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APPS
SITES
HOSTING

Webhosting vanaf
€5,- per maand

T 0297-76 00 23 E internet@feka.nl I www.feka.nl

iedereen bedankt
voor alle leuke reacties!

Nieuwe 'duikbus' in Vinkeveense Plassen
www.tweed.nl

Woensdagmiddag rond 12.30 uur is er een nieuwe bus in het duikgebied bij Eiland 4 in de Vinkeveense Plassen geplaatst.
Vorig jaar werd de bus, die toen onder water lag, door vandalen zo beschadigd dat het noodzakelijk was om hem eruit te
halen. In eerste instantie zou de bus afgelopen maandag in de plassen worden afgezonken, maar dit ging niet door.
De duikers kunnen vanaf nu weer genieten van de bus onder water.				
foto peter bakker

Daverende line-up met nationale en internationale toppers

Erick E hoofdact op Vogelvrij Festival
Vogelvrij Festival zal 25 juni de wijde omgeving weer op zijn grondvesten doen schudden. De opzet van het
festival zal de bezoekers opnieuw versteld doen staan. Een daverende line-up met nationale en internationale toppers gaat de zomer vogelvrij inleiden.
De organisatie van Vogelvrij Festival
heeft een geweldige line-up weten
vast te leggen. Om te beginnen zal
regionaal talent zijn opwachting
maken. Del Amor, J-Romeo en Ace
Andrew zullen het publiek opwarmen.
Als de avond invalt is het tijd om onze
nationale toppers te verwelkomen.
Looney Tune, Robert Feelgood en
Irwan gaan ervoor zorgen dat het
publiek helemaal loskomt. Daarna
wordt het tijd voor de Latin House
van D-Rashid. De geestelijk vader
van Latin Village past precies bij de
uitstraling van het Vogelvrij Festival.
De hoofdact van 2011 stond vorig
jaar al bovenaan ons verlanglijstje,
maar dit jaar hebben wij hem echt
weten te strikken: Erick E (foto).

Volgens de ranglijst
van DJ Guide de beste
en populairste dj van
Nederland. De avond
zal worden afgesloten
door niemand minder
dan Baggi Begovic
en Billy The Klit. Om
het festival compleet
te maken, worden de
dj’s begeleidt door
Nederlands beste vrouwelijke MC:
Lady Bee en vocalist / zangeres MC
Choral.
De kaartverkoop begint in mei. Houd
de website in de gaten voor meer
informatie. Early Bird tickets vliegen
online de deur uit voor € 15,-. Normale kaarten kosten € 20,-. Het festival zal dit jaar beginnen om 15.00

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

uur en tot in ieder geval twee uur
in de nacht zullen de bezoekers zich
‘Vogelvrij’ voelen. Zet dus een grote
streep in je agenda op 25 juni 2011.
Voor meer info kun je
www.vogelvrij-festival.nl in de gaten
houden of je aanmelden via Facebook, Twitter en Hyves.

Zie ook artikel op pagina 14

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

PAASSHOW
bij Van Kouwen!

donderdag

vrijdag

zaterdag

21 april 22 april 23 april

GEOPEND
op 2e
PAASDAG!

maandag

25 april

Van Kouwen wenst iedereen
een groene Pasen en geeft
daarom € 1.000,- extra inruil
bovenop de taxatie waarde!
w w w . v a n k o u w e n . n l

Hoofddorp
Aalsmeer Amstelveen
Amsterdam-West Amsterdam-Zuidoost

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Mijdrecht
Uithoorn
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Wij wensen u een groen Pasen!

KOM NAAR ONZE PAASSHOW
SS
OP DO 21
21, VR 22
22, ZA 23 & MA (22e PAASDAG) 25 APRIL
Het voorjaar kan toch
toc niet mooier beginnen dan met een gloednieuwe auto! Wij willen de komende dagen zeer scherp zaken doen. Naast een
scherpe inruilprijs voor uw huidige auto hebben wij tijdelijk de unieke 50/50 deal. U betaalt nu slechts dee helft voor een gloednieuwe Opel
Opel. De
jaar zonder één cent rente.
rente Ruilt u uw huidige auto in, dan is het bij te betalen bedrag extra aantrekkelijk.
andere helft betaaltt u pas over twee jaar,
Proteer nu van een uniek aanbod, waarmee u duizenden euro’s bespaart. We zien u graag in onze showroom.

GROEN ENERGIELABEL

ZUINIG MET BRANDSTOF

BELASTINGVOORDEEL

+RRIGGRUS

$DOVPHHU

$PVWHOYHHQ

0LMGUHFKW

$PVWHUGDP

6RQGHUKROP
7HOHIRRQ  
KRRIGGRUS#YDQNRXZHQQO

2RVWHLQGHUZHJ
7HOHIRRQ  
DDOVPHHU#YDQNRXZHQQO

9OLHODQGVWUDDW
7HOHIRRQ  
DPVWHOYHHQ#YDQNRXZHQQO

&RPPXQLFDWLHZHJ
7HOHIRRQ  
PLMGUHFKW#YDQNRXZHQQO

7UDQVIRUPDWRUZHJ
7HOHIRRQ  
DPVWHUGDP#YDQNRXZHQQO

2e Paasdag gesloten

2e Paasdag gesloten

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 28,6; CO2 gr/km: 259 – 94.
De 50/50 deal is van toepassing op Opel Agila (alleen voorraadmodellen), Corsa, Meriva, Astra, Zara, Insignia en Antara personenauto’s en geldt op particuliere orders t/m 30 juni 2011. Registratie dient uiterlijk 30 september 2011 plaats te
vinden. U betaalt minimaal 50% van de verkoopprijs incl. btw en bpm bij aevering. Het resterend bedrag betaalt u na 24 maanden in één keer kosteloos terug (tegen 0% debetrentevoet) aan GMAC. De nanciering wordt aangeboden door
GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). Toetsing bij het BKR te Tiel.Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Een mooi
Paasweekend...
Dankzij een hogedrukgebied boven
Oost Europa, hebben wij een zuidoostelijke stroming die voor aanvoer
van droge en warme continentale
lucht zorgt. In het weekend gaat
er wel iets veranderen. Op Eerste
Paasdag draait de wind naar een
iets oostelijke stroming, zodat
Tweede Paasdag iets frisser wordt.
Doordat de zonkracht toeneemt,
neemt ook de UV-straling toe; zaterdag en zondag ligt de zonkracht
(uv) rond de 5, wat betekent dat de
huid na 25 minuten gemakkelijk
verbrandt, dus ga je buiten zitten of
naar het strand, neem dan goede
zonnebrandolie mee.
Zaterdag wordt een stralende dag
met veel zon, de temperatuur zal
overdag rond de 23 graden zijn
en 's nachts rond de 9 graden. De
zonkracht is rond de uv 5, de wind
is zwak tot matig en zal uit de
zuidoostelijke hoek komen.
Zondag, Eerste Paasdag, is weer
een hele mooie dag met veel zon,
de temperatuur ligt overdag rond
de 23 graden en in de nacht rond
de 8 graden. De wind komt uit de
zuidoostelijke hoek en zal matig van
kracht zijn. Ook op zondag ligt de
zonkracht rond de uv 5.
Maandag, Tweede Paasdag weer
een heerlijk zonnige dag, door een
draaiing van de windrichting zal de
temperatuur iets lager uitkomen:
overdag zo rond de 20 graden. De
wind zal zwak tot matig zijn en uit
de oostelijke hoek gaan komen.
Ook de dagen daarna houden we
nog redelijk weer, met wat zon en
wolkenvelden waar na woensdag
een bui uit kan vallen.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 23 april 2011
• Open Dag Golfpark Wilnis
• Weidevogelskijken, start caming 		
Demmerik, Vinkeveen
• Expositie in De Veenderij, Vinkeveen

Zondag 24 april 2011 (1e paasdag)
• Paasvieringen in de kerken van De Ronde
Venen

Maandag 25 april 2011 (2e paasdag)
• Michael Roads, Viscentrum Fort Abcoude,
Abcoude
• Bloesemtocht, TTC De Merel, starten
Vinkeveen
• Expositie in De Veenderij, Vinkeveen
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Veiligheid in winkelgebied Mijdrecht verder vergroot

Keurmerk Veilig Ondernemen deelt tweede ster uit
Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen en voorzitter Hans Rensink van Koopcentrum Mijdrecht hebben dinsdag jl. de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt gekregen
door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De ster is toegekend, omdat ondernemers, gemeente, brandweer
en politie opnieuw een aantal structurele stappen hebben gezet om de veiligheid in het winkelgebied Mijdrecht te vergroten.
In januari 2009 ontvingen de ondernemers de eerste ster. Zij presenteerden toen een plan van aanpak
om overlast en criminaliteit in het
winkelgebied aan te pakken. In het
plan worden onder andere afspraken
gemaakt over het schoon en netjes
houden van het winkelgebied, het
herstel van kapot straatmeubilair en
het verbeteren van de verlichting.
Daarnaast hebben ondernemers
sinds 2008 trainingen gevolgd over
hoe op te treden bij winkeldiefstal
of overvallen en is een zogenoemde
‘telefoonkaart’ uitgegeven met informatie over wat te doen in dit soort
gevallen. Op de telefoonkaart staat
ook informatie waar men overlast
van zwerfafval of graffiti kan melden.
Inmiddels zijn er ook aanpassingen
gedaan in de openbare ruimte en
wordt er gewerkt aan een website
(die alleen toegankelijk is voor aangesloten ondernemers) waarop belangrijke informatie staat, zoals foto’s
van notoire winkeldieven. Komende
tijd wil het Koopcentrum Mijdrecht

Het plan van aanpak wordt continu
geactualiseerd. De samenwerkende
partijen komen een aantal keer per
jaar bijeen om nieuwe maatregelen
te formuleren en nieuwe aandachtspunten te benoemen. Wanneer de
samenwerking over twee jaar nog
steeds succesvol is, kunnen de ondernemers van Koopcentrum Mijdrecht

Fietsers voortaan voorrang op rotondes
Fietsers krijgen voortaan voorrang
op rotondes in de bebouwde kom
van Mijdrecht. Conform landelijke
verkeersrichtlijnen moeten automobilisten en andere bestuurders voorrang
verlenen aan kruisend fietsverkeer op
de rotonde. Daarnaast wordt er voor
het langzaam verkeer een aantal
zebrapaden aangelegd. Om deze
voorrangsregeling ook zichtbaar te
maken worden vanaf komende
week verschillende rotondes aangepast. Door de voorrangsregeling op
alle rotondes in de bebouwde kom
gelijk te trekken en met verkeers-

tekens zichtbaar te maken, ontstaat er meer duidelijkheid en een
verkeersveiliger situatie voor de
weggebruikers.
Om het verkeer te wijzen op deze
verandering in de voorrangssituatie,
worden er tijdelijk borden geplaatst
met de tekst “let op, voorrangssituatie gewijzigd”. De fietspaden worden
voorzien van een rode coating. De
volgende rotondes worden vanaf
volgende week aangepast:
Anselmusstraat / Bozenhoven;
Rondweg / Hofland; Dukaton / V.d.

Claims Midreth om Galgenwaard afgwezen
De rechtbank in Utrecht heeft
woensdag alle schadeclaims en
vorderingen die bouwbedrijf Midreth
met een drietal gelieerde BV's tegen
de gemeente Utrecht had ingediend,
afgewezen.
De bouwer was van mening dat de
gemeente zich niet had gehouden
aan gemaakte afspraken rond de
nieuwbouw van stadion Galgenwaard,

nabijgelegen kantoor- en woonruimtes en de redding van FC Utrecht.
Het bedrijf zou hierdoor schade
hebben geleden. Midreth kondigde daarom in januari 2009 bij de
gemeente aan een bedrag van ruim
25 miljoen euro te verrekenen met
een geldlening van ruim 22 miljoen
euro, die het bouwbedrijf nog aan de
gemeente schuldig was. Uiteindelijk

de derde ster van het Keurmerk
Veilig Ondernemen behalen.

Op de foto van links naar rechts:
Paul van der Weiden, adviseur bestrijding winkelcriminaliteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel; Hans Rensink,
voorzitter stichting Koopcentrum
Mijdrecht; Burgemeester Marianne
Burgman van De Ronde Venen; Bas
van den Hemel, districtscommandant
brandweer Veiligheidsregio Utrecht
en Job van Bennekom, wijkagent Mijdrecht Centrum, politieteam De Ronde
Venen.
Berglaan; Prinses Margrietlaan /
Hoofdweg; Industrieweg / Veenweg
en
Hoofdweg / Oosterlandweg.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden maximaal 2 weken in
beslag nemen. Een deel van de werkzaamheden zal ’s nachts worden uitgevoerd om zo de overlast als gevolg
van passerend verkeer te beperken.
Het is mogelijk dat er overdag enige
vorm van hinder kan ontstaan door de
werkzaamheden, maar geprobeerd
wordt deze overlast tot een minimum
te beperken.
De rotondes in Abcoude zijn eerder al
aangepast.

werd de zaak aan de rechter voorgelegd. Die moest beoordelen of de
(schade)claims van Midreth terecht
waren. De rechter wees echter alle
vorderingen met verschillende motiveringen af.
Midreth is eerder dit jaar failliet
gegaan. Omdat de zaak echter voor
het faillissement al geheel was
uitgeprocedeerd, kon de rechtbank
vandaag toch uitspraak doen over de
vorderingen van Midreth.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
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Rob Isaacs
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activiteiten leest u in dit nummer!

snel starten met de invoering van het
project ‘Afrekenen met winkeldieven’,
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Koomen, Astrid Lemmerzaal, Marlous van
Merkenstein, Michael Reuling, Valérie Sambrink Sanderink en Peter Schavemaker.
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Luistervink
Ik zou wel eens
willen weten...
Vrijwel direct nadat de gebeurtenissen in Alphen wereldnieuws
werden, kreeg ik een naar onderbuikgevoel. Vanaf de eerste persconferentie deelden de betrokken
Burgemeester Bas en Hoofdofficier
Kitty elkaar met forse hand veren
tussen de bilnaad, waar ik zelf een
beetje iebel van werd. Niet dat ik
iemand zijn of haar veren niet gun,
maar het verbloemde meteen zo
veel. Volgens communicatiespecialist, ja u leest het goed dit is een
beroep, Hendrieneke Bolhaar deed
iedereen op het juiste moment wat
hij moest doen. Nu doet het uitspreken van de naam van mevrouw mij
al denken aan een in tuinbroek gehuld vrouwmens dat mijn bloeddruk
doet stijgen, maar ik kan mij vergissen. Gedragsdeskundige Christine
Swankhuizen prijst op haar manier
de informatievoorziening rond Alphen. Die was volgens haar 'kalm,
sterk en geloofwaardig'. Ik ben dat
dus niet met de sprekers eens. Ik
heb nog steeds geen goed antwoord
gekregen op de vraag hoe het
toch mogelijk is dat iemand ruim
twintig minuten de kans krijgt in
het wilde weg mensen te vermoorden of te verwonden. Zonder dat
er ook maar iemand daadwerkelijk
ingrijpt. Met die iemand bedoel ik
dus een bewapende politieman, die
in staat zou moeten zijn vanaf afstand iemand de wenkbrauwen van
zijn of haar kop te kunnen schieten.
Het heeft niet aan het aantal
ingezette politiemensen gelegen.
Die waren er genoeg, zij het veel te
laat. Ik maak dat op uit het relaas
van een politieman, die als eerste
met een collega het winkelcentrum
inrende en toen het schot hoorde
waarmee de dader zich van het
leven beroofde. Toen ik las dat de
dienstdoende agent op het moment
van de melding zijn paard in de
wei stond te fotograferen, begon
ik wat een paard behoort te doen:
te steigeren. Wat is het voor een
beleid dat het mogelijk maakt dat
een stad als Alphen niet eerder dan
twintig minuten na een ernstige
melding van dringende hulp wordt
voorzien?
Hoe kan het zijn dat ernstig gewonde mensen niet in een plaatselijk
ziekenhuis kunnen worden behandeld, omdat dit tijdens het weekend naar het Leidse ziekenhuis verwijst. Nog steeds begrijp ik niet dat
iemand met een suïcidaal verleden
over maar liefst vijf wapenvergunningen kan en mag beschikken. De
nazorg is inmiddels goed op gang
gekomen. Er zijn al weer talrijke
folders beschikbaar die de helpende
hand kunnen bieden. Daar gaat m'n
onderbuik weer.
Begrijp mij goed, het is niet zo dat
ik de politiemensen wil afvallen,
ook niet het ambulancepersoneel
en anderen. Het gaat mij om het
beleid dat burgers ernstig in de kou
laat staan en door mensen moet
worden verdedigd die inderdaad
over uitstekende communicatieve
eigenschappen moeten beschikken.
Luistervink
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Aanmelden jeugd skeelerles en wedstrijden in
Baambrugge

De Ronde Venen

Oecumenische
bijeenkomst bij
Horizon
Eerste Paasdag verzorgt het programma Horizon een uitzending
van de oecumenische bijeenkomst
op de avond van Goede Vrijdag,
22 april 2011. Deze dienst wordt
gehouden in de RK Kerk te De
Hoef. Medewerking verleent het
Oecumenische Projectkoor uit De
Hoef.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Passage ontvangt
gastspreker
Donderdag 28 april is Dominee
Mevr. M.A.T. v.d. Kooi-Dijkstra uit
Driebergen-Rijsenburg te gast bij
de Passage, afdeling Mijdrecht.
Zij schreef het boek: Als kinderen andere wegen gaan en gaat
hierover met de aanwezigen in
gesprek. Plaats: Gebouw Irene
(Naast de Janskerk) Tijd: 20:00
uur (zaal open om 19:45 uur).

De Ronde Venen

Taalles voor
beginners

Inschrijving voor de jeugd skeelerles en de wedstrijden 11 mei op de
Baambrugse skeelerbaan kan nog
tot 2 mei. Het aanmelden kan via
www.viksparket.nl of via www.ijsclubbaambrugge.nl. Voor de tweede keer
organiseren IJsclub Baambrugge
en Viks dit evenement dat dan ook
de naam Viks-on-Wheels heeft.
Het evenement op11 mei bestaat
uit twee onderdelen een clinic en
skeelerwedstrijd voor zowel jongens
als meisjes. De skeeler clinic wordt
gegeven door Europees kampioen
Ingmar Berga samen met Valentina
Belloni en skeeler topper Gary
Hekman. Door deelname aan de clinic en de wedstrijden kan de jeugd
op een veilige manier kennis maken

met de skeelersport. Wel is het
noodzakelijk dat er hoofd, pols en
knie beschermers gedragen worden.
De deelname staat open voor de
jeugd tot ca 14 jaar uit o.a., Baambrugge, Mijdrecht, Loenersloot,
Vinkeveen, Abcoude, Driemond, en
omgeving. De clinic start 11 mei
om 15.00 uur terwijl de wedstrijd
aanvangen om 17.00 uur. Zowel
voor jongens als voor meisjes worden er ronden wedstrijden verreden
in de klasse:6-7 jr, 8-10 jr, 11-12 jr
en 13-14 jr. Die wedstrijden zijn de
voorloper van de die dag officieel
te verrijden KPN Baanwedstrijd in
Baambrugge. Bij die wedstrijden
die om 19.00 beginnen gaat de
skeelertop van Nederland van start.

Groep 5 op bezoek bij Gerardus Majella

Binnenkort starten taallessen voor
beginners in de talen Engels, Frans,
Duits en Italiaans. De lessen worden
gegeven in combinatie met lichte
gymastiekoefeningen. Ook worden
nuttige tips voor de vakantie gegeven, zodat men goed voorbereid op
stap gaat. De sessies vinden plaats
op maandag- en vrijdagmiddag
plaats, in de kas van Wim Koolhaas, De Kweektuin, Tuinderslaan
10 te Mijdrecht. Info en opgave is
mogelijk bij Freddy Weinhandl, tel:
0297-272297 of 0644 419272.

Baambrugge

Laatste inleverdag
voor boekenmarkt
Morgen, zaterdag 23 april, is de
laatste inleverdag voor oude boeken,
platen en cd's ten behoeve van de
boekenmarkt van het Restauratiefonds Dorpskerk Baambrugge, die
plaats vindt op 6 en 7 mei. Afgelopen weken is de toestroom oude
boeken aardig op gang gekomen.
Veel mensen uit de regio wisten
tussen 10.00 uur tot 12.00 uur het
inlever adres aan de Binnenweg 6
in Baambrugge te vinden. Alle oude
boeken maar ook de platen en cd
keurig worden door de vrijwilligers
van de Dorpskerk op rubriek gesorteerd. Als op vrijdag en zaterdag 7
en 8 mei de markt 's morgens om
9.30 uur begint, zal het direct een
drukte van belang zijn. De ervaring
heeft geleerd dat het met name op
vrijdag bij de opening zeer druk is.
Tijdens de inleverdag is de route
naar Binnenweg 6 met vanaf de
Dorpskerk in Baambrugge met
zwart/wit/rode borden aangegeven.

Op vrijdag 15 april zijn de kinderen
uit groep 5 van de Driehuisschool
wezen knutselen bij de bewoners van
het Zorgcentrum Gerardus Majella.
Samen met de bewoners hebben
de kinderen verschillende kippetjes
gemaakt. Aansluitend hebben de
kinderen samen met de Riki stichting pakketjes uitgedeeld. De Riki
stichting vragen op een positieve
manier aandacht voor de ouderen.
Zij willen jong en oud in contact met
elkaar brengen. Daarom mochten de

kinderen speciale pakketjes uitdelen.
Hierin zaten allemaal lekkere dingen
voor de paasdagen, zoals chocoladeeitjes en mini-tulbandjes.
Eenmaal op school aangekomen
stond daar voor ieder kind ook een
pakketje. Deze pakketjes mochten
ze bij een ouder iemand brengen in
hun eigen privé omgeving. Ze hebben
de pakketjes onder andere gebracht
naar hun opa en oma. Deze pakketjes
werden met open armen ontvangen.

Stichting VSV sponsort trapnaaimachine
Aan de Stichting Voetbal Samenwerking Vechtstreek (VSV) wordt door 22
teams van 5-7 jarigen van 12 voetbalverenigingen in de regio Vechtstreek
en De Ronde Venen deelgenomen. VSV heeft tijdens het zaalvoetbaltoernooi in januari jl. 500 euro ingezameld om een trapnaaimachine aan te
schaffen voor het project KASFOOC in Kenia. Dit project ondersteunt
weeskinderen en zorgt voor de
aanleg van schone waterbronnen en
visvijvers in Kakamega district. De
machine is inmiddels aangeschaft
en wordt gebruikt voor het maken
van kleding voor weeskinderen en
om les te geven aan meisjes die de
lagere school verlaten.

Billabongproject op de Eendracht
Een aantal weken lang heeft basisschool De Eendracht in Mijdrecht
zich verdiept in de Aboriginals van
Australië. De kinderen luisterden
naar verhalen van de Aboriginals en
hun idee over het ontstaan van de
aarde. De regenboogslang die uit
een plas water kroop (Bilabong) en
door zijn kronkelende gang bergen
en heuvels deed ontstaan. De kinderen leerden in een aantal lessen hoe
de Aboriginals schilderden en op de
ramen van de school maakten ze
kleurige regenboogslangen.
Bont gekleurde stokken, stenen en

schilderijen werden op de slotavond
tentoongesteld voor ouders en
belangstellenden. Ingestudeerde
dansen werden gedemonstreerd en
je kon jezelf laten schminken door
kinderen van groep 8. Op de foto
in een prachtig Australisch landschap was ook een optie en onder
het genot van een hapje en een
drankje lekker kijken en luisteren
in één van de lokalen waar filmpjes
van Aboriginals werden vertoond.
Een mooi project waar iedereen
tevreden op terug kan kijken.

De Regenboog bij 400ste Mary Poppins
Kinder en Musical koor ‘de Regenboog’ uit Mijdrecht beleefde afgelopen zondag een droomdag. Al 20 jaar is de doelstelling van de stichting
om de kinderen kennis te laten maken met de wereld van musical en
om hun talenten naar boven te halen.
Zondag jl. stond een bezoek aan
grote musical op het programma.
Dankzij de medewerking van Stage
Entertainment, werd het mogelijk
om met de kinderen naar de 400ste
voorstelling van de musical Mary
Poppins te gaan. Bijna 40 kinderen
plus begeleiding stapten rond het
middaguur in de gereedstaande bus
naar het Circustheater in Scheveningen.
De kinderen waren al onder de indruk van het mooie theater en perfecte zitplaatsen, maar dit was nog
niks vergeleken met de fantastische
voorstelling die zij te zien kregen.
De muziek, decors en de vele grapjes in de show maakten het tot één
groot feest. Met name de act waar
Bert op 7 meter hoogte op zijn kop
tapdanste en het moment dat Mary
Poppins boven de hoofden ‘vloog’
vonden de kinderen te gek.
Stage Entertainment had nog een
verrassing voor de Regenboog in
petto: de kinderen werden na afloop
van de voorstelling uitgenodigd in
de repetitieruimte voor een Meet &

Greet met hoofdrolspelers Noortje
en William. De kinderen hadden
vele vragen zoals ‘Hoe word je een
ster?’ en ‘Gaat er wel eens wat fout
tijdens een voorstelling?’. Noortje
en William namen alle tijd om te
antwoorden en het werd erg leuk.
Zo kwamen we erachter dat tijdens
de show door een foutje van de
stomerij Noortjes rok afviel en zij
daardoor in haar onderbroek stond.
William gaf aan zichzelf niet te zien
als musicalster, maar dat de mensen
dit ervan maken. Na de ontmoeting
volgde nog een groepsfoto en konden Noortje en William zich weer
opmaken voor de volgende (avond)
voorstelling van die dag.
Op de terugreis zag je alleen maar
glunderende gezichten en velen
kinderen van de Regenboog wisten
het nu helemaal zeker: “Ik wil later
ook op Musicalster zijn!”. Gelukkig
is de Regenboog al weer hard bezig
met de volgende productie, zodat
voor vele kinderen deze wens snel
vervuld kan worden.
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Met TTC De Merel
naar de bloesem
Wie de Betuwe in volle bloei wil
zien of wil fietsen langs schilderachtige riviertjes en door mooie
dorpjes moet op Tweede Paasdag
meefietsen met de traditionele
Bloesemtocht van fietsvereniging
TTC De Merel. Deze lentetocht
van ca. 150 km voert voornamelijk
langs mooie binnenweggetjes en
rustige dorpjes, met fruitbomen in
volle bloei.
Vanuit Vinkeveen gaat de route
via Kockengen naar Harmelen
en IJsselstein. We steken de Lek
over naar Vianen en gaan verder
naar Hei- en Boeicop en Asperen.
We komen bij de Linge, het mooie
riviertje dat richting Geldermalsen
kronkelt. Hier genieten we volop
van de vele soorten fruitbomen die
in de bloesem staan. Bij Geldermalsen buigen we af naar het prachtige plaatsje Buren. Daar houden
we een koffiestop. Via Zoelmond
en Beusichem fietsen we naar
Culemborg waar we de pont nemen
en via Tull en ’t Waal weer richting
Vinkeveen gaan.

Paasattenties Rode Kruis
Ter gelegenheid van het aanstaande paasfeest werden afgelopen week
door de vrijwilligers van het Rode Kruis in De Ronde Venen bloemstukjes
bezorgd bij haar deelnemers. Deelnemers zijn mensen, vaak alleenwonende ouderen, of bewoners van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen, die
regelmatig door vrijwilligers van het Rode Kruis worden bezocht.
De bloemstukjes worden door de vrijwilligers klaargemaakt en persoonlijk
bezorgd. De paasattentie van het Rode Kruis werd ook in huize Gerardus
Majella in Mijdrecht in dank aanvaard. Ook de Rode Kruis vrijwilligers
nemen met plezier deel aan deze jaarlijkse actie.
De rit wordt in twee groepen gereden. De snelle groep rijdt maximaal
30 km/uur, de minder snelle groep
wat langzamer. Er zijn vaste voorrijders. U rijdt dus uit de wind mee
in een van de groepen. Iedereen
met een racefiets en een redelijke
fietsconditie kan mee. Een valhelm
is verplicht.
Start en finish zijn bij café De
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Inschrijfkosten: € 3,- voor NTFUleden en € 4,- voor niet-leden (dit
is inclusief 0,80 euro voor de pont).
Inschrijven vanaf 7.45 uur, we
vertrekken om 8.00 uur. Kijk voor
informatie op www.ttcdemerel.nl.
Of bel Margot Kompier
(tel. 0297-267741).

Bewonerswensen in vervulling
Veertig vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse
Patiënten Vereniging kwamen naar
Nieuw-Avondlicht om de bewoners
een gezellige dag te bezorgen. Alle
bewoners hadden van tevoren een
wens kenbaar gemaakt en op deze
middag werd dit gerealiseerd. Sommigen gingen met een vrijwilliger
op pad, o.a. op familiebezoek, naar
Schiphol, Avifauna, een tuincentrum
of een museum in Utrecht. Anderen
bleven in Mijdrecht en genoten van
een bezoekje aan de markt en het
drinken van een kopje koffie in het

dorp. Er waren ook bewoners die
het gezellig vonden als er iemand
op hun kamer kwam voor een
gesprekje of een spelletje schaken
of mens-erger-je-niet.
Aan het eind van de middag werden
bewoners en vrijwilligers door
Avondlicht getrakteerd op een
uitgebreide broodmaaltijd.
Voor zowel de bewoners als de
vrijwilligers was het een zeer
geslaagde middag.
Wilt u ook een keer iets doen als
vrijwilliger voor de NPV, neem dan
contact op met 0297-582693.

Palmpasen in RK Kerk
In de RK Kerk in Mijdrecht/Wilnis
mochten de kinderen ter gelegenheid
van Palmpasen met hun palmpaasstok meelopen in processie door de
kerk. Na het zegenen met gewijd
water volgden maar liefst 50 kinderen hun eigen viering in de Driehuiszaal. De palmpaasstok symboliseert
de periode van Palmzondag tot en
met Pasen, ofwel de Goede Week.
De palmtak verwijst naar de intocht
van Jezus in Jeruzalem. De gevlochten ketting met 11 schakels zijn de
11 discipelen van Jezus (Judas, de

verrader, is er niet meer bij). Dertig
rozijntjes in zilverpapier zijn de dertig
zilverstukken waarvoor Jezus door
Judas werd verraden. De (brood)haan
is de haan die kraaide toen Petrus
Jezus tot driemaal toe verloochende.
Het brood herinnert ons aan het
laatst avondmaal van Jezus met zijn
vrienden (Witte Donderdag). Het
kruis verwijst naar de kruisdood van
Jezus (Goede Vrijdag). De eieren,
kuikens en andere jonge dieren staan
voor het nieuwe leven na de opstanding, wat we met Pasen gaan vieren.

Leerlingen van de Pijlstaartschool in Vinkeveen hebben de Vredesmusical
“Vrede van Utrecht” op de planken gebracht. Vier weken lang hebben de
kinderen de musical ingestudeerd. Het verhaal speelt zich af in een geschiedenismuseum. Luk gaat hier met zijn klas naar toe. Hij vindt de standbeelden het
interessantst. Dan valt Luk op zijn hoofd en wordt wakker in het jaar 1700. Er
begint een spannend avontuur dat door alle leerlingen wordt gespeeld.
Vanwege ruimtegebrek in de school en een te groot aantal kinderen en ouders,
konden de ouders er helaas niet bij aanwezig zijn. Gelukkig hebben Ger Zieltjens en Jeroen Hessing gezorgd voor een fantastische DVD, met de fantastische hulp van Frank Tulp van Fresh Drive-in Show die de belichting, geluid en
het decor voor zijn rekening nam.

Groep 4 van de Twistvlietschool uit
Mijdrecht is op bezoek geweest bij
de Jumbo in Vinkeveen. De kinderen
mochten bij verschillende afdelingen
een kijkje achter de schermen nemen.
In het magazijn zagen ze hoe de flessenband nou eigenlijk werkt.
Zelfs de kantine is helemaal Jumbogeel, zo bleek na de rondleiding,
wat veel kinderen bijzonder vonden.
Ook was er tijd om vragen te stellen.
Vervolgens gingen de kinderen in

groepjes een fotospeurtocht door
de winkel doen. Tot slot kregen alle
kinderen, de begeleidsters en de juf
een mooi Jumbo-tasje mee, met een
aantal Jumbo artikelen, boekjes
en iets lekkers. Het was leuk om
te zien hoe het er aan toe gaat bij
Jumbo Vinkeveen. Jumbo bedankt!
Ook zin om met een groep een
rondleiding bij Jumbo te krijgen,
neem dan gerust contact met ons
op. Bel 0297-212485 en vraag naar
Lianne.

De Ronde Venen

CDA: Hoe verder met
Abcoude?
Op 27 april, dat is de woensdag
na Pasen, organiseert het CDA
in het Sociaal Cultureel Centrum
De Boei te Vinkeveen weer haar
jaarlijkse ledenvergadering. Het
deel na de pauze daarin is zoals
altijd openbaar. Vanaf 21.00 uur
is iedereen welkom om te horen
hoe de gemeente De Ronde Venen,
met het CDA als grootste partij, denkt invulling te geven aan
het samengaan met Abcoude en
Baambrugge. De voormalige CDA
wethouders en fractievoorzitters
kijken terug op de afgelopen periode in hun gemeente. Zij belichten
de toen bereikte resultaten, gaan
in op wat er tijdens de herindeling
is overgedragen, beantwoorden
vragen en proberen vooral de
vraag te beantwoorden: “Hoe nou
verder met Abcoude en Baambrugge.” Met name het antwoord
op de vraag aan de fractie hoe te
werken in een gemeenteraad waar
na de afgelopen verkiezingen tien
van de 27 raadszetels worden
ingenomen door Abcoudenaren
en Baambruggers (samen 8.000
inwoners) en waar Vinkeveners en
Wilnissers (samen 13.000 inwoners) met maar zeven zetels hun
minderen dreigen te worden.

Mijdrecht/Amstelhoek/
De Hoef

De Hartstichting
bedankt collectanten
en inwoners

Vredesmusical door leerlingen Pijlstaartschool

Op bezoek bij Jumbo

Kort Nieuws

De jaarlijkse collecte tijdens de
Hartweek van 3 tot en met 9 april
in Mijdrecht, Amstelhoek en De
Hoef heeft dit jaar € 5.783,59
opgebracht. De Hartstichting afd.
Mijdrecht bedankt alle collectanten en gevers van harte voor hun
steun aan de Hartstichting!
De Hartstichting strijdt tegen
hart- en vaatziekten. Dat kan
alleen dankzij uw steun. Want de
Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving.
Heeft u de collectant gemist? Dan
kunt u uw gift storten op rekening
300.
Wilt u ons volgend jaar helpen
met de collecte? Meld u aan per
e-mail hartstichtingmijdrecht@
gmail.com, of neem contact op
met Elly Pauw (0297-285047) of
Christa Spil (0297-525286).

Politie Abcoude blijft
op gemeentewerf
De politiepost voor Abcoude blijft
voorlopig gehuisvest op de gemeentewerf aan de Bovenkamp.
De openingstijden blijven hetzelfde: maandag- en donderdagochtend van 09:30 tot 12:30 uur.
Wilt u op een ander tijdstip aangifte doen? U kunt dagelijks van
09:00 tot 17:00 uur terecht op
het politiebureau in Breukelen aan
de Brouwerij 11.
Ook kunt u aangifte doen via internet: www.politie.nl/aangifte.
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GRATIS
DOMEINNAMEN

ACTIE
APRIL 2011
IS UW DOMEINNAAM NOG BESCHIKBAAR? CHECK HET SNEL OP
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DE WEEK IN BEELD

Kampioenen!
Hertha F5

Voetbal, hockey, acrogym, de redactie
is deze week overstelpt met berichten
over jeugdig sporttalent. Daarom een
mooie collage van deze kampioenen!
Gefeliciteerd allemaal!

CSW E2

Argon D6
HVM E1

D3 HVM

D2 HVM

In het RTL4-programma
Enjoy Life rijden, vliegen, varen en koersen
presentatoren Sanne
Heijen & Arno Raymakers op én in unieke
vervoermiddelen door
het hele land, op zoek
naar de leuke en verrassende dingen in het
leven. Zo belandde de
crew deze week voor
opnames bij De Veensteker in Vinkeveen. Daar viel,
mede door het fraaie weer, een hoop te genieten.
Uitzending van de nieuwe serie vanaf zondag 1 mei
om 11.00 uur op RTL4.

Zondagmorgen jl. vond
een Palmpasenontbijt
plaats in de Janskerk.
Van het (h)eerlijke ontbijt, dat werd aangeboden door de commissie
ZWO (Zending- Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking) genoten
70 gasten, jong en oud.

Dinsdagavond jl. steeg
de spanning bij Soos
De Cirkel (soos voor
verstandelijk gehandicapten) tot ongekende
hoogte bij de finale van alweer het vijfde darttoernooi. De laatste pijl van
Jeffrey Leygraaff moest de beslissing brengen wie er met de wisselbeker
naar huis zou gaan: Jeffrey of Rob van Goor. Het werd Rob van Goor. Een
hele grote verrassing. Weken zijn de deelnemers onder leiding van Jos de
Graaf, met assistentie van Hannah, aan het darten geweest. Chris van Café
Cens, sponsor van dit evenement, reikte de bekers uit. Daarnaast kreeg ook
elke deelnemer een medaille. Soos De Cirkel bedankt Chris hier dan ook
hartelijk voor.

Ook dit jaar deed
Badmintonvereniging
Abcoude mee aan de
Champions League in
Almere. Gedurende
twee zondagen in april
organiseerde Badmintonvereniging Almere
een mini-competitie
speciaal bedoeld voor jeugdrecreanten. Meer dan 60 deelnemers van verschillende
verenigingen uit Almere, Amsterdam en Abcoude waren dit jaar van de partij. Abcoude was met drie teams vertegenwoordigd. Abcoude 2 behaalde uiteindelijk de 13e
plaats, Abcoude 3 werd 7e en Abcoude 1 behaalde de 6e plaats. Een mooie prestatie.

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

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Spinning marathon in Mijdrecht
Op 28 mei a.s. zal voor de tweede keer een uniek evenement plaatsvinden op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Om 12 uur starten bijna 200
deelnemers aan een spinning marathon van vier uur. Onder leiding van
ervaren spinning instructeurs van Beuving Sport, Optisport, PK Sport
en Amstelhof, gaan de deelnemers de strijd aan met zichzelf en voor
een ander. Want met de opbrengst van de Spinning4life marathon worden de leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen en kinderen in de
sloppenwijken van Nairobi structureel verbeterd. Spinning4life is voor
iedereen: voor ervaren spinners of voor beginners die als team eens
willen spinnen voor het goede doel.

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

Deelnemers en sponsoren kunnen
kiezen uit de volgende pakketten:
Pro spinning pakket: spinningfiets
voor 1 getrainde deelnemer. Goody
bag & T-shirt. Prijs: Euro 50,-.
Duo spinning pakket: spinningfiets
voor 2 deelnemers. Twee goody
bags & T-shirts. Prijs: Euro 60,-.
Four spinning pakket: spinning fiets
voor 4 deelnemers. Goody bags &
T-shirts voor alle deelnemers. Prijs:
Euro 80,-.
Bedrijfspakket: spinning fiets voor
1, 2 of 4 deelnemers. Goody bags
& T-shirts voor alle deelnemers. 2
Sponsorlounge vouchers voor hapjes
& drankjes. Sponsorvermelding op
website en tijdens event. Prijs: Euro

200,-.
Sponsoring: Bedrijven kunnen het
evenement vanaf Euro 200,- sponsoren
Alle deelnemers ontvangen
broodjes, hapjes en drankjes tijdens
het evenement. Rond de spinning
marathon vinden tal van activiteiten
plaats met standjes, een springkussen, knutseltafel en stoelmassages.
Inschrijven kan via de website
www.spinningforlife.nl. Bel voor meer
informatie met Linda Janssen, 06 –
219 65 691. Of e-mail met Linda@
stichting4life.nl.

Medaille voor trouwe vrijwilligers
Tijdens het halfjaarlijks vrijwilligersoverleg van het Rode Kruis in De
Ronde Venen werden aan Ennie de Vries (links) en Willie Lentjes de
oorkonde en medaille uitgereikt, die horen bij het tienjarig vrijwilligerschap voor het Rode Kruis. De uitreiking werd gedaan door de voorzitter van het district Stichts Weidegebied, dhr. Ad Röling.

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

Bij dit halfjaarlijks vrijwilligersoverleg komen alle zaken aan de orde
die spelen op locaal niveau zoals
bijvoorbeeld: initiatieven richting
buitenland; aangepaste vakanties;
welfarewerk; opvang en verzorging
bij evenementen/rampen/ongevallen; uitstapjes met doelgroepen
per bus of boot; de rolstoelbrigade
en uiteraard ter bestrijding van de
kosten van dit alles: de jaarlijkse
Rode Kruis collecte!

Dit jaar vindt de collecte plaats van
19 tot 25 juni a.s. Van harte aanbevolen! Voor Mijdrecht en Vinkeveen
is nog dringend behoefte aan enkele
collectanten. Aanmelden Mijdrecht:
dhr. Rachinus Heidema,
tel. 0297-286339; e-mail:
rachinusheidema@kpnplanet.nl
Vinkeveen: mw.Joke Verbrugge,
via tel.: 0297-261734; e-mail:
jokevanrijn@kpnplanet.nl.
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Bij wijzigen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

Verval rechterlijke goedkeuring
Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het eenvoudiger wordt huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk te maken, aan te passen of op te heffen. Vanaf de inwerkingtreding
van de wet (de datum is thans nog niet bekend) komt de rechterlijke goedkeuring te vervallen. Door het
vervallen van de rechterlijke goedkeuring kunnen huwelijkse voorwaarden sneller en met minder kosten
aangepast worden.
Belangrijke rechtsontwikkeling
De bredere toegankelijkheid van het
wijzigen van huwelijkse voorwaarden
is een belangrijke rechtsontwikkeling.
Huwelijkse voorwaarden moeten een
heel huwelijk mee. Indien men op
het punt staat om te trouwen is het
moeilijk om te voorzien wat er in de
toekomst gaat gebeuren en welke
wetswijzigingen er nog gaan komen.
Het is goed om tijdens het huwelijk,
bijvoorbeeld een keer in de vijf of tien
jaar, uw huwelijkse voorwaarden door
de notaris te laten bekijken. Zo weet
u of de huwelijkse voorwaarden nog
up-to-date zijn en komt u niet voor
verrassingen te staan. Zijn er bepalingen in uw huwelijkse voorwaarden
die aangepast moeten worden, dan
zal dit straks na de wetswijziging
eenvoudiger en goedkoper gewijzigd
kunnen worden.
Voordelen voor ondernemers
Ook voor ondernemers biedt de wetswijziging voordelen. Ondernemers die
hun bedrijf starten tijdens het huwelijk willen vaak van gemeenschap van
goederen naar huwelijkse voorwaarden. Met het oog op eventuele ondernemingsrisico's kunnen huwelijkse
voorwaarden voor de bescherming
van de andere echtgenoot zorgen
omdat hiermee de vermogens van

beide echtgenoten worden gescheiden. Huwelijkse voorwaarden alleen
zijn echter niet voldoende om dit te
kunnen bereiken, ook de feitelijke
en financiële gedragingen van de
echtgenoten zijn van belang.
Besparing van erfbelasting
Het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden kan ook een aanzienlijke besparing van erfbelasting
opleveren. Heeft u in het verleden
huwelijkse voorwaarden opgesteld in
verband met een eigen onderneming,
inhoudende de zogeheten “koude
uitsluiting”, bent u op leeftijd gekomen en heeft u het beroep of bedrijf
na succesvolle uitoefening gestaakt,
dan zal het vermogen zich meestal
bij de ondernemende echtgenoot

hebben opgehoopt. Als die echtgenoot
overlijdt, vererft zijn hele vermogen
naar zijn echtgenote en de kinderen.
De kinderen erven dan meer dan zij
zouden hebben geërfd als de gemeenschap van goederen had bestaan.
Dan zou immers slechts de helft van
het vermogen vererfd zijn. Voor het
betalen van erfbelasting kan dat
nogal een verschil uitmaken. De echtgenoten die de uitsluiting van iedere
gemeenschap van goederen ongedaan
willen maken, kunnen de huwelijkse
voorwaarden wijzigen of opheffen.
Ook dit zal straks na de wetswijziging
eenvoudiger en goedkoper gedaan
kunnen worden.
Wij adviseren u graag. Meer informatie vindt u op onze website

www.fanoyforsthovel.nl.

Ruud Springintveld gooit het roer om

Nieuw in De Ronde Venen: STS-Taxi Service
Wie regelmatig uit gaat in De
Ronde Venen, weet dat het niet
altijd makkelijk is om een taxi te
vinden als je naar huis gaat. Vooral
in het weekend, of tijdens evenementen is er een nijpend tekort.
Mijdrechter Ruud Springintveld
wil de situatie verbeteren. Deze
week startte hij Springintveld Taxi
Service, kortweg STS. We stapten
in en reden een rondje mee.

beestenboel

Lente, een lesje
voortplanting

Het is altijd drukker in het voorjaar op een dierenartsenpraktijk.
Zeker in een gemengde praktijk,
dat wil zeggen een praktijk waar
dierenartsen met gezelschapsdieren, of met landbouwhuisdieren
of met paarden actief zijn. En
hoe dat komt? Het heeft allemaal
met voortplanting te maken, met
geboortes en geboortebeperking.
Iedere diersoort heeft zijn eigen
verhaal. Om met de hond en de
kat te beginnen, die zijn het hele
jaar door vruchtbaar. De pup en
het kitten worden na ongeveer
9 weken draagtijd geboren. Het
teefje is gemiddeld twee keer per
jaar loops, de poes om de vier
weken. Maar vooral de poes is
vaker en intenser krols wanneer
de lente aanbreekt. Je kunt er in
deze tijd wakker van liggen, het
gehuil van krolse katten. Reden
voor veel mensen om te besluiten
een nestje te laten komen, als de
poes dat nog niet voor je gedaan
heeft. Of je laat haar opereren.
De koe is om de drie weken tochtig, het hele jaar rond, net zoals
het varken berig is. Maar beide
diersoorten hebben een betere
cyclus wanneer er meer licht is.
Een kalf zit, net als wij, ongeveer
9 maanden in de baarmoeder en
een big zo’n 4 maanden.
En zo komen we tot de echt seizoensgebonden diersoorten in de
dierenartsenpraktijk: het schaap

en het paard. De hengstigheid van
de merrie wordt gestimuleerd
door zonnig en warm weer. In de
herfst en winter is ze dan ook niet,
of niet goed hengstig. Mei, juni en
juli zijn de beste perioden en is
ze om de 3 weken hengstig. Een
merrie draagt haar veulen om en
nabij de 11 maanden, de meeste
veulens worden daarom geboren
in april, mei en juni.
Tenslotte het schaap. Dat heeft
helemaal haar eigen wijze. In tegenstelling tot alle andere dieren
wordt een ooi juist vruchtbaar bij
afnemende daglengte, in september/oktober. Na bezoek van
de ram worden de lammeren 5
maanden later geboren. En dat is
dus... juist ja ! De eerste weken
lekker in het stro, in de schuur en
dan… de wei in. Een lam met
vier poten tegelijk de lucht in:
leve de lente!
Voor vragen neem contact op met
uw dierenarts, of bel je leraar
biologie.
Hans Walder
Dierenartsen Amstel
Vecht & Venen

www.dkavv.nl
foto patrick hesse

Familieberichten

door rob isaacs

Niet zonder trots plaatst hij het
taxidaklicht op de spiksplinternieuwe
Mercedes. Voor hem het symbolische
startsein van een nieuwe carrière.
Ruud heeft zich goed voorbereid,
heeft alle theorie- en praktijkexamens gehaald die er nodig zijn om
als zelfstandig ondernemer in het
taxivervoer te mogen werken. Die
blauwe kentekenplaten krijg je niet
zomaar.
Het had overigens weinig gescheeld
of we hadden Ruud niet achter het
stuur aangetroffen. Al 22 jaar werkte
hij met hart en ziel in de bouw. Totdat
hij last kreeg van rug en schouders.
Na twee rugoperaties, drie schouderoperaties en een lang revalidatieproces is hij weer fit en gezond, maar
niet meer voor de bouw. “Ik was genoodzaakt mezelf om te scholen. Een
baan in de dienstverlening trok me altijd al aan. In eerste instantie focuste

Ruud Springintveld: “Ik doe niet alleen ritten binnen de regio, maar rij bijvoorbeeld ook tegen vaste tarieven van en naar Schiphol.”
ik op de horeca. Ik heb zelf ruim 15
jaar in de horeca gewerkt en bezit
de nodige papieren. Maar de horeca,
en dan met name het cafébedrijf is
niet meer wat het geweest is. Mede
door het rookverbod is het voor velen
moeilijk om hun hoofd boven water
te houden. Ik realiseerde me dat daar
niet mijn toekomst ligt. Toen besloot
ik om mijn diploma taxivervoer te
halen. Daar ben ik in februari 2009
mee gestart. Niet dat die opleiding
zo lang duurt, maar het duurde lang
voordat mijn gezondheid weer op peil
was,” vertelt Ruud Springintveld.

te stellen en zijn visitekaartje achter
te laten. “Ze moeten weten dat je er
bent en waar ze je kunnen bereiken.
Zo bouw je stap voor stap aan eigen
klanten en aan je naamsbekendheid,”
stelt hij. In eerste instantie zijn het
de avond- en nachtritten om klanten
thuis te brengen om op te halen,
maar uiteraard kan men ook overdag
een beroep op STS doen. “Niet alleen voor ritten binnen de regio, maar
ook naar bijvoorbeeld Amsterdam en
ook van en naar Schiphol tegen vaste
tarieven.” De telefoon gaat. Er moet
gereden worden!

De week voordat hij zijn bedrijf
startte is hij al een rondje langs de
diverse horecabedrijven in De Ronde
Venen gaan maken, om zichzelf voor

Springintveld Taxi Service
Tel. 0297-778191 / 0683-577651. Kijk
binnenkort ook op: www.sts-taxi.nl
voor meer info.

Nena 11 jaar

Gefeliciteerd!!!
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Choral Group Rimchor uit St Petersburg geeft
uniek concert in De Ronde Venen
Het Chr Mannenkoor Immanuël
ontvangt vrijdag 6 mei Choral
Group Rimchor uit St Petersburg.
De koorleden zijn studenten,
afgestudeerden en docenten van
universiteiten in St Petersburg.
Het bezoek is een vervolg op het
concert dat een aantal koorleden
uit De Ronde Venen in het najaar
van 2010 met het Holland Concert
Koor o.l.v dirigent Jan Verhoef in
St Petersburg gaven. De Stichting
Vrienden van St Petersburg, die in
Rusland voor een prima ontvangst
hebben gezorgd, dragen nu ook tot
deze uitwisseling bij. Vrijdagmiddag
wordt de groep officieel ontvangen
en geeft ’s avonds om 20.00 uur
samen met het mannenkoor een
concert in de R.K.kerk Johannes de
Doper in Mijdrecht /Wilnis.

Het Rimchor werd 5 jaar geleden
opgericht op de Rimski-Korsakov
Music school en geeft haar concerten op verschillende podia en
kerken in Rusland en het buitenland. Het koorrepertoire bestrijkt
verschillende tijdperken, genres en
stijlen.
Dank zij de ondersteuning van
enkele sponsors zal het Rimchor de
zaterdag m.b.v de leden een bezoek
brengen aan enkele highlights in
onze gemeente om zo het contact
met St Petersburg uit te bouwen.
Toegangskaarten à 9 euro (inclusief
koffie/thee) zijn te verkrijgen bij
de leden van het mannenkoor, aan
de kerk en in de voorverkoop bij
Boekhandel Mondria in Mijdrecht,
Drogisterij De Nagtegaal te Wilnis
en Drogisterij De Bree te Vinkeveen.

Passe Partout en Dirk Jan Warnaar
geven Koninginnedagconcert
Wie op Koninginnedag de Mijdrechtse Janskerk bezoekt, zal aangenaam worden verrast door de vrolijke
klanken die organist Dirk Jan Warnaar uit het fraaie orgel tovert. Hij heet u welkom met een aubade van
Vaderlandse liederen die menig hart sneller doen kloppen en de stembanden tot trillen zullen brengen. Als
de stemming er goed in zit, zal het ensemble Passe-Partout u trakteren op een muzikaal bouquet dat u
rondleidt door de wereld van Opera, Operette en Musicals. Ook het Mama van Heintje zal door de kerk weerklinken. Het jaarlijkse Koninginnedagconcert is een traditie geworden. U kunt daar weer bij zijn. Gratis,
want het concert wordt u aangeboden door de Oranjevereniging Mijdrecht. Aanvang 12.30 uur.
Traditiegetrouw zullen de gedecoreerden na het oranjebittertje in
het Gemeentehuis koers zetten naar
de Janskerk. Ook het college zal
voltallig aanwezig zijn. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor
een aansprekende organist die het
publiek zal meevoeren naar de Oud
Holandse Liedjes die menigeen bekend in de oren zullen klinken. Dirk
Jan, die naast zijn organistenwerk in
o.a. de Rank ook als vaste begeleider van de Jostiband te zien is en te
horen. Passe-Partout bestaat deels
uit lokale solisten die hun sporen in
de zangwereld meer dan verdiend
hebben. Voorbeelden zijn Charlotte
en Jan Tielrooij die respectieve
de sopraan en bas/bariton partij
voor hun rekening nemen. Samen
met hun zang vrienden Paula van
Rijsbergen, mezzo sopraan en Jan

Dirk van Asch, tenor’, vinden ze het
zingen in Passe-Partout ervaren ze
als “eens lekker zingen wat je zelf
wilt”. Niet dat ze rollen die ze vertolkt hebben in de diverse producties
als niet leuk hebben ervaren maar
dit is de extra uitdaging die de leden
van het ensemble graag aangaan.

Ze worden begeleid door de ervaren
pianist Paco van der Linden.
Er valt nog heel veel over het concert te zeggen maar beter is het zelf
te komen luisteren en de genieten
van het cadeautje dat u door de
Oranjevereniging wordt aangeboden.

Workshop koeien schilderen
Queensnight met DJ Kingsize
Zoals ieder jaar organiseert jongerenvereniging AJOC de dag voor
Koninginnedag, vrijdag 29 april, het
welbekende Queensnight!
Al sinds jaar en dag wordt Koninginnenacht traditiegetrouw gevierd
in Immitsj. De ideale locatie omdat
dan ook nog het vuurwerk en de
kermis kunnen worden meegepakt
op het terrein van Argon. Je zou
zeggen: Hollandser kan Oranje
Boven niet gevierd worden.
Immitsj zal weer omgetoverd
worden tot het Oranje Walhalla van
De Ronde Venen. De Hollandse hits
zullen deze avond door niemand
minder dan DJ Kingsize ten gehore
worden gebracht!

Dus wil jij dit feest niet missen?
Kom dan op vrijdag 29 april naar
Immitsj (Windmolen 75, Mijdrecht)
om Koninginnedag 2011 op de
gezelligste manier in te luiden!
Het feest begint om 21.30 uur.
Tijdens het vuurwerk zullen we met
z’n allen van de show kunnen genieten, om vervolgens weer verder te
feesten! De entree bedraagt € 3,Neem je legitimatie mee, want als
je onder de 16 bent kunnen we je
helaas niet binnenlaten!
Consumpties (bier, wijn, fris)
kosten in Immitsj nog steeds slechts
€1.50!
Kijk voor meer info op www.ajoc.nl.

Op zaterdag 7 mei organiseert
Nico van Oosten weer een workshop Koeien schilderen. De workshop duurt van 11.00-13.00 uur
en wordt gegeven op de biologische boerderij De Lindenhorst,
Westzijde 17A in De Hoef. Bij
goed weer is de workshop buiten,
bij slecht weer in de stal. Je kunt
kiezen uit diverse modellen. De
workshop is voor iedereen! Het
maakt niet uit hoeveel ervaring
met schilderen je hebt of hoe
oud je bent!
Er wordt gewerkt op een 3D-doek
van 50 x 40 cm, met acrylverf in
allerlei kleuren. Als je wilt gewoon
met de kwast, maar de deelnemers
kunnen zich ook lekker uitleven
met verfroller, paletmes of sponsje.
Bovendien brengt de docent
diverse andere materialen mee om
het schilderij nog leuker of spannender te maken, zoals gelmedium
om de verf dikker te maken,
ribbelkarton, aluminiumfolie,
papier en lapjes katoen. Iedereen
krijgt persoonlijke begeleiding bij
compositiekeuze, schildertechniek
en kleuren mengen. Aan het eind
van de workshop bespreken de
deelnemers samen met de docent
de werken, die men uiteraard mee

naar huis mag nemen.
Nico van Oosten (1957), die zelf
een enthousiaste koeienschilder
is, geeft deze workshops al voor
het vijfde jaar. Hij had in maart en
april van dit jaar een expositie van
koeienschilderijen in het gemeentehuis in Mijdrecht. In 2010 werd
hij met zijn Houtje-touwtje koeienkop tweede bij Expeditie 2010,
de prijs voor de amateurkunst in
de provincie Utrecht. Hij is sinds
1991 lid van Atelier de Kromme
Mijdrecht en geeft sinds 2002
schilderlessen in olieverf en acryl.
Hij volgde lessen van onder andere

Op maandag 9 mei bij Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht

Workshop Huidverzorging, Make-up en Kleuradvies voor mensen met kanker
Karin van Hartevelt en Dorethé
Zwemer, schoonheidsspecialisten
in De Ronde Venen geven voor de
derde keer in ‘t Anker een workshop
aan kankerpatiënten over de verzorging van hun huid en hun make-up.
Zij hebben naast hun eigen professionele ervaring ook meegewerkt aan

workshops die de laatste jaren in
ziekenhuizen worden gegeven rond
dit thema. Jolanda Bras, kleuradviseuse, laat zien welke kleur kleding
het mooist past bij de natuurlijke
pigmenten van huid, haar en ogen.
De workshop wordt op maandagochtend 9 mei, van 9.30 tot 12.00

uur gegeven in Inloophuis ´t Anker,
Hoofdweg 85A (kantine SV Argon),
in Mijdrecht.
Minimaal 10 en maximaal 14
vrouwen gaan dan onder leiding
van Karin, Dorethé en Jolanda
oefenen hoe ze hun gezicht kunnen
verzorgen en de negatieve effecten

van hun ziekte kunnen inperken.
Door veel sponsoring zijn de kosten
minimaal, 5 euro.

Aanmelden (met vermelding van
naam, adres en telnr.) via info@inloophuishetanker.nl of telefonisch bij Bert
Schaap 0297-565172.

Karin Borgman, Tammo Schuringa,
Mirjam Hommes, Adriaan van
der Veer, Ellen Meijer en Douwe
Sminia.
De workshop kost € 27,50 p.p.,
inclusief een kopje koffie/thee en
het gebruik van alle materialen én
een 3D-doek van 50 x 40 cm.
Er is plaats voor maximaal 10
deelnemers. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Aanmelding via email of telefoon bij Nico van
Oosten: nicovanoosten@gmail.com,
tel. 0297-593466.
Zie ook www.nicovanoosten.exto.nl.
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Kort nieuws
Mijdrecht

Goede Vrijdag en
Paasvieringen in 'De
Wegwijzer'
Op 22 april is het Goede Vrijdag.
Op deze dag herdenken Christenen
de kruisiging en dood van Jezus
Christus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. In de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22, wordt om half acht een avonddienst gehouden. De bijzondere
tekst uit Mattheus 27:52-53 zal in
de preek door ds. Weststrate uitgelegd worden. Christus gaat niet als
gevangene, maar als bevrijder de
dood binnen. Als Hij sterft, staan
doden op!
Op zondag 24 april, Eerste
Paasdag, wordt gevierd dat Jezus
opgestaan is uit de dood, op de
derde dag na zijn kruisiging. In 'De
Wegwijzer' worden twee diensten
gehouden. In de morgendienst,
die om 10 uur begint, zal dominee
Weststrate de preek houden over
de bekende profetie uit Jesaja 53.
In het tweede deel van vers 10
wordt geschreven over het leven
van de opgestane knecht van God.
De middagdienst begint om 17 uur.
Op Tweede Paasdag begint om 10
uur een zangdienst. Dit jaar is de
muzikale begeleiding in handen
van de muziekgroep Follow, daarnaast zal het koor Rejoice zingen
over de opgestane Zoon van God.
Dit koor staat onder leiding van
dirigent Wim van Dijkhuizen. Dit
alles doet uitzien naar een intens
uur van lofprijzing en aanbidding.
Iedereen is van harte welkom.
Bezoek ook eens de website van
'De Wegwijzer' op

www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht/Wilnis

Paaseieren zoeken in
RK Kerk
De veertigdagentijd, ofwel de
vastentijd die begon op Aswoensdag, is bijna voorbij. Aankomende zondag is het Pasen en groot
feest! We luisteren dan voor
de laatste keer in het veertigdagenproject naar een verhaal
over een ontmoeting. Ditmaal in
een tuin. Wilt u, wil jij, ook die
ontmoeting met Jezus meemaken? De eucharistieviering
in de RK-kerk van Mijdrecht/
Wilnis begint om 10:00 uur. Alle
kinderen van 4 t/m 12 jaar die
met hun (groot) ouders meekomen naar de viering, zijn welkom
bij de kinderwoorddienst! Voor
kinderen tot en met 3 jaar is er
créche. Aan het begin van de viering vertrekken de kinderen naar
de recreatiezaal van Gerardus
Majella. Hier horen de kinderen
eerst het verhaal van Pasen, over
het nieuwe leven na de opstanding van Jezus. Daarna mogen
de kinderen zelf nieuw leven
zoeken in de tuin van Gerardus
Majella. Want daar zijn namelijk
héél veel (chocolade) eieren verstopt! Kom je ook meezoeken?
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Snijpuntenjager Henk Pouwels:

"Ik pas mijn route regelmatig aan op snijpunten”
Snijpunten jagen. De term bestaat niet echt, maar met deze benaming omschrijft Henk Pouwels wat hij graag doet. Al zo’n tien jaar maakt de
67-jarige inwoner uit De Hoef foto’s van snijpunten op aarde. Overal waar zowel de lengtegraad als de breedtegraad een heel getal is, kunt u
Henk tegenkomen. Henk: “Hiermee kan ik mijn hobby’s fotograferen, reizen en kaart- en kompaslezen combineren. Op zoek naar het onbekende.”
door valerie sambrink sanderink

De hobby is ontstaan uit een Amerikaans concept. Zo’n vijftien jaar
geleden hebben twee Amerikaanse
jongens het Degree Confluence
Project opgezet. Zij bezochten als
eersten een snijpunt, dit was 43°N
72°W in de buurt van New Hampshire, en zetten hun verslag met
foto’s online. Hiervoor bouwden ze
een site: www.confluence.org. Inmiddels hebben duizenden mensen
hun voorbeeld gevolgd. In de 15
jaar tijd heeft de website meer
dan 11.000 bezoekers geteld en
zijn er meer dan 91.000 foto’s van
verschillende snijpunten gemaakt
door avonturiers uit ruim 180
verschillende landen. Eén van die
avonturiers is Henk Pouwels. Hij
vertelt: “Ik had nog nooit over dit
project gehoord, totdat mijn zoon
erover begon. Hij had er wat over
gelezen en dacht meteen: dat is iets
voor mijn vader. Mijn zoon is actief
met Geocaching, een moderne vorm
van schatzoeken. Hierbij verstoppen
mensen een tupperwaredoosje met
inhoud als een soort ‘schat’ waar
andere mensen weer naar kunnen zoeken. Het verschil met mijn
hobby is dat ik niet hoef te graven
naar een schat. Ik maak alleen
foto’s en als ik weer wegloop is de
natuur nog precies zoals deze was.
Met een kaart, GPS en camera op
zak maakte ik op 11 februari 2001
mijn eerste tocht. Samen met mijn
zoon bezocht ik het snijpunt 42°N
6°E oftewel 42 graden noorderbreedte, 6 graden oosterlengte, in
de buurt van het Gelderse Velp. Ik
heb er zo van genoten dat ik besloot
vaker zulke tochten te maken. In
het begin vaak met mijn vrouw
en/of kinderen en soms zelfs met
kleinkinderen erbij. Sinds het overlijden van mijn vrouw ga ik meestal
alleen, maar mijn 50ste punt heb
ik, evenals het 1ste samen met mijn
oudste zoon bezocht.”
Spelregels
Elke tocht wordt vastgelegd op de

site www.confluence.org. Henk:
“Elk verslag van een bezocht snijpunt wordt gekeurd door een persoon, een zogenaamde moderator.
Een goedgekeurd verslag moet aan
een aantal eisen voldoen. Het is de
bedoeling dat je een tekst schrijft
over de wijze waarop je het snijpunt
gevonden hebt. Daarnaast moeten
er minimaal vijf foto’s online gezet
worden. Een foto van het punt zelf
en vier foto’s vanaf het snijpunt
genomen in noordelijke, oostelijke,
westelijke en zuidelijke richting
en als het even kan een foto van je
GPS. Daarop kun je namelijk zien
hoever je je van het exacte snijpunt
bevindt. Het verschil mag maximaal 100 meter zijn, anders telt
het bezoek niet. Snijpunten in het
water tellen ook niet mee, tenzij je
vanaf het snijpunt nog een stuk land
kunt zien. Binnen de snijpunten is
er ook een rangorde. Er bestaan
primaire en secondaire snijpunten.
Hoe dichter je bij de noordpool of
de zuidpool komt, hoe dichter de
lengtegraden – en daarmee ook de
snijpunten - bij elkaar komen. Daarom is besloten dat de snijpunten op
sommige lengtegraden niet volledig
meetellen. Dat zijn de secondaire
punten. Met al die regels lijkt het
bijna een wedstrijd, maar dat is het
zeker niet. Het blijft een hobby en
geen sport, al wil je uiteindelijk wel
zoveel mogelijk punten bereiken.”
Bijzondere tochten
In al die jaren heeft Henk al vijftig
unieke snijpunten bezocht. Allemaal
liggen ze binnen Europa, waarvan
de verste in het zuiden van Zweden
ligt. Henk: “Ik hoef niet zo nodig
naar Amerika. Hier in Europa zijn
genoeg mooie plaatsen te bezichtigen. Zo ben ik samen met mijn
vrouw, onze zoon en zijn vrouw in
Luxemburg geweest. We waren
daar voor het kanokamp van mijn
zoon en besloten ook het nabijgelegen snijpunt te bezoeken. Zo gaat
dat met deze hobby. Zeker als je in

!!!

foto patrick hesse

Overal waar zowel de lengtegraad als de breedtegraad een heel getal is, kunnen
we snijpuntenjager Henk Pauwels tegenkomen.
het buitenland bent, pas je regelmatig je route aan op mogelijke
snijpuntbezoeken. Eenmaal op het
snijpunt aangekomen, zagen we een
begin van een monument dat daar
werd gemaakt. Het zou een soort
zonnewijzer worden, maar er lag
toen alleen nog een rond plateau.
We besloten als grapje met z’n vieren in een kringetje op het plateau
te staan en zo een foto te maken.
Zo hadden we het monument voor
een paar seconden afgemaakt. En
zo heb ik nog veel meer mooie
reizen gemaakt. Soms moet je
anderhalf uur door de sneeuw wandelen en soms ook door de klei, de
bergen of de bossen. Maar er zitten
ook snijpunten op akkergrond bij.
Elk snijpunt is weer anders. Twee
snijpunten heb ik zelfs twee keer
bezocht. Het ene punt was in Frankrijk. Daarbij waren bij het eerste
bezoek de foto’s niet goed gelukt.
Het andere punt was bij de Rotonde
bij Benschop. In de kersttijd is de
nabije zendmast als een reusachtige
kerstboom opgetuigd en die móest
ik fotograferen om als markant
landschapspunt op de site te kunnen
vermelden. Eén keer konden we

NOG TWEE DAGEN !!!

zaterdag 23 april en
maandag 2e Paasdag 25 april
werk van onze favoriete
kunstenaars te koop

!!! VOOR ELK WAT WILS !!!

Driehuis geeft voorrang!

Maandag jl. hebben kinderen van de groepen 5 en 6
van de Driehuisschool op het Raadhuisplein een mobiel
verkeersplein bezocht. Onder het toeziend oog van een
verkeersagent werd de kinderen op een speelse manier
de voorrangsregels bijgebracht. De kids waren lopend
naar het plein gekomen en mochten gebruik maken van
verschillende fietsjes en skelters. De kinderen oefenden
op verschillende onderdelen: Behendigheid met de fiets,
voorrang bij een rotonde en voorrang bij kruisingen. Ze
hadden nog wel veel langer van deze praktische verkeersles willen genieten. Maar na een beker limonade en een
presentje gingen de kinderen terug naar school.

U bent van harte welkom !
Openingstijden : van 13.00 – 18.00 u
Kees Jan Stegerhoek
“DE VEENDERIJ”
Groenlandsekade 59
3645 BB Vinkeveen
mob. 06 51179839

het snijpunt niet vinden. We bleken
continu aan de verkeerde kant van
de rivier te staan. Later probeerden
we het nog eens en toen was het
gelukkig wel raak.”
De Hoefse Hobbydag
Op 21 mei zal Henk Pouwels zijn
hobby op De Hoefse Hobbydag
vertonen. Henk: “Op een computerscherm kunnen de bezoekers mijn
reisverslagen lezen en de foto’s
bekijken. Ook neem ik een ballon
in de vorm van een wereldbol mee
zodat ik de inhoud van mijn hobby
wat beter kan uitleggen. Twee jaar
geleden deed ik ook mee aan de
hobbydag. Toen had ik bijna een
leren tong van al dat kletsen, maar
de belangstelling is geweldig. Naast
de hobbydag staan er ook alweer
wat reizen in mijn agenda. Voorlopig kan ik binnen Europa nog goed
vooruit.”

Wilt u De Hoefse Hobbydag bezoeken,
kom dan op zaterdag 21 mei naar De
Springbok op Oostzijde 61a in De Hoef.
Meer inlichtingen over dit evenement
via e-mailadres bramkeizer@planet.nl
of via tel. 0297-593835.
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12.00 – 19.00 uur Muziekfeest
Een waar muziekspektakel met
optredens van vele artiesten op
het podium bij de hoofdingang van
Maria-Oord! De bekende DJ Dave
laat zijn soundmixcompilaties
horen tussen de optredens door.
Lions club Vinkeveen/Waverveen
zorgt voor een groot Koninginnedagfeest op het terrein van
Maria-Oord! Uiteraard ontbreekt
de traditionele braderie niet met
een groot aantal kramen en er is
de vrijmarkt voor kinderen op het
terrein van de Jozefschool en aan
het Tuinderslaantje.
Daarnaast is er in de middag een
spetterend muziekfeest in samenwerking met Roekz en de Twee
Heertjes.
Ook is gedacht aan het vermaak
voor de kinderen. Naast een groot
springkussen, een draaimolen,
de mogelijkheid zich te laten
schminken en om pony te rijden,
komt er een spectaculaire survivalbaan! Deze kinderattracties
zijn bij de ingang van de Herenweg te vinden, zodat de ouders en
grootouders kunnen genieten van
het muziekfeest en toch een oogje
in het zeil kunnen houden op hun
kinderen.
9.30 – 11.30 uur
Het Oranje Comité organiseert
in samenwerking met de milieuvereniging ‘De Groene Venen’ een
fietstocht voor het hele gezin in en
om De Ronde Venen. Inschrijven
en starten bij de hoofdingang van

Zaterdag 30 april
08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor kinderen t/m
12 jaar. Zodra je de muziek hoort
van muziekkorps Triviant, kun je
met je versierde fiets aansluiten.
Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op het plein voor het
voormalige gemeentehuis waar de
officiële opening is. Voor alle fietsers is er na afloop een leuke attentie. Dus maak je fiets heel mooi
en zorg voor een bonte optocht!
09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag.
Bij het voormalige gemeentehuis
zal de officiële opening van de

Ochtendprogramma
08:00
Uitsteken van de vlaggen. Baambrugge wordt een vlaggenzee!
08:30
Muzikale rondgang door Baambrugge.
09:00
Openingstoespraak door de burgemeester van De Ronde Venen
09:30
Minispelen
De kleinsten onder ons kunnen in de
gymzaal van het dorpshuis de Vijf
Bogen terecht voor de Minispelen.
Meedoen is het belangrijkste.
Voor de inwendige mens staat de

Maria-Oord. Daar is een van de
medewerkers van ‘De Groene Venen’ aanwezig, die de leiding heeft
over de tocht. Deelname is gratis.
10.00 – 18.00 uur
Gezellige braderie georganiseerd
door de Lions Club Vinkeveen/
Waverveen. Ook dit jaar weer een
groot aantal kramen op het terrein van Maria-Oord, te bereiken
via de Herenweg, Kerklaan, het
Tuinderslaantje en de Heulweg,
met daarnaast allerlei leuke attracties voor de kinderen zoals
een springkussen, een draaimolen,
pony rijden en een spectaculaire
survivalbaan!
10.00 – 11.00 uur
Accordeonvereniging ‘Con Amore’
geeft haar jaarlijkse Koninginnedagconcert. Dit jaar in Maria-Oord
te Vinkeveen.
11.00 – 11.45 uur
Concert van Brassband Concordia
opent de braderie met een 45
minuten durend concert op het
podium bij de hoofdingang van
Maria-Oord. Daarna geven zij nog
een extra optreden in de binnenruimte van het Somatiekgebouw
om 12.00 uur.

feestelijkheden in
Wilnis worden verricht
door de wethouders
van De Ronde
Venen. Onder
muzikale
begeleiding van
Viribus Unitis wordt het
Wilhelmus gezongen.
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Ga maar vast je kamer of
de zolder opruimen en neem al je
oude spullen mee om te verkopen!
Kindermuzikanten zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun
spullen verkopen.

12.00 – 12.30 uur
Shantykoor ‘De Turfschippers’. De
zo geliefde groep enthousiaste
raszangers opent het middagprogramma met prachtige zeemansliederen.
12.30 uur Berry
Berry timmert al jaren aan de weg
binnen Maria-Oord als vertolker
van het Nederlandse levenslied.
13.30 uur Bram Koning
Bram Koning is al ruim 30 jaar
bezig in de muziekwereld en
een zeer geliefde artiest in onze
omgeving en ver daarbuiten. Als
solo artiest staat hij zowel op het
podium van grote muziekfestivals
als op dat van gala’s en bedrijfsavonden.
14.30 uur Quincy Smolders
Onze eigen Vinkevener verschijnt
twee keer op het podium en zal
het muziekfeest afsluiten met een
spetterend optreden om 18.30 uur.
Door de jaren heen heeft Quincy
een flink repertoire mogen
opbouwen. Zijn repertoire is dan
ook enorm veelzijdig en bevat voor
ieder wat wils.

10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in
de Schakel. Alle
55-plussers kunnen, onder het genot van een hapje en een drankje,
een dansje te wagen in de Schakel. Het duo “Meneer Meneer”
verzorgt een spetterend optreden.
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW.
Penalty schieten voor personen
vanaf 15 jaar op de bekende
CSW-keepers Dennis Prins en
Rens Kruyswijk. Ook dit jaar wordt
er weer gestreden om de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gert
Brouwer verricht zelf de aftrap en

15.30 uur Tony
Anderson
Deze zanger,
entertainer,
componist en
tekstschrijver is
een zeer veelzijdige artiest. Hij
was

betrokken
bij veel succesvolle
producties en weet wat
het betekent om in een uitverkocht Ahoy het voorprogramma
te doen van André Hazes. Zijn
Engelstalig repertoire bestaat
uit nummers van o.a: Tom Jones,
Engelbert Humperdinck, René
Froger, maar ook met zijn eigen
repertoire en nummers van André
Hazes tot aan Marco Borsato weet
hij een gezellig feestje te bouwen.
16.30 uur Jeff van Vliet
Deze geboren Amsterdammer is
één van de nieuwe sterren onder
de vele vertolkers van het Hollandse levenslied. Als kind galmde
hij al de liedjes van Johnny Jordaan en Tante Leen mee, maar
ook die van Tom Jones en Engelbert Humperdinck.
Zijn Nederlandstalig repertoire
bestaat uit echte levensliedjes en
de teksten gaan over wat gewone
mensen dagelijks meemaken. Zijn
passie is zingen en hij zal dat ook

het commentaar wordt
verzorgd door Peter van
Leeuwen. Inschrijven
kan vanaf 09.30
uur in de CSWkantine.
G. Brouwer & Zn. B.V. stelt de
bekers beschikbaar.
14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen in het
Speelwoud. Wegens succes opnieuw een speelwoud, Natuurlijk
zijn er ook gezellige Oudhollandse
spelletjes, maar ook een paar
leuke grote attracties. Natuurlijk
is er ook weer limonade en iets
lekkers mede mogelijk gemaakt
door De Meijert en Rabobank Rijn

ploeg van De Vijf
Bogen klaar.
09:30
Spellenkermis op
het grasveld
voor het
Dorpshuis.
De spellenkermis is voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8.
10:30
Koffie en Oranjeborrel
De ouderen onder ons kunnen onder
het genot van een lekkere kop koffie en/of borrel gezellig met elkaar
bijpraten in de glazen van het dorpshuis. Voor een bijzondere muzikale
omlijsting wordt gezorgd.

ongetwijfeld
laten zien op het
podium!

Avondprogramma
19:00
Ringsteken op de fiets
Middagprogramma
13:00
Kindervrijmarkt
14:30
Snowboardrodeo, Nieuw in Baambrugge. Denk je dat snowboarden
makkelijk is? Dan is dit spel wel
voor jou!
16:00
Spijker slaan
16.00
Barbecue verzorgd door de Vijf
Bogen.

Oran-

21:00
jeavond, afsluiting

17.30 uur Dave Miller
Het repertoire van de jonge
zanger bestaat uit Nederlandse
en Engelstalige muziek. Dave,
geboren in Amsterdam, stond
tussen 2001 en 2004 drie dagen
per week in Café “Bolle Jan”
en heeft in het verleden in het
voorprogramma van René Froger
opgetreden.
18.30 uur spetterende afsluiting
door Quincy Smolders
Uiteraard zijn ook vele horecagelegenheden in Vinkeveen ’s middags en ’s avonds geopend. Deze
gelegenheden zorgen als vanouds
voor een feestelijke Koninginnedagsfeer.
Bij Dorpshuis de Boei speelt
vanaf 15:00 uur de bekende band
‘Shoreline’ de sterren van de
hemel.
Dorpshuis de Boei is geopend
vanaf 13:00 uur.

en Veenstromen en Brandweer
Wilnis.
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is
tijdens de Kinderspelen gezellige
muziek en het cateringteam van
De Meijert aanwezig voor de verzorging van de inwendige mens!
Café de Buurvrouw
Eet en drinkcafé De Buurvrouw
Dorpsstraat 54 gaat ter gelegenheid van Koninginnedag ’s morgen
om 08:00 al open. Zij organiseren
’s avonds een leuk feest in de
Dorpsstraat. Voor alle informatie;
www.debuurvrouwwilnis.nl

van een leuke Koninginnedag in
het Dorpshuis De Vijf Bogen met
een drankje, hapje en misschien
een dansje. De Oranjeavond wordt
verzorgd door De Vijf Bogen.
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Voetbaltoernooi 3 tegen
3
Voor alle
kinderen uit De
Hoef: schrijf je
in als team (3 per
team). Van
6

Optocht
versierde
fietsen
Voor veel
mensen én kinderen
in De Hoef is Koninginnedag niet
compleet zonder dit feestelijke
schouwspel. Kinderen van 4 t/m
12 jaar hebben thuis al hun fiets
versierd. Met muziek voorop gaat
de feestelijke optocht door De
Hoef. De mooiste fietsen krijgen
een prijs. Let op: start om 9.00
uur in de Van Meerendonkstraat
en als eindpunt het HSV-terrein.

t/m
12 jaar. We
houden rekening
met de leeftijden.
Opblaasbaar voetbalveld, je
kunt kaatsen via de boarding.
Inschrijfformulieren via school.
Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30
uur, bij HSV.

Kermis
28 april t.m. 3 mei 2011
De kermis is onlosmakelijk
verbonden met Koninginnedag
in Mijdrecht. Het parkeerterrein
van de Argon wordt weer gevuld
met diverse attracties en andere
kermiszaken. Er is weer een keur
aan attracties, w.o.de “chaos” de
“body shake” de “jetbob”en plus
een spliksplinternieuwe botswagenbaan.

Zaterdag 30 april
Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar
weer de traditionele
rommelmarkt in
het centrum van
Mijdrecht. Kinderen
(en volwassenen)
kunnen
weer naar hartenlust kopen en
verkopen. De rommelmarkt wordt
dit jaar gehouden van 8.00 tot
13.00 uur.

Vrijdag 29 april
20.30 uur
Lampionnenoptocht op het Raadhuisplein Mijdrecht
Verzamelen om 20.30 uur op het
Raadhuisplein. V.I.O.S. zal aanwezig zijn voor de muzikale noot en
daar zullen de lampionnen worden
uitgedeeld. Kinderen dienen zelf
een stokje met batterij en lampje
bij zich te hebben.

Optocht versierde fietsen
Om 11.00 uur vertrekt V.I.O.S.
vanaf de brug in de Dorpsstraat
(nabij Huize Nieuw Avondlicht,
voor de rondgang door het dorp
voor de versierde fietsenoptocht.
Wij nodigen alle kinderen uit
hun fiets, step of skelter mooi te
versieren en aan te sluiten achter
de muziek.

22.00 uur
Officiële opening door burgemeester mevr. drs. M. Burgman van
De Ronde Venen, met muzikale
ondersteuning van V.I.O.S. en
Michael Oomen. Locatie: veld zes
van Argon. Aansluitend wordt een
spetterend vuurwerk afgestoken
op veld zes van Argon, gelegen aan
de Oosterlandweg.

Koninginnedag 30 april 2011
Concours d’Elegance
Vanaf 10.15 uur kunnen de
deelnemer(tje)s zich aanmelden bij
de vakjury bij de Piusschool. Versier
de fiets, bolderkar, step of ander
rollend materieel met rood, wit en
blauwe accenten. Onder de klanken
van de Abcouder Harmonie zet de
kleurrijke stoet zich om 10.45 uur
in beweging voor de feestelijke
optocht.
Optreden Goochelaar
Na de prijsuitreiking van het
Concours d’Elegance is om 11.45
uur de goochelaar “Jerry” met een
prachtig goochelprogramma.
Springkonijn
In de Raadhuislaan springt een
opblaasbaar konijn in de rondte en

Burgemeester Haitsmaplein
Verschillende bekende en nieuwe
attracties zullen er voor zorgen
dat jong en oud na lieve lust kunnen springen, rennen en rodeorijden. Dit jaar kan men plaatsnemen
op een heuse oranje leeuw. Voor
wie het aandurft is er een survivalbaan en klimwand. De allerkleinsten kunnen plaatsnemen in een
ouderwets gezellige draaimolen.

daar mogen de kleinere
kinderen (tot max. 8 jaar)
vanaf ongeveer 12.00
uur
tot 17.00 uur
gratis gebruik
van maken om
heerlijk
te klimmen, springen en kruipen.
Krat Klimmen
Het spektakel krat klimmen geeft
jong en oud weer de mogelijkheid
om zijn of haar behendigheid en
balans te testen. Voor degene die de
meeste kratjes stapelt is er een
prijsje. Indien meerdere deelnemers
gelijk eindigen, zal er om 16.00 uur
een finale worden gespeeld.
Spellencircuit
Voor de kinderen tot en met 12 jaar
is een spellencircuit uitgezet. Tussen
13.00 en 16.00 uur kunnen zij hier

Kinderspelen en Creativiteit
Als vanouds zijn er hele leuke
spellen. In groepjes gaan de kinderen rond. Ook het springkussen
ontbreekt niet. Daarna iets knutselen/schilderen: het heeft te maken
met Oranje! Vanaf ca. 10.30 uur
tot ca 12.30 uur, bij HSV.
Ringsteken
Gezellig ouderwets ringsteken
op de fiets. Wedstrijden voor
alle leeftijden: volwassen en
kinderen. Wie worden de nieuwe
kampioenen? Inschrijven bij het
HSV-terrein vanaf 14.00 uur,
starten vanaf 14.30 uur.

Boomstronktrekken
Voor grote en kleine krachtpatsers is er een nieuwe uitdaging
dit jaar: Boomstronktrekken! Wie
durft het aan om een boomstronk
zo snel mogelijk van de ene kant
van het parkeerterrein naar de
andere kant te trekken? Om het
spannend te maken zullen er 2
stronken klaar liggen om de sterkste en snelste man/vrouw van de
gemeente te bepalen!
Treintje
Door het dorp rijdt een treintje dat
u van en naar het kermisterrein
brengt.
Mijdrechtse kinderspelen op het
Windmolenterrein
Om 12.00 uur, na de finish van
de versierde fietsen, barst er een
waar kinderparadijs los op het
Windmolenterrein. Een greep uit
de kinderattracties zijn: luchtkussen, schminkstand, kop van Jut,
minigolf, bibberspiraal en kinderbaan. Ook zal er een DJ aanwezig
zijn om het geheel muzikaal op
te vrolijken. Ouders kunnen onder
het genot van een drankje en

gratis aan
deelnemen.
Deelnameformulieren
zijn verkrijgbaar bij de kraam van
de jury en na afloop kunnen de
deelnemers daar hun persoonlijke
deelnamecertificaat en een kleine
verrassing halen.
Spellen bij het Podium
Net als vorig jaar is op veler verzoek een aantal spelletjes voor de
ouderen rond het podium geplaatst
waar u als volwassene onderling
kunt strijden om de eer of om het
drankje.
De Grabbel “Ton”
Ook de bekende grabbelton voor de
allerjongsten ontbreekt niet. Begeleid door - wie kent hem niet - Ton.

hapje, verzorgd
door Partycentrum
De Meijert, aan
de picknicktafels
genieten
van het
speelplezier van hun
kinderen. De
attracties kunnen tot 17.00 uur
bespeeld worden. Nieuw dit jaar is
de Kinderboerderij. Deze kinderboerderij omvat een stalletje met
een hekwerk tot 100 m². Hierin
verblijven ca. 25 dieren. De kinderen kunnen zich via een poortje
vrij tussen de dieren begeven,
onder het wakend oog van onze
dierenverzorgers.
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt
gestreden om de penaltybokaal in
de categorieën van 6 tot 9 jaar en
van 10 tot 12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten
worden op de bekende keepers
van Argon. Inschrijven vanaf
10.00 uur in de kantine van Argon.
Wedstrijden Fietscrossen
Ook dit jaar worden er weer
fietscross wedstrijden gehouden,
met dank aan organisator UWTC
uit Uithoorn.Er zal gereden
worden tussen 14.00 en 16.00 uur
in de categorieën 7 t/m 9 jaar en

Podiumprogramma
Vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur treedt de
V-House band
op.

Radio Rosa
Op het Raadhuisplein zal Radio
Rosa live in de lucht zijn. Afwisselde
reportages, uit Abcoude en bij de
Oranje vereniging van
Baambrugge, zullen de ether vullen.
De interviews zullen door muziekmomenten worden afgewisseld,

van 10 t/m 12 jaar. Inschrijven is
mogelijk van 13.15 uur tot 13.45
uur bij de fietscrossbaan aan de
Windmolen.
Koninginnedagconcert
Ook dit jaar is er een concert in de
Janskerk in Mijdrecht. Aanvang:
12.30 uur, Toegang: gratis. Er zijn
optredens van Passepartout, een
gezelschap dat deels bestaat uit
zangbekenden uit Mijdrecht. Zij
zingen werken van o.a. J. Offenbach W.A. Mozart G. Bizet. G.
Puccini J. Kern . F. MendelssohnBartholdy E. Martini en voeren u
mee in de wereld van romantische
luisterliedjes. Men wordt welkom
geheten door organist
Dirk Jan Warnaar, die Hollandse
liedjes op het orgel speelt (meezingen mag).
Raadhuisplein
Koninginnedag wordt pas echt
Koninginnedag als het feest op het
Raadhuisplein van start gaat. Het
podium staat opgesteld, de muziek
instrumenten zijn aangesloten, de
band staat klaar. De Feestband, ja
met een hoofdletter, komt dit keer
naar Mijdrecht. Wat dacht van
de onvolprezen band Willie en de
Billies. Het laatste uurtje van het
feest wordt door niemand anders
dan Jeroen Post opgeluisterd.

zodat ook de thuisblijvers de sfeer
van de dag kunnen proeven.
OuderenMiddag
Om 14.30 uur doen we de deuren
open van het Piet Mondriaangebouw, zodat om 15.00 uur de Ouderenmiddag van start kan gaan.
Onder het genot van een hapje en
een drankje en onder leiding van
deskundige ‘Bingo Masters’ zullen
een aantal rondjes Bingo
worden gespeeld. Einde c a. 17.00
uur.
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Weg met de school- en werkstress en lekker uit je dak

Vogels worden pas echt vrij op 25 juni
Vorig jaar is er al een voorzetje gegeven.
De Mijdrechtse Dwarsweg was een plek
waar Rondeveense jongeren geheel in stijl
uit hun dak konden gaan. Er is gehost,
gedanst, gehoused en het belangrijkste was
dat iedereen het enorm naar de zin heeft
gehad. Ook de organisatie, die doet het dit
jaar weer eens dunnetjes over.

Trendlounge: Shop & Spa
Bijzonder en vernieuwend is de schoonheidssalon van Trendlounge aan het Kerkplein 27 te
Abcoude. Deze combinatie van shop & spa kent
zijn gelijke niet in Nederland. Het is een klein
verwen paleisje voor dames en heren. De klant
vindt hier diverse schoonheidsbehandelingen,
hand en voet verzorging als ook massages en
zonnebank. Tevens is er een uitgebreide winkel
verbonden aan het concept waar top marken als
OPI nagellakken, Clarins en Sensai van Kanebo
te verkrijgen zijn. Daarnaast vind men hier ook
tassen parfums bijouterieën en andere accessoires. Het team van Body Square is bijzonder
gedreven, gezellig maar vooral vakbekwaam.
Alle medewerkers hebben hun sporen in de
schoonheidsbranche verdiend. Als bezoeker van
de salon wordt je volledig in de watten gelegd
en ontbreekt het aan niets.
Op de foto boven is de voeten spa afgebeeld
waar je kan genieten van een relaxende voet
behandeling plus nagels lakken. Deze belevenis moet je
gewoon zelf ondergaan. In
mei staan er verschillende
acties gepland, bijvoorbeeld
de MINI FACIALS van

Sensai.
De prijs
is slechts
25 euro
en bij
aankoop
van een
Sensai
product zelfs geheel gratis. Wees er snel bij
want vol is vol.
Ook zijn er diverse aanbiedingen voor voetbehandelingen inclusief lakken zodat de voetjes
weer mooi in de slippers kunnen. Verder kunnen de dames in de salon je alles vertellen over
workshops, party’s en diverse leuke activiteiten.
Het telefoon nummer van Body Square is 0294
287500.

door paul bosman

Jongeren vinden het leuk als er na een schoolseizoen stress een feest wordt georganiseerd
waar de toon voor de komende zomer kan
worden gezet. Lekker alles achter je laten en
met een positieve blik naar de zomer kijken.
In Mijdrecht kan dat dit jaar dus weer. Maar
liefst 8 topartiesten komen naar hier om lekker
in de open lucht er samen met de bezoekers
een enorm feest van te maken. De organisatie
is duidelijk in haar standpunt. Er gebeurt te
weinig in Mijdrecht terwijl er toch zo maar
4.000 jongeren wonen die in feite het dorp
worden uitgejaagd als het om hun uitgaansleven
gaat. Juist voor die groep wil men jaarlijks een
geweldig feest organiseren waar de jeugd kan
laten zien dat ze van een feestje houden en
dat op een goede manier willen doen. Dat dat
kan is vorig jaar gebleken. Iedere het voor het
zeggenhebber kon na afloop van het feest niet
anders constateren dat het leuk was geweest,
de bezoekers enthousiast waren en dat de
organisatie bijna vlekkeloos was verlopen. “Met
deze positieve bagage in ons achterhoofd is
men opnieuw aan de slag gegaan een feestje te
bouwen. Uniek is dat we een feest organiseren
in de open lucht en dan ook nog dancemuziek.
Samen met een groep vrijwilligers, die maar
wat graag de handen uit de mouwen willen ste-

ken, zijn we aan het werk gegaan. Allen hebben
we het idee dat als de overheid ons min of meer
aan ons lot over laat we het zelf gaan doen. En
dan ook nog op een goede manier. We willen
kwaliteit voor de bezoekers bieden. Bij ons kost
een kaartje 20 euro en daar krijg je ook nog
heel wat voor. We kijken naar veiligheid, we
plaatsen hekken, noodbruggen en zorgen voor
een adequate beveiliging. Met de lokale overheid kijken we of we geen zaken over het hoofd
hebben gezien. Maar het belangrijkste is dat
we de Rondeveense jeugd vragen massaal te
komen en zich van hun goede kant te laten zien.
Ook ook inwoners uit Uithoorn en Abcoude,
onze nieuwe deelgemeente, zijn van harte
welkom,” aldus de organisatie.
Kortom, schud de school- en werkstress stress
van je af. Kom met een positieve instelling naar
ons feest en geniet met volle teugen. Voorpret
kun je al hebben op onze website,
www.vogelvrij-festival.nl. Je kunt dan zien welke
keur van artiesten je in de juiste vakantiestemming gaat brengen. En, niet onbelangrijk, de
kunt zien waar en hoe je aan kaartjes kunt
komen. Doen!
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IN VOL BEDRIJF

Backstage Hairfashion

Haren is hoofdzaak
Vijf jaar geleden begon Astrid Begheijn haar eigen kapsalon in winkelcentrum Molenhof in Mijdrecht. Inmiddels zijn ze verhuisd naar de Dorpsstraat en weet Astrid zich gesteund door een team van maar liefst
negen medewerk(st)ers. Ze onderscheiden zich in kwaliteit en goede service en spelen in op de nieuwste
ontwikkelingen in de haarmode, vertellen Astrid en Chris Begheijn.
door piet van buul foto patrick hesse

Backstage Hairfashion richt zich
zowel op dames als heren. “Iedereen is hier welkom,” zegt Astrid.
“Jong en oud, man of vrouw en uiteraard ook kinderen. We streven er
naar dat men hier makkelijk binnen
loopt. Laagdrempelig dus. In principe werken we op afspraak. Maar
wanneer iemand zonder afspraak
binnenkomt, dan kan hij of zij toch
meestal snel geholpen worden. We
willen voorkomen dat men hier lang
moet gaan zitten wachten. Persoonlijke aandacht, een vriendelijke
ontvangst, de jas aanpakken, een
kopje koffie aanbieden en dergelijke vinden wij belangrijk. Het zijn
van die kleine, voor ons vanzelfsprekende dingen die het voor onze
klanten plezierig maken om bij ons
te komen. En dat men met een blij
gevoel en tevreden over het nieuwe
kapsel weer naar buiten stapt. Het
feit dat we veel vaste klanten hebben, beschouwen we toch ook als
een blijk van waardering.”
Vakmanschap
Ook het kappersvak kent zijn
ontwikkelingen en trends. Twee
keer per jaar worden in Parijs de
presentaties van de nieuwste trends
bezocht. Astrid: “Er is toch een
regelmatige ontwikkeling in kleuren haarmode. Dat betekent dat we
op de hoogte moeten zijn om zo
goed mogelijk aan de wensen van
onze klanten te kunnen voldoen.
Onze medewerksters worden hierop
ook regelmatig getraind. Zodoende

kunnen we mensen goed adviseren.
Vaak komen klanten bij ons, met
de mededeling dat men wel eens
een keer iets anders wil, maar niet
precies weet wat. Dan overleggen
we en zoeken samen een kapsel uit,
waarbij wij ook kijken wat het best
bij de betrokken klant past. Maar
het komt ook voor dat wij een klant
voorstellen om eens een keer iets
anders te proberen. En dan blijkt
men daar best voor open te staan.
Het gaat daarbij meestal niet om
een complete metamorfose, maar
om een lichte aanpassing aan de
stijl of eens een keer een ander
kleuraccent.”
Topmerken
Backstage Hairfashion werkt met
producten van het topmerk L’Oréal
Professionnel en met Kérastase.
“Het grote voordeel is, dat je
verzekerd bent van producten van
topkwaliteit,” stelt Astrid vast.
“En zo’n bedrijf levert niet alleen
de producten, maar ze geven je
ook advies op tal van terreinen.
Zo werken we tegenwoordig met
INOA kleuringen voor het kleuren
van de haren. Het bijzondere van
dit product is dat het een nieuwe
professionele kleuring is met een
perfecte dekking en dat het geen
ammoniak bevat. Het is veel minder
agressief dan de oude kleuringen en
dus veel beter voor de structuur van
het haar en de hoofdhuid.

Hairextensions
Een van de specialiteiten van Astrid
en haar mensen is het inbrengen
van hairextensions. “Veel mensen
denken dat je zo’n extension laat
plaatsen om je haar te verlengen,”
zegt Astrid. “Maar het is ook een
perfecte manier om je eigen haar
meer volume te geven. We werken uitsluitend met extensions die
zijn samengesteld uit 100 procent
menselijk haar. Er zijn ook hier heel
veel kleurmogelijkheden, zodat we
vrijwel altijd iets kunnen vinden dat
perfect bij je eigen haar past. Sinds
enige tijd worden de haarstrengen
met een nieuwe techniek bevestigd.
Dat heet multisonic. Dat is een
techniek waardoor het haarstukje
niet langer met directe verwarming
aan het bestaande haar wordt vastgeklit, maar op basis van geluidsgolven. Deze werkwijze gaat veel
sneller. Het blijft ook beter zitten.”
De haarverlengingen zijn niet alleen
voor een feestelijk kapsel, maar
ook voor het dagelijkse gebruik.
Vooral voor oudere dames, wier
hoofdhaar wat dunner wordt, is zo’n
haarstukje interessant. “Maar ook
bij feestelijke gelegenheden worden
ze vaak toegepast. Denk aan de
bruid bij haar huwelijk. In zo’n
geval maken we meestal een paar
weken van tevoren een proefkapsel
zodat we zeker weten dat het op de
hoogtijdag goed gaat. En we doen
tegenwoordig ook de visagie zodat
men met een topkapsel en volledig
professioneel opgemaakt naar het

Het team van Backstage Hairfashion werkt sinds kort met de nieuwe multisonic
techniek voor hairextensions, waarbij het haar op basis van geluidsgolven wordt
bevestigd. Dat werkt sneller en blijft beter zitten.
feest kan,” aldus Astrid.
Bijzondere schaar
Ten bewijze van het feit dat ze
bij Backstage graag voorop lopen
met de ontwikkelingen in het vak,
meldt Astrid dat ze tegenwoordig gebruik maken van een heel
bijzondere schaar. “De Ventaglio
is een Italiaans ontwerp, ontstaan
nadat de Italiaanse topkapper Alex
de Stefano last kreeg van blessures.
Je werk als kapper vaak in een
onnatuurlijke houding en je moet je
vaak in allerlei bochten wringen om
overal goed bij te kunnen. Met deze
schaar kunnen we ‘verticaal’ knippen. Dat zegt de leek waarschijnlijk
niks, maar het betekent dat je als

kapper rechtop kunt blijven staan,
hetgeen ergonomisch veel beter is.
Je wordt ook minder snel moe. Het
is een enorme verbetering voor de
kapsters, maar ook de klant zal ervaren dat het knippen allemaal veel
soepeler gaat,” aldus een tevreden
Astrid.
Backstage hairfasion is gevestigd
aan de Dorpsstraat 74b in
Mijdrecht. Telefoon 0297 241552.
www.backstage-hairfashion.nl.
E-mail info@backstage-hairfashion.nl. Openingstijden van
maandag tot en met donderdag
van 09.00–17.30 uur, vrijdag van
09.00-20.30 uur en op zaterdag
van 08.00-16.00 uur.

Op zoek naar een goed doel
Chris en Astrid willen het vijfjarig jubileum van Backstage Hairfashion
op 1 juni a.s. niet ongemerkt voorbij laten gaan. Chris: “We denken
aan een speciale actie, die geld moet gaan opleveren dat we aan een
goed doel willen schenken. Maar we hebben nog geen besluit genomen
over dat goede doel en we vragen daarom de inwoners van De Ronde
Venen met voorstellen te komen. We denken aan een lokaal initiatief
of een stichting of vereniging die zich maatschappelijk nuttig maakt.
Verder laten we het open en vragen de mensen om voorstellen in te
dienen.”

Politie nieuws
Verkeerscontroles
De politie heeft op dinsdag 19
april op meerdere plaatsen het
verkeer gecontroleerd in Mijdrecht en Vinkeveen.
Van 07.45 uur tot 09.10 uur
hielden agenten een bromfietscontrole bij een school
op de Diamant in Mijdrecht.
Zesentwintig scooters werden
aan een controle onderworpen.
Daarbij werden drie bekeuringen
uitgeschreven: kinband van de
helm los (1), geen kentekenplaat
(1) en zwaar opgevoerd (1). De
opgevoerde scooter bleek een
topsnelheid van 81 km/u te hebben, terwijl 45 km/u maximaal
is toegestaan. De eigenaar van
deze scooter had een begrenzer
onder de buddyseat gebouwd.
De agenten verplaatsen de
controle naar de Rondweg/
Industrieweg/Stationsweg in
Mijdrecht. Daar werd van 09.50
uur tot 10.30 uur gecontroleerd
op roodlicht/gordel/mobiel bellen

en snelheid. Zij schreven bekeuringen voor niet dragen autogordel
(5), niet handenvrij bellen (1), door
rood (1), verlopen apk (1).
Van 10.35 uur tot 11.20 uur
controleerden agenten op de
Provincialeweg N201/N212/Mijdrechtsedwarsweg. Hier bleken zes
automobilisten te bellen zonder
carkit, twee droegen er geen
gordel en één had zijn rijbewijs niet
bij zich.
De controle werd van 11.20 uur
tot 12.10 uur voortgezet op de

Ringdijk 2e Bedijking in Mijdrecht.
Er werd bekeurd voor: één voor
te hard rijden (95 km/u i.p.v. 60
km/u), niet dragen autogordel (1),
niet kunnen tonen rijbewijs (1) en
niet verlenen voorrang (1).
In de ochtend werd van 08.00 uur tot
12.00 uur een snelheidscontrole op
de Provincialeweg N201 in Vinkeveen gehouden. In die tijd werd de
snelheid van 5019 voertuigen vastgelegd, 33 bestuurders hielden zich
niet aan de maximumsnelheid van
80 km/u. De ‘topper' reed 115 km/u.

“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

Agenten rollen
hennepkwekerij in
Wilnis op

Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelden agenten
dinsdag 19 april rond 13.00 uur
een onderzoek in een pand aan
de Irenestraat in Wilnis in. Daar
troffen zij een hennepkwekerij
van 420 planten aan. De planten
en kweekapparatuur zijn in beslag
genomen en vernietigd. In het pand
waren geen personen aanwezig. De
politie stelt een onderzoek naar de
eigenaar van de hennepkwekerij in.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Geniet van lunch of
diner op ons fraaie terras!

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.

www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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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.

Golfkarretje
Samen met de manager van
golfbaan De Hoge Dijk, Jan van
Mourik, tuf ik in een golfkarretje over de golfbaan. “Heb je
tijd voor een rondje?” had Jan
gevraagd. Het is de eerste echte
warme lentedag. Natuurlijk heb
ik tijd, al heb ik duizend andere
dingen te doen.
Officieel ligt De Hoge Dijk in
Amsterdam Zuidoost, maar
verderop zien we de kerktorens
van Abcoude.
Tot eind jaren tachtig speelde
golfclub Olympus, die gehuisvest
is bij De Hoge Dijk, gewoon op
sportvelden. Een paar jaar later
verkaste ze naar de huidige locatie, die nog niet meer was dan
een veld en een paar containers.
Met daarin een kantoor van drie
bij twee meter, waar Jan en collega’s in toerbeurten in moesten
werken. Jan spreekt van de pioniers, die werk verzetten om de
golfsport toegankelijk te maken
voor alle lagen van de bevolking.
Die Ierland-mentaliteit, het land
waar iedereen golft. De pioniers
streefden naar laagdrempeligheid. Mensen moesten kunnen
komen golfen zonder lid te
moeten zijn van een club.
Vijftien jaar geleden werd Jan
manager van De Hoge Dijk.
“Ik wist geen bal van golfen af,”
vertelt hij, terwijl we langs de
Holendrecht-, de Bullewijk- en
de Abcoudebaan zoeven. Een
behoorlijke carrièreswitch, want
daarvoor was hij werkzaam in
de fysiotherapie. Maar over een
jaar houdt hij het voor gezien,
dan wordt hij 67 en is het mooi
geweest.
Met de natuur wordt rekening
gehouden bij De Hoge Dijk. Jan:
“Als een scholekster een nest
maakt op de baan, dan gaat er
een hekje omheen.” Bijna zijn
we de 75 hectare rond. We
rijden nog een stukje parallel
langs de A2, waar bomen voor
zijn geplant. We passeren een
veld bloeiende narcissen. Ik
verzucht dat ik wel de hele dag
op het karretje zou willen zitten
en rond zou willen rijden over de
groene en glooiende golfvelden.
“Nou, over een jaar komt er een
vacature vrij,” lacht Jan. “Dat
zou nog eens een carrièreswitch
zijn,” antwoord ik. “Jij bent
jong,” zegt Jan. “Er komen nog
genoeg carrièreswitchen voor
jou.” Tot we voor het clubhuis tot
stilstand komen, vraag ik me af
of hij gelijk heeft.

Boeken Tip 5...

1

Moeders en dochters
Rae Meadows

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Tijger, tijger		
Auteur: Margaux Fragoso
'Na een pauze van anderhalf jaar
werk in nu weer in de boekhandel. Het is heel leuk om weer
terug te zijn. Wat lezen betreft
heb ik wel weer wat in te halen!
We krijgen van uitgeverijen
regelmatig leesexemplaren van
nieuwe boeken toegestuurd.
Wanneer wij enthousiast zijn
over een boek, is dat natuurlijk
gunstig voor de uitgever. Uit de
stapel leesexemplaren heb ik
dit boek gepakt omdat het veel
goede recensies heeft gekregen.
Het boek is autobiografisch en
vertelt het verhaal van een jonge
vrouw die van haar zevende tot
haar 22e is blootgesteld aan een
pedofiele relatie met een man
die 44 jaar ouder was. Margaux
speelt dat ze een tijger is, om
zich af te sluiten voor de dingen
die ze niet wil doen. Het is
bijzonder om te lezen dat deze
relatie zo lang stand heeft kunnen houden, maar vooral ook dat
de schrijfster ondanks haar jeugd
nu een succesvol leven leeft.'
gelezen door hetty aafjes

Sam is nog maar kort moeder
terwijl ze haar eigen moeder Iris
onlangs heeft verloren. Hoewel ze
zich geen leven meer kan voorstellen
zonder haar dochtertje Ella, blijft ze
ook twijfelen over haar rol als moeder. En ze mist Iris meer dan ooit.
Als ze op een dag een doos met Iris’
spullen krijgt toegestuurd, ontdekt
ze brieven en een foto van Violet,
een meisje dat in 1900 op elfjarige
leeftijd in haar eentje van New York
naar het Middenwesten reisde. Wie
was zij? En wat waren haar redenen
om alles achter te laten en op een
trein te stappen?
In 'Moeders en dochters' creëert
Rae Meadows een indringend portret van drie vrouwen die ontdekken
wat het betekent om moeder én
dochter te zijn.

2

Het evangelie volgens
Nicolaas Matsier
De bijbel?
Nou nee. Niet
een boek dat
je nu eens
snel zult gaan
lezen (gesteld
al dat je een
exemplaar
in huis hebt).

april en we hebben zelfs nog een
hele lente te gaan! Geniet van deze
mooie dagen… of, zoals mijn vader
altijd zegt na een zonnige dag: ‘Zo,
die zit weer in de pocket! En wat
het morgen wordt, zien we morgen.’

Rosé Rentree!

marlous van merkenstein

Wat boffen wij allemaal weer
met z’n allen in ons normaal zo
koude kikkerlandje! De hele week
al temperaturen van boven de 20
graden, en dan is het pas de maand
april. Ik hoor al veel mensen denken
“O jee, als dit mooie weer maar
geen voorbode is voor een slechte
zomer”. Lieve mensen, het is pas

Vandaag was een dag waarop
iedereen zich liet meeslepen op de
zonnestralen! De flessen rosé en
witte wijn gingen als de spreekwoordelijke broodjes over de
toonbank. Nu iedereen weer flink
die flesjes aan het inslaan is, vooral
voor het komende zonnige weekend,
is het misschien wel leuk om even
te melden wat de trends op rosé
gebied zijn dit jaar.
Is de rosé wijn dan nog steeds in
trek? Lange tijd ging het verhaal
dat mede door de opkomst van
prosecco en andere bubbels, de
rosé wijn op zijn retour was. Vorig
jaar was dit zeker het geval, maar

Beetje afschrikwekkend van
omvang ook, heeft iets van een
verzameld werk. Dat is niet voor
nu, dat is voor later. Zou je denken.
Nicolaas Matsier werd opgevoed
volgens het gereformeerde model
met alles erop en eraan. Nadat
hij van zijn geloof was gevallen,
liet hij het allesbepalende boek
van zijn jeugd jarenlang in de kast
staan. In 2003 herlas hij de bijbel.
Dat resulteerde in de bundel 'De
bijbel volgens' met enthousiasmerende stukken over het Oude
Testament.
Nu heeft Matsier zich aan het
Nieuwe Testament gewijd. Hij
doorspit de vier evangeliën, de
Handelingen der apostelen, de
brieven van Paulus en de Openbaring van Johannes. In zijn
nauwgezette, lichtironiserende stijl
levert Nicolaas Matsier opnieuw
een verrassend commentaar op het
meestgelezen boek ter wereld.

3

De boekbindster 		
Anne Delaflotte Mehdevi
Mathilde
verruilt
haar veelbelovende
carrière
als diplomate voor
een leven
als boekbindster in
een klein
dorpje in
de Dordogne. Op een ochtend krijgt
ze bezoek van een onbekende,
knappe man, die even snel verdwijnt als hij gekomen is. Hij laat
een oud boek bij Mathilde achter.
Geïntrigeerd door de inhoud begint
ze een speurtocht om de geheimen
van het boek te ontrafelen. Anne
Delaflotte Mehdevi (1967) werd
geboren in Auxerre en groeide op
in de Bourgogne. Ze studeerde
internationaal recht. Sinds 1993
woont ze in Praag. Ze heeft haar
diplomatieke carrière achter zich
gelaten en zich toegelegd op het
boekbinden en het schrijven. 'De
boekbindster' is haar eerste roman.

dat kwam mede door de zomer die
eigenlijk heel abrupt tot zijn einde
kwam.
Maar dit jaar zien we in de rosé
groep een hele leuke verschuiving
en ook in de groep drinkers. Waar
de rosé namelijk voorheen zo
donker mogelijk moest zijn, met
veel fruit, zoetige tonen, een stevige
smaak, en de vrouwen die het
dronken. Zo licht en elegant moet
een glas rosé nu zijn voor zowel
mannen als vrouwen. En ja veel
mensen geloven niet dat deze woorden uit mijn mond komen, maar
de mooiste lichte en elegante rosé
wijnen komen toch echt uit de….
Provence, een bekend wijngebied
uit Frankrijk.
Wat is het geheim van de Provence
rosé? De gemiddeld 3.000 zonuren
per jaar! Die zorgen er voor dat
de druiven vol smaak en sap zitten.

4

Het raadsel vader 		
Monika Sauwer
Kunstschilder
Herman
Vester, 83
jaar, weet
zich nog
alleen te
redden.
Tot hij
van de
keldertrap
valt. Zijn
dochter
Myra spant zich in hem zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ze probeert nader tot hem te komen, maar
al te persoonlijke vragen houdt hij af.
Waarom is hij zo zwijgzaam? In zijn
brieven en papieren gaat Myra op
zoek naar de romantische jongeman
die hij was, in de jaren veertig en
vijftig van de vorige eeuw. Er is nog
maar weinig tijd om hem te leren
kennen. Een ontroerend en liefdevol
eerbetoon. 'Het raadsel vader' is een
persoonlijk maar herkenbaar boek
voor velen, over de zoektocht naar
de ware aard van een ouder van wie
het moment van afscheid nemen
nabij is.

5

Louteringsberg 		
Marcel Möring
In de hete
zomer van
2006 verlaat
de dochter van
Marcus Kolpa
het huis waar
ze twintig
jaar samen
woonden. Als
zijn moeder
overlijdt
komen een voor een de spoken uit
zijn verleden tevoorschijn. Deze
zoektocht naar een familiegeschiedenis haalt hem uit zijn jarenlange
isolement. Wat waar leek te zijn,
blijkt schijn. Wat orde leek, is chaos.
En dan komt Lila.

Door deze volle smaak hoeven de
druivenschilletjes bij het maken
van de rosé maar zo kort mee te
weken, dat het een hele lichte kleur
afgeeft. Deze kleur is meestal licht
zalmroze. De smaak is ook subtieler
dan de donkere rosé wijnen, niet zo
hard maar heel zacht en bijna lief!
Met de zon verwelkomen wij de
rosé wijnen weer terug! En laten
we hopen dat we er dit jaar héél
lang van kunnen genieten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Groene sla
door david hague en patrick hesse

Lactuca sativa of sla
U moet nu ondertussen wel volledig uit uw winterslaap zijn. De
klokken zijn vooruit gezet en de
temperatuur is gestegen. Maar
ben je ook al maaltijdsalades aan
het eten? De sla is nu namelijk
op zijn best. Hieronder een paar
redenen om snel naar de dichtstbijzijnde groenteboer te gaan en
een paar aantrekkelijke slabladen
uit te kiezen voor in uw salade.
De meesten van jullie die deze
column lezen, weten dat ik
helemaal gek ben van biologische
ingrediënten. In deze tijd van
het jaar zijn zelfs de slasoorten
die door hydrocultuur verbouwd
worden, niet besproeid met allerlei
chemicaliën. De grootste vijand
van sla zijn luizen, maar de jonge,
gezonde bladeren gebruiken hun
eigen immuunsysteem tegen de
schaarse vroege vijanden en zijn
dus niet besproeid. Naarmate de
planten ouder worden en de luizen
in grotere getalen aanwezig zijn,
verandert dit helaas.
In deze tijd van het jaar is er een
brede variatie beeldschone slasoorten beschikbaar, maar welke
moeten we nou kopen? Ik vroeg
het aan Leo, de groenteboer in
Vinkeveen, die adviseert je niet te
beperken tot ijsbergsla, maar als
je houdt van een lichte beet neem
dan een little gem. En verder “is
het een kwestie van je fantasie gebruiken,” zegt hij. Onze Nederlandse boeren moeten opboksen tegen
leveranciers uit het buitenland, die
heel goedkoop ijsbergsla leveren.
Onze eigen locale slasoorten met
hun delicate bladeren komen deze
tijd van het jaar tot hun recht en
kunnen je maaltijd transformeren

in een gastronomisch genot, dus
durf het aan!
Er zijn vele soorten plantenbladeren die onder het kopje sla
kunnen vallen en je salade een
stuk spannender kunnen maken.
Sla of lactuca sativa (de latijnse
naam) heet zo, omdat er een
melkachtige sap uitkomt als je
hem snijdt. In de Chinese keuken
wordt sla ook vaak gekookt en
worden de stammen even belangrijk als de bladeren. Ook is er een
Frans gerecht waarin forel wordt
gewikkeld in slabladeren voor hij
gebakken wordt.
Hier een paar salade soorten die
je zeker moet proberen. Hollandse
sla, Frisee veldsla (deze kan wat
bitter smaken, maar ziet er geweldig uit), Radishio (kleine rode
bal), Lollo rosso/bianco, Eikenblad
sla, Little gem en Rucola. Probeer
en koop een kleurvolle mix van
bladeren om de presentatie gemakkelijk te maken en geniet van
het vinden van een salade dressing
die je gerecht aanvult in plaats van
overheerst.
Salade dressings kunnen een bom
van calorieën zijn. Honing en spek
kunnen een geweldige smaak
aanvulling zijn op je salade, maar
zijn de nachtmerrrie van elk dieet.
Kijk naar mijn salade dressing
recept voor een gezonde en weinig
calorieën manier om een maaltijd salade een bewuste keuze te
maken. Als je specifiek biologische
salade wil eten, kom dan naar
“De Kweektuin” (adres op mijn
website) en ik zal je een gratis Little gem salade geven, zodat je het
verschil kan proeven dat biologisch
verbouwen maakt.

tip
David’s

Al eerder werd bekend dat er dit
jaar een gezellig festivalterrein met
een extra podium komt! Inmiddels
is bekend welke bands op het extra
podium optreden. Daarnaast wordt
er deze week ook weer een AJOC
Festivaldier verstopt. Wie het beest
vindt, wint 2 kaarten voor het AJOC
Festival!
Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen voor ‘Met je band bij de

AJOC Festivaltent’, en de organisatie is positief verrast door het
hoge niveau. De vrijwilligers van
Jongerenvereniging AJOC hadden
het dan ook niet gemakkelijk met
het selecteren van de bands, maar
zijn erg trots op het eindresultaat.
Bands uit De Ronde Venen en
omstreken zijn goed vertegenwoordigd op het extra podium; Seeus
The Red17, Mindspin, View Apart,
Steelfactory, Surfing Allowed,
Against the Grain (foto) en Insane
spelen een thuiswedstrijd!
Win kaarten voor het AJOC Festival
Erik van der Heijden heeft twee
weken geleden het eerste AJOC
Festivaldier gevonden. De kip was
verstopt bij het AJOC Festivalterrein. Deze week wordt er weer

www.davidhague.nl
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Kweektuin dressing
100ml rijst azijn
1 eetlepel sherry wijn
2 eetlepels gepelde en gesneden gemberwortel
2 tenen knoflook, gesneden
2 eetlepels appelsap
1 eetlepel sojasaus
1 eetlepel maïzena
50ml koud water

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

Bereidingswijze
1. Doe alle ingrediënten in een kleine steelpan behalve 		
de maïzena en water.
2. Breng het mengsel aan de kook.
3. Doe de deksel op de pan en laat 10 minuten pruttelen.
4. Haal van het vuur.
5. Haal met een lepel de gember en knoflook uit het mengsel.
6. Meng de maïzena in het water en roer door de saus.
7. Laat pruttelen op het vuur terwijl je continu roert tot de saus
dik wordt. Dit duurt ongeveer 2 minuten.
8. Doe in een kleine kom, bedek met vershoudfolie en koel in de
koelkast tot de dressing helemaal koud is.

?
e koop
Waar t

De Vinkeveense Groentehal
Demmerik 114
3645 EG Vinkeveen
Tel:
0297-262692
Openingstijden:
Ma t/m do 8.00 - 18.00 uur
Vrij 8.00 - 20.00 uur
Zat 07.00 - 16.00 uur

Bands uit Wilnis en Mijdrecht goed vertegenwoordigd
op extra podium AJOC Festival
De organisatie van het AJOC Festival heeft de volgende bands aan
de programmering toegevoegd; The
Dance, Duroc, The Black Bellies,
Make Sense, Cave on Fire, Chaoz,
Elfish and the Cover solution,
Audioknights, Dicky Curtis, De
Kinderband, Rife, Mensergerjeniet,
No Comment en Volhardt.
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een beest verstopt in gemeente De
Ronde Venen! Op www.ajoc.nl kun
je een tip over de verstopplek vinden. Als jij het beest vindt, volg dan
de instructies die je bij het dier aantreft. Wie weet staat jouw foto dan
in de volgende editie van De Groene
Venen omdat je 2 kaarten voor het

AJOC Festival hebt gewonnen!
De kaartverkoop van het AJOC
Festival 2011 is op 16 april van
start gegaan en loopt voorspoedig.
Er zijn nog wel kaarten verkrijgbaar. Ga voor meer informatie over
tickets naar www.ajoc.nl.

Vogelexcursies op
Fort Abcoude
Wegens grote belangstelling voor de
natuur op het fort, biedt Stichting
Fort Abcoude bewoners van gemeente De Ronde Venen en omstreken de
gelegenheid om van de bijzondere
natuur op het fort komen te genieten.
Daarom wordt op zaterdag 7 mei een
vogelexcursie georganiseerd, onder
leiding van Ton Koekenbier. Kunt u
niet, dan krijgt u zaterdag 21 mei een
nieuwe kans. Aanvang om 8.00 uur,
de excursie duurt tot ongeveer 10.30
uur. Vertrek vanaf de ingang van
het fort, Molenweg 19 te Abcoude.
Deelname is beperkt tot 16 personen
per excursie, opgave is verplicht en
vol is vol.
Aanmelden kan telefonisch op tel.
0294-285622 (Jan Beekman) of per
e-mail op adajan@xs4all.nl.
De kosten voor deelname bedragen 3
euro per persoon. Vergeet uw wandelschoenen en verrekijker niet!

Auto Berkelaar stapelt
tijdens de Paasshow
voordeel op voordeel!
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Tot € 3.500,- voordeel!

Tijdens onze Paasshow stapelen wij voordeel op voordeel. Met prachtige
aanbiedingen en hoge kortingen op gloednieuwe modellen van de vijf
verschillende merken die wij verkopen. In deze advertentie hebben we
enkele voorbeelden voor u opgenomen. Informeer ook naar alle andere
’Berkelaar Edition’ modellen. Maar daar blijft het niet bij. Want tijdens de
Paasshow mag u, daarbovenop, óók nog eens kiezen uit onze vijf unieke
Berkelaar-aanbiedingen. Extra dus!

Ook voor occasions

Er staan meer dan 100 betrouwbare en door en door gecontroleerde
occasions voor u klaar. Ook hiervoor geldt dat u kunt kiezen uit extra
voordeel. Een gratis iPad2 t.w.v. € 500,- óf een korting van € 500,- óf een
aantrekkelijke ﬁnanciering. Aan u de keus. Dus, áls u nadenkt over een
nieuwe of gebruikte auto dan mag u onze show absoluut niet missen.

Suzuki Alto
’Berkelaar Edition’

Citroën C1
’Berkelaar Edition’

Mazda 2
’Berkelaar Edition’

Nissan Pixo
’Berkelaar Edition’

Renault Twingo
’Berkelaar Edition’

€ 9.999,-

€ 9.190,-

€ 12.450,-

€ 9.750,-

€ 9.390,-

Standaard met airco, licht metalen
velgen en metallic lak.

Standaard met airco, radio/cdspeler, centrale deurvergrendeling
en stuurbekrachtiging.

Standaard met airco, radio/cdspeler, centrale deurvergrendeling
en stuurbekrachtiging.

Standaard met airco, radio/
cd-speler, metallic lak, rijklaar:

Extra voordeel. Kiest u maar!

€ 500,- korting
op een
nieuwe auto.

Levenslang
de Berkelaar
Privilege Pas.

Koopt u tijdens de Paasshow
een nieuwe auto, dan trekken
wij € 500,- van de rekening af.

Met deze pas betaalt u bij ons
nooit meer voor o.a. een
APK-keuring, winter- en zomerinspectie, bijvullen vloeistoﬀen
en vervanging van lampen.

Gratis 3 jaar
onderhoud.
U ontvangt van ons twee
cheques voor gratis onderhoudsbeurten. Deze kunt u
jaarlijks of na elke 15.000 km
inwisselen.

Gratis
accessoires
t.w.v. € 750,U wilt liever gratis accessoires
op uw nieuwe auto? Dan kan
tijdens de Paasshow.

Standaard met airco, toerenteller,
cruise control en radio/cd-speler.

Gratis iPad 2
t.w.v. € 499,Dé hit van het jaar, nu gratis
bij uw nieuwe auto. En dan wel
de iPad 2 natuurlijk.

Paasshow op donderdag 21, vrijdag 22,
zaterdag 23 en 2e Paasdag 25 april
Bouwerij 75, 1185 XW Amstelveen, Tel. (020) 64 01 199
Genieweg 50, 3641 RH Mijdrecht, Tel. (0297) 27 23 81
info@autoberkelaar.nl, www.autoberkelaar.nl
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De Club van… Wim Hulshoff Pol

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
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
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 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
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 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

Met de rolstoel aan de waterkant
Het valt voor gehandicapte vissers niet altijd mee om een geschikt visstekje
te vinden. Je kunt met een rolstoel niet zomaar door de wei om bij een slootje
te komen. Op andere plaatsen is het talud zo steil, dat je zo maar met rolstoel
en al in het water terecht zou kunnen komen. De Stichting Viscentra voor
Gehandicapten spant zich in om voorzieningen te creëren die het mogelijk
maken om ook vanuit de rolstoel de vissport te beoefenen. Op het terrein van
Fort Abcoude bevindt zich het modelcentrum van de stichting. Het is 45 jaar
geleden ontstaan vanuit een radioprogramma, vertelt Wim Hulshoff Pol.
door piet van buul

“Jaren geleden presenteerde Frits van
Turenhout het KRO-radioprogramma
‘Koning Kanjer’, dat speciaal bestemd was voor de liefhebbers van de
vissport,” vertelt Wim Hulshoff Pol.
“Tijdens het programma werd ook een
overzicht gegeven van de vangstresultaten van luisteraars. Wie in het seizoen
de grootste vis had gevangen kreeg een
prijs. Dat was een bedrag van duizend
gulden. Toen de heer J.Bouwens uit
Weesp de hoofdprijs won, stelde hij dat
geld beschikbaar voor speciale voorzieningen voor gehandicapte vissers. De
KRO vond dat zo’n leuk idee, dat ze het
prijzengeld verdubbelde. De Stichting
Viscentra Gehandicapten werd opgericht en men ging op zoek naar een
geschikte locatie. Die werd gevonden in
Abcoude bij het Fort.”
De Stichting is opgericht in 1966. Jan
de Klerk werd de eerste voorzitter.

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

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

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

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

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

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

foto patrick hesse

Naar hem is ook het paviljoen van het
centrum genoemd. Wim Hulshoff Pol is
momenteel secretaris/penningmeester
van de Stichting.
Wim: “Het Fort was in die tijd nog eigendom van het Ministerie van Defensie. De gracht rond het Fort bleek een
goed viswater te zijn. Er stond ook nog
een oude genieloods op het terrein. Die
werd met de hulp van extra sponsoring
en met de inzet van vele vrijwilligers
omgebouwd tot een model viscentrum,
dat als voorbeeld zou kunnen dienen
voor andere gemeenten om soortgelijke
viscentra te bouwen. In de loop van
de tijd zijn er inderdaad ook in andere
gemeente wel voorzieningen aangelegd
waar gehandicapten en ouderen veilig
kunnen vissen. Maar zo’n uitgebreide
voorziening als in Abcoude is toch
nergens van de grond gekomen,”stelt
Wim vast.
Het viscentrum
“Het paviljoen beschikte vroeger ook
nog over een vijftal slaapkamers,” vertelt Wim. “Die zijn inmiddels ontmanteld. Zo’n faciliteit is voor onze stichting
niet meer te beheren. Je moet aan
allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen
en je moet zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Sinds in 2000
de subsidie van het Nationaal Fonds
Gehandicaptensport is beëindigd zijn
onze mogelijkheden ernstig beperkt.
We moeten het nu doen met bijdragen
van donateurs en individuele giften of
donaties. We kunnen gelukkig rekenen
op een goed team van vrijwilligers. We
beschikken nu over een ruime lokaliteit,
waar we onze activiteiten kunnen houden en onze gasten kunnen ontvangen.
Onze beheerder, Roy Waanders, is ook
vrijwilliger en hij steekt heel veel tijd en
energie in het viscentrum.”
Bij het viscentrum zijn regelmatig
groepen te gast. Wim: “We richten ons

Wim Hulshoff Pol: “De gracht rond Fort Abcoude is uitstekend viswater.”
zowel op gehandicapten als ook op
ouderen. We organiseren viswedstrijden
voor mensen van sociale werkplaatsen,
revalidatiecentra, activiteitencentra
en voor mensen die begeleid wonen.
Maar uiteraard is iedereen welkom.
We organiseren ook activiteiten voor
kinderen. Dit jaar worden kinderen van
de Merenhof uit Abcoude uitgenodigd.
Dat zijn meervoudig gehandicapte
kinderen. Die beleven hier een onvergetelijke dag.”
Veilig vissen
De Stichting heeft de beschikking over
een vijftiental steigers die goed met
een rolstoel bereikbaar zijn. Wim: “Ook
voor ouderen, die soms wat moeilijk ter
been zijn is het een ideale mogelijkheid
om hier te komen vissen. De steigers
zijn voorzien van hekken en er zijn speciale beugels waar men de hengel aan
vast kan maken. Onze accommodatie
heeft in 2009 ‘De Amsterdamse Pluim’
gekregen. Dat is een prijs vanwege het
feit dat onze voorziening zo geschikt is
voor gehandicapten.”
Het water van de fortgracht is een
uitstekend viswater. Door inlaat vanuit
de Angstel en uitlaat op de polder
bestaat een voortdurende stroming. In
de fortgracht zwemmen onder meer de
rietvoorn, ruisvoorn, blei, brasem, karper, snoek en zelfs paling. “Elk jaar zetten we zelf nog zo’n driehonderd kilo
vis uit, zodat de visstand goed op peil
blijft,” vertelt Wim. “Over die visstand is
nog wel een aardig verhaal te vertellen.
Op een gegeven moment kwamen we

er achter dat er aardig wat grote en
ook flink wat kleine visjes rondzwommen. Maar we hadden de indruk dat
er naar verhouding veel minder vissen
van het middenformaat van zo’n 15 tot
30 cm rondzwommen. Dat hebben we
laten onderzoeken door mensen van
Sportvisserij Nederland. Zij bevestigden
ons vermoeden. Aangenomen wordt
dat het de aalscholvers zijn die deze
vissen wegvangen. De grote vissen zijn
te groot en de kleine visjes te snel. Een
aalscholver eet per dag een kilo vis. Dat
zijn ongeveer drie vissen per dag. Onze
vrijwilligers hebben nu van kippengaas
een stel vluchtkooien gemaakt waar de
vissen in weg kunnen vluchten en waar
de aalscholvers niet bij kunnen. We zijn
benieuwd of het gaat werken.”
Iedereen is welkom
Of je nu alleen bent of met een groep,
iedereen is welkom. Wil je gebruik
maken van het paviljoen, dan moet
er van tevoren een afspraak gemaakt
worden. Wim: “We verhuren de
ruimte ook regelmatig aan derden voor
vergaderingen of bijeenkomsten. Maar
ook als we gesloten zijn kan men van
de steigers gebruik maken. Er is een
schuilvoorziening en er is een toilet.
En we beschikken over een aantal parkeerplaatsen.”Wim wijst op de prachtige natuur rondom het fort. “Het is een
genoegen om hier te verblijven en van
de rust en de natuur te genieten.” Meer
informatie kan men vinden op

www.viscentrumgehandicapten.nl.

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

Mijdrecht e.o.

Nu inschijven voor
Rabo Straatvoetbaltoernooi

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

22-7-09 19:21

Rabobank Rijn en Veenstromen organiseert op zaterdag 25 juni een
straatvoetbaltoernooi in Mijdrecht.
Een uniek toernooi dat je niet mag
missen! Kinderen van 8 t/m 12 jaar
uit Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en
omstreken kunnen zich met een
team inschrijven en strijden om de
eerste plaats. Elk team bestaat uit
vier tot zes spelers en een begeleider van 18 jaar of ouder. Iedereen
kan meedoen. Het maakt niet uit
of je wel of niet op voetbal zit of
een jongen of een meisje bent. Als
je maar van een sportieve partij
voetbal houdt!
Je kunt jouw team direct inschrijven via de website
www.rv.rabobank.nl.
Wees er snel bij want vol is vol!

Mijdrecht

FC Utrecht/sv Argon
Talentendagen 2011
wederom een succes
Voor de vierde keer op rij zijn de
FC Utrecht/sv Argon Talentendagen
gehouden op de velden van Argon
in Mijdrecht. Jeugdspelers van
D-pupil tot en met A-junioren hebben hun kunsten kunnen vertonen
aan de scouts van FC Utrecht en
Argon. Dit betrof zowel spelers als
keepers.
Op twee avonden hebben in totaal
ruim 200 spelers hun uiterste
best gedaan om op te vallen bij de
scouts. Een aantal is dat gelukt en
zij zijn uitgenodigd voor vervolg

sessies om te kijken tot hoe ver
ze kunnen komen. Het aantal
aanmeldingen was overweldigend,
voor beide avonden moest een keus
gemaakt worden wie er konden
deelnemen. Het is uiteraard jammer dat niet iedereen mee kon
doen. Graag wensen wij iedereen
heel veel succes en plezier met de
voetbalcarrière, of dat nu bij de
eigen club, sv Argon of FC Utrecht
is.
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MOTOR&AUTO
Best Buy Bikes Actieweek van 22 tot 29 april

Motorseizoen van start
Ed Heining van Best Buy Bikes
is klaar voor het nieuwe motorseizoen.
Het is werkelijk waanzinnig weer
wanneer ik met mijn open autootje
bij Ed Heining van Best Buy Bikes
arriveer. Ik had natuurlijk op de motor moeten zitten met zo'n voorjaar,
maar ik moest een volle fototas meenemen, dus koos ik het cabriootje, ja
ik heb serieus luxe problemen. Ook
Ed is in opperbeste stemming: “Van
dit weer krijg je toch ontzettende zin
om te gaan motorrijden,” roept hij
me toe. Ik kan dat niet anders dan
beamen, want laten we eerlijk zijn,
hier waren we met zijn allen toch
hard aan toe, na de barre winter!
Ook voor Ed en zijn bedrijf kon dit
mooie weer niet vroeg genoeg beginnen. Het blijkt dat Ed zijn actieweek
niet beter had kunnen timen: morgen,
zaterdag 23 april begint voor Best
Buy Bikes de seisoensopening met
een week lang activiteiten!
Aan de gezellige bar midden in de
winkel en onder het genot van een
koel frisje, doet Ed het programma
uit de doeken: “We willen aan het
begin van het motorseizoen meteen
goed uitpakken. Dus beginnen we
morgen met de officiële ‘Best Buy

Bikes motorseizoenopening”. We
hebben een aantal schitterende acties
bedacht: op kleding en helmen van de
2011 collectie geven we maar liefst
11% korting en op de 2010 collectie
zelfs 20%! We hebben een ruime
sortering en de meest uiteenlopende
maten, dus voor een ieder die in de
markt is voor nieuwe motorkleding is
de kans dat ze bij ons kunnen slagen
erg groot. Uiteraard adviseren we de
mensen graag over de aan te schaffen
kleding.
Ook op het gebied van motoronderhoud hebben we erg leuke
aanbieding: voor zowel banden als
accu’s geldt: 11% korting en gratis
montage!
En als er (aspirant) motorrijders
op zoek zijn naar een nieuwe of
gebruikte motorfiets, bieden we
een uitgestelde betaling aan van
12 maanden tegen 0% rente .We
hebben diverse nieuwe types van de
merken Honda, Kawaski, Suzuki en
Yamaha in onze showroom staan. Dus
direct leverbaar.”
Het team van Best Buy Bikes maakt
er aanstaande zaterdag ook een feestelijk geheel van: een ieder die motorrijden een warm hart toedraagt, is
uitgenodigd en kan mee doen aan een
behendigheidsspel spel op een klas-

tekst en foto's patrick hesse

sieke trailmotor, waar leuke prijzen
mee te winnen zijn, waaronder een
Nitro integraalhelm als hoofdprijs.

de foto te gaan. Wilt u liever met uw
eigen motor en uw eigen dame op de
foto? Dan kan uiteraard ook!

Umbrella Girl
Over Ed’s rijke motorrace verleden
heb ik het wel vaker gehad en die
is overal in de showroom terug te
vinden wanneer je door de showroom
van Best Buy Bikes loopt, prominent
staan er een paar klassieke races
waar Ed zelf diverse kampioenschappen mee heb gereden ook staat er
een grote vitrinekast met memorabilia van die raceperiode. Dit bracht
Ed op het idee om diverse klassieke
races te laten komen en u de mogelijkheid te bieden om samen met een
umbrella girl
(een vaak schitterde, schaars
geklede dame
die met een paraplu op de grid
voor de race
zorgt dat de
heren coureurs
hun hoofd koel
houden) op één
van deze klassiekers plaats
te nemen en op

Motorclub Motovatie geeft acte-deprésence en zijn er diverse leden die
u uitstekend kunnen informeren over
het gebruik van een Garmin motornavigatie. Ook op dit gebied heeft Best
Buy Bikes een erg leuke aanbieding:
tijdens de actieweek ontvangt u 50
euro korting op de aanschaf van
een Garmin Zumo 660, waarmee
u geweldige mooi tourritten kunt
uitstippelen. Voor de juiste route naar
Best Buy Bikes heeft u echter geen
navigatie nodig: Best Buy Bikes zit

gewoon aan de Handelsweg 2B in
Mijdrecht, lekker makkelijk. Ik hoop
u zaterdag daar te treffen op deze
prachtige seizoensopening....
De Best Buy Bikes Actie week duurt
van 22 april tot 29 april. Op Tweede
Paasdag is de zaak geopend tussen
11.00 en 16.00 uur.

Event Station toegetreden als nieuwe sponsor

VDH autosport goed van start
Na een positieve afsluiting van het voorgaande raceseizoen is VDH autosport met
veel vertrouwen de eerste wedstrijd op
Zandvoort gestart. Niet alleen is de BMW
de afgelopen maanden verder geoptimaliseerd, ook is een nieuwe sponsor gevonden
in de naam van Event Station uit Mijdrecht.
Eigenaar John den Hollander zal bovendien
plaatsnemen als tweede coureur naast
Peter van der Ham in het team van VDH
autosport, dat verder wordt ondersteund
door Bert van der Plas Sloopwerken, Ascol
Verzekeringen & Hypotheken, AEZ Leichtmetallräder en H. de Vos Elektrotechniek.
Afgelopen zaterdag nam VDH autosport deel
in de Sportklasse met een deelnemersveld van
maar liefst 49 raceauto’s! Dankzij een derde
plaats in de tweede race behaalde Peter in
het dagklassement de vierde plaats.
John den Hollander heeft zondags in de training zijn eerste echte testkilometers kunnen
maken als tweede rijder. Zijn rondetijden waren zeer goed te noemen en zijn erg hoopvol

voor de rest van het seizoen. Het programma
op zondag bestond verder uit twee sprintraces
en één hoofdrace van 60 minuten. Peter eindigde alle wedstrijden als derde, met als mooi
eindresultaat een podiumplaats.
Deze resultaten geven aan dat VDH autosport
voor een topklassering kan gaan in het kampioenschap. Wilt u graag meer informatie over
VDH autosport of heeft u interesse om lid te
worden van het raceteam, dan kunt u terecht
op de website www.vdh-autosport.nl.
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AUTO&MOTOR
Alfa Romeo Giulietta

Alfissima!
Alfa Romeo is een nieuwe weg ingeslagen. Na de MiTo als opvolger van
de 145 en 147 komt het merk nu met de opvolger van de vijfdeurs 147
en 156, de Giulietta. Vernoemd naar twee klassiekers uit de roemruchte
geschiedenis van het merk.
door michael reuling

Hoewel ik nog niet met een Chinees
merk als Landwind heb gereden,
valt met 99% zekerheid te zeggen
dat je vandaag de dag simpelweg
geen slechte auto meer kunt kopen.
Maar je merkt verschillen in de
passie die een autofabrikant meegeeft aan zijn modellenreeks. Één
van de merken die de smaak weer
helemaal heeft te pakken is Alfa
Romeo. Al jaren houdt passie voor
sportieve automobielen Alfa Romeo
staande. Met deze strategie heeft
het merk al een trouwe schare fans
om zich weten te verzamelen. Het
merk verkeerde lange tijd op het
randje van de afgrond. Hoewel de
Alfa 156 een zeer succesvol model
was, waren de modellen tussen de
156 en nieuwe MiTo niet geheel
succesvol. Het miste aan sportiviteit
en de sfeer van Alfa. Consumenten
en zelfs Alfisten bleven weg, verkopen daalden. Totdat de Italianen
gingen samenwerken met Maserati
en op de proppen kwamen met de
absoluut fabuleuze 8C Competizione (waarvan nu een prachtige
Spyder versie te bewonderen is op
de RAI). De 8C zorgde voor een
enorme boost voor het merk, Alfa
was weer hot. Op basis van de 8C
werd de MiTo getekend. Hoewel
velen daar nog hun vraagtekens
bij hebben, ademt de MiTo weer
ouderwets Alfa uit. Je stapt in en je
merkt binnen 100 meter al dat je
met een Italiaanse kilometervreter
onderweg bent. Het model verleid
je constant om het gaspedaal net
iets dieper in te trappen, terwijl je
al sturend volledige controle hebt
over de wendbare MiTo. Met dank
aan de Dynamic-modus.
Het was dan ook schrikken toen de
eerste foto’s getoond werden van de
Giulietta. Niet echt wat ik verwacht

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

foto's patrick hesse

had van Alfa. De neus is een beetje
plomp en de achterlichten hadden
ook op een Astra kunnen zitten.
Maar op het moment dat je oog in
oog staat met deze Italiaan, liefst
een wit of felrood exemplaar met
de juiste velgen (zoals deze demo),
snap je wat de ontwerpers voor
ogen hadden. Kijk eens naar de
oude Giulietta uit 1954 en je weet
direct waar de lijnen en de neus
vandaan komen. Jawel, wat mij betreft is ook dit weer een echte Alfa.
En meer mensen delen die mening.
Ik ken een aantal Alfisten, die tot
voort kort overwogen om over
te stappen naar een ander merk.
Simpelweg omdat ze het gevoel bij
Alfa verloren waren en het merk
geen geschikt model op de markt
bracht. Maar met de komst van
de Giulietta blijft er nog maar één
model over op de verlanglijst. Na de
8C is dat de wat meer betaalbare
Giulietta (vanaf € 23.950,-).
De Giulietta is een ruime auto en
is met een lengte van 4.35 meter
niet bepaald klein te noemen. Voor
mensen die iets langer zijn dan
1.90 meter is het verstandiger
voorin plaats te nemen in verband
met de aflopende daklijn. Voorin
geniet je van een mooi gelijnd
dashboard, uiteraard geheel anders
dan de Duitse concurrenten. Het
is wat minder logisch ingedeeld,
maar wel voorzien van de juiste
materialen. In plaats van drukknoppen koos Alfa ervoor om, net als
in de 8C, voor tuimelschakelaars
te gaan. Uiteraard vind je ook in
de Giulietta de DNA knop, waarbij
echte Alfisten deze standaard in
de D van Dynamic zetten om het
beste te halen uit hun Alfa. Diep
weggezonken in de lederen stoelen,
kun je al het bochtengeweld zonder
problemen aan. De 1.4 turbo MultiAir (170 pk) geeft je genoeg lol om
te genieten van elke rit. Belevenis
telt zwaarder mee dan bijvoorbeeld
de vernuftigheid van het navigatiesysteem.
De Giulietta is te krijgen met een
1.4 turbo (120 pk, B-label) en 1.4
turbo MultiAir (170 pk, A-label)
en verschillende dieselmotoren
met A-labels, te weten de 1.6 (105
pk) en 2.0 (140 en 170 pk). Allen
uitgevoerd met, jawel, start-stopsysteem. Wil je écht overkomen als
een bestuurder met een passie voor
Italiaanse automobielen, ga dan
voor de 1.7 turbo in Quadrifoglio
Verde uitvoering met maar liefst
235 pk. Daarmee knal je in 6,8
seconden naar de 100 km/u en heb
je ook geen start-stop-systeem. Tussen ons; dat systeem hoort eigenlijk
ook niet op een Alfa thuis, maar ja,
regeltjes. Op de AutoRAI kun je nu

kennis maken met de nieuwe optie
op de Giulietta, de TCT, voorzien
van Twin Clutch Technology; een
automaat met dubbele koppeling.
Het gereden demomodel was
geconfigureerd met een flink
aantal opties zoals knalrood leder,
sportpedalen en navigatiesysteem.
De meest aanwezige optie is het
lichtmetaal. De Turbina Titanio
meten maar liefst 18 inch. Veel
rubber heb je dan niet meer over
en dat merk je in het comfort. De
auto was daarnaast ook verlaagd,
voorzien van sideskirts, maar had
geen sportonderstel. Resultaat is
een nerveus gedragende auto bij het
wat snellere bochtenwerk. Wil je dat
voorkomen, kies dan écht voor het
sportonderstel. Looks zijn één ding,
maar fijn sturen is ook belangrijk.
De combinatie van het sportonderstel en iets grotere maat sloffen is
dan ideaal. Om het af te maken kun
je kiezen voor dubbele uitlaten.
Italianen staan bekend om hun
flamboyante gedrag, maar laten hier
en daar nog wel eens een steekje
vallen. Echter zit deze Alfa zeer
goed in elkaar. Voor hetzelfde geld
kun je een degelijke Duitser kopen,
waarvan je weet dat alles goed en
logisch in elkaar steekt. Maar zodra
je de motor van een Alfa start, voert
het merk je mee in de wereld van
de autoliefhebber. Genieten van
elke kilometer, alle negatieve zaken
vergeten. Jawel, ook deze Giulietta
bezorgt je het ‘Virus Alfa’.

Alfa Romeo Giulietta
Gereden versie:

Alfa Romeo Giulietta 1.4 turbo
MultiAir Distinctive
Vermogen: 170 pk
0-100: 7,8 s
Top: 218 km/u
Gemiddeld verbruik:

1 op 17,2 / 5,8 l/100km
Prijs gereden model:

€ 35.900,-

Alternatieven: Audi A3, Fiat
Bravo, Ford Focus, Lancia Delta,
Lexus CT, Opel Astra

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650388
www.vankouwen.nl

Auto nieuws
Grote Groene Paasshow bij Van Kouwen
Aansluitend aan de AutoRAI organiseren de Van Kouwen bedrijven
een grote paasshow van donderdag 21 april t/m 2e Paasdag 25
april. Als primeur zal de nieuwe
Kia Picanto in de showrooms in
Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer
staan, één van de zuinigste auto’s
in Europa met een vanafprijs van
€ 7.995,- en 7 jaar garantie.
Verder geeft Van Kouwen € 1000,-

extra inruil bovenop de taxatiewaarde bij aankoop van zowel een
nieuwe als een gebruikte auto.
Alle vestigingen met uitzondering
van Amsterdam West en Amstelveen zijn 2e paasdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook Fiat
Vermeij in Uithoorn, onderdeel
van de Van Kouwen Groep, heeft 5
'groene' modellen met extra voordeel en interessante financieringsmogelijkheden. Bij Opel kan er in
combinatie met de € 1000,- extra
inruil ook nog gebruik worden ge-

maakt van de 50/50 deal, waarbij
de helft van de auto pas over 2
jaar betaald hoeft te worden.
In de vestiging in Amsterdam
Zuidoost zal op 2e paasdag een optreden worden verzorgd door Ray
Klaassen, bekend van The Voice Of
Holland. Iedere offerte die tijdens
de Paasshow wordt gemaakt,
wordt beloond met de nieuwe
single van Ray Klaassen.
Voor meer informatie en openingstijden kunt u terecht op

www.vankouwen.nl
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Baambrugge
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Eerste Brede school activiteiten op de Hospitium-Afscheids-Wandeling
Antoniusschool feestelijk afgesloten
Het begint haast een traditie te worden, de Hospitium wandeling!

Ook dit jaar maakten wij weer een wandeling met vrijwilligers en
medewerkers. We kozen voor de Waver-polder, langs de dijk van de
Vinkeveense plassen, het Fort en via het natuurgebied het afgegraven
stuk polder door. Tot 1 uur die middag bleef het bewolkt, maar bij de
start van de wandeling brak de zon door. Er liepen 60 vrijwilligers en
medewerkers mee, voor velen bekend terrein, maar voor anderen een
onbekend stukje natuur!

Pasen groots gevierd
‘Wat een geweldig idee om het
Paasfeest zo te vieren, laagdrempelig én inhoudsvol. “Zomaar een
reactie van een bezoeker van de
paasdienst van 2010 in de Dorpskerk van Baambrugge.
Dit jaar willen we Pasen weer
uitgebreid vieren, voor iedereen.
Wat zijn we van plan? Het feest
begint niet in de kerk maar bij
goed weer op het dorpsplein naast
de kerk. Met koffie en paasbrood
willen we iedereen welkom heten
en uitnodigen de dienst in de kerk
mee te vieren. Ingrediënten van de
kerkdienst: liederen, muziek, het
evangelie, een kort woord waarin
de betekenis van het Paasfeest
wordt uitgelegd en het kerkkoor
dat enkele vertrouwde liederen
ten gehore zal brengen. Na afloop
is er een drankje en een hapje.
En u bent welkom, zondag 24
april, 10.00 uur, dorpsplein Baambrugge!

Mijdrecht

Paasviering in
gemeente ‘de Weg’
Pasen is feest, want Jezus Christus
is opgestaan! Op zondagmorgen
Eerste Paasdag 24 april om 10
uur wordt dit gevierd in Evangelie
gemeente ‘De Weg’ aan de Industrieweg 38F (boven Karwei) In
Mijdrecht. Met zang en prachtige
liederen – oude bekende en ook
nieuwe, eigentijdse – gezongen
door een kleine delegatie van
het koor van gemeente ‘de Weg’,
onder leiding van Wil Dollé.
U bent welkom om heerlijk mee
te zingen èn om te luisteren naar
de Paasboodschap van voorganger
drs. Steve van Deventer.
Er is oppas voor de kinderen en er
is koffie – niet alleen na de dienst
– maar ook vanaf half 10 voor
aanvang.

Van februari tot en met april heeft
in de Antoniusschool in De Hoef een
eerste cluster plaatsgevonden met
Brede school activiteiten.
In samenwerking met de buitenschoolse opvang van de Stichting
de Klimboom, de Hoefstek, en
Stichting de Baat zijn er uitdagende activiteiten gerealiseerd
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen van groep 1,2 en 3
hebben gewerkt met zang en dans.
De kinderen van 3,4,5,6 konden
zich opgeven voor Streetdance. De
oudere leerlingen ven groep 7 en
8 hebben een fotografieworkshop
gehad. Getracht is om ons aanbod
samen te stellen uit niet alledaagse
activiteiten waardoor er wellicht
nieuwe talenten ontwikkeld konden
worden bij onze leerlingen.
Deze doelstelling is volledig
behaald! Woensdag 13 april was

er een feestelijke afsluiting met
voorstellingen en een prachtige
tentoonstelling van alle activiteiten. Voor de peuterbroertjes en
zusjes was er ‘s morgens een leuke
voorstelling van een poppentheater
waarbij de kleuters van groep 1 en
hun ouders ook welkom waren. De
hele dag door waren er veel belangstellenden: ouders, opa’s en oma’s,
tantes en ooms, broertjes en zusjes.
De dames van de naschoolse opvang
de Hoefstek verzorgden een kopje
koffie of thee met wat lekkers in
hun prachtige lokaal.
De school was die dag bijna te klein
en gonsde van het enthousiasme.
Het was een mooi moment om te
ervaren hoe betrokken alle mensen
zijn bij de school en de kinderen.
Ons motto: De Antoniusschool een
dijk van een school werd weer
bevestigd.

De wandeling had nog een gouden
randje, twee van onze verpleegkundigen, Willy Steenbrink en Jeanne Langereis namen afscheid. Jeanne was al
een poosje gepensioneerd, maar Willy
Steenbrink nam deze maand de stap
naar haar pensioen. Natuurlijk was
het voor haar een bijzondere beslissing, want weggaan bij het Hospitium
is veel meer dan stoppen met werken.
Zoals Willy deze middag zei; ‘je bent
niet zo gauw weg bij het Hospitium’.
Deze wandeling werd dus gebruikt
om Willy en Jeanne officieel uit te
zwaaien! Na de wandeling sloten we
de middag af met een gezellig samenzijn bij één van onze collega’s in
Waverveen, op de prachtige Stoeterij
van de Familie van der Eijk. En ook

deze middag bleek de betrokkenheid
bij elkaar maar ook weer vanuit de
gemeenschap. De firma Reurings
Onroerend goed BV sponsorde namelijk het geheel, waarvoor wij erg
dankbaar zijn. Met de steun, hetzij
in natura, hetzij financieel, die wij
iedere keer uit onze gemeenschap
mogen blijven ontvangen, blijft het
Hospitium met al haar vrijwilligers en
medewerkers overeind en voelen wij
ons gedragen!
Willy en Jeanne hebben veel voor ons
Huis betekend, veel voor onze bewoners en de familie daaromheen, maar
ook voor de grote vrijwilligersgroep.
Zij waren mede de pioniers binnen de
palliatieve zorg in De Ronde Venen.
Wij zullen hen niet snel vergeten!

Kinderen helpen Kinderen feest op de Hoflandschool
Op vrijdag 15 april was het
groot feest op de Hoflandschool.
Het jaarlijkse Kinderen helpen
Kinderen feest werd druk bezocht.
De kinderen en hun familieleden
konden tal van activiteiten doen.
Rad van Avontuur, cijferbingo,
plaatjesbingo, spelletjes, hair
extensions, sleutelhangers maken,
tatoos zetten. Voor ieder wat wils.
Halverwege de avond was er een
spectaculair optreden van de leerlingen van groep 8 die in de week
daarvoor een workshop Indiase
dans hebben gevolgd.
Nieuw dit jaar was de veiling. Alle
groepen hadden een schilderij ge-

Peuterspeelzaal Klein
Duimpje naar de
boerderij
De peuters van Peuterspeelzaal Klein
Duimpje zijn deze week op bezoek
geweest bij een boerderij. Er waren
veel kleine dieren geboren waaronder een lammetje van 8 dagen. De
kinderen mochten het lammetje aaien
en hebben daarna nog een ritje gemaakt op een pony. In de hooischuur
kregen ze wat drinken en wat lekkers. De boer had nog hulp nodig met
het verzamelen van hooi in een hele
grote kruiwagen. Alle peuters hebben
hard meegewerkt! Ze mochten ook
nog op de tractor zitten. Na een leuke
ochtend gingen ze voldaan naar huis.

maakt en deze werden tijdens de
feestavond geveild. Het schilderij
van groep 4 heeft het meeste geld
opgebracht. De opbrengst van
deze avond wordt geschonken aan
Stichting Derde Wereld Hulp met
het project Tulip Garden. Tulip Garden is een weeshuis voor kinderen
die besmet zijn met het HIV/Aids
virus. De opbrengst van deze
avond zal binnenkort overhandigd
worden aan de medewerkers van
het project Tulip Garden waarna
zij een wens in vervulling kunnen
laten gaan door de aanschaf van
een koe en schapen.

Palmpasen Jozefschool
Op donderdag middag 14 april werd
er in groep 4 van de St Jozefschool
druk geknutseld aan de palmpaasstokken. Eerst hadden de juffen er
een uitleg over gegeven en wat de
betekenis is van de palmpaasstok.
Vrijdag morgen zijn de stokken
naar Maria Oord gebracht. De
bewoners van Vinkenoord werd ver-

Palmpasenverrassing in de Janskerk
Afgelopen zondagmiddag was er in de Janskerk weer een kinderkerkfeest,
die dit keer in het teken stond van Palmpasen.
De dienst begon buiten met een speciale verrassing...

rast door de kinderen die met hun
stokken en zingend binnen kwamen.
Ook de kliniek is bezocht en daar
zijn ook stokken achtergelaten. Na
de Palmpaasviering van zondag
hebben de eerste communicanten
en andere kinderen hun stokken
naar andere afdelingen van Maria
Oord gebracht.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Productie medewerker
(m/v), minimaal 32 uur
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: commercieel medewerker
binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Implementatie Specialist
Match-Online (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: bouwkundig werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Aann.mij. H.M. van
Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: ICT Service Desk Medewerker met groei ambitie
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoop Binnendienst
Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Service Medewerker Tankstation (oproepkracht)
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Projectassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Technisch / commercieel
medewerker binnendienst
Organisatie: Müller Martini Benelux
BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker customer
services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Administratieve duizendpoot
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerk(st)er Catering &
Showroom
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Bots huisdiervoeders
Organisatie: Bots' Huisdiervoeders
Plaats: Wilnis

Functie: Netwerk Specialisten /
Consultants (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ontbijt medewerker m/v
Organisatie: Hotel - Mijdrecht
'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Directiesecretaresse parttime en fulltime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker bediening
(m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht
'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker ICT support
Organisatie: Empower-U
Plaats: Schiphol-Noord

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 16
1

2

3

4

5

6

10
13

17

14

18

22
26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

39

44

48

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.
8

45

25

13

51

23

40

19

15

55

HORIZONTAAL:
1. Kustvaarder; 5. poetsartikel; 10. insect;
11. bloeiwijze; 12. keukengerei; 14. strelen;
16. Engelse ontdekkingsreiziger; 18. niemendal; 20. Griekse zegegodin; 22. eveneens; 23. troefkaart; 24. scharnier van een
hengsel; 25. salonheld; 27. vreemde munt;
29. korrelsneeuw; 30. geneeskrachtige
plant; 32. bontsoort; 34. gevuld; 35. dieren
op een boerderij; 37. strijkinstrument; 39.
de woorden van een lied; 42. gestold vleesnat; 44. tandglazuur; 46. bazar (Ind.); 48.
primitieve woning; 49. door middel van; 50.
strafwerktuig; 51. nuttigen; 53. op grote afstand; 55. gevoelig; 56. helikopterschroef;
58. argument; 60. grondsoort; 61. opstootje; 62. uiterst; 63. omdraaien.
VERTICAAL:
1. Uit cacao bereide lekkernij; 2. ent; 3.
voorzetsel; 4. loven; 6. nevelsluier; 7. liefkozing; 8. vuurwapen; 9. woede; 12. klapper; 13. lijn; 14. bovenste halswervel; 15.
niets; 17. vrouwelijk dier; 19. cijfer; 21. vervoermiddel; 26. litteken op de buik; 27.
kruiderij; 28. componist; 29. festijn; 31. plezier; 33. muil; 36. aantrekkingskracht; 37.
snaarinstrument; 38. ondersteboven; 39.
driekroon; 40. hoog bouwwerk; 41. Indische
vrucht; 43. blut; 45. trotse houding; 47.
herkauwer; 52. Europeaan; 53. groef; 54.
krachtig; 55. ver; 57. golfterm; 59. deel van
een schip.

Sudoku week 16
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.

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

5
9
7

8
2

Oplossing puzzels week 15
P
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O
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D

P
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E
R
U

HOLLAND

F
O
P
S
E
K
T

E
L
P
A
R
T

P
A
A
R
S
A
E

T
A
I
W
A
N

N
O
O
D
R
E
M
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M
O
I
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E

N
M
M
H
I
N
T

E
O
S
G
O
A

O
T
T
E
R
O
P

J
O
L
V
I
P

G
E
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A
A
M
T
E

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

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

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

5
4
6
1
3
9
7
8
2
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April 2011

Rabobank Amstel en Vecht

Waar komt u ons tegen?
Rabobank Amstel en Vecht is
betrokken bij veel sport- en
culturele evenementen in ons
werkgebied. De komende
maanden kunt u ons op de volgende plekken tegenkomen:
8 mei:

Ronde van Amstelveen

16 mei:

Avondvierdaagse Ouderkerk aan de Amstel
en Weesp/Muiden

23 mei:

Avondvierdaagse
Abcoude

24 mei:

Avondvierdaagse
Amstelveen

29 mei:

Wielerronde Weesp

2 juni

Family and Friends
tournooi MHC Weesp

2 en 4 juni:

Concours Hippique
Slotruiters in Abcoude

10 t/m 13
juni:

Weespers aan de Wand
in Weesp

10 en 11
juni:

Amstel Zomerfestival
in Ouderkerk aan de
Amstel

Onze bank
op Twitter
U kunt onze
bank nu ook op Twitter volgen:
www.twitter.com/RaboAenV

Rabobank duurzame
partner in Amstelveen
Rabobank Amstel en Vecht is
een van de duurzame partners
van de Gemeente Amstelveen.
Tijdens een klimaattop vorig jaar
hebben verschillende Amstelveense bedrijven en organisaties, waaronder onze bank, zich
verbonden om bij te dragen
aan een duurzaam Amstelveen.
Dat is met name gericht op
energiebesparing en reductie
van CO2-uitstoot. U vindt meer
informatie over de Duurzame
Partners op www.amstelveen.nl
Rabobank Amstel en Vecht

Uw mening telt
Wij zijn continu bezig met de verbetering van onze dienstverlening aan u. We willen
dan ook graag weten wat u vindt van onze dienstverlening, producten, bereikbaarheid, kwaliteit en snelheid en wat uw verwachtingen zijn voor de toekomst. Daarom
voert marktonderzoeksbureau Miles Research een klanttevredenheidsonderzoek voor
ons uit. Bent u klant bij Rabobank Amstel en Vecht en kennen wij uw e-mailadres? Dan
ontvangt u eind april per e-mail een uitnodiging van Miles Research voor ons klanttevredenheidsonderzoek. Hebben wij uw e-mailadres nog niet en wilt u wel graag
meedoen aan het onderzoek? Meld u dan aan via info@amstelenvecht.rabobank.nl
De resultaten van het onderzoek publiceren wij begin juni op onze website:
www.rabobank.nl/amstelenvecht

AED op onze kantoren
Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Als tijdens een hartaanval
niet direct wordt ingegrepen, staat één ding vast: het slachtoffer
overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een
Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot de overlevingskans met ca. 60%! Op bijna al onze kantoren is nu een AED
aanwezig. Dat is van buitenaf goed zichtbaar door de groengekleurde AED-sticker.

Fiets mee voor het goede doel
Op zondag 29 mei organiseren wij een fietsdag speciaal voor leden van Rabobank
Amstel en Vecht, Tour d’Amstel en Vecht. Met een wielrentocht van 100 kilometer voor
de sportievelingen en twee toertochten van 25 kilometer, die bijvoorbeeld ook erg
geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Alle tochten eindigen samen in Abcoude,
waar aan de Stationsstraat 13 een Raboplein wordt ingericht met springkussen,
poffertjeskraam, fietsspel en picknicktafels. De inschrijfkosten van € 6 per persoon
komen geheel ten goede van Alpes d’HuZes. Meer informatie over de fietsdag vindt
u op www.rabobank.nl/amstelenvecht

Alpes d’HuZes: opgeven is geen optie
Op donderdag 9 juni 2011 fietst het Klantenteam Rabobank Amstel en Vecht de Alpe
d’Huez op ten bate van KWF Kankerbestrijding. Deze tocht, genaamd Alpes d’HuZes,
vindt ieder jaar plaats. Ons team bestaat uit vijf klanten en drie medewerkers van onze
bank. Samen staan zij garant voor minimaal 35 beklimmingen en willen zij € 30.000
ophalen voor het goede doel. Natuurlijk is onze bank een van de sponsors van dit
team. Wilt u het team ook sponsoren? Kijk dan op www.rabobank.nl/amstelenvecht

Ronald McDonald Business Breakfast
Rabobank Amstel en Vecht is mede-oprichter van het Ronald McDonald Business
Breakfast. Dit is een stichting die maandelijks ontbijtsessies organiseert voor ondernemers in de regio met als doel geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis van
het AMC. Een mooie gelegenheid voor ondernemers om hun zakelijke netwerk uit te
breiden én bij te dragen aan de ondersteuning van het Ronald McDonald Huis. Reden
voor onze bank om daarbij te zijn! Bent u ondernemer en wilt u ook eens deelnemen
aan zo’n ontbijt? Aanmelden kan via www.businessbreakfastamsterdam.nl
Postbus 92

1180 AB Amstelveen

(020) 454 80 00

info@amstelenvecht.rabobank.nl

Geeft uw
huis rust?
‘Een huis moet
rust geven’, dat is
het idee!
De Rabobank begrijpt als geen
ander dat de toekomst aan
veranderingen onderhevig is
en dat u een hypotheek nodig
heeft die daarop is ingesteld.
Het advies van de Rabobank is
daarom een totaaladvies, gebaseerd op uw totale financiële
plaatje. Meer informatie? Kijk op
www.rabobank.nl/rust

Direct zelf uw
bankzaken regelen
Wilt u een vervangende pas
aanvragen, een incasso laten
terugboeken, een adreswijziging doorgeven of van uw
huidige bank overstappen naar
de Rabobank? Dat kunt u direct
zelf regelen op www.rabobank.
nl/amstelenvecht. Onder het
kopje ‘Hoe kan ik…?’ vindt u een
overzicht van de meest gestelde
vragen van klanten. Staat uw
vraag er niet tussen? Neem dan
gerust contact met ons op via
(020) 454 80 00 (voor particulieren) of (020) 454 82 00 (voor
bedrijven).

Word jij de Rabobank?
Regelmatig zijn wij op zoek
naar nieuwe, gemotiveerde
collega’s. Kijk onder het kopje
‘vacatures’ bij onze bank op
onze website:
www.rabobank.nl/amstelenvecht

www.rabobank.nl/amstelenvecht

Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Marthahoeve 3, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6
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