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

Volker Wessels wil Midreth-projecten

zie pagina 12

Gesprekken tussen het bouwbedrijf
Volker Wessels en de opdrachtgevers van projecten van het maandag jl. failliet verklaarde Midreth
moeten duidelijk maken welke van
de 27 projecten worden overgenomen. Grote projecten als het Stedelijk Museum in Amsterdam worden
waarschijnlijk overgenomen, de
Ziggo Dome volgens directeur Erik
Molenaar ‘zeker niet’. Hoe het zit
met locale projecten, als de renovatie
van Maria-Oord in Vinkeveen, of de
bouw van een retailcentrum aan de
Industrieweg in Mijdrecht, kan op
dit moment niemand zeggen.
door rob isaacs

Volgens woordvoerder Dorien Wietsma
van Volker Wessels moet uit gesprekken met de verschillende opdrachtgevers van de betreffende projecten
“duidelijk worden welke wensen zij
hebben en welke werken we uiteinde-

Onduidelijk is nog wat er met het project Maria-Oord in Vinkeveen gaat gebeuren.
lijk daadwerkelijk kunnen afmaken”.
De gesprekken zijn er op gericht om
de vertraging in de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken.
VolkerWessels, na BAM het grootse
bouwbedrijf van Nederland, zal “zeker meer dan twintig bouwprojecten”
van Midreth overnemen, volgens het
Financieele Dagblad.
Maandag werd door de Utrechtse
rechtbank het faillissement uitgespro-

ken, nadat eind januari uitstel van
betaling was aangevraagd wegens
betalingsproblemen. De curatoren
van Midreth, Marie-José Cools en
Frank Somers, hebben inmiddels
ontslag aangevraagd voor alle 160
medewerkers van de aannemer.
Volker Wessels zal een nog nader
te bepalen aantal van hen nieuwe
dienstverbanden aanbieden.

Lees verder op pagina 3

Ook voordelig
voor ZZP’ers:

pakket
verzekering

ascol.nl

Politie en VLC sluiten convenant
Drs. A.J. Kraak van het Veenlanden College en Arjan Daemen van de politie hebben afgelopen woensdag een
convenant ondertekend. Hierin is een aantal procedures geregeld. Een voorbeeld is de manier waarop wordt
omgegaan bij diefstal en beschadiging van eigendommen. Wie doet wat, hoe moet er aangifte worden gedaan, etc.
Verder zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de controles van de kluisjes van de leerlingen.

foto peter bakker

Bijzondere woning!

binnenkort in ons
theater
websites met CMS

nu: geschikt voor iPad!
Selijnsweg 66, Waverveen
BY TWEED BNO

www.pprzzlight.nl

hans winter brillen
winteroptiek.nl mijdrecht

KIJK OP KORVERMAKELAARS.NL
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Winnaars Valentijn verhalenwedstrijd
Leuke, spannende en vaak ook ontroerende verhalen mocht de redactie ontvangen na onze oproep voor
liefdesverhalen. Het meest aangrijpende verhaal kwam van Marica en Peter van Velzen. Zij mogen met de
Valentijnrode Astra van Van Kouwen een weekend naar een Bilderberg hotel. Van harte gefeliciteerd.
Op deze pagina plaatsen we niet alleen het winnende verhaal, maar ook enkele andere liefdesverhalen.
Want over de liefde raken we nooit uitgelezen!

1.
Het winnende
verhaal...

Het is alweer negen jaar geleden
dat ik mijn man ontmoette, op
een leuke maar tegelijkertijd ook
een nare manier.
Ik (Marica) was bevriend met
een stel uit Mijdrecht, bij wie ik
regelmatig over de vloer kwam.
Ze hadden een dochtertje van 16
maanden, Leonie.
Op een dag hoorde ik het trieste
verhaal, dat de vrouw van het
stel was overleden. Haar man
Peter bleef met Leonie achter.
Omdat Peter ondanks al het verdriet door moest gaan met het
dagelijks leven en ook gewoon
moest werken, hadden zijn ouders Leonie gedurende drie jaar
in huis genomen. In het weekend
kwam Leonie dan bij haar vader.
Omdat ik al regelmatig bij hun
over de vloer kwam, bleef ik dat
ook na de begrafenis doen. Ik
besloot om na de begrafenis snel
op bezoek te gaan, om te vragen
hoe het met Peter ging. Met toch
een apart gevoel besloot ik de
stap te zetten en werd hartelijk
ontvangen door Peter.
Hij stelde voor om met de kleine
meid naar Artis te gaan, want
hij moest er even tussenuit. We
pakten de spullen in en daar
gingen we.
Na die dag in Artis groeide de
liefde al snel tussen ons. We hadden beiden dubbele gevoelens,
maar ik denk dat de liefde die
we samen hadden voor Peter's
vrouw ook leidde naar elkaar.
Nu zijn we negen jaar verder; we
voeden met veel liefde Leonie
op en hebben ook samen een
prachtige zoon gekregen. En we
zijn inmiddels twee jaar gelukkig
getrouwd.
Dus eigenlijk heb ik na de
verschrikkelijke gebeurtenis het
overlijden van Leonie's moeder
en Peter's vrouw, zo de man van
mij leven ontmoet. Natuurlijk wil
ik diep in mijn hart dat ze nog
leefde en haar eigen dochter had
zien opgroeien. Maar wij weten
zonder meer dat er iemand
boven ons met een glimlach
toekijkt.
Marica en Peter van Velzen

2.

Echte Liefde....
Een jaar geleden kreeg mijn man
nierproblemen, werd heel erg ziek
en moest aan de dialyse. Erg ingrijpend. Dus stelde ik mijn nier ter beschikking. Na veel testen, afvallen,
werd ik uiteindelijk goedgekeurd.
En is de transplantatie uitgevoerd.
En zo werd mijn man weer geboren
en leeft hij door mijn Liefde. Als dat
geen Liefde is....
Henny van Heeringen.

3.

De kracht om door te gaan
In april 2006 heb ik op een feestje
mijn liefde ontmoet. Ik was net 17
en na een aantal drankjes besloot
ik om even iets te gaan eten. Daar
werkte de moeder van een vriend
van mij. Ik gaf haar een zoen,
waarop een jongen die ik nog nooit
had gezien mij vroeg ‘en ik dan?’
Hierop gaf ik hem een kus op zijn
mond en vroeg of hij mee ging om
iets te gaan drinken. Na een gezellige avond met een hoop lol en liefde
werd ons gevraagd of we elkaar
leuk vonden. Waarop wij allebei
volmondig ja zeiden...
Sinds die dag zijn wij nog steeds
samen, hebben ondertussen samen
erg veel meegemaakt. We hebben
sinds 2 jaar een eigen huis, toen wij
hier net gingen wonen raakte ik
zwanger. Wij hebben samen ontzettend veel moeten doorstaan, veel
te vroege weeën en een operatie
tijdens mijn zwangerschap. Daardoor werd ons prinsesje te vroeg
geboren en had ik bijna het loodje
gelegd! Samen hebben wij gevochten en hebben dit doorstaan en zijn
er alleen maar sterker uitgekomen!
Nu hebben we een kerngezonde
dochter, die over een paar weken
alweer 1 jaar wordt!
Ik wil Koen graag laten weten dat
ik enorm veel van hem hou; dat ik
blij ben dat ik mij zijn vriendin mag
noemen, dat hij de vader is van
onze prachtige prinses en dat hij
altijd de kracht voor mij geweest is
om door te gaan!
Thanks, lieverd!
Jij bent mijn alles voor altijd!
Liefs en een dikke xxkusxx
Chantal

4.

Wat hadden we het goed
samen...
Daar stond ik dan te midden van
het weidse vergezicht in de polder.
Links tot aan ver in de horizon
weilanden en aan de andere kant
een recreatiemeer. De ondergaande
zon ging deze warme zomerdag
afsluiten en ik staarde peinzend
voor me uit.
Toen ik je leerde kennen, was je
al meteen een en al enthousiasme.
Ik was gelukkig en voelde me blij
en ontspannen. Mijn voorheen
eenzame bestaan werd in korte tijd
door jou opgevrolijkt. Er op uit, niet
stilzitten was je motto en dat bleek
al vrij snel, want bezig zijn in de
vrije natuur vond je heerlijk. Of het
nu wandelen of rennen was, je was
overal voor te porren. Je donkerbruine haren wapperden dan in de
wind en je was niet bij te houden.
Lief en leed hebben we gedeeld samen. Als ik dan thuis kwam, na een
dag hard werken viel de vermoeidheid meteen van me af, want jij was
er met je opgewekte welkom en na
het eten vlijde jij je altijd meteen
tegen me aan. Vaak gebeurde het,
dat we samen op de bank in slaap
vielen!

De familie Van Velzen is dolgelukkig met hun prijs: een weekend naar een
Bilderberg hotel in een Astra van Van Kouwen.
foto rob isaacs
Na een paar jaren van geluk kwam
hieraan abrupt een einde. Je werd
lusteloos en was niet meer vooruit
te branden. Enkele bezoeken aan
doktoren en vele foto’s en onderzoeken later, brachten aan het licht
dat je ongeneeslijk ziek was. Een
tumor had zich al zo vast genesteld
in je hoofd, dat opereren zinloos
was. Er zat niets anders op. Het
spijt me echt verschrikkelijk, maar
verder gaan met onbeschrijfelijke

pijnen is je nu bespaard gebleven.
Ik voelde de tranen over mijn
wangen stromen, terwijl ik door de
waterige waas voor mijn ogen nog
eenmaal naar je graf keek. Met
een ‘het ga je goed Tellie’, gooide
ik je laatst bewaarde hondenbotje
op de verse aarde naast je riempje
en troostte mij met de gedachte dat
je me al die jaren veel warmte en
liefde hebt gegeven.
Theo N.
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

De kou wil maar niet
komen...
Wij blijven op de rand van het Scandinavisch/Russisch hogedrukgebied zitten,
waardoor bij ons nog steeds een
stroming heerst die warmere lucht aanvoert en waarbij lagedrukgebieden voor
vochtigere lucht zorgen. Daardoor ziet
het weekend er bewolkt uit en blijft de
kou op afstand. Voor het weekend
betekent dat opnieuw grijs weer, met
op zaterdag de meeste kans op regen.
Zaterdag is het zwaar bewolkt. De dag
begint droog, maar al snel komen
de eerste buien over ons heen. De
temperatuur zal overdag zo rond de 8
graden zijn en in de nacht zakt deze
naar een graad of 3. De wind is matig
uit zuidoostelijke richting.
Ook zondag is er vrij veel bewolking
en is er kans op een paar buitjes, de
temperatuur zal overdag zo rond de
8 graden zijn en in de nacht ligt de
temperatuur rond de 2 graden. De wind
blijft matig en zal uit zuidoostelijke
richting komen.
Maandag opnieuw veel wolken en af
en toe een bui. Temperatuur overdag
rond 9 graden; 's nachts dicht bij het
vriespunt.
vervolg van voorpagina
Daarbij gaat het om werknemers
die nodig zijn om de werkzaamheden af te ronden. Of Volker Wessels
betaalt voor de projecten, is onbekend. De curatoren wilden daar
tegenover Cobouw, het dagblad van
de bouwsector, niet op ingaan.
Welke gevolgen het faillissement
van Midreth heeft voor de vele toeleveranciers van het bedrijf, is op
dit moment niet duidelijk. Woordvoerder Marion van der Voort van
de curatoren: “Dat zijn zaken die
nu in kaart worden gebracht. Er
begint zich een beeld af te tekenen
van de schuldeisers, maar er is nog
geen concreet zicht op de stand
van zaken.” Evenmin kon zij iets
zeggen over de lokale projecten van
Midreth.

3

Ria de Korte (CDA) kandidaat verkiezingen Provinciale Staten

Lokale kracht in de provincie
Op 2 maart worden we weer in
het stemlokaal verwacht. Ditmaal
om te bepalen wie ons gaat vertegenwoordigen in de Provinciale
Staten. En deze mensen gaan later
ook bepalen wie de senatoren in de
Eerste Kamer worden. Alle reden
dus om als kiezer van het democratische recht gebruik te maken om
te gaan stemmen. Eén van de kandidaten met een speciaal oog voor
de belangen van de Rondeveners is
plaatsgenote Ria de Korte-Verhoef
uit Baambrugge. Zij staat tiende op
de CDA lijst.
door piet van buul

Ria is geboren en getogen in
Abcoude. Na een korte periode van
zeven jaar in Wilnis is zij met haar
gezin naar Baambrugge verhuisd,
waar ze midden in het landelijke
gebied op een schilderachtige plek
langs de Angstel woont. “Ik kom uit
een boerenfamilie. Opgegroeid op de
boerderij is de agrarische sector voor
mij vertrouwd terrein,” zegt Ria. “Dat
betekent ook dat ik mij in de Staten
zeker zal bezig houden met de positie
van de boeren in dit gebied. Ik ben
van oordeel dat wij een belangrijke
rol kunnen spelen om het Groene
Hart mooi, open en groen te houden. De provincie speelt hierin een
belangrijke rol, omdat daar allerlei
zaken als bestemmingsplannen, het
aanwijzen van gebieden die voor natuur bestemd zijn en gebieden waar
al dan niet gebouwd mag worden. Ik
vind dat de boeren zoveel mogelijk
de ruimte moeten krijgen om hun
bedrijf uit te oefenen en hun rol in het
natuurbeheer te spelen.”
Zorg voor elkaar
Als verpleegkundige heeft Ria de
Korte veel ervaring opgedaan in de
gezondheidszorg. Ze is onderzoeker en docent op het gebied van de
gezondheidswetenschap. Momenteel
is ze bezig met een promotieonderzoek, waarop ze binnen een paar jaar
hoopt te promoveren. In de gemeente
Abcoude Baambrugge was ze voorzitter van de WMO adviesraad. “Hoewel
veel van de uitvoerende zorgtaken
bij de gemeente liggen, zijn er op
dit terrein ook vanuit de provincie
nog tal van zaken te doen,” denkt
Ria. “En ook hier kan ik steunen
op flink wat ervaring. We hebben
als CDA niet voor niets gekozen
voor de campagneleus ‘recht uit het
hart’. Daarmee geven we aan dat
we ons politieke werk willen doen

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 19 februari 2011
• IVN Winternatuurwandeling,
Golfpark Wilnis

Zondag 20 februari 2011

• Eucharistieviering, Veenhartkerk,
Mijdrecht
• PK Sport Bosdijkloop, Vinkeveen
• Ensemble Lumaka, Dorpskerk, Abcoude

De kans op een zetel
Ria de Korte werpt zich op als een
lokale kracht op provinciaal niveau.
“Binnen de totale verantwoordelijkheid voor de hele provincie, wil ik

toch ook speciaal aandacht geven aan
de specifieke problemen die hier in
de Noordwest-hoek van de provincie
spelen. Mensen die op mij stemmen,
mogen er op rekenen dat ik mij zeker
ga inzetten voor de belangen van de
regio. En ik ben er van overtuigd dat
een partij als het CDA die belangen
beter kan behartigen dan de partijen
die zich profileren als lokale partij.
Wij hebben natuurlijk een jarenlange
ervaring in het openbaar bestuur en
hebben onze contacten op landelijk
niveau. En provinciegrensoverschrijdende problemen kunnen we ook met
onze collega’s uit de buurprovincies
afstemmen.”
Op de lijst van het CDA is Ria de
Korte de hoogst genoteerde kandidaat voor onze regio. Ze staat op de
tiende plaats. Teus van Oosterom uit
Woerden staat twaalfde, Jan van
Breukelen uit Wilnis vinden we op de
vijftiende plek en Bert-Jan Polman
op de achttiende plek. Ria is dus ook
de enige vrouwelijke CDA kandidate uit dit gebied. Om de kansen
op verkiezing te vergroten, is ze met
instemming van het CDA bestuur
een campagne gestart die haar met
voorkeurstemmen in de provinciale
staten moet brengen. “Wanneer je
uitgaat van de huidige situatie, moet
mijn tiende plaats voldoende zijn.
We hebben nu elf zetels en twee
gedeputeerden. Maar de laatste
Kamerverkiezingen hebben het CDA
flink teruggeworpen. De tendens is
dus niet echt gunstig. Maar het gaat
nu om de provinciale staten en ik
hoop er in te slagen om voldoende
mensen te overtuigen van het belang
om te gaan stemmen en van het feit
dat ze dan het beste hun stem op mij
kunnen uitbrengen. Ik heb ongeveer
2.000 stemmen nodig. Dat moet
haalbaar zijn,” stelt Ria optimistisch
en hoopvol vast.
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Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

vanuit ons hart en met oog voor alle
individuen in de samenleving. En je
kunt in deze slogan ook nog een link
naar het Groene Hart lezen.” Ria de
Korte stelt vast dat er steeds meer
ouderen bij komen. “Dat betekent
dat de vraag naar zorg toeneemt.
Daarnaast is het streven er op gericht
dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Dan
zul je dus ook moeten zorgen voor
passende huisvesting. Woningen of
appartementen met alles gelijkvloers.
Levensloopbestendige woningen
waarbij je ook nog eens met behulp
van allerlei moderne technieken
voorzieningen aan kunt brengen die
het ouderen mogelijk maakt langer
zelfstandig te blijven wonen. Wanneer je er dan ook nog voor zorgt
dat er voldoende zorgaanbod in de
directe omgeving bereikbaar is, ben
je al een stuk verder. Ik ben ook
voorstander van een goede mix van
ouderen en jongeren. Woningen voor
ouderen en starterswoningen voor
jonge gezinnen in een wijk, daar lijkt
me niks op tegen. En een prettige
woonomgeving moet uiteraard ook
voorzien in goed openbaar vervoer.
Ook hier is in deze regio nog wel het
een en ander te verbeteren.”
Ria kan zich vinden in een lichte
versoepeling van de richtlijnen die
aangeven waar wel of niet gebouwd
mag worden, versoepelt worden.
“Dat betekent overigens niet dat we
nu elk weiland of elk trapveldje maar
vol moeten bouwen. We moeten wel
zorgvuldig met de beschikbare ruimte
omgaan. Dat geldt zowel voor de
woningbouw als voor de industrieterreinen.”

Koomen, Astrid Lemmerzaal, Michael
Reuling, Peter Schavemaker en Valérie
Sambrink Sanderink.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
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Luistervink
Bussie komt zo...
Het zal iedere oplettende Rondevener wel eens zijn opgevallen.
Het grote aantal bussen waarin
doorgaans passagiers worden
vervoerd. Zij bepalen voor een
groot deel het beeld van de wegen
in en rond onze dorpen. Vanaf de
vroege ochtend tot de late avond
doorkruisen ze ons gebied, met als
doel de passagiers van A naar B
te brengen. Een loffelijk streven.
Maar zeker buiten de spitsuren
zijn de bussen veelal leeg. Dat valt
mij overdag op, maar zeker nu de
bomen kaal zijn, kan ik niet anders
dan veronderstellen dat er teveel
rijdt en waarvan veel te weinig
gebruikt wordt gemaakt.
Normaal gesproken zou een
mens zich daar niet aan storen.
Maar ik doe dat nu juist wel: het
openbaar vervoer kost jaarlijks
vele honderden miljoenen aan
overheidssteun. Dat vereist inzicht
hoe deze belastingcenten worden
besteed. Het veranderen van
een dienstregeling, wat vaak een
versobering van uitbetaalde uren
van de chauffeur betekent, brengt
bonden meteen op de barricaden.
Als bond verstrek je dan petten en
vlaggetjes en maakt spandoeken
waarop de tekst ‘ik pik het niet’
staat vermeld. Je zet de trams,
metro’s en bussen stil. Je nodigt
de televisie uit en je hebt je punt
gemaakt. Ik heb nog nooit binnen
het bedrijfsleven gehoord dat klanten worden afgestraft en ze wel
voor diensten moeten betalen, die
ze vervolgens niet krijgen. Stelt
u zich voor dat u naar de bakker
gaat, u bestelt een brood, rekent
dit af waarna er vervolgens een
bakkersknecht vanuit de bakkerij
roept dat hij het niet meer pikt en
u naar uw brood kunt fluiten. Ik
weet zeker dat u een greep in de
kassa doet en naar de concurrentbakker aan de overkant gaat, om
alsnog het zo innig gewenste brood
te krijgen. Velen zullen u volgen
en het laat zich raden wat er met
de muitende bakkersknecht gaat
gebeuren. Binnen het openbaar
vervoer ligt dat anders. Je koopt
een ov-jaarkaart, die zou veel
duurder moeten zijn, want de
overheid betaalt die gigantische
bedragen om dit alles in stand te
houden, en een aantal malen per
jaar sta je voor joker op de halte.
Persoonlijk doet mij dit de inmiddels spaarzame haren ten berge
rijzen. Het moet toch simpel zijn
een systeem te bedenken dat reizigers registreert. Zo tel je dagelijks
de vervoerde passagiers en de
tijden waarop zij reizen. Ik denk
zelfs dat dit systeem al bestaat.
Juist dit zou de reden kunnen zijn
dat de overheid het vervoer in
de grote steden wil aanbesteden
aan bedrijven waar wat minder
mondige bakkersknechten werken.
In Amsterdam alleen al scheelt dit
zeventig miljoen subsidie per jaar,
maar leidt toch wel terecht tot
een derde minder ritten. Van de
rechter die al deze protestacties
goedkeurt, snap ik helemaal niets
meer.
Luistervink
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Stichting Spel- en Sport 55 plus

Kort Nieuws

Op zaterdag 29 januari jl startte de
jaarlijkse wintersportreis georganiseerd door OAD en Spel-en Sport
55 plus met een bus vol sportievelingen rechtstreeks naar Oostenrijk.
Zoals elk jaar zat ook nu de stemming er meteen goed in. Onderweg
een heerlijk lunch en diner in
Duitsland. Om 20.30 uur aangekomen in hotel Schwarzer Adler in
Pfaffenhofen waar het gezelschap
hartelijk werd verwelkomd door de
eigenaresse Helga.

De Ronde Venen

Horizon over Ruth
Deze uitzending vormt samen met
die van de vorige week een geheel. Eerst wordt een samenvatting van het eerste deel gegeven.
Zeer bijzonder is de manier waarop gewone mensen de nabijheid
en de leiding van God ervaren in
hun leven. Heeft dit ons iets te
zeggen? Wat mogen wij verwachten van de God van de bijbel?
Het horizonteam in deze uitzending bestaat uit Huub van Bemmelen, Nel Pauw en Winnie van
de Schraaf.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM, kabel 101,9 FM of
ether 105,6 FM.

Mijdrecht

Beeldhouwen in de
Voorjaarsvakantie
Als vanouds is er voor jong en oud
in de Voorjaarsvakantie weer volop
gelegenheid te komen beeldhouwen
in Atelier Van Steen Tot Beeld aan
de Genieweg 45 in Mijdrecht. Op
maandag 21, dinsdag 22, donderdag
24 en vrijdag 25 februari zijn er
weer workshops van 10.30-13.00
uur. Heb je zin om kennis te komen
maken met beeldhouwen, ben je
al vaker geweest of wil je iemand
meenemen, je bent van harte
welkom! Ook kan je voor meerdere
workshops inschrijven zodat je aan
een grotere steen kan werken. Als
het beeld(je) klaar is, wordt het op
een sokkel gezet. Ook dit jaar worden er naast deze workshops iedere
woensdag en donderdagochtend
beeldhouwcursussen voor volwassenen gegeven. Voor kinderen is er
iedere woensdagmiddag gelegenheid om creatief met speksteen
bezig te zijn.
Voor meer informatie en prijzen:
www.vansteentotbeeld.nl of via
tel. 06 153 146 03.

Abcoude was
Dorp van de Dag
Abcoude was dinsdag jl. het dorp
van de dag op het weblog Dorpvandedag! Dorpvandedag (http://
dorpvandedag.blogspot.com) is een
weblog dat wil aantonen dat topografie leuk is. Op het weblog wordt
iedere dag een dorp tot dorp van
de dag verkozen. Dat gebeurt aan
de hand van een wekelijks thema.
Deze week is het thema dorpen met
een zoekende boer, oftewel dorpen
die de afgelopen weken veel op TV
zijn geweest in Boer zoekt Vrouw.
Het gekozen dorp wordt kort
beschreven, met daarbij een weetje
of bijzonderheid (vaak historischgeografisch), een foto en een link
naar de ligging op de kaart.

Een zonovergoten week met
prachtige bestemmingen zoals; het
Mieminger Plateau een uitgestrekt
en rustig gebied, het mondaine
Seefeld, de afwisselende loipen van
het Zugspitze-gebied, het gezellige
dorpje Niederthai, het beroemde
Lech en het pareltje in de sneeuw
de paradijselijke loipen van Lüsens.
Het werd weer een belevenis in een
winterwonderland zoals wintersport
bedoeld is.

Afzwemmen voor zwembrevetten bij De Amstel
Afgelopen maandagavond werd
er door Zwem- en waterpolovereniging De Amstel afgezwommen
voor de officiële brevetten in het
Veenweidebad in Mijdrecht.
Nadat de K.N.Z.B. gestopt is met
de brevetten 1 tot en met 6, heeft
De Amstel dit overgenomen. Jaarlijks in februari wordt bij De Amstel
afgezwommen voor deze brevetten.
Afgelopen maandag zwommen er
maar liefst 24 zwemmers af en
daar de eisen niet mis zijn, waren
er helaas drie zwemmertjes die niet
aan de limieten voldeden en het volgend jaar opnieuw gaan proberen.
De zwemmers die het wel haalden
zijn:
Brevet 1: Romy Verhagen, Jaco ten
Cate, Twan Sluijs, Jayden Alden,
Lina Kruijswijk, Esmee Pappot,

Anouk Pappot, Andinih is Rahayu,
Ilse Kruijswijk en Elke Sannes.
Brevet 2: Fleur van Diemen en
Madelon Klaver.
Brevet 3: Mike van Vliet, Martijn
Ottenhof, Daniël van der Laan en
Mickey Peters.
Brevet 4: Iris van der Moolen, Bas
Klaver en Iris Bastiaansen.
Brevet 5: Nurzaina Amry.
Brevet 6: Mark Visser.
Vanaf deze plaats: allemaal van
harte gefeliciteerd met deze mooie
prestatie.
Nieuwsgierig naar alle foto’s of
naar wat De Amstel nog meer allemaal te bieden heeft? Surf ‘ns langs
op www.zpv-de-amstel.nl of neem
eens een kijkje tijdens één van hun
trainingen in het Veenweidebad.

Rotary organiseert feestelijk Valentijndiner
Zestig inwoners uit Mijdrecht, Uithoorn en Aalsmeer zijn maandag jl.
door serviceclub Rotary AalsmeerMijdrecht-Uithoorn getrakteerd
op een feestelijk valentijndiner in
Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart.
Het werd een grandioze avond, met
een feestelijk menu en optredens
van zanggroep Braq, Geert Labordus op mandoline en pianist Hans
Oijevaar.
In nauw overleg met de plaatselijke
afdelingen van het Rode Kruis en De
Zonnebloem was een gastenlijst samengesteld: inwoners uit Mijdrecht,
Uithoorn en Aalsmeer, die enorm
zouden kunnen genieten van een
onbezorgd avondje uit. Alle gasten
werden thuis opgehaald en kregen
een tafelheer/dame toegewezen.
Gastheer Cor Brussen, beheerder
van ‘t Podium, had deze avond de
beschikking over vele hulpvaardige
handen van Rotaryleden. Hij scho-

telde de gasten in een feestelijk met
bloemen en harten versierde zaal
een smakelijk Valentijndiner voor.
Rotaryvoorzitter Hans Kranenburg
verwelkomde de zestig gasten met
een “Happy Valentine” toost, waarna
ieder het zich goed liet smaken en
er vele geanimeerde gesprekken
ontstonden. Pianist Hans Oijevaar
zorgde voor de achtergrondmuziek.
Tussen de gangen door kon men
genieten van prachtige folk- en
popsongs van zanggroep Braq en
de mandolineklanken van notaris
Geert Labordus. Ceremoniemeester
Joost Hoffscholte luisterde de avond
op met leuke anecdotes uit de rijke
geschiedenins van de Valentijntraditie. “Een enorme verrassing: ik voel
me heerlijk verwend,” aldus een van
de opgetogen gasten. Tot slot kreeg
ieder nog een prachtig valentijnboeket, samengesteld door Aablo.

Een volle zaal gasten genoot op 14 februari van het Valentijndiner, georganiseerd
door Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn.

Sportinstuif voor de jeugd
In de voorjaarsvakantie zal op
dinsdag 22 februari wederom een
sportinstuif voor de jeugd van 4 tot
12 jaar plaatsvinden. Na het succes
van voorgaande jaren is er dit jaar
wel besloten om het geheel iets
anders neer te zetten. De kinderen
krijgen geen formulier mee de zaal
in, maar mogen zelf weten hoe vaak
ze een onderdeel doen.
De zaal van de Willisstee gaat
open om 14.00 uur en Juf Sandra
zal beginnen met de warming up.

Vervolgens zullen alle spellen
begeleidt worden door vrijwilligers
en trainsters van Gymnastiekvereniging Veenland. Om 16.00 uur is het
evenement afgelopen, dat is nadat
we zijn geëindigd met de Hockey
Cockey. Iedereen is van harte welkom om de activiteiten van de kinderen te bekijken vanaf de tribune
of u kunt gaan genieten van een kop
koffie in de Stee-Inn. De kosten zijn
€ 2,50 per deelnemer.

Fun Performing English op de Piusschool in
Abcoude
De kinderen van groep 6 van de
Piusschool hebben hard gewerkt
om hun tekst voor de komende
voorstellingen van "The Gruffalo" en
"The Little Red Hen" te leren. Dit
zijn echter geen gewone optredens,
omdat de toneelstukken volledig zullen worden uitgevoerd in het Engels.

Als onderdeel van een gezamenlijk
project tussen de Piusschool en "Fun
Learning English”, hebben de groep
6 kinderen drama lessen gevolgd,
volledig in het Engels, van Native
English Speakers. Het project
eindigt op 17 februari met een optreden voor ouders en klasgenoten.
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Kort Nieuws

Da Capo’s Popkoor organiseert jaarlijkse Sing In

Waverveen

Op zaterdag 26 maart 2011 organiseert Da Capo’s Popkoor weer de
jaarlijkse zangworkshop tussen 09.30 en 17.00 uur in The Mix in Uithoorn. Aan deze “Sing-In” is iedereen die van zingen houdt, goede stem
of niet, welkom om deel te nemen. Aanmelden kan via www.popkoor.nl.
De workshop wordt professioneel
begeleid door de vaste dirigent
Floor van Erp en pianist Colijn
Buis. Er kunnen ongeveer 50
mensen deelnemen. (Eenvoudige)
choreografie is in handen van Karin
Koers. Tijdens deze workshop zullen, samen met de vaste koorleden,
een aantal bekende pop nummers
worden ingestudeerd. Aan het einde
van de middag zullen de deelnemers samen met de vaste koorleden
een optreden geven en deze nummers ten gehore brengen. Voor dit
optreden mogen familie, vrienden,
buren en kennissen worden uitgenodigd! Bladmuziek en oefen CD’s
zullen enkele weken van tevoren
aan de deelnemers worden verstrekt. De kosten voor deze super
gezellige en leerzame dag bedragen
€ 32,50 inclusief koffie/thee, flesjes

(Schaak)club in het
poldermuseum

water om de keel gesmeerd te
houden en lunch.
Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 60
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie delen: het zingen van Popmuziek. Het koor bestaat 17 jaar en
staat sinds 2001 onder leiding van
dirigent Floor van Erp. Da Capo’s
Popkoor heeft plaats voor nieuwe
leden in alle stemgroepen. Mensen
die bij het koor willen komen zingen kunnen 4 keer mee repeteren
en doen daarna een auditie. Voor
meer informatie kan men terecht op
www.popkoor.nl en bij bestuurs- en
koorleden Esther Visser, Erna de
Lange en Suzanne van Dishoeck op
e-mailadres:
dacapo.popkoor@gmail.com

Genieten bij Jeugdcircus Acrobatico
Zondagmiddag jl. was de zaal in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge
zeer goed gevuld met kinderen en ouders, die genoten van een wervelende
show van Jeugdcircus Acrobatico. Directeur Oscar presenteerde samen
met schoonmaakjuf Pien zijn jubileumshow met ingevlogen ster artiesten
uit alle landen. De eenwielers in alle maten en dan ook nog torenhoog, de
jongleurs, koorddansers, Chinese Draak op loopballen, de diabolo kinderen, de woeste Afrikaanse acrobaten en nog veel meer. Knap hoor, wat
deze kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar laten zien in hun prachtige
kostuums.
De eerstkomende activiteit in het Dorpshuis is de Dorpsborrel – elke eerste
vrijdag van de maand - op vrijdag 4 april a.s. vanaf 18.00 uur; even gezellig bijpraten voor een ieder. Kijk voor nadere informatie over het Dorpshuis
en de activiteiten op www.devijfbogen.nl.

Tegenover de Poldertrots ligt op
nummer 13a het Poldermuseum.
Op deze locatie wordt vanaf 23
februari vijf weken lang op woensdagmiddag en -avond een clubavond
gehouden. De activiteiten omvatten diverse spellen zoals dammen,
abalone en schaken. Voor clubleden
is de schaakles helemaal gratis.
Het is dé gelegenheid om nieuwe
vrienden te maken uiteraard kan je
ook een vriend(in) meenemen.
De middagsessie is van 16:00 tot
17:00 uur en de avondsessie is van
19:00 tot 20:00 uur. Meer info en
aanmelden bij Freddy Weinhandl,
tel. 0297-272 297.

De Ronde Venen

Lezing
'Proosdijlanden'
uitgesteld
Een eerder aangekondigde lezing
op 24 februari a.s in gebouw De
Schakel in Wilnis kan GEEN doorgang vinden. Door plotselinge verhindering van de heer Rommes, die
de presentatie zou geven over ‘De
bevolking van de provincie Utrecht
tussen 1500-1850’, is de historische
vereniging genoodzaakt de lezing
tot nader order uit te stellen.

Mijdrecht

Zondag: PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen
Loop het voorjaar tegemoet! Aanstaande zondag 20 februari wordt het
startschot gegeven voor de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Vinkeveen,
de PK Sport Bosdijkloop, voor de 33ste keer georganiseerd door Toer
Trimclub De Merel.
Er kan gekozen worden uit een halve
marathon (deelname vanaf 16 jaar),
een 10 kilometer loop door het fraaie
buitengebied van De Ronde Venen,
en een 5 kilometer loop door de
bebouwde kom van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor
wedstrijdlopers als voor recreanten.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is
er een loop van 1,7 kilometer door
de kern van Vinkeveen. De start en
finish zijn nabij het wedstrijdsecretariaat, gevestigd in De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen. Horeca-faciliteiten,
kleedruimten, douches, en EHBO zijn
aanwezig. Tevens kunnen de deelnemers zowel voor als na de loop een
beroep doen op een masseur.

Inschrijven is nog mogelijk op de
dag van de loop in De Boei vanaf
10:30 uur tot uiterlijk een kwartier
voor de start. Vul ter plekke het
inschrijfformulier in. Bij deze nainschrijving bedragen de kosten voor
deelname aan de halve marathon en
de 10 kilometer 7 euro en aan de 5
kilometer 5 euro. Het inschrijfgeld is
inclusief startnummer en (huur) chip.
Gaarne contant en gepast te betalen.
Deelname aan de jeugdloop is gratis
en alle kinderen krijgen een mooie
herinnering. Voor meer informatie
over de PK Sport Bosdijkloop, starttijden, prijzen e.d.: www.ttcdemerel.nl
of Peter Meijer, tel. 06-48013782,
e-mail: bosdijkloop@gmail.com.

Thema-avond over
locale economie
Zondagmiddag 3 april in RK Kerk Mijdrecht/Wilnis:

Concert Regiokoor De Ronde Venen
Regiokoor De Ronde Venen geeft op zondagmiddag 3 april a.s. een
concert in de RK-kerk Johannes De Doper in Mijdrecht/Wilnis. Op het
programma staan werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten Antonio Vivaldi en Jan Dismas Zelenka.
De muzikale begeleiding wordt verleend door het inmiddels vertrouwde
NAtionaal Symfonisch KAmerorkest (ook wel kortweg NASKA genoemd) en de algehele leiding is in handen van dirigent Gert J. Hans.
“Wij zijn bijzonder blij dat deze
muziekmiddag in deze prachtige
kerk kan plaatsvinden. Dankzij
de voortreffelijke en enthousiaste
samenwerking met de Stichting
Vrienden van het Monument
Johannes de Doper, zijn we in staat
de grote groep muziekvrienden
en –vriendinnen te ontvangen. Het
wordt een prachtig concert,” aldus
voorzitter Roel Rademaker van
Regiokoor De Ronde Venen.
Aanvang van het concert is om

Lions Abcoude-Baambrugge steunt Scouts
De jaarlijkse erwtensoepactie van
de Lions Abcoude-Baambrugge
was weer een winters succes.
In 7 uur tijd werd maar liefst 1.518
liter heerlijke snert verkocht. Het
belangrijkste deel van opbrengst is
bestemd voor de wederopbouw van
de Panderhorst, het afgebrande clubhuis van de Scouting. Donderdag

15.00 uur. Op het programma
staan: Magnificat in D van J. D.
Zelenka (1679-1745), Kantate
BWV 147, Kantate BWV 75 en
Concert voor hobo en vioolstrijkers
BWV 1060 van J.S. Bach (16851750) en Magnificat RV 610 van
A. Vivaldi (1678-1741).
Toegangskaarten zijn à 16 euro
verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht, Drogisterij De
Bree in Vinkeveen en bij de leden
van het koor.

jl. kreeg Frans Cornelissen namens
de Scouting Abcoude de cheque ter
waarde van 2.250 euro overhandigd
door Jan Popping, de voorzitter van
de Lions Abcoude-Baambrugge.
Cornelissen gaf aan erg blij te zijn
met de bijdrage van de erwtensoepactie, die in feite is gehouden door
de inwoners zelf.
Naast de ondersteuning van de
herbouw van het clubhuis van de
Scouting, is door de opbrengst van de
snertactie ook nog een mooie wens

Op maandagavond 21 februari a.s.
organiseert de VVD afdeling De
Ronde Venen een thema-avond met
als titel: ‘De locale economie en de
ontwikkeling en bereikbaarheid van
bedrijventerreinen’. Gastsprekers
zijn onder meer de Gedeputeerde
Mobili-teit en Economische Zaken
van de provincie Utrecht, Remco
van Lunteren en de Wethouder van
o.m. Economische Zaken, Pieter
Palm. Namens de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het bij
het regioberaad betrokken ondernemersverenigingen spreekt Account
Manager Taco Jansonius. Kortom,
een prima netwerkbijeenkomst voor
locale ondernemers, ZZP’ers en
belangstellenden. Verder dé mogelijkheid om contact te onderhouden
met provinciale en gemeentelijke
bestuurders.
De avond vangt aan om 20.00 uur
en wordt gehouden in Dorpshuis De
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in
Wilnis. Nadere informatie:

www.vvddrv.nl
uit de Wensboom vervuld. De Wensboom is een unieke boom waarin
elke inwoner van onze gemeente een
wens kon deponeren, voor mensen
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Een initiatief dat dikwijls
door de Lions wordt ondersteund,
wederom mogelijk gemaakt door de
vrijgevigheid van Abcoude-Baambrugge. Daarom nogmaals hartelijk
dank voor uw gulle bijdrage dit jaar,
ook namens de Scouts! En… volgend
jaar is er traditiegetrouw erwtensoep
voor het goede doel.
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Onze Toyota Prius topselectie!

€ 12.300,-

€ 6.500,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat
2002, 145.836 km, zilver
Prius 1, airco

Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Comfort
2005, 122.352 km, zilver, cruise control en
2 jr garantie op hybride systeem en accu

€ 15.750,-

€ 14.440,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Comfort
2007, 87.084 km, beige, 4 jaar garantie op hybride
systeem en accu

Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Comfort
2006, 73.645 km, zilvergroen,cruise control en nog
3 jaar garantie op het hybride systeem en accu

€ 16.750,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Comfort
2008, 80.740 km, zilvergroen, 5 jaar garantie op het
hybride systeem en accu

€ 17.945,-

€ 16.945,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Tech Edition
2006, 56.812 km, zilver, camera, full-map nav., keyless
entry en 3 jaar garantie op hybride systeem en accu

€ 14.400,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Comfort
2007, 82.566 km, zilver, cruise control en
4 jr garantie op hybride systeem en accu

Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Tech Edition
2007, 42.640 km, zilver, camera, full-map nav.

€ 18.650,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Tech Edition
2008, 67.186 km, grijs, navigatie, camera

Waarom een
gebruikte Prius?
€ 30.740,-

€ 18.900,Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Tech Edition
2008, 45.013 km, grijs, camera, full-map nav., keyless
entry en 5 jaar garantie op hybride systeem en accu

Toyota Prius 1.8 VVT-i Automaat Aspiration
Solar Roof NIEUW
2011, 0 km, grijs, zilver, Solar roof en schuifdak

- Geen wegenbelasting
- Standaard Automaat
- Verbruik 1 op 23
- Lage afschrijving

Betrouwbaarheid en voordelig
-

De batterij van de Prius is ontworpen om een autoleven lang mee te gaan.
Sinds de introductie van de Prius in 2000 zijn er geen batterijen vervangen omdat ze versleten waren.
De Prius heeft vele onderhoudsvrije componenten en is niet voorzien van een startmotor, dynamo, koppeling en distributieriem.
Doordat de remenergie wordt teruggewonnen gaan de remblokken veel langer mee (tot wel 200.000 km).
De Prius heeft 3 jaar overall garantie (tot 100.000 km) en maar liefst 8 jaar (tot 160.000 km) garantie op het Full Hybrid Systeem
(inclusief de batterij).

Duurzaamheid

- De Duitse TÚV concludeerde onlangs dat de Prius de meest probleemloze auto is met gemiddeld 2,5 x minder storingen en
defecten dan andere auto’s.
- Tot viermaal toe (2006, 2007, 2008 en 2009) winnaar van de Autoweek tevredenheidstroffee in de categorie compacte middenklasse.
- Aan het einde van zijn levenscyclus is een Prius 95% recyclebaar.
- Op het moment dat u, bijvoorbeeld in de file of tijdens stadsverkeer, volledig elektrisch rijdt, is de uitstoot nul.

Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000
Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350

V a n E k r i s a l s h e t o m To y o t a g a a t

DE WEEK IN BEELD
ca Op
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Afgelopen zaterdag
zette Hans van Veen en
DJ Boes Partycentrum
de Meijert weer op de
kaart. Tijdens de altijd
succesvolle 70's & 80's
Party werden de hits uit
het verleden weer naar
boven gehaald. Op 9
april is er een speciale
editie, namelijk een 80's
& 90's Party met DJ
Roel Regelink.
foto's peter bakker

Na een 3-0 overwinning op Abcoude en een 5-3 zege op het team
van AMVJ, is het team HVM meisjes 8D2/3, een samenvoeging uit
de 8D2 en de 8D3, zaterdag jl. kampioen geworden. Gefeliciteerd!

Op zondag 13 februari vonden de laatste wedstrijden van de zaalcompetitie hockey plaats in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. De Dames 2
van HVM wist na overwinningen op Amsterdam (12-1) en HIC (13-3) niet
alleen het zaalkampioenschap binnen te halen, maar ook het magische
getal van de honderdste treffer, gemaakt in de laatste dertig seconden
van de wedstrijd.

In Gala naar het 100 dagen feest op het VLC: geen
Porsche, Ferrari, BMW, Maserati, Jeep, Range Rover,
Mercedes, Limo, Hummer, Bentley of Rolls Royce...!
Life can be so easy!!! Mark, Giovanni, Menno gaan
gewoon op de fiets! Veel succes met jullie examens!!!!

Zaterdag jl. is onder auspiciën van
de Schaakvereniging Amstel en Gein
het schoolschaaktoernooi AbcoudeBaambrugge 2011 gehouden in de
basisschool Pius te Abcoude. Aan
het toernooi deden de basisscholen
CNS, Mondriaan, Paulus en Pius in
Abcoude mee, een deelnemersveld
van tweeënzeventig leerlingen.
Het eerste team van de basisschool
Mondriaan werd kampioen en mag
samen met de nummer 2 (Pius) en 3
(Mondriaan) volgende maand deelnemen aan het regionaal schoolschaaktoernooi in Amsterdam.
Thijmen Wessel van de basisschool
Mondriaan won elke wedstrijd en
mag zich voor het jaar 2011 individueel schoolschaakkampioen van
Abcoude en Baambrugge noemen.
Younes Ouaali van de basisschool
Mondriaan werd na loting de tweede
plaats van het individueel schoolschaakkampioenschap toegewezen.

Zaterdag jl. speelden de mannen van
het Jongens 8D1 team van HVM de
laatste zaalhockeywedstrijden van
dit seizoen. Plaats van handeling was
sporthal De Bloemhof in Aalsmeer. Na
overwinningen op Hermes (Den Helder) 3-2 en 6-0 en op Bloemendaal 1-0 en 9-0, kon de ‘champagne’ ontkurkt worden en de vertegenwoordiger van de hockeybond kon een prachtige beker overhandigen aan de volledig ongeslagen, en dus terechte, kampioenen. Vanaf maart ligt mede vanwege
deze prestatie een nieuwe uitdaging in het verschiet: vervroegd door naar de 11-tallen competitie.
Vanaf nu zullen zij hun krachten gaan meten met tegenstanders op een heel veld. Kortom: geen tijd
om heel lang na te genieten van de zojuist behaalde successen, maar vol aan de bak in de voorbereiding op wat komen gaat.

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!

7

8		

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

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

DE GROENE VENEN

Veenig.nl en de Jongeren Advies Commissie presenteren:

Doe het lekker Zelf!
Een avond over hoe jij je zin krijgt
met behulp van de plaatselijke politiek. Heb jij altijd al die perfecte
festival locatie in gedachten maar
krijg je geen toestemming? Heeft
jouw voetbalclub te weinig geld
voor ballen? Op 24 februari leer
je hoe je geld kunt lospeuteren, je
plannen goedgekeurd kunt krijgen
en wie je daarbij kunnen helpen.
Deze avond is bedoeld voor iedereen van ongeveer 12 t/m 24 jaar. Op
de avond zullen de Jongeren Advies
Commissie, het jongerenwerk en
verschillende plaatselijke partijen
aanwezig zijn. Vanaf 19:00 uur ben

je welkom in dit gezellige informatiecafé, waar de bar geopend is en
de muziek aanstaat. Je kunt hier
luisteren naar de kort en krachtige
uitleg van onze specialisten, die
daarnaast met alle plezier jouw
vragen beantwoorden. Het programma duurt van 19:00 uur tot
21:30 uur en vindt plaats op donderdag 24 februari in JC Allround,
Rondweg 1a, Mijdrecht
Lijkt het je leuk om ook dit soort
dingen te organiseren? Kom dan
onze redactie versterken! Meer info
via info@veenig.nl.

MEEbus in Abcoude

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

HAPPY ME – Stevige
basis voor kinderen
Happy Me is een christelijke
sociaal-emotionele vaardigheidstraining voor kinderen van 9 tot 12
jaar. Deze training is heel geschikt
voor minder weerbare kinderen, die
te maken hebben met ‘pesten’, of
last hebben van faalangst. Daarnaast is de cursus ook preventief en
versterkend van aard, dus geschikt
voor eigenlijk alle kinderen die in
een groep kunnen functioneren.
Er wordt op een speelse en creatieve manier gewerkt met de kinderen,
die leren zichzelf te uitten, en voor
zichzelf op te komen, en naast alle
sociale vaardigheden, komen ook
gevoelens, lastige emoties, leugens
en (Bijbelse) waarheden aan bod.
Bij dit alles ligt het accent op de
mogelijkheden van het kind en op
plezier. Door zo te investeren in een
gezonde en stevige basis waarop
een kind verder bouwt, kan veel
problematiek bij kinderen voorkomen en/of verminderd worden! De
cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten
van 2 uur.
Om echt rendement uit de cursus te
halen wordt ook de thuisbasis van
het kind ingeschakeld in de vorm
van twee ouderavonden.
De cursus start zaterdag 19 maart
a.s. en worden gehouden in ‘De
Weg’, Industrieweg 38F, in Mijdrecht. (ingang links naast Karwei)
Voor meer informatie, kosten,
aanmelden, e.d. www.happymederondevenen.nl, of neem contact op
met Linda Zijl, tel. 0297-272780.

Gezellige en interessante dagtocht bij de 'Paraplu'

Kom mee naar Texel
Een bezoek aan een eiland geeft altijd weer een apart gevoel, alsof je
er echt eens helemaal uit bent. Dat geldt zeker voor een bezoek aan
een waddeneilend zoals Texel. Daar voel je de zee en de wind altijd om
je heen en meestal is het er mooi weer.
Op dinsdag 12
april 2011 organiseert de Stichting 'Paraplu'
een dagtocht
met een luxe en
comfortabele
touringcar naar
dit grootste
waddeneiland.
De gastvrouw tijdens deze dagtocht
is Rita Salceda, die heel enthousiast
vertelt: "We vertrekken al vroeg,
om 8.30 uur, zodat we veel tijd op
het eiland kunnen doorbrengen. Via
de snelweg rijden we naar Texel
en in de bus wordt al koffie of thee
geserveerd met een plak cake,
waarna de veerboot ons naar het
eiland Texel vaart. Op de boot voegt
onze reisgids zich al bij ons en die
gaat tijdens de rondrit alles over
het eiland vertellen en laten zien”.
De rondrit gaat via Oude Schild
naar Oosterend, waar tijden een
korte wandeling de gids alles over
het historische dorp vertelt. In het
plaatsje De Koog wordt gestopt
voor de lunch. Het "Rondje eiland"
wordt vervolgd naar de beroemde
vuurtoren, die wordt bezocht en
waar van een prachtig uitzicht over

het eiland en
de waddenzee genoten
kan worden.
Het laatste
plaatsje is de
"hoofdstad"
Den Burg,
waar de
deelnemers
vrij kunnen rondkijken en nog een
consumptie gebruikt wordt.
“Om 16.00 uur vertrekken we weer
naar het vaste land, richting huis
waar we rond 18.00 uur zullen aankomen” deelt gastvrouw Rita nog
mee en roept idereen op om mee
te gaan omdat het weer gezellig en
interessant wordt.
De prijs voor de complete dagtocht,
inclusief koffie, thee, consumptie en
lunch bedraagt slechts € 40,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis. Via email kan men altijd
terecht op info@stichtingparaplu.nl.

De MEEbus staat dinsdag 1 maart
op het Dr. van Doorneplein in Abcoude. Iedereen met een beperking,
handicap of chronische ziekte kan
in de MEEbus terecht voor informatie en advies. Een gratis gesprek
met een professionele consulent van
MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt
in de bus terecht met vragen over
bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.
Het unieke van de bus is dat je
mensen die nauwelijks weten wat
er mogelijk is, in korte tijd gratis
tips kan geven waar ze ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
Terwijl ze op weg zijn naar de

winkel, loopt een echtpaar langs de
bus waarvan de vrouw chronisch
ziek is. Zij zijn door de chronische
ziekte van mevrouw al jaren niet
meer op vakantie geweest. De
consulent vraagt wat voor wensen
ze hebben. Gezamenlijk wordt er
een gids bekeken. Het echtpaar is
duidelijk onder de indruk van wat
de mogelijkheden zijn. Ze gaan met
informatie weg en komen zonodig
nog terug als ze er niet uit komen. Nieuwsgierig geworden? De
MEEbus komt op dinsdag 1 maart
in Abcoude,
op het Dr. van Doorneplein van
10.00 tot 12.00 uur.

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte.
In de week van 27 februari t/m 5 maart 2011 gaan ruim 65.000 vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van reuma
en artrose. In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met deze
ingrijpende aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is
uw bijdrage hard nodig.
Mensen met reuma hebben vooral
last van pijn en moeheid, beide
onzichtbare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 130
aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een autoimmuunziekte. Dit betekent dat het
natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen)
aanvalt. Hierdoor hebben mensen
met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en

is bewegen pijnlijk. Reuma is een
ingrijpende aandoening, die niet te
genezen of te voorkomen is. Reuma
heb je levenslang en kan jong en oud
overkomen.
Het Reumafonds is dé fondsenwerver
op het gebied van reuma in Nederland en zet zich al 85 jaar in voor de
bestrijding van reuma, het geven van
voorlichting en het behartigen van
de belangen van mensen met reuma.
Daar is veel geld voor nodig. Giro
324, Amsterdam. www.reumafonds.nl

Familieberichten
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Politie nieuws
Wijziging openingstijden
politiebureau Mijdrecht
Het wijkteam De Ronde Venen onderzocht
mogelijkheden om de beschikbare politiecapaciteit in te zetten op tijden en plaatsen
waar dit het meest nodig en effectief is.
Hierbij is ook gekeken naar een mogelijke
aanpassing van de openingstijden van het
bureau voor het publiek. Het bleek dat de
aanloop van bezoekers op maandagavond
minimaal was en vermoedelijk te maken
heeft met de mogelijkheid om van een
aantal feiten aangifte te doen via internet.
Met ingang van maandag 28 februari 2011
wordt de openingstijd van het politiebureau
aan de Anselmusstraat 42 in Mijdrecht

Joke van Leeuwen
Gefeliciteerd!

op maandag gewijzigd. Het bureau is dan
vanaf 11.30 uur geopend tot 20.00 uur. De
openingstijden van dinsdag tot met vrijdag
blijven ongewijzigd, namelijk van 09.00 tot
17.00 uur.
Uiteraard is de politie in geval van nood, bij
heterdaad- en verdachte situaties 24-uur
van de dag bereikbaar via het alarmnummer 112. Wilt u toch op het politiebureau
aangifte doen, dan adviseren wij u om
via het telefoonnummer 0900-8844 een
afspraak te maken. U vermijdt dan wellicht
een lange(re) wachttijd op het politiebureau.

Begraven
Podotherapie gevestigd in Hofland
of
Medisch Centrum te Mijdrecht
cremeren?
De samenwerking versterken tussen verschillende zorgverleners en zorg toegankelijker
maken. Dát is de ambitie van het podotherapeutisch centrum RondOm. Om die reden is
Elles Nuijten van Rondom voortaan onder één dak te vinden met verschillende zorgverleners in Hofland Medisch Centrum.
“Wij zoeken bewust een multidisciplinaire
setting op waarbij nauw contact is met
onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en
wijkverpleegkundigen. Door samen te werken
met andere zorgverleners merken we dat
we een belangrijke speler gaan worden in
de zorg. Anders dan podologen oefenen we
een erkend beroep uit. We zijn opgeleid om
ziektebeelden te herkennen en klachten, die
voortkomen uit een verkeerde stand van de
voet of een verkeerd looppatroon, aan te
pakken, maar ook om mensen met chronische
ziekten als reuma en diabetes te helpen. We
doen ook aan preventieve zorg. Dit gaat een
steeds grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij het
voorkomen van artrose,” aldus Ellen Nuijten,
praktijkeigenaar van RondOm.

Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

hebben we veel kennis in huis. Podotherapeuten die gespecialiseerd zijn in diabetes, of in
sport bijvoorbeeld. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt uit ons patiëntenonderzoek: bijna
tachtig procent is na zes weken tevreden en
klachtenvrij. Bovendien voorkomen we vaak
dat patiënten doorverwezen worden naar het
ziekenhuis. Hierdoor blijven de kosten beheersbaar. De patiënten profiteren daarvan:
ze betalen één tarief voor de hele behandelperiode, ongeacht het aantal consulten.”

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Voor afspraken zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar via ons centrale telefoonnummer: 036-5323464. Ook kunt u afspraken inplannen via onze webagenda op

www.podotherapierondom.nl

Uitvaartcentrum Finnema

“Dankzij de korte lijntjes kunnen veel patiënten op een niet operatieve manier geholpen
worden. En doordat de locatie in Mijdrecht
deel uitmaakt van het grote podotherapeutische centrum RondOm in Midden-Nederland,

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Progression houdt Sing-Along

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.

R.K. Jongerenkoor Progression uit
Mijdrecht/Wilnis houdt een Sing-Along op zaterdag 12 maart a.s. Heb
je zingen altijd al leuk gevonden én
ben je 12 jaar of ouder? Dan is dit
de ideale gelegenheid om het uit te
proberen en mee te komen zingen!
De Sing-Along wordt gehouden in
de R.K. kerk, Driehuisplein 3, te
Mijdrecht. Vanaf 13:30 uur staat
koffie of thee klaar en om 14:00
uur starten de repetities. Er worden
liedjes geoefend die
's avonds tijdens de viering ten gehore worden gebracht. Aan het eind
van de middag is er een generale
repetitie. Er wordt gezorgd voor
soep en broodjes klaar staat. Om

18:30 uur wordt er ingezongen en
om 19.00 uur begint de viering.
Daarna is er gelegenheid om gezellig na te praten. Het lijkt ons erg
leuk als er zoveel mogelijk mensen
mee doen! Jij komt toch ook? Geef
je dan op vóór 1 maart, via het
volgende mailadres: jongerenkoorprogression@gmail.com. Heb je
nog vragen dan kun je altijd even
contact opnemen met Marieke van
Remmen (dirigente) 06-48274441.
Niet mee zingen, maar wel naar
het resultaat komen luisteren kan
natuurlijk ook! Je bent dan van
harte welkom, de viering begint om
19:00 uur in de bovengenoemde
kerk.

Herinnert u zich deze nog?!

‘We maken deel uit van een plakboek’

Ereloge was afgelopen maandag aanwezig tijdens de première en
sprak met Veronica technicus en DJ Ad Bouman (oa. de legendarische
ABTT) en scriptschrijver Dick van den Heuvel.

In de voorstelling zit de zin ‘we zijn onderdeel van een plakboek’.
“Dat is leuk gevonden. De rol van Rob Out wordt gespeeld door Rotterdammer Martin van Waardenberg en Tineke komt op en laat gelijk
een blad met koffie vallen, dan weet je dat je alles met een korreltje
zout moet nemen. Maar zo moet je ook naar de voorstelling gaan.”

350ste uitzending Behind
the Grooves op Rosa FM
Vrijdagavond 18 februari 2011 wordt het radioprogramma “Behind the
Grooves” voor de 350ste keer uitgezonden op Rosa FM, de lokale omroep voor De Ronde Venen. De huidige setting van programmamakers,
Marcel van de Schraaf, Remco Touwtje en Gerrit van de Kolk draait
nog steeds de Oldschool Classics, Rare Grooves en Underground Funk
uit vervlogen tijden, die erg populair waren in de jaren 80 in discotheken over de gehele wereld.

Een musical over Veronica kan niet zonder muziek
“De echte jaren ’60 en ’70 Veronica hits gaan helemaal over in de
musicalhits. Dat is prachtig gedaan.”
Scriptschrijver Dick van den Heuvel: “Ik kreeg van producent de vrijheid om een verhaal te maken over meer dan alleen Veronica geschiedenis (1964-1974), maar ook over het Veronica gevoel binnen de
maatschappij. Ik heb me laten inspireren door Radio Days (film Woody
Allen uit 1987) waarbij hij vertelt over zijn jeugd en de rol van de
radio. Veronica was een baken in de tijd en is onderdeel van de Nederlandse cultuur, de ontwikkeling van de popmuziek en de verhoudingen
tussen jong en oud.”
Herinnert u zich deze nog?! is
op 1 maart te zien in
Schouwburg Amstelveen

www.schouwburgamstelveen.nl
www.herinnertuzichdezenog.nl

Verveel jij je ook zo snel in de vakantie? Zin om iets leuks met familie of vriendjes en vriendinnetjes te
doen? Kom dan naar de familiefilm
in de Veenhartkerk!
Op dinsdag in de herfst- en voorjaarsvakantie wordt een leuke
familiefilm vertoond. Deze films zijn
geschikt voor alle leeftijden. Kom
dus dinsdag 22 februari naar de
Veenhartkerk, Grutto 2a, Mijdrecht.
De film begint om 14.00 uur, de
zaal is open vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt 2 euro voor kinderen
en 4 euro voor volwassenen.
Meer informatie over welke film in
de herfstvakantie wordt gedraaid,
is te vinden op www.veenhartkerk.nl.
Via de website kun je je aanmelden
voor de Veenhartfilmladder. Zo blijf
je automatisch op de hoogte van de
familiefilms.

Een tweede leven voor
Kunst van Zolder

Radio Veronica -het station waar muziek in zit- was in de jaren ’60 en
’70 de enige echte zeezender, waar bijna elke Nederlander naar luisterde. Veronica was ook het symbool van vrijheid, was rebels en tegen
de regels in, maar stond ook voor veiligheid, gezelligheid en nostalgie.
Vijftig jaar na de eerste uitzendingen is nu in het theater de musical
Herinnert u zich deze nog?! te zien, een voorstelling met de ingrediënten van muziektheater, komedie én radio-on-stage, over een zender
met een nieuw elan en een schip vol idealen.

Had je ooit op het schip durven denken dat er in 2011 een musical
zou komen over Veronica?
“Nee, dan had ik ook iedereen voor gek verklaard. Dat wil niet zeggen
dat ik deze musical niks vind, met een kleine cast vind ik dat ze iets
neerzetten. Je kunt geen musical over de geschiedenis van Veronica
maken, dan zit je hier een maand. Het is een beetje spelen met de
gegevens. Ik ben hier naar toe gekomen met als idee: ik laat me verrassen. Het toneel staat vol met mooie oude radio’s en er hangt een
groot doek van het Veronica schip (De Norderney, red.). Eerlijk gezegd
had ik van te voren een kritische en negatieve instelling en in het begin
dacht ik ‘waar gaat dat heen?’, maar het valt me absoluut niet tegen.”

Familiefilm in de
voorjaarsvakantie

Remco Touwtje, Gerrit van der Kolk en Marcel van de Schraaf.
Het programma heeft in bijna zeven
jaar tijd landelijke en buitenlandse
bekendheid gekregen, mede dankzij
een live interview in de studio
van Rosa FM met Louis Johnson
(Brothers Johnson), bekend van
het nummer “Stomp” en niet te vergeten interviews met Larry Dotson
(Bar-Kays), Evelyn “Champagne”
King, Yvonne Gage, Michael Cooper (ConFunkShun), Melba Moore,
Stedman Pearson van “Five Star”,
Teena Marie (bekend van haar
nummer “Behind the Groove”).
“Behind the Grooves” had in een
Amsterdams restaurant tijdens een
etentje een interview met Delroy
Murray van “Total Contrast”, bekend onder andere van de nummers

“Hit and Run” en “Takes A little
Time”.
“Behind the Grooves” is als radioprogramma gestart in 2004 bij
Rosa FM. Vrijdagavond 18 februari
wordt een memorabele avond, want
alle oud- medewerkers en DJ`s van
het radioprogramma zullen aanwezig zijn en ook aan het woord komen. Er zal teruggekeken worden
op 350 keer “Behind the Grooves”.
Om niets te missen, luister dan ook
vanaf 21.00 uur naar Rosa FM via
107.6 Ether, 103.3 op de kabel en
wereldwijd via de internet Hi-Quality video live-stream www.rosafm.nl
of www.behindthegrooves.nl.

Galerie Fort a/d Drecht organiseert
op 5,6,12 en 13 maart voor de
tweede keer 'Kunst van Zolder', de
succesvolle verkooptentoonstelling waar iedereen zijn/haar kunst
kan proberen te verkopen. Een
prima gelegenheid dus om kunst
waar je op uitgekeken bent een
tweede leven te geven. Wie kunstwerken heeft die in aanmerking
komen voor verkoop, kan deze
inleveren tijdens de inbrengmiddag op zaterdag 26 februari van
12.00 tot 16.00 uur in Galerie Fort
aan de Drecht, Grevelingen 50,
Uithoorn.
Kunstwerken die kunnen worden
ingebracht: ingelijste schilderijen/
etsen/gouaches losse etsen/zeefdrukken, beelden steen/brons/
keramiek, glas- en keramische
objecten, gemengde techniek en
dergelijke. Dus géén kunstposters,
kleding, sieraden, meubels, antiek,
boeken, servies, potjes, vaasjes,
schaaltjes en dergelijke. Het is ook
niet de bedoeling dat de mensen
eigen werk inbrengen. De verkoper
kan zelf bepalen welk bedrag ze
voor hun kunstwerk(en) willen hebben. Een tijdens de inbrengmiddag
aanwezige deskundige bekijkt of
het gevraagde bedrag redelijk is. De
uiteindelijke verkoopprijs is hoger
dan de vraagprijs van de inbrenger,
omdat de galerie er nog wat bovenop legt om de kosten te dragen.
Per persoon kunnen maximaal zes
stukken ingebracht worden. Het
inschrijfgeld bedraagt 10 euro per
inbrenger, dus niet per ingebracht
stuk. Hebt u ooit iets gekregen of
aangekocht en bent u er een beetje
op uitgekeken, dan kunt u het
kunstwerk een tweede leven geven
door het in te brengen bij Kunst van
Zolder. Meer informatie op:

www.galeriefortaandedrecht.nl
of bel met Joop Crum:
tel. 0297-521460

DE GROENE VENEN 		

11

Dr. Beeker

Het was niet de baron zelf...
Deze week kwam ik tijdens het boodschappen doen meerdere mensen tegen, die mij complimenteerden met mijn leuke
stukjes. Dat is mooi, ik waardeer het als men mijn verhalen leuk vindt. Ik probeer er ook altijd wat leuks van te maken. Helaas is de werkelijkheid soms wat weerbarstiger, sommig onderwerpen zijn gewoon niet leuk.
Maar dat betekent niet, dat je er niet over zou kunnen schrijven!
Dit verhaal gaat over een recent in een medisch tijdschrift gepubliceerd verhaal, geen leuk verhaal en voor mij
behoorlijk aangrijpend. De reden daarvoor zal ik voorzichtig uit de doeken doen.

Een jongetje van zes maanden oud
wordt via 112 aangemeld; er is
sprake van een mogelijke reanimatie. De ouders hebben gebeld,
omdat het kindje gedurende 5
minuten in de box liggend niet
meer ademde. Uit de anamnese (de
vragen die artsen stellen) bleek dat
er voor de ademstilstand sprake
was van trekkingen met de armen
en benen.
De ambulancebroeders vinden bij
aankomst een baby met een gegeneraliseerd epileptisch insult. Dat
betekent dat het kind tekenen van
epilepsie vertoont, met schokken
van de armen en benen, bewusteloosheid en verder met een normale
hartslag. Technisch gezien geen
reanimatie dus, maar wel behoorlijk schrikken. Iedereen die wel
eens iemand met epilepsie heeft
gezien, weet dat het er behoorlijk
eng uit ziet. De ambulancebroeders
geven het kind een injectie met een
spierverslapper, normaal gesproken
is dat voldoende om de epilepsie te
stoppen, maar dat werkte niet.
Het kind wordt opgenomen en met
alle toeters en bellen en diverse
medicijnen uiteindelijk in een
universiteitsziekenhuis geplaatst.
In dit ziekenhuis wordt natuurlijk
onderzoek gedaan naar de oorzaak
van de epilepsie, normaal gesproken is er sprake van een kleine
elektrische storing in de hersenen,
die vaak veroorzaakt wordt door
een beschadiging in die hersenen.
Bij dit kind blijken bij bloedonderzoek, CT-scan en andere scans
geen afwijkingen. Vervolgens wordt
gezocht naar een infectie; een hersenvliesontsteking kan ook epilepsie
veroorzaken. Er wordt hersenvocht
afgenomen en voor de zekerheid
worden antibiotica en anti-virus

medicijnen toegediend.
Je moet je voorstellen dat dit geen
sinecure is, de medicijnen die hiervoor bestaan zijn voor volwassenen
en de doseringen zijn voor zo’n
kleine gup lastig in te schatten.
Gelukkig knapt het kind wel op en
daarmee is de diagnose epilepsie
door een infectie eci (dat staat voor
'e causa ingnota' ofwel 'wij weten
het ook niet') gesteld. Nadat het
kind weer herstellende is, wordt
het overgeplaatst, maar krijgt op
de zaal weer een insult. Nu blijkt
het bloedonderzoek wel afwijkend,
maar wat wil je als je zo’n kindje
volpompt met medicijnen?
Het kind knapt weer op en mag
naar huis (er zijn inmiddels al zes
weken overheen gegaan); echter
de dag van thuiskomst ontwikkelt
zich weer een epileptisch insult. Nu
is het nog ernstiger, er zijn tekenen
van hersenbeschadiging, sommige
functies zoals het aansturen van de
spieren werken niet goed meer en
ook ontstaan er spontane onwillekeurige trekkingen. Maar gelukkig
herstelt het kind ook weer, kan je
nagaan hoe flexibel zo’n kind is!
Tijdens de opname, net na het
bezoekuur, ontstaat er opeens een
hartstilstand. Nu moet het kind
worden gereanimeerd en tijdens het
reanimeren komt er maaginhoud
terug. Deze maaginhoud ruikt zoet
en is roze. De maag moet worden
leeggepompt en na onderzoek blijkt
de maaginhoud voor een groot deel
uit ethanol (antivries) te bestaan.
De recherche wordt ingeschakeld
en na verhoren blijkt de vader de
dader, hij heeft het kind in wisselende hoeveelheden antivries
toegediend...
Het Münchhausen-by-proxysyndroom is een ziektebeeld, waarbij
iemand (meestal vader of moeder)
opzettelijk (by proxy betekent via
een tussenpersoon) een naaste, die

‘De Winkelbuurt’ loopt twee jaar vertraging op
De Raad van State heeft het raadsbesluit vernietigd om het bestemmingsplan voor De Winkelbuurt in Abcoude
vast te stellen. Hierdoor loopt de
ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk vertraging op. Het college van de
gemeente De Ronde Venen betreurt
de ontstane situatie en richt zich op
reparatie van het bestemmingsplan.
De start van de woningbouw wordt
hierdoor ongeveer twee jaar vertraagd.
De Raad van State heeft in december drie uitspraken gedaan over De
Winkelbuurt:
1. Het besluit ‘Hogere waarde’,
waarin hogere geluidswaarden voor
de nieuwe wijk zijn vastgesteld, is
vernietigd. De Raad van State heeft
geconcludeerd dat de gemeente geen
rekening heeft gehouden met de
jongste akoestische onderzoeken van

Rijkswaterstaat in verband met de
verbreding van de A2.
2. Door de vernietiging van het besluit
Hogere waarde is ook het bestemmingsplan vernietigd. De andere
bezwaren tegen het bestemmingsplan
zijn afgewezen.
3. Het projectbesluit ‘Ophoging’, om
het terrein op te hogen en voor te
belasten, is in stand gebleven. Voorbereidende werkzaamheden op de
bouwlocatie worden daarom volgens
planning uitgevoerd.
De Winkelbuurt voorziet in de lokale
woonbehoefte van diverse doelgroepen. Op de bouwlocatie van 15,8
hectare zullen ongeveer 200 sociale
huur- en koopwoningen, eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen
en vrijstaande woningen worden
gerealiseerd.

aan diens zorg is toevertrouwd,
schade toebrengt of daarbij een
ziekte voorwendt. De Baron van
Münchhausen etaleerde volgens het
verhaal zijn ingebeelde ziektes en
aandoeningen nogal uitvoerig en
bij een ingebeelde ziekte spreken
we dus over het syndroom van Van
Münchhausen. De gedachte is, dat
dit psychiatrische beeld de zieke
(de veroorzaker) in een verzorgende rol laat zien waardoor die
waardering en aandacht oogst.
Jaarlijks worden in Nederland ruim
16.000 kinderen het slachtoffer van
mishandeling. De schatting is dat
het werkelijke aantal een factor
zeven hoger ligt (rond de 100.000).
Van deze enorme aantallen is 0,2%
slachtoffer van het van Münchhausen-by-proxysyndroom, dat zijn er
in Nederland dus altijd nog 31 per
jaar! En dan moet je weten dat het
vrijwel nooit herkend wordt; wie
verdenkt nou de vader of moeder
van zo’n kindje?
Afgezien van de ziektes die het kind
zelf heeft, of lijkt te hebben, kan je
aan de ‘verdachte’ ouders wel wat
zaken herkennen;
-Het verhaal bij de ziekte klopt
niet, omdat het feitelijk onjuist is of
omdat het iedere keer weer anders
verteld wordt.
-Het ziektebeeld verergert bij een
dreigend ontslag uit het ziekenhuis
of bij stoppen van de behandeling.
-Er is sprake van onbegrepen
sterfte- of ziektegevallen in de
familie.
-Wat mij het meest aanspreekt, is
de schijnbare gelatenheid waarmee
de vader of moeder de toch vaak
ernstige ziekte over zich heen lijkt
te komen, alsof het allemaal maar
normaal is!
En daar komen we dan bij mijn persoonlijk verhaal; ik heb dit een keer
meegemaakt in mijn praktijk. Het

verhaal lezende, kreeg ik het gelijk
warm, het lijkt zo op wat ik heb
meegemaakt met mijn patiënten. Ik
wist bijna zeker dat er sprake was
van een van Münchhausen-by-proxy.
Ook in dit geval werd het kind ernstig ziek, eigenlijk op onverklaarbare gronden en bleek het verhaal
niet consistent. De moeder speelde
de ‘belle maladie’ en dat maakte
me argwanend. Maar wat doe je
dan? Je kunt niet voor rechercheur
gaan spelen, de geconsulteerde
specialisten kunnen slechts beamen
dat het een uitzonderlijke ziektegeschiedenis betreft. Maar de
bewijslast blijft aan mijn kant.
Uiteindelijk ben ik er met deze ouders niet uitgekomen, nadat hen de
grond te heet onder de voeten werd
zijn ze verhuisd. Ik heb de nieuwe
huisarts gebeld en mijn zorgen
verteld; toen ze daar aankwamen,
namen ze gelijk weer een andere.
En zo gaat het heel vaak helaas,
van de meer dan tien meldingen die
ik bij het AMK (algemeen meldpunt
kindermishandeling) heb gedaan
resulteerde dat tien keer in een
uitschrijving uit de praktijk, of zelfs
een verhuizing naar een ander deel
van het land.
Tegenwoordig is het AMK gelukkig wel vasthoudender en worden
de ouders toch gevolgd, maar ook
dan blijft het moeilijk om iets te
bewijzen.

Dinsdag 22 februari

Thema-avond
Lymfoedeem bij
Inloophuis ’t Anker
Op dinsdagavond 22 februari
organiseert Inloophuis ’t Anker
een gratis informatiebijeenkomst
over lymfoedeem.
Huidtherapeute Annieke de
Grood gaat dieper in op de aandoening en legt uit hoe de huistherapeut lymfoedeem behandelt.
Ook laat zij aanwezigen zien
welke oefeningen bevorderend
werken op de lymfafvloed.
Bij lymfoedeem is sprake van
zwelling. Vaak gaat de vorming
van het oedeem samen met
een vermoeid gevoel van spanning in de huid van bijvoorbeeld
arm, borst of been. Soms gaat
dit gepaard met pijnklachten.
Lymfoedeem treedt meestal op na
een beschadiging van lymfvaten
of lymfklieren als gevolg van een
operatie of bestraling, en wordt
veroorzaakt door vochtophoping.
Huidtherapeut Annieke de Grood
uit Vinkeveen heeft in haar praktijk
veel ervaring opgedaan met de behandeling van lymfoedeem. Naast
een inleiding en behandeling door
oefening beantwoordt zijn deze
avond vragen uit de zaal.

Datum: dinsdag 22 februari a.s.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open en
koffie vanaf 19.30 uur).
Einde: ca. 22.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Inloophuis 't Anker, 		
(kantine SV Argon),
Hoofdweg 85A, Mijdrecht

Jaco Beeker

Regionaal Inloophuis ’t Anker
biedt al bijna zeven jaar een open
huis aan mensen met kanker, hun
naasten en nabestaanden, waar zij
alleen of met anderen in een rustige
sfeer kunnen ontspannen, contacten
met lotgenoten kunnen hebben,
informatie kunnen uitwisselen en
aan activiteiten kunnen deelnemen.
Regelmatig worden er ook themaavonden georganiseerd. Elke dinsdag van 10-16 uur en donderdags
van 10-15.30 uur kunt u terecht.
Kijk voor actuele informatie op

www.drbeeker.nl

www.inloophuishetanker.nl

Helaas dus geen ‘leuk’ verhaal, ik
hoop dat de lezer zijn ogen open
houdt en open staat voor signalen
van kindermishandeling.
Melding kan via het AMK op 0900123 123 0

info@drbeeker.nl

Gemeente investeert in dorpshuizen
Ondanks de moeilijke financiële
tijden en de voorgenomen bezuinigingen, wil het college van De
Ronde Venen de mogelijkheid open
houden in de vitaliteit van de kernen
te investeren. Het doel is om de
identiteit van kernen te behouden en
alle kernen levendig en leefbaar te
houden. Daarbij zijn goede voorzieningen onmisbaar. Dorpshuizen hebben een belangrijke functie voor de
leefbaarheid en sociale samenhang in
kernen en vervullen vooral in kleine
kernen vaak een centrale rol. Om de
dorpshuizen die functie te kunnen
laten vervullen, stemde het college
van B&W in met de vernieuwing en
uitbreiding van zowel De Vijf Bogen
in Baambrugge als De Springbok in
De Hoef. Beide dorpshuizen voorzien in tal van (sociale) activiteiten
voor verenigingen, organisaties

en scholen. Het college van B&W
besloot idaarom in de vergadering
van dinsdag jl. om de gemeenteraad
voor te stellen Stichting Dorpshuis
Baambrugge en Stichting Gemeenschapshuis De Hoef een investeringssubsidie toe te kennen van respectievelijk 236.000 en 67.500 euro. Naar
verwachting besluit de gemeenteraad
in de vergadering van maart over de
toekenning van de investeringssubsidies voor uitbreiding en renovatie van
de dorpshuizen.
De mogelijkheid bestaat dat ook
aanspraak gemaakt kan worden op
subsidiegelden van de EU. Wethouder
Erika Spil (Samenleving) is zeer te
spreken over de aanpak van Stichting Gemeenschapshuis De Hoef:
“Gezien de huidige noodzaak tot
bezuinigingen, is deze stichting een
mooi voorbeeld van een organisatie

die zelf actief op zoek gaat naar
financieringsmogelijkheden. En met
een relatief geringe bijdrage van de
gemeente, kunnen nu de benodigde
aanpassingen gerealiseerd worden
waarmee een levendig dorpshuis haar
taak kan blijven vervullen, nu en in de
toekomst.”
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Geef inbrekers geen kans in de Krokusvakantie
Uit onderzoek komt steeds weer naar voren dat het merendeel van
de woninginbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Een
vakantieperiode, waarbij duidelijk zichtbaar uw woning verlaten is, geeft
de gelegenheidsinbreker vrij spel. Met de Krokusvakantie in het vooruitzicht, geeft de politie een aantal tips om woninginbraak zoveel mogelijk
te voorkomen.
Er is veel dat u zelf kunt doen om de kans op diefstal uit uw woning zo
klein mogelijk te maken. U sluit natuurlijk uw huis af als u het verlaat.
U zorgt er waarschijnlijk ook al voor dat de post niet in zicht blijft liggen
als u op vakantie bent. Maar er zijn nog veel meer manieren om inbraak
in uw woning te voorkomen. Een aantal worden in de onderstaande
checklist genoemd.

CHECKLIST VEILIG WONEN
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een Politie
Keurmerk Veilig Wonenerkend beveiligingsbedrijf. (zie
hiervoor: www.politiekeurmerk.nl)
• Sluit ramen en deuren altijd af.
Vergeet het nachtslot van de
voordeur niet, als u gaat slapen of
weggaat.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor
geschikt slot aan.
• Haal de sleutel uit de binnenkant
van het slot.
• Sleutels buiten verstoppen is niet
handig. Deurmat en bloempot zijn
geen ‘geheime plaatsen'.
• Hang geen adreslabel aan uw
sleutel(bos).
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid
geld in huis heeft.
• Berg waardevolle papieren en
sieraden goed op in een kluisje of
huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Plak geen afwezigheidsbriefje
op uw deur en vermeld niet op
internet (bv. MSN, Hyves etc.) dat
u afwezig bent.
• Zorg voor een bewoonde indruk;
laat planten staan en gebruik een
tijdschakelaar voor uw verlichting.
• Inbrekers houden niet van
verlichting. Zorg voor voldoende
buitenverlichting; er wordt vaak
ingebroken aan de achterzijde.
Denk b.v. aan een schemerschakelaar of een schrikschakelaar.
• Plaats waardevolle spullen, maar
ook uw autosleutels, uit het zicht
van voorbijgangers.
• Graveer postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen, leg ze digitaal vast of denk

aan moderne technieken, zoals
microdots.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk
is; zet ladders en vuilcontainers
weg.

OP VAKANTIE?
• Vraag uw buren om uw huis in
de gaten te houden.
• Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter.
• Zorg er voor dat ze in geval
van nood uw woning in kunnen
(reservesleutel).
• Laat uw post ophalen en uit het
zicht leggen.

WAT TE DOEN ALS U ONVERHOOPT
GETUIGE OF SLACHTOFFER BENT VAN
EEN INBRAAK OF DIEFSTAL UIT UW
WONING?
• Ziet u de daders? Ziet u verdachte omstandigheden? Bel direct
het alarmnummer 1 1 2.
• Onthoud het signalement van
de daders en dat van hun evt.
voertuig.
• Noteer het merk, kleur en kenteken.
• Kijk waar de daders of verdachte
personen naar toe vluchten.
• Mocht u slachtoffer zijn van een
inbraak of diefstal uit uw woning
doe dan ALTIJD aangifte.
• Bel 0900-8844 voor nadere
informatie of ga langs bij het
politiebureau bij u in de buurt.

DENK ERAAN: BLIJF KALM, DENK AAN
UW EIGEN VEILIGHEID EN NEEM GEEN
ONNODIGE RISICO'S

Makelaardigheden
De ‘warme’
sneeuwbal...

U kent het waarschijnlijk wel:
het sneeuwbaleffect. Ongeveer
een half jaar geleden trok ik de
stoute schoenen aan. Ik zocht
contact met een verkoper, die
zijn huis al sinds geruime tijd
aanbood via het land van makelaars. Laten we maar zeggen, een
makelaar die op de achtergrond
aanwezig is, maar waar je zelf
als verkoper het heft in handen
neemt...
Wat ging hier aan vooraf: een
cliënt van me, een stel dat al
wat langer op zoek was naar
een grotere woning in Mijdrecht,
schakelde mij in bij de begeleiding
van de aankoop. Tijdens één van
de landelijk georganiseerde NVM
open huizen dagen waren Claas

en Maria (laten we ze zo maar
noemen) samen al een keer gaan
kijken. De verkoper had daarna
ook contact met hen gelegd en
gevraagd naar hun interesse.
Claas en Maria lieten weten met
hun eigen makelaar te willen
overleggen. Dat zag de verkoper
niet zitten; hij was niet zo gecharmeerd van makelaars… Nadat we
met elkaar ons plan van aanpak
hadden gemaakt en onze strategie
hadden bepaald, nam ik, zoals gezegd, contact op met de verkoper
om een afspraak te maken voor
bezichtiging.
Samen met Claas en Maria werd
ik rondgeleid door de verkoper.
Met samengeknepen billen heb ik
alles zo goed mogelijk bekeken.
De verkoper had vanzelfsprekend
de regie, maar toch lastig als je
te ‘gast’ bent en niet op je eigen

Eersteprijs winnaar van de Pool ECO ATTITUDE AWARD Piscine 2010 beurs in Lyon

Evolution Spas te Vinkeveen wint titel
"Meest ecologische spa ter wereld"
Evolution Spas uit Vinkeveen is trots. Trots op het feit dat zij als bijzonder Nederlands innoverende onderneming, op de grootste spa- en zwembadbeurs ter wereld (Le salon mondial du spa et de la piscine privée te
Lyon), de ' Eco Pool Attitude' prijs hebben gewonnen voor de meest ecologische spa/jacuzzi ter wereld. En
dat tussen 653 deelnemers op 32.000 m2 tentoonstellingsoppervlakte. “Niet niks” aldus het bedrijf.
De uiterst professionele vakjury,
bestaande uit de gerenommeerde
experts Jean-Pierre Pech, Christian
Blery, Henry Peruchon, Louis Salvador en Cyril Bianchin heeft onze
Evolution Spas deze wereldprijs
uitgereikt.
Wat is er dan zo bijzonder aan de
Evolution Spas-spalijn zult u zich
misschien afvragen?
Enkele bijzondere kenmerken.
1. U hoeft bij deze spas geen chloor
meer te gebruiken!
Een 3zone® filtering garandeert
het helderste water.
2. Tot 65% energiebesparing door
eco smart waterpomp! U bespaart al snel honderden euro’s
per jaar op uw energierekening!
3. Alle Evolution Spa's zijn uitgerust
met de nieuwste generatie jets.
Deze jets zijn zelfreinigend en
gebruiken een roestvrijstalen
naald om te roteren.
4. Er worden alleen SpaNet besturing en pompen gebruikt.
Deze Australische besturing is
uiterst gebruiksvriendelijk en de
zuinigste besturing ter wereld!
5. Led-verlichting tot wel 30 kleuren (inclusief wit licht). Uniek
Aquavibe soundsystem (geluidssysteem voorzien van vibro-speakers).
Deze spa’s zijn voorzien van een
compleet programmeerbare
besturing, in combinatie met een
aangestuurde warmtepomp. Een
elektriciteitsbesparing van minstens
70%. Maar dat is niet alles: ze

vertrouwde manier een huis kunt
bekijken. Dit mocht de pret niet
drukken. Na afloop nam ik samen
met de kijkers de belangrijkste
punten door en was onze conclusie
dat het een mooi ruim huis was
met vooral heel veel mogelijkheden.
De onderhandelingen werden
gestart; het was niet eenvoudig.
We hebben gestreden als tijgers
kan ik u zeggen, maar uiteindelijk
–ik meen wel een maand of twee
later– waren we eruit! Na het
voeren van diverse gesprekken met
de verkoper was zijn beeld van de
makelaar gelukkig ook weer wat
positiever.
Iedereen gelukkig: de verkoper
zijn huis verkocht aan blije kopers
met die eigenwijze makelaar.
De verkoper was uiteindelijk zo
tevreden over de gehele gang van
zaken, dat ik een prachtige bos
bloemen kreeg! En als iemand een

zijn uitgerust met een filtersysteem
van 1 micron (daar waar 50 à 60
micron normaal is), voorzien van
zilver-ionen.

Overtuig uzelf tijdens
onze openingsdagen
op 26 en 27 februari.

Onze openingstijden vanaf 1 febr:
Maandag: open op afspraak
Dinsdag:
13.00 – 17.00 uur
Woensdag: open op afspraak
Donderdag: 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag:
13.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 11.00 – 17.00 uur
Zondags: 12.00 – 17.00 uur

Daarnaast een UV systeem en een
extra desinfectering door een ozone
systeem met speciale mix kamer.
Deze drie tezamen zorgen ervoor
dat het gebruik van chemicaliën tot
een minimum beperkt kan worden.
En met het door Evolution Spas
ontwikkelde Aqua-Perfect zijn deze
zelfs geheel overbodig.
En... Aqua-Perfect is 100% biologisch afbreekbaar.
Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om
Aqua-Perfect bij u te introduceren. Een onderhoudsproduct dat
100% biologisch afbreekbaar is en
absoluut 100% Chloorvrij! Alleen
verkrijgbaar bij Evolution Spas.
De Aqua-Perfect voordelen :
• Kristalhelder water
• Geen chloor meer nodig en dus
ook geen chloorlucht
• Geen extra chemicaliën nodig
• 100% biologisch afbreekbaar
• Zorgt voor een zachte huid
Geen gezondheidsrisico

Clasique Wellness
Evolution Spas,
Spoorlaan 39d
3645 EK Vinkeveen
Tel: 0297-266640
www.evolution-spas.nl

goede makelaar nodig zou hebben, zou hij als Vida ambassadeur
optreden. Aardige woorden!
Nog voor de overdracht een feit
was, kreeg ik een mailtje van
de verkoper, dat hij iemand had
gesproken die misschien wel een
makelaar nodig had... Kort daarna
volgde een telefoontje van iemand
die graag eens even met mij wilde
praten over zijn huis; wat tips voor
als hij misschien zijn huis ging
verkopen. U voelt ’m al rollen…:
van het één kwam het ander.
Op de dag van de overdracht van
de aangekochte woning in het
begin van de straat, ging ik op
bezoek bij de mensen aan het eind
van de straat. De beslissing om te
verhuizen is inmiddels genomen
en wij hebben weer een fijn huis
kunnen toevoegen aan de verkoopportefeuille.
En dat voelt als een warm bad;
iemand die tevreden is, heerlijk.
Maar als dat ook gedeeld wordt

en je daardoor voor een ander ook
aan de slag mag, voel je je echt
de koning te rijk. Bedankt ambassadeur!
En Claas en Maria natuurlijk ook.
Want zonder hun koopbelangstelling was het waarschijnlijk heel
anders gelopen voor mijn ambassadeur...
Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297-212987
www.vidamakelaars.nl
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Soos ‘De Cirkel’ houdt haar elfde playbackshow:

“Dit jaar doen vier jongens in glitterjasjes De Toppers na”
Het Eurovisie Songfestival is weer in aantocht! Het grote spektakel in
het Duitse Düsseldorf laat nog even op zich wachten, maar stichting
Soos ‘De Cirkel’ is er al helemaal klaar voor. Op vrijdag 11 maart geven
de verstandelijk gehandicapten die bij deze stichting zijn aangesloten
een spetterend optreden in De Meijert in Mijdrecht. Vrijwilligster
Angela van Adrichem: “Eens in de twee jaar organiseren we een playbackshow. Dit wordt alweer de elfde editie en welk thema past er nu
beter bij zo’n muziekspektakel dan het Songfestival?”
door valérie sambrink sanderink foto peter bakker

Stichting Soos ‘De Cirkel’ is opgericht om de gehandicapten in De
Ronde Venen te vermaken. Angela
is een vrijwilligster van het eerste
uur. Ze vertelt: “In november 1987
verscheen er een artikel in de
krant. Het was een oproep waarin
je werd gevraagd om vrijwilliger te
worden met als doel gehandicapten
in de omgeving meer recreatie te
bieden. Mijn man werkte toen met
een verstandelijk gehandicapte
jongen samen. Ik sprak die jongen
op verjaardagen en andere feestjes
en ik kon altijd wel goed met hem
overweg. Ik besloot een poging te
wagen en ging naar de avond voor
vrijwilligers. Daar werd verteld
wat de plannen waren. Na een paar
van zulke avonden dunde het animo
steeds verder uit. Uiteindelijk
bleef er een klein groepje over dat
daadwerkelijk aan de slag ging. In
april 1988 vond de eerste gezellige avond voor de verstandelijk
gehandicapten plaats en nu, zo’n 23
jaar later, worden die avonden nog
steeds gehouden. Elke dinsdagavond
komen we bij elkaar. Inmiddels
hebben we al zo’n zeventig leden.
Samen met zes andere vrijwilligsters en één mannelijke vrijwilliger
organiseer ik allerlei activiteiten.
Hierbij heeft ieder zijn eigen taken.
Ik ben goed in organiseren. Daarom
ben ik coördinator en zit ik in het
bestuur. Anderen zijn weer veel creatiever dan ik. Zo vullen we elkaar
aan en kunnen we elke week weer
voor ongeveer vijf activiteiten per

avond zorgen. De ene keer kunnen
de leden darten, muziek maken,
knutselen en spelletjes spelen, de
andere keer is er een discoavond.
Sommigen vinden het leuk om aan
verschillende activiteiten mee te
doen, anderen zitten liever rustig
te knutselen voor de tv. Er is altijd
voor iedereen wel iets leuks om te
doen.”
Oefenen
In totaal zullen er op vrijdag 11
maart zo’n zestien acts op het
podium neergezet worden. Angela:
“Er doen zeker vijftig leden aan
deze wedstrijd mee. Vaak wil het
overgrote deel meedoen. Om het
aantal optredens beperkt te houden
hebben we besloten om groepjes
te maken. Na de pauze is er zelfs
één grote groep van zo’n vijftien
deelnemers. Zo kunnen er zoveel
mogelijk leden meeplaybacken.”
Het gezegde ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ gaat bij de
playbackshow van Soos ‘De Cirkel’
zeker op, maar dat betekent niet
dat er niet fanatiek geoefend wordt.
Angela: “In september beginnen
we al met de voorbereidingen.
Dan bedenken we het thema en
maken we een lijst met liedjes.
De deelnemers variëren erg in
leeftijd. De jongste is rond de 16 en
de oudste is de 60 al voorbij. Dat
maakt het maken van de liedjeslijst
soms wel moeilijk. Eén criterium
staat vast: het publiek moet mee
kunnen dansen en zingen of er in

Van Alphense poffertjes tot Burgerveense paling

Van Streek #4 weer vol
bijzonder gewone streekgenoten
De leukste poffertjesbakkers van
de streek komen uit Alphen aan
den Rijn; de lekkerste paling wordt
gerookt in Burgerveen; de liefste
kleindieren zijn tentoongesteld in
Boskoop en voor de leukste etentjes
moet je naar Kaag eiland. In de
nieuwste Van Streek #4, die op 11
februari is verschenen, staan naast
prachtige verhalen van bijzonder
gewone mensen in het Groene Hart
ook hele lekkere streektips.
Van Streek is een boekazine, een
magazine in
de vorm van een
boekje,
dat de
verhalen
vertelt
van
bij-

zonder gewone mensen in het
Groene Hart. Het wordt gemaakt
door streekgenoten, met passie voor
dorpsfiguren en mensen die de streek
kleuren. Fotograaf Maarten Koch en
redacteur Anne-Lotte Paymans hebben veel plezier in het samenstellen
van de verhalen en streektips. “We
komen overal, bij mensen thuis aan
de keukentafel, of staan tot onze enkels in een drassige polder. Iedereen
doet zijn verhaal op een bijzonder
hartelijke manier. Zo maken wij een
mooi overzicht van de streekgenoten
die we allemaal wel willen leren
kennen.”
Streekuitbreiding
Liefhebbers van het Groene Hart
hebben extra naar deze nieuwe editie
uitgekeken, want Van Streek heeft
haar verspreidingsgebied uitgebreid.
Koch: “Ik kom met mijn camera
overal, dus ook in het zuidelijkere
gedeelte van het Groene Hart. Voor
deze Van Streek fotografeerde ik

Vlnr. Angela van Adrichem, Jan Breewel, Joke van der Griend, Jopie Breedveld, Map Spaargaren, Gerda van Beek, Karin
Balvers.
ieder geval enthousiast van worden.
Als de liedjes over de deelnemers
verdeeld zijn, beginnen we met oefenen. Ik zorg dat ze allemaal een
CD’tje met het liedje erop krijgen.
Deze krijgen ze mee om thuis af te
spelen. Door vaak naar het liedje te
luisteren, onthouden ze de tekst en
kunnen ze beter playbacken. Ook
op de Soosavonden wordt er flink
geoefend. Daarbij merk je meteen
dat er sloddervossen bij zitten, want
het komt nog wel eens voor dat
één van onze artiesten zijn of haar
CD’tje is kwijtgeraakt. Dan zie je
hoe belangrijk de begeleiding is
er regel ik weer een nieuw CD’tje.
Naast de muziek verzorgen we ook
de outfits. Zo hebben we dit jaar
vier jongens die De Toppers na gaan
doen. Daar horen natuurlijk mooie
glitterjasjes bij. Voor de visagie en
kapsels hebben we een kapster en
oud vrijwilligsters die dit al jaren
doen. Aan alles wordt gedacht.”

twee dames in Vlist. Zij hadden
ongelooflijk veel ringen en armbanden om.” Paymans vult aan: “Dan ga
je daar langs en blijken die mensen
ook nog eens 10 jaar in een tram
te hebben gewoond.” Het verspreidingsgebied van Van Streek loopt nu
tot aan de Lek. Paymans: “Uit de
Krimpenerwaard en Lopikerwaard
zullen, naast de dames uit Vlist, nog
vele verhalen van bijzonder gewone
mensen volgen.”
Van Streek #4 is nu te bestellen via
www.vanstreek.nu en kost slechts een
tientje. Kijk ook voor verkooppunten
en meer informatie op de website.

De show
De playbackshow begon eerst heel
klein in het Prinsenhuis. Het aantal
bezoekers steeg nauwelijks boven
de vijftig man uit. Inmiddels is de
show uitgegroeid tot een groot evenement in De Meijert met wel viertot vijfhonderd bezoekers. Angela:
“Vorige keer moesten om 19.50
uur de deuren al dicht. Er mochten
niet meer mensen in vanwege de
brandveiligheid. Zo zie je dat we
steeds professioneler worden. We
hebben nu ook een presentator,
Hans van Veen, die belangeloos de
avond aan elkaar kletst. In de jury
zitten drie mensen. Makelaar Peter
van Rossum is de voorzitter. Hij zit
ook bij de Rotary en die sponsoren
jaarlijks ons gehele kerstdiner. De
andere twee juryleden van dit jaar
zijn Dorien Ros en Dick Roodenburg. Elk jaar doen Dorien en een
ander jurylid twee typetjes na. Dit
jaar kruipen zij in het kader van
het songfestival in de huid van het

duo Saskia en Serge. Dansschool
Nicole zorgt voor wat meer bekijks
op het podium. Op de avond van de
playbackshow worden de bezoekers getrakteerd op koffie met een
koekje en bittergarnituur. Zo wordt
het een mooi avondje uit. Wij als
vrijwilligers genieten natuurlijk
evenveel als de deelnemers op het
podium. Elk jaar weer zijn ze bij
het daadwerkelijke optreden nèt
iets beter dan tijdens de repetities.
Dan kijken we elkaar glunderend
aan: het is gelukt! Dat zijn de
mooie momenten.”
Wilt u ook de playbackshow van
Soos ‘De Cirkel’ bijwonen? Kom
dan op vrijdag 11 maart naar Partycentrum De Meijert te Mijdrecht.
Aanvang om 20.00 uur, opening
zaal om 19.15 uur. De entree is gratis. Wilt u toch een bijdrage geven,
dan kan dit via de fooienpot bij de
ingang van de zaal.

Politie nieuws
Twee minderjarigen
aangehouden voor
diefstal Vinkeveen
De politie heeft zondag 13 februari
twee jongens van 11 en 15 jaar
uit Vinkeveen aangehouden achter
jachthaven Borger in Vinkeveen
omdat zij verdacht worden van
diefstal.
Een getuige had rond 10.30 uur

gezien dat de jongens met een
bootje waren afgemeerd bij een
prive terrein. Vervolgens zag de
getuige dat de jongens een accu
in het bootje laadde. De getuige
sprak de jongens hierop aan en
belde de politie.
De jongens zijn door agenten naar
het bureau gebracht waar procesverbaal is opgemaakt. Beiden
zullen een passende straf krijgen.
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Rondeveners op de Weissensee
De afgelopen weken waren in deze krant enkele deelnemers aan de Alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee te zien. De heer Van Scherpenzeel stuurde een overzichtje van alle Rondeveners die aan dit
evenement deelnamen, compleet met afstanden en tijden.
Hulde voor dit initiatief!
1e tocht op 25 januari 2011		
Jan v. Breukelen Wilnis		
200 km
Kees Bos		
Loenersloot
200 km
Johanna de Boer Mijdrecht
100 km

10.47.01
07.53.27
08.01.42

2e tocht op 28 januari 2011
Kees Bos		
Loenersloot
Piet v.Scherpenzeel Mijdrecht
Jan v.Breukelen Wilnis		
Rene Boot
Vinkeveen
Edwin Pappot
Vinkeveen

200 km
200 km
150 km
200 km
200 km

07.51.16
08.35.01
07.57.48
09.51.53
10.48.00

3e tocht op 01 februari 2011
Jos Pronk
Abcoude		
Philip v. Aerssen Abcoude		
Sjaak de Groot Mijdrecht
Gerard de Jong Mijdrecht
Herman Versteeg Mijdrecht
Piet v.Scherpenzeel Mijdrecht
Cees de Jong
Wilnis		
Hugo Schrama Wilnis		
Daan Kroese
Vinkeveen
Joost van Selm Vinkeveen
Peter de Wit
Vinkeveen

200 km
50 km
200 km
200 km
200 km
100 km
200 km
200 km
200 km
200 km
100 km

10.44.33
01.51.22
08.33.12
08.56.29
09.53.17
03.56.15
08.21.40
09.59.23
08.12.48
08.20.15
05.26.57

uu.mm.ss

4e tocht op 04 februari 2011		
Philip v. Aerssen Abcoude		
200 km
Nadia Haj Mohammad Abcoude
100 km
Jos Pronk
Abcoude		
50 km
Herman Versteeg Mijdrecht
200 km
Anton GoedemoedWilnis		
100 km
Hugo Schrama Wilnis		
50 km
Snelle toer op 28 januari 2011
Kevin Regelink Wilnis		
Martijn de Groot Mijdrecht

uu.mm.ss

07.01.21
05.42.22
02.25.52
09.07.35
04.48.29
02.17.35

75 km 02.18.09
75 km 02.18.10

16-jarige jongen uit Mijdrecht, verdacht van schennis, niet vast
De 16-jarige jongen die op 7 februari is aangehouden in Mijdrecht
op verdenking van schennis van de
eerbaarheid, zit niet langer vast. Op
10 februari is hij voorgeleid aan de
rechter-commissaris die oordeelde
dat er onvoldoende gronden zijn om

de jongen vast te houden.
De jongen zou op 7 februari zijn
geslachtsdeel hebben getoond aan
twee meisjes van 8 jaar. In het politiebericht stond vermeld dat het signalement volledig overeenkwam met
deze persoon. De rechter-commissa-

ris oordeelde echter dat er verschilpunten zitten tussen het opgegeven
signalement en deze verdachte en
wees de vordering bewaring tegen
deze jongen op 10 februari daarom
af. Lopende het onderzoek blijft de
jongen wel verdachte.

Hans van Kessel, GroenLinks

Het Groene Hart moet een open
landschap blijven!
“De provincie gaat echt over zaken
die er toe doen, over de aanleg van
wegen, over de inrichting van het
landschap,” betoogt GroenLinks
kandidaat Hans van Kessel. “Het
Groene Hart moet een open landschap blijven!” antwoord hij stellig op
de vraag wat zijn meest prominente
aandachtspunt is. “Alle ingrepen
in het landelijk gebied; gebouwen,
wegen, dijken, ontpoldering, hebben
voor tientallen jaren gevolgen voor
het open landschap dat we willen
behouden. Gemeenten en provincie
moeten zich maximaal inzetten om
hiervoor draagvlak te creëren.” Hans
is kandidaat voor GroenLinks voor
de Provinciale Staten verkiezingen
van 2 maart. Nog maar net in de
gemeenteraad van De Ronde Venen
gekozen, en nu alweer op campagnepad. “Dat betekent dat we in kleine
en middelgrote kernen alleen nog
maar gaan bouwen naar behoefte
van de eigen bewoners,” brengt hij de
aandacht naar stelling terug. Zoals
men in de gemeenteraad van hem
gewend is, blijft hij geduldig zijn visie
uitleggen. “Ook moeten bewoners
meer zeggenschap krijgen in eigen
leefomgeving om aan vitale kernen te
werken en eigen lokale initiatieven te
ontplooien.”
Op de vraag hoe een eventuele
plaats in de Provinciele Staten zou
samengaan met zijn raadslidmaatschap (Hans staat op een niet direct
verkiesbare plaats, dus zou alleen met

voldoende voorkeurstemmen gekozen
kunnen worden), antwoordt hij dat
dat elkaar heel goed zou kunnen
aanvullen. “Als raadslid vind ik dat
alle gemeenten in het Groene Hart
meer samen moeten optrekken met
de provincie om de EHS (Ecologische
Hoofdstructuur), De Groene Ruggengraat en Natura2000 gebieden
te realiseren. Ook ga ik als raadslid
oproepen om als gemeente actiever
te participeren in verkeersinitiatieven
(VERDER) en het project Klimaat en
Energie in het Landelijk Gebied.”
Stemmen voor de Provinciale Staten
heeft voor de bewoners van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen
dus zeker zin volgens Hans. “Waar
ik, en de andere GroenLinksers
natuurlijk ook, me voor onze regio
ook sterk wil maken, is werken dicht
bij huis in duurzame bedrijven in de
landbouw, natuurbeheer en recreatie.
Dat is goed voor mens en milieu. En
als je het slim doet ook goed voor de
economie.”
Het opmerkelijkste van deze campagne vond hij nog dat de editor van
de GroenLinks flyers zijn zin over
de bussen die bij het station moeten
stoppen, wilde schrappen. “Dat dóen
bussen toch, het leek de editor een
foute formulering. Maar de bussen
door Abcoude stoppen níet bij het
station. Er dat willen we wel gaan
afdwingen!’ zegt Hans lachend.”

High Tea in Zuiderhof
Afgelopen dinsdag was het aangenaam vertoeven in het Vinkeveense Zuiderhof. De recreatieruimte was gevuld met gezellig koutende ouderen die zich tegoed deden aan een
lekker kopje thee of koffie en heerlijke lekkernijen die in de Zuiderhofse keuken waren
bereid.
Mevrouw Janmaat Garthoff,
bewoonster van
Zuiderhof, was
duidelijk in haar
nopjes. Toen het
Rondeveense
Servicepunt
zich mocht
verheugen op
haar vijfjarig
bestaan besloot
de leiding van
het Servicepunt een vraag
aan mensen te
stellen wat ze
Mevr. Janmaat Garthoff krijgt een kopje thee van Guenther Kopp, Servicepunt DRV
nu eens echt
aan de slag. Mevrouw genoot
leuk zouden vinden. Maar
samen met de gasten van dit
liefst 75 reacties stroomden
initiatief.
binnen. Mevrouw Janmaat
Maar er gaat meer geGarthoff deed dit op een
beuren. Zo gaan er in de
originele manier. Met knipmaand mei een twaalftal
pen en plakken maakte zij
ouderen op stap met
een high tea en deponeerde
een huifkar en worden
dit in de speciaal geplaatste
er plannen gemaakt
bus. Dat onder het motto:
een Mijdrechtse
“Ouderen komen niet op de
koffie maar op de thee. Haar mevrouw wat meer
contacten met haar
wens was de ouderen in het
buurtbewoners te
verzorgingstehuis eens te
verrassen en zo een onverge- laten krijgen. Prima
initiatieven die de
telijke middag te bezorgen.
slogan ‘Omzien naar
De handen werden ineen
geslagen, mensen werden ge- elkaar’ handen en
voeten geven.
ïnviteerd en de koks gingen
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IN VOL BEDRIJF
Sociaal cultureel centrum De Boei

De Boei is kloppend
hart van Vinkeveen
Een halve eeuw geleden stond er de landbouwschool. Toen werd het ‘Ons
Dorpshuis’. En nu is het een moderne, multifunctionele accommodatie
waar het dagelijks gonst van de activiteiten. Verenigingen hebben er
hun thuisbasis. Culturele activiteiten en evenementen brengen de Vinkeveners bij elkaar. Beheerder Joke Verbrugge en haar medewerkers en
vrijwilligers zorgen er voor dat de bezoekers zich in sociaal cultureel
centrum De Boei ook echt thuis voelen.
door piet van buul foto patrick hesse

“In de oude landbouwschool waren
al verschillende hobbyclubs gevestigd,” vertelt Joke Verbrugge.
“Vanaf 1968 werd het een echt
dorpshuis. In 1986 is de sporthal er
bij gekomen. En in 2005 vond er een
ingrijpende verbouwing en renovatie
plaats. Gedurende die tijd bleven er
nog twee zaaltjes in gebruik zodat er
tenminste nog een aantal activiteiten
gewoon door konden gaan. Die hele
verbouwing was wel een hectische
tijd, maar ook wel heel leuk om dat
hele proces, waarbij het gebouw
in feite helemaal van de grond af
opnieuw werd opgebouwd, mee te
maken.”

Het gebouw wordt beheerd door
Stichting De Boei. Joke Verbrugge
is als beheerder in dienst van de
stichting en belast met de dagelijkse leiding. Er zijn vijf mensen in
vaste dienst. Twee fulltime en drie
parttime. Daarnaast werkt De Boei
met oproepkrachten. Joke: “Wij zijn
vooral facilitair bezig. We verhuren
de verschillende ruimten. Vaak aan
verenigingen die bij ons een vaste
thuisbasis hebben. En verder aan organisaties die er soms regelmatig en
soms incidenteel van alles organiseren. Zo af en toe organiseren we als
De Boei ook zelf wel eens iets, maar
dat doen we maar mondjesmaat.

Beursvloer De Ronde Venen
op donderdag 19 mei
Op donderdag 19 mei 2011 wordt voor de vierde keer Beursvloer De
Ronde Venen gehouden. Voor het eerst zijn ook bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Abcoude en Baambrugge van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. Naar verwachting nemen dit jaar meer
bedrijven en organisaties deel en daarom is gekozen voor een nieuwe
locatie namelijk Party- en Congrescentrum De Meijert.

Beursvloer De Ronde Venen is hét
evenement waar wordt gehandeld
in maatschappelijke behoeftes, in
plaats van in opties of aandelen.
Een ontmoetingsplek waar bedrijven, maatschappelijke organisaties
en instellingen daadwerkelijk met
elkaar in contact kunnen treden
om samen een deal te sluiten in de
vorm van een match. Wat de één
over heeft of graag wilt bieden,
is voor de ander wellicht zeer
gewenst. Geld is daarbij taboe!
Deze matches hebben betrekking op
menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal en/of faciliteiten.
De Rondeveense beursvloer is goed
voor de lokale samenleving. Het
resultaat is winst voor iedereen!
Beursvloer De Ronde Venen is een
project van Stichting Match! en
wordt ondersteund door de gemeente De Ronde Venen en het bedrijfsleven. Doel van Stichting Match! is
het stimuleren van Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen ter versterking van lokale maatschappelijke
organisaties. Zij helpen graag in de

zoektocht naar nieuwe vormen van
samenwerking.
Bent u een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de samenleving wil
vormgeven of bent u een maatschappelijke organisatie: meld u
aan voor deelname of kijk voor
meer informatie op

www.beursvloer-derondevenen.nl

Joke Verbrugge: “Waarom zorgen we hier niet voor een professionele theaterzaal? Ik weet dat tal van verenigingen dat ook
zouden willen. Maar de politiek heeft het steeds afgehouden. Ik hoop dat het er nog een keer van komt.”
Onze inkomsten bestaan voor een
deel uit subsidie van de gemeente
en voor het overige uit verhuur. We
moeten dan ook flink ons best doen
om elk jaar weer rond te komen.
Daar ligt wat mij betreft ook wel
een flinke uitdaging.”
De sporthal
De sporthal De Boei zit behoorlijk
vol. Een aantal zaalsportverenigingen hebben er hun thuisbasis.
Atalante maakt van de hal gebruik
voor volleybal en voor gymnastiek.
De badmintonclub traint en speelt er.
Korfbalvereniging De Vinken spelen
er de wintercompetitie, op maandagavond wordt er zaalvoetbal gespeeld
en ook is er ruimte voor zaalhockey.
“Door de zaken goed op elkaar af
te stemmen, kunnen we vrijwel alle
verenigingen van dienst zijn,” zegt
Joke. “En af en toe wordt de hal ook
gebruikt voor grote evenementen.
Denk aan de verenigingenmarkt
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente. Er worden ook concerten
gegeven. Concordia en De Rovenians
gaven hier gezamenlijk hun jubileumconcert. Wanneer de buitensporters in het voorjaar weer naar buiten
gaan ontstaat er weer wat ruimte
in de hal voor aparte activiteiten,
bijvoorbeeld een volleybalclinic of
iets dergelijks.”
Het dorpshuis
De Boei heeft de beschikking over
maar liefst acht zalen. Joke: “De
zalen hebben allemaal Vinkeveense
namen. De grote zaal is de Demmerik zaal. We hebben de Donkereindzaal, Zuiderwaardzaal, De Zuwe,
Achterbos Bosthol en De Heul. In de
Demmerikzaal is een podium aanwezig en daar hebben we regelmatig
culturele activiteiten. Zo is de Stich-

ting Cultura vaak te gast. Vooral de
jazzconcerten worden goed bezocht.
In die zaal is er vrijwel elke dag
wat te doen. De toneelvereniging
repeteert er, de bridgeclub speelt
er, de Linedance club danst er, er
wordt getafeltennist en vaak is er
vrijdag wel iets cultureels te doen.
Dan hebben we nog een balletzaal
waar de balletschool Vinkeveen
drie keer per week lessen heeft en
in die zaal wordt op donderdag aan
aerobics gedaan. Dan hebben we
boven nog vier zalen waar onder
meer twee artsenlaboratoria zitten
en de psycholoog spreekuur houdt.
Sinds enige tijd heeft de Historische
Vereniging bij ons in het gebouw
haar Oudheidkamer ingericht. Uiteraard zijn onze zalen ook te huur voor
allerlei gelegenheden zoals vergaderingen, seminars en workshops.
Om kort te gaan, we hebben een
multifunctioneel gebouw dat heel
intensief gebruikt wordt voor heel
gevarieerde activiteiten.”
Grootgebruikers
In de niet eens complete opsomming van alle activiteiten in De Boei
mogen een paar grootgebruikers
zeker niet ontbreken, vindt Joke.
“Er loopt in Vinkeveen al jaren een
cursusproject. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Dit jaar is weer
een topjaar. Er nemen in totaal ruim
zevenhonderd mensen deel aan de
diverse cursussen die hier gegeven
worden. Sinds kort worden hier ook
de inburgeringcursussen gegeven.
Op drie ochtenden en drie avonden
hebben we dan deelnemers aan die
cursussen in huis. En dan is Zuwe
Zorg hier regelmatig in huis voor
training van medewerkers. Alles
overziend durf ik wel te stellen dat
we onze doelstellingen goed waar-

maken. De Boei als centrum van het
sociaal cultureel leven in Vinkeveen.
We merken ook dat mensen het plezierig vinden om hier te zijn. Soms
komt men gewoon even binnenlopen,
In de ruime foyer is een bar en zijn
zitjes waar je rustig gezellig kunt
kletsen.”
Wensen
Naast haar niet te stuiten enthousiasme over wat er allemaal in De
Boei te doen is, heeft Joke ook
nog wel een paar kritische opmerkingen. Zo vindt ze het nog steeds
erg jammer dat de braderie tijdens
Koninginnedag uit de Kerklaan is
verdwenen. Joke: “Die is verplaatst
naar het terrein van Maria-Oord en
dat heeft ingrijpende gevolgen gehad
voor ons. Vroeger speelden we met
De Boei een belangrijke rol in de
viering van Koninginnedag. Mensen
liepen zo van de braderie bij ons
binnen en het was hier dan altijd een
heel gezellige boel.”
En er is de podiumfunctie van De
Boei. Er worden hier wel voorstellingen en concerten gegeven, maar
eigenlijk zijn we daarvoor niet
optimaal geoutilleerd. Als je ziet wat
er allemaal aan extra geluid en licht
wordt binnengesleept bij zo’n gelegenheid dan vraag ik me af waarom
we niet zorgen voor een professionele theaterzaal. Ik weet dat tal van
verenigingen dat ook zouden willen.
Maar de politiek heeft het steeds
afgehouden. We hebben hier nog een
ruimte waar vroeger de schietvereniging was gehuisvest. Daar zou je
best een heel mooi theaterzaaltje
van kunnen maken. Ik hoop dat het
er nog een keer van komt”.
Sociaal cultureel centrum De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen, tel. 0297
261734. www.deboeivinkeveen.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

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

Dinsdag
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
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Contract
Auteur: Lars Kepler
'Omdat het debuut 'Hypnose' zo
goed was heb ik, toen deze nieuwe
thriller van Lars Kepler verscheen,
deze meteen gekocht. Het verhaal
begint meteen spannend, met
een dood lichaam van een jonge
vrouw op een verlaten plezierjacht.
Door het water in haar longen
lijkt het op een verdrinkingsdood,
maar vreemd genoeg vertonen
haar kleren geen enkel spoor van
zeewater. Het verhaal staat los
van 'Hypnose', hoewel inspecteur
Joona Linna wel weer terugkeert
in dit boek.
Ik ben zondag in 'Contract' begonnen en de dag erna hoefde ik nog
maar veertig pagina’s, terwijl het
boek ruim vijfhonderd pagina’s
heeft. Ik keek er erg naar uit om
het boek ’s avond na mijn werkdag
uit te lezen, want dit boek is ook
weer superspannend, van het begin
tot het einde!'
gelezen door hetty blom.

Woensdag
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

			

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

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

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

De laatste regel van het
sprookje			
Massimo Gramellini
Voor de
lezers van
Paulo Coelho
en Kahlil
Gibran.
Tomàs is
een mens
als ieder
ander. Hij is
onzeker en

fles gewoon, zomaar omdat hij daar
echt zin in had en er lekker van
wilde genieten zo in het lentezonnetje.

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

De 100 jarige man die uit
het raam klom en verdween
Jonas Jonasson
Allan wordt
100 en dat
wordt groots
gevierd in het
bejaardentehuis, behalve
dan dat de
jarige het op
zijn heupen
krijgt en kort
voordat het feest losbarst, vertrekt.
De tijd die hem rest kan hij beter
besteden, vindt hij en hij klimt uit het
raam en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben het nakijken. Allan
is een nuchter type dat weinig tot
geen angst kent en die verder niet al
te lang stilstaat bij zijn beslissingen,
maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd
niet schuwt. Met alle gevolgen van
dien. De vaart houdt hij er in elk
geval in, want vanaf het moment
dat hij het bejaardentehuis verlaat,
beleeft Allan avonturen – zo let hij
even op een koffer voor iemand die
maar niet terugkomt en dus gaat de
koffer mee de bus in, maar er blijkt
enorm veel (maffia)geld in te zitten,
hetgeen woeste achtervolgingen tot
gevolg heeft -. Ook verzamelt Allan
een bonte club figuren om zich heen.
Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die
van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue, met Allan als wel heel
bijzonder gezelschap.
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Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

Boeken Tip 5...

Lentebubbels
Wat een verademing vandaag, dat
lekkere lentezonnetje dat we allemaal zo hard nodig hebben! Wat
ik merk is dat de mensen allemaal
zo ontzettend vrolijk en relaxed
zijn. Elke dag maak ik wel iets
leuks mee en het leuke van vandaag
was, dat een klantje een fles goede
champagne kwam halen.
Ja? Dus? Zou je denken, dat doen
toch wel meer mensen? Was dat
maar zo! Deze klant kocht de

Dat komt helaas wat minder voor,
en dan bedoel ik niet het zonnetje.
Ik heb al vaker gezegd dat we in
Nederland alléén de champagnegeest krijgen, als er iets te vieren
valt en ik denk dat dat er niet meer
uit te slaan is. Het belangrijkste
argument is dat champagne gewoon
onwijs duur is en daar ben ik het
helemaal mee eens. Natuurlijk gaat
er een groot kwaliteits- en productieverhaal achter schuil, maar er
zijn ook Italiaanse en Spaanse bubbels, die volgens dezelfde methode
en kwaliteitseisen gemaakt worden
voor een lager bedrag en is het
logisch dat men daar eerder voor
kiest.
Had ik het de vorige keer over de

hoewel hij dat graag wil veranderen,
weet hij niet hoe. Zijn leven is dan
ook een continue vlucht. Maar op
een avond bevindt hij zich opeens in
de mysterieuze Thermen van de Ziel,
waar de vonk van nieuwsgierigheid
– die in ieder kind sluimert – weer
in hem wordt ontstoken. Is hij dood,
droomt hij, of is hij terechtgekomen
in een magisch parallel universum?
Zo begint een symbolische reis
waarbij Tomàs door bijzondere
ontmoetingen geconfronteerd wordt
met zijn denkwijze, zijn verleden
en toekomst, en met zijn ultieme
verlangen: het vinden van een zielsverwant. Na een reeks avontuurlijke
beproevingen komt hij uiteindelijk
tot de laatste regel van het sprookje,
het ogenschijnlijk simpele 'ze leefden nog lang en gelukkig'.
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En wat als dit liefde is
Sophie van der Stap
Een verhaal
over de
bijzondere
vriendschap
tussen de
28-jarige
Tara en de
63-jarige
mevrouw De
Grenelle.
Tara doet in
het sociale hart van Parijs de ene
ontdekking na de andere en verslijt
menig vriendje. Mevrouw De Grenelle observeert haar buren in de
straat en verwerkt haar ervaringen
’s nachts in een studie naar de
waarheid achter de dingen. Beiden
snakken ze naar verandering. Tara
ziet een mogelijkheid haar oppervlakkige leventje een doel te geven
en besluit mevrouw De Grenelle te
helpen. Voor beide vrouwen blijkt
dat een daad te zijn die hun leven,
en hun vriendschap, blijvend zal
veranderen.
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Duizend dagen in China Bettine Vriesekoop
Bettine Vriesekoop vertrekt in augustus 2006 als China-correspondent
voor NRC Handelsblad naar Peking.
Als tafeltennisster heeft zij ‘Het
land van het Midden’ al vanaf 1980
regelmatig bezocht, maar dit is

Franse Cremant bubbeltjes, nu ben
ik weer iets leuks tegengekomen…
dit is iets voor de zoetekauwen
onder ons, een Bugey-Cerdon van
het wijnhuis Bernard Rondeau. Een
lichtzoete rode bubbelwijn uit de
Savoie streek, Frankrijk.
Dit gebied is niet zo heel groot,
maar 250 hectare. Deze wijn is een
van de meest opvallende wijnen uit
de streek. Het is zoals gezegd een
Franse bubbel, maar de wijn wordt
gemaakt volgens een hele andere
methode dan die bekende champagnegisting, namelijk de Methode
Ancestrale. Voor mij was dit ook
nieuwe kost, dus ik ben even gaan
opzoeken wat de methode inhoudt,
eigenlijk is het heel makkelijk. Bij
een champagne gist de wijn 2 keer,
waardoor er een natuurlijke bubbel
ontstaat en er weinig suiker in de
wijn overblijft en meer alcohol.
Bij deze Methode Ancestrale gist de
wijn maar 1 keer, waardoor er wat

anders: nu moet zij als alleenstaande
moeder haar leven aan de andere
kant van de wereld geheel opbouwen. Bettine vertelt openhartig hoe
zij met vallen en opstaan haar weg
moet vinden als journalist in een
bureaucratisch land. In de aanloop
naar de Olympische Spelen doet ze
verslag van de opstanden in Tibet,
de aardbeving in Sichuan en de
confrontatie tussen Oost en West.
Ook schrijft Bettine over haar eigen
dagelijkse leven in de wereldstad:
over Wang, haar hulp in de huishouding, haar assistent Colin en over
het zware werk als correspondent
in een cruciale fase van de ontwikkeling van China. Over de angst die
ze voelt als ze op reportage gaat en
haar zoon in Peking moet achterlaten, maar ook over de voldoening
van haar leerproces en verrijkende
ervaringen.
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In het wild			
Robert Vuijsje
Nadat zijn
debuutroman een
dubbelbekroonde
bestseller
werd,
wilde hij
netjes thuis
werken aan
zijn tweede
boek. Maar
het leven van Robert Vuijsje bleef
lang onrustig. Hij verhuisde naar de
zolder van zijn moeder en woonde
ook in een vinexwijk in Almere.
Lezers en media dreven hem naar
verre oorden als Paramaribo,
Recife, Memphis en Frankfurt. Een
jaar lang deed hij hiervan wekelijks verslag in Het Parool. Deze
bundel bevat de hoogtepunten van
die columns, met als bonus Vuijsjes
greatest hits uit overig werk en zijn
ontmoetingen met Desi Bouterse,
Carice van Houten, Jesse Jackson,
Bret Easton Ellis, Job Cohen en de
cast van een Hongaarse pornofilm.

meer suiker overblijft in de wijn
en de bubbel iets minder fors is dan
de champagnebubbel. Deze wijn
is dus lichtzoetig met een lekkere
frambozensmaak en een relatief
laag alcoholgehalte, namelijk 8,5%.
Het zoetige is lekker te combineren met een toetje, maar ik kan je
verzekeren in het eerste lentezonnetje op je dakterras is deze
wijn een hele goede combinatie!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Op culinaire verrassingstocht met korfbalvereniging De Vinken
Ik moet u eerlijk melden, de keren dat ik op zaterdagavond in een sportkantine heb gestaan zijn op de vingers
van één hand te tellen en dan waarschijnlijk ook alleen maar om te fotograferen. Vanavond sta ik in een zeer
gezellig goed gevulde kantine van de Korfbalvereniging De Vinken in Vinkeveen. Ik ben hier samen met collega
Michael Reuling op uitnodiging. Om mee te gaan met de voor leden van De Vinken traditionele culinaire verrassingstocht.
door patrick hesse

Het eerste wat me te binnen schoot
toen ik dit las: mooi woord voor de
scrabble en meteen daarna werd ik
meteen getriggerd door het woord
culinair. Wat houd het in? De Vinken
hebben al zo'n 25 jaar lang een traditie om in groepjes bij elkaar te gaan
eten; waar en met wie en wat is nou
net de verrassing. In de kantine krijg
je een envelop met daarin het adres
waar je het voorgerecht gaat eten. Op
die locatie krijg je na het voorgerecht
een volgende envelop met het adres
waar je voor het hoofdgerecht wordt
verwacht, en zo verder. De bedoeling
is dat iedereen op de fiets gaat en
daardoor met mensen aan tafel komt,
waar je misschien nog nooit een
woord mee hebt gewisseld maar in
ieder geval twee passies deelt: lekker
eten en korfbal.
Een aantal jaar geleden hebben de
organisatoren het zelfs wat groter
aangepakt en dit toegepast op de

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

lokale restaurants. En omdat De
Vinken dit jaar 50 jaar bestaan, hebben ze het zo kunnen organiseren dat
ook niet-leden van deze bijzondere
manier van restaurantbezoek gebruik
konden maken. Het is een erg leuk
idee en voor mij een totaal nieuwe
beleving.
De kantine druppelt langzaam vol
en er heerst een gezellige, opgelaten sfeer. Eerlijkheidshalve moet ik
toegeven niet met de fiets te zijn,
mijn zwakke excuus hiervoor is dat
ik geen spatborden of licht op mijn
mountainbike heb en mijn camera
bij regen nat kan worden. Ik krijg
de indruk dat Michael dat helemaal
niet erg vindt, ik heb hem opgehaald
en hij kan dus gewoon een biertje
drinken. Marja Verwoerd (medeorganisator) is druk bezig iedereen aan
“te vinken” (leuke woordspeling) die
aanwezig is. Na de uitleg krijgen we
onze envelop; Michael opent hem
en we zien dat we voor het voorgerecht naar De Plashoeve mogen. Het
opgeluchte gezicht van mijn collega
onder het gemompel van ‘blij dat we
met de auto zijn’ spreekt boekdelen.
Ik ben enthousiast; ik ben in jaren
niet bij De Plashoeve geweest en ben
benieuwd. De andere restaurants die
deze manier van klanten ontvangen aandurfden zijn De Veensteker,
't Kruytvat en s’Anders. Bij De
Plashoeve aangekomen worden we
opgewacht door Cora, die ons naar de
enorme tafel midden in het restaurantgedeelte leidt. Niet veel later
(verdorie wat kunnen die Vinken
fietsen, zeg!), druppelen de andere
deelnemers binnen. We stellen ons
voor en raken gelijk in gesprek met
de voorzitter van De Vinken: Henk
Kroon. Wanneer iedereen heeft
plaatsgenomen, krijgen we allen een
amuse; een pittig kokos-curry soepje

waarmee de uitstekende toon meteen
gezet is. Dan is het tijd voor het
voorgerecht: een trio van geitenkaas,
carpaccio en een coquille. De sfeer is
geweldig en het eten smaakt super, ik
begin enthousiast te worden en ben
benieuwd naar de volgende envelop.
't Kruytvat! Daar aangekomen staat
er al een aantal mensen te wachten.
Na nog wat terechte opmerkingen
over ons vervoer geïncasseerd te hebben, treden we de gezellige eetgelegenheid binnen. Dat deze manier
van uit eten gaan werkt, blijkt uit de
verbazing van sommige leden over
het feit dat je hier kan eten. Ik steek
mijn enthousiasme niet onder stoelen
of banken en roep de mensen die
hier voor het eerst komen, toe: “En
lekker ook!” We maken kennis met
weer nieuwe tafelgenoten en weet zit
de stemmig er opperbest in. Na een
drankje serveert Kevin de eerste borden uit en staat er spareribs op het
menu. Voor zowel Michael als mij niet
echt een straf. Ik probeer nog “goh,
dat fietsen maakt hongerig”, maar
met hoongelach als antwoord, val
ik volledig door de (korf)mand. Na
deze heerlijke dish is het tijd voor de
laatste envelop. Dit is helemaal een
verrassing, want er staat op dat we
om 23.00 uur in de kantine worden
terugverwacht, om met z’n allen daar
van het dessert te genieten en elkaars
ervaringen te delen. Bij terugkomst
blijkt de sfeer bij De Vinken opperbest te zijn. Dankzij deze manier van
uit eten gaan, ontmoet ik wat nieuwe
bekenden en praat ik gezellig na met
voorzitter Henk Kroon, onder het
genot van een Griekse yoghurt (met
honing en walnoten).
Van Jaap Meulstee krijgen Michael
en ik ieder een Vinkenkroniek deel
3 2000-2010, een rijk geïllustreerd
boek waarvan zowel Michael als ik
diep onder de indruk zijn, tijdens het

Patrick Hesse samen met de voorzitter Henk Kroon.
bladeren maak ik kennis met Jaco
Kroon, de grafisch ontwerper van dit
prachtig stukje clubhistorie.
Zo tegen middernacht houden Michael en ik het voor gezien en danken
de organisatoren van dit geweldige
evenement voor de uitnodiging en
de gastvrijheid. Dit project zou door
meer sportvereniging gekopieerd

moeten worden, want het is een
geweldig idee. Michael en ik zijn
er klaar voor: ik zorg voor spatborden, verlichting en lucht voor in de
fietsbanden.
Leden van De Vinken: dank voor de
gastvrije ontvangst. Mensen van 't
Kruytvat, de Veensteker, s’Anders &
De Plashoeve: chapeau!

DEZE KRANT IS OOK 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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ALFA ROMEO MITO
DE EERSTE SPORTIEVE AUTO
MET SLECHTS 14% BIJTELLING.

€ 0 BPM
14% BIJTELLING
€ 0 WEGENBELASTING

V A N A F € 17.9 5 0 , - , L E A S E V A N A F € 3 2 5 , - *
Rijden met slechts 14% bijtelling en geen wegenbelasting betalen is nu mogelijk met de Alfa Romeo MiTo. Geen enkele andere sportieve auto in deze klasse kwalificeert zich
daarvoor. Dankzij de ultramoderne 4 cilinder JTDM Turbo motor kan kracht gecombineerd worden met een zeer laag verbruik en een zeer lage CO2 -emissie. Vraag de Alfa Romeo
dealer naar de aantrekkelijke optiepakketten met fraaie 16”, 17” of zelfs 18” lichtmetalen sportvelgen.

W I T H O U T H E A R T , W E W O U L D B E M E R E M A C H I N E S.

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-56 50 388. www.galleria-amsterdam.nl
A

Brandstofverbruik: gemiddeld 3,7 L/100 km (27 km/L); CO2 -emissie 95 g/km.

*Vanafprijs incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs is per maand excl. BTW o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via Alfa Romeo Financial Solutions. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van aanbieding.
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De Club van… Lidy Kamp

Sportnieuws

Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening
Ongeveer twintig vrijwilligers van de afdeling Wilnis/De Hoef van De Zonnebloem zijn wekelijks op pad om contact te onderhouden met ouderen
die nauwelijks in de gelegenheid zijn om er zelf op uit te trekken. De Zonnebloem zet zich in om er voor te zorgen dat deze mensen niet in een isolement geraken. Bestuurslid Lidy Kamp coördineert die bezoekafspraken.

Het Nederlands Dovenzaalvoetbalteam wil de voorbereidingen op het
WK zaalvoetbal voor doven dat in
november dit jaar in Zweden wordt
gehouden profesioneler aanpakken.
De eerste stap is dat Beuving Sport
uit Mijdrecht is ingeschakeld. Jolanda Beuving, zelf bondscoach van
fitness dames in Nederland, topsport
coach en fitness expert sport in
Holland, zal de dames maandelijks
begeleiden met hun vaste fysiotherapeute Maaike Brugmans, in het
kader van voeding en lichamelijke
training. En er zullen ongetwijfeld
meer maatregelen worden genomen om het team te verbeteren.
Het budget van KNDSB (Koninklijke Nederlandse Dovensportbond) is
hier helaas niet toereikend voor, dus
mocht u dit team willen sponsoren,
dan horen/lezen we dat graag! U
kunt altijd een e-mail sturen naar
de secretaris van de betreffende
afdeling: Dovenzaalvoetbal@gmail.
com.

door piet van buul foto patrick hesse

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...

Toen Lidy Kamp zo’n 25 jaar geleden
in Wilnis kwam wonen, ging ze al
snel op zoek naar mogelijkheden om
contacten te leggen. Als moeder van
schoolgaande kinderen is de school
een ideale springplank om mensen te
leren kennen en je tijd op een zinvolle
manier te besteden. En op de school
kunnen ze altijd wel hulp van moeders
gebruiken. “Ik kreeg daardoor al
snel contact met andere moeders. Ik
ontmoette iemand die als vrijwilliger
actief was bij de plaatselijke afdeling
van De Zonnebloem. Daar ben ik begonnen als vrijwilliger. Het huisbezoek
is de belangrijkste activiteit van een
plaatselijke afdeling van De Zonnebloem. Onze deelnemers kijken uit
naar die bezoeken. Gewoon met een
zekere regelmaat bij de mensen op
bezoek, een kopje koffie of thee en
een praatje. Je staat er verbaasd van
hoe belangrijk dat is voor mensen die
weinig of geen familie in de buurt
hebben en die moeilijk zelf de deur uit
kunnen.”
Inmiddels is Lidy bestuurslid en is ze
hoofd bezoekwerk. “Dat betekent dat
aanmeldingen van mensen die door
vrijwilligers van de Zonnebloem bezocht willen worden bij mij binnen komen. Ik ga dan eerst met betrokkene
praten en wil dan altijd weten waarom
men bezoek wil, wat de situatie van
de aanvrager is en wat men van ons
verwacht. En ik leg dan ook uit wat ze
van ons mogen verwachten. Wanneer
we dan tot een afspraak komen, regel
ik een afspraak met een van onze vrijwilligers en wordt de afspraak in het
bezoekrooster opgenomen. We zorgen
altijd wel dat er een vervangster komt
wanneer de vaste vrijwilliger een keer
niet kan, maar het is voor onze gasten
het fijnste wanneer ze steeds met
dezelfde vrijwilliger te maken hebben.
We hebben in onze afdeling momenteel ongeveer zeventig mensen die we
regelmatig bezoeken.”
Zelfstandige afdeling
Vroeger maakten Wilnis en De Hoef

deel uit van de afdeling Mijdrecht.
Lidy: “Omdat het allemaal een beetje
omvangrijk werd, is toen besloten om
de zaak op te splitsen en een aparte
afdeling Wilnis/De Hoef op te richten.
Je werkt met geld dat door middel van
giften en donaties binnen komt. Daar
moet je dus zorgvuldig en efficiënt
mee omspringen. Dat lukt in een
kleine organisatie waar de lijnen kort
zijn en ieder zijn taak kent. We hebben
een bestuur van zes personen. Ik ben
als hoofd van het bezoekwerk in Wilnis
automatisch ook bestuurslid. In De
Hoef doet Janny Pothuizen dit werk.
De Zonnebloem is een landelijke organisatie waar we als afdeling bij zijn
aangesloten. De bijdragen van mensen
die lid van De Zonnebloem zijn gaan
naar het hoofdkantoor in Breda. Als
afdeling kunnen wij op onze beurt
weer rekenen of de financiële steun
vanuit Breda. Daarnaast hebben we
ook een eigen potje, van mensen die
graag het afdelingswerk rechtstreeks
steunen.
Naast de huisbezoeken organiseren
we regelmatig andere activiteiten
zoals bijeenkomsten en uitstapjes.
Voor een deel doen we dat zelfstandig
voor de mensen uit onze afdeling. Er
zijn ook activiteiten die gezamenlijk
met andere afdelingen in de regio
worden gedaan. En dan zijn er nog
de vakanties die door ‘Breda’ worden
georganiseerd. Daarvoor kunnen wij
mensen aanmelden, maar de beslissing of men kan deelnemen ligt bij het
hoofdkantoor.”
Uitstapjes
De huisbezoeken mogen dan wel de
belangrijkste activiteit van de Zonnebloem zijn, van tijd tot tijd trekt men
er ook wel gezamenlijk op uit. “We
organiseren af en toe uitstapjes voor
onze deelnemers. Zo gaan we in mei
naar de Keukenhof. En het bezoek
aan Intratuin in december is inmiddels een vaste traditie. We krijgen
voor dit soort uitstapjes een bedrag
per deelnemer van het hoofdkantoor.
Daarnaast betalen de deelnemers zelf
een bijdrage. We regelen het altijd
wel zo dat in principe iedereen mee
kan, ook degene die in een rolstoel zit.
Dan zijn er de vakanties. Die worden
in regionaal verband georganiseerd.
Wij melden aan en Breda beslist wie
mee kan en waar het naar toe gaat.

Nederlands doven
zaalvoetbalteam naar
WK

Lidy Kamp heeft inmiddels bijna een dagtaak aan het vrijwilligerswerk. “Wanneer
je eenmaal als vrijwilliger actief bent, weten ze je altijd wel te vinden.”
Dat is elk jaar verschillend. Er gaan
dan altijd een aantal verpleegkundigen
mee en een aantal vrijwilligers van de
afdeling die voor de verzorging overdag zorgen. Zo’n vakantieweek duurt
meestal van maandag tot zaterdag.
Voor de vrijwilligers zijn dat intensieve
weken, maar wel heel leuk om te
doen. Voor vakanties op de boot kunnen wij mensen aanmelden, maar daar
hebben we als afdeling verder geen
bemoeienis mee. Uiteraard wordt
wel in de gaten gehouden dat er een
eerlijke verdeling van de toewijzingen
plaatsvindt zodat niet elk jaar dezelfde
mensen mee mogen en anderen nooit
aan bod komen.”
Dagtaak
Lidy Kamp heeft inmiddels bijna een
dagtaak aan het vrijwilligerswerk.
“Wanneer je eenmaal als vrijwilliger
actief bent, weten ze je altijd wel
te vinden,”zegt Lidy. “Ik heb daar
niet zo’n moeite mee. Er is nog veel
te doen en het is vaak moeilijk om
mensen te vinden. En ik kan moeilijk
nee zeggen. Je moet wel opletten dat

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

het niet teveel wordt, maar dat heb
je zelf in de hand. Je groeit er ook in.
Zo ben ik een aantal jaren geleden
begonnen als collectant voor het
Diabetesfonds. Inmiddels ben ik daar
teamcoördinator en regel ik de collectanten en de indeling van de wijken
in Wilnis voor de jaarlijkse collecte. Ik
kwam regelmatig bij de wereldwinkel.
Daar ben ik nu ook vrijwilliger en sta
van tijd een paar uurtjes in de winkel.
Soms komen er ook dingen op je af
via de kinderen. Ik heb drie kinderen.
Toen mijn dochter bij Veenland turnde
ging ik daar regelmatig helpen.”
Lidy Kamp zet haar sociale betrokkenheid om in daden met een vanzelfsprekende nuchterheid. Daarnaast ziet ze
ook nog kans om lekker voor zichzelf
bezig te zijn. Haar hobby’s als zwemmen, stijldansen en Nordic Walking
zorgen voor een welkome afwisseling
en ze put er de energie uit om haar
verantwoordelijkheid als vrijwilliger
waar te maken.

Werk in uitvoering
Vinkeveen, Demmerik

Op woensdag 23 februari van 8.00 uur
tot 11.00 uur is de Demmerik ter hoogte
van huisnummer 15 afgesloten voor
auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen
wel langs de werkzaamheden. De wegafsluiting is nodig om een in slechte
conditie verkerende boom te verwijderen. Voor deze werkzaamheden wordt
een telescoopkraan gebruikt.
Vinkeveen, Vinkenkade

Op dinsdag 22 februari 2011 van 10.00
uur tot 16.00 uur is de Vinkenkade ter
hoogte van huisnummer 67 afgesloten. Vanuit Abcoude blijft de weg tot
huisnummer 69 bereikbaar en vanuit
Vinkeveen blijft de weg tot huisnummer 65 bereikbaar. De wegafsluiting is
nodig omdat Stijl 2000 een dakkapel
moet plaatsen.
Abcoude, Gein

Het Gein tussen de dorpsbrug en de
spoorlijn is vanwege werkzaamheden
van 21 februari 2011 tot en met 30 april
2011 algeheel gestremd.

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO
Aprilia Scarabeo 300 Roké motors

Easy like
Sunday morning
Deze week test Patrick Hesse een Aprilia Scarabeo 300 light occasion
bij Roké Motors uit Mijdrecht.

Het zonnetje schijnt heerlijk in mijn
giechel en ik vermaak me uitstekend zo uit de wind achter het hoge
scherm. Ik ben op pad met een
Aprilia Scarabeo 300 light. Deze
jonge occasion is uit 2010, heeft
15.625 kilometer gelopen en ziet
er ondanks wat kleine krasjes en
gebruikssporen, puik uit.
Dit is niet mijn eerste ontmoeting
met deze Italiaan, die er mooi bij
staat in een keurige kleur: Black
Competition. Klinkt heftig, maar is
volgens mij gewoon metallic zwart,
niks mis mee en staat hem prima.
De Scarabeo die ik vorig jaar reed,
was een hagelnieuwe. Deze is lekker ingereden en rijdt erg soepel.
Het vloeistofgekoelde 278,3 cc
metende 1-cilinder Rotaxblok zit
onder andere ook in de Vespa GTS
en heeft zijn betrouwbaarheid al
ruimschoots bewezen. Hij gaat
kwikzilverachtig door het verkeer,
met een minimum aan verbruik.
Zoals ik al vaker meldde: ik heb

er wel wat mee, met het fenomeen
‘Motorscooter’. Op een zuinige, redelijk schone manier erg gemakkelijk door het verkeer bewegen, wie
wil dat nou niet? En met zo’n hoog
scherm is het met deze temperatuur
(een graad of 11) al prima toeven.
Sinds de introductie in 1993 loopt
Scarabeo voorop in techniek en
stijl en werd hij de trendsetter in
de scootermarkt. De Scarabeo ziet
er erg solide uit, met een heerlijk
riant zadel. Zoals bekend van de
Italianen: het klopt weer allemaal,
mooie uitlaat en alles stijlvol en
netjes afgewerkt en voor woonwerkverkeer: vermogen zat! En
met zijn 159 kilo schoon aan de
haak, is het nu ook niet bepaald een
zwaargewicht. Ook de tellerpartij is
zeer overzichtelijk en alle knoppen
kunnen makkelijk met handschoenen aan bediend worden. De ruimte
op de scooter is dan ook riant. Het
succes van deze motorscooters in
daarmee ook makkelijk verklaar-

tekst en foto's patrick hesse

baar. Bovendien springt hij ook nog
eens zuinig om met de brandstof.
Het is echt een scooter van de nieuwe generatie met grotere gegoten
wielen en een integraalremsysteem
(remsysteem waarbij met het remhendel niet alleen achter, maar ook
de voorschijfrem wordt bediend).
De juiste remverhouding (70/30%)
wordt verkregen door een drukregelaar in de hoofdremcilinder en
andere schijfdiameters. Hierdoor
kun je zeer gedoseerd remmen en
blijf je goed in balans. Achterop
is er nog een rekje waarop met
gemak een topkoffer kan worden
geplaatst. Aprilia heeft ze in twee
maten in hun accessoirelijst staan:
35 liter en 47 liter.

Ik rijd heerlijk door ons Groene
Hart en vlak bij De Hoef stop ik
voor foto’s. Ik kan eigenlijk geen
minpuntjes vinden, hoogstens dat
er hier en daar een klein krasje zit,
maar ja het is dan ook geen nieuwe.
Na een half uurtje kom ik terug op
de Ondernemingsweg 9 en eindigt
mijn ritje.
Met een thermobroek had ik het
makkelijk de hele
dag uitgehouden
op de Aprilia en
dat zegt genoeg.
Deze Scarabeo is
10 maanden oud
wordt geleverd
inclusief garantie
en een afleveringsbeurt voor

het bedrag van 3.350 euro.
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

MITSUBISHI COLT EDITIONS ...

COMPACT EN COMPLEET
Standaard

5

DE UR EN

VOOR DE

PRIJS VAN

hoge zit!

3

600,UW VOORDEEL €

5-deurs uitvoering

EDITION ONE 5-deurs

EDITION TWO 5-deurs

Normaal € 11.899,-

Normaal € 13.799,-

Nu v.a. € 11.299,-

Standaard uitgerust met:
• 1.1 ClearTec 55 kW (75 pk) benzinemotor
met gecombineerd brandstofverbruik
van 4,9 l/100 km
• Airbag bestuurder en passagier
• Radio/cd-/mp3-speler met aux-ingang
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Airco met gekoeld dashboardkastje

A-label

Nu v.a. € 13.199,-

Belangrijkste meeruitrusting
t.o.v. Edition One:
• 1.3 ClearTec 70 kW (95 pk)
benzinemotor* met gecombineerd
brandstofverbruik van 5 l/100 km
• Cruisecontrol en audiobediening
op lederen stuurwiel
• Licht- en regensensor
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• 15’’ lichtmetalen velgen
• Mistlampen vóór

€ 1.200,-

PAKKETVOORDEEL

€ 2.500,-

PAKKETVOORDEEL

Autobedrijf van Yperen
Constructieweg 2 • 3641 SB Mijdrecht • 0297-284610
Pontweg 4 • 1432 BW Aalsmeer • 0297-342380
WWW.VANYPEREN.NL
Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken
van de standaardspeciﬁcaties. De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package.
Energielabel A alleen op de 1.1 motoren. Wijzigingen voorbehouden. *Tegen meerprijs ook verkrijgbaar met 1.3 Allshift-automaat.

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot: 115 tot 119 g/km
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AUTO&MOTOR
Alfa Romeo MiTo

Nu wordt bijtelling
helemaal leuk
Vorig jaar stond op deze pagina de stoere MiTo Quadrifoglio Verde. Nog
altijd één van de leukste auto’s die ik het afgelopen jaar gereden heb. Simpelweg één pretmachine. Snel en wendbaar. Maar met een prijskaartje. Nu
komt Alfa met de lang verwachte, maar nooit met zekerheid toegezegde
MiTo met 1.3 dieselmotor. Met een zeer voordelig A-milieulabel. En dat
betekent veel goeds.
door michael reuling

Op internetfora zijn Alfisten (mensen
die zichzelf Alfa-fanaat noemen)
furieus. Hoe durft Alfa met een 14%
bijtelling- MiTo te komen, terwijl zij
net, na lang wikken en wegen, een
Fiat Grande Punto hebben aangeschaft. Balen natuurlijk. Echter, voor
de Alfist die volgehouden heeft; het
wachten loont.
Deze Alfa biedt veel financieel voordeel. Hij stoot slechts 95 gram CO2
uitstoot per kilometer. En daardoor
kun je deze MiTo aanschaffen zonder
BPM voor € 17.950,-. Daarbij komt
ook nog eens dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen voor deze Italiaan. Wil je de MiTo zakelijk rijden,
dan kun je deze leasen vanaf
€ 325,- per maand en betaal je
slechts 14% bijtelling. Zuinig is deze
kleine ook, want het gemiddelde verbruik komt uit op een verbluffende 1
op 27. Maar een Alfa rijd je sportief,
dus ga er vanuit dat het verbruik iets
hoger ligt. Toch kom je met een volle
tank een heel eind. Maak je overigens
geen zorgen, alles ademt nog steeds
Alfa Romeo. De speelse vormgeving
van exterieur en interieur is hetzelfde
gebleven. En zo staat er bij de diverse
klokken nog steeds Acqua en Giri,
alleen Benzina heeft plaats moeten
maken voor Diesel.
Al deze voordelen zijn te danken aan
de 1.3 JTDM dieselmotor met 85
pk. Dat is 85 pk minder dan de MiTo
QV met 170 pk. Toegegeven, in een
QV heb je wel heel veel lol, maar de
85 pk sterke versie biedt ook genoeg
plezier op de weg. Een QV is wat
strakker gedempt en ligt lager op de

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

weg, maar een standaard MiTo laat
zich ook niet uit het veld slaan door
kronkelweggetjes met scherpe bochten. Als Alfa heb je immers een naam
hoog te houden. Je moet alleen het
pedaal iets verder intrappen. Zoals
het een Alfa betaamt is ook dit een
echte rijdersauto. Dat is dubbelop, ik
weet het, maar die benaming is nou
eenmaal nodig om het verschil aan
te geven. Elke auto rijdt anno 2011
goed, maar sommige geven de bestuurder net wat meer beleving en lol.
En de MiTo (afgeleid van Milan en
Torino) combineert de twee belangrijkste waarden voor een autoliefhebber; design en rijbeleving.
Het gereden model is voorzien van
het Pack Formula 3, een pakket als
onderdeel van het speciale introductieaanbod op deze MiTo. Het pakket
is in drie varianten te krijgen, waarvan Pack 3 het meeste omvat zoals
onder meer lederen (zwart, rood of
het afgebeelde naturel) bekleding,
17 inch velgen, mistlampen, cruise
control, Blue&Me bluetooth audio- en
telefoonsysteem, dual-zone climate
control en parkeersensoren met
display. Op het dashboard vinden we
ook de mooi weggewerkte TomTomaansluiting zoals we die kennen van
onder meer de Fiat 500. Als unicum

voor een auto met 14% bijtelling kun
je kiezen voor 18 inch lichtmetalen
velgen genaamd ‘Super Sport’. Persoonlijk vind ik een grotere maat velg
de MiTo wat meer smoel geven, zoals
de afgebeelde 17 inch velgen.
Een auto met een A-label is eigenlijk
geen auto met een A-label zonder het
befaamde start-stop-systeem. Jawel,
ook de MiTo is ermee uitgerust.
Werkt prima, maar niet voor de Alfist.
Die zet het systeem liever uit, om snel
weg te kunnen zijn bij het stoplicht,
maar profiteert als een echte Italiaan
wel van al het financiële voordeel.
Overigens is, voor de oplettende lezer,
Alfa’s befaamde DNA-knop te zien
op de middenconsole. Dat staat voor
Dynamic, Normal of Allweather en
bepaalt hoe de auto reageert op het
gaspedaal en stuurcorrecties. Ongetwijfeld heeft elke Alfa-bestuurder
de knop standaard in Dynamic staan,
maar de zuinige Alfa-rijder krijgt
deze knop helaas niet. De huidige
demo-vloot in Nederland is door een
fout van de fabriek nog wel voorzien
van de knop, maar de nieuwe levering
van de fabriek moet het doen met
85 pk.

het moment om te kiezen voor een
betaalbare Alfa. Voorlopig is dit het
enige model dat bereikbaar is voor de
kleinere portemonnee, maar, ondanks
de dieselmotor, net zoveel lol biedt
als een dure Alfa. Een proefritje kan
altijd, maar pas op, want voor je het
weet…
Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650388
Website:

www.vankouwen.nl
Beste Alfist, je kent het gerucht. Je
bent pas echt een autoliefhebber
als je een Alfa hebt bezeten. Dit is

Alfa Romeo MiTo
Gereden versie: Alfa Romeo
MiTo 1.3 JTDM Eco
Vermogen: 85 pk
0-100: 11,6 s
Top: 180 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 27,0 / 3,7 l/100km
Prijs gereden model: € 19.900,Alternatieven: Citroën DS3, Fiat
500, Fiat Punto Evo, Mini Cooper,
Renault Clio

Auto nieuws
Motorbeurs Utrecht:
50.000m2 aan
motorgekte en alle
nieuwe modellen
onder één dak
Voor iedereen waarbij
het water
simpelweg
uit de mond
loopt als het
over motoren
gaat is
Motorbeurs
Utrecht
2011 een
echte aanrader, want van donderdag 24 februari tot en met zondag 27 februari
staat in de Jaarbeurs Utrecht een
recordaantal motorfietsen te
pronken. Op zoek naar een dikke
chopper, gemoedelijke toerbuffel of
ranke sportfiets, spiksplinternieuw

of als betrouwbare occasion? Geheid dat die er bij staat. De beurs
biedt alles wat motorrijders boeit.

Ook volop motorkleding, alle denkbare motoraccessoires, een gezellig
straatje met toeristisch aanbod,
shows, demonstraties, spectaculaire
stuntrijders en de prominente aanwezigheid van de Motorvrouw van
het Jaar, die op 15 februari bekend
wordt gemaakt. Uiteraard zijn de
belangenverenigingen en de nodige
instanties van de partij waarmee
motorrijders te maken kunnen
krijgen en is er veel informatie over
financieringen en verzekeringen.
Ook dit keer is Motorbeurs Utrecht
weer het nationale platform voor
de introductie van alle nieuwe
motormodellen van 2011. De oppervlakte is 50.000m², zo’n twaalf
voetbalvelden.

Honda Hybrid
Roadshow
In de week van 28 februari tot en
6 maart staat in het winkelcentrum
Stadshart Amstelveen de Honda
Hybrid Roadshow. Als primeur is
in het winkelcentrum de nieuwe
Honda Jazz Hybrid te bewonderen. Buiten heeft het publiek de
mogelijkheid om proef te rijden in
een Honda Insight. In het weekend
(inclusief de koopzondag) staan alle
hybride modellen van het Japanse
merk klaar voor een proefrit. Ook
de nieuwe Jazz Hybrid zal dan
acte de présence geven. De Honda
Jazz Hybrid is vanaf 11 maart te
bewonderen bij alle vestigingen
van Automotive-centre Van Nieuwkerk in onder meer Mijdrecht en
Amsterdam.

Lancia 300C of
Chrysler Thema?
Autokenners worden binnenkort op
de proef gesteld. In Genève onthult
Lancia (dat sinds kort samengevoegd is met het Amerikaanse
Chrysler) de nieuwe Ypsilon en
vernieuwde Delta. Beide modellen
hebben een geheel eigen Italiaanse-look. Maar de Italianen gaan
ook Chryslers op de markt zetten
met een Lancia badge. Zo introduceert het merk de Flavia (voorheen de Chrysler 200), de Thema
(voorheen de Chrysler 300) en de
Lancia Grand Voyager (voorheen
de Chrysler Grand Voyager). Allemaal Amerikaanse modellen met
de grill en logo's van de Italianen.
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Regio agenda
Wat gaan we doen in de voorjaarsvakantie?
Ook voor wie niet naar de zon
vliegt of naar de sneeuw rijdt,
is er de komende schoolvakantieweek genoeg te beleven. De
redactie maakte een keuze uit de
mogelijkheden.

Film:

Mijn Opa
de Bankrover (NL)
Datum: in de voorjaarsvakantie
In diverse bioscopen
De 13-jarige Grace wil graag
alles weten over haar Surinaamse
vader, maar niemand wil haar iets
vertellen. Opa Gerrit is de enige
is die haar kan helpen, maar zijn
geheugen laat hem steeds meer
in de steek. Als de familie hem in
een bejaardentehuis wil stoppen,
besluiten Grace en Opa om van
Opa's spaargeld naar Suriname te
gaan. Maar dan blijkt dat de familie Opa's geld heeft geblokkeerd.
Grace haalt Opa over de bank te
overvallen...
Met Zoë van der Kust, Tanja Jess,
Michiel Romeijn, Waldemar Torenstra en Loes Haverkort.

Op woensdag 23 februari 2011
worden Amsterdamse studentenkamers omgetoverd tot minitheaters.
Uiteraard wordt de avond passend
afgesloten met een vlammend
feest.
De voorstellingen bij Stukafest
vinden plaats in studentenkamers.
De huisbewoners zijn je gastheren
en -vrouwen, bij hen kun je terecht
voor een good old blikje bier of een
bakje borrelnootjes voor je neerploft op de bank. De kamers liggen
op prima te fietsen en vaak ook te
lopen afstanden van elkaar.
Tussen de rondes door is er steeds
een half uur pauze, zodat je niet als
een gek naar de volgende kamer
hoeft te sjezen. De artiesten zitten
bijna bij je op schoot, of andersom,
en dat is precies wat het Studentenkamer festival zo bijzonder
maakt.

Stukafest Amsterdam
Datum 23 februari
Op diverse plekken in Amsterdam

boven kom je alles te weten over
het luiden van de klokken en het
bespelen van het carillon. Na een
klim van 465 treden wordt je sportieve prestatie beloond met een
geweldig uitzicht!
De rondleidingen beginnen om
14.15 uur en duren vijf kwartier.
Reserveren voor deze speciale
beklimming van de Domtoren is
noodzakelijk. Voor kinderen is
begeleiding van minimaal één
volwassene verplicht.

www.pietertiddens.nl

www.domtoren.nl

extra veel voordeel!
Gratis kids activiteiten, Rudi's
après-ski café is in de krokusvakantie omgetoverd tot een waar
kinderparadijs!
Doe mee aan de lekkere smulworkshop!
Maak een mooie sneeuwpop van
slagroomsoesjes, natuurlijk mogen
de eigen creaties lekker opgegeten
worden.
Check de website voor nog meer
activiteiten en aantrekkelijke aanbiedingen. www.snowplanet.nl

Attractie:

De Ark van Noach
Datum: vanaf 19 februari
Aalsmeer, surfeiland
De Ark van Noach is terug in
Noord-Holland. Het in Schagen
gebouwde schip kwam afgelopen
woensdag aan in Aalsmeer.
De boot ligt afgemeerd nabij het
surfeiland op de Kudelstaartseweg
en naast de watertoren. De nieuwe
eigenaar, Aad Peters, laat op de
Ark bijbelse verhalen tot leven
komen. Zaterdagochtend 19 februari om 10.00 uur is de officiële
opening van de Ark van Noach voor
het publiek in Aalsmeer.

www.stukafest.nl

Theater:

Broodje Kind (7+)
Sneeuw in eigen land:

Datum: woensdag23 februari,
15:00 UUR, Rabozaal
Theater Castellum, Alpen aan den
Rijn

Actief:

www.pathe.nl

Voorstelling:

altijd overal tussenin. Tussen kinderen op school, ouders thuis, laatste
trends en met de vingers tussen
de deur als zich een motorisch onhandig moment voordoet. Kortom:
een kind zit tussen zoete droom
en harde werkelijkheid. Maar dan
komt onze Pieter in beeld. Hij
begrijpt kinderen en neemt het
voor ze op. Hij verkoopt ze lucht,
die nog mooier gebakken is dan
de pancakes van de supermarkt.
Pieter, een échte kindervriend…

Pieter Tiddens heeft een hele reeks
succesvolle kindercabaretvoorstellingen vol leuke liedjes, grappen
en sketches op zijn naam staan.
'Broodje kind' wordt als zijn allereerste programma: provocerend,
liefdevol en actueel. Een kind zit

Rondleiding in de
Domtoren
Datum: 23 t/m 26 februari
De Domtoren, Utrecht
Samen met een gids beklim je
de middeleeuwse toren in vijf
kwartier. Tijdens de tocht naar

Winteractiviteiten bij
SnowPlanet

www.kerstark.nl

Datum: 19 t/m 27 februari
Snowplanet Velzen

Tijdens de krokusvakantie is vervelen er niet bij, want SnowPlanet
organiseert tal van leuke activiteiten en acties! Vroege Vogel Actie
Vroege vogels profiteren van van

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

Kruiswoordpuzzel week 7
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31
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43

39
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52
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21
24

34
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9

15
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42

8

11
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16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

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

29

59

9

26

46

1

51

54

13

HORIZONTAAL:
1. Griezelig; 5. geluk; 10. strafwerktuig; 11.
deel van een etmaal; 12. larve van de langpootmug; 14. levendig; 16. ver; 18. graansoort; 20. bootje; 22. Turkse titel; 23.
halsbont; 24. insect; 25. bekken; 27. brilslang; 29. duivels; 30. kruiderij; 32. voormalig Russisch heerser; 34. praatvogel; 35.
duivenhok; 37. dichtgesloten hand; 39.
bontsoort; 42. bars; 44. uitbouw; 46. nagalm; 48. bedeesd; 49. op leeftijd; 50. onderwereld; 51. tijdperk; 53. hoog
bouwwerk; 55. voorspoed; 56. Germaanse
godheid; 58. oude munt; 60. gestold vleesnat; 61. groente; 62. plaats waar iets lekt;
63. schrijver.
VERTICAAL:
1. Het bevestigen van onderdelen; 2. behoeftige; 3. dierengeluid; 4. verharde huid;
6. kapitein; 7. haaruitval; 8. eetlust; 9.
dorst na overmatig alcoholgebruik; 12. hertachtig dier; 13. iets waarover men niet
praat; 14. vierde deel; 15. mannelijk dier; 17.
ik (Lat.); 19. zeehond; 21. zandheuvel; 26.
klaphoed; 27. dicht bijeen; 28. bloem; 29.
station; 31. steensoort; 33. trotse houding;
36. dommerik; 37. dame; 38. koningszetel;
39. naar beneden; 40. bel; 41. halssnoer;
43. Spaanse uitroep; 45. kunstschaatsterm;
47. gewas; 52. natuurverschijnsel; 53.
huidsmeer; 54. broedplaats; 55. trek; 57.
projectieplaatje; 59. Engels bier.

Sudoku week 7
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 6
A
S P
P
O E
L
O S
- A
P

I
I
O
C
R

STATION

A
L
T Z E
M O E
Z U
R - W
A R P O K
E T O

D
R
O
G
E
R

D
R
E
I
N
E
N

E
E T
C
G
E N
L I
M
A F

T
A
B
D
O
R

U
I
V
E
R
D
I

C
I
E
D
E
K

C
H
A
R
I
S
M
A

3
7
8
1
4
6
5
2
9

1
5
6
8
9
2
4
3
7

4
9
2
3
7
5
6
1
8

2
1
9
6
5
7
3
8
4

7
3
4
9
2
8
1
5
6

6
8
5
4
3
1
9
7
2

9
2
7
5
1
4
8
6
3

5
6
3
7
8
9
2
4
1

8
4
1
2
6
3
7
9
5

DE GROENE VENEN 		

23

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: Financieel medewerker/boekhouder M/V
Organisatie: Panta Holdings B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: all-round RVS plaatbewerker met ervaring
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker retail (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Logistiek Medewerker Retouren
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Productiemedewerkers voor overdag (08001700)
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Tankwagenchauffeur
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerk(st)er / 24 uur per
week
Organisatie: Stoof Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen

Functie: vrijwilliger voor bar, garderobe etc etc
Organisatie: Uitgaanscentrum The Mix
Plaats: Uithoorn

Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Winkel medewerkers gezocht
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

Functie: Assistent Vestigingsmanager
Organisatie: HuurEenBox
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een beheerder kunstwerken/ watergangen
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Een werkleider buitendienst
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Part-time verkoopster slagerij Mijdrecht
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht

Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
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