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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 11 februari 2012
• Rommelmarkt, De Angstelborgh, Abcoude
• Cabaretier Jochen Otten, Piet Mondriaan
Theater, Abcoude

Zondag 12 februari 2012
•
•
•
•

12 1/2 jarig jubileum Elan, C&D Kerk, Abcoude
HVM G-Hockeytoernooi, De Phoenix, Mijdrecht
Praisedienst, De Weg, Mijdrecht
Concertlezing George Gershwin, Dorpskerk,
Abcoude

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

iefs?
Toe aan iets creat
Kom snel naar l
www.punt4.n
T: 0297 - 38 52 56

Inwoners van De Ronde Venen genieten van winterpret
Overal in De Ronde Venen is vorig weekend en tijdens de afgelopen week genoten van het fraaie winterweer en prima ijscondities. Hoewel het kwik hier en daar leidde tot gesprongen waterleidingen en een enkele slip- en glijpartij, was er over het
algemeen veel te genieten. Diverse natuurijsbanen openden de poorten en ook de sloten en vaarten in de woonwijken trokken de nodige schaatsers, al werd dinsdag jl. in de wijk Molenland in Mijdrecht in allerijl een waarschuwing voor gevaarlijk ijs
uitgegeven, nadat een storing bij Waternet het water onder het ijsoppervlakte had weggepompt. Wie er met de fotocamera
op uit trok, kon alvast kerstkaarten voor volgend jaar schieten.			
foto monique van oostveen

Laatste kans voor schaatsen op natuurijs?

Veel belangstelling voor ijstoertochten verwacht
Komende week zet naar verwachting de dooi in, maar schaatsliefhebbers kunnen morgen nog hun hart ophalen:
maar liefst drie regionale schaatstochten staan er voor zaterdag 11 februari uitgeschreven.
IJsclub Hou Streek te De Hoef organiseert vandaag, vrijdag 10 februari,
en morgen, 11 februari, toertochten
van 10, 15 en 35 km. Starten van 10
tot 14 uur bij de Kerkvaartbrug in
Mijdrecht en de HSV-kantine in De
Hoef.
Zaterdag 11 februari wordt van 10
tot 15 uur door ijsclub Volharding de
Waver de toertocht Botshol georganiseerd. Startlocatie: Hoofdweg /
Botsholsedwarsweg te Waverveen,
van hieruit de borden volgen. Er
wordt éénrichtingsverkeer ingesteld
op de Botsholsedwarsweg, Botsholsedijk en Proostdijerdwarsweg. Er zijn
twee weilanden beschikbaar voor
parkeren.

www.ijsclubvolhardingwaver.nl

Wij willen
geen provisie!
U betaalt alleen de
werkelijke kosten
van ons advies
GA NAAR ONZE SITE VOOR
DE PROVISIECALCULATOR!

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

DUIDELIJK VERHAAL
Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging
luchtfoto rob isaacs

Op zaterdag 11 februari kan men ook
deelnemen aan de toertocht Hart
van Holland (15 of 30 km); één van
de elf officiële toertochten van de
KNSB en is voor het laatst in 1996
gereden. Inschrijven vanaf 9.00
uur bij de startplaatsen: Portengen,

CLOSED

SHOP-IN-SHOP
BY LUTZ
DONDERDAG 9 T/M
ZATERDAG 18 FEBRUARI
Lutz Fashion m/v
Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

Portengensebrug; Korenmolenweg,
Wilnis en Geerkade, Spengen. Er
is ruime parkeergelegenheid bij de
startplaatsen en parkeren mag alleen
op de aangegeven parkeerplaatsen
en niet langs de wegen.

www.ijsclub-de-volharding.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Wethouder krijgt er flink van langs
In de gemeentelijke begroting voor 2012 van De Ronde Venen was
ook een stevige bezuiniging ingeboekt voor de dienst groenbeheer. Na
de instemming van de raad ging men op de betrokken afdeling van
de gemeente eens diep nadenken over de vraag hoe je het beste kunt
bezuinigen. De deskundigen kwamen tot de ontdekking dat bloemen,
planten, struiken en bomen nogal wat onderhoud vragen. Wanneer je
dat allemaal opruimt en er gras inzaait, hoef je er alleen nog maar een
paar keer per jaar met de maaimachine overheen. Tel uit je winst.
door piet van buul

Zo bedacht, zo gedaan. De brigade
in de oranje en groene jacks werd op
pad gestuurd met graafmachines en
kettingzagen. Her en der in de gemeente verdwenen bomen en struiken
in de versnipperaar. Bloembakken
werden leeggehaald en ‘operatie
kaalslag’ was een feit. Tot verrassing
van veel inwoners die van de ene op
de andere dag het mooie plantsoen
in hun buurt met de grond gelijk

gemaakt zagen worden. Het regende
dan ook verontwaardigde telefoontjes
en e-mails naar het gemeentehuis.
Ook raadsleden werden aangesproken
op het hoe en waarom van deze forse
aantasting van het leefmilieu in de
omgeving.
De raad is geschokt
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 februari kwam een motie
van D66 aan de orde waarin het college werd opgeroepen de actie onmid-

dellijk af te blazen en op korte termijn
met buurtbewoners in overleg te
treden. Het feit dat inwoners op geen
enkele manier bij de plannen en de
uitvoering betrokken waren geweest,
zat de raad hoog. Verantwoordelijk
wethouder Kees Schouten kreeg er
dan ook flink van langs. Raadsbreed
werden hem de oren gewassen. Hoe
heeft zoiets kunnen gebeuren? De
wethouder schrok van de ongemeen
felle kritiek. Hij wist het ook niet
precies. “Het is niet goed gegaan met
de communicatie met de betrokken
inwoners,” aldus een verbouwereerde
wethouder. “Sterker nog, er is helemaal niet gecommuniceerd. Ook met
de interne communicatie binnen de
dienst is het niet goed gegaan. We zijn
gewoon aan de slag gegaan om een
raadsbesluit uit te voeren. Ik geeft toe
dat dat anders en beter had gekund.

Het spijt me dat het zo gelopen is.”
Excuses
Maar met het uitspreken van spijt
over de gang van zaken kwam de wethouder niet weg. De wethouder moest
dieper door het stof en de raad eiste
uitgebreide excuses. Na een schorsing
kwamen die er ook. De wethouder
zal ook alle betrokken inwoners een
excuusbrief sturen. Tevens beloofde
hij in de toekomst buurtbewoners er
bij te gaan betrekken. Kees Schouten: “Fase één van het traject is net
afgelopen. Het werk ligt dus al stil.
Voor de volgende stappen zal ik wel
degelijk beter gaan communiceren.”
Ondanks het feit dat wethouder
Schouten al had toegezegd al datgene
te zullen doen dat in de D66 motie
van hem werd gevraagd, kwam de
motie toch in stemming. Met uitzondering van CDA en ChristenUnie/
SGP werd de motie door alle fracties
gesteund.

Genomineerden Sportverkiezingen De Ronde Venen bekendgemaakt
De genomineerden voor de prijzen van sportman, sportvrouw, sporttalent,
sportploeg en sportvrijwilliger van 2011 zijn bekend. Uit de door inwoners en sportverenigingen voorgedragen namen heeft de jury per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden op woensdagavond 22 februari 2012 bekend gemaakt tijdens de Sportverkiezingen in
De Meijert in Mijdrecht.
Sporttalent
• Sterre Deetman, hockeyspeelster
en -trainster
• André Looy, baanwielrenner
• Thijs Leijgraaff, baanwielrenner

Sportvrouw
• Anouk Claessens, hardloopster
• Jolanda ten Brinke, hardloopster
• Nicoletta de Jager, mountainbiker
en sportvrouw 2010

Sportploeg
• Het juniorenteam B1 van Argon
• Het korfbalteam A1 van Atlantis
• Het zijspanteam van Roké Motors

Sportman
• Dirk Jongkind, rodelaar.
• Kevin Regelink, marathonschaatser
• Tim de Vries, handbiker

Sportvrijwilliger
De organisatie houdt de namen van
de genomineerden voor de Sportvrijwillgersprijzen nog even geheim.
Tijdens de Sportverkiezingen op
woensdagavond 22 februari wordt
bekend gemaakt wie de winnaars
zijn binnen de verschillende categorieën. Sportliefhebbers die de
ontknoping willen bijwonen zijn van
harte welkom de Sportverkiezingen
bij te wonen. De verkiezingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats
in De Meijert, Dr. J. v.d. Haarlaan 6,
Mijdrecht. De uitnodiging met het
programma van de Sportverkiezin-

gen is te vinden op op

www.derondevenen.nl.
Aanmelden
Voor de organisatie is het van belang
om te weten hoeveel personen er
aanwezig zullen zijn. Vandaar het
vriendelijke verzoek om u aan te
melden als u op 22 februari naar De
Meijert komt. Dat kan door een mail
te sturen naar b.bokkes@derondevenen.nl of door te bellen met tel.
0297 29 16 51.

Instemming gemeenteraad

Herontwikkeling stationslocatie Mijdrecht
Op donderdag 2 februari j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het
plan tot herontwikkeling van de stationslocatie in Mijdrecht. De thans
goedgekeurde versie wijkt aanzienlijk af van eerdere plannen, die voorzagen in de opheffing van het zuidelijk deel van de rondweg en ontwikkeling van woningbouw. Met de nieuwe aanpak worden de te verwachten
verliezen uit het oorspronkelijke plan tot de helft teruggebracht.
door piet van buul

Het besluit bevat een aantal elementen. Besloten is om de zuidelijke Rondweg te handhaven. De
eerder voorziene doorsteek naar de
Nijverheidsweg vervalt. De aankoop
van gronden die hiervoor nodig was,
komt eveneens te vervallen. Op het
kruispunt Stationsweg/Rondweg/
Industrieweg komt een rotonde.
Het college stelde een enkelstrooks
rotonde voor. Bij amendement is
het woord ‘enkelstrooks’ geschrapt
waarmee de mogelijkheid open gehouden wordt om er een tweebaans
rotonde van te maken.
Bedrijventerrein
Voor de nadere uitwerking van de
ontwikkeling van de Stationslocatie
streeft men naar vestiging van lichte
bedrijvigheid en kantoren. In weerwil van berichten over onrustbarende leegstand van bedrijfsgebouwen
overal in het land met als doemscenario een naderende vastgoedcrisis,
voorziet de gemeente hier weinig

problemen. Uit een onderzoek van
het bureau Stogo uit 2011 zou
blijken dat er binnen de gemeente
De Ronde Venen nog behoefte is
aan 11,4 hectare nieuw bedrijventerrein in de periode 2013-2015.
Deze planning is opgenomen in het
Regioconvenant Bedrijventerreinen
Utrecht-West en maakt onderdeel

uit van de provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie. Ook het bestuur van
de Vereniging Industriële Belangen
(VIB) bevestigt de behoefte aan
extra volume.
Klankbordgroep
Tijdens de behandeling van de
plannen in een eerdere commissievergadering was er forse kritiek op
het feit dat de plannen niet met de
omwonenden besproken waren. Het
college heeft de kritiek ter harte
genomen en besloten tot het instellen van een klankbordgroep. Deze
kan weliswaar geen rechtstreekse

invloed uitoefenen op het project,
maar zou door middel van in te
brengen deskundigheid de kwaliteit
van het ontwerp op een hoger niveau
kunnen brengen. De raad gaat er
van uit dat hiermee de inbreng van
de inwoners en belanghebbenden
voldoende gewaarborgd is en dat
die inbreng ook serieus genomen zal
worden. In hoeverre dat het geval is
zal moeten blijken wanneer na de
zomer terugkoppeling naar de raad
zal plaatsvinden.

Colofon
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Luistervink
Meten is weten
Als de eerste vorst zich aandient,
worden de Friezen bevangen
door een koorts die ze de
Elfsteden noemen. Dat is niet zo
vreemd. Het is een evenement
dat z’n weerga niet kent. Op de
lagere school al zagen we de
zwart-wit films die mensen in
beeld brachten die zich, vaak onder barre omstandigheden, over
het ijs voortbewogen. Ik herinner me nog de tijd van Reinier
Paping. Ik zat zelf met een zwerende teen op een kussen naar
de televisie te kijken en huiverde
van afstand mee. Minpuntje was
dat ik toen in Kampen woonde
en een verdraaide Zwollenaar de
race won. Dat zit me nog steeds
hoog. De twee laatst georganiseerde tochten leken niet meer
op de heroïsche strijd van weleer.
Snelle pakken, televisiebeelden
die op de motorfiets waren
gemaakt zagen er totaal anders
uit dan die tijd waarin kranten
in je trui de felste kou moesten
weren. Toen ik een dag voor de
laatst verreden tocht in Kollum
was om De Groene Venen van
weleer te laten drukken, kwam
directeur Banda bevend naar
beneden en riep de woorden
“It giet oan”. Wat er toen in de
drukkerij gebeurde, laat zich
met geen pen beschrijven. Dat
ik uiteindelijk nog met een krant
naar Mijdrecht toog mag een
waar wonder worden genoemd.
Toen al was me duidelijk dat het
afwegen van ja of nee een helse
klus is. Ik kende mensen die de
eindverantwoordelijkheid hadden
over het wel of niet doorgaan
van de tocht der tochten. Het
gaat al lang niet meer alleen
om schaatsen. Zestienduizend
mensen die krabbelen en klunen
om toch maar vooral de Bonkervaart te bereiken is tot daar
aan toe. De miljoenen die naar
Friesland komen en zich aan de
Berenburg laven, zijn een bijzonder onzekere factor. Net als op
Koninginnedag kunnen zich zo
maar problemen voordoen die
tot een berg narigheid kunnen
leiden. De gekte die de media de
afgelopen week hebben veroorzaakt hebben de Friezen niet van
hun stuk gebracht. De meetlat
heeft overwonnen. Je kunt nu
eenmaal niet op verantwoorde
wijze een grote meute over ijs
dat nog maar net zes centimeter
dik is laten schaatsen. De keuze
van het duidelijke nee is dan
ook weloverwogen genomen.
Het verdrinken van een aantal
schaatsers zou zo maar tot een
nieuwe hype in medialand kunnen leiden. “Hoe hebben ze dat
nou kunnen doen”, zou opgeld
hebben gedaan. Jammer vind ik
het wel. De voortekenen waren
immers zo goed. Ik heb nooit
steenpuisten, maar juist deze
week zat er een op mijn been.
Net zoals toentertijd bij de zege
van Reinier op m’n teen.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Pieter Koopmans te
gast bij Horizon
Op zondag 12 februari zendt Horzion
een gesprek uit, dat programmamaker Henk Oudshoorn had met Pieter
Koopmans, vele jaren praktiserend
huisarts in Mijdrecht. Het gesprek
krijgt als titel mee: ‘Aan het einde
valt alles samen’. Welke motieven
had Pieter Koopmans om medicus te
willen worden, betrokken te willen
zijn bij mensen. Medische problemen
als euthanasie en abortus hebben
met levensbeschouwing te maken.
Het belooft een interessant gesprek
te worden. Horizon wordt uitgezonden van 9 tot 10 en van 17 tot 18
uur op Midpoint FM.

Wilnis

DE GROENE VENEN

Joppe de Ree bezorgt bewoners van Zuiderhof
gezellige middag
Enkele weken geleden heeft Joppe
de Ree opgetreden in Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen. Hij
vermaakte de bewoners, samen met
zanger Arie Hazes, met zang en
karaoke. De aanwezige bewoners
konden via een scherm, waar de
tekst op stond, alle liedjes meezingen. Hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Het repertoire
bestond uit Hollandse en Engelse
meezingers, hoofdzakelijk uit de
oude doos, zodat bijna iedereen de
liedjes herkende. Ook werden er
nummers van André Hazes gezongen. Het personeel liep zelfs de
polonaise en zong ook enthousiast

mee. Met een hapje en een drankje
kon iedereen er geen genoeg van
krijgen en de beide heren, Joppe en
Arie, gingen daarom door tot half
vijf. We bedanken Joppe de Ree en
Arie Hazes voor de zeer geslaagde
én gezellige middag en hopen hen
nog eens terug te zien.

Onderlinge wedstrijd GVM’79 Acrogym

Jaarvergadering
Vrouwenbeweging
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdagavond
15 februari aanstaande haar 65e
Jaarvergadering. Na het huishoudelijke gedeelte zal de heer D. Keijzer
uit Landsmeer ons in woord en
beeld meenemen naar het Centraal
Station Amsterdam. Ook gasten zijn
van harte welkom. De avond is in
gebouw De Schakel, Dorpsstraat 20
te Wilnis en begint om 20 uur.

Mijdrecht

Praisedienst in
De Weg
Aanstaande zondag 12 februari vindt in gemeente De Weg een
praisedienst plaats met medewerking van Stichting de Hoop.
Om 18.30 uur staat de de deur open
en de koffie/thee klaar. De dienst
begint om 19.00uur. De band, de
spreker en de getuigenissen op die
avond zijn afkomstig van de Hoop.
Het belooft een bijzondere avond te
worden! Adres: Gemeente De Weg,
Industrieweg 38F te Mijdrecht (ingang links naast Karwei). Zie voor
info www.deweg.net

Abcoude

Rommelmarkt
Stichting Tympaan
Op zaterdag 11 februari organiseert
de stichting Tympaan een rommelmarkt in ontmoetingscentrum ‘de
Angstelborgh’ in Abcoude. Tussen 10
en 15 uur kan men er terecht voor
allerhande spullen: van kunst tot
kitsch! Ook dit jaar is er weer een
ruim aanbod: serviesgoed, vazen,
potten en pannen, glaswerk, boeken,
kleding, snuisterijen, sieraden, enz.
Maar vooral ook bijzondere en soms
waardevolle dingen die je alleen
maar op een rommelmarkt tegen
kunt kopen. Maar ook al blijft het
bij ‘kijken, kijken, niets kopen’ het
is er in ieder geval warm en u kunt
er koffie drinken of een lekkere kop
soep nuttigen. Voor inlichtingen kunt
u bellen naar Annemarie Keja tel.
0294-284824.

Afgelopen zaterdag had de
acrogym-afdeling van GVM’79
de eerste wedstrijd. Het wedstrijdseizoen begon dit jaar met
de clubkampioenschappen. De
onderlinge wedstrijd van afgelopen
weekend was een mooie start van
het seizoen en iedereen heeft de
kans gehad om zijn/haar oefening
alvast een keer door een jury te
laten beoordelen. De acrobaten van
GVM’79 hadden de weken ervoor
ook op een wedstrijdvloer getraind
en dat was goed aan de oefeningen
te zien. Er werden weinig grote
fouten gemaakt en van de kleine

Dé Biljartmakers shirtsponsor
van bowlingteam BVM

foutjes kon mooi geleerd voor de
wedstrijd van komend weekend.
Uiteindelijk bleek iedereen van
GVM’79 in de prijzen te zijn gevallen en de medaille verdeling was als
volgt: E junior niveau: Jill en Fleur
(1e) / Lucia, Willemijn en Jade (1e)
/ Rink en Emma (1e). D-niveau:
Mart en Stephan (1e) / Manuela
en Kim (2e). C-niveau: Joëlla en
Naömi (1e) / Frederike en Kelly
(5e) / Mariska, Sanne en Vera (1e).
B-niveau: Swetta, Sabine en Laura
(2e) / Florine, Ulijn en Fleur (3e).
A-junior niveau: Demy en Imara
(1e).

Staand v.l.n.r. sponsor Cees Bocxe, Ella, Noeke, Lambert, sponsor Gerard Bocxe.
Zittend v.l.n.r. Ria, Jeanette, Helma.
Gerard en Cees Bocxe, eigenaars
van Dé Biljartmakers uit Portengensebrug, zijn de nieuwe shirtsponsors van team Dé Biljartmakers
van Bowling Vereniging Mijdrecht.
Gerard en Cees ieder al bijna 40
jaar gepassioneerd werkzaam in de
biljartsport, dragen de bowlingsport
als balsport een warm hart toe. ‘Dé
Biljartmakers’ zijn gevestigd aan de
Portengen 51 in Portengensebrug.
Hier bieden zij biljarters in hun
showroom een uitgebreid assortiment biljartartikelen, sportprijzen
en gezelschapsspelen. Ook bieden
Dé Biljartmakers nieuwe en occa-

sion biljarts van uitzonderlijke kwaliteit. Reparaties aan keuen worden
direct uitgevoerd. Meer informatie
vindt u op www.debiljartmakers.nl
Dat de sponsoring zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de uitslagen van
het team van BVM in de competitie. De voorgaande jaren streden de
bowlers in de middenmoot, maar
dit jaar strijden de talenten om de
hoogste plaatsen.
Het speelschema van dit topteam,
vindt u op www.bvmijdrecht.nl hier
vindt u ook informatie om zelf
actief mee te gaan doen.

Zondag G-Hockey wintertoernooi

De eerste meters zijn de spannendste...
Het Mijdrechtse Van Rijn Racing
staat aan de vooravond van hun vijfde
jaar in de huidige samenstelling.
Momenteel wordt de Skoda Fabia
weer geprepareerd voor het nieuwe
seizoen, dat start op het Duivelsbergcircuit (B). Ook de teamleden wacht
weer een spannend jaar. Zij zijn vanaf
november vorig jaar aan de slag met
het ontwikkelen van de rallyracewagen, en voor hen zal het weer
afwachten zijn of met hun inzet de
nodige tijdwinst geboekt kan worden.
De eerste (wedstrijd) meters zijn
altijd weer de spannendste… Zowel
voor monteur als coureur.
Zoals het er nu naar uitziet verschijnt
de Skoda Fabia aan de start tijdens

de eerste ontmoeting voor het BK in
Maasmechelen. Ook aan de testdag
in Valkenswaard op 25 maart en de
eerste wedstrijd voor het NK op 15
april wordt deelgenomen. Tot dusver
krijgt het Nederlands Kampioenschap Rallyracing/Rallycross de prioriteit. Mogelijk dat Van Rijn Racing
enkele Belgische wedstrijden laat
schieten om aan de ERC manches in
Maasmechelen en Valkenswaard te
kunnen deelnemen.
Eind vorig jaar werd bekend dat de
sponsorovereenkomst met Aparts
Automaterialen uit Mijdrecht ook
in 2012 voorgezet gaat worden.
Deze samenwerking bestaat al
sinds het team begon in 1997 met
rallycross. Toen kwam het team nog
uit in de Euro2000klasse met de SEAT
Ibiza, bestuurd door
Jan van Rijn. Het
team is ook zeer
verheugd dat Aparts
zijn steun voortzet,
en hopelijk weet
het team met deze
bijdrage een paar
mooie resultaten te
behalen.

Aanstaande zondagochtend 12 februari organiseert HVM het G-Hockey
wintertoernooi in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Aan het toernooi nemen acht teams deel, waaronder natuurlijk het team
van Mijdrecht. De andere teams zijn Alliance, Alkmaar, Bloemendaal,
Athena, Kampong, Myra en Castricum. De wedstrijden beginnen om 10 uur,
de prijsuitreiking is om 12.30 uur.
G-Hockey maakt het voor kinderen met een verstandelijke beperking toch
mogelijk om met andere kinderen aan sport te doen. Het is eens een heel
andere manier om naar sport en naar spelvreugde te kijken, ook in de zaal!
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Open dagen Wellancollege druk bezocht
De scholen van
Wellantcollege in
Aalsmeer kregen
erg veel belangstelling tijdens de
open dagen van
afgelopen week.
Ook veel Rondeveense belangstellenden kwamen
op de avonden af.
De toekomstige
leerlingen kwamen
doelgericht op bezoek; velen van
hen wilden vooral weten, welke
beroepsmogelijkheden er na de
opleidingen zijn. De vragen hierover
werden op enthousiaste wijze door
de huidige leerlingen beantwoord.
Het gebouw werkte mee om een
goed beeld te geven van het beroepenveld achter de opleidingen. In
de kantine was de opleidingsbranche duidelijk zichtbaar gemaakt
en in de lokalen werd het bijbehorende onderwijs getoond. Naast de
informatie over groene opleidingen
als Paraveterinair/ dierenartsassistent, Dier & Zorg, Paardenhouderij,
Stedelijk Groen en Natuurbeheer,
Green Production & Business,
Retail/Winkel, Flower Design,
Indoor Design, Outdoor Design en
Groothandel & Logistiek werd ook
informatie verstrekt over de nieuwe
MBO+ opleiding Food. Het komend
schooljaar start Wellantcollege met
deze opleiding in Amsterdam.
Ook op Wellantcollege de Groenstrook werden bezoekers ontvangen
door enthousiaste leerlingen, de
zogenoemde school-ambassadeurs
van de Groenstrook. Zij brachten de
belangstellenden naar de informatielokalen, van waaruit de verschil-

Eerste appartementen project Proosten Borgh
opgeleverd
Aan De Passage 15 en 17 heeft Aannemersbedrijf Van Scheppingen de
eerste twee appartementen opgeleverd. De nieuwe eigenaren van de appartementen kregen de sleutel van de woningen overhandigd van projectontwikkelaar de heer en mevrouw Swaab. Zij kunnen nu starten met het
inrichten van de woningen. In het project is nu alleen de penthouse nog te
koop. En ook is één van de appartementen binnenkort te huur.

lende rondleidingen startten. Ook
konden de gasten zelfstandig en
met behulp van een plattegrond
de school bekijken. Zo kreeg men
een goed beeld van de prachtige
accommodatie en het onderwijs van
de school. Uit de bezoekers-enquête
kwam naar voren dat de gemoedelijk sfeer en de persoonlijke
aandacht erg werden gewaardeerd.
Wellantcollege Westplas Mavo
liet tijdens de open dag zien, dat
het enthousiasme van het team
en de leerlingen, een week na de
feestelijke opening van het nieuwe
gebouw nog steeds heel groot is.
Vele belangstellenden trotseerden
’s middags, maar vooral ook ‘s
avonds de snijdende oostenwind, om
zich uitvoerig te laten informeren
over het onderwijs op de Westplas
Mavo. Trots en enthousiast toonden
docenten en leerlingen de prachtig
geoutilleerde lokalen. De jongens
van het Techniekteam hadden
ervoor gezorgd, dat de presentatie over het onderwijs in de aula
goed klonk en dat de optredens
van enkele muzikale talenten van
de Westplas Mavo kleurrijk werd
uitgelicht. Vele bezoekers meldden
op het evaluatieformulier onder
de indruk te zijn
van het nieuwe
gebouw en het
onderwijs op de
Westplas Mavo.
Ook de kleinschaligheid, de
gezellige sfeer en
het enthousiasme
van de leerlingen
werden hierin
veel genoemd.

Prijsklaverjassen in
de Merel
Op vrijdag 17 februari 2012 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.
Aanwezig zijn om 20 uur en
uiterlijk om 20.15 uur starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.
Op de volgende data wordt er ook
gekaart: 2, 16 en 30 maart, 13 en
27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22
juni en 6 juli.

Bakker en Witzand
naar kwartfinale
OBS Willespoort wil radio-contact
met André Kuipers
OBS Willespoort heeft een inzending ingestuurd voor het ruimteproject ‘Ruimteschip Aarde’ van
ESERO NL in een wedstrijd met
veel andere scholen in ons land. De
hoofdprijs is in maart een aantal
minuten live-radiocontact met André Kuipers, die in het ISS op een
hoogte van 400 km rond de aarde
vliegt.
Leerlingen en leerkrachten spelen
als Team WilISSpoort mee in
een filmpje, dat is opgenomen en
gemonteerd door medewerkers van
MidPoint TV. Op het filmpje kon
tot eind vorige week via internet

gestemd worden. In totaal zijn er
2379 stemmen uitgebracht op de
inzending van onze school. Daarmee staat de school op de derde
plaats.
André Kuipers gaat de komende
tijd de filmpjes waarop de meeste
stemmen zijn uitgebracht in het
ISS bekijken. Binnenkort zal hij de
uitslag persoonlijk bekend maken.
De kinderen wachten dus nog even
in spanning af. Met de link

www.ruimteschipaarde.nl/inzending/638/160 kan het filmpje nog
bekeken worden.

In het driebandentoernooi van
biljartclub D.I.O. en Café de Merel
te Vinkeveen hebben Wim Bakker
en Frank Witzand hun partijen
overtuigend gewonnen. Ook door
naar de kwartfinales gingen op
de valreep Bert van Walraven en
Heny v. ’t Hul. Op zondag kwamen
daar nog bij Jan van Veen en Jos
Lugtigheid. Geplaatst waren al
Ton Driehuis, Ed van Heuven,
Wil Bouweriks en Gijs Rijneveld.
Er kunnen nog enkele spelers
worden geplaatst voor dit driebandentoernooi, om de kampioen
van verleden jaar Ed van Heuven
te verslaan. Opgeven kan in Café
De Merel Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen, tel. 0297-263562 of
per mail: thcw@xs4all.nl.

Abcoude

Verspunt heropent
woensdag

De bijeenkomsten van de IVN jeugdgroep De Veenmollen DRV hebben
elke maand een ander thema. Deze maand was het onderwerp ‘afval en
hergebruik’.
mensen zoal weggooien en wat het
gevolg daarvan is, zijn ze gewapend
met lange knijpers, handschoenen en vuilniszakken, het park ’t
Speelwoud in Wilnis ingegaan. Dat
was een schrik! De vuilniszakken
werden al snel gevuld met blikken,
37 flessen, papier,
vuurwerkresten,
plastic zakken, veel
sigarettenpeuken,
enz., enz. Bij elkaar
had de groep 40 kg
afval verzameld. Ook
vonden de kinderen
een totaal vernielde
afvalbak!
Eigenlijk waren ze
wel ontdaan. Het is

Vinkeveen

Vinkeveen

Veenmollen ontdaan over hoeveelheid afval

De kinderen hadden al tijdens
een eerdere activiteit ontdekt dat
bodemdiertjes heel veel ‘afval’ in
de natuur opruimen. Helaas kunnen
deze diertjes niet alles opruimen
en zeker niet alle afvalprodukten
van de mens! Om te ervaren wat

Kort nieuws

immers niet nodig om al dat afval
zo maar achter te laten. Het ziet er
erg vies uit en het is slecht voor de
natuur, want al dat afval verteert
immers niet. De kinderen kwamen
zelf met hele logische opmerkingen
“Als je volle flesjes meeneemt naar
het park, kan je ze
leeg toch ook mee
terugnemen naar
huis.” Het is in feite
een kwestie van verantwoording willen
dragen.
De Veenmollenkinderen doen daarom
een oproep aan de
mensen die gebruik
maken van het park.

Willen jullie proberen om het park
weer schoon te houden. Neem a.u.b.
het afval mee of gooi het in een
afvalbal, dan kan iedereen genieten
van een schoon park! De Veenmollenkinderen hebben de eerste start
gezet… en nu jullie!

Op woensdag 15 februari aanstaande openen Keurslagerij Pouw
en Remko’s brood & taartjes de
deuren na een grootse verbouwing. Een prachtig vernieuwd
verspunt in Abcoude is het geworden. Kom kijken en geniet van de
openingsaanbiedingen die geldig
zijn van 15 t/m 18 februari.
Keurslagerij Pouw – al meer
dan 40 jaar een begrip in Abcoude – heeft de slagerij volledig
gemoderniseerd. Of u nu gaat voor
culinaire hoogstandjes of voor gemak, vader en zoon Pouw zorgen
voor een smakelijke invulling. En
de ambachtelijke bakker Remko’s
brood & taartjes laat u graag
genieten van een ruim assortiment
brood, ook desem- en speltbrood,
en taartjes om van te smullen.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Geerkade 54 te Wilnis
Vandaag ga ik een woonboerderij bezoeken die op een wel heel mooi plekje
in De Ronde Venen ligt, namelijk aan de Geerkade in Wilnis middenin het
Groene Hart. De Geerkade is een zijweg van de Ir. Enschedeweg en als je
hier zo langs het water rijdt, krijg je meteen het gevoel van rust en ruimte.
Ruimte blijkt meteen als ik het erf op rij van de woning die ik vandaag ga
bekijken. Rondom het pand ligt een enorm stuk grond en voor en achter
vrij uitzicht. Behalve de leuke woonboerderij staan hier ook nog een hooimijt en een garage op het erf. Aan de andere kant van de Geerkade is water met vaarverbinding, dus ook voor bootjesmensen is dit een leuke stek.
Langs de oprijlaan liggen nog de overblijfselen van de in 1940 gedempte
Dooijersluis die in die tijd werd gebruikt om met de praam vanalles te
vervoeren in de richting van de Oud Huijzerweg. Momenteel staat het
gebied erg goed bekend bij wandelaars en fietsers. De natuur is hier
prachtig en je hoeft niet bang te zijn dat dit snel verandert.
We komen eerst de woonkeuken
binnen, die ruim genoeg is om
gezellig met z’n allen te zitten.
Vanuit de keuken kijk je uit over
het weiland dat naast de woning
ligt. Erg leuk, want via de zijdeur
loop je zo naar buiten het weiland
in. Er zijn meerdere terrassen waar
je heerlijk van het uitzicht en de
zon kunt genieten. Een geweldige
plek om lekker te zitten.

Ik word ontvangen door een vrolijk
hondje en de bewoonster van de
woning. De woning heeft een voorhuis en aan de achterkant de stal
die nog vrijwel in originele staat
verkeerd. De eigenaresse verteld
dat ze grootse verbouwingsplannen hadden met de woning, maar
vanwege hun roots terug naar
Loosdrecht willen verhuizen.
Wat wel prettig is is dat alle bouwtekeningen van de verbouwing al
zijn gemaakt, dus dat scheelt weer
voor de volgende eigenaar.
Momenteel heeft de woning 135
m2 woonoppervlakte, maar met de
stal erbij kan de woning worden
vergroot tot 300 m2.
Momenteel is de woning als volgt
ingedeeld; de hal waar we binnengekomen is zijn is ruim en geeft
toegang tot het toilet, de badkamer,
de trap naar de eerste verdieping,
de ouderslaapkamer, de bijkeuken/
stal en de woonkeuken.

We gaan de rest van de woning
bekijken en lopen vanuit de keuken
naar de woonkamer.
De ruime woonkamer ligt aan de
voorkant van de woning en heeft
een open haard en ramen met
luiken aan de voor- en zijkant, zodat
je ook hier van het uitzicht kunt
genieten.
Dan komen we in de bijkeuken die
echt enorm groot is en waar je de
wasmachine en -droger kunt plaat-

Voku sinds 1985 dé



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten

Via een houten trap komen we op
de eerste verdieping waar nu drie
slaapkamers zijn gecreëerd, maar
doordat er een mogelijkheid is ook
een verdieping boven de bijkeuken
en stal te maken heb je hier echt
een zee van ruimte.
Dit is echt een huis met zeer veel
mogelijkheden om het zoveel mogelijk naar je eigen zin te maken. Het
beschikt over een enorme lap grond
en heeft in potentie een bijzonder

dealer in uw regio

SERRES & KOZIJNEN


sen. Vanuit de bijkeuken lopen we
de aangrenzende stal in, die voorheen in gebruik was als koeienstal.
Ook dit is een enorm grote ruimte.
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groot woonoppervlak.
Het zal nog behoorlijk gerenoveerd
moeten worden, maar de charme
en de ligging van deze woonboerderij zijn dit absoluut waard. Het is
echt aan te raden om hier eens een
kijkje te komen nemen zodat je zelf
kunt zien wat deze woning allemaal
te bieden heeft.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportschool

6
12,7
2,8
4,9
7,3

Facts & Figures

Geerkade 54, Wilnis
Vraagprijs € 895.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 36.682 m2
Woonoppervlakte 135 m2, in
potentie 300 m2
Inhoud 1020 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl.
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In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7
februari is door een storing in de apparatuur van Waternet water weggemalen
uit sloten en vaarten in de Mijdrechtse
wijk Molenland. Als gevolg hiervan is
het waterpeil gedaald, ‘zweefde’ het ijs
30 centimeter boven het waterpeil en
werd daardoor onbetrouwbaar. Geadviseerd werd dan ook niet meer te schaatsen
op sloten en vaarten in Molenland. Waternet is inmiddels begonnen met het weer
op het oude niveau brengen van het waterpeil. 				

Kinderdagverblijf Beek & Geyn in Baambrugge is gevestigd in een prachtige
boerderij. Vaak worden de kinderen mee naar buiten genomen, de natuur in en
met dieren om zich heen. Met het oog op de kou is met de kinderen de 'oude'
kerstboom versierd met vetbollen en pinda's. Nu er sneeuw is gevallen en het
hard vriest, genieten allerlei soorten vogels van al het lekkers. De kinderen
genieten ook van de komst van de vogels...

foto's peter bakker en thijs van uden

Dinsdag jl. opende wethouder
Kees Schouten
het Servicepunt
Wonen, welzijn
en zorg aan de
Kerkgaarde in
Abcoude. Er zijn
nu vijf Servicepunten in de
gemeente De
Ronde Venen.
Op de Servicepunten kunnen
alle inwoners
van de gemeente, jong en oud, binnenlopen voor informatie en advies op het gebied van
wonen, welzijn en zorg, en voor de financiële diensten van de Rabobank. In de Servicepunten
participeren de gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie GroenWest en Rabobank Rijn
en Veenstromen. Directeur Bertien Tweehuijsen van het Servicepunt is nog op zoek naar
gastvrouwen of gastheren die wekelijks twee dagdelen meehelpen mensen te ontvangen. 		
							
foto peter bakker

Vinkeveen Haven heeft het verwarmde terras Het Voordek
geopend als Koek en Zopie en de haven omgetoverd tot mooie
verlichte ijsbaan. Havenmeester Eef van Leeuwen is bevorderd
tot IJsmeester en hij heeft woensdag jl. zijn goedkeuring gegeven
voor het openstellen van de baan. Het Voordek is op werkdagen
geopend vanaf 16 tot 22 uur en komend weekend van 10 tot 22
uur. Buiten deze openingstijden kan er natuurlijk wel gebruik
worden gemaakt van de ijsbaan. Vinkeveen Haven is gelegen aan
de Herenweg 144 te Vinkeveen.

Een kapotgevroren waterleiding heeft dinsdagmorgen voor overlast gezorgd in
de Sint Janstraat in Mijdrecht. Het water kwam op verschillende plekken omhoog
en zorgde voor een waterballet. Door de vorst bevroor het water snel. Beheerder
Vitens werd op de hoogte gesteld, maar kon pas na een uur ter plaatse zijn. Ook
de brandweer werd gealarmeerd en op het moment dat zij de hoofdkraan wilde
dichtdraaien, arriveerde ook Vitens. Zij hebben een gat gegraven ter hoogte van
het lek in de hoop het te kunnen stoppen.		
foto thijs van uden

Ringsteken op de schaats was
voor menig deelnemer aan deze
wedstrijd op de landijsbaan van
Baambrugge volkomen nieuw.
Anna Sophia Evers was uiteindelijk bij de jeugd het beste en
Stan Post bij de senioren. Na
een eerste oefenronde gingen
de deelnemers stuk voor stuk
gewapend met prikstok schaatsend naar de ring. De ring hing in
een houten blok boven het ijs. Als
schaatsend was het de kunst om
de ring uit het blok te prikken.
Veel deelnemers hadden daar moeite mee, anderen prikten met gemak raak. Met dit oude spel was een
traditie in ere hersteld op het ijs. De Baambrugse ijsclub telde meer dan veertig deelnemers die na afloop
zich weer snel opwarmden in het clubgebouw bij de ijsbaan.

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

Familieberichten
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Leuke cursussen bij het Cursusproject

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

Workshop Zilverklei
Met zilverklei kun je relatief eenvoudig de
meest geweldige sieraden maken. Zilverklei is op dezelfde manier verwerkbaar als
klei. Je kunt het kneden, uitrollen, snijden,
stempelen etc. Na het vormen en drogen, kun
je het sieraad bewerken met vijltjes, graveermesje en schuurdoekjes. Als het sieraad naar
wens is bewerkt wordt het gebakken. De zilverklei wordt hierbij omgezet in 99,9% puur
zilver. Hierna bereik je door het te polijsten
een prachtig glimmend resultaat! Van 09.30 13.30 uur op 16 februari, de Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht. Cursuskosten: 50 euro.
Voorjaarsdecoratie
Het voorjaar komt er weer aan en met deze
decoratie halen we het ook vast in huis! Van
20.00 - 22.30 op 15 februari in De Boei in
Vinkeveen Cursuskosten 25 euro.Meenemen: Mes, draadtangetje, allesknipschaar/of
snoeischaar

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Taart decoreren
Met deze gezellige workshop krijg je de basis
van het decoreren onder de knie. De ronde

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

basistaart van 20 cm is al voor je gemaakt en
hiervoor zijn de lekkerste ingrediënten gebruikt. Je leert vervolgens om je taart zelf te
vullen, te bekleden en af te werken. Van eenvoudige basisvormen tot praktische tips om je
eigen creativiteit te verwerken in een taart.
Voor de bekleding van je taart gebruiken we
rolfondant en je leert ook hoe je de fondant
kleurt van zowel de bekleding als de versieringen. De versieringen maken we met behulp
van diverse uitstekers. Na het doorlopen van
deze workshop verras je iedereen thuis met
jouw smakelijke creatie! De taart kun je nog
prima 1 maand in de vriezer bewaren. Uit je
gemaakte taart snij je 8 heerlijke stukken.
Van 19.00 - 22.00 uur op 16 februari,
Handelsweg 10-a, Mijdrecht. Cursuskosten:
42,50 euro.
Inschrijven kan via de Rabobank of via
internet. Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297
261849 of 0652431473 of mailen: auwert@
casema.nl.
Het totale cursusoverzicht staat op:

www.cursusproject.nl.

Markante verkeersbrigadier overleden
Onze levensgenieter is er niet meer.
Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader en trotse opa
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8 februari 2012

						

Jenny Vis - Winters

						
						
						
						

Mark en Monica
Sanne *
Mees
Noa

Bedankt, Jan

Jan Rietbergen is niet meer. Weinigen
zullen de naam gekend hebben van deze
markante verkeersbrigadier uit Mijdrecht,
maar sinds hij in 1993 als vrijwilliger met
dit werk begon heeft hij vele duizenden
kinderen veilig helpen oversteken van en
naar school. Vele jaren was hij bovendien
coördinator voor de klaaroverpost bij de
oversteek aan de Dr. v.d. Berglaan in Mijdarchief foto jaap maars
recht. In 2008 ontving hij uit handen van
de toenmalige wethouder verkeer Jacques
Dekker een eremedaille voor vijftien jaar trouwe dienst. Bedankt voor alles, Jan!

Slager Gerard Zwetsloot:

“Wat je uit Twente haalt is lekker”

Bonkelaar 24
3642 CP Mijdrecht
		
Geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op maandag 13 februari van
19.00 tot 20.00 uur in aula De Ronde Venen, Ringdijk 4 te Wilnis.
De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 14 februari om 15.15 uur in aula 1 van
Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
het crematorium.
Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: VIS en met toegangscode: B6N7XB
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

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

Als slager ben je voortdurend op zoek naar het mooiste, lekkerste en het meest diervriendelijk opgegroeide stukje vlees. Dat vereist nog wel eens wat speurwerk. Er is veel scharrelvlees
op de markt en de juiste keuze’s maken is niet altijd makkelijk. Toch is Gerard er weer in geslaagd een puik stukje rund vlees in de schappen te kunnen presenteren. Blonde d'Aquitaine,
een Twentse verrassing die hij met trots presenteert.
door paul bosman

Het is bekend dat Gerard hoge eisen stelt aan
het vlees dat hij zijn klanten voorschotelt. Niet
alleen de smaak, maar zeker ook de herkomst
van het vlees staat hoog in het Kamerikse vaandel. Zijn zoektocht eindigde onlangs in Twente.
Samen met zijn vrouw bezocht hij de stallen
waar de Blonde d'Aquitaine haar oorsprong
heeft. Hij vond een puur runderras dat zorgvuldig wordt gefokt om, zo is het leven nu eenmaal,
de mens tot voedsel te dienen. Gerard hecht
er het grootste belang aan dat het vlees dat
hij verkoopt afkomstig is van runderen die een
goed leven hebben gehad. Dat betekent voor
hem dat de runderen ’s zomers lekker in de wei
kunnen grazen en
omringd met hun
kalfjes volop van het
dierenleven kunnen
genieten. Wordt
het winter gaan de
dieren op stal. Niet
aan een ketting in
kleine boxen, nee
ze mogen lekker
rondlopen in een
wijde stal waar ze
naar hartenlust van
best voer kunnen
genieten. Het resultaat mag er dan

ook zijn. Samen met echtgenote Gerda namen
ze de proef op de som en genoten thuis van
een heerlijk stukje vlees. De keuze was daarna
snel gemaakt. Samen besloot het slagersstel
voortaan het heerlijke vlees uit Twente aan
hun assortiment toe te voegen. Gerard snijdt
het vlees panklaar waar u bij staat en Gerda
geeft een welgemeend advies hoe u maximaal
van uw vlees gerecht kunt genieten. Een ritje
naar Kamerik is echt de moeite waard. U kunt
genieten van heerlijk Twents vlees. Hollandser
kan het niet.

Scharrelslagerij Zwetsloot
Mijzijde 70, Kamerik
0348 402353
www.scharrelslagerijzwetsloot.nl
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HGT Geveltechniek

Veel gevels hebben te lijden van vorstschade
De huidige vorstperiode veroorzaakt niet alleen schade aan veel wegen. Ook talloze gevels van woningen en gebouwen hebben zwaar
te lijden van de vrieskou. Op plekken waar vocht in de stenen kan
dringen, zorgt ijsvorming er voor dat gevels beschadigingen oplopen.
Michel Hengeveld van HGT Geveltechniek voert dan ook een warm
pleidooi voor preventief onderhoud aan gevels.
"Niet alleen vorst zorgt voor
schade," vertelt Michel Hengeveld.
"Ook bij normale weersomstandigheden hebben gevels het hard te
verduren. Regen, wind en luchtverontreiniging werken in op de
gevels. Afhankelijk van het soort
stenen dat gebruikt wordt en de
kwaliteit van het voegwerk, mag
je er van uit gaan dat een gevel
zo'n kleine dertig jaar mee gaat.
Tegenwoordig is dat vaak minder, omdat bij de bouw niet altijd
van de hoogste kwaliteit wordt
uitgegaan. Dat heeft niet alleen tot
gevolg dat de gevels vuil worden.
De laatste jaren worden er steeds
meer lichte stenen gebruikt, met

als gevolg dat die gevels ook veel
eerder vuil zijn. Maar wanneer er
vocht binnendringt, ontstaat er ook
schade. Ook is er soms sprake van
aangroei van mossen en dergelijke.
Bij de meeste huizen is baksteen
gebruikt. Die stenen worden sneller
vuil dan strengpers-stenen. Maar
strengpers-stenen zijn op hun beurt
weer gevoeliger voor waterschade.
Die stenen hebben namelijk van
binnen gaten waar de metselspecie
in loopt. Via de voegen dringt het
water dan in de steen. Zo'n harde
steen kan dan kapotvriezen. Dat gevaar is bij bakstenen weer minder
groot."
Michel
Hengeveld
legt uit dat
je zelf kunt
controleren
wat de
kwaliteit
van je eigen
voegwerk
is. Hij
adviseert
om daarbij
vooral te
letten op

die punten waar de horizontale en
verticale voegen bij elkaar komen.
“De aanzet van de stootvoeg en de
lintvoeg is de zwakste plek in het
voegwerk.”
HGT Geveltechniek is sinds 1992
actief in de regio en is VCA gecertificeerd. Dat certificaat is een soort
keurmerk dat garant staat voor
kwaliteit en milieuverantwoord
werken. Het onderhoud aan particuliere woningen beslaat ongeveer 25
procent van de orderportefeuille.
Michel: “Het leeuwendeel van onze
werkzaamheden wordt verricht voor
woningbouwverenigingen.”
“Bij HGT houden we ons bezig met
reinigen en herstellen van gevels,
en het repareren van voegen en
metselwerk. Door middel van spouwmuurisolatie bieden we mensen de
mogelijkheid flink te besparen op hun
energierekening. Dat scheelt al gauw
enkele honderden euro's per jaar.”

Michel Hengeveld: “Je kunt de kwaliteit van je voegwerk zelf controleren.”
						
foto patrick hesse
HGT Geveltechniek BV
Communicatieweg 9-5
Mijdrecht

tel. 0297-254009.
www.geveltechniek.nl

Voor diverse gemeentes en de
woningbouwverenigingen zorgt
HGT-Geveltechniek voor het verwijderen van graffiti. Met een aantal
scholen is daar zelfs een 24-uurs
contract voor afgesloten. In geval
van kwetsende opschriften worden
die onmiddellijk verwijderd. Op die
plekken waar men regelmatig last
heeft van graffiti kan ook een speciale coating worden aangebracht.

Joost Marsman herschrijft muziekhistorie

Uniek concert in Vinkeveen als kroon op succesvolle actie
Onder het motto ‘jouw verhaal verdient een wereldhit’ vroeg Joost Marsman (ex-zanger van
IsOokSchitterend) luisteraars van 100%NL hun persoonlijke verhalen in te sturen. Uit de
honderden reacties koos hij in drie rondes steeds twee verhalen, die hij omzette in een Nederlandstalige songtekst op een bekende wereldhit. Zo kregen de afgelopen maanden zes gelukkige luisteraars van 100%NL hun eigen, persoonlijke wereldhit! Deze worden maar één keer
live gespeeld: tijdens een uniek concert in Roekz in Vinkeveen op zaterdag 25 februari.
Joost Marsman was 15 jaar lang frontman van
de band IOS en schreef hits als Uit de Schaduw, Altijd Wel Iemand en Voltooid Verleden
Tijd. “Na optredens loop ik vaak de zaal in
om met fans te kletsen,” aldus Joost. “Veel
mensen vertellen me dan dat een liedje van
mij voor altijd verbonden is aan een belangrijke periode in hun leven. Ik dacht: waarom
draaien we dat niet een keer om? Ik laat
luisteraars hun verhaal vertellen, schrijf daar
een tekst over en zet die op muziek van een
bekende internationale hit. Zo is het idee voor
deze actie ontstaan.”
Avontuur
“Dit project was voor mij één groot avontuur.
Omdat de luisteraar de inhoud van de tekst
bepaalde en niet ik, maar ook omdat we hebben ontdekt hoe grote buitenlandse hits in het
Nederlands klinken,” vertelt de zanger. “Ik had
al eens een Nederlandstalige bewerking opgenomen van ‘Rolling in the Deep’ van Adèle (Tot
je me Verliet, red.). Tijdens optredens krijgen
we hierop altijd enthousiaste reacties. In het
Nederlands komt zo’n song toch ineens een
stuk dichterbij. Als je mijn bewerkingen hoort
moet je denken: ‘Goh, het origineel had ook
een Nederlandstalig liedje kunnen zijn’.

ste solo cd ‘Waar liefde begint’ was dit project
echt een zijstap. Maar wel eentje die me heel
veel inspiratie en energie gegeven heeft. Het
heeft me ook dichterbij mijn fans gebracht.”
Wat verwacht Marsman van het optreden?
“Het wordt sowieso een uniek gebeuren. De
knallende afsluiter van een geweldige actie.
Alle winnaars met aanhang zullen er zijn,
maar ik hoop natuurlijk dat iedereen die
nieuwsgierig is naar hoe grote internationale
hits nou eigenlijk in je eigen moerstaal klinken
ook langskomen op 25 februari. We spelen ze
allemaal live en ik heb nog een paar muzikale
verrassingen in petto!”

Knallende afsluiter
Het wereldhitsconcert in Roekz op 25 februari
moet de kroon op de succesvolle actie worden.
“Na het opnemen en uitbrengen van mijn eer-

Marsman wereldhitsconcert live bij Roekz Vinkeveen. Zaal open 20 uur, aanvang 21 uur. Kaarten
bestellen: www.joostmarsman.nl/tickets.
Maximaal 150 plaatsen. Vol=vol!
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Robert Jan Stips:

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week Nederpopmuzikant Robert Jan Stips die in zijn soloprogramma terugblikt op zijn grote muziekcarrière in de Nederpopbands Supersister, Golden Earring en The Nits.

“Oorspronkelijkheid is mijn basis”
Begin jaren zeventig begon je met
de band Supersister, in die tijd de
belangrijkste progressieve groep van
Nederland, met de grote radiohits
‘Radio’ en ‘She was Naked’.
“De groepsleden kwamen uit de underground en alternatieve muziekscene. Maar de band was op een
gegeven moment net zo populair als
The Golden Earring, waardoor we
ook door een groot publiek serieus
werden genomen en geaccepteerd.
Ik denk dat wij andere muzikanten hebben gestimuleerd om net
iets verder te kijken dan ze toen
deden. Supersister keek altijd naar
haar eigen oorspronkelijkheid. Dat
maakte ons apart van anderen.
Als mijn positie in bands, waarin
ik speelde, als vervangbaar ging
voelen, dan vond ik het niet zo spannend meer.”

Vanaf 1975 werd je lid van The Golden
Earring (lp’s Switch en To the Hilt, red.)
“Bij de Earring voel ik me als vijfde
lid echt een toevoeging. Ik vond het,
vanuit hun positie toen, dapper dat
de groep mij vroeg. Ze hadden net
een wereldhit gescoord met Radar
Love (1973), maar wilde andere
muzikale wegen gaan onderzoeken.
Met de Earring heb ik, in de VS,
een aantal fikse tournees gedaan
waarbij we met grote namen
zoals Santana en The Who hebben
gespeeld. Het was op het allerhoogste level en helemaal, zoals je
ooit droomde als popmuzikant om
zoiets mee te kunnen maken. Ik heb
bij Supersister wel meer muzikaal
plezier gehad dan bij de Earring.”

Je speelt tijdens Solo2012 liedjes die je
hebt geschreven of geproduceerd.
“Ik heb nooit echt uitgerekend hoe-

Fotoworkshop DRV

foto jan mastenbroek

een bijzondere kleurencombinatie
van zowel de aarde als de lucht en
schept een algengroen meertje aan
een lavastrand naast een steenrode
rots een bijzonder landschap. Mocht
u in de buurt zijn van het Hofland
Medisch Centrum loop dan gerust
even binnen en werp een blik op deze
kleine maar aardige expositie!

Hofland Medisch Centrum
Hofland 48-56, Mijdrecht.
Dagelijks geopend van 8 tot 17 uur.

IVN Winterwandeling Zijdelmeer
Zondag 12 februari kan men onder
begeleiding van een IVN gids genieten van de winterse sfeer rond (en
misschien zelfs op) het Zijdelmeer.
De natuur lijkt in rust, maar laat zich
ook van een andere kant zien. Vogels
verzamelen zich rond en in een wak,
sporen in de sneeuw en overal knoppen aan de bomen die zich tijdelijk

even in moeten houden. Verzamelen
zondag 12 februari om 10 uur voor
het gemeentehuis in Uithoorn. De
wandeling gaat altijd door! Stevige
schoenen en warme kleding zijn aan
te raden de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Wat zijn je plannen voor 2012?
“We leggen op dit moment de
laatste hand aan de nieuwe cd van
The Nits, die in maart –met zekere
trots– zal verschijnen. Het is een
fijne plaat waar we veel aandacht
aan hebben besteed. De titel mag

ik je nog niet vertellen, er is nog
twijfel over twee titels. The Nits
gaan vanaf maart op tournee, eerst
in Nederland en hierna langs alle
Europese hoofdsteden. Na de zomer start de Nederlandse theatertournee.”

Robert Jan Stips is 25 februari te
zien in de zaal Het Oude Raadhuis van
Theater De Meerse in Hoofddorp.
www.stips.net
www.demeerse.com
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

RK-koor Elan bestaat 12 1/2 jaar

Tot eind maart hangen er 12 kleurrijke foto’s in het Hofland Medisch
Centrum, gemaakt door Jan Mastenbroek en Peter van Eekelen. Jan
en Peter zijn allebei enthousiaste amateurfotografen en afgelopen
jaar lid geworden van Fotoworkshop De Ronde Venen. Deze fotoclub
heeft enkele expositielocaties verspreid over Mijdrecht en Wilnis, en
moedigt haar leden aan op deze wijze ervaring op te doen met het
werken aan een thema en het tentoonstellen van deze resultaten.

De in het Hofland Medisch Centrum
getoonde foto’s hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de kleuren
van de gefotografeerde scènes en
objecten een bijzondere bijdrage
leveren aan de foto. Zo wordt een
macrofoto van een wesp bij een plasje
siroop haast een surrealistisch beeld
en worden zwarte zwanen in donker
water opgelicht door kleurrijke reflecties. De koplampen van een auto
tijdens het ‘blauwe uurtje’ zorgen voor

veel liedjes ik precies heb geschreven, maar met de The Nits heb ik
al 25 cd’s gemaakt, plus de andere
bands, dan kom je minstens op zo’n
vierhonderd liedjes. Ik speel in deze
voorstelling een greep uit al die
liedjes en vertel anekdotes, onder
andere over een Chopin-uitvoering
van ‘Radar Love’, maar ook de
originele versies van ‘Radio’, ‘She
was Naked’ en ‘Dankzij de Duinen’,
een Haagse versie van ‘In The Dutch
Mountains’ (1987) van The Nits en
de nummer 1-hit ‘Leven na de Dood’
uit 1997 met Freek de Jonge.”

Aanstaande zondag 12 februari viert
het koor Elan uit Abcoude dat het 12
½ jaar geleden werd opgericht.
In september 1999 begon een
groepje parochianen van de HH
Cosmas en Damianuskerk samen
met dirigent Stephan van de Wijgert
vanuit het niets met een koor. De
bedoeling was om met dit koor het
Cosmas en Damianuskoor wat te
ontlasten, dat tot die tijd het enige
volwassen koor was in de parochie
en, behalve bij familievieringen,
alle vieringen op zondag en met de
feestdagen met zang ondersteunde.
Van de eerste aarzelende stappen op
het gebied van meerstemmig zingen
tot het huidige repertoire van drieen vierstemmige liederen is een heel
traject geweest. Gaandeweg groeide
het koor in leden tot de 33 leden die
het nu telt en groeide de band tussen

de koorleden onderling en tussen
koor en dirigent Stephan. Lief en
leed worden met elkaar gedeeld
en ondertussen wordt er door veel
aandacht aan klankvorming en
zangtechniek ook heel veel winst
behaald op het gebied van klank en
repertoire. Hoewel aanvankelijk
gewerkt werd met Nederlandstalige
muziek (Oosterhuis) ging de koers
langzamerhand meer in de richting
van de Engelstalige koormuziek van
onder andere John Rutter.
Elan zingt één keer per maand,
doorgaans de tweede zondag van de
maand, tijdens de zondagse vieringen en verder op Eerste Kerstdag en
in de Paaswake op Paaszaterdag.
Het koor repeteert wekelijks op
donderdagavond van 20.00 – 22.00
uur in de kerk of in ’t Trefpunt.
Op 12 februari zingt Elan tijdens de

eucharistieviering om 10.00 uur in
de HH Cosmas en Damianuskerk. Na
afloop fêteert Elan alle aanwezigen
op iets lekkers bij de koffie. Ieder
die dit feestje mee wil maken is van
harte uitgenodigd in de viering en na
afloop in ’t Trefpunt. En, het koor is
dringend op zoek naar vooral tenoren, maar ook andere stemmen zijn,
na een stemtest, van harte welkom.
Kom eens vrijblijvend meezingen op
een donderdagavond. Voor informatie kunt u contact opnemen met de
voorzitter Susan van Agten, 0294285476.

Foto-expositie Ijsland

Korenfestival BeKOORlijk

In het weekend van 18 en 19 februari
gaan voor het eerst de deuren open
van fotostudio Natuurlijk Gezien van
Gerard Vis in Vinkeveen.
Met een foto-expositie over IJsland
tonen Gerard Vis en Gerard van
Weerd hun natuurfoto’s, die gemaakt
zijn tijdens een vakantie in IJsland.
Onder het genot van een drankje
en nootje kan iedereen de foto’s
bezichtigen en de fotoboeken inzien.
De expositie is open op: zaterdag 18
februari van 14 tot 20 uur en zondag
19 februari van 11 tot 17 uur.

Rondeveners opgelet: ook uw koor
kan zich opgeven! Op zaterdag 26
mei zit de Dorpskerk van Abcoude
weer vol liefhebbers van allerlei
soorten koormuziek. Of het nu pop
is, of klassiek, jazz, of wereldmuziek;
jong en oud zal meedoen. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar om uw
eigen bijzondere koorklank te laten
horen!
Vanwege haar prachtige akoestiek is
iedereen het erover eens dat het een
genot is om in de Dorpskerk te mogen
zingen. Kom zingen in BeKOORlijk
Abcoude!

Tijdens deze expositie kan men
zaterdag en zondag tussen 16 en 17
uur luisteren naar mythen en sagen
uit IJsland,verteld door verhalenvertelster Elza Vis van Binnenste-Buiten.
De toegang is gratis. Adres: Wilgenlaan 41b Vinkeveen.

Kosten om mee te doen: 2 euro per
koorlid. Het programma loopt van
ca. 11 tot 17 uur. Geef u snel op,
want vol=vol. Dat kan bij Louise van
Schalkwijk, tel. 0294 284625 of email l.van_schalkwijk@zonnet.nl
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Cultuur
VLC Talentenjacht
live op radio
Op donderdag 16 en vrijdag 17
februari is de jaarlijkse finale van
de VeenLanden College Talentenjacht. Na de voorronde zijn er
twintig acts die strijden om de
titel en de felbegeerde beker. Er
zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Radio
De vrijdagavond van de Talentenjacht wordt live uitgezonden op
de radio. Vanaf 19.00 uur worden
luisteraars op de hoogte gehouden door middel van interviews,
backstagereports, optredens in de
studio en natuurlijk de acts van de
leerlingen zelf. Luisteraars kunnen
tweeten met #tj8 om mee te doen
met de uitzending. Op Midpoint
TV zijn livebeelden van de studio
te zien.
Luisteraars in Mijdrecht en de
omliggende dorpen kunnen luisteren naar Midpoint FM via 105.6
FM of 101.9 FM op de kabel. In
Abcoude en omstreken wordt de
Talenjacht op Rosa FM uitgezonden via 107.6 FM of 103.3 op
de kabel. Op de websites van de
omroepen is een webstream.
TV
Tijdens de avond worden televisieopnames gemaakt. De televisieuitzending is in het weekend van
2 maart via beide omroepen te
bekijken en ook direct via internet.

Nieuwe website: Uit
in De Ronde Venen
Voor wie wil weten wat er in
2012 allemaal te beleven is in
onze gemeente is er nu de website
www.uitinderondevenen.nl.
Deze culturele wegwijzer geeft
informatie over exposities, films,
festivals, optredens en concerten
en laat ook zien welke excursies,
cursussen, workshops en lezingen
er in onze gemeente zijn. Bovendien zijn bijna alle Rondeveense
culturele organisaties vertegenwoordigd met links naar hun eigen
website. Daar staan verdere gegevens over eventuele kosten, bij wie
en waar je je kunt aanmelden en
waar de activiteiten plaatsvinden.
Iedereen die een culturele activiteit onder de aandacht wil brengen
kan deze aanmelden. Dit kan heel
eenvoudig via het digitale aanmeldingsformulier op de website.
Een verzamelplaats met het totale
cultuuraanbod was al langer een
wens vanuit het culturele veld
en van de Bibliotheek. Ook de
gemeente is blij met dit initiatief.
www.uitinderondevenen.nl is
een initiatief van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen en wordt
financieel ondersteund door de
gemeente De Ronde Venen.
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Dr. Beeker

Schaatsen
Afgelopen zondag had ik dienst op de huisartsenpost en het was waanzinnig druk. De parkeerplaats bij het ziekenhuis was volledig bezet en het begon al dat ik ergens in een uithoekje moest parkeren. Vervolgens kom
ik daar binnen en zit de hele wachtkamer vol! Nu is het zo dat er op zondag in de middag drie huisartsen
spreekuur doen (simultaan) en die drie waren dus blijkbaar niet in staat om alle mensen weg te werken.
Goed, in het eerste uur heb ik acht mensen gezien en van die acht hadden er zeven een arm of schouder of sleutelbeen gebroken, de achtste had een kneuzing. Leuk hoor dat schaatsen!
Mijn zeven schaatsers konden dus
gelijk door naar de eerste hulp voor
een foto. Ik heb daar al eens over
geschreven; het is eigenlijk vreemd
dat die mensen eerst op de huisartsenpost worden gezien, dat bezoek
kost 85 euro per patiënt en uiteindelijk heb ik er dus acht gezien voor
de totale som van 680 euro om één
patiënt niet door te hoeven sturen.
Die ene kneuzing had 450 euro gekost (dat kost namelijk een bezoek
aan de eerste hulp) en ik heb dus
680 euro uitgegeven om 450 euro
te besparen. Waarom?
Nou, die mensen die ik doorstuurde
om vier uur ’s middags, zaten er
uiteindelijk om tien uur ’s avonds
nog. De eerste hulp was volledig
overspoeld en de rijen mensen
zaten tot in de gangen te wachten.
Had ik iedereen zonder voorgaand
consult doorgestuurd, dan was het
helemaal een bende geworden!
Het is goed om je te realiseren wat
dat allemaal kost, mijn eerste uur
op de huisartsenpost heeft de Nederlandse premiebetalers in totaal
ruim 4000 euro gekost, dat is de
jaarpremie van drie volwassenen...
In 2009 waren er in één weekeinde 10.000 mensen die vanwege
schaats-breuken de eerste hulp
bezochten, dat betekent in cijfers
een schade van 4,5 miljoen euro. In

één weekend de besparingen op de
huisartsenzorg teniet gedaan! Het
is te hopen dat er niet nog meer
mensen gaan schaatsen.
Voor de gevallenen begint nu pas
serieus het probleem; heb je je
arm gebroken, dan wordt werken
al moeilijk, maar ik had laatst ook
iemand die zijn heup brak. Nou, dan
kan je helemaal niets meer.
Dat moet me overigens ook van
het hart; de ziekenhuizen worden
ook steeds beter in het afschuiven. Breek je je arm, dan word je
gelijk naar huis gestuurd, maar
tegenwoordig is het zo dat je ook
zonder pardon het ziekenhuis wordt
uitgewerkt met een gebroken heup.
Helemaal erg gaat het er tegenwoordig aan toe bij niet levensbedreigende aandoeningen: mensen
worden zonder hulp of opvang naar
huis gebonjourd, met de mededeling
dat de huisarts het verder wel gaat
regelen! Laatst ook weer iemand,
die zonder thuishulp en zwaar
ziek gewoon naar huis moest. De
huisdokter moest het er maar mee
doen! De bezuinigingen maken ook
in de tweede lijn onverantwoord
gedrag los.
Maar schaatsen is een gevaarlijke
sport, afgezien van het valrisico is
daar ook nog het risico op onder-

koeling bijvoorbeeld.
Vorig jaar waren we aan het
schaatsen in Oostenrijk (daar ligt
het ijs wat langer) en kwamen
we een volledig gealcoholiseerde
schaatser tegen. We hebben de
beste man moeten redden anders
was hij doodgevroren. Alcohol
nemen tijdens een winterse tocht is
levensgevaarlijk!
Schaats je niet een wak in door
onoplettendheid, dan is het zo dat
door de alcohol de vaten van de
huid open gaan staan. Door het
nuttigen van alcohol lijkt het alsof
je het warmer krijgt, de huid gaat
weer warmer aanvoelen doordat
de vaten open staan, maar uiteindelijk krijg je het kouder. Door
die openstaande vaten loopt meer
bloed en dat bloed koelt af aan de
buitenlucht, daardoor daalt de kern
temperatuur (de temperatuur van
het lichaam) en door die ondertemperatuur word je suf en minder
waakzaam. Uiteindelijk raak je in
coma.
Overigens is het ook zo dat je er
aan moet denken om voldoende
water te drinken, door de inspanning verlies je veel vocht via zweten
en via de ademhaling. Gebruik je
alcohol dan heb je nog meer water
nodig, want dat wordt gebruikt voor
de omzetting van alcohol in vet

(vandaar dat je na het doorzakken
zo’n droge mond hebt).
Nog even iets wat ik me altijd heb
afgevraagd; als je nu in een wak
schaatst is dat gat onder water dan
donker of licht? Ik hoor daar steeds
wisselende verhalen over. Hier in
de buurt zijn de slootjes zo ondiep
dat je waarschijnlijk niet verder dan
je navel komt. Ik ben vroeger met
vriendjes onderweg op het ijs vaker
erdoor gezakt, maar dat resulteerde meestal slechts in een ‘nat zeik’.
Maar stel dat het wel diep genoeg
is? Normaal gesproken is een wak
een donker gat onder water, maar
op dit moment ligt er veel sneeuw
op het ijs en dat zorgt er voor dat
het wak lichter is dan de omgeving.
Zwem dus naar de lichte plek!
Het is overigens niet zo dat ik iets
tegen schaatsen heb, ik vind het
helemaal geweldig en ik hoop dat
de tocht der tochten nog van start
gaat. Als dat zo is, meld ik me ziek
bij mijn baas (maar dat ben ik zelf).
Maar pas wel op voor de risico’s
want die liggen op de loer, zeker bij
al die niet heel ervaren schaatsers.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Jongerenwebsite Veenig test frietjes in De Ronde Venen

Cafetaria Adelhof heeft beste patatje met
Onaangekondigd kwam de redactie van jongrerenwebsite Veenig ook dit
jaar binnenlopen in de snackbars van De Ronde Venen. Zij gebruikten
een uitgebreid scoreformulier om de patatjes met elkaar te vergelijken.
Zo werd al snel duidelijk dat er zeer veel verschil is tussen de patatjes
met. Vorig jaar won Dino’s het felbegeerde Beste Patatje Met certificaat,
maar dit jaar is hij van zijn troon gestoten.

1

Het beste patatje met van 2012
kan je eten bij Cafetaria Adelhof in Mijdrecht! Adelhof scoorde op
alle punten vrij hoog. Dat betekent
dat het wel goed zat met de kleur,
geur, knapperigheid, de hoeveelheid
zout en nog een heel aantal punten.
Over de overige snackbars had Veenig
het volgende te zeggen;

2

Dino’s (Mijdrecht) – Het is
een geweldige snackbar! Op
de wachttijd na, die buiten in de kou
extra lang leek, is het een gezellige
plek en hebben ze goede patat. Het
scheelde dit jaar dan ook maar 2,5
punt met de nummer 1 van 2012.

3

Snackbar Van Schaick (Abcoude)– Prima snackbar. Het
personeel is zeer vriendelijk en de
patat en mayo gewoon lekker.

4

Dikke Mik (Mijdrecht) – De
patat was echt lekker, maar de
redactie was minder te spreken over
de gastvrijheid en de mayonaise. Toen
er ook nog gerookt werd vlakbij ons
tafeltje, werd de score al snel een
stuk minder hoog.

Snackbar Vinkeveen – Bij deze
snackbar was er niets dat heel
erg opviel. Een gewoon patatje, wat
aan de vette kant, met erg veel zout.
We werden wel vriendelijk ontvangen.

5

Family (Wilnis) – Ook hier een
snackbar die er niet uitsprong.
De patat was wat aan de slappe kant
en erg vet.

Alpha (Wilnis) – Een goede
snackbar om te eten. De patat
was alleen wat donker en op het
harde af. Ook op vet en zoutgehalte
scoorde de snackbar niet zo hoog.

6

Quick and Fine
(Mijdrecht) – Hier
kregen we ons patatje
erg snel. De patat was
nog een beetje bleekjes en niet zo knapperig. Ook op geur
en smaak scoorde
deze snackbar niet
zo heel hoog.

7

8  
9  

Corner (Mijdrecht) – Ook
hier weer erg vette patat
en personeel dat ons negeerde bij
binnenkomst. De gastvrijheid is dus
zeker een verbeterpuntje. Op kleur
en smaak scoorde de Corner ook niet
zo hoog.

10

Cens (Mijdrecht),Tof (Mijdrecht) Een gedeelde
laatste plaats voor Cens en Tof. Bij
Tof was de verhouding tussen prijs

en portiegrootte nogal scheef. De mayonaise viel bij de redactie ook niet
in de smaak. De bediening was wel
erg vriendelijk. Cens serveerde een
patatje dat niet zo lekker rook en ook
niet zo lekker bleek te smaken. Wij
gokken dat het vet wel wat eerder
verschoond had mogen worden.

www.veenig.nl is de jongerenwebsite
van De Ronde Venen. Op deze website vind je informatie over allerlei
onderwerpen zoals; wonen, werk,
geld, alcohol, drugs en nog meer
onderwerpen die interessant zijn
voor jongeren van ongeveer 12 t/m
24 jaar.
Wil jij ook deel uitmaken van de
Veenig.nl redactie? Mail dan naar
info@veenig.nl. Het is ook mogelijk
om een maatschappelijke stage bij
ons te lopen!
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U bepaalt de prijs!
(laatste kans! Let op: wie het eerst komt, het eerst profiteert! Er is er nog slechts één!)

LUXUEUS VILLA APPARTEMENT, MEERKIKKER 15 (COMPLEX ALBA) IN LEGMEER WEST

!
D
O
B
N
E
E
E
O
D
KOOPSOM € 565.000,- v.o.n. CASCO OPLEVERING.
De vraagprijs van dit villa-appartement bedroeg tot op
heden € 565.000,- v.o.n. maar wij staan open voor ieder
reëel bod. Voor vragen en een bod kunt u direct contact
opnemen met de makelaar. Aangezien wij graag én snel
zaken willen doen geven wij u binnen 24 uur antwoord.

Een bijzonder appartement, zo kunt u dit luxe villa-appartement aan
Meerkikker in Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in
hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
 luxe villa-appartement van ca. 165 m2
 riante woonkamer/keuken van ca. 79 m2
 drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2
 twee badkamers
 optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping
 voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen
 inclusief parkeerplaats in de ondergelegen
stallingsgarage
od dan

goed b
Doet u ons een een extra
staat er voor u ar!
verrassing kla

OPENHUIS OP ZATERDAG 18 FEBRUARI A.S. VAN 11.00 TOT 13.00 UUR
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl
Waterrijck_Advertentie 265x390 Groene Venen.indd 1

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

2e Poellaan 12
2161CJ Lisse
www.horsman.nl
09-02-12 09:26
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Mijdrechtse zoekt sponsors voor Elfstedentocht op de fiets

Op de tandem voor blinde sporters
Riet Rosseel (52) uit Mijdrecht fietst op maandag 28 mei, tweede pinksterdag, samen met haar zoon Jeffery
op een tandem de 240 kilometer van de Friese Rijwiel Elfstedentocht. Ze gaat die uitdaging aan voor de
visueel gehandicapte sporters van het Dutch Showdown Team. Sponsors zijn van harte welkom.
door anja verbiest

Riet Rosseel is zelf sinds haar
geboorte visueel gehandicapt,
ze ziet maar zo’n tien à twaalf
procent. Dat heeft haar er echter
nooit van weerhouden om alles te
doen wat ze wil. Riet Rosseel: “Ook
al stoot ik daarbij letterlijk mijn
neus, ik doe zoveel mogelijk zelf.
Hulp vraag ik alleen als het echt
niet anders kan. Dat heeft me heel
ver gebracht. Wat ik wel jammer
vind, is dat ik nooit de gelegenheid
heb gehad om volwaardig aan sport
te doen. Gewoon omdat niemand
me vertelde hoe ik dat kon doen.
Daarom vind ik het nu zo fijn om er
voor te kunnen zorgen dat de sporters van het Dutch Showdown Team
veel plezier en voldoening aan hun
sport kunnen beleven. Hun glimlach
laat ik graag aan iedereen zien.”

nis voor blinden genoemd. Riet Rosseel: “Showdown wordt gespeeld
op het gehoor, met een hardplastic
balletje met stalen kogeltjes erin.
De tafel waarop gespeeld wordt,
heeft een opstaande rand van 17
cm. Zo rolt de bal niet van de tafel.
In het midden van de tafel staat
een dwarsplank. De bal moet onder
die plank door worden geslagen.
Aan beide kanten van de tafel zit
een goal. Om ervoor te zorgen dat
niemand de bal kan zien en dus echt
op het gehoor moet spelen, krijgt
iedereen een afgeplakte skibril op.”
Gehandicaptensport Nederland
promoot Showdown niet, vertelt
Riet Rosseel. “Sterker nog, ze
steunen het nauwelijks. Daar baal
ik van. Tot vorig jaar was mijn
partner, Wim Snijders, bondscoach
voor Showdown. Maar het gebrek
aan belangstelling voor de enige

sport die visueel gehandicapten zelf
kunnen beoefenen, was voor hem
aanleiding om ontslag te nemen.
Vervolgens hebben we, samen met
zes topspelers, de Stichting Dutch
Showdown Team opgericht. Ik ben
de teammanager/coach, Wim de
trainer/coach. Wie meer over ons
wil weten, kan ons onder meer op
Facebook vinden.”

Om het Dutch Showdown Team mee
te kunnen laten doen aan internationale toernooien is de stichting
hard op zoek naar sponsors. Riet
Rosseel: “Onlangs heeft ons team
heel goed gepresteerd op een
toernooi in Finland, waardoor alle
spelers een nog hogere notering op
de internationale ranglijst bereikten. Dit jaar staan verder onder
meer toernooien in Parijs, Milaan
en Stockholm op de agenda. Onze
Showdown wordt ook wel tafeltenspelers, onder
wie wereldZaterdag 18 februari open dag bij Beautysalon Solente
kampioen Sven
van de Wege,
verdienen het
om daar ook
aan mee te
Beautysalon Solente aan Bozenhoven 144 in Mijdrecht houdt zaterdag 18 februari een
doen. Maar dat
open dag. Demonstraties en advies over huidverbetering en -verzorging staan dan centraal.
kost veel geld,
zo’n 15.000
door anja verbiest foto patrick hesse

“Elke huid verdient een goede behandeling”

euro op jaarbasis, en dat kunnen
we niet allemaal uit onze eigen zak
betalen.”
Om sponsors extra te stimuleren,
vatte Riet het plan op om samen
met haar zoon Jeffery op tweede
pinksterdag de Friese Rijwiel Elfstedentocht te rijden. “Hij heeft die
240 kilometer al drie keer gefietst.
Een prestatie die ik ook graag een
keer wil leveren. In mijn eentje kan
ik dat echter niet, dat zou tussen
duizenden andere deelnemers veel
te gevaarlijk zijn. Maar Jeffery
kwam met het geweldige idee
van een tandem. Met hem voorop,
mooier kan toch niet?”
Riet is thuis al enige tijd volop
aan het fietsen op de hometrainer.
En zo gauw het winterweer het

Solente organiseert op

toelaat, gaat ze met verschillende
trainingsmaatjes (“Jeffery moet
doordeweeks gewoon werken…”)
zoveel mogelijk grote ritten in de
regio maken.
Half januari maakte ze met Jeffery
een eerste lange rit van Mijdrecht
naar Apeldoorn, alles bij elkaar zo’n
honderddertig kilometer. “Dat ging
best goed, hoewel de laatste tien
kilometer bij Apeldoorn bergop me
veel moeite kostten. Maar ik heb
het gehaald! En op 28 mei gaat het
me in Friesland ook lukken, zeker
omdat ik er dan geld - hopelijk héél
veel geld - voor onze sporters mee
verdien! Dus bedrijven in Mijdrecht
en omstreken: steek alsjeblieft de
hoofden bij elkaar om onze topsporters hun toernooien te kunnen laten
spelen!”

zaterdag

18 februari van 10.00 tot 16.30 een open dag.
Tijdens deze open dag kun je samen met een vriendin/
Brigitte van Diemen, eigenaresse van Beautysalon Solente, vertelt: “Tijdens de open dag
presenteren we een nieuw merk huidverzorgingsproducten, waar we heel trots op
zijn: Guinot. Daarnaast kan iedereen die dag
kennismaken met de Reviderm microdermabrasie-behandelingen, waarmee met behulp
van heel kleine kristallen de huid vernieuwd
en verjongd wordt. Oorspronkelijk ontwikkeld voor medische toepassingen is het nu een
populaire, pijnloze methode voor anti-aging en
geschikt voor elk huidtype. Door microdermabrasie verstevigt het bindweefsel en wordt de
aanmaak van nieuwe cellen gestimuleerd.”
Om de mogelijkheden van de producten van
de nieuwe huidverzorgingslijn bij Solente nog
beter duidelijk te kunnen maken aan de bezoekers van de open dag, komt ook een adviseur
van Guinot naar Mijdrecht.
Brigitte van Diemen: “Elke huid heeft ongeveer dertig dagen nodig om zich te vernieuwen. Het gebruik van goede producten helpt
om haar overdag te beschermen en ’s avonds
te laten herstellen. Maar alles begint met een
goede reiniging. Daar starten wij dan ook altijd
mee. Elke huid verdient een goede behandeling. Ook voor mannen is dat belangrijk. Wij
helpen hen net zo graag.”

In Beautysalon Solente, die sinds vijf jaar
gevestigd is aan de Mijdrechtse Bozenhoven en
waarvan de naam verwijst naar een plaatsje in
de Franse streek Picardië, werkt Brigitte van
Diemen niet alleen. “Ons team bestaat uit een
schoonheidsspecialiste, een pedicure, een huidtherapeute voor onder meer laser-ontharing,
een masseuse voor de hotstone- en chakramassages en een cosmetisch arts.”
Brigitte, van oorsprong verpleegkundige, is zich
vanaf 2003 meer en meer gaan bekwamen in
de uiterlijke verzorging. “Zo ben ik toch een
verzorgend beroep blijven uitoefenen,” zegt ze
lachend in de salon achter haar woning, waar
zij en haar collega’s vier behandelkamers tot
hun beschikking hebben.
Daar bieden zij hun cliënten een groot aantal
behandelingen aan, variërend van pedicure,
reiki en heerlijke massages tot permanente
make-up, cosmetische correcties en lichaamsscrub. En natuurlijk een scala aan gezichtsbehandelingen.
Tijdens de open dag op zaterdag 18 februari
kan men Beautysalon Solente binnenlopen
tussen tien uur en half vijf. Meer informatie
over de salon en over de open dag is te vinden
op www.solente.nl. Via de website is het ook
mogelijk om op donderdag en zaterdag online
te boeken voor een behandeling.

vriend/moeder een afspraak maken voor onderstaande
behandelingen met

25% korting.

Demonstratie Guinot
ionisatiebehandelingen.
De werkzame stof fen dringen
hierdoor dieper in de huid

Demonstratie Reviderm
peeling behandeling
(microdermabrasie)

online boe
ken

24 uur/dag

Bozenhoven 144
3641 AJ Mijdrecht

Voor de demonstraties kunt u zich inschrijven. Inschrijven voor de
open dag kan in de salon, via de mail of via de telefoon. Spreek
gerust in als we niet direct kunnen opnemen.

0297 - 24 21 21
www.beatysalonsolente.nl
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De nieuwe Avensis.
Tijdelijk met gratis rit-registratiesysteem.*
Vanaf € 24.990,-. Lease vanaf € 465,-.
De nieuwe Avensis heeft van binnen en buiten een nieuw design, een nieuwe
krachtige 124 pk / 91 kW dieselmotor en een sterk verbeterde rijdynamiek. Nu krijgt
u tijdelijk bij de nieuwe Avensis een gratis rit-registratiesysteem. Daarmee kunt
u gemakkelijk uw kilometeradministratie bijhouden, zodat u helemaal niets hoeft
bij te tellen! De nieuwe Avensis staat nu in de showroom, is verkrijgbaar vanaf
€ 24.990,- en u least ‘m vanaf € 465,- per maand. Kom snel langs bij de Toyota dealer
of neem eerst een kijkje op www.toyota.nl.
Brandstofverbruik: 4,5 L/100 km (22,2 km/L) – 7,0 L/100 km (14,3 km/L) CO2 119-173 gr/km. 692/2008F/EC.

*Alleen gratis als u de nieuwe Toyota Avensis least. Leaseprijs nieuwe Avensis vanaf € 465,- per maand (Toyota
Financial Services) o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Incl. 75% bonus/
malus, excl. BTW en brandstof. Meer informatie, oﬀerte en aanvragen via zakelijk@toyotafs.nl. Wijzigingen
voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui BV. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl

Van Ekris

Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Skin Evolution

Huidbehandeling met licht- en lasertechniek
Marian Eversen is schoonheidsspecialiste en pedicure. Haar praktijk is gevestigd in het pand van Sunvision
aan de Herenweg in Vinkeveen. Marian is recentelijk een samenwerking aangegaan met Mieke Mulder van
Skin Evolution. Mieke is gespecialiseerd in medische en cosmetische licht- en laserbehandelingen die de
huid genezen en verbeteren zonder dat daarvoor een chirurgische ingreep nodig is. Daarmee zijn zij koplopers in de meest moderne technieken van huidverzorging.
Huidverzorging kent vele aspecten. Er zijn talloze redenen om de
schoonheidsspecialiste te bezoeken.
Een schoonheidsbehandeling is
goed voor de huid, de huid wordt
in conditie gehouden, het verouderingsproces wordt vertraagd en de
rimpeltjes worden weggewerkt. Na
een schoonheidsbehandeling voelt
men zich ook mentaal beter en het
is dus ook bevorderlijk voor het
zelfvertrouwen. “Maar het is niet
alleen een kwestie van mooi zijn en
zolang mogelijk mooi blijven,” zegt
Mieke Mulder. Zij heeft een praktijk
in Doorn en werkt daar samen met
een huisarts. “Uit mijn praktijk weet
ik dat veel mensen problemen hebben met hun huid. Dan gaat het niet
alleen om rimpeltjes, fijne lijntjes
en kraaienpootjes rondom de ogen
maar gaat het ook om ontsierende
elementen in of op de huid. Denk
aan acné-littekens, pigmentvlekken,
ouderdomsvlekken, couperose enzovoort. Bij couperose (spinadertjes)
zijn verwijde adertjes te zien waardoor de huid rood opkleurt. Allemaal
problemen die we nu met behulp
van verschillende lasertechnieken
heel effectief kunnen aanpakken. De

apparatuur is ook zeer effectief bij
permanente ontharing. Na gemiddeld vijf tot acht behandelingen zijn
de haartjes definitief verwijderd.”
Aanvullende behandeling
Marian heeft al 23 jaar ervaring
als schoonheidsspecialiste en haar
salon aan de Herenweg bestaat
vanaf 2006. “De lasertechniek die
Mieke toepast en de schoonheidsbehandelingen die ik in mijn salon
uitvoer, vullen elkaar prima aan. Bij
mij ligt het accent op het reinigen
van de huid en door middel van
aangepaste massage de huid verstevigen. Ik gebruik daarvoor onder
meer ook maskers. Ik maak veel
gebruik van producten met Retinol.
Dat zijn verzorgende crèmes met
vitamine A bestanddelen. Retinol
komt oorspronkelijk uit Amerika
en waarmee is een doorbraak in de
huidverzorging bereikt. Met massage en crèmes kun je echter niet
zo diep in de huid doordringen als je
wel zou willen. Dat lukt wel met een
gefractioneerde laser.
“Je dringt door middel van laser
inderdaad dieper in de huid door,”
legt Mieke uit. “Het laserapparaat

beestenboel
Februari, de maand van het gebit
Alweer voor het zesde jaar organiseren dierenartsenpraktijken in
samenwerking met pedigree, de maand van het gebit bij huisdieren. Ditmaal staat niet alleen de hond centraal, maar ook aan het
kattengebit wordt extra aandacht besteed.
De meeste huisdiereigenaren
denken dan hun trouwe viervoeter
geen gebitsproblemen heeft. Toch
staat vast dan ongeveer 80 % van
de honden en tweederde van de
katten ouder dan 3 jaar problemen
heeft met het gebit. Om de bewustwording te vergroten origaniseren
pedigree en 850 deelnemende
dierenartsenpraktijken in heel
Nederland, in februari de maand
van de gebitscontrole. Tijdens deze
maand zijn er speciale acties voor
de honden- en katteneigenaren
om het gebit van hun huisdieren
te laten controleren bij een van de
deelnemende praktijken.
Gebitsproblemen bij huisdieren
ontstaan door tandplak dat binnen 24 uur wordt omgezet in
tandsteen. Dit kan uitmonden in
ontstekingen, moeite met kauwen,

slechte adem, tandverlies en zelfs
aantasting van vitale organen.
Onvoldoende aandacht voor het gebit kan dus nare consequenties hebben. Dagelijkse gebitsverzorging
is dan ook van groot belang voor
de gezondheid van onze honden
en katten. Tanden poetsen kan de
vorming van tandplak bij honden en
katten voorkomen. Maar omdat dagelijks poetsen niet altijd lukt, zijn
er diverse hulpmiddelen om het
gebit gezond te houden. Speciale
voeding, gebitsverzorgende snacks
of verzorgingsproducten kunnen
hierbij helpen om de opbouw van
tandplak bij honden en katten te
verminderen.
De dierenarts en assistentes kunnen u hierover meer vertellen.
Omdat een kunstgebit geen oplossing is!

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

WWW.DEGROENEVENEN.NL

maakt hele minuscule gaatjes in de
huid. Dat zijn zo’n 81 gaatjes per
vierkante centimeter. Je ziet ze dus
nauwelijks. Het is niet pijnlijk. Je
huid kleurt er wat rood van op, alsof
je een tijdje in de zon hebt gelegen.
Maar dat trekt binnen een dag of
wat weer weg. Na zo’n laserbehandeling gaat de huid aan de slag om
al die gaatjes weer te herstellen
en op te vullen. Daar is collageen
voor nodig dat door het lichaam
zelf wordt aangemaakt. De huid
gaat zich op die manier uit zichzelf
vernieuwen, waardoor de kleur, textuur beter wordt en rimpels en fijne
lijntjes vervagen.”
Bijzondere techniek
Mieke en Marian zijn er trots op dat
deze behandelingen nu ook in Vinkeveen kunnen worden uitgevoerd.
“Normaal wordt de lasertechniek
alleen in gespecialiseerde klinieken
toegepast,” zegt Mieke. “Ik heb
mij helemaal gespecialiseerd in de
uitvoering van deze behandelingen
en werk nauw samen met een arts
waardoor ik altijd in overleg kan
treden. De laser die ik gebruik is
goedgekeurd door de Amerikaanse

Marian Eversen (links) ging recentelijk een samenwerking aan met Mieke Mulder.		
						
Food & Drug Administration, een
Amerikaanse overheidsinstantie
die onder andere de kwaliteit en
veiligheid van medische apparatuur
en medicijnen bewaakt. Dat is erg
belangrijk, want veiligheid staat natuurlijk voorop. Het is erg plezierig
wanneer je mensen, die vaak al lang
met hinderlijke littekens, huidafwijkingen of overbeharing rondlopen,
op deze manier van hun probleem af
kunt helpen. Schoonheids- en laserbehandelingen zijn al lang niet meer
het domein van de vrouwen alleen.
Ook steeds meer mannen laten hun
huid verzorgen en behandelen.”
Skin Evolution
Mieke Mulder werkt vanuit haar

Uw huis nog extra beveiligen
De laatste tijd zijn er weer veel inbrekers actief. Hoe kunt
u nu zelf het beste uw huis beveiligen? Of u nu deur- en
raamkozijnen heeft van hout, aluminium of kunststof,
controleert u in ieder geval of u in het bezit bent van goed
hang- en sluitwerk dat voorzien is van het politiekeurmerk.
Een tweede optie is om alle ramen ook nog te voorzien
van een glasbreukmelder (van het merk WERU) die op
batterijen werkt.
De melders worden aan de binnenkant op uw raam
geplakt. Zodra er sprake is van een raambreuk, wordt de
melder geactiveerd en er volgt een enorm luid signaal
dat inbrekers afschrikt en u of uw buren alarmeert. De
glasbreukmelders kunnen worden toegepast op elk raam,
ook op bestaande ramen.

Deze informatie wordt u aangeboden door
VOKU serres & kozijnen, Communicatieweg 4,
Mijdrecht, 0297-284970,
www.voku.nl.

Riool problemen ?
Nu ook 24 uur service.

verstoppingen
repareren
dakgoten leeghalen

doorspuiten
nieuwe aanleg
camera inspectie

Burggraaf
Burggraaf
Aannemingsbedrijf

Mijdrecht, Tel:0611300682

www.burggraafaannemingsbdrijf.nl

foto patrick hesse

hoofdvestiging in Doorn. Skin Evolution heeft ook nog een vestiging
in Velp en komt nu dus ook voor
behandelingen naar Vinkeveen. Alle
informatie over de behandelingen is
te vinden op www.skinevolution.nl.
Een laserbehandeling gaat altijd
op afspraak. Voor meer informatie
kunt u bellen of een afspraak maken
voor een gratis consult. Mieke is
telefonisch bereikbaar op nummer
0343- 420560.
Voor de schoonheidsbehandelingen
en pedicure van Marian Eversen kan
men twee dagen per week, inclusief
de avonden terecht. Bezoek gaat altijd op afspraak via telefoonnummer
06-43402249.
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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
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00
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Titel: De urenfabriek 		
Auteur: Fleur Brockhuis
“Vaak loop ik door de winkel om te
kijken voor welk boek ik warm ga
lopen. Soms ben ik in de stemming
voor iets literairs, de andere keer
voor wat luchtigers. Zondags moet
ik toch minstens 1 boek lezen. Deze
keer werd ik aangetrokken door
het boek 'De urenfabriek'. Het is
het verhaal over een rechtenstudente die als stagiaire bij een groot
advocatenkantoor komt te werken.
Het deed me direct denken aan 'De
duivel draagt Prada", en inderdaad
heeft het dezelfde waanzin op de
werkvloer, alleen gaat het bij de
advocatuur om declarabele uren.
Maar ook hier wordt je 's avonds
door je patroon gebeld dat de
volgende morgen om 9.00 uur het
dossier op haar bureau moet liggen.
Wat mij aantrok was de herkenbaarheid van vele uren werken,
maar door het lezen van dit boek
heb ik wel mijn dochter geadviseerd niet de advocatuur in te gaan.
Een zeer vermakelijk boek waar ik
erg van genoten heb.”
gelezen door nelie groenendijk

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

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

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

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

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

Kers op de Taart

GOOGLE

SPECIALISTEN
A-SIdE.NL

T: 0297 38 52 52

Beste vriend 		
Robert Vuijsje
Iedereen
kent
Samuel
Green,
maar
waar is
hij ook
alweer
beroemd
van?
In een
wereld
die geobsedeerd is door roem wil hij maar
één ding: gezien worden.
Sam vult zijn dagen met het tellen
van zijn volgers op Twitter, het
bezoeken van vernissages waar
gratis telefoons worden uitgedeeld
en het verleiden van vrouwen van
andere beroemde mannen. Voor
zijn zoontje Sammie heeft hij geen
tijd. Voor zijn echtgenote Venus
ook niet. Tot Sam wordt gedwongen tot een keuze: zijn zoontje of
zijn roem.
Beste vriend is een even humoristische als aangrijpende roman over
de moderne obsessie met roem en
de betekenis van echte verwantschap.
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Nooit ziek geweest 		
Nico Dijkshoorn
Met
mededogen en
de kracht
van een
vuistslag
beschrijft
Dijkshoorn hoe
de familie
zich
schikt
naar de
nukken van zijn vader.
Klaas zit in een verzorgingstehuis.
Zijn zoon zit naast hem, zwijgend.

taart’-gevoel ver te zoeken. De koffie had bijna geen cremalaagje en
was lauw van smaak. Kortom; geen
goede afsluiter dus!

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

de

Boeken tip 5...

Gisteren hadden we een bijzonder
leuke presentatie van het Spaanse
wijnhuis Valdemar in Zeist. We
hebben een aantal prachtige wijnen
uit de Rioja geproefd met daarbij
wat kleine gerechtjes. Alles was
heel lekker totdat we het laatste
drankje van de avond kregen, een
espresso of tenminste iets wat op
een espresso moest lijken. Ook in
dit restaurant was het ‘kers op de

Niet alleen wij zijn erg kritisch als
het om dat kopje koffie gaat, het
gros van de mensen gaat steeds
meer eisen stellen, want ook de
tafelgenoten spraken hun teleurstelling uit. Daarom zien we ook een
sterke toename van espresso-apparatuur. Maar niet iedereen heeft het
budget om zo’n mooie machine aan
te schaffen. Wat zijn de opties dan?
Denk eens aan een espressopotje,
waarmee u een verse espresso kunt
zetten op het gas of een cafetière;
een Franse doordrukpot. Koffiezetten met een filterapparaat is ook
heerlijk en komt weer terug in de
mode, mits je er natuurlijk lekkere
versgemalen bonen in doet. Vroeger
was het heel normaal om de bonen
zelf te malen, de molens van DE

De losgezongen zinnen van de
vader roepen herinneringen op
aan woeste verjaardagsfeesten van
vroeger, aan vakanties met veel
gelach en ruzie, aan een moeder
die altijd volgde - en een vader
die er ondanks zijn permanente
aanwezigheid nooit echt was.
'Wat heel bijzonder is, zuster, is
dat ik nooit ziek ben geweest.
Nooit. Nooit ziek geweest. Andere
mensen om ons heen, vrienden, je
hoort niet anders, maar ik vind dat
waanzin.'
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Gestolen leven 		
Adam Johnson
Pak Jundo is de
zoon van
een verdwenen
moeder
en een invloedrijke
vader die
een kamp
leidt voor
weeskinderen,
Verre Toekomst. Jun-do proeft daar
voor het eerst van de macht, híj
selecteert welke kinderen mogen
eten en welke worden uitgeleend
voor zware fysieke arbeid. Vanwege zijn loyaliteit en scherpe instinct
trekt hij al snel de aandacht van
regeringsfiguren en dan begint zijn
snelle klim op de carrièreladder
van het leger, al noemt hij zichzelf
'een nederig burger van de meest
glorie...
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Voetnoot 			
Arnon Grunberg
Een voetnoot is
doorgaans
te vinden
achter
in een
wetenschappelijk boek,
maar
Arnon
Grunbergs ‘voetnoten bij de menselijke

hangen nog aan veel keukenmuren.
Waarom is vers malen het lekkerst?
Het heeft allemaal met aroma en
smaak te maken. Deze komen namelijk vrij zodra de bonen gemalen
worden, maar hebben helaas niet
het eeuwige leven. Echte koffiekenners ruiken dat de aroma van koffie
snel minder wordt en met snel bedoel ik een kwartier na malen! Nu
ruik ik dat zelf ook niet hoor, maar
na een dag of 2 à 3 wel.
Tegenwoordig zijn er weer een
hoop molentjes te krijgen, niet
meer om handmatig te malen maar
elektrisch. Door vers te malen haalt
u eigenlijk al het goede uit uw koffieboon, dit geldt voor mensen met
espresso machines, maar ook mensen met een espressopotje, cafetière
of snelfilterapparaat. Let wel op dat
niet iedere molen geschikt is voor
iedere machine. Er zijn molentjes
die zich goed lenen voor een grovere
filtermaling en er zijn semiprofessi-

komedie’, dagelijks op de voorpagina van de Volkskrant, zijn
onontkoombaar.
Het nieuws in al zijn diversiteit
en absurditeit, becommentarieerd
door de scherpste schrijver van
Nederland.

5

De trage wals van de
schildpadden 		
Katherine Pancol
Joséphine
Cortès,
43 jaar,
heeft een
bestseller
geschreven en is
verhuisd
van haar
gezellige flatje
in de
Parijse banlieue naar een ruim
appartement in het chique 16de
arrondissement. Haar man Antoine
is op een gruwelijke manier aan
zijn eind gekomen in Kenia. Met
vallen en opstaan zoekt de onzekere Joséphine de weg in haar
nieuwe leven. Haar oudste dochter,
Hortense, is mateloos ambitieus
en volgt in Londen een opleiding
tot modeontwerpster. De jongste,
Zoé, zet haar eerste bange stapjes
op het pad van de liefde. Joséphines minnaar is even mooi als
onberekenbaar en haar extreem
materialistische moeder, Henriette,
kijkt op haar neer en dweept met
haar bloedmooie maar labiele en
depressieve zus Iris. En de bewoners van haar flatgebouw zijn niet
de volkse, hartelijke mensen die tot
voor kort haar leven kleur gaven.
Achter de façade van voorkomendheid en fatsoen schuilen agressie,
jaloezie en spoken uit het verleden.
Niets is wat het lijkt. Dan ziet ze in
de metro haar man Antoine, die ze
dood waande. Of was het iemand
die op hem leek? En in haar onmiddellijke omgeving worden twee
vrouwen doodgestoken…

onele molens die heel fijn kunnen
malen voor een espressomachine.
Ook hierbij is goed advies een pre!
Laten we dus lekker allemaal aan
de slag gaan om het allerbeste uit
die donkere koffieboontjes te halen!
Misschien komt er dan een tijd dat
we ook buiten de deur vaker een
lekkere kop koffie kunnen drinken.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hesse in huis

Door Patrick Hesse

Hans Bloem haalt Hesse in huis

“Thuis koken voor vrienden is ultieme vorm
van gezelligheid”
Hans Bloem kan ‘fabelachtig’ koken, zo was mij verteld. Bovendien zou hij het enorm leuk vinden als ik zijn
kookkunsten zou willen komen ervaren. Een afspraak was dan ook snel gemaakt. Door de sneeuw glibber
ik me een weg naar het opgegeven adres. De deur zwaait open en ik maak kennis met de sympathieke Hans
Bloem. We begeven ons naar de bedrijfsruimte, waar zijn vrouw Dineke een naaiatelier aan huis heeft. Daar
tref ik niet alleen Dineke, maar ook goede vrienden Gerda en Evert, die samen met Hans in een tafeltennisdubbelwedstrijd verwikkeld zijn. Mijn komst doet de verhitte strijd abrupt eindigen, maar ik hoor strijdlustige woorden dat deze wedstrijd nog niet gestreden is en na het eten verder zal gaan. Met veel gelach wordt
duidelijk dat dit een bijzonder vriendschappelijke competitie is, die wekelijks gestreden wordt en klaarblijkelijk alleen maar winnaars kent.
Na een hartelijk kennismaking is de
toon gezet en weet ik dat het een
gezellige avond gaat worden. Onder
het genot van een drankje en wat
hapjes maak ik nader kennis met de
dames en heren. Hans is van beroep
banketbakker, heeft jaren samen met
Dineke een eigen zaak gehad, maar
moest dit helaas door zijn ziekte
diabetes opgeven. Hij werkte jaren
als kok bij het toenmalige Motel
Mijdrecht en De Paddestoel. Nu is hij
niet alleen huisman, maar een zeer
gepassioneerd thuis kok en springt hij
regelmatig en graag bij bij cateringbedrijf BM Catering in Mijdrecht.
Dineke werkt zoals gemeld in haar
eigen naaiatelier vanuit huis. Goede
vrienden Gerda en Evert zijn gepensioneerd en hebben een boerenbedrijf
gerund. Regelmatig komt het viertal
bij elkaar om lekker te eten, te tafeltennissen en ook gaan zijn regelmatig
op fietsvakantie.
“Koken voor vrienden vind ik het
leukste dat er is,” aldus de vriendelijke Hans, “Zo kan je lekker

gezellig kletsen en ik kan mijn passie
uitvoeren.”
Een voorproefje van deze passie
staat in middels voor ons: een romige
wortelsoep met gegrilde paprika. De
soep smaakt me buitengewoon goed
en heeft een mooie zachte structuur.
Het is even stil aan tafel. Daarna
praten we gezellig over onze herkomst en over de geschiedenis van De
Groene Venen; ik heb gelukkig met
fanatieke lezers te maken, wat mij
toch een beetje trots doet voelen.
Hans verdwijnt weer in de keuken,
waar hij het hoofdgerecht bereidt.
Intussen vermaak ik me kostelijk in
het gezelschap van Evert, Gerda en
Dineke. Ik kan me voorstellen dat ze
veel pret met elkaar hebben.
Daar is Hans met een schitterend
opgemaakt bord: varkenshaas met
zelfgemaakte champignonsaus, een
aardappeltaartje, haricots verts en
heerlijke lof met kaas en ham. Onder
het genot van deze dis stel ik een
paar onvermijdelijke vragen, graag
wil ik weten waar de beide echtpa-

ren zelf graag eten. Gerda en Evert
komen graag bij De Voetangel, Hans
denkt wat langer na en antwoordt:
“Eigenlijk gaan we niet zo heel vaak
en graag meer uit eten. Hier thuis
koken voor vrienden vind ik gewoon
het allerleukste, maar als ik dan een
restaurant móet noemen: La Musette
aan de Wilhelminakade in Uithoorn.
Altijd zeer goede kwaliteit en deze
mensen laten je thuis voelen en zijn
zeer gepassioneerd en dat vind ik
geweldig.”
En als je een restaurant moet kiezen
buiten onze regio? Hans moet even
in zijn geheugen graven en komt
dan met een verrassend antwoord:
“Jaren geleden had je in Amsterdam een Rus zitten, de naam is me
ontschoten, maar die had geweldige
gerechten op de kaart staan zoals
beer en hert; heel bijzonder. Daarna
nooit meer ergens zo gegeten.”
Inmiddels is het tijd voor een overheerlijk dessert: mascarpone met
warme bosbessen. Beter had deze
maaltijd niet kunnen eindigen en
moet ik mijn tipgever gelijk geven:
Hans Bloem kan geweldig koken. Zijn
vrienden mogen blij zijn; niet alleen
vanwege de mooie vriendschap, maar
ook vanwege zijn kooktalent.
We tafelen nog even na met een lekker bakje koffie en chocolade-truffels.
Dan neem ik dankbaar afscheid van
dit fantastische gezelschap en nadat
ik Dineke plechtig heb moeten beloven de volgende keer echt mijn vrouw
mee te nemen en Hans te hebben
bedankt voor het kijkje in zijn keuken
en het heerlijke voedsel, bedek ik
mijn kalle bolletje met een ijsmuts
en verdwijn ik tevreden in de koude
avond huiswaarts.

Recept Wortelsoep Hans:
1 kg winterpeen
1 liter boulion
1 pot gegrilde paprika’s
1 beker crème fraiche
peper en zout
Wortels gaar koken, samen met een liter bouillon
Wortels met paprika in de blender samen met de crème fraiche en peper
en zout
Verdunnen tot het lekker zacht is; opdienen met koksroom

Recept Dessert Hans:
(voor 4 personen)

400 gr Bosbessen, gewassen en afgedroogd
sap van 1 citroen
400 gr mascarpone
2 eetlepels honing
2 eetlepels poedersuiker
2 cl rum
2 eetlepels suiker
200 ml druivensap
Mascarpone, honing, poedersuiker en rum met de garde mengen; citroensap toevoegen en mengen.
Daarna in schaaltjes schenken.
Suiker in een pan laten karameliseren en met druivensap afblussen;
het vocht onder voortdurend roeren
aan de kook brengen, zodat de
karamel van de bodem loskomt.
Bosbessen toevoegen en kort
verwarmen.
Bosbessensaus over de marscarponecrème gieten.
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Els Uijting, directeur PAUW Bedrijven

Jeroen Theloosen, medewerker PAUW Bedrijven

“Werken Naar Vermogen”

“Ik ben makkelijk
inzetbaar”

Het huidige kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen met werken in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarvoor is een nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Het is de bedoeling dat
deze nieuwe wet per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. De nieuwe wet moet het mogelijk maken dat zoveel
mogelijk mensen die niet op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, daarbij geholpen
worden. PAUW Bedrijven spant zich in om deze mensen te begeleiden. “Daarbij is de medewerking van het
bedrijfsleven van essentieel belang,” zegt directeur Els Uijting.
“PAUW Bedrijven is de laatste
jaren geleidelijk omgevormd van
een productiebedrijf naar een leer/
werkbedrijf, gericht op het plaatsen
van mensen op zo regulier mogelijke
werkplekken,” zegt Els. “Wij bieden
deze leeromgeving voor mensen,
op die door lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet zomaar in
het normale arbeidsproces terecht
komen. Wij zoeken uit wat voor soort
werk het meest geschikt voor hen is
en zoeken bedrijven die bereid zijn
deze mensen een kans te geven. De
bedrijven kunnen zich in voorkomende gevallen verzekerd weten van
begeleiding onzerzijds. En ze betalen
slechts voor de productiviteit die geleverd wordt. De mensen werken dus
naar hetgeen ze kunnen. Daarmee
bereiken we een win/win situatie
voor het bedrijf en voor de mensen
die wij bemiddelen.”
De groep die op deze wijze aan het
werk geholpen moet worden zal in
de toekomst sterk toenemen. Els:
“Naast mensen die van oudsher al
bij ons terecht kwamen, zullen in
de toekomst ook mensen met een
Wajong-uitkering (Wajong staat
voor de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten -Red.),
langdurig werklozen en mensen
met een bijstandsuitkering onder de
nieuwe regeling gaan vallen. Rekening houdend met de ‘vergrijzing’
en de ‘ontgroening’ zal de druk, om
iedereen die kan werken, ook al is
dat niet volledig, ook aan het werk te
krijgen, alleen maar toenemen.”
Bedrijfsleven laat kansen liggen
PAUW Bedrijven biedt met de eigen

Wethouder Erika Spil:

Schoonmaakdienst en de eigen
Groenvoorziening werkzaamheden
aan waar zowel het particuliere
bedrijfsleven als de gemeenten gebruik van maken. Els: “We hebben
zojuist het schoonmaakcontract met
de gemeente De Ronde Venen weer
met drie jaar verlengd. Daar zijn we
blij mee en trots op. Dat betekent
dat de kwaliteit van ons werk ook
gewaardeerd wordt. Wij vinden in de
gemeente een belangrijke partner
die binnen de eigen mogelijkheden
bekijkt hoe ze mensen, die ondersteuning nodig hebben, een kan op
werk kan bieden. Maar voor de
toekomst zullen de bedrijven hun
kansen moeten pakken. We merken
bij veel bedrijven koudwatervrees
voor het in dienst nemen van mensen
die geen honderd procent arbeidsprestatie kunnen leveren. Men is
bang dat de begeleiding veel tijd
gaat kosten en het rendement laag
zal zijn. Ik kan verzekeren dat dit
geenszins het geval is. Op de eerste
plaats zorgen wij voor begeleiding.

We kunnen desgevraagd ook het
bedrijfskader opleiden, trainen en
begeleiden zodat zij op de juiste manier met deze werknemers omgaan.
En men betaalt alleen voor wat er
geleverd wordt. De ervaring leert dat
deze mensen ook een goede bijdrage
leveren aan de bedrijfscultuur.”
Medewerkers van PAUW Bedrijven
komen graag langs bij bedrijven om
samen te zoeken naar het werk dat
in aanmerking komt. “Bedrijven
zouden hun bestaande functies eens
moeten doorlichten,” zegt Els. “Dan
zullen ze ontdekken dat veel routinewerk en eenvoudige klussen gedaan
worden door te duur betaalde mensen. Wanneer je die functies splitst
kunnen de goedbetaalde krachten
zich op hun eigenlijke werk richten
en kunnen wij de mensen leveren
voor het meer eenvoudige werk.”

door piet van buul

foto's patrick hesse

“Iedereen moet een kans krijgen”
De laatste jaren zijn tal van regelingen op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid in hoog
tempo op het bordje van de gemeenten terecht gekomen. “Wij hebben als gemeente hierin een zorgplicht
voor onze inwoners,” zegt wethouder Erika Spil van de gemeente De Ronde Venen. Doordat de verschillende
groepen mensen die niet makkelijk zelf een baan kunnen vinden, onder de Wet Werken naar Vermogen gaan
vallen, ontstaat er een flinke groep mensen waarvoor extra inspanningen geleverd moeten worden om hen
aan het werk te krijgen. De gemeente heeft hierbij een goede partner in PAUW Bedrijven.
PAUW Bedrijven werkt in opdracht
van de zes gemeenten in de regio
noordwest Utrecht. Elk van deze
gemeenten heeft een wethouder
in het bestuur van PAUW Bedrijven. Voor De Ronde Venen is dat
wethouder Erika Spil. “Enerzijds
zijn we bestuurlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
bij PAUW Bedrijven. Anderzijds
nemen we ook diensten van ze af.
Ik mag wel zeggen dat De Ronde
Venen een zeer sociale gemeente
is. Wie bieden de medewerkers van
PAUW Bedrijven dan ook volop
kansen. Zo maken we onder meer
gebruik van de dienst Groenvoorziening en van het Schoonmaakbedrijf. Het Schoonmaakbedrijf is
actief in verschillende gebouwen
in de gemeente zoals het gemeen-

tehuis, de brandweerkazerne, het
NME gebouw, en de Brede School
in Mijdrecht. We zijn zeer tevreden
over de kwaliteit van het werk dat
geleverd wordt en hebben dan ook
onlangs het contact weer met drie
jaar verlengd.”
Werkgelegenheid
Om te voorkomen dat mensen
achter de geraniums terecht komen,
is de gemeente op zoek naar
werkgelegenheid, juist ook voor die
moeilijke en kwetsbare groepen.
Dat vraagt veel inspanning, vertelt
de wethouder. “We opereren met
PAUW Bedrijven vooral in het
gebied van noordwest Utrecht,
samen met de gemeenten Stichtse
Vecht, IJsselstein, Nieuwegein,
Lopik en Vianen. Maar we kijken

als gemeente ook verder. Vanuit
De Ronde Venen werken ook veel
mensen in de richting van de regio
Amsterdam. Vandaar dat we in een
breed regionaal gebied overleg
hebben en samenwerken met
andere gemeenten en instanties.
Daarbij gaat het om een gebied dat
zich uitstrekt van Oudewater en
Woerden tot Aalsmeer, Amstelveen
en Amsterdam. Zo wedden we op
verschillende paarden.”
Het is de bedoeling dat de nieuwe
wet werken naar vermogen op 1
januari 2013 van kracht wordt.
Erika: “Dat betekent dat we als
gemeenten onder enorme tijdsdruk
staan. De hele sociale wet- en
regelgeving lijkt op dit moment
een flinke pan sociale spaghetti.
Daar zullen we de juiste eindjes

Dit jaar viert hij zijn jubileum bij PAUW Bedrijven. Vijfentwintig jaar
geleden begon Jeroen Theloosen op de afdeling in IJsselstein. Acht
jaar geleden kwam zijn toenmalige chef, de heer Kamphuis, met het
voorstel om over te gaan naar het nieuw te starten schoonmaakbedrijf.
Daar wilde Jeroen wel aan mee gaan doen. Jeroen: “Ik ben er vrijwel
vanaf het begin bij betrokken geraakt. We zijn toen klein begonnen
met een man of vijf. En nu werken er al 90 mensen en is het aantal
opdrachten flink uitgebreid. Ik zit in het team Mijdrecht.”

“Jeroen is een energieke medewerker, die van aanpakken weet,”
vertelt zijn teamleider Michael
Schreppers. “En met zijn vrolijke
en opgeruimde karakter levert hij
een belangrijke bijdrage aan de
goede werksfeer in zijn groep. Je
kunt ook altijd van hem op aan.”
Dat laatste wil Jeroen nog wel
even nader toelichten. “Ik vind
het werk bij de schoonmaakdienst
heel erg leuk. Ik zie ook meestal
wel meteen wat er gedaan moet
worden. En het maakt mij niet
uit wat ik moet doen. Of het nou
stofzuigen is, schrobben of dweilen,
WC’s schoonmaken, ramen lappen
of prullenbakken leegmaken, het
maakt mij allemaal niks uit. Het
hoort allemaal bij ons werk en ik
doe het met plezier. Dit werk wordt
wel eens onderschat. Als het er allemaal netjes uitziet dan vindt men
dat normaal. Maar je moet eens
bedenken hoe het er uit zou zien
als we niet schoonmaken. Omdat
ik mijn werk belangrijk vindt, zorg
ik ook dat ik er altijd ben. Mijn
collega’s moeten op me kunnen
rekenen. En ik ga ook altijd erg

vrolijk naar mijn werk. Dat zit nou
eenmaal in mijn aard.”

uit moeten zien te trekken om het
reïntegratieproces goed in de sociale diensten onder te brengen. De
wetten zijn nog niet eens aangenomen, maar we zijn er al druk mee
bezig en ik ga er van uit dat we de
zaken op tijd op orde hebben. En in

dat proces zal ook het bedrijfsleven
zijn verantwoordelijkheid moeten
nemen. Wij kunnen als gemeenten
niet alleen voor al die werkgelegenheid zorgen. En het gaat tenslotte
wel om mensen die onze hulp nodig
hebben om een plekje te vinden.”

Team Mijdrecht
De schoonmaakdienst van PAUW
Bedrijven bestaat uit drie teams.
Naast het team Mijdrecht zijn
er nog de teams IJsselstein en
Nieuwegein. Michael Schreppers, teamleider Mijdrecht: “De
gemeente De Ronde Venen is voor
ons een grote opdrachtgever. We
doen naast het gemeentehuis nog
een aantal gebouwen die onder de
gemeente vallen, zoals de Brandweerkazerne, het NME Centrum en
de ruimte bij Colombier, waar het
schildersatelier AKM en SeniorWeb
zitten. We hebben ook een aantal
bedrijven als klant. Jeroen vindt
die diversiteit juist erg leuk. “We
hebben meestal elke morgen een
vast adres. Wanneer we daar klaar
zijn gaan we naar een andere plek.
Soms wordt er wel eens geschoven,
maar dat maakt mij niet zoveel uit.
Als ik maar kan werken, want dat
vind ik heel erg leuk. Ik ben ook
overal inzetbaar.”
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De Club van…

Door Piet van Buul

André de Graaf, Gilde.nu

“Van groep acht naar de brugklas is een grote stap”
In het komende voorjaar bereiden weer honderden leerlingen van groep acht van het basisonderwijs zich
voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor die kinderen is dat een ingrijpende gebeurtenis in
hun nog jonge leven. “In de meeste gevallen gaat dat allemaal wel goed,” zegt André de Graaf van Gilde.nu.
“Maar de kinderen die dat nodig hebben, kunnen tijdelijk extra ondersteuning krijgen van een persoonlijke
coach.”
André de Graaf: “Kinderen die het
bij de start in de brugklas al moeilijk
hebben, lopen de grootste kans om
voortijdig af te haken. Voor deze
kinderen is Gilde Nederland een paar
jaar geleden het landelijke project
‘Coach4you’ gestart. Het project is
er op gericht, dat kinderen die dat
nodig hebben voor een periode van
anderhalf jaar een vrijwilliger als
persoonlijke coach krijgen toegewezen. Deze coach begeleidt de leerling
zodat deze na verloop van tijd op
eigen kracht verder kan. Coach4you
is een preventief coachproject om
voortijdige schooluitval zoveel mogelijk te beperken. We richten ons op
die kinderen, waarvan de leerkracht
van groep acht zich zorgen maakt
of ze het op de nieuwe school wel
zullen redden. Ook voor de ouders is
deze overstap van hun kind een grote
verandering.”
Gilde.nu
Het project Coach4you is een
initiatief van de landelijke vrijwilligersorganisatie Gilde Nederland. Die
bestaat inmiddels vijfentwintig jaar.
Er zijn nu in een twintigtal plaatsen
afdelingen van Gilde Nederland.
Het principe is dat vrijwilligers hun
ervaring en kennis inbrengen om
anderen te helpen. André: “in het
begin waren het veel gepensioneer-

den die dit werk gingen doen. Maar
gelukkig zijn steeds meer jongere
mensen bereid om als coach op te
treden. De gemiddelde leeftijd van de
vrijwilligers in onze afdeling ligt rond
de vijfenveertig jaar.” De afdeling in
De Ronde Venen, Gilde.nu, is drie jaar
geleden opgericht. André: “Dat ‘nu’
staat voor Noordwest Utrecht. Maar
in feite gaat het om De Ronde Venen,
uiteraard inclusief Abcoude en Baambrugge. We hebben van meet af aan
samenwerking gezocht met Stichting
De Baat. Mieke Telder, directeur van
De Baat, zit ook in ons bestuur, dat
verder bestaat uit Bas de Vree en
mijn persoon.”
Coach4you
“De vrijwilligers van Coach4you zijn
geen hulpverleners,” verklaart André
met enige nadruk. “En we zijn ook
geen huiswerkbegeleiders. Wij richten ons op de praktische ondersteuning van het betrokken kind en van
de ouders. Daarbij gaat het dus om
zaken als het wegwijs maken in het
schoolsysteem, structuur aanbrengen
in de aanpak van het studeren, hoe te
studeren, hoe de dag in te delen en
de studie regelmatig in te plannen.
Hoe combineer je de studie met je
vrijetijdsbesteding en je sportvereniging. Daarbij is ook de inbreng van
de ouders onontbeerlijk. Wij komen

als coach gedurende anderhalf jaar
eens per week bij de leerling thuis.
De praktijk leert dat die anderhalf
jaar voldoende is. Daarna kunnen de
leerlingen het meestal zelf. En we
mikken erop dat dan ook de ouders
voldoende in staat zijn de benodigde
ondersteuning te geven.”
Leerlingen voor het project
Coach4you worden aangemeld via
de leerkracht van groep acht. Ouders
die belangstelling hebben moeten
dan ook contact met de leerkracht
opnemen. “We zoeken nog nieuwe
coaches want voor het komende seizoen hebben we maar liefst veertien
aanmeldingen. En die worden allemaal één op één begeleid. Wij vinden
dat een coach één leerling tegelijk
moet begeleiden en niet meer.”
Meer info over het project Coach4you
is te vinden op de site
www.coach4you.nl. Aanmelden als
coach kan via Stichting De Baat.
Het project SamenSpraak
Naast het project Coach4you is de
afdeling De Ronde Venen ook actief
in de weer met hulp aan anderstaligen. André: “Mijn collega Bas de
Vree is coördinator van dit project.
We werken hierin ook samen met
Stichting Vluchtelingenwerk. Maar
het gaat om begeleiding van anders-

André de Graaf: “Wij richten ons op de praktische ondersteuning van het betrokken
kind en de ouders. Zaken als het wegwijs maken in het schoolsysteem, structuur
aanbrengen in de aanpak van het studeren, hoe te studeren, hoe de dag in te delen
en de studie regelmatig in te plannen.”			
foto patrick hesse
taligen, ook degene die geen vluchteling zijn. Ook hier moet ik nadrukkelijk stellen dat het niet gaat om het
geven van taallessen, maar dat we de
anderstaligen begeleiden met allerlei
praktische zaken, waar ze problemen
mee hebben omdat ze de taal niet
goed beheersen. Maar het gaat ook
om de bevordering van de integratie.
De vrijwilliger maakt een afspraak
voor een gesprek, maar men kan er
ook samen op uittrekken, iets leuks
doen, met andere mensen in contact
komen en dergelijke.”
Terugtrekkende overheid
“Je begint steeds meer te merken
dat de overheid zich terugtrekt en
allerlei zaken overlaat aan het particuliere initiatief en aan vrijwilligers.
Wij hebben bij Gilde.nu in De Ronde
Venen ongeveer veertig vrijwilligers.
Maar er is een voortdurende vraag en

we hopen dat meer mensen zich melden om een paar uurtjes in de week
aan dit vrijwilligerswerk te besteden.”
Gilde.nu zou nog wel meer willen
doen dan de twee projecten waar ze
nu mee bezig zijn. André: “We zijn
onder de indruk van een initiatief dat
in Eindhoven is gestart. Dat project
heet ‘go4it’ en richt zich op jongeren
van veertien tot eenentwintig jaar die
de boot dreigen te missen. Probleemjongeren die vaak geen kant meer uit
kunnen. Het idee is om die jongeren
te gaan coachen en samen met het
bedrijfsleven een traject op te zetten,
waarbij ze een opleiding afmaken
en een baan kunnen krijgen. We
denken er over om zoiets ook hier op
te zetten. Willen we de maatschappij een beetje leefbaar houden en de
jongeren kansen bieden dan zullen
we ons daar ook als vrijwilligers voor
moeten inspannen.”

Vanaf 11 februari in de showroom

Nieuwe Honda Civic nu bij Honda-dealer Van Nieuwkerk
De nieuwe Civic, Honda’s troef in de categorie voor compacte middenklassers, is vanaf morgen, zaterdag 11 februari, bij Honda-dealer Automotive-centre Van Nieuwkerk Mijdrecht in de showroom
te bewonderen en is uiteraard beschikbaar voor het maken van een proefrit. Om van de nieuwe Civic
opnieuw een succes te maken, heeft Honda de auto volledig vernieuwd en voorzien van tal van innovaties – troefkaarten waarmee de Civic de strijd aangaat in het compacte middensegment.
Een van de troeven van de nieuwe
Civic is het moderne design van interieur en exterieur; onder meer met
gecombineerde achterlichtunits die
eveneens dienst doen als spoiler. Het
nieuwe interieur heeft een sportieve,
maar vooral luxueuze uitstraling
die men eigenlijk alleen in duurdere
auto’s tegenkomt. Honda heeft de
kwaliteit van het interieur verbeterd,
zonder de functionaliteit teniet te
doen. Ook biedt de nieuwe Civic veruit de grootste bagageruimte in zijn
klasse. Verder zijn bijna alle onderdelen van de auto vernieuwd, met extra
aandacht voor het rij- en stuurgedrag
en een lagere CO2-uitstoot. Hierbij
zijn de sterke punten van de Civic
uiteraard behouden gebleven.
Een andere belangrijke troefkaart
is de vernieuwde 2.2 i-DTEC-motor.
Deze 2,2-liter dieselmotor levert
dankzij een aantal verbeteringen 110
kW (150 pk) vermogen. Bovendien
bedraagt de CO2-uitstoot, mede
dankzij de verbeterde aerodynamica,

slechts 110 g/km – een uitzonderlijk
lage waarde voor dit segment. Behalve met deze vernieuwde dieselmotor
is er ook een opgefriste 1,4-liter en
een 1,8-liter i-VTEC-motor leverbaar,
met vermogens van respectievelijk 74
kW (100 pk) en 105 kW (142 pk).
Deze Civic is voor het eerst in Europa
leverbaar met het Collision Mitigation Braking System (CMBS). Dit

systeem houdt de afstand van de
Civic tot zijn voorligger in de gaten
en waarschuwt de bestuurder als een
botsing dreigt. Het systeem kan dus
een aanrijding voorkomen of de gevolgen van een aanrijding beperken.
De nieuwe generatie Civic biedt een
rijk uitrustingsniveau. Ook is de auto
voorzien van een Start-Stopsysteem
dat dient om de CO2 uitstoot te redu-

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press
ceren. LED dagrijverlichting is standaard geworden. Honda verwacht dat
de Euro-NCAP organisatie een score
van 5 sterren voor de nieuwe Civic
zal aankondigen.
Kom het zelf testen: de Honda Civic
staat vanaf morgen in de showroom
DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
Advertentie50x63.indd 1
22-7-09
op u te wachten voor het maken van
ONLINE TE LEZEN OP:
een vrijblijvende proefrit!
WWW.DEGROENEVENEN.NL

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Agneta de Hartog rijdt een Wolf trike

Trikerijden is een lang
gekoesterde droom die uit kwam
Gedurende winter is het met sneeuw en pekel haast onmogelijk om motorfietsen te testen. Niet alleen is het
bitterkoud, maar ook de pekel is niet echt bevorderlijk voor de motorfietsen. Mede daarom zijn wij in deze
rubriek op zoek naar mensen die bijzondere, speciale of klassieke motorfietsen of trikes rijden.
Als fanatiek motorrijder kijk ik altijd
als ik een motorfiets of trike voorbij
zie komen, daardoor heb ik een aardig
beeld wat er in ons gebied aan tweeen driewielers rijdt. Sommige kom je
zo vaak tegen dat je de berijd(st)er
al snel herkent. Eén van die mensen
is werktuigbouwkundig ingenieur
Agneta de Hartog. Ook al hoost het
van de regen of is de temperatuur
gedaald tot het nulpunt, ik herken
haar uit duizenden op haar bijzondere
Wolf Traveller Trike. Altijd met een
goed gestifte felgekleurde stralende
glimlach. Haar gezicht straalt zoveel
plezier uit, dat wanneer ik in de auto
zit meteen jaloers word en enorme zin

in trikerijden krijg. Met andere woorden: een betere ambassadrice voor het
trikerijden kun je je niet voorstellen.
Ik vind vrouwen op motorfietsen al
enorm stoer, maar wanneer zij een
vette trike rijden vind ik dat helemaal
gaaf. Toen ik Agneta onlangs tegenkwam bij het Trikecentrum, trok ik de
stoute schoenen aan en verleidde haar
tot... een interview. Onder het genot
van een heerlijke bak koffie in haar
gezellige eengezinswoning vertelt Agneta over haar trike. “Mijn man Guido
en ik reden allebei al 17 jaar motor,
maar op een geven moment kwam de
motor de garage niet meer uit, uiteindelijk hebben we hem ook verkocht.

1e Alternatieve Elfstedentoertocht - 24 Januari 2012
Jan van Breukelen		
Jos Pronk			

Wilnis		
Abcoude		

200 km
200 km

10.06.33
10.10.13

2e Alternatieve Elfstedentoertocht - 27 januari 2012
Piet van Scherpenzeel		
Herman Versteeg		
Jan van Breukelen		
Bianca Pappot-Kolenberg
Edwin Pappot		
Jos Pronk			

Mijdrecht		
Mijdrecht		
Wilnis		
Vinkeveen		
Vinkeveen 		
Abcoude

200 km
100 km
200 km
75 km
162.50 km
100 km

08.06.51
04.25.56
10.04.53
05.15.50
08.23.48
04.50.13

3e Alternatieve Elfstedentoertocht - 31 januari 2012
Freek van Rossum		
Piet van Scherpenzeel		
Jan van der Zon		
Cees de Jong		
Hugo Schrama		
Daan Kroese		
Willem Bosland		
Jan Willem van Bruchem
Nico de Jong		
René Elenbaas		

Mijdrecht		
Mijdrecht		
Wilnis		
Wilnis		
Wilnis		
Vinkeveen		
Vinkeveen		
Vinkeveen		
Waverveen		
De Hoef		

200 km
150 km
200 km
200 km
200 km
200 km
125 km
100 km
200 km
200 km

09.50.42
05.46.58
07.50.37
08.21.04
09.27.56
08.31.10
06.49.31
05.26.19
07.50.36
07.03.48

4e Alternatieve Elfstedentoertocht - 3 februari 2012
Freek van Rossum		
Rob Zuiker			
René Boot			
Philip van Aerssen		
Cor van den Brink		
Kees van Boxel		

Mijdrecht		
Wilnis		
Vinkeveen		
Abcoude		
Abcoude		
Abcoude		

100 km
200 km
100 km
200 km
200 km
100 km

04.28.31
10.55.42
04.24.13
07.09.53
11.12.56
04.58.16

Ooit had ik een groep trikes zien rijden
en vond dat echt geweldig. Een week
later stond er een groot artikel in een
van de lokale kranten over het Trike
Centrum Vinkeveen. Ik heb het stukje
uitgeknipt en bewaard. Langzaam
maar zeker was ik er van overtuigd
dat dit trikerijden iets voor mij zou
zijn. Toen ik het er met Guido over had
zei hij: als je het zo graag wilt dan ga
je er toch voor sparen. Dit was het
laatste zetje dat ik nodig had. Trikes
zijn nou niet bepaald het goedkoopste
vervoermiddel, maar ik ging er toch
voor sparen. Twee jaar later werd een
vriendin ongeneeslijk ziek. Dan ga je
over het leven nadenken. Guido zei:

ga nu gewoon een keer kijken naar
zo'n ding. Ik herinnerde me nog het
uitgeknipte artikel en ben vervolgens
met Guido gaan kijken bij het Trike
Centrum. Ik vond het helemaal geweldig maar Guido werd er niet warm
van, maar zei wel: als jij het graag wilt
moet je het doen.”
Proefrit
“Die middag ben ik teruggegaan een
heb ik een proefrit gemaakt op een exToppers trike,” vervolgt Agneta, doelend op het feit dat vier jaar geleden
het Trike Centrum drie speciaal voor
de gelegenheid roze en goud gespoten
trikes verzorgde voor de spectaculaire
opening van het Toppers-concert in de
Arena. “Een van deze trikes was een
Wolf traveller 1200; een uitgeklede
versie van de Boom-trikes. Ik stapte
op en na de juiste instructies van Yehudi ging ik op pad. Na 200 meter was
ik volledig verkocht! Wat vond ik dit
gaaf. Ondanks dat het stroomde van de
regen had ik het geweldig naar mijn
zin en wist ik het zeker: deze moet
ik hebben!” Agneta wilde alleen het
een en ander veranderd hebben, zoals
bijvoorbeeld de kleur. “De mannen van
het Trike Centrum hebben me geweldig geholpen. Niets was te gek. Zo heb
ik een speciaal op maat gemaakt stuur,
een schitterend chroom-pakket en een
dik voorwiel. De kleur is ook speciaal:
eerst werd de trike zilver gespoten,
daarna drie lagen rood en toen kwam
er nog een laag parelmoer op. Ik vind

het geweldig geslaagd. Begin 2010
was hij klaar en eerlijk gezegd ben ik
er niet vanaf te slaan, alleen met ijzel
en sneeuw laat ik hem binnen staan.
Nee, niet zozeer voor de kou, maar
pekel is de grootste vijand van een
trike, alles vreet in en dat is natuurlijk
doodzonde.” Inmiddels rijdt Agneta
ruim 6.000 kilometer per jaar. “Van
mijn drie kinderen vindt vooral mijn
16-jarige dochter trikerijden helemaal
het einde. Inmiddels heb ik me via een
vriendin aangsloten bij de motorvriendenvereniging Lelystad. Daar gaan
we dan ook regelmatig mee toeren
en in april gaan we met een groep
naar Duitsland. Ook rijd ik regelmatig
mee met ritten met lichamelijk en
verstandelijk gehandicapte kinderen.
En ook met BACA (Bikers Against
Child Abuse).”
Wat is haar favoriete rit in de omgeving? “Het liefst toer ik langs de
Kromme Mijdrecht. Heerlijk rustig. Ik
ben namelijk geen racer, maar lekker
tokkelend langs het water, super,” antwoordt ze. “Als geld geen probleem
zou zijn, zou ik er een Harley Davidson
bij kopen en misschien een nieuwe
Boomtrike, maar dan wel een uitgeklede versie. Ik houd namelijk niet
van het dichte, gewoon alles open en
met lekker stoere leren tassen erop.”
Eigenlijk dus zoals als jouw trike er nu
uit ziet? Lachend: “Ja, precies!”

Rondeveners scoren bij
Alternatieve Elfstedentocht
Veel Nederlanders hebben niet willen
wachten op het al of niet doorgaan van de
Friese Elfstedentocht en vertrokken naar
de Weissensee in Oostenrijk, waar jaarlijks
de Alternatieve Elfstedentocht wordt verreden.
Onder hen een behoorlijke delegatie uit De
Ronde Venen. Hiernaast een overzicht van
hun afstanden en gereden tijden. Kanjers!

IJspret voor de Hoflandschool

Dinsdagmiddag 7 februari hebben de kinderen van de Hoflandschool in
Mijdrecht geschaatst. De groepen 1, 2 en 3 zijn op de sloot bij de Kogger gaan
schaatsen. De kinderen hadden de grootste pret. Na een tijd weer lekker terug
naar de warme school waar ze een bekertje chocomelk en een koekje kregen.
De groepen 4 t/m 8 waren een groter stuk ijs gaan opzoeken bij de Zirkoon.
De kinderen hadden daar alle ruimte om lekker te spelen en te schaatsen. De
koek en zopie was voor hen op het ijs aanwezig. Wij willen alle ouders bedanken voor de spontane hulp. Frans Schreurs van Rendez Vous en AH Leicester
hebben de warme chocomelk verzorgd. Door ieders inzet hebben de kinderen,
ondanks het koude weer, een geweldige middag gehad.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Toyota Avensis

Instappen en wegrijden
In 2009 bestormde de derde generatie Toyota Avensis de Nederlandse
markt. Nu, inmiddels drie jaar verder, staat de opgefriste Avensis klaar.
In het zogenaamde D-segment is de concurrentie namelijk zeer heftig
en moet je bijblijven. Na een grote facelift en onderhuidse aanpassingen staat hier een nieuwe Avensis klaar voor de komende jaren. En het
eerste verschil is al te zien bij het overhandigen van de sleutel; zelfs
deze is flink onder handen genomen.

En ja, deze sleutel kun je schaamteloos op tafel neerleggen, want het is
bijna een kunstwerk op zich geworden met een subtiel randje chroom.
Onze Business uitvoering beschikt
over een ‘ouderwetse’ uitklapbare sleutel, de duurdere Dynamic
Business en Executive Business
pakketten krijgen standaard smart
keys, waarbij je de sleutel niet meer
nodig hebt. Een startknop is het
enige dat je nog gebruikt.
Het complete design van de Avensis
is onder handen genomen en spreekt
een stuk meer aan. Het komt zelfs
zelfverzekerder en wat gewaagder over. De koplampen zijn iets
scherper gelijnd en zijn voorzien van
dagrijverlichting. Aan de achterzijde
zijn de achterlichtunits iets gewijzigd, maar de wijzigingen zitten
hem hier in de details, zoals een
chromen strip boven de kentekenplaat, die auto breder doet lijken.
Van de week reed ik toevallig in het
donker achter dezelfde demo en dan
vormen de achterlichten links en
rechts twee brede horizontale rode

strepen, wat de auto ook een stoer
karakter meegeeft.
In het interieur zijn ook verbeteringen te vinden. Zo zijn de materialen
die je veel aanraakt verbeterd van
kwaliteit en is er in de luxere uitvoeringen zelfs hout inleg te vinden.
De wijzers zijn nog steeds de
bekende optitron wijzers met rode
wijzer en wit verlichte tellerplaten,
die in elke situatie goed zijn af te lezen. Het stuur ligt lekker in de hand
en is voorzien van de belangrijkste
knoppen. Ten opzichte van zijn
voorganger is de stuurbekrachtiging
iets minder sterk afgesteld, wat een
directere feeling met de voorwielen tot gevolg heeft. De demo was
voorzien van een groot fullcolour
touchscreen waarop uiteraard alle
navigatie-instructies te zien zijn,
evenals de achteruitrijdcamera.
Natuurlijk kun je je USB-stick op
het systeem aansluiten, evenals
elke MP3 speler. Toyota levert twee
varianten van het navigatiesysteem,
de Touch & Go en Go Plus, waarbij
de laatste als extra beschikt over

foto's patrick hesse

onder meer SMS voorlees functie,
kalender en e-mailfunctie, 3D kaartweergave, 3 jaar gratis kaartupdates
(2x per jaar), 8GB in plaats van
4GB geheugen, stemherkenning
voor navigatie, muziek en contactpersonen.
In de demo was op de achterbank
een kinderstoel ingesnoerd. Samen
met de kunststof bescherming in de
kofferbak, uitermate geschikt als
je honden hebt, geeft dit al aan: dit
is een perfecte auto voor het gezin.
De 543 liter bagageruimte in de
Avensis station is genoeg voor de
bepakking van een hele familie op
vakantie. Als je iets moet verhuizen
kun je deze ruimte uitbreiden tot
maar liefst 1609 liter. De sedan
uitvoering biedt overigens 509
liter bagageruimte. En als je op
vakantie gaat wil je lekker kunnen

doorrijden. Wij reden dan ook met
de meest populaire motor, de 1.8
viercilinder benzine, met 147 pk
vermogen en 180 Nm koppel. De
1.6 (132 pk/160 Nm) is een prima
motor, maar wil je net wat meer
vermogen en eventueel ook wat kunnen slepen met de trekhaak, dan is
de 1.8 de betere keuze. De 2.0 152
pk en 196 Nm sterke benzinemotor
is ook een optie, maar eigenlijk niet
nodig. Dieselen kan ook met een
gloednieuwe 2.0 D-4D met 124 pk
(310 Nm) en met een 2.2 D-4D met
150 of 177 pk (respectievelijk 340
en 400 Nm koppel). Hoewel Toyota
bekend staat als zeer zuinig en
milieubewust merk, is de diesel niet
leverbaar met 20% bijtelling, maar
met 25%. Alle motoren worden
geleverd met een handgeschakelde
zesbak of CVT op de 1.8 en 2.0 benzinemotoren. De 2.2 D-4D is met
zestraps automaat leverbaar.
Auto’s zijn auto’s, maar in sommige
auto’s moet je soms even wennen.
In de Avensis stap je in en rijd je
meteen weg. Alsof je er al jaren in
rijdt. Vertrouwd, zelfverzekerd en
intuïtief. Een heerlijke no-nonsense
auto, niet te poenerig of te schreeu-

Auto nieuws
Nieuws van Toyota

Prius Plug-in Hybrid
met 0% bijtelling
De Toyota Prius Plug-in Hybrid is
vanaf vandaag voor € 38.990 (lease:
€ 599,- per maand*) te koop, en
wordt geleverd inclusief een oplaadservice pakket. Opgeladen kan de
Prius Plug-in Hybrid 25 kilometer
volledig elektrisch rijden. Daarna
vervolgt hij zijn weg als superzuinige
Full Hybrid Prius. Het geeft de Prius
Plug-in Hybrid een normverbruik
van slechts 2,1l/100 km (1 op 47,6).
Door de lage uitstoot profiteren
zakelijke rijders (60 maanden lang)
van de fiscale 0% bijtellingsregeling.
Bovendien hoeft voor de Prius Plug-in

Toyota Avensis
Gereden versie: Toyota Avensis
1.8 VVT-i Business
Vermogen: 147 pk
0-100: 9,7 s
Top: 200 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,4 / 6,5 l/100km
Prijs gereden model: € 29.790,Alternatieven: Ford Mondeo,
Hyundai i40CW, Mazda6, Opel
Insignia, Peugeot 508 SW, Skoda
Superb, Volkswagen Passat

werig, maar recht door zee. Eentje
waarmee je van afspraak naar
afspraak zoeft, zonder vermoeid aan
te komen. Prijzen beginnen bij
€ 25.345,- voor de 1.6 sedan in
Comfort uitvoering. De gereden
versie zonder opties staat in de
prijslijsten voor € 29.790,-.

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl

TV Vinkeveen ontvangt jeugdsportsubsidie
Hybrid tot en met 2015 geen wegenbelasting (MRB) te worden betaald.

Prius en Auris hebben
minste gebreken
Toyota wint voor het tweede jaar op
rij de Golden TÜV Award. Het TÜVonderzoeksrapport 2012 spreekt
van uitzonderlijke prestaties van het
Japanse automerk. TÜV is een Duitse
certificatie- en inspectie-instelling,
met vestigingen in meer dan zeventig
landen wereldwijd. De Toyota Prius
voert in het TÜV-rapport de top
10-lijst aan in de jongste categorie
van twee tot drie jaar. Slechts 1,9
procent van de geteste Prius-modellen toont tekenen van een defect.

Dit is een verbetering ten opzichte
van afgelopen jaar, toen dit bij 2,2
procent van de Prius-modellen werd
geconstateerd. In dezelfde leeftijdscategorie bezet de Toyota Auris de
tweede plaats.

Le Mans

Op 16 en 17 juni neemt Toyota deel
aan de befaamde 24 uur van Le Mans
met twee TS030 HYBRID's. De
TS030 is de eerste Full Hybrid racer
die mee zal doen aan de roemruchte
endurance race op Le Mans. Daartoe
werd niet alleen een geheel nieuw
chassis maar ook een volledig nieuw
motorblok ontwikkeld: een 3,4 liter
grote V8, die samenwerkt met twee
elektromotoren.

Tennisvereniging VLTV heeft een
jeugdsportsubsidie aangevraagd bij de
Gemeente De Ronde Venen. Onlangs
is vernomen dat zij in aanmerking
komen voor deze subsidie.
Om de kinderen in Vinkeveen
enthousiast te maken voor de tennissport, wordt er in de maand maart
een intensieve tennisclinic voor hen
gehouden. Tijdens deze clinic kunnen zij gratis kennismaken met de
tennissport. Er hoeven geen kosten
gemaakt te worden, want zelfs voor
een leenracket wordt gezorgd. Na
een maand intensief tennissen, waarbij ook mogelijkheid bestaat voor
‘vrij spelen’, krijgen de kinderen de
mogelijkheid om voor een speciale
prijs lid te worden van VLTV.

De tennislessen worden gegeven op
zaterdag 10, 17, 24 en 31 maart van
15.00 tot 17.30 uur door de trainers
van tennisschool Touchée.
De afgelopen week is deze informatie via alle basisscholen in Vinkeveen
verspreid. Ook kinderen die woonachtig zijn in Vinkeveen, maar hier
niet op school zitten zijn welkom om
mee te doen.
Er is plaats voor maximaal 40
kinderen. De inschrijving geschiedt
op volgorde van binnenkomst. Om dit
eerlijk te laten verlopen is inschrijving alleen mogelijk per email. De
inschrijving start op 10 februari
vanaf 07:00 uur en eindigt op 22
februari om 24:00 uur. Het e-mail
adres is:
barbara@barbarapeek.com
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Adrie van Ieperenburg rijdt quad:

“Een quad hoeft geen ‘link ding’ te zijn”
Met onder andere een motor, een driewieler voor volwassenen, verschillende fietsen en scooters en een grote
jeep heeft de 50-jarige Adrie van Ieperenburg uit Wilnis een heel scala aan voertuigen op zijn terrein staan,
maar de meest opvallende is toch wel de quad. Veel quadrijders gebruiken het voertuig vooral op boerenland
en in natuurgebieden, maar Adrie kunt u zelfs bij de supermarkt met zijn quad tegenkomen. Adrie: “Als ik
een boodschap ga doen, pak ik net zo lief de quad.”
Adrie is zelfs zo enthousiast over
de quad, dat hij anderen graag aan
het voertuig helpt. Als hobby, want
Adrie heeft er een fulltime baan als
projectleider bij een computerbedrijf
naast. Adrie: “Ik ben van kinds af
aan bezig met motorvoertuigen. Nog
voordat ik brommer mocht rijden,
had ik er al aardig wat versleten.
Vooral het sleutelen trekt mij erg,
bijzonder want mijn vader had als
tuinman niets met dergelijke technieken. Wel had hij een grote schuur
waarin ik mijn gang kon gaan. Op
een dag kwam mijn neef met het
idee om quads te importeren uit
China. Hij liet een hele container vol
overkomen en vroeg of ik hem kon
helpen. Zo kwam ik in aanraking
met de quads. Hij verzorgde de PR
en ik hielp hem met de techniek. Inmiddels is mijn neef gestopt en draai
ik mijn eigen bedrijfje onder de
naam A&A Van Iep. Geen goedkoop
spul meer, maar kwaliteitsquads,
zoals die van het Amerikaanse merk
ArticCat. Een mooi voorbeeld van
een uit de hand gelopen hobby. Het
is echt weekend- en avondwerk,
want quadrijden is in deze buurt nog
niet zo populair, maar het begint
te leven. Naast quads lever ik nu
ook scooters, buggy’s en elektrische
fietsen, maar het mooiste vind ik zelf
de quads en het sleutelen aan alle

Sneeuw
Iedere sneeuwperiode verwonder
ik mij weer. Hoe is het toch mogelijk dat drommen automobilisten met hun besneeuwde auto de
weg op gaan? Is het een kwestie
van onverantwoord gedrag of
gewoon luiheid?
Op een willekeurige winterdag zie
ik de mannen en vrouwen in hun
auto stappen. De losse sneeuw
op de ruiten wordt nog net even
door de ruitenwissers weggeveegd.
Daar blijft het dan vaak ook bij. De
sneeuw op het dak en op de koplampen laat men zitten. Net zoals
de sneeuw op de kentekenplaten
en in de buitenspiegels. 'Waait
wel weg', zullen ze denken. Deze
mensen realiseren zich waarschijnlijk niet de consequenties van hun
gedrag. In deze column besteed ik
er daarom graag aandacht aan.
De ruiten van een auto moeten
schoon zijn. Daar mag geen
sneeuw of ijs op liggen. Uiteraard weet iedereen dat 100%
schoon moeilijk haalbaar is. Ook de
politie. Een toegestaan percentage
bedekte autoruit wordt nergens
genoemd. Wel dat er voldoende
zicht moet zijn. Het oordeel ligt

voertuigen.”
Forum
Natuurlijk is Adrie ook buiten de
schuur actief. Zelf stapt hij namelijk ook graag op de quad voor een
rondje of zelfs een hele toer. Adrie
vertelt: “Ik kijk vaak op het forum
van de Noord Nederlandse Quad
Club (www.nnqc.nl). Daar worden
initiatieven voor ritten getoond
waarvoor je je kunt aanmelden.
Hier probeer ik zeker één keer per
maand aan mee te doen. Afgelopen
januari ben ik bijvoorbeeld samen
met vier andere clubleden voor de
stichting Opkikker actief geweest.
Een groepje zieke kinderen had als
wens eens op een quad mee te rijden
en daar hebben wij aan kunnen bijdragen. Ook leuk was mijn deelname
aan het kindertelevisieprogramma
De BZT-show in november 2010.
Toen wilden drie jongens op een
grote quad rijden. Als grapje lieten
de presentatoren eerst een miniquad
voorrijden, ook uit mijn eigen schuur.
Nadat drie beteuterde gezichtjes in
beeld waren geweest, kwam ik met
twee andere clubleden aanrijden op
drie grote quads. Als je dan die vrolijke gezichten ziet, dan is dat ontzettend mooi om mee te maken. Ze
klommen bij ons op de quads en toen
volgden we buiten een parcours. Ver-

bij de agent op straat. Hij zal een
fotootje schieten of een schatting van het percentage maken
wanneer hij een bon uitschrijft.
Spiegels die niet gebruikt kunnen
worden, kunnen de automobilist
ook geld kosten. En dan de verlichting. Ook die wordt vaak vergeten
schoon te maken. Een besneeuwd
dimlicht kost 90 euro boete. Ook
een besneeuwd remlicht kan u op
90 euro komen te staan, evenals
een van de richtingaanwijzers. Een
door sneeuw bedekte kentekenverlichting kost 60 euro. En wanneer
uw kentekenplaat onzichtbaar is
mag u 90 euro aftikken. Bij de
hierboven genoemde bedragen zijn
de administratiekosten à 6 euro
nog niet opgenomen. Het kan dus
flink oplopen.
Maar we zijn er nog niet. Indien
een en ander het gevolg is van nalatigheid kan het zelfs zijn dat men
zich voor de rechter moet verantwoorden. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet (WvW) zegt namelijk:
'Het is een ieder verboden zich
zodanig te gedragen dat gevaar op
de weg wordt veroorzaakt of kan
worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of
kan worden gehinderd.' Dit artikel
wordt het 'kapstok artikel' ge-

der doe ik mee aan zand/bos-ritten
en de dergelijke. Zulke dagtochten
vind ik erg leuk, maar lange tochten
van meerdere dagen waarbij je niet
thuis kunt overnachten, sla ik vaak
liever even over. Ik heb namelijk
ook een gezin waar ik tijd aan wil
besteden. En ook daarmee ga ik zo
nu en dan de weg op. Tweede Kerstdag bijvoorbeeld stapte mijn dochter
achterop de quad en reed mijn zoon
er met zijn motor naast. Zo hebben
we met z’n drieën een rondje vanuit
Wilnis via Maarssen, Leidsche Rijn
en Harmelen naar Haarzuilens en
weer terug gemaakt. Bij Maarssen
hebben we zelfs een rondje in het
zand gereden, erg spannend.”
Geen wedstrijd
Anders dan veel mensen door de
stoere uitstraling van de quad denken, is het geen racevoertuig. Adrie:
“Er bestaan wel wedstrijdquads,
maar die zijn kleiner en hebben een
tweewielaandrijving. De quad die ik
bestuur heeft een twee/vierwielaandrijving. Het hangt van de motor af
hoe hard de quad gaat. Een 700 cc
motor bijvoorbeeld gaat maximaal
zo’n 120 kilometer per uur, maar dat
rijd ik zelf zelden. Het gaat bij onze
club namelijk niet om snelheid, maar
om het trotseren van moeilijkere
gebieden. Als we op het strand of

noemd. Let vooral op de zinsneden
'kan worden veroorzaakt of kan
worden gehinderd'. De wetgever
bedoelt hiermee dat bijvoorbeeld
een aanrijding niet echt hoeft te
hebben plaatsgevonden. Wanneer
een politieagent van mening is dat
u met uw auto een gevaar op de
weg bent kan met dit artikel een
proces-verbaal worden opgemaakt.
Dat geldt bijvoorbeeld voor harder
rijden dan het overige verkeer op
een besneeuwde snelweg. Maar
ook het verliezen van brokken ijs
of flinke hoeveelheden sneeuw. Of
het rijden met een berg sneeuw
op de motorkap waardoor je zicht
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in het bos rijden, zullen we dan ook
nooit expres hard langs strand/boswandelaars scheuren. Sterker nog:
dan rijden we een stukje langzamer
totdat we er voorbij zijn. Het leukst
zijn natuurlijk de ritten over de
onverharde wegen. Daar liggen de
uitdagingen. Boomstronken, heuvels,
hellingen en moerassige gebieden.
Dat is wat we opzoeken. Weer of
geen weer, we stappen met vrijwel
elk weertype op de quad. En het
liefst is het wat men in de volksmond
noemt ‘geen weer’ met regen en
kou, want dan is de grond lekker
drassig en dat maakt het spannend.
Het Duitse Furstenau is bijvoorbeeld
een ideaal gebied voor quadrijders.
Daar gaan we met de vereniging
dan ook regelmatig naartoe. Maar
ook hier in de buurt kun je prima
rijden. Met een autokenteken mag
je namelijk de weg op. Verschillende
mensen schrikken een beetje van

naar voren onvoldoende is. De boetes voor een artikel 5 overtreding
zullen een stuk hoger uitpakken.
Rechters hebben er geen moeite
mee om nalatigheid te straffen.
Een gewaarschuwde automobilist
telt voor twee. Rij veilig!

quads en vinden het maar ‘een link
ding’, maar als je als bestuurder
een beetje gevoel voor het voertuig
hebt en zelfbewust kunt rijden dan
valt het reuze mee. Je kunt ermee
op twee wielen rijden, maar je kunt
ook rustig aan doen en gewoon een
stukje rijden. Helaas is de regelgeving rondom quads in Nederland
wat strenger dan in bijvoorbeeld
Amerika. Hier moet je de quad
bijvoorbeeld van de verzekering
binnen parkeren, anders ben je niet
verzekerd. Ik hoop dat de overheid
daar eens wat aan zal doen, zodat
de quad een volledig geaccepteerd
vervoersmiddel wordt. Misschien
wordt het dan ook hier in De Ronde
Venen nog wat met de quads.”

Heeft u interesse in een quad, scooter,
buggy of elektrische fiets? Kijk dan ook
eens op www.vaniep.nl.

Puppy-training bij
TV Wilnis
Op woensdag 15 februari start Tennisvereniging Wilnis weer met een
training voor kinderen van zeven tot
en met negen jaar. Het doel van de
puppy-training is het aanleggen van
een basis voor het tennisspel. Met
name gaat het om het trainen van
de balvaardigheid door oefeningen
als vangen, stuiteren, gooien en goed
kijken naar de bal. De laatste van de
in totaal vijf lessen (woensdag 21
maart) wordt feestelijk afgesloten
met het behalen van het balvaardigheidsdiploma. Om mee te kunnen
doen aan de puppy-training, hoeven
de kinderen geen lid te zijn van
Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts
25 euro kan uw kind deelnemen aan
deze vijf speciale lessen.
Info en aanmeldingen: bij Saskia
van Loon, tel. 0297-273433; e-mail:
saskiavanloon@gmail.com
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Haarstylisten M/V 24-31 uur p.w
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA)
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Service Representative – Uithoorn
Organisatie: Amacom
Plaats: Breukelen

Functie: Financieel Administratief Medewerker (m/v)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken
Plaats: Uithoorn

Functie: Wijkziekenverzorgende (20-24 uur) - Loenen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Amsterdam

Functie: Verzorgende C (20-36 uur) - Breukelen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Breukelen

Functie: (Gastheer/vrouw)beveiliger
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkziekenverzorgende (24-32 uur) - Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Brandwacht (M/V)
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Technisch commercieel verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden
Functie: Financieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker parttime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Onafhankelijk Herbalife Distributeur (parttime/
fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur

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 6
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

22

14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
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.
14

43

62

© Puzzelland

63

55

9

49

25

7

45

HORIZONTAAL:
1. Hoofd van een departement in Frankrijk;
5. snoepgoed; 10. pausennaam; 11. opstootje; 12. kegel; 14. tegenwoordig; 16.
buigzaam; 18. katrol; 20. deel van een kledingstuk; 22. gedwee; 23. waterdoorlatend;
24. Trans-Europa-express; 25. gast; 27. fokken; 29. schaakstuk; 30. aanvankelijk; 32.
nonsens; 34. soort papegaai; 35. mentaal
dalletje; 37. doodmoe; 39. dis; 42. communicatiemiddel; 44. appelsoort; 46. getal;
48. nachtvogel; 49. inhoudsmaat; 50. vlekkenwater; 51. bloem; 53. slingerplant; 55.
zeevis; 56. propvol; 58. navigatiemiddel;
60. wiel; 61. echtgenoot; 62. in nevelvorm
sproeien; 63. het slaan met een dam in het
damspel.
VERTICAAL:
1. Turkse munt; 2. echec; 3. cijfer; 4. staatsgreep; 6. groente; 7. gelofte; 8. deksel; 9.
zeer duidelijk; 12. reliëfsteen; 13. ontvangkamer; 14. afkeer; 15. volk; 17. stuk hout; 19.
deel van het oor; 21. nieuw; 26. deugniet;
27. voormalig Russisch heerser; 28. voegwoord; 29. zuigbuisje; 31. elasticiteit; 33.
lange, smalle ondiepte in zee; 36. terugspringen; 37. balustrade; 38. mannelijke
hennep; 39. liefdevol; 40. inhoudsmaat; 41.
wenk met een der ogen; 43. trotse houding; 45. belang; 47. roem; 52. koninklijke
aanspreektitel; 53. koerier; 54. schaapkameel; 55. vogel; 57. ondergang; 59. waterkering.

Sudoku week 6
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.

8 9

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

2
3
5

9
6

Oplossing puzzels week 5
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I
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D
H
A
A
N

B
E
E
R
H

S
E
M
G
A
V
E
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A
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O
L
E

B
O
T
A
F
E
M

C
I
R
C
U
S

S
C
H
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A
A
G
-

H
E
S
P
A

D
O
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E
R
W
T

L
I
S
I
E
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M
E
L
I
G
G
E

R
A
N
H
E
T

T
A
V
E
E
R
N
E
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7
5
2
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2
8
6
9
5
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7
1
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7
5
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3
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6
4
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6
4
9
7
2
3
1
8
5

3
2
5
4
8
1
9
7
6

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

5
6
8
3
1
2
4
9
7

4
9
2
8
7
6
3
5
1
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Honda heeft een passie voor het verkennen van onbekend terrein en nieuwe ideeën. Daar liggen allerlei spannende
kansen. Dat is ook het verhaal achter de nieuwe Civic. Onze ontwerpers wilden de beste Civic ooit creëren en dus
begonnen ze aan hun grootste reis tot nu toe.

En hij staat nu bij automotivE-cEntrE van niEuwkErk op u tE wachtEn voor EEn proEfrit.
Verbeterde aerodynamica en wegligging

Minder uitstoot dankzij Start-Stopsysteem en Eco Assist

i-MID scherm voor informatie binnen handbereik

Zuinige en krachtige 1.4 & 1.8 i-VTEC & 2.2 i-DTEC motoren

Flexibele ruimte dankzij Magic Seats
vanaf € 18.990,-

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

HOnDA CIVIC VAnAF B-lABEl. HET AFgEBEElDE MODEl IS DE 1.8 I-VTEC ExECuTIVE MET HAnDgESCHAkElDE TrAnSMISSIE In WHITE OrCHID PEArl.
BrAnDSTOFVErBruIk In l/100 kM: STADSrIT 7,6; BuITEnWEg 5,2; COMBInATIErIT 6,1. CO2-uITSTOOT: 145 g/kM.

