wel duidelijk dat
hij in gedachten nog regelmatig in
Afghanistan is. Hij volgt de ontwikkelingen daar zo goed mogelijk en
hij hoopt dat er ooit nog eens rust en

de verpakking zat nog het oude logo.
In Breukelen hebben ze toen de hele
order snel en goed omgestickerd en
verpakt. De kwaliteit die men levert
is prima en ze werken tegen een
concurrerende prijs. Dat is voor ons
ook belangrijk, want wij moeten ook
scherp kunnen concurreren.”
Ook grotere klussen
Over het algemeen gaat het om redelijk eenvoudige werkzaamheden die
door Van Bergen aan Pauw worden
uitbesteed. Maar soms zijn er ook
grotere en ingewikkelder opdrachten.
Raymond: “We hebben een tijd terug
een grote partij campingstoelen binnen gekregen die nog in elkaar gezet
moesten worden. Dat assembleren
hebben we bij Pauw laten doen en
dat hebben ze prima gedaan. Je kunt
dit soort dingen ook zelf doen. Maar
onze eigen magazijnmedewerkers
hebben daar nauwelijks tijd voor. Een
wanneer je zelf met part time oproepkrachten moet gaan werken, vereist dat een hele organisatie. Dat kun
je allemaal voorkomen door het werk
uit te besteden. Ik denk dat er nog
tal van bedrijven hier in de regio zijn
die dit soort werk hebben. Ze zouden
eens met Pauw moeten gaan praten,”
vindt Raymond. “En er zit ook nog
een maatschappelijke kant aan, die
ook wel genoemd mag worden. Want
bij Pauw werken mensen met een
arbeidsbeperking. En ik vind het wel
belangrijk dat ook deze mensen de
kans krijgen om zich te ontplooien en
wellicht daardoor naar een reguliere
plek op de arbeidsmarkt kunnen
toegroeien.”

vrede zal ontstaan, zodat hij weer
terug kan naar zijn geboorteland. Het
liefst zou hij daar dan weer de draad
oppakken en als zakenman verder
willen. Maar als dat niet zo mag zijn,
zal hij zijn droom om met een eigen
bedrijf een zelfstandig bestaan op te
bouwen hier in Nederland proberen
waar te maken. Vandaar dat hij nog
beter Nederlands wil spreken en dat
hij nog wel verder wil studeren. Het
ontbreekt hem niet aan doorzettingsvermogen.
door piet van buul
foto's patrick hesse
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Dr. Beeker

Terug naar Zonnestraal
Afgelopen zondag zijn we in Hilversum geweest met de honden. Eigenlijk proberen we iedere zondag een stuk met ze te gaan lopen.
Lopend over de heide dacht ik aan het sanatorium Zonnestraal, als je naar de hei rijdt kom je er langs.

H

et woord sanatorium is eigenlijk iets uit vervlogen tijden. Je
kunt je nu nauwelijks nog voorstellen dat mensen in de vorige eeuw
daar naar toe gebracht werden om
te herstellen, en meer specifiek
van Tuberculose. Amper een eeuw
geleden waren er in Nederland
op meerdere plaatsen sanatoria,
waar men hoopte dat je dan van de
rust en de frisse lucht zou herstellen, want een andere behandeling
bestond er niet voor Tbc. Aan de
andere kant had zo’n hersteloord
ook wel wat weg van een leprozenkolonie; het was niet alleen de
bedoeling dat je daar herstelde,
vaak was het ook het idee om je als
zieke tussen de gezonde mensen
weg te halen en zodoende er niet
nog meer te besmetten.

Sanatorium Zonnestraal is gebouwd
in 1928 onder architectuur van Jan
Duiker en het is een toonbeeld van
het nieuwe bouwen. Interessant
is dat de stichting en de bouw
van dit sanatorium werd
gedaan ten behoeve van
de diamantslijpers met
Tbc. Het initiatief daartoe
kwam van Jan van Zutphen (in 1911), die eerder
zijn moeder en zuster verloor aan Tbc en later zijn
eerste vrouw. Hij kwam
op het idee om de koperen
steeltjes die overbleven van
de slijptollen waarmee de diamanten werden geslepen niet weg
te gooien, maar te bewaren en te
verkopen. De opbrengsten kwamen
in een fonds ten behoeve van de
oprichting van een sanatorium. Toen
later een hoogleraar uit Delft een
methode vond om het diamantslijpsel terug te winnen, was er snel
genoeg geld om tot de bouw over
te gaan.
Interessant is de vraag waarom
Tbc onder diamantslijpers veel voor
kwam, ik vraag het me af. Voorstelbaar is dat het slijpen meestal
in slecht geventileerde ruimtes
gebeurde en natuurlijk stonden de
binnensteden van Antwerpen en
Amsterdam niet bol van de hygiëne,
waardoor een besmettelijke ziekte
zich gemakkelijk kon verspreiden.
Maar aan de andere kant hadden
ze in die tijd natuurlijk ook vrijwel

geen vormen van diagnostiek, de
röntgenstraling bestond al wel,
maar de precisie van die apparatuur was ver te zoeken. Als men
begon met bloed hoesten was het
eigenlijk bijna per definitie Tbc,
terwijl we nu weten dat fijnstof één
van de belangrijkste verwekkers is
van Longemfyseem en longkanker.
Nu zouden we een foto maken om
dat uit te zoeken, maar toen was
het waarschijnlijk zo dat, als je
overleefde, daarmee was aangetoond dat het Tbc was geweest.
In ieder geval; het sanatorium werd
in 1957 gesloten, toen was door de
ontdekking van de penicilline geen
sanatorium meer nodig. Het was
namelijk zo dat Alexander Fleming
in 1928 per ongeluk ontdekte, dat
sporen van de schimmel penicilline in staat waren om bacteriën te
doden. In 1944 lukte het uiteindelijk om die penicilline in een
toedienbare vorm te produceren, in
1952 en 1957 werden twee andere
antibiotica ontdekt die actief waren
tegen de verwekker van Tuberculose en daarmee werden de sanatoria
overbodig.
Maar van de ziekte zelf zijn we niet
af; hoewel er in Nederland geen
sanatoria meer bestaan is de ziekte
verre van verdwenen. Het is zelfs
zo dat ondanks onze antibiotica Tbc
aan een opmars bezig is. Hoe zit
dat?

Tuberculose wordt veroorzaakt
door een bacterie die mycobacterium tuberculosis heet. Deze
bacterie heeft een aantal voor ons
onhandige trekjes; ten eerste wordt
de bacterie door de lucht (hoesten
enz.) verspreid, ten tweede kan hij
na een infectie binnen de wanden van onze eigen cellen verder
groeien en ten derde kan iemand
zijn hele leven drager blijven van
de m.tuberculosis. Iemand die dus
in 1957 werd geïnfecteerd kan
nu opeens ziek worden! Dat je nu
opeens ziek wordt, heeft te maken
met het afnemen van je weerstand,
als je ouder wordt of als je ziek zou
zijn, ziet de m.tuberculosis zijn kans
en begint zich te vermeerderen.
Tegenwoordig komt tuberculose in
Nederland weinig voor, ongeveer 6
mensen per 100.000 inwoners krijgt
Tbc. En daarvan is tweederde import
via asielzoekers, de resterende twee
worden door iemand aangehoest.
Want in andere delen van de wereld
zoals Azië, Afrika en Zuid Amerika
komt Tbc gewoon nog veel voor:
tot wel 100 op de 100.000 mensen
overlijdt daar aan Tbc. Dat komt
natuurlijk door mindere beschikbaarheid van medicijnen, maar ook door
de oprukkende aids-epidemie in die
landen, door aids heb je minder weerstand en ben je kwetsbaarder voor
infectieziektes. Daarom moet je als
reiziger zo goed oppassen, met name
in volle bussen en op stations is het
infectiegevaar reëel aanwezig!

Sportief en gezellig golfplezier voor iedereen!
Weleens van Pitch&Putt gehoord? Dit is een vorm van golf die toegankelijk en betaalbaar is! Heb je nog nooit golf gespeeld? No problem: op
de Pitch&Putt baan kan iedereen uitstekend uit de voeten. Tijd dus voor een gezellig en sportief uitje met vrienden en of familie in de frisse
buitenlucht in de weilanden van Kamerik!
Even uitleggen
Het spel wordt gespeeld op een
kleine 18-holes golfbaan. Van de
afslag tot de vlag varieert de lengte
van de holes tussen 30 en 70 meter.
Door deze 'kleine' afstanden is
het spel geschikt voor iedereen. In
Engeland en Ierland speelt bijna
iedereen, van jong tot oud, wel
eens een rondje Pitch&Putt. Wist
u dat de beste golfer ter wereld
Tiger Woods al op 3-jarige leeftijd
begonnen is met Pitch&Putt Golf?

Geen pumps a.u.b.
U hoeft niet te kunnen golfen om
op deze baan te mogen spelen. Na
een korte instructie kan iedereen zelfstandig golfen. Een dure
uitrusting hoeft dus niet te worden
aangeschaft. Het gebruik van alle
materialen, golfclubs (slagstokken),
ballen, tees en scorekaarten, zijn
bij de prijs inbegrepen. U mag met
uw eigen schoenen de baan op, mits
daar geen hakken onder zitten en
niet voorzien zijn van grove profielen (sportschoenen genieten de
voorkeur). En dan......spelen maar!
Ook geschikt voor de gevorderde
golfer
Pitch&Putt is ook bijzonder
geschikt voor de gevorderde
golfer. Op deze kleine banen kunt
u uw korte spel (70% van het
golfen!) aanmerkelijk verbeteren
en bovendien uw niet-golfende
vrienden kennis laten maken met
de golfsport. De minimale leeftijd
om te mogen spelen is 8 jaar.
Een 18-holes ronde duurt ongeveer
twee tot tweeënhalf uur.

We adviseren onze reizigers
daarom het volgende; doe voor je
op reis gaat een mantoux test, dat
is een klein prikje in de bovenarm
waarbij we een beetje van de dode
bacterie inbrengen. Ben je ooit
besmet met Tbc of ben je ooit gevaccineerd tegen Tbc (gezondheidswerkers werden vroeger nog wel
eens gevaccineerd) dan ontstaat er
na een dag een bult. Als er nu geen
bult is maar twee maanden na de
vakantie, bij de controle prik wel,
dan ben je besmet geraakt met Tbc.
De medicijnen die na Alexander
Fleming in 1952 en 1957 zijn
bedacht bestaan ook nu nog, ze
vormen de pijler van de Tuberculose
behandeling, helaas komt er steeds
vaker een resistente vorm van Tbc
voor, dat is de reden dat er weer
sprake is van een opmars.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Noot van de redactie: Momenteel is
Landgoed Zonnestraal de thuisbasis
voor verschillende instellingen in zorg
en gezondheid. Daarnaast beschikt zij
over prachtig gerestaureerde zalen
die te huur zijn voor bijeenkomsten,
congressen, diners etc. Er is een 4,5
km lange wandelroute over het terrein, die de historie, architectuur en
de natuur van Landgoed Zonnestraal
weergeeft. Ook zijn er op gezette
tijden rondleidingen. Meer informatie:
www.zonnestraal.org.

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

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Met 4 komen = voor 3 betalen
Vanaf deze week is de Pitch&Putt
baan bij restaurant Kameryck weer
geopend. Tijd dus om weer lekker
de frisse voorjaarslucht op te snuiven en er met vrienden of familie
op uit te gaan. Kameryck biedt u
daarbij in de maanden maart en
april 2011 een interessante actie:
Met 4 personen spelen betekent
voor 3 personen betalen! Daarbij
kunt u Pitch&Putt combineren met
een lekkere koffiestart (met huisgemaakte taart), lunch of borrel!

Als het weer meezit, kunt u zelfs
al even neerstrijken op het heerlijk
buitenterras!
Kijk voor meer informatie over de
actie op www.kameryck.nl. Wilt u
gebruik maken van de actie 4=3?
Belt u dan alstublieft even. We zijn
dagelijks bereikbaar van 10:00 tot
22:00 op telefoonnummer: 0348400771. U bent van harte welkom!
Restaurant Kameryck, Oortjespad
3, Kamerik. www.kameryck.nl.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

EN

ND
AUTOBA

APK

GRATIS

CONTROLE/MONTAGE

van uw uitlaat

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

Wees er snel bij,
neem geen risico
en maak een afspraak!
tel: 0297 - 281 392.

•
•
•

•

VERHU

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

•
•
•

Incl. viergasmeting
(benzinemotoren)
Incl. roetmeting
(dieselmotoren)

HOUD

UR

ACCU’S

AURATRI
A
M
R
B
FE EDIINNGG
BI D
NB
A
AAAN

•

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl

bakkerij tersteeg opent
nieuwe winkel in wilnis met
spectaculaire dagaanbiedingen!
Ma 7 maart

Di 8 maart

Wo 9 maart

Do 10 maart

Vr 11 maart

Za 12 maart

4 Saucijzenbroodjes van € 6,20
Krentenbollen 4+2 GRATIS

Nu voor slechts € 5,--

Nu voor slechts € 4,-5 Gevulde koeken van € 6,-Groene Hart brood 1+1 GRATIS

5 Koffiebroodjes van € 6,50
Anijskoekjes van € 3,95

Nu voor slechts € 5,-Nu voor slechts € 3,--

3 Broden (tarwe, wit, volkoren) van € 6,60 Nu voor slechts € 5,-Appelflappen 4+1 GRATIS
4 Mini moorkoppen
Keniabrood van € 2,60

van € 4,--

Slagroomgebakstuk van € 7,50
Witte bolletjes 8+2 GRATIS

Nu voor slechts € 3,-Nu voor slechts € 2,-Nu voor slechts € 6,--

* Bij aankoop van een Groene Hart Donker, een Groene Hart Licht gratis
Bij aankoop van een Groene Hart Licht, een Groene Hart Donker gratis

P

O

P=O

Wie zijn wij:
Brood- en Banketbakkerij Tersteeg,
opgericht in 1910, bestaat al meer dan
100 jaar. Onze bakkers bereiden elke
dag op ambachtelijke wijze overheerlijke brood- en banketproducten. Ook
worden er regelmatig nieuwe producten ontwikkeld.

Wilnis

Ma
Di
Dorpsstraat 33
Wo
3648 AE Wilnis
Do
Tel.: (0297) 27 47 19
Vr
info@bakkerijtersteeg.nl Za

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

14.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

WWW.BAKKERIJTERSTEEG.NL
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IN VOL BEDRIJF
Hans Winter brillen

Altijd op zoek naar
iets bijzonders
Hans Winter begon zijn optiekzaak in Amsterdam. Ruim veertig jaar
geleden kwam hij naar Mijdrecht. Eerst aan de Dorpsstraat en vervolgens in het toen net geopende winkelcentrum De Lindeboom. In al die
jaren heeft Hans Winter Brillen een reputatie opgebouwd als opticien,
waar men een ruime keuze heeft in bijzondere brilmonturen. Huidig
eigenaar Rolf Koot houdt wel van iets aparts. Binnenkort kan men bij
hem een ‘pince nez’ aanschaffen.
door piet van buul foto patrick hesse

Rolf Koot is geen geboren opticien. “Je moet dit vak aangeboren
krijgen of je begint er op latere
leeftijd aan. Tijdens mijn opleiding
bestond de meerderheid uit mensen
die toe waren aan een carrièremove. Bij mij was het overigens
niet zozeer een bewuste keuze voor
een ander vak. Ik ben indertijd
door Hans Winter gevraagd om bij
hem te komen werken. Ik werkte
in de Lindeboom bij de toenmalige grammofoonplatenwinkel van
Krijtenberg. Dat was in 1990. Het
leek me wel wat en ik ben toen de
opleiding gaan volgen. In 1997 ben
ik overgestapt naar een opticien
in Amsterdam, genaamd Hans
Winkel Brillen. ‘What’s in a name’,
nietwaar! Die zaten indertijd op
het Rokin en op de P.C. Hooftstraat.
Ik heb daar heel veel geleerd over
de brillenmode en de verschillende
collecties. Hans Winter had inmiddels zijn zaak overgedragen aan zijn
schoonzoon. Toen die er mee stopte
vroeg Hans mij om terug te komen.

En sindsdien werk ik weer met veel
plezier in Mijdrecht, samen met
mijn assistenten Henk Straver en
Chris Remigius.”
Brillenmode
Een bril is een nuttig hulpmiddel
om beter te zien. Maar het is ook
een modeartikel. Er is een grote
verscheidenheid aan monturen en
er is ook in deze wereld sprake van
modetrends. Rolf Koot heeft een
fascinatie voor mooie en aparte
monturen en is dan ook voortdurend op zoek naar iets bijzonders.
“Dat is ook de reden waarom ik de
beurzen in Parijs en Milaan bezoek.
Daar tref je de mensen die er toe
doen in deze branche. En daarnaast
ga ik ook altijd naar de beurs in
München. Het gaat uiteraard in
de eerste plaats om de kwaliteit.
Voor wat de glazen betreft werken
we met Essilor. Zij zijn in feite
de uitvinder van het multifocale
Varilux glas. Varilux bestaat inmiddels al vijftig jaar. En daarnaast zijn

Rolf Koot van Hans Winter brillen heeft een fascinatie voor mooie en aparte monturen en is voortdurend op zoek naar
iets bijzonders.

er dus de brilmonturen. Er is erg
veel aanbod op de markt. Ik kies
dan graag voor monturen waar niet
iedereen mee loopt. Een mooie bril
is letterlijk gezichtsbepalend. Je
moet dus kijken hoe het staat. En
wanneer mensen dan kiezen voor
een aparte bril, dan is het natuurlijk
niet leuk wanneer het halve dorp
er mee loopt. Ik koop er dan ook
vrijwel altijd maar een beperkt
aantal van in. Iets aparts moet ook
apart blijven, vind ik. Onlangs kwam
ik in Munchen op het spoor van een
Oostenrijks bedrijf, Secoo genaamd.
Die hebben een ‘pince nez’ in hun
collectie. Daar heb ik er een paar
van besteld en die hoop ik binnenkort hier te kunnen presenteren.
Een pince nez
is eigenlijk een
heel ouderBank krijgt hoogste score van de Consumentenbond
wets leesbrilletje, zonder
poten, die je
op je neus
klemt. Maar
dan nu wel in
een moderne
uitvoering. Dat
Dromen, wensen, ideeën, doelen, iedereen heeft ze. Een zonnige serre, familie bezoeken
zijn dan van die
in Australië, een potje voor later of een spaarpot voor elk kleinkind. Mensen met wendingen die ik
sen zitten goed bij RegioBank. Altijd de juiste spaarrekening, met een aantrekkelijk
leuk vind. Misrente. Vaak hoger dan gebruikelijk. En tot 29 april 2011 ook nog een bijzondere koffieschien wordt
mok cadeau*.
het wel een
trend. Ik ben
Tijdens spaaractie bijzondere koffiemok
Sparen voor wensen
graag trendsetcadeau*
Sparen bij RegioBank is aantrekkelijk. We
tend bezig in
Spaarwensen bespreken bij een mok koffie
verdiepen ons in de situatie van de spaarder,
luisteren naar de spaarwensen en komen dan of thee? Dat is heel normaal bij RegioBank
Wilnis. En bij storting van minimaal € 500
met het optimale spaarplan. Spaar-op-Maat
op een nieuwe spaarrekening, mag die bijVrij tot 2,5% rente** bijvoorbeeld. Of een
zondere koffiemok gewoon mee naar huis*.
combinatie van vrij en vast sparen. Ook spaProfiteren van deze spaaractie? Kom vóór
ren voor een huur- of koophuis is aantrek29 april 2011 langs op ons kantoor in Wilnis
kelijk met Eigen Huis Sparen. Het hangt er
aan de Dorpsstraat 7, of bel even: 0297maar vanaf wat uw spaarwensen zijn. Want
289090.
die staan bij RegioBank voorop.

Sparen bij RegioBank nu extra
aantrekkelijk

Geen poespas en gedoe
RegioBank kiest er bewust voor om een
bank te zijn in de regio. Altijd dichtbij, met
persoonlijk advies en goede producten. Zonder poespas en gedoe. Maar wel met heldere
voorwaarden en gunstige tarieven. Of het nu
gaat om sparen, hypotheken, verzekeringen
of andere financiële wensen, RegioBank
zorgt voor een oplossing op maat.

* Deze actie loopt tot en met 29 april 2011.
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op
www.regiobank.nl.
**Rentewijzigingen voorbehouden.

plaats van trendvolgend.”
Hans Winter Brillen heeft ook
meegedaan aan ‘Fashion on Ice’,
het modespektakel op een tijdelijke
ijsvloer op het Raadhuisplein. “Dat
was echt fantastisch en voor ons
heel leuk om aan mee te doen,”
aldus Rolf.
Een eigen brillenlijn
Momenteel is Rolf met een Belgische collega, Philippe, bezig met
het ontwikkelen van een eigen
modelijn in brillen. Rolf: “Philippe
heeft een groothandel met klanten
in Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland. We hebben
daarmee al een infrastructuur om
onze brillen op ruime schaal af te
zetten. Een eigen lijn ontwikkelen
die je vervolgens alleen in je eigen
winkel verkoopt, is niet erg rendabel. Je hebt een groter afzetgebied
nodig. Het is de bedoeling dat wij
de monturen ontwerpen en er zijn
al contacten met bedrijven die zo’n
bril dan maken. Ik heb er wel hoge
verwachtingen van.”
De oogarts
De opticien is tegenwoordig volledig toegerust om oogmetingen te
doen en de juiste bril aan te meten.
Daar hoeft men niet meer voor naar
de oogarts. Rolf: “Wij worden als
opticien veel intensiever opgeleid
in het doen van metingen dan de
oogarts. Wij hebben ook meer tijd

voor zo’n meting dan de oogarts. En
wij kunnen ook herkennen wanneer
er iets mis is met de ogen en een
bezoek aan de oogarts nodig is. Ik
werk veel samen met Oogkliniek
Zonnestraal in Hilversum. Wij doen
in feite het voortraject voor hen.
Wij meten door en maken een
rapportje, dat naar Hilversum gaat.
Van daaruit neemt men dan contact
op met de klant om een afspraak te
maken voor oogheelkundig onderzoek en indien nodig behandeling.”
Naast brillen levert Hans Winter
ook lenzen. “In principe gaat dat
samen,” zegt Rolf. “Je moet lenzen
nooit vierentwintig uur per dag in
houden. Je ogen moeten ook af
en toe wat lucht krijgen. Je kunt
dus het beste ’s morgens de dag
beginnen met een tijdje de bril op
te zetten en pas daarna de lenzen
in. En dan ’s avond een uur voor je
gaat slapen, de bril weer op.”
Hans Winter Brillen is gevestigd in
winkelcentrum De Lindeboom 8 in
Mijdrecht.
Tel. 0297 284479.

www.winteroptiek.nl.
De winkel is open van dinsdag tot
en met donderdag van 09.30 tot
18.00 uur. Op vrijdag van 09.30 tot
17.00 uur en van 18.00 tot 21.00
uur. Op zaterdag kan men terecht
van 09.30 uur tot 17.00 uur. Op
zondag en maandag gesloten.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

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

			

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

			

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

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

			

12:00 - 14:00

			

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

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

...Milja Donker
Titel: Jij tegen mij
Auteur: Jenny Downham
'Ik heb het boek 'Jij tegen mij'
samen met mijn moeder uitgezocht. Ik lees liever een boek
dan een tijdschrift, en dan nog
het liefst een boek over een wat
zwaarder onderwerp. Dit verhaal
gaat over een jongen en een
meisje, Mikey en Ellie. De broer
van Ellie wordt beschuldigd van
het verkrachten van het zusje
van Mikey. Ik ben benieuwd
hoe de twee verhalen van deze
hoofdpersonen bij elkaar komen,
het lijkt mij wel ingewikkeld. Op
de achterkant las ik dat het boek
positieve recensies krijgt. Ik lees
graag en veel, vooral 's winters,
dan ben je toch wat meer binnen.'

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Steen, papier, schaar 		
Elizabeth Day
Wanneer
Charles Redfern
in coma in het
ziekenhuis ligt
worden zijn
vrouw Anne
en zijn dochter Charlotte
gedwongen
hun relatie met
hem – en met elkaar – onder ogen
te zien. Anne, ooit een intelligente
en aantrekkelijke jonge vrouw, is in
de loop der jaren verbleekt naast
haar meedogenloze en geniale
echtgenoot. Op de automatische
piloot vergezelt zij hem naar de vele
borrels en dinertjes die gebruikelijk
zijn in hun sociale kringen. Charlotte

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

ik eventjes € 95 wil aftikken! Naar
die € 1,65 per liter had ik eventjes
niet gekeken. Het is natuurlijk wel
weer een beetje raar dat ik daarvan
schrok, want heel Europa is in de
ban van de hoge olieprijzen, alsook
de prijzen van andere grondstoffen,
zoals goud.

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

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

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

Bakkie Goud
Deze week in 2ThePoint:
Provinciale Staten
Verkiezingen, VLC op
Wintersport en Subsidie kortingen,
elk heel even uur.
Deze week in 2TheSport: CSW-Geinoord,
Weissensee en de
Bosdijkloop, elk heel oneven uur.

Dienstreizen van een thuisblijver 			
Maarten 't Hart
Maarten ’t Hart
schreef zijn
eerste biografie
'Het roer kan
nog zesmaal om'
in 1984. Al leek
de titel koerswijzigingen aan
te kondigen,
niets is daarvan
terechtgekomen. In feite is er sinds
1984 weinig in zijn leven veranderd,
behalve dan dat zijn werk vooral
in Duitsland grote opgang heeft
gemaakt. Over de vaak opmerkelijke
en soms ook bizarre consequenties
daarvan brengt hij verslag uit in
'Dienstreizen van een thuisblijver'. ’t
Hart wordt niet alleen in Duitsland
gelezen, maar ook in Hongarije en
Zweden. Ook dat levert hilarische
hoofdstukken op, evenals zijn weergave van hoe het hem verging als
beoogd biograaf van Simon Vestdijk.
Aldus ontstond, ondanks het feit dat
sinds 1984 het roer niet meer om
ging, een kleurrijk vervolg op zijn
eerdere biografie.
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Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

Boeken Tip 5...

Na een aantal ritjes door het
land heen was het weer zover, het
benzinelampje knipperde weer
vriendelijk of ik bij het eerstvolgende tankstation wilde stoppen
om te tanken. Omdat ik graag wil
thuiskomen zonder tussenkomst van
de ANWB, geef ik maar al te graag
gehoor en gooi de tank tot het randje vol. Vraagt daarna de pomp of

Onder die grondstoffen valt ook een
ding dat op ons van toepassing is. Ik
was namelijk nog niet bekomen van
mijn benzinebonnetje, of ik kreeg
een leuke mededeling van de koffiebrander... en ja hoor, de vierde
prijsverhoging in 12 maanden is
een feit. De koffieprijzen schieten
de pan uit en dit blijft ook niet onopgemerkt in de media. Zo stond er
een groot artikel in de Telegraaf, die
opende met de kop: ‘Koffie straks
onbetaalbaar voor Jan Modaal!’ Nu
overdrijft de Telegraaf wel vaker,
maar hierin hebben ze wel een
punt. De feiten waardoor de prijs

met met haar herinneringen en
haar zwaarmoedigheid en probeert
wanhopig haar relatie met haar
vriend Gabriel te redden. Wanneer
de waarheid over Charles aan het
licht komt, moeten de twee vrouwen
de onzekerheid onder ogen zien van
een toekomst zonder de man die hun
levens zo lang heeft bepaald.

3

De celliste			
John Lawton
Wenen 1934.
Het tien jaar
oude muzikale wonderkind
Méret Voytek
wordt leerling
van de gerespecteerde professor
Viktor Rosen,
een joodse emigré uit Duitsland.
Terwijl Mérets talent zich ontwikkelt, verandert de wereld om haar
heen. Rosen vlucht naar Londen
en Wenen komt onder nazi-heerschappij. Méret is getuige van de
Duitse maatregelen gericht tegen
de Oostenrijkse joden, maar wanneer haar orkest ingelijfd wordt bij
de Hitler-jugend, behoudt ze het
stilzwijgen en laat ze zich zonder
protest het uniform aanmeten.
In dezelfde tijd is Dr. Karel Szabo,
Hongaars kernfysicus, geïnterneerd in een kamp op het Isle of
Man. Direct na zijn gevangenschap wordt Szabo naar Canada
getransporteerd en gered door de
Amerikanen, die hem recruteren
voor het team in Nieuw-Mexico
dat de atoombom ontwikkelt.
Mérets leven neemt opnieuw
een dramatische wending als zij
onvrijwillig betrokken raakt bij een
joodse verzetsdaad en vervolgens
gedeporteerd wordt naar het vernietigingskamp Auschwitz. Ze overleeft door haar talent: als celliste
in het kamporkest is ze gedwongen
te spelen tijdens de aankomst van
nieuwe gevangenen. Als de Russen
het kamp bevrijden, recruteren
ze haar als Sovjet-spionne. Méret
Voytek en Karel Szabo, twee
individuen ten tijde van de opkomst
van Hitler en het atoomtijdperk,
wier enige band een mysterieuze
moord is, die hen beiden aangaat.

zo stijgt zien we elke dag op het
nieuws. Natuurrampen en de nog
steeds rommelende economie zijn
de boosdoeners. Andere redenen
zijn slechte oogsten en de grote
opkomende vraag naar koffie vanuit
andere werelddelen. Jaja, wij
Nederlanders zijn allang niet meer
het enige volk dat niet vooruit te
branden is zonder dat zwarte bakkie. En zodra dat niet allemaal snel
stabiliseert, blijven we te maken
hebben met stijgende prijzen.
Maar wordt een kopje koffie echt
onbetaalbaar? Nee, natuurlijk niet!
De omgerekende kosten per kopje
koffie stijgen misschien een of twee
cent en dat is te overzien toch? Ik
denk dat ik er geen kopje minder
om zal gaan drinken. En voor die
mensen die daar net zo over denken, heb ik weer iets lekkers!
Espresso Sicilia, een Italiaanse
darkroast klassieker! Ik ben natuur-
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Verloren zoon 		
Lieneke Dijkzeul
Inspecteur Paul
Vegter
wordt
geconfronteerd
met twee
raadselachtige,
gewelddadige
moorden.
De
wreedheid ervan schokt hem en
vooral zijn jonge rechercheur Renée,
die eerder slachtoffer was van een
aanslag en sindsdien worstelt met
haar angst voor geweld. Is er een
verband tussen de slachtoffers,
of een verklaring voor de bizarre
manier waarop zij zijn gedood?
Vegters theorie dat dikwijls op de
verkeerde personen wraak wordt
genomen, wordt aan het wankelen
gebracht. Intussen tracht een jonge
man na een afschuwelijke verkrachting het criminele circuit waarin hij
is beland, te ontvluchten. Maar niet
voordat hij heeft rechtgezet wat hem
is aangedaan.

5

De sportcanon		
Bart Jungmann
'De sportcanon' neemt u
mee op een
reis door de
sportgeschiedenis van
Nederland.
Van de ijsbaan
van Jaap
Eden, naar het
schaakbord
van Max Euwe, langs de voetbalvelden van Johan Cruijff, naar de
Olympische arena van Rie Mastenbroek, Fanny Blankers-Koen, Anton
Geesink, Inge de Bruijn en Pieter
van den Hoogenband, tot het Parijs
van Joop Zoetemelk en het Wimbledon van Richard Krajicek en veel
meer plekken waar onvergetelijke
sportgeschiedenis werd geschreven.

lijk de slechtste niet, dus deze
maand is deze top Italiaan lekker
afgeprijsd. Bij velen zal de wintersport er lekker hebben ingehakt,
dus alle beetjes helpen toch? De
koffiebrander omschrijft de koffiemelange als volgt: een donkere
melange die je tijdens het drinken
meevoert naar dat ene terrasje in
Italië… dat gevoel meemaken in
je eigen woonkamer, dat is toch
onbetaalbaar?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Alwin van Burken kookt thuis in 'optima forma' voor Hesse

“Now That’s Cooking!”
Op het moment dat ik dacht dat er geen variaties meer op het thema waren, meldde Alwin zich om mij uit te
nodigen bij hem thuis te komen eten. Dat lijkt misschien niets bijzonders; gewoon een nieuwe ‘Haal Hesse in
Huis’. Ware het niet dat Alwin van Burken een vermaarde topchef is, die al op jonge leeftijd chef-kok was bij
het vier sterren Golden Tulip. Daarna werkte hij bij Restaurant 'De Nederlanden' in Vreeland en Restaurant
'De Bokkedoorns' in Overveen als sous-chef samen met Lucas Rive, waar zij twee Michelin-sterren verdienden. Verder kookte hij samen met andere grote namen als Gerrit Greveling, momenteel directeur/chef-kok
in Chalet Royal in 's-Hertogenbosch, en John Halvemaan van gelijknamig Restaurant Halvemaan in Amsterdam. Daarna startte hij jaren geleden, vanuit huis, zijn eigen catering bedrijf. En niet zonder succes. Grote
namen uit de entertainment- en horecawereld komen veelvuldig bij Alwin over de vloer om te genieten van
zijn kookkunst. Regelmatig komt Marco Borsato langs om samen met Alwin te kokkerellen. Dus is dit voor
mij een combinatie van ‘Haal Hesse in Huis’ en Hmmm met Hesse...
Om deze feestvreugde nog meer
luister bij te zetten, mocht ik de gehele directie van De Groene Venen
meenemen. Op deze frisse februari
avond begeef ik met dus met Youri,
Peter en Rob naar het prachtige
huis van Alwin en zijn vrouw Ria te
Vinkeveen. Ik was hier jaren geleden al eens geweest, maar de stijlvol
ingerichte, ruim opgezette woonkamer vind ik nog steeds bijzonder
smaakvol en toont dat zowel Ria als
Alwin, beide creatieve mensen, zeer
visueel zijn ingesteld.
Werkelijk een lust voor het oog is
ook de werkruimte van Alwin. Alles
tot in de puntjes verzorgd en enorm
praktisch en smaakvol ingericht, een
werkruimte, waar menig zowel amateur als professionele kok jaloers
op kan zijn. In de L-vormige ruime
huiskamer staat voor de enorme
schuifpui een schitterend gedekte
tafel, die verraadt dat hier menige
etentjes worden gegeven. Onze char-

THAT’S COOKING
FIRST CLASS
CATERING
Alwin J.A. van Burken
Dodaarslaan 29
3645 JA Vinkeveen
Tel.: 0297-212506
Fax.: 0297-212507
Mobiel: 06-51854656
info@thatscooking.nl

www.thatscooking.nl

mante en zeer gastvrije gastvrouw
vraagt of we een aperitief lusten.
We nemen plaats en keuvelen over
van alles, totdat Alwin een prachtig
voorgerecht opdient: drooggebakken coquille, Iberico ham, Italiaanse
Taggiasche olijven (Kleine zwarte
Italiaanse olijf uit de gemeente Taggia in de provincie Imperia), Roseval
aardappelchips, Reypenaer V.S.O.P
(Deze kaas is ongeveer twee jaar gerijpt en heeft zo'n 25% van zijn oorspronkelijke gewicht verloren. Aan
het oppervlak zien we witte puntjes
die de aanzet tot het uitkristalliseren
van mineralen en eiwitten verraden)
en Maldon zout (Piramidevormige
zoutkristal, die gemakkelijk tussen
de vingers te verkruimelen zijn.
Het zout wordt gewonnen aan de
oostkust van Groot-Brittannië
waar de Blackwater rivier uitmondt
in het Kanaal. Ambachtelijk en biologisch). Met dit heerlijke eigenzinnig gerecht zet Alwin de toon en is
meteen duidelijk waarom hij zo lang

bij de toprestaurants van Nederland
heeft gewerkt en waarom hij een
veelgevraagd cateringbedrijf heeft.
De combinatie van smaken is zeer
verrassend en zie ik alleen maar
blije gezichten om me heen.

Recepten

Ingrediënten
250 gram boter
2
250 gram chocolade
250 gram suiker
6 eieren gescheiden

Drooggebakken Coquille met
Italiaanse Taggiasche olijven,
Roseval aardappelchips en
Maldon zout.
Bereiding
Snij de Roseval aardappel met schil
in zeer dunne plakjes.
Frituur de aardappel plakjes goudbruin en krokant.
Bak de Coquille in een hete Tefal
pan met een druppeltje olijfolie aan
beide kanten gedurende 45 seconden goudbruin.
Doe wat van de olijfjes op een klein
bordje en leg hierop de Coquille.
Garneer af met de Roseval aardappelchips en een beetje Maldon zout.
De niet uit de vorm te nemen
chocoladetaart

Het is geweldig om te zien dat het
‘hosten’ onze gastheer en gastvrouw
in het bloed zit en voelen we ons
gelijk helemaal thuis. De conversaties zijn erg onderhoudend; vooral
het reizen komt uitgebreid aan bod,
want het lijkt wel of we allemaal (op
zijn eigen manier) echte globetrotters zijn, hetgeen vooral vermakelijke anekdotes met zich mee brengt.
Inmiddels heeft Alwin zich weer
terug getrokken in zijn “kookatelier” en komt terug met een aantal
dampende schalen: crème van verse
paprika met gamba’s en zuurkool uit
het vat. Wederom een heerlijke dish,
waar wederom de combinatie van
smaken verrassend is, maar hij slaat

Bereiding
Smelt de chocolade en de boter Au
Bain Marie. “Warm water bad”.
lop de eidooiers met 125 gram
suiker tot een egaal lint.
Klop de eiwitten stijf met 125
suiker. Meng de chocolade en de
eidooiers. Spatel de geklopte eiwitten er door heen. Smeer een laag
bakblik in met boter en bestrooi
met een dun laagje suiker. Bak de
taart gedurende 20 minuten af op
190 graden. Laat de chocolade
taart afkoelen en serveer de taart
in bakblik aan tafel. Lekker met
een glas gekoelde Pedro Ximenez
Sherry.

de spijker op zijn kop: verrukkelijk.
Ondertussen heeft Alwin het
hoofdgerecht gereed: gebraden
Coquelette (jong haantje niet ouder
dan 28 dagen met een delicate,
volle smaak). Gebakken witlof, in
de olijfolie gegaarde aardappel en
Enoki ‘Fluweelpootje’. Wederom
een schitterende creatie met een
volle smaak. Ik zit zo langzamerhand aan mijn taks, maar Alwin
heeft nog een hemels dessert dat
op een enorme bakplaat met zes
lepels geserveerd wordt. Op alle vier
onze vragende gezichten antwoordt
Alwin: ‘De niet uit de vorm te nemen
chocoladetaart’, chocoladetaart van
bittere chocolade, geserveerd met
Pedro Ximenez Sherry. Je lepelt
gewoon wat je lust uit de bakvorm,
zò op een schoteltje. Eigenlijk houd
ik helemaal niet van chocolade
(dheuhh!!!), maar hierover steek ik
mijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Wat smaakt dit top!

Ondanks dat wij bij Alwin thuis aten,
is dit natuurlijk geen gewone Haal
Hesse in Huis! Hiermee zou ik voor
de amateurkoks de lat veel te hoog
leggen en Alwin zwaar tekort doen.
Het mooie is echter wel dat u niet
alleen Hesse in huis kunnen halen,
maar ook Alwin van Burken! Een
diner bij u thuis en uw huis omtoveren tot een sterrenrestaurant of
op de zaak? Een compleet verzorgd
buffet op uw huwelijk? Voor 20 of
200 gasten? Een barbecue in uw
tuin of liever eten op het water? Dit
is maar een greep uit de mogelijkheden die Alwin met “That’s Cooking”
biedt. Ook als u een horecaonderneming heeft en consultancy zoekt,
klopt u niet tevergeefs aan bij Alwin.
Ik kan u verzekeren deze vriendelijke, gedreven, zeer ervaren top-chef
maakt overal een culinaire hit van.
Ik spreek nu uit ervaring...
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Karin van Dierendonck:

“Samen met de nabestaanden verzorgen
wij een persoonlijke bloemengroet”
Karin van Dierendonck Bloemen is bekend van het creatieve bloemenatelier, waar zij gezellige workshops
organiseert. Dat ze daarnaast ook specialist is in persoonlijk bloemwerk bij het overlijden van een bekende
of familielid, is minder bekend. De manier waarop ze dit aanpakt mag je uniek noemen. Karin vertelt er over.
door paul bosman

Als iemand overlijdt, gebeurt het
vaak dat ik met een boek vol foto's
van bloemwerk bij de nabestaanden op bezoek ga, om een mooi
bloemstuk uit te zoeken. Zo'n
bezoek is soms aangrijpend. Je
komt in een sfeer die meestal erg
droevig is. Afscheid nemen doet
vaak pijn en het is best een eer dat
je als bloemenvakvrouw aan dit
moment een bijdrage mag leveren.
Veel praten is de beste manier om
er achter te komen wat de familie
eigenlijk graag wil. Welke kleuren,
soorten bloemen of de welke wijze
van opmaak is passend voor de
situatie. Door goed te luisteren kom
ik daar achter. Het resultaat van dit
alles is heel erg belangrijk voor de
nabestaanden. Het is immers het
laatste wat je voor de overledene
kunt doen. Een herkansing krijg je
niet.
Toen ik een keer tijdens een van
deze bezoeken een aantal familieleden om tafel aantrof die gezamenlijk de kaarten schreven, zag ik
dit als een soort verwerkingsproces.
Je zit samen om tafel, je praat, je

deelt je verdriet, maar haalt soms
ook leuke herinneringen op. Die
ervaring zette mij op het spoor om
samen met de achterblijvers een
bloemstuk te maken. Uit eigen
ervaring weet ik dat dit heel goed
werkt. Toen mijn broer overleed,
heb ik samen met mijn moeder en
mijn zus de rouwstukken gemaakt.
We stonden samen om de tafel en
deelden met elkaar mooie en bijzondere momenten die we met hem
hadden beleefd. Al pratend kwamen
we tot een idee wat we wilden
maken; een bloemwerk dat precies
bij hem paste. Vervolgens zijn we
aan de slag gegaan en hebben we
samen een heel mooi, persoonlijk
bloemwerk gemaakt dat precies
bij hem paste. Toen alles klaar was
hadden we iets moois gemaakt. Een
mooier eerbetoon is niet denkbaar.
In het bloemenatelier aan de Tuinderslaan kunnen nabestaanden zelf
een mooi bloemstuk maken. Door
tijdens het werk samen met familie,
anekdotes te delen en mooie
herinneringen te delen, komen de
mooiste bloemstukken tot stand.

Ik trek de vergelijking maar met
mijn workshops, waar iedereen in
staat wordt gesteld iets van en voor
zichzelf te maken. Ik geef aanwijzingen, steek een helpende hand toe
en ik geniet er van dat mensen met
iets van zichzelf de deur uitgaan.
Terwijl we samen bezig zijn, help
ik de mensen met het creatieve
proces. Ondertussen komen er
gesprekken op gang die voor de nabestaanden heel dierbaar zijn, het
is een vorm van rouwverwerking. Ik
ervaar steeds weer dat het zelf maken van een bloemengroet heel veel
losmaakt bij mensen. Vaak komen
familieleden, die het op dat moment
heel moeilijk hebben, nader tot elkaar in het atelier. Het is mooi dat
ik mijn vakmanschap kan combineren met mijn persoonlijke ervaring
om op die manier het eindresultaat
zo mooi mogelijk te maken. Het is
anders dan iets bestellen dat wordt
geleverd, het is veel persoonlijker.
Zaterdag 12 maart is er een open
dag in het atelier. Tijdens deze open
dag worden stukken getoond voor
het komende workshop-seizoen.

Fantastische stukken voor de voorjaars- en paasworkshops staan dan
opgesteld in het gezellige atelier.
Je kunt rustig rondkijken met een
kopje koffie en je inschrijven voor
een van de workshops die in maartapril-mei gegeven worden. Bovendien kun je dan kennis maken met
de nieuwe bijzondere rouwservice.

Karin: “In ons bloemenatelier staat
een aantal voorbeelden van wat
zoal de mogelijkheden zijn. Om dit
zelf te kunnen zien nodig ik iedereen dan ook graag uit op ons adres
Tuinderslaan 4 in Mijdrecht. U bent
welkom van 10.00 tot 17.00 uur.”
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De Club van… Kees Bakker

Carnavalsvereniging met een sociaal gezicht
Voor Carnavalsvereniging De Hoefstampers uit De Hoef heeft de carnavalsviering dit jaar een extra accent. De vereniging bestaat precies 33 jaar.
Geheel conform de carnavalstraditie is het veelvoud van elf een jubileumjaar.
In al die jaren hebben de Hoefstampers laten zien dat carnaval niet alleen in
het zuiden wordt gevierd. Maar ze doen het hier dan wel in een geheel eigen
stijl, vertelt voorzitter Kees Bakker.
door piet van buul foto rob isaacs

Het grote jubileumfeest hebben de
De Hoefstampers al rond de officiële
oprichtingsdatum in januari gevierd.
Het werd een bijzonder evenement.
“We hebben een spetterend feest
gevierd in De Springbok, waarbij alle
opbrengsten van het feest ten goede
kwamen aan het Johannes Hospitium
in Wilnis,” vertelt Kees Bakker. “We
hadden met de orkesten Brix en DNB,
het Dweilorkest Dorst, Buiske Boone,
Harry Bakker en Jack Valentijn een
keur van artiesten in huis, die allemaal
belangeloos optraden. Met als thema
‘een goed gevoel voor een goed doel’
werd het een bijzondere avond. En
alle entreegelden en baropbrengsten
gingen naar het goede doel. Dat
leverde uiteindelijk het mooie bedrag
van 3300 euro op, dat we vorige week
aan het Hospitium hebben mogen
overhandigen.”
Tijdens de jubileumviering in januari
waren ook bevriende carnavalsverenigingen uit Mijdrecht, Kudelstaart en Kortenhoef te gast. Een
ruime delegatie van de Carnavals
Federatie Midden Nederland was

eveneens aanwezig. Zij reikten aan de
Hoefstampers de Trofee en Oorkonde
uit bij gelegenheid van het jubileum.
Daarnaast werd voorzitter Kees Bakker verrast met de Jaaronderscheiding
voor bijzonder bewezen diensten aan
het carnaval en aan de vereniging.
Sociaal gevoel
Het was de eerste keer dat De Hoefstampers een groot feest organiseerden, waarvan de opbrengst voor een
goed doel was bestemd. Het succes
smaakt naar meer en het bestuur
denkt er serieus over om dat nog eens
vaker te doen. Kees: “We hebben gemerkt dat niet alleen het spetterende
programma, maar ook het goede doel
voor veel mensen een extra stimulans
waren om naar ons feest te komen.”
De vereniging uit De Hoef blijkt een
warm hart te hebben voor specifieke groepen. Vast onderdeel van de
carnavalsviering zijn de kindermiddag
en de middag voor de ouderen. “De
traditionele ouderenmiddag hebben
we vorige week zaterdag al gevierd,”
zegt Kees. “Het is er altijd heel gezel-

Boekenweek 2011
Talentendagen bij
in teken van levens- SV Argon en
verhaal
FC Utrecht
De Boekenweek staat dit jaar in
het teken van het levensverhaal. De
Boekenweek eert (auto-)biografieën,
dagboeken en andere egodocumenten. Boeken over mensen van vlees
en bloed, mensen die we bewonderen
of verafschuwen, mensen met een
verhaal.
Tijdens de Boekenweek, van 16 t/m
26 maart, organiseert de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen diverse
lezingen en voordrachten: zo is in
Loenen Judith Koelemeijer te gast
op donderdag 17 maart en op vrijdag
18 maart komt Marijke Hilhorst naar
Maarssen.
Wie zich tijdens de Boekenweek laat
inschrijven als nieuw betalend lid (18
jaar en ouder) ontvangt een feestelijk presentje. Een voucher voor een
exemplaar van het boekenweekgeschenk ‘De kraai’ van Kader Abdolah
plus een boekenbon ter waarde
van vijf euro (zolang de voorraad
strekt). Het boekenweekgeschenk
is af te halen bij de boekhandel en
de boekenbon is te besteden bij de
boekhandel.
Zoals ieder jaar steunt de NS ook
dit jaar de Boekenweek en geeft
weer een gratis dagje treinen weg.
Op vertoon van het Boekenweekgeschenk kan iedereen op Boekenweekzondag 20 maart gratis met
de trein op pad.

www.bibliotheekavv.nl.

SV Argon en FC Utrecht organiseren op 6 en 13 april 2011 weer de
jaarlijkse Talentendagen
De twee voetbalclubs organiseren
zoals de laatste jaren gebruikelijk
talentendagen voor A-junioren, Bjunioren, C-junioren en D-pupillen.
De dagen worden gehouden op
de voetbalvelden van SV Argon in
Mijdrecht. Op woensdag 6 april
zijn de C-junioren en D-pupillen
aan de beurt. Op woensdag 13 april
kunnen de A- en B-junioren en alle
keepers hun talenten vertonen.
De inschrijving is enige weken geleden opengesteld. Op dit moment
hebben zich al vele voetballers
aangemeld. Deze aanmelding is verplicht en kan uitsluitend geschieden
via de website van sv Argon.
Meer informatie en inschrijven:

www.svargon.nl.

Kees Bakker kijkt terug op geslaagde jubileumactiviteiten in het kader van het 33-jarig bestaan van De Hoefstampers

lig. Uiteraard is er muziek, we spelen
bingo en er wordt polonaise gelopen.
We nodigen voor deze middagen ook
de ouderen uit Amstelhoek uit. Het
ene jaar is de middag hier in De Hoef
en het andere jaar in Amstelhoek. De
kindermiddag is op carnavalszaterdag
in de Springbok. Er is dan een clown,
we doen een play back show en er zijn
voor de kinderen prijzen te verdienen
voor degene die het leukst verkleed
is.”
Bijzonder is ook het jaarlijkse bezoek
van de Hoefse Prins en zijn Raad van
Elf aan verzorgingstehuis ‘De Poort’
in Amsterdam. Kees: “Er wonen daar
veel demente bejaarden, die vaak

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

maar wat voor zich uit zitten te staren.
Maar wanneer wij er zijn dan krijgen
we toch wel reactie van ze, en dat is
heel erg leuk.”

is duidelijk op zoek naar verjonging.
“Gelukkig zijn er inmiddels al weer
een paar jongeren bij gekomen, maar
dat mogen er best meer worden.”

De geschiedenis
Met enige trots kijkt Kees Bakker
terug op de 33-jarige geschiedenis
van ‘zijn’ Hoefstampers. Hij was er
bijna vanaf het begin bij. Na een jaar
of tien werd hij voorzitter en dat is hij
nog steeds. Tijdens de vorige jubileumviering in 2000 was hij zelf Prins
Carnaval. In de loop der jaren traden
grote namen als ‘De Deurzakkers’ en
Albert West op. Vanwege de grote
publieke belangstelling werd uitgeweken naar De Meijert in Mijdrecht.
Kees maakt zich een beetje zorgen
over de teruglopende belangstelling
voor de carnavalsviering. “In het verleden hadden we een Prins en Prinses
en een Raad van Elf. We hebben zelfs
een aantal jaren een Nar en een corps
Dansmarietjes gehad. Ook was er
een Jeugdraad. En in 1982 kwam er
zelfs een heuse optocht. Helaas loopt
de belangstelling hier in de regio de
laatste jaren terug. Het is al bijna niet
meer mogelijk om, net als vroeger,
drie maal per jaar een zaaltje in De
Springbok vol te krijgen. Gelukkig
lopen de kinder- en ouderenmiddagen
nog wel goed. Dat alleen al maakt het
zeker de moeite waard om door te
gaan,” aldus een vastberaden Kees. Hij
roept overigens mensen in De Hoef,
die van gezelligheid en van feesten
houden, op om zich bij De Hoefstampers aan te sluiten. Hij daagt daartoe
vooral de jongeren uit. De vereniging

Carnaval vieren
Het feit dat het allemaal wat minder
is dan vroeger, weerhoudt ze er bij
De Hoefstampers niet van, om ook
dit jaar weer vol overgave carnaval te
vieren. Dit jaar is Ferdi Rademaker
de Hoefse prins met de naam ‘Prins
Vette’. Hij wordt bijgestaan door
Daniëlle van Blokland als Prinses
Daniëlle en door de Raad van Elf.
Carnavalsmaandag trekt de Prins met
zijn gevolg naar De Pretpeurders in
Kudelstaart. Kees: “We onderhouden
al zo’n twintig jaar een goede relatie
met hen. Het is niet ongebruikelijk dat
carnavalsverenigingen bij elkaar op
bezoek komen om samen carnaval te
vieren. We hebben ook goede relaties
met Mijdrecht en Kortenhoef. Vroeger
gingen we nog we nog wel eens met
de hele vereniging naar Eindhoven of
Den Bosch, maar tegenwoordig blijven
we toch meer hier in de regio. Het
carnaval in onze omgeving is te klein
om ook nog een optocht rond te laten
gaan. Daar heb je heel veel mensen
voor nodig die vaak maandenlang
bezig zijn om een goede wagen te
maken. Mensen die geen zin hebben
om naar het zuiden af te zakken voor
een mooie carnavalsoptocht, verwijs
ik naar Montfoort waar het kennelijk
nog wel lukt. Wij blijven gewoon op
onze eigen manier, maar met heel veel
plezier jaarlijks carnaval vieren.”
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MOTOR&AUTO
Moto Guzzi 1200 Sport

Buitenkansje
Deze week test Patrick Hesse een Moto Guzzi 1200 Sport bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Ik loop bij Roké Motors en laat
mijn oog vallen op een motorfiets
die ik nog niet eerder in het echt
heb gezien: een prachtige gitzwarte Moto Guzzi 1200 Sport.
Duidelijk een nieuwe fiets: er zit
namelijk geen kentekenplaat op en
de staat is werkelijk nieuw. “Mooi
ding, hè?” roept Aad van achter de
toonbank: “Zelf geïmporteerd uit
Italië!” Huh...je bent toch dealer
van Guzzi? “Jawel, maar dit is een
occasion uit 2007.”
Wat zelden gebeurt: ik ben met
stomheid geslagen...
Het voorval zegt natuurlijk genoeg
over hoe de motor er uitziet. Deze
1200 Sport is in 2006 is geïntroduceerd en wordt aangedreven door
Moto Guzzi’s legendarische V-Twin.
Met een cilinderinhoud van 1151
cc levert deze energiecentrale een
maximaal vermogen van meer dan
70 kW (95 PK) bij 7.800 toeren en
een maximaal koppel van meer dan
100 Nm bij 5.800 toeren. De 1200
Sport levert het geroemde koppel
met veel vermogen en een geweldige vermogenscurve over het gehele
toerengebied. De hele motor straalt

sportiviteit uit, maar is wel degelijk
bedoeld om heerlijk te toeren. De
originele bijgeleverde koffers maken het een mooi compleet geheel.
Helaas kon ik deze supertoermachine nog niet meenemen voor
een rondje om de kerk, daar hij
nog geen kenteken heeft (en dus
nog niet te verzekeren is). Ik heb
vorige jaar de Stelvio gereden, een
allrounder met hetzelfde motorblok
(dat was al een feest). Toch neem
ik hem even mee naar buiten voor
de gebruikelijke foto’s. Ik word
altijd stil als ik zo’n Italiaan op mijn
gemak kan bekijken. De afwerking
en ontwerp zijn weer geweldig en
dan die typerende 90 graden V
twin die dwars in het frame staat;
ook een lust voor het oog. Met een
kilometerstand van ruim 18.000
is deze Guzzi amper ingereden en
dat verklaart de topstaat waarin
hij verkeert. Aad heeft het afgelopen weekend op de Motorbeurs
gestaan en merkte dat de interesse
in dit legendarische merk aan het
toenemen is en dat is goed. Want
Piaggio heeft een aantal jaren
geleden Moto Guzzi overgenomen

tekst en foto's patrick hesse

krant!
prijs is 8.490 euro.
en sindsdien is het merk als een
Persoonlijk
hoop
ik
dat
hij
eerder
Feniks uit de as herrezen en worden
Roké Motors
op kenteken staat dan dat hij verer weer wonderbaarlijk mooie en
Ondernemingsweg 9
kocht wordt, dan kan ik hem toch
goede motorfietsen gebouwd in het
3641 RZ Mijdrecht
nog voor een blokje om meeneItaliaanse Mandello del Lari.
0297 285218
men... en anders hoop ik maar dat
Wie een sportieve toermotor
de nieuwe eigenaar mij een belletje www.roke.nl
zoekt en iets anders wil, is dit een
geeft voor een mooi verhaal in deze
buitenkansje. In deze staat zie je
niet vaak een
occasion, deze
Motorbeurs Utrecht 2011:
supernette
Guzzi Sport,
inclusief zijkoffers. Wordt
Het gaat goed in motorland. Motorrijden leeft meer dan ooit tevoren. Niet langer als een
afgeleverd met
noodzakelijk vervoermiddel, maar steeds meer als hobby. Je ziet steeds vaker mensen die
grote beurt
al vanaf hun 18e motorrrijden, maar ook de herintreder, die –wanneer de kinderen het
en uiteraard
huis uit zijn– toch weer de stoute schoenen (motorlaarzen) aantrekt. Niet-motorrijders
6 maanden
zien dat soms als een midlifecrisis crisis, maar wij motorrijders weten wel beter.
garantie. De
De start van het motorseizoen was dit jaar wederom de Motorbeurs in de Jaarbeurs
Utrecht. Ook dit jaar weer stonden de expohallen van het beursgebouw bommetjevol
glimmende tweewielers, enorme afdelingen met helmen, kleding en accessoires.

Walhalla voor motorminnend Nederland

Nieuw was dit jaar dat de fabrikanten een
eigen hal hadden en daardoor hun stands ruim
konden opzetten, een duidelijke verbetering.
Het was dan ook heerlijk toeven als motorrijder
in hart en nieren. Ik keek mijn ogen uit; niet
alleen naar al die blinkende stalen rossen, maar
ook naar een nieuw fenomeen in motorwereld:
de motorkleding outlet. Vroeger had je op de
beurs een paar grote marktstands met daarin
het fenomeen koopjeshoek, maar nu zijn ook de
kiloknallers doorgedrongen in de motorwereld
en kunnen motorrijders hun slag slaan. Uiteraard stonden er een aantal grote motorzaken
waaronder de keten Motoport met veelal occasions; dé manier om –als je in de markt ben
voor een tweedehands– in korte tijd veel motorfietsen te bekijken en vooral te vergelijken.
Ik was samen met mijn motormaatje Yves naar
de beurs getogen. Yves wil op korte termijn
een Honda Dauville aanschaffen en we konden
er een aantal vergelijken. Dat bleek zeer de
moeite waard, want ik kan u melden dat er
verrassende verschillen waren tussen de een en
de ander.
Natuurlijk ga ik zelf altijd graag kijken bij mijn
eigen favoriet Harley Davidson, die dit jaar toch

weer een aantal nieuwtjes had. Het is leuk om
te zien hoe dit merk enorm leeft bij mensen,
waarbij sommigen eindelijk eens op een dikke
Fatboy mochten zitten om langzaam weg te
dromen en misschien eindelijk besloten om een
droom uit te laten komen.
Dit jaar had een aantal merken, waaronder
Honda en BMW een aantal conceptmotoren
staan, die wellicht in de toekomst in productie
genomen worden en die zijn neergezet om te
kijken hoe het publiek hier op reageert. Zo had
Honda de Crosstourer die delen van de fenomenale V4 motor heeft en de revolutionaire
Dual Clutch Transmission van de VFR1200F. De
Concept C (met de C van ‘commuter', oftewel
forens) is het antwoord van BMW Motorrad
op de sterk groeiende vraag naar individuele
mobiliteit en stapt het merk in het segment van
de motorscooter. Ik kan niet wachten tot dat
deze BMW scooter in de winkel staat. BMW
kennende, zal het weer iets totaal eigenzinnigs
zijn, en van een geweldige kwaliteit.
Nu maar wachten op het voorjaar, dan kunnen
alle op de beurs aangeschafte kleding, helmen
en motorfietsen optimaal gebruikt worden en
dan is de start van het motorseizoen pas echt
een feit...
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AUTO&MOTOR
Seat Ibiza 1.6

Een stukje Spaanse
zon op de weg
Het is 2008. Je bent jong, je zoekt een sportieve auto, het liefst in een
lekker opvallend kleurtje, eentje waarmee je ook nog eens makkelijk
kunt gaan stappen op zaterdagavond en het liefst nieuw van de lopende band. Grote kans dat je dan bij een Seat Ibiza uitkomt. Met knalgele
lak inderdaad, maar dat was wellicht overbodig om te melden?
door michael reuling

Kijk, dit is nou één van de voordelen van een kleurenkrant. Als een
autofabrikant het aandurft om wat
gewaagde kleuren in het scala aan
lakken beschikbaar te stellen, knalt
zo’n auto direct van de pagina’s af.
Er zijn maar een paar merken op
de markt die gewaagde kleuren in
hun kleurenpallet hebben zitten. De
meeste zijn sportautofabrikanten,
zoals Lamborghini en Ferrari, maar
merken als Ford en Seat durven
er ook uit te springen. Waar je ook
rijdt, overdag of in het donker, deze
gele driedeurs valt lekker op in het
verkeer. Laten we zeggen dat ze je
zien aankomen met die agressief
ogende grill. En dat is fijn. Want
voorin deze Spanjaard ligt een 1.6
liter benzinemotor met 105 pk die
ervoor zorgt dat je een zeer vlotte
rijstijl kunt hanteren met deze
Ibiza. Dit zonnige feesteiland ligt
lekker op de weg, het koppel dat
de motor levert zorgt voor goede
acceleratie, ook als je 80 in de
vijfde versnelling rijdt. Minpuntje
is dat de besturing iets te licht is
om echt sportief de bochten door
te gaan. Met dit grote formaat velg
mis je wat comfort en voel je de
oneffenheden van de weg vrij goed.
Maar ja, wie mooi wil zijn moet pijn
lijden.
De auto staat op dit moment, drie
jaar nadat deze auto voor het
eerst het daglicht zag, bij Autobedrijf Bouthoorn in Wilnis. Bij dit
bedrijf heeft de vorige eigenaar, of
eigenlijk moet ik zeggen eigenaresse, wederom een sportieve
Seat uitgezocht als opvolger van

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

foto's patrick hesse

dit gele kanon. Bouthoorn is geen
vaste merkdealer, maar is een
erkende Bovag-garage waar aan
alle merken en typen gesleuteld
wordt. Dankzij dit Bovag-predicaat
ben je als klant ervan verzekerd
dat het garagebedrijf beschikt
over objectieve kennis van je auto.
Daarbij is het wettelijk geregeld
dat het onafhankelijke autobedrijf
toegang heeft tot de gegevens van
de fabrikant, waardoor de monteurs
beter inzicht hebben in wat zij doen.
Toen de auto in 2008 verkocht werd
aan de vorige eigenaresse, kostte
dit model € 16.995,- exclusief
alle opties. Want dit gele kanon is
uitgerust met de hele rataplan, van
cruise control tot abs, van startonderbreker tot airbags, van radio/CDspeler tot mistlampen, lichtmetalen
velgen tot sportuitlaat en ook een
Parrot carkit. Al met al is dit een
vrij complete auto die je nu voor
€ 10.950,- kunt ophalen in Wilnis.
Er staan slechts 22.698 kilometers
op de teller (na onze proefrit misschien wat meer).

vermogen waarmee je vlot kunt
rijden, met tegelijkertijd beheersbare kosten, dankzij een acceptabel
verbruik. Uiteraard vind je hier en
daar gebruikerssporen en jammer
genoeg zijn de velgen af en toe in
aanraking geweest met die vervelende stoepranden, maar over het
algemeen zul je met dit product
van de Volkswagen-groep niet heel
veel vervelende zaken ondervinden.
Ideaal dus als je met een beperkter
budget toch een leuke auto wilt
rijden.

Autobedrijf Bouthoorn
Herenweg 18-20
3648 CJ Wilnis

Telefoon: 0297 - 242155
Website:

www.autobedrijf-bouthoorn.nl

Seat Ibiza 1.6
Gereden versie:
Seat Ibiza 1.6 16V Sportstyle
Vermogen: 105 pk
0-100: 10,6 s
Top: 193 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,5 / 6,9 l/100km
Prijs gereden model: € 10.950,-

Voor die tien mille koop je een
sportieve auto met goede uitrusting.
Een auto die de gulden middenweg kiest. Met de 1.6 krijg je veel

Raamdecoratie bij Wereldwinkels

Auto nieuws
Chevrolet Orlando nu in Nederlandse
showrooms
Alle Nederlandse Chevrolet
dealers hebben hun Orlando
demonstratieauto opgehaald in
de Antwerpse Haven. De Orlando
is de eerste Europese MPV van
Chevrolet ooit. De Orlando is een
gezinsauto die de praktische gebruiksmogelijkheden combineert
van een zevenzitter, een flexibel
interieur, de enorme bagageruimte
en de talloze opbergmogelijkheden zullen een grote aantrekkingskracht uitoefenen op veel automobilisten met gezinnen. Wanneer

grote goederen moeten worden
vervoerd is de laadruimte van de
Orlando 1.499 liter groot.
De Orlando is leverbaar met drie
motoren, twee diesels van 130 en
163 pk en een 1.8 benzinemotor
met 141 pk. De benzineuitvoering
heeft een topsnelheid van 185
km/u. De nieuwe Chevy wordt
leverbaar met vier uitrustingsniveaus met prijzen variërend van
€ 23.395,- tot € 34.695,-.

Nog even en het is weer voorjaar. Om u alvast
in de stemming te brengen hebben de wereldwinkels in Abcoude en Mijdrecht als product
van de maand een vrolijke raamdecoratie. Deze
mobiles zijn afkomstig uit Indonesië en gemaakt van resin, een soort kunsthars. Ze kosten
€ 7,50 per stuk. De mobiles worden gemaakt
in een ruime werkplaats, naast het kantoor
van de producent. Hierdoor zijn de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het product
goed te controleren. De producent hecht veel
waarde aan het welzijn van haar medewerkers.
Er is dan ook veel aandacht voor (medische)
voorlichting, gratis HIV-testen, social programs
en dergelijke. Daarnaast zijn alle medewerkers en hun familie standaard verzekerd voor
medische kosten.Met het kopen van dit product
van de maand bezorgt u ook hen een zonniger
toekomst. Een goede reden om bij de wereldwinkel langs te gaan.
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9,
Abcoude

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel De Ronde Venen, Passage 14,
Mijdrecht

www.derondevenen.wereldwinkels.nl
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Sterrenkijkdagen 2011 Wilnis
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart a.s. vinden de nationale sterrenkijkdagen 2011 plaats. Ook
dit jaar organiseert Astrovereniging Omega Centaur in Wilnis bij OBS De Willespoort weer een vol programma rond het thema ‘Energia’. Tijdens de dagen zal er ook een ‘Minimarkt’ aanwezig zijn, met diverse soorten
speelgoed dat met de hedendaagse ruimtevaart te maken heeft. Ook zullen er diverse telescopen staan om
meer informatie te krijgen voordat u een telescoop aanschaft. Voor de kinderen liggen er mooie posters
klaar die meegenomen kunnen worden. Voor de allerkleinsten (4 jaar) is er een kleurhoek.

Voor de zevende achtereenvolgende
keer worden deze dagen georganiseerd door Roland Taams, voorzitter
van de vereniging en eigenaar van
Holland Space Center, een van de
sponsors. Met behulp van diverse
instellingen, organisaties en bedrijven wordt deze mogelijk gemaakt.
Onze dank gaat uit naar het Holland
Space Center, ESA(European Space
Agency) en TNO SPACE uit Delft.
Uiteraard wordt de locatie waar de
sterrenkijkdagen worden georganiseerd, OBS de Willespoort, bedankt
voor het openstellen van de school.
Een kleine greep van wat er volgend
weekend allemaal te beleven is:
Vrijdagavond 11 maart
Om 19.30 uur start ‘Energia’ met een
mooi multimediaal spektakel, waarin
u op reis gaat door het immense
universum! Een ervaring die u lang
zal bij blijven.
Zaterdag 12 maart
Dit jaar gaan we naar de maan!...
Niet met een raket maar met behulp
van een radiotelescoop. De live art
performance OPTICKS van Daniela De Paulis is een samenspel
van kunst en techniek. In een reis
door de ruimte, die bestaat uit live
radiocommunicatie tussen de aarde
en de maan, laat Daniela gekleurde
beelden vanaf de aarde tegen de
maan weerkaatsen.
Kinderen van de basisscholen in de
gemeente De Ronde Venen worden
uitgenodigd om een tekening te maken over ruimtevaart of sterrenkunde.
De groepen 6, 7 en 8 maken kans dat
hun tekening naar de maan gestuurd
wordt vanuit Engeland of Zwitserland. Via de maan wordt de tekening
vervolgens naar de grote radiotelescoop in Dwingeloo gestuurd, waar
deze dan weer live te zien is. Dit alles

nen samenwerken, in groepjes van
twee of drie, en zo een reusachtige
telescoop vormen. Daarmee kunnen
astronomen details waarnemen die
25 keer zo klein zijn als de kleinste
details die de afzonderlijke telescopen laten zien. Leeftijdsindicatie
voor deze lezing is 16+ (Deze lezing
wordt mede mogelijk gemaakt door
TNO SPACE).
Uiteraard zijn er bij mooi en helder
weer ook telescopen buiten op het
schoolplein. Met een speciaal zonnefilter kunnen we dan de zon van
dichtbij zien. Let op! Kijk nóóit zelf
door een telescoop rechtstreeks in de
zon! Dit kan blindheid veroorzaken.

Zonnevlekken op 17 februari.

Wat valt er in de avonden te zien?
Dit jaar staat de maan vroeg aan
de avond te pronken. Net als de
planeet Saturnus met zijn ringen!
Ook zijn er diverse sterrenhopen (een
verzameling sterren bij elkaar) te
bewonderen. Kortom er is weer veel
te zien, met de telescopen die op het
schoolplein staan opgesteld.
Voor meer informatie over de vereniging en de sterrenkijkdagen:

www.omegacentauri.nl
wordt via een groot scherm in de aula
van de school vertoond.
Een jury zoekt de mooiste tekeningen
uit en er zijn prijzen te winnen! De
eerste prijs wordt mede mogelijk
gemaakt door ESA (European Space
Agency). Er zijn deze dag drie sessies: om 15.00 uur; om 17.00 uur en
om 20.00 uur. Kinderen die mee doen
worden van tevoren benaderd of ze
in de race zitten voor de prijzen en
krijgen dan ook te horen hoe laat ze
aanwezig moeten zijn.
**TIP**Heeft jouw school geen
informatie gekregen over dit onderwerp, dan kunnen ze bellen met het
Holland Space Center. 0297-257435
en dan kan je alsnog mee doen (vanaf
groep 6 tot en met groep 8).
Zondag 13 maart
Start is om 14.00 uur met aansluitend om 14.30 uur een interessante
lezing van Fred Kamphues van TNO
Space, over de nieuwe adaptieve
optiek van de VLT telescoop in Chili.
VLT staat voor Very Large Telescope,
het meest geavanceerde optische
instrument ter wereld, bestaande
uit vier afzonderlijke telescopen
met hoofdspiegels van 8,2 meter
en vier verplaatsbare 1,8-meter
hulptelescopen. Deze telescopen kun-

Sterrenkijkdagen 2011:

Vrijdagavond 11 maart
van 19.30 uur tot 01.00 uur
Zaterdag 12 maart OPTICKS Project
van 14.00 uur tot 02.00 uur
Zondag 13 maart
van 14.00 uur tot 19.30 uur.
Op donderdag 17 februari heeft RTV
Utrecht opnamen gemaakt voor
het programma “Gewoon doen”,
een programma over mensen met
een uitzonderlijke hobby. Deze dag
ging het over Roland Taams en zijn
hobby Sterrenkijken. Roland is onder
andere bekend van de Sterrenwacht
De Ronde Venen en Astrovereniging
Omega Centauri. Na dagen wachten
op gunstig weer kon op 17 februari
de kijker worden opgesteld op het
Raadhuisplein in Mijdrecht, om met
behulp van een speciaal filter naar
de zon te kunnen kijken. Hier waren
duidelijk de zonnevlekken zichtbaar.
Doordat de kijker opgesteld was
tijdens de wekelijkse markt, had
Roland veel bezoek van het winkelend publiek. Mensen konden zelf
met eigen ogen de zonnevlekken
aanschouwen. Ook op andere plekken
werden opnamen gemaakt. Deze zijn
te zien vanaf 10 maart a.s. op RTV
Utrecht, perfect getimed voor de
sterrenkijkdagen.

Veel belangstelling voor de telescoop
op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

Nieuwe buren
Het is altijd spannend om te zien
wie je nieuwe buren worden. Nu
was het niet echt een groot geheim maar het heeft er toch nog
heel even om gehangen. Zouden
het Breukelen en Loenen worden
of dan toch Abcoude en Baambrugge? Welnu, de kogel is door
de kerk! Voortaan maken Abcoude
en Baambrugge en haar ruim
8600 inwoners onlosmakelijk deel
uit van onze nieuwe gemeente.
Over de naam wordt nog wat gesteggeld maar ook daar zullen we
zoals het goede buren betaamd
wel uitkomen. Maar wat weten
we nu eigenlijk van onze nieuwe
buren? We hebben de meest
belangrijke en leuke wetenswaardigheden op een rijtje gezet.
De geschiedenis van Abcoude
voert terug tot 1085 wanneer in
een oorkonde van Koenraad, bisschop van Utrecht, voor het eerst
wordt gesproken over ‘habitatores de Abecenwalde’, ofwel ‘de
inwoners van Abecenwalde.’ Op de
grens van het graafschap Holland
en het bisdom Utrecht, nu in een
iets andere vorm bekend als de
scheidslijn tussen de provincies
Noord-Holland en Utrecht, lag het
slot Abcoude. De oudste vermelding van het kasteel dateert uit
1274 toen het werd verwoest door
de Hollandse buurman Gijsbrecht
van Amstel. Nadien werd het
slot herbouwd. De fundamenten
zijn geheel onder het maaiveld
verdwenen maar als vorm nog
duidelijk te herkennen in het landschap. Recentelijk is een deel van
de slotgracht gereconstrueerd.
Behalve het slot is de lijst momenten in Abcoude enorm lang.
Tientallen boerderijen worden
daarop vermeld maar natuurlijk
ook het fort, Batterij aan het Gein,
de grote kerk, en de molen van de
polder Winkel aan de Winkeldijk
en zelfs het logement ‘de Eendracht’ met de grote bijbehorende
stallen.
In 1471 kreeg Abcoude het recht
tot het houden van een Vrije Paardenmarkt. Tevens werd bepaald
dat deze jaarlijks zou plaatsvinden op de laatste donderdag van
augustus. Al snel kwamen er niet
alleen paarden naar Abcoude
maar ook marskramers en straatartiesten. De Paardenmarkt kreeg

het karakter van een jaarmarkt
en van heinde en verre stroomden
de mensen toe. De tuin van de
Eendracht vervulde eeuwenlang
een belangrijke rol in de traditionele paardenmarkt. Dóór de jaren
is deze jaarmarkt door velerlei
initiatieven uitgebreid met allerhande festiviteiten. Er ontstond
een dorpsfeest rond de historische
paardenmarkt, dat inmiddels
is uitgegroeid tot de jaarlijke
5-daagse feestweek waarvan de
bewuste donderdag nog steeds de
kern is.
Baambrugge is in 1941 samengegaan met Abcoude-Proostdij
en vormde tezamen de gemeente
Abcoude. Het dorp is gelegen aan
het riviertje de Angstel is hemelsbreed gelegen tussen de Vinkeveense Plassen in het westen en
het Amsterdam-Rijnkanaal in het
oosten. Even ten noorden van het
dorp, richting Abcoude staat de
voormalige poldermolen Hoog- en
Groenland uit circa 1680.
Het gemeentewapen is samengesteld uit de wapens van de
voormalige gemeenten: Het wapen van de voormalige gemeente
Abcoude-Baambrugge bestond uit
een schild met een drietal zuilen
op keel (rood) en had betrekking
op de voormalige heren van Abcoude uit het geslacht van Zuilen.
Het wapen van de voormalige
gemeente Abcoude-Proosdij en
Aasdom bestond uit een schild met
twee gekruiste sleutels in zilver op
azuur (blauw). De afbeelding op
dit laatste wapen is waarschijnlijk
ontleend aan het wapen van het
kapittel van St. Pieter, waarvan
Abcoude-Proosdij en Aasdom als
heerlijkheid deel uitmaakte. Het
feit dat zich in Abcoude-Proosdij
en Aasdom een gerecht bevond, is
misschien ook een aanwijzing voor
de aanwezigheid van de sleutels
als symbool van macht of vertrouwen.
En dan tot slot nog even een
triviaatje: Abcoude is een van de
weinige plaatsen in de wereld
waarvan de naam met ABC begint
en bovendien met de twee daaropvolgende letters DE eindigt. De
vraag ‘welke plaatsnaam begint
met de eerste drie letters van het
alfabet’ en waarop het antwoord
dus luidt ‘Abcoude’, was een ‘klassieker’ in het triviaspel Pim-pampet.

www.degroenevenen.eu
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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: Medewerker inkoop binnendienst 32-40 uur M/V
Organisatie: Life & Garden Franchise BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Backoffice medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Spin in het web.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Magazijnmedewerker / Back-Up Monteur
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoopmedewerk(st)er Keers Mode
Organisatie: Keers Mode
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker werkplaats meubelafdeling
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Kwekerijmedewerker leidinggevend.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Website/Internet Specialist (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider Productie
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Customer Service
Organisatie: Quaron Cleaning Systems B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Leerling Zeepbereider
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Algemeen medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Financieel Administratief Medewerk(st)er
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bedienend personeel
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Plaatsvervangend griffier
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 9

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 9
afzonderlijk
Gr. orakelplaats

deel v.
Oostenrijk
strandmeer

appendix

make-up

huidbedekking v. vis
Engels telwoord

Europese
hoofdstad

3

jaloezie

7

koude
drank
graanbederf

9
1
4
5
7
8
2
3
6

Zwitserse
plaats

4

5

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

Oplossing puzzels week 8

vis
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4
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boom
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excepto

juffrouw
(Ind.)

3

1

5

6
symbool
neon

2

cijfer

bezitt.
vnw.

roofvogel

1

bergketen

golfterm

boomloze
steppe
open plek
in een bos

huivering

dis

voor een
bep. doel
verzuchting

muurholte
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Minos
Europees
land

2
18de
eeuwse
japon

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.

6

7

© Puzzelland

BEVOORRADERS
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S tationsweg 12
3641 RG Mijdrec ht
Locatie: tegenover het gemeentehuis
Telefoon: (0297) 250421
E-mail: welkom@kor vermakelaars.nl
Internet : www.kor vermakelaars.nl

Een greep uit ons gevarieerde aanbod.

Stellingmolen 54 te Mijdrecht

Weegbree 101 te Mijdrecht

Vr a a g p r i j s : € 2 9 5 . 5 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 2 4 . 5 0 0 . - k . k .

Alle informatie over deze woningen vindt u op

www.korvermakelaars.nl

U kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen

0297–250421
GRAAG TOT UW DIENST!
Raadhuislaan 23 te Mijdrecht

Bloemhaven 41 te Vinkeveen

Verfmolen 5 te Mijdrecht

Schoutenstraat 14 te Mijdrecht

Vr a a g p r i j s : € 2 3 0 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 4 6 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 4 9 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 5 0 . 0 0 0 , - k . k .

Verfmolen 17 te Mijdrecht

Koningin Julianalaan 13 te Uithoorn

Karekiet 24 te Mijdrecht

De Passage 81 te Mijdrecht

Vr a a g p r i j s : € 2 5 8 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 5 9 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 6 0 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 5 9 . 0 0 0

Parel 3 te Mijdrecht

De Passage 50 te Mijdrecht

Kroon 1 te Mijdrecht

Schoutenstraat 38 te Mijdrecht

Vr a a g p r i j s : € 2 7 4 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 2 9 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 3 4 7 . 5 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 3 1 9 . 0 0 0 , - k . k .

Karolus 15 te Mijdrecht

Herenweg 289 te Vinkeveen

Broeksloot 31 te Zegveld

Gemeeneland 12 te Vinkeveen

Vr a a g p r i j s : € 3 4 8 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 3 3 9 . 0 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 4 9 . 5 0 0 , - k . k .

Vr a a g p r i j s : € 2 5 0 . 0 0 0 , - k . k .

Voel

je thuis bij

Korver Makel aars!

