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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 13 maart 2010

• Modeshow bij Lutz Fashion, Vinkeveen
• Kaartavond in De Springbok, De Hoef
• Zending/zangdienst, Hervormde kerk,
Vinkeveen

Zondag 14 maart 2010

• IVN Excursie naar Gunterstein, vertrekken
bij Spoorhuis Vinkeveen

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

Boer Hans en zijn Audrey openen Kom in de Kas
Zaterdag 27 maart a.s. vindt ook in De Ronde Venen weer Kom in de Kas plaats, de open dag van de glastuinbouw. Diverse deelnemers zetten de deuren van hun kas open voor het publiek. Dit jaar wordt de opening verricht
door ‘Boer Hans’ Weijs, bekend van het TV-programma 'Boer zoekt Vrouw'. Hans wordt vergezeld door vriendin
Audrey, voor wie op deze dag bij gerberakwekerij Van der Wilt een nieuwe gerberavariant wordt gedoopt. Aan het
programma, dat duurt van 10.00 tot 16.00 uur doen verder mee Zorgtuinderij W. Koolhaas, Karin Dierendonck,
Maatschap Vlasman, Manege-pensionstal Lucky Stable en R. Oudshoorn.

Nog geen naam voor nieuwe gemeente

Voorbereiding herindeling van start
De gemeenteraad van De Ronde
Venen ging tijdens de vergadering
van donderdag 4 maart jl. akkoord
met een plan van aanpak voor de
voorbereiding op de gemeentelijke
herindeling van Abcoude en De
Ronde Venen. Nadat de Tweede
Kamer besloten had het voorstel
tot herindeling als niet controversieel op de agenda te plaatsen,
wordt er van uitgegaan dat de
herindeling per 1 januari 2011 een
feit zal zijn. Hoog tijd dus dat de
beide gemeenten afspraken gaan
maken hoe die nieuwe gemeente
er uit moet gaan zien.
door piet van buul

De manier waarop zo’n herindeling
geregeld moet worden is wettelijk
vastgelegd in de wet Arhi (Algemene
Regels HerIndeling). Op grond van
artikel 79 van deze wet wordt aan

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

de gemeentebesturen opgedragen
om er voor te zorgen dat alles netjes
geregeld wordt. Vandaar een Plan
van Aanpak. In dat plan zijn allereerst de algemene doelstellingen
geformuleerd. Daar wordt ondermeer
in aangegeven dat er een gemeente

moet komen die zelfstandig kan
opereren, voor een optimale dienstverlening kan zorgen en voldoende
bestuurskracht kan ontwikkelen. Een
gemeente waarin groen, leefbaar en
vitaliteit kernbegrippen zijn. Omdat
het hier lees verder op pagina 3

LUTZ FASHION SHOW
M/V ZATERDAG 13 MAART

Herenweg 43-45, Vinkeveen, info@lutz.nl
Dinsdagavond vaste koopavond, www.lutz.nl

LUTZ

Zaterdag 27 maart
Kom in de Kas
in De Ronde Venen

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Modeshow én voetbalclinic bij Wouda Fashion in Wilnis.
2		

DE GROENE VENEN

Op een drukbezochte klantendag van
Wouda Fashion in Wilnis is zaterdag
jl. de nieuwe collectie dames-, herenen kindermode geshowd. Verdeeld
over de dag vonden drie modeshows
plaats, waarbij het publiek kon kennismaken met de nieuwe voorjaarscollectie van Wouda. Een deel hiervan
betrof de sportkleding van Monta,
waarvoor voetballer Edgar Davids de
promotie doet. Davids was samen met
straatvoetballers Djuric Ascension en
Wasi Malik naar Wilnis gekomen om
een voetbalclinic te geven aan de ruim
70 kids uit het klantenbestand van
Wouda. Die vonden het geweldig om
een balletje te trappen met Davids.
Toen ze daarna een gesigneerde voetbal mee naar huis mochten nemen,
kon de dag helemaal niet meer stuk.
foto's rob isaacs & patrick hesse
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vervolg van voorpagina
twee gemeenten betreft die nogal
verschillen van omvang, wordt nog
nadrukkelijk vastgelegd dat de fusie
op basis van gelijkwaardigheid zal
plaatsvinden
Er moet in korte tijd flink wat geregeld worden want op 1 januari moet
een nieuwe gemeentelijke organisatie klaar staan om de activiteiten
van de beide huidige gemeenten
naadloos voort te zetten. Dan gaat
het onder meer over harmonisatie
van beleid, regelgeving en werkprocessen, over de huisvesting, over
personeel en organisatie, over de
financiën, de dienstverlening en het
kernenbeleid. Er wordt ook bekeken
of er een nieuw gemeentehuis moet
komen.
De procedure wordt uitgevoerd in
een projectorganisatie waarin de
taken verdeeld zijn in een aantal
werkgroepen. Ook voor de gemeenteraden is een rol weggelegd.
Zij moeten er voor zorgen dat de
eventuele benodigde kredieten

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
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beschikbaar komen, dat er een
dienstverleningsconcept op tafel
komt, Dat het kernenbeleid wordt
omschreven en dat er een globale
visie op de nieuwe gemeente wordt
gegeven. Ook staat de naamgeving
van de nieuwe gemeente op het
lijstje van taken. In de loop van de
komende maanden zal het fractievoorzittersoverleg namens de raden
de voortgang in de gaten houden,
adviseren en zo nodig zaken aan de
raad voorleggen.

Geen nieuwe naam
Na maandenlange discussie, na
inspraak van de burgers en na advisering van een speciale adviesgroep
waren er vier mogelijke namen
voorgesteld. Al eerder was duidelijk
dat de gemeenteraad van De Ronde
Venen niet van plan was om die aanbevelingen over te nemen. Tijdens
de laatste raadsvergadering werd
door de fracties van CDA, Ronde
Venen Belang, VVD, ChristenUnie/

SGP, D66 en VVW een amendement
ingediend met daarin het besluit om
de naam De Ronde Venen te handhaven. Men schuift vervolgens de hete
aardappel door naar de nieuwe raad,
die na de fusie alsnog kan besluiten
een andere naam te kiezen. De
fractie van De Combinatie was hier
fel op tegen. Ze vonden dat hiermee
geen recht gedaan werd aan de
gevoelens die in Abcoude leven. De
fractie kreeg echter geen enkele
steun van de andere raadsleden.

Motie over Groot Mijdrecht Noord verworpen

Wezenloos debat in de gemeenteraad
De gemeenteraad van De Ronde Venen is een kleurrijk gezelschap. De drieëntwintig zetels zijn verdeeld over maar
liefst acht partijen. Drie daarvan vormen samen een coalitie en hebben ook de wethouders geleverd. Gedurende
de afgelopen vier jaren hebben de dames en heren er meermalen voor gezorgd, dat de vergaderingen meer leken
op een Poolse Landdag dan op het bedrijven van ordentelijke politiek. Die drie coalitiepartijen zijn het zelden met
elkaar eens. En het komt herhaaldelijk voor dat het college van B&W meer steun krijgt van de oppositie dan van
de eigen coalitiepartijen. Afgelopen donderdag werd er weer eens een tenenkrommende vertoning opgevoerd.
door piet van buul

Het ging ditmaal om de Polder Groot
Mijdrecht Noord. Na jarenlange discussie, vele plannen, geldverslindende
externe onderzoeken en bezwaarprocedures en nadat verschillende
gedeputeerden van de provincie er
hun tanden op hadden stukgebeten,
is vorig jaar de knoop doorgehakt.
De provincie besloot een streep te
zetten onder de plannen om delen
van de polder onder water te zetten.
Men viel terug op een oud plan, het
zogenoemde Plan de Veenen, dat
al eerder was vastgesteld. Realisatie van dit plan zou in overleg met
de gemeente en met de bewoners
geschieden. De gemeente ging achter
de bewoners staan en eiste dat bewoners, die zouden moeten vertrekken uit het gebied, dat op basis van
vrijwilligheid zouden kunnen doen.
Geen gedwongen onteigening dus.
Het overleg liep echter stuk, de gemeente trok zich terug uit het overleg
en de provincie ging door. Die laatste
heeft onlangs een schetsontwerp van
het gebied aan de bewoners gepresenteerd. Hieruit blijkt dat een aantal
bewoners inderdaad moet verhuizen.
De provincie wil het overleg met deze
bewoners nog tot 2013 voort zetten.
Dan zal beslist worden of er alsnog
tot onteigening zal worden overgegaan.
Motie
Tijdens de raadsvergadering van 4
maart jl. kwam de fractie van Ronde
Venen Belang, gesteund door het
CDA, met een motie. Hierin werd het
college opgedragen een brief naar
de provincie te sturen om nogmaals
te wijzen op het standpunt dat de
gemeente De Ronde Venen tegen
onteigening is en dat vastgehouden

moet worden aan het principe van
vrijwilligheid. De indieners van de
motie, beiden lid van de coalitie,
hadden echter nagelaten de kwestie
vooraf even met hun wethouder kort
te sluiten, zodat een nogal vreemde
discussie ontstond. Coalitiegenoot
VVD vond de motie volstrekt
overbodig, omdat het standpunt van
de gemeente ruimschoots bij de
provincie bekend is. D66 en De Combinatie wezen er nog eens op dat de
gemeente zich uit het overleg heeft
teruggetrokken, maar in het verleden
meerdere malen een duidelijke positie bepaald had. ChristenUnie/SGP
vond dat ook en dacht dat zo’n brief
meer kwaad dan goed zou doen. Verder waren enkele fracties van mening
dat er in de overwegingen, genoemd
in de motie allerlei dingen bijgehaald
werden die er niet in hoorden. Nadat
wethouder Lambregts nog eens helder had uitgelegd dat het sturen van
de gevraagde brief volkomen zinloos
was, werd de vergadering geschorst
om enkele fracties de gelegenheid te
geven zich nog te beraden.
Verwarring
Na de schorsing lag er opeens een
nieuwe motie waarin in een paar zinnen werd gerefereerd aan de brieven
van de provincie aan de bewoners en
waarin het college werd opgedragen
het Rondeveense standpunt nogmaals
aan de provincie duidelijk te maken.
Deze motie was opnieuw ondertekend door Ronde Venen Belang en
CDA, maar nu ook door Gemeentebelangen en VVW. In de discussie bleek
opeens ook de ChristenUnie/SGP
het zenden van een brief wel een
goed idee te vinden. Toen vervolgens
ook de wethouder zich niet verzette

tegen het zenden van een brief was
de verwarring compleet. Inmiddels
leek het er op dat de motie een nipte
meerderheid zou krijgen. Vervolgens bedacht men zich dat een zo
verdeelde stemming bij de provincie
ook geen sterke indruk zou maken.
Opnieuw schorsing dus en terug naar
de achterkamertjes om te kijken of
men alsnog op één lijn kon komen.
Na de schorsing meldde Ronde
Venen Belang dat ze de motie wilden
handhaven en liet het CDA weten
de motie niet langer meer te zullen
steunen. Na zo’n mededeling moet
dan altijd nog afgewacht worden wat
dat dan precies betekent, omdat het
binnen het CDA niet ongebruikelijk
is om verdeeld te stemmen. Zo ook
nu. Tijdens de stemming bleven twee
van de vijf CDA-ers zitten om tegen
de motie te stemmen. De andere drie
verlieten de zaal en stemden niet
mee. De motie werd verworpen en
er gaat géén brief van de gemeente
naar de provincie.
Weinig vertrouwen
Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen bleek dat veel mensen
weinig vertrouwen in de politiek
hebben en niet gaan stemmen. In De
Ronde Venen en Abcoude vinden de
verkiezingen pas in november plaats.
Er is dus nog tijd voor de politieke
partijen om zich ernstig te beraden
over de manier waarop men op
lokaal niveau politiek wil bedrijven.
Gevreesd moet worden dat de onvoorspelbare en vaak inconsequente
opstelling van sommige raadsfracties
de politiek niet dichter bij de burgers
zal brengen. Die burgers verdienen
beter.
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De redactie ontving de volgende
rectificatie inzake de oprichting
van het G-Team van Argon.
“Ere wie ere toekomt”
Op 1 maart werd Frits Hennipman
door onze burgemeester bij Argon
voorzien van een Koninklijke
Onderscheiding wegens zijn inzet
als coach van het G-team en club
scheidsrechter bij Argon. Tijdens
en na de huldiging van Frits Hen-

nipman is in de media abusievelijk
de indruk gewekt dat Frits in 1993
de oprichter zou zijn geweest
van het Argon G-team. Dit berust
echter op een misverstand. Frits
Hennipman is vanaf 1993 betrokken bij Argon als scheidsrechter
en heeft de leiding van het G-team
op zich genomen vanaf 2006. De
grondlegger van het gehandicaptenvoetbal bij Argon was Chris de
Boer uit Mijdrecht. Samen met

Piet Pauw heeft hij deze toen
nieuwe voetbaltak bij Argon in
1993 handjes-en-voetjes gegeven.
In 2006 zag Chris zich echter
genoodzaakt het leiderschap
aan Frits over te geven wegens
gezondheidsredenen.
Chris de Boer is opgenomen in de
Ereledenlijst van Argon wegens
zijn 13 jaar lange inzet en betrokkenheid inzake het G-team.

Luistervink
Als er een lam over
de dam is...
Aan het einde van de zomer ben ik
er klaar voor. De lange herfst- en
winteravonden. De open haard
brandt en kaarsjes verlichten de kamermuren en twinkelen op de tafel
waar het glaasje half vol is en de
zoutjes gretig aftrek vinden. Zeker
deze winter was het aanzien meer
dan waard. Wat is het lang geleden
dat er zo veel sneeuw viel en zo vaak
geschaatst kon worden. Wat konden
we weer mopperen op de N.S. die
niet kon voorkomen dat treinen zo
maar weer een paar minuten te laat
vertrokken. Lekker tegen het weeradvies in toch in je auto stappen en
naderhand flink zeuren dat je uren
deed over een traject dat je normaal
gesproken in twintig minuten slecht.
Ik heb het zelf eens aan den lijve
mogen ondervinden. Na afloop van
Heerenveen-Ajax lag er een meter
sneeuw en ploegden we vanaf Heerenveen naar Mijdrecht. We hadden
wel voorzorgsmaatregelen genomen. In de vorm van een ferme fles
Beerenburg. Doodvriezen zouden
we beslist niet. Na uren kwamen we
veilig thuis. Vanuit onze woonkamer
kijken we uit op de Kerkvaart. Wat
een dolle pret was het al die kleine
mensjes te zien schaatsen. Of op
het buikje op de slee en roets naar
beneden. Gezinnen vonden elkaar
op het ijs of in de sneeuw. Prachtig.
Toch kreeg ik er lichtelijk de P. in
toen ik afgelopen week opnieuw
de ruiten van het automobiel moest
krabben. De kwinkslagen over en
weer na meelijdende buren hoor je
niet meer. Ik ben dus niet de enige
die de winter zat is. Nu het boven
nul is kom ik weer wat vaker in de
tuin. Het wonder dat toch echt ieder
jaar plaats vindt begint zich weer
te voltrekken. Het begint bij een
bolletje, een sneeuwklokje (weer
sneeuw), gewoon een uitbottende
tak. Vogels beginnen weer te fluiten,
het mensdom lijkt weer op te veren.
De vissen die mijn vijver bevolken
komen al weer wat naar boven.
Tijdens de winter liggen ze onbeweeglijk op de bodem maar zodra
het voorjaar zich aandient dobberen
ze naar de oppervlakte. De eerste
aanvaring met heer Reiger heb ik
al weer gehad. Het lijkt wel of die
nog wat moet inhalen maar kras
op, niet in mijn vijver. Ik heb al een
blik op de tuinmeubelen geworpen.
Nog even en het spul gaat weer in
de lak en in de tuin. Nog even en het
is weer tijd voor braaivlees, het glas
wijn dat de afgelopen tijd binnen
is gedronken staat dan weer op de
tuintafel. Het praatje met buur zit
er weer aan te komen, even lekker
over de coniferenhaag of schutting.
Het eerste kievitsei, de discussie
rondom dit gebeuren, echt lekker
Nederlands. Lammetjes dienen zich
weer aan. De lange winteravonden
mogen dan sfeervol en genoeglijk
zijn, het naderende voorjaar heeft
ook wel wat. Het wandelen wordt
wat plezieriger, de fiets komt weer
te voorschijn, welk blij vooruitzicht
dat mij streelt. Laat maar komen dat
voorjaar, ik ben er klaar voor.
Luistervink
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Kort Nieuws

IVN-excursie Guntherstein

De Ronde Venen

De IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn verzorgt op zondag 14 maart
2010 een excursie naar de Ridderhofstad Guntherstein in Breukelen. Ook
dit keer zal de jonkheer voor deze speciale gelegenheid de privé binnentuin openstellen. Er zal samen met de IVN natuurgidsen worden gekeken
naar stinzeplanten die in maart al volop in bloei staan. Verder wordt
gekeken en geluisterd naar vogels, die op het landgoed uitbundig hun voorjaarsliederen ten gehore brengen. Ook de uitlopende knoppen van bomen
en struiken worden bekeken en besnuffeld. Voor de liefhebbers wordt door
een van de gidsen verteld worden over de historie van de Ridderhofstad
Guntherstein.

Horizon over
Verhulde waarheid
Zondag 14 maart zendt Horizon
van 9 tot 10 uur het tweede deel
in de serie ‘Verhulde waarheid’uit.
Dit keer over de waarheid van God,
belicht door bijbelse verhalen en
door filosofie. De uitzending wordt
herhaald van 17 tot 18 uur. Aan de
discussie nemen deel: Peter van
Golen, Vinkeveen, Trijnie Korver,
Mijdrecht, dr. Coen Stoll, Wilnis en
pastor Wim Vernooij, Vinkeveen.
Horizon is te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

Vinkeveen

Lezing over het
oude Egypte
Het Oude Egypte met zijn hiërogliefen, mummies, tempels en
graven blijft fascineren gezien de
niet aflatende stroom films en boeken over dit onderwerp. Vooral de
Oud-Egyptische godsdienst is van
invloed geweest op het oude Israël. Ds. Harold Oechies, predikant
in Uithoorn neemt ons mee naar
deze oude cultuur op woensdag
17 maart a.s. van 20.00 – 22.00
uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur)
in het Ontmoetingscentrum achter
de Geref. Kerk, Herenweg 253 te
Vinkeveen. Zie ook:

www.gereformeerderkerkvinkeveenwaverveen.nl

Vinkeveen

Zending/zangavond in
Hervormde Kerk
Op zaterdagavond 13 maart wordt
er een zending/zangdienst gehouden in de Hervormde kerk aan de
Herenweg 201 in Vinkeveen.
Dit is een avond die in het teken
zal staan van zending en zang.
Zendingswerker Thera van Dam
zal iets over haar werk in Kosovo
vertellen. Het gemengd koor
Hiddai en het kinderkoor Ismaél
beide afkomstig uit Wilnis zullen op deze avond een optreden
verzorgen.
De avond begint om 19.00 uur
en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Mijdrecht

Mattheus Passion bij
Passage
Donderdagavond 25 maart komt
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Mijdrecht
weer bij elkaar in gebouw Irene aan
de Kerkstraat in Mijdrecht. Dirk Jan
Warnaar komt deze avond verzorgen
met muziek en schilderijen over de
Matteus Passion van Bach.
Het belooft een inspirerende avond
te worden. Gasten zijn hartelijk
welkom, de zaal is open om 19.45
uur en de koffie staat klaar.

Beestachtig leuke prijzen bij Super de Boer
De afgelopen weken stond Super
de Boer in het teken van de dierentuinactie. Tijdens deze actie kon er
meegedaan worden aan de kleurwedstrijd en er was een dierentuinquiz die opgelost kon worden.
Er konden natuurlijk weer mooie
prijzen verdiend worden en het
aantal inzendingen was dan ook
enorm groot.
Afgelopen zaterdag was het zover,
voor de prijswinnaars was het
een spannende ochtend. Pascha
Luneborg, Dounia Zemouri en Sumire Iwasaki kregen hun prijs voor
mooiste kleurplaat overhandigd van
Monique, geassisteerd door een
levensechte olifantenknuffel en een

berenknuffel. Zij hadden twee dierentuinvouchers gewonnen en een
Big Headz knuffel met iets lekkers
erbij. Ook Quinn Hartsink, Nova
Ploum en Dorja hadden gewonnen,
maar konden niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn.
Mark Lugtmeijer had de dierentuinquiz helemaal goed ingevuld en won
dierentuinvouchers voor het hele
gezin en twee Big Headz knuffels
met iets lekkers.
Alle kinderen ontzettend bedankt
voor het meedoen met de kleurwedstrijd en de quiz!
Heeft u uw spaarkaart nog niet vol?
Tot zaterdag 13 maart kunt u nog
zegels sparen.

Vertrek om 14.30 uur uit Vinkeveen bij het Spoorhuis aan het Spoorplein
aan de Demmerik. De deelnemers rijden zoveel mogelijk gezamenlijk. Aanvang van de excursie op het landgoed 15.00 uur. De excursie is gratis voor
IVN-leden en -donateurs. Andere deelnemers betalen € 1,25.
Warme kleding, laarzen of stevige schoenen en een verrekijker meenemen.
Belangstellenden kunnen zich voor deze excursie aanmelden bij Nel Bouwhuijzen, telefoon 0297-261982 of Riet de Bruijn, telefoon 0297-263115.
foto panoramio/michiel konst

Leerlingen VLC illustreren materiaal voor stichting omgaan met pesten
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs lopen tijdens hun schoolloopbaan een of meerdere maatschappelijke stages. Eva Straver,
Eveline Ysenbout, Steffi Karayaneva en Pieter Hoogewerf van het
Veenlanden College kozen voor een
creatieve stage bij stichting Omgaan
met Pesten. Zij volgden een workshop om zich meer te verdiepen
in het pestprobleem en de aanpak
van deze stichting. Begeleid door
Mirelle Valentijn (docent en trainer
van de stichting en coördinator van
de landelijke werkgroep) illustreren
zij materialen die worden ingezet
tijdens training en projecten met
kinderen en jongeren. Deze materialen worden bijvoorbeeld ingezet
tijdens buitenschoolse groepstrainingen waarin deelnemers werken

aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ook worden deze materialen
gebruikt tijdens het werken met
klassen waar een negatieve sfeer
is en of gepest wordt. Stichting
Omgaan met Pesten werkt aan een
positieve sfeer in groepen waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en
opkomt voor zichzelf en een ander.
In april worden de eerste materialen als proef ingezet in de nieuwe
trainingsgroepen die weer van start
gaan met een sta sterk training,
bedoeld voor kinderen van 8 tot 10
jaar, tieners vanaf 10 tot en met 12
jaar en jongeren vanaf 12 tot en
met 17 jaar (middelbare school) die
te maken hebben met het pestprobleem, niet sociaal weerbaar zijn
en/of niet sociaal vaardig zijn, of
faalangstig. De deelnemers leren

Van Rijn Racing goed
op dreef in België

opkomen voor zichzelf door middel
van direct toepasbare handvatten
en leren omgaan met onaangename
situaties zoals: non-verbaal, verbaal
en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, roddelen. Zij leren
hen angsten overwinnen. De training
bestaat uit 10 bijeenkomsten van
1,5 uur. Bij de training horen ook
een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten. De training voor deelnemers van 12 t/m 17 jaar wordt
gegeven in samenwerking met Stichting de Baat. Voor meer informatie
over de activiteiten van stichting
omgaan met pesten, de trainingen en
aanmelden kunt u contact opnemen
met: Mirelle Valentijn 0297 – 27
46 05 praktijkvoorlevensgeluk@
kpnplanet.nl. Ook vind je informatie
over pesten en deze training op:

Zondag jl. kon Van Rijn Racing zich
meten met de concurrentie op het
Duivelsbergcircuit in Maasmechelen
(B), tijdens de eerste race in 2010.
De techniek liet Van Rijn ditmaal
niet in de steek en de gedane aanpassingen aan de rallyrace wagen
wierpen hun vruchten af. Bij elke
manche werd de start gewonnen en
er werd zelfs een vierde tijd geklokt
in de eerste heat!
De eerste manche moest Van Rijn
aan de buitenkant starten, maar bij
het doven van de rode lichten was
de Cordoba wel als eerste weg!
Een klein gaatje werd gelaten in de
eerste bocht. Dit werd benut door
Remans, die zijn Fiësta binnendoor
stak en zo de koppositie overname.
Vervolgens werd de tweede plaats
niet meer afgestaan door Dennis
van Rijn. Er werd een knappe vierde
tijd gezet. Op dat moment was Van

www.omgaanmetpesten.nl,
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en
www.stichtingdebaat.nl
Op de foto zie je een trotse Eva en
Eveline met de eerste spelkaartjes
van het spel “ik denk me sterk” dat
zij hebben mogen vormgeven.

Rijn de beste Nederlander in het
klassement. Een grote stap richting
de finales was gezet. Door de vierde
plaats in de eerste manche, moest
Dennis rijden tegen een paar sterke
tegenstanders. Ook deze hadden het
nakijken met de start. Met enkele
meters voorsprong nam Dennis
meteen de jokerlap, een alternatief
stuk circuit dat elke deelnemer
eenmaal moet afleggen. Meteen
kon de Cordoba op de achterbumper
worden gezet van de Belg Vleesschouwers. Deze verslikte zich net
voor het opgaan van de Duivelsberg
en kwam dwars voor de SEAT te
staan. Enkele kostbare secondes
gingen verloren, omdat Dennis van
de ideale racelijn moest wijken. De
tijd kon niet verbeterd worden en
een achtste plaats was zijn deel. Wel
werd er al een startbewijs bemachtigd voor minimaal de B-finale.
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Kleding- en Speelgoedbeurs Kort Nieuws
De Hoef
Vlinderbos
Op zaterdag 27 maart vindt op de Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis weer de
jaarlijkse Kleding- en Speelgoedbeurs plaats. De school verandert op die dag
voor even in een grote winkel waar allerlei koopjes te halen zijn. Er worden
naast (tweedehands) kinderkleding (maat 92 t/m 176), (buiten)speelgoed,
boeken, skates, schaatsen, kinderfietsen en kinderCD’s e.d. verkocht. Voor de
kinderen is er een video- en kleurhoek. Wie spullen voor de verkoop wil aanbieden kan tot woensdag 24 maart informatie en een klantnummer opvragen op emailadres; beurs@vlinderbos.nl. Wacht niet te lang met de aanvraag, want het
aantal klantnummers is beperkt! De beurs duurt van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Van de opbrengst is 60% bestemd voor de verkopers en 40% voor de school.
Spullen die niet worden verkocht, kun je schenken aan het goede doel (Kindertehuis in Hongarije). Het adres van de school is Veenweg 117A in Wilnis.

Vier keer goud voor GVM’79 acrogym

Vriendjes en
vriendinnetjesdag bij
Tennisvereniging
De Ronde Vener

Regiokoor bekoort massaal opgekomen publiek
Afgelopen zondag trakteerde het vijfjarige Regiokoor het publiek op een
flonkerend concert. Ruim vijfhonderd bezoekers genoten van een gevarieerd
optreden dat onder leiding stond van dirigent Gert. J. Hans. Hoogtepunt mag
de uitvoering van het Requiem van Mozart worden genoemd. Ondersteund
door een orkest bestaand uit strijkers en koperwerk en solisten liet het koor
horen in vijf jaar naar een niveau gegroeid te zijn dat het beluisteren meer
dan waard is. Uit de reacties van het massaal opgekomen publiek mag worden opgemaakt dat het koor volop waardering oogstte. Momenteel worden
plannen uitgewerkt voor een vervolg, wel is nu al zeker dat het koor in
december tijdens een speciaal kerstconcert opnieuw te beluisteren zal zijn.

Horangi op internationaal
wushu festival 2010
demonstratiesport omdat het erg
veelzijdig is. Er komen veel aspecten
in voor zoals beheersing, snelheid en
balans. Andere elementen waren het
sparren (tweegevecht met bescherming en onder begeleiding van een
scheidsrechter), trappen op een
trapkussens met veel gesprongen
tehcnieken en poomse (stijvorm).
De kinderen brachten een komische
noot in het stuk door een nogal arrogante tegenstander een pak rammel
te geven. Dion Nijhuis zorgde letterlijk voor een hoogtepunt door zich
op een teamgenoot af te zetten en
op ongeveer 2,5 meter hoogte een
plankje te breken.
Meer informatie over het demonstratieteam en over Horangi taekwondo is te vinden op de website

foto monique smit

Omdat de politie rekening hield met een gewelddadig treffen, startte zondagavond 7 maart jl. een Burgernetactie en werd gevraagd uit te kijken naar
verplaatsingen van (groepen)voetbalsupporters in De Ronde Venen, Breukelen
en Maarssen. Het zou gaan om een treffen tussen Ajax- en FC Utrecht-supporters in een gebied ten noorden van Utrecht, mogelijk in de omgeving van
Mijdrecht, Maarssen of Breukelen. In Utrecht stad werden op diverse locaties
politiemensen ingezet om de dreiging te minimaliseren en een concentratie
van personen/supporters te voorkomen. Dit had het beoogde effect. Na bijna
een uur werd de Burgernetactie afgesloten met de mededeling dat er geen
onregelmatigheden waren geweest en dat alle deelnemers werden bedankt
voor hun alertheid.

Tennisvereniging De Ronde Vener
organiseert op zondag 21 maart
a.s. een open dag voor de jeugd van
5 t/m 17 jaar. Er wordt gestart om
10.00 uur en het duurt tot ongeveer
13.00 uur. Iedereen is welkom om
kennis te maken met tennis, of je nu
lid bent of niet.
Je kunt je inschrijven per e-mail
via tec@tvdrv.nl, maar je kunt ook
gewoon om 10.00 uur langskomen.
Heb je geen racket, dan zijn er tennisrackets aanwezig. Wil jij weleens
weten hoe het gaat bij ons op de
tennisclub, kom dan gerust langs om
te tennissen en neem een vriendje of
vriendinnetje mee. Onze tennisleraar
Ruud van der Helm is deze dag ook
aanwezig en gaat o.a. verschillende
tennisoefeningen met jullie doen.
Ook zijn leden van de jeugdcommissie aanwezig, om vragen te beantwoorden over het reilen en zeilen
van onze club.
Mochten jullie eerder vragen hebben, bel dan gerust met Anja Pauw,
287530 of Karin Marsen, 274539.
En natuurlijk wordt er voor de jeugd
voor drinken en wat lekkers gezorgd.
Hopelijk zien we jullie dan zondag
21 maart om 10.00 uur op ons tennispark (rechts van De Meijert door
het park).

Wilnis

Ledenvergadering
Vrouwenvereniging
Passage

www.horangi.nl.

Burgernet: Voetbalsupporters in De Ronde Venen

Op zaterdag 13 maart organiseert
Biljartvereniging De Hoef weer de
gezelligste kaartavond uit de omgeving. Met vele leuke prijzen voor
deze maand. Goede, slimme en gelukkige kaarters mogen deze avond
dus niet missen. De kaart avond is
in De Springbok, Oostzijde 61a en
begint om 20.30 uur. Iedereen is
welkom. Voor de inwendige mens
wordt gezorgd.

Mijdrecht

Afgelopen weekend hebben de acrogymnasten van GVM’79 in het C, D en
E niveau het spits afgebeten voor het wedstrijdseizoen. Er werden diverse
medailles gewonnen, waarvan vier goud. Iedereen heeft zich geplaatst
voor de districtfinale en daar hopen de teams weer goed te presteren.
Deze wedstrijd zal georganiseerd worden door GVM’79 en vindt plaats op
10 april in Beverwijk. Wil je ook een keertje kijken of meedoen met de
acrogym? Neem een kijkje op onze site www.gvm79.nl of kom naar de les op
donderdag van 16:00 – 17:00 in gymzaal De Brug aan de Van Wassenaarstraat. Mocht je vragen hebben, mail die dan naar: acrogym@gvm79.nl

Taekwondoschool Horangi Mijdrecht
heeft zijn kunsten vertoond op het
internationale wushu festival van
Amsterdam. Het wushutoernooi
duurde twee dagen en op zaterdagavond vond er een groots vechtsportgala plaats. Een aantal teams
van verschillende vechtsporten
lieten zien wat hun sport inhoudt.
Het team van Horangi trakteerde
de bezoekers op een spectaculaire
taekwondo show.
De show begon met een zelfverdedidingsact, waarbij twee dames drie
aanvallers van zich afsloegen. Twee
van de jongste taekwondoka’s, Victor
van der Most en Boris Kuppens lieten een stijlvorm zien. Na deze vorm
doken de twee in elkaar en Christina
Verbruggen sprong over ze heen om
succesvol een plankje te breken.
Taekwondo is een zeer geschikte

Kaarten in
De Springbok

Jostidag in Mijdrecht
Afgelopen zaterdag was het Jostibandorkest te gast in Mijdrecht. Na
optredens in Ahoy en de Rotterdamse Doelen viel Mijdrecht de eer te beurt
een in levende lijve kennis te maken met de muzikanten die ondanks hun
beperkt snapvermogen in staat zijn te musiceren. Het werd voor ruim negen
honderd mensen een ware hapening. Bewoners van instellingen, ouderen uit
de diverse verzorgingstehuizen en vele anderen stroomden toe. Tijdens de
twee concerten die dag kon er qua bezoekers geen kip meer bij. Tussendoor
werd er gegeten en maakte het bijna voltallige college haar opwachting. Ook
zij genoten mee. Voor Guus van Acker was het een mooie dag. Lyan Verburg
sprak hem toe en de voormalige orkestleider van de Jostiband spelde hem
een eremedaille op. Het was de zesde keer dat Guus betrokken was bij de
organisatie van een Josticoncert. Kortom, heel veel blije gezichten.

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 17 maart
a.s een ledenvergadering. Ds. A.S.
Klusener uit Breukelen komt op
deze avond met zijn lezing: De
dagen voor Pasen. Ook gasten
zijn hartelijk welkom. De avond is
in De Schakel, Dorpsstraat 20 te
Wilnis en begint om 20.00 uur.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Flamencokoor Calle Real nam het publiek in De Boei vrijdagavond mee
op muzikale reis naar het Zuid-Spaanse dorpje Alosno, waar de muziek
onlosmakelijk is verbonden aan de vele volksfeesten die dag en nacht
doorgaan. Het programma werd zeer gevarieerd gebracht en wisselde
van de meeslepende Fandagos tot de vrolijke Allegria en een ritmische
Tanguillos, waarmee deze Spanjaarden de nacht zingend en dansend
doorbrengen. Onder invloed van de zonnige klanken en het stampen van
flamencohakken kon niemand stil blijven zitten. Vanuit de zaal klonk
meerdere keren een Rondeveens ‘Olé!’ en de handen van menig toeschouwer klapten mee in het ritme. Bij de toegift gaven mensen uit het
publiek zelfs spontaan gehoor aan de oproep om te dansen!

Vijftig 50 leerlingen en 5 docenten van het VeenLanden College hebben een sneeuwrijke week beleefd in het Oostenrijkse Seeboden. De groep bestond uit skiërs en snowboarders, van beginner tot ver gevorderd. Na elke dag werden de
wintersporters goed verwend in het gasthuis van de Familie Ertl, waar het VLC ook vorig jaar te gast was. De laatste
dag werd er een wedstrijdafdaling georganiseerd door de skischool voor alle groepen, met aan het einde van de dag
een prijsuitreiking met medailles. Op zaterdag keerde iedereen totaal uitgeput terug in Mijdrecht.

Mijdrecht - In de nacht van zondag op maandag heeft vermoedelijk rond
01.00 uur een inbraak plaatsgevonden bij Kringkoop in Mijdrecht.
De inbrekers hebben in eerste instantie geprobeerd het kozijn te
verwijderen, maar hebben er uiteindelijk toch voor gekozen het raam
in te slaan. Vervolgens hebben de inbrekers de koffie-, frisdrank- en
snoepautomaat opengebroken om er vervolgens met de inhoud van de
geldcassettes vandoor te gaan.		
foto: kris baken

Mijdrecht - Dinsdagmiddag rond 14.00 uur werd de brandweer
opgeroepen. Bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Groot
Mijdrechtstraat was door onbekende oorzaak brand ontstaan in
een afvalhoop.
De medewerkers van het bedrijf zijn direct begonnen met blussen, waardoor de brand beperkt bleef. De brandweer heeft vervolgens de hoop laten verspreiden en de brand verder afgeblust.
				

foto: kris baken

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

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

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

Pauline Bakker

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

40 jaar

Martin Pothuizen
				

24 jaar

Emiel Hoogendijk
				
26 jaar

Lotte Stegeman
26 jaar

René
wordt 24!

Bart

Van Bemmelen

wordt 9 jaar

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Sluipverkeer neemt met de week toe

Hondenuitrenplek ligt en valt verkeerd bij baasjes
SolidQ is automatiseerder en beheerder. Samen met
uw organisatie onderzoeken wij de wensen en
mogelijkheden van uw automatisering om zodoende
tot het gewenste resultaat te komen.

Systeem/netwerk beheer
Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Netwerk beveiliging
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

Het is op zich een prima gedachte. Honden hebben beweging nodig en wat is er dan beter
dan dat ze kunnen hollen. Als dat ook nog kan zonder anderen overlast te bezorgen, is dat
nog beter. Het idee een plek te creëren langs de Tweede Zijweg is dan ook meer dan goed,
maar toch…
Toen het inmiddels ter ziele gegane wijkcomité
Hofland met het plan kwam om hondenuitrenplekken te realiseren, waren de reacties best
positief te noemen. Ook de verstandige hondeneigenaar weet maar al te goed, dat overlast
door honden de populariteit van het huisdier en
de eigenaar snel doet dalen. Niet iedereen is
gecharmeerd van de hondenbeesten die soms
op je af komen rennen en daardoor ook nog wel
eens schrik kunnen veroorzaken. Om nog maar
te zwijgen over de overlast van hondenpoep;
nummer één op de lijst van meest voorkomende
klachten die bewoners in heel Nederland
ondervinden. Dat er dus maatregelen worden
getroffen om dit soort overlast te lijf te gaan,
vindt menigeen meer dan goed. Alleen, denk
dan wel na over de locatie waar je uitrenplekken inricht, maak vooraf een inschatting of
deze locaties wel veilig zijn en probeer vooraf
mogelijke problemen in te schatten.

een aantal jaren geleden in de sloot belandde.
Maar niet iedereen houdt zich netjes aan de
geslotenverklaring. Het weggetje waar je toch
gezellig met je hondje moet kunnen lopen, verandert van tijd tot tijd dan ook in een racebaan.
En dat illegale autoverkeer reageert ook nog
eens verontwaardigd als je er iets van zegt, zo
vertellen hondenbezitters. Kortgeleden is er
ook nog een hondje dood gereden, weliswaar
door een aanwonende maar toch, het geeft aan
dat er zo maar iets kan gebeuren.
Hondenbezitters pleiten voor een scherpte
controle op het sluipverkeer dat de route met
de regelmaat van de klok onterecht gebruikt.
Ook het plaatsen van een aantal lantaarnpalen
die het weggetje ’s avonds verlichten lijkt geen
overbodige luxe. De benodigde financiën is er
echt wel voor te vinden. Met z’n allen betalen
de eigenaren van de honden voldoende hondenbelasting, toch?

Bazin van Indy, Sonja, maakt zich, met vele
anderen, steeds meer zorgen over
het toenemende sluipverkeer dat de
Mijdrechtse Tweede Zijweg benut, om
zogezegd 'een stukkie' af te snijden.
Iedere automobilist die ten onrechte
de Tweede Zijweg pakt, bespaart zo
maar een flink aantal kilometers, maar
echt, het mag niet. Niet voor niets is de
weg gesloten verklaard voor doorgaand
verkeer: de weg is immers smal, beslist
niet geschikt voor autoverkeer en zeker
niet voor bussen. Vraag dat maar aan
de bestuurder van de dubbeldekker die

foto: Indy met haar baasje Sonja.
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Agenda
Activiteit
Levensboek maken
Waar: Kerkvaart 2, Mijdrecht
Data: 9, 16 en 23 April 7, 21 en
28 Mei
vrijdag middag 13.30 – 15.30 uur
Een levensboek is een mooie
gelegenheid om terug te blikken op
uw leven. Stichting De Baat biedt u
de bijzondere mogelijkheid om uw
levensverhaal te vertellen en vast
te laten leggen in de vorm van een
levensboek. Het levensboek is een
boek over úw leven; over belangrijke
gebeurtenissen, afgewisseld met het
alledaagse uit vroeger tijden. Om
vast te leggen wat er toen was en nu
niet meer is. Zo gaan uw verhalen in
ieder geval niet verloren! Dat is niet
alleen bijzonder voor uzelf, maar ook
voor uw kinderen of kleinkinderen.
Uw levensboek is geen complete
autobiografie, maar meer een sfeertekening.
Aantal bijeenkomsten: 6
Max aantal deelnemers: 6
Kosten: gratis

Bent u niet in de gelegenheid om in
groepsverband deel te nemen maar
wilt u toch graag dat uw levensverhaal wordt vastgelegd, dan bestaat
deze mogelijkheid ook.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Nel Verhoek
(n.verhoek@stichtingdebaat.nl)
telefoon 0297-230280.

Expositie
Nachtfotografie
De hele maand maart
Gezondheidscentrum Croonstadt
Als de zon ondergaat en het
afnemende licht het fotograferen
moeilijker maakt, wordt het fototoestel opgeborgen. Dat het de moeite
waard is om juist in het donker te
fotograferen, is de gehele maand
maart bij de expositie “nachtfotografie” van fotoworkshop De Ronde
Venen te zien.
Een mooie zonsondergang is door de
kleuren fotogeniek. Maar als het echt
donker wordt en de kleuren verdwijnen, lijkt fotograferen niet meer aan
de orde. Juist in het donker moet

Gitaarconcert
Eline Hofstra
Eline Hofstra, die klassiek gitaar aan
het Koninklijk Concervatorium in Den
Haag studeert, geeft een concert op
zaterdagavond 20 maart in De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Zij speelt
haar programma voor het Euroconcours 2010, dat ook deze maand zal
plaatsvinden.
Na de pauze treedt Master student
Victor Landeira op, die het publiek
met zijn gitaarspel in Spaanse sferen
zal brengen.
Het concert door deze twee jonge getalenteerde musici begint om 20:00
uur en de toegang is 5 euro.

de fotograaf zijn/haar (licht)knopje
omzetten, want nachtfotografie
biedt veel mogelijkheden. Zo zijn er
bijv. langere belichtingstijden nodig
en heeft kunstlicht een heel ander
kleureffect op de foto. Deze aspecten
kunnen, als de fotograaf ze goed gebruikt, resulteren in sfeervolle of juist
creatieve beelden. De resultaten van
de clubleden zijn deze hele maand in
gezondheidscentrum Croonstadt te
zien. Voor meer informatie en foto’s:

Kunst

Cursus

Kamers vol kunst in de 17 e eeuw
Woensdag 17 maart
De Boei - Kerklaan 32
Vinkeveen
Tijd 20.00 uur

Kruiden als medicijn
Woensdag 17 maart
De Boei - Kerklaan 32
Vinkeveen
Tijd 20.00 uur

Het Mauritshuis besteedt vanaf
25 maart aandacht aan een
uniek genre in de schilderskunst:
De Kunstkamervoorstelling. Dit
genre ontstond in het 17e eeuwse
Antwerpen en toont kamers vol
kunst ofwel denkbeeldige musea in
het klein. Eén van de belangrijkste
grondleggers is Willem van Haecht
(1593-1637). Naast de topstukken
van deze kunstenaars zijn er schilderijen uit andere internationale en
particuliere verzamelingen. Ook nemen wij een kijkje in de werkplaats
van de kunstenaar.
Cursuskosten: €5,00 euro.

Al van oudsher gebruikt men
kruiden in de keuken voor de
smaak, om voedsel langer houdbaar te maken en vooral ook om
de gezondheid te ondersteunen.
Zo kunnen we bijv. denken aan het
verhogen van weerstand, afdrijven
van vocht en verlagen van koorts.
Op deze avonden zal meer worden
verteld over het gebruik van een
aantal gewone keukenkruiden en
hun uitwerking op de gezondheid.
Meenemen: pen en papier.
Olv: Tanja van der Moolen

www.cursusproject.nl

www.fotoworkshop.nl

Cursisten tonen hun 'poldervisie' in bibliotheek
In de bibliotheek van Mijdrecht aan de Dr. Van der Haarlaan 8, exposeren
vijf cursisten van Marijke Zwart hun schilderijen gedurende de maand
maart. Vijf enthousiaste maandagmiddag cursisten die hun visie geven op
het thema 'polder'. Het polderlandschap en de daarin aanwezige koeien,
weide- en watervogels. Kortom onze mooie eigen landelijke omgeving met
herkenbare plekjes vormde de inspiratiebon.
De schilderijen zijn grotendeels figuratief, soms gestileerd, in acryl en
gemengde technieken. In sprekende kleuren werden de verschillende
aspecten van dit thema verbeeld – ieder op zijn eigen wijze. Het is beslist
de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. De expositie in de
bibliotheek is te bekijken tijdens de openingsuren.
ma, di, do, vr, :
14.00-17.00 uur
di. en vr. avond : 19.00-20.30 uur
wo. :		
10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur
zat. :		
10.30-13.00 uur

Bacchus geniet van Poolvogel
Naast de cabaret serie van KCA
heeft Bacchus de ambitie 3 keer
per seizoen een voorstelling te
brengen die zij scharen onder de
noemer Muziekthetater/Cabaret.
De 2e voorstelling van dit seizoen
werd afgelopen zaterdag verzorgd
door het Amsterdamse Poolvogel.
Het cabarettrio Poolvogel heeft in
2009 op het Amsterdams Studenten
Cabaret Festival zowel de publieksprijs als de juryprijs gewonnen. Het
Amsterdamse studentenblad Folia
schrijft “met liedjes, absurdistische
sketches en een duidelijke verhaallijn” werd de zaal aan het lachen
gemaakt. Poolvogel bestaat uit
Joppe van Driel, Matthijs de Wit;

Marius van Duijn. Het zijn drie fris
van geest zijnde studenten die elkaar al kennen vanaf de middelbare
school. Al brainstormend en associërend op dagelijkse gebeurtenissen
komen zij tot hun sketches, korte
grappen en liedjes. In Bacchus werd
de voorstelling “wat zijn dingen in
het algemeen toch apart” gespeeld.
Dat communicatie kan leiden tot
krommunicatie, daar weten ze alles
van. Geen dijenkletsers die makkelijk in te koppen zijn, subtiliteit,
absurdisme zijn hun sterke kanten.
Onder anderen werd er genoten
van de sketches van tolerante man
met kleine ego, de slow motion
geacteerde voetbalscene en de
werkgever die zijn werknemer

ervan beschuldigd ervan een robot
te zijn. Een ambtenarengrap doet
het natuurlijk altijd goed. De korte
grappen deden mij soms denken
aan Kamagurka. Het halfvolle Bacchus genoot van Poolvogel getuige
enkele lachsalvo’s en het minder
hoorbare geluid: het grinniken van
de meer stille genieters.
In Bacchus zijn dit seizoen in de
serie KCA cabaret nog Veronique
Sodano met haar programma Made
in Italy te zien (27 maart) en op 15
mei de 3e voorstelling in het door
Bacchus zelf georganiseerde serie
Muziektheater/Cabaret, Roger et
Simone – Liefde op sterk water.

Rondreisjury NH'63 bij videoclub De Ronde Venen
Op 18 maart a.s. is de rondreisjury
van NH'63 te gast bij Videoclub
De Ronde Venen om drie films, gemaakt door leden van de videoclub,
te jureren die in aanmerking willen
komen voor een nominatie. Als de
film een nominatie krijgt mag deze
meedoen op 25 april aan het Regiofestival NH'63 (Filmgala) in La
Brêche, Wormerveer, waar zo'n 19
clubs strijden voor een nominatie.

Krijgt de film ook daar een nominatie, dan gaat deze naar het NOVA
Film Festival in Terneuzen, op 6 en
7 november, organisatie ZEEVA.
Dit is een landelijke wedstrijd tussen de beste films uit hel Nederland.
De drie films die op 18 maart worden aangeboden zijn:
‘Zeventigers’ een film van Annelies

www.cursusproject.nl

Heesakkers. Tevens is dit de Clubpremière van deze documentaire
over vrouwen in de jaren '70.
Met haar vorige film Zeventigers
won zij het Beneluxfestival 2009
en zilver bij de landelijke finale.
‘We san we like too sweet’ een film
van Eric Geerligs. Winnaar Clubwisselbeker 2009.

‘Kim’, een club-speelfilm. Gemaakt
door een 15-tal leden van de videoclub in het najaar 2009.
De avond begint om 20:00 uur.
Bent u ook een videofilmer, kom
dan eens kennismaken op deze
clubavond. Locatie De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen.
Bezoek ook eens onze website

www.videoclub-derondevenen.nl.

Kom weer in beweging
en voel weer levenslust
Op maandag 22 maart bieden
Kerngezond en Indigo -gevestigd
in het Hofland Medisch Centrum
in Mijdrecht- u de workshop
‘Levenslust’ aan. In deze workshop
kunt u zowel spieren als hersenen weer losmaken. U leert uw
levenslust te behouden of weer
te vinden. U komt letterlijk en
figuurlijk weer in beweging.
“Soms zit je met twee benen in
één kous en dan zit je vast......”
Met andere woorden: soms heeft
u een tijd in uw leven waar u minder levenslust heeft en u het gevoel krijgt vast te zitten. Dat kan
liggen aan de winter waar u veel
binnen zit of aan de situatie in uw
leven waar u nu in zit. Misschien
bent u een tijd ziek geweest of uw
partner. Het kan ook zijn dat u in
de loop van de tijd steeds minder
toekomt aan wat u leuk vindt, of
er steeds minder plezier in heeft.
Op een gegeven moment kost het
steeds meer energie om iets te
ondernemen. Misschien heeft u
daardoor ook niet meer zoveel
levenslust en voelt u zich wellicht
wat somber of eenzaam.
Herkent u dit en wilt u weer in
beweging komen? De fysiotherapeuten zorgen dat u letterlijk in
beweging komt in de oefenzaal
in het Hofland Medisch Centrum.
Een medewerker van Indigo gaat
met u weer op zoek naar het
plezier in het leven. De workshop
wordt gegeven door Tanja te Poele
en Judith Zondervan, fysiotherapeuten van Kerngezond en Ada
Krale, Indigo. De workshop vindt
plaats van 13.30 – 16.00 uur in
het Hofland Medisch Centrum,
Hofland 54 in Mijdrecht en is gratis. U kunt zich aanmelden voor
deze workshop bij HMC/Kerngezond, 0297 – 255003 of via www.
kerngezond.eu. Er is plaats voor
maximaal 15 deelnemers.
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Dr. Beeker

Knieklachten
Ik ben net weer terug van vakantie. Nadat je een week bent weggeweest, weet ik als huisarts al dat
de ellende op de eerste maandag
niet te overzien is. En inderdaad
was het weer onovertroffen. Ik
vermoed dat veel van mijn patiënten zich niet realiseren dat het
managen van een huisartsenpraktijk op zich al een zware baan is,.
Daarom even een kort verslag van
hoe zo’n maandag gaat.
Om acht uur ’s ochtends schakelt
het antwoordapparaat uit en daarna
begint de telefoon te rinkelen,
eigenlijk is het antwoordapparaat al
vanaf kwart voor acht continu in de
weer, want er zijn ook nog genoeg
mensen die hopen dat ik misschien
wat eerder begin (maar het is allemaal elektronisch geregeld dus dat
gebeurt niet). Van acht tot half één
gaat de telefoon zonder ophouden en
daarna van half twee tot drie weer.
In totaal hebben we op die maandag
honderdtachtig telefoontjes gehad,
omgerekend dertig per uur, oftewel
één per twee minuten. En dat is
inclusief mensen te woord staan, afspraken of recepten maken en weer
ophangen! We doen het graag, dat is
niet het probleem, maar dan krijg je
vervolgens drie soorten mensen aan
de telefoon;
- De eerste heeft een gewone vraag
over een afspraak of een medicijn
of iets dergelijks.
- De tweede groep is geïrriteerd,
omdat ze nu naar de dokter willen.
Ze konden vorige week al niet en
na een hele week wachten moet
het dus vandaag worden opgelost.
En als dat niet lukt zijn de rapen
gaar.
Je moet een beetje schuiven, want je
kunt niet alles op maandag oplossen
en zoveel mensen kan ik gewoon niet
aan op één dag.
Ik zie op een gemiddelde dag zo’n
35 mensen, pleeg 8 telefoontjes,

beantwoord 10 e-mails en overleg 4
keer per dag met de assistentes, die
gemiddeld weer zo’n 10 problemen
hebben die moeten worden opgelost.
Dan doe ik nog 3 visites en dan is
mijn dag vol (en ben ik moe). Maar
deze maandag heb ik 47 mensen
gezien en op het laatst had ik een
droge mond van het praten.
Uiteindelijk moeten mijn assistentes
dus wel wat schuiven, met als gevolg
dat ik op donderdag een klagende
patiënt had die namelijk niet meer
ziek was, maar op maandag was hij
dat wel en toen kon hij niet langskomen! En dus kwam hij op donderdag
vertellen dat het mijn schuld was dat
hij nu niet meer ziek was!
- De derde groep is verontwaardigd
omdat we de hele tijd in gesprek
zijn!
Onze praktijk beschikt over vier
buitenlijnen en een digitale telefooncentrale, die iedereen in een wachtrij
zet met een pauzeboodschap, maar
onze assistentes zijn niet digitaal en
kunnen dus maar een beperkt aantal
telefoontjes aan (hoewel 180 zeker
niet niets is). Het geeft niet, ik weet
dat het zo gaat, maar het verfrissende effect van een korte vakantie
is na die maandag weer teniet.

veel fun en weinig verzuring moeten
brengen. Na een paar weken met
veel spierpijn vonden ze het nog niet
genoeg daarboven, want Jolande
(mijn vrouw) had de persoonlijke
coach ingefluisterd dat ik samen met
een aantal van mijn collega’s (onder
andere Ralph Botman, de tandarts
in ons centrum) beter ook wat buikspieroefeningen zou kunnen doen.
Nou wat een feest!
Afgetraind
Uiteindelijk ging ik afgetraind naar
Oostenrijk! En het moet gezegd, ik
speerde naar beneden, maar van
onze groep van 13 waren er vier die
uitvielen met knieklachten. En dat
was eigenlijk de aanleiding voor dit
stukje, want waarom knieklachten?
Mijn vrouw en ik verschillen van
mening over de knie. Ik vind het
een geweldig gewricht maar zij zag
liever op die plek een gewricht met
meer bewegingsmogelijkheden, dan
zou je minder blessures oplopen.
Ik ga er dan maar van uit dat onze
schepper er heus wel serieus over
heeft nagedacht.
De knie is een draai- en scharnier
gewricht. In gestrekte stand laat het
kniegewricht alleen maar buiging
toe, het scharniert. Maar in gebogen
stand kan je ook een beetje draaien
in de knie dus het is ook een draaigewricht.
Het plaatje hieronder laat een knie

In ieder geval, wij gingen dus skiën
en omdat ik dat vrij aardig kan, ga
ik natuurlijk als een speer de berg
af. Vorig jaar heb ik nieuwe ski's
gekocht, zogenaamde funski's, en
om van die fun te kunnen genieten,
had ik van te voren bedacht dat ik
beter mijn bovenbenen wat kon
trainen. Ik ben dus bij Kerngezond
fysiotherapie (bij ons in het pand) in
training gegaan. Je doet dan eerst
een soort fitnesstest. Die viel niet
tegen want ik kwam in niveau 3,
weliswaar van de 10, maar dat is
toch verre van 'kneus'. Daarna kreeg
ik van mijn “persoonlijke” fysio en
fitness coach een programma en dat
zou mij uiteindelijk gegarandeerd

in gebogen stand zien. Je ziet de
onderzijde van het bovenbeen
(kraakbeen) en aan die onderzijde
zie je een soort van omgekeerde
u-vormige opening. Ook zie je
het scheenbeen en het kuitbeen
(de onderbeenderen). Wat je niet
goed ziet, is dat ter plekke van die
omgekeerde u in de bovenzijde van
het scheenbeen een randje zit.
Dit randje en die u draaien in
elkaar en daarmee ontstaat
de scharnier. Bij volledige
buiging komen de u en
de richel niet meer in
contact en kan je dus
een beetje naar links
en naar rechts draaien.
In het midden zie je ook de kruisbanden, ze lopen kruislings door het
gewricht van achter naar voren en
andersom. De kruisbanden zorgen
ervoor dat het boven- en onderbeen
ten opzichte van elkaar niet in
voor-/achterwaartse richting zijn
te verschuiven, ook remmen ze de
draaibewegingen.
Goed te zien zijn de binnen- en
buitenmeniscus. De binnenmeniscus zit eigenlijk vast aan de binnenband (dat zie je niet goed). De
menisci zijn eigenlijk een soort van
stootkussentjes; ze zijn van zacht
kraakbeen (net als je oorschelp en
het puntje van je neus) en vangen
tijdens het lopen de trillingen op.
Het kraakbeen smeert de boel aan
de binnenkant. De banden (binnen
en buiten) zijn uitlopers van de
vierhoofdige bovenbeenspier, ze zijn
er om de boel bij elkaar te houden.
Op de knie zit de knieschijf, die zie
je op dit plaatje niet, en die zit via
de bovenbeenspier in verbinding met
het bovenbeen, en via een pees vast
op het scheenbeen. De knieschijf
beschermt de voorzijde van de knie
en door de spier waar hij aan vast zit
te spannen strek je het been.
Draailetsel
Het probleem met skiën en snowboarden is, dat de ski's tijdens de
val willen draaien, maar dat kan in
gestrekte stand dus niet, dan moet je
eerst je knie buigen. Daarmee krijg
je draailetsel van de knie en wat

Zuwe Zorg en Aveant strijden samen tegen
eenzaamheid ouderen
Nederland kent één miljoen eenzame ouderen. In de regio Utrecht
gaan zorgorganisaties Zuwe Zorg
en Aveant samen de strijd aan tegen
deze eenzaamheid. In de vorm van
PAL4-familie, waarbij beeldcommunicatie wordt gecombineerd met
eenvoudige internetfuncties. Pal4familie is speciaal ontwikkeld voor
senioren, ervaring hebben met computers is absoluut niet nodig. Naast
beeldcontact met familie, vrienden
en andere gebruikers, biedt PAL4familie ook geselecteerde informatie
uit de eigen wijk, nieuws, spelletjes
en nog veel meer. Doel is om contact
en gezelligheid te stimuleren, zowel
thuis als in de eigen wijk.
Ouderen blijven steeds langer in
hun eigen huis wonen. Door de
toenemende individualisering van de
samenleving kunnen ouderen minder
terugvallen op traditionele sociale
netwerken. Familie woont ook niet
altijd in de buurt en kinderen zijn
vaak druk met hun eigen carrière,
gezin, vrienden, hobby’s et cetera.

Dat veel ouderen zich vaak eenzaam voelen, lijkt dan ook niet zo
verwonderlijk. Er rust helaas vaak
een taboe op. Zuwe Zorg en Aveant
willen dit met PAL4-familie op een
positieve en moderne manier doorbreken. Het PAL4-familiepakket
bestaat uit een speciaal aanraakscherm (touchscreen) met audio,
een toetsenbord en muis. Familieleden kunnen een HD-webcam en
softwarepakket aanschaffen. Dankzij
financiële bijdragen van de provincie
Utrecht en het zorgkantoor kan het
PAL4-familiepakket tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden.
Geïnteresseerden kunnen voor meer
informatie een kijkje nemen op de
websites van Aveant en Zuwe Zorg,
telefonisch contact opnemen of zich
aanmelden voor een demonstratie:

www.aveant.nl/pal4familie 		
T 0900 – 2 111 222

www.zuwezorg.nl/pal4familie		
T 0900 – 235 98 93

Een mooi resultaat van de Beursvloer!
Tijdens de vorig najaar gehouden
Beursvloer in onze gemeente zijn
er voor het Johannes Hospitium
in Wilnis een paar mooie matches
gemaakt.
Eén daarvan is de ruimte die
beschikbaar werd gesteld door
Westhoek Wonen.
In het Hospitium vinden regelmatig
activiteiten plaats voor de vrijwil-

ligers. Als het om kleinschalige
bijeenkomsten gaat, is daarvoor
wel ruimte binnen ons huis. Maar
zodra zich meer dan 25 vrijwilligers
aanmelden, wordt dat moeilijker.
En dat was een paar weken geleden
het geval.
Er werd een avond verzorgd door
de muziektherapeute van het

gaat er dan kapot?
Vakantieganger 1, onze middelste,
was aan het snowboarden, ging
lekker hard en viel, en beschadigde
tijdens de val haar kruisband (logisch, want die was er namelijk om
die draai tegen te gaan).
Vakantieganger 2 is een beginnende
skiër en die vallen meestal op hun
billen of opzij. Op je billen is niet
erg, de knieën kunnen dat. Maar
opzij kan niet, je beschadigt dan dus
de binnen- of de buitenband.
Vakantieganger 3, aan het snowboarden maar ook een beginner,
zelfde verhaal.
En vakantieganger 4 skiet al wat
langer en dan ga je wat harder. Dus
val je niet meer opzij, maar schuin
naar voren, en daar kan de meniscus
dus niet tegen.
Zo zie je, ieder letsel is verklaarbaar,
maar hoe voorkom je dat? Training
kan hierbij helpen, want als je bovenbeenspieren sterk zijn stabiliseer je
de binnen- en buitenband en ook nog
de knieschijf en daarmee het hele
gewricht. Daarmee voorkom je blessures. Je kunt ook niét gaan skiën,
dat helpt ook.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl
Hospitium. Met haar harp onder
handbereik vertelde zij over de
muziektherapie die zij geeft aan
de bewoners in Hospitium. Muziek
kan, naast de palliatieve zorg die
in het Hospitium gegeven worden,
vaak verlichting brengen bij pijn,
en bevrijdend werken. Daar gaf zij,
met het laten horen van het prachtige instrument, mooie voorbeelden
van.
Na de pauze installeerden de vrijwilligersters en verpleegkundigen
zich op hun meegebrachte matjes
en dekens en werd onder begeleiding van harpspel een half uurtje
heerlijk gerelaxt. De sfeervolle en
warme ruimte bij Westhoek Wonen
was daarvoor zeer geschikt en
heeft mede bijgedragen aan een
geslaagde avond. Wij zijn erg blij
met dit aanbod en hopen daar dit
jaar nog een paar keer gebruik van
te kunnen maken.
Als dank voor het gebruik van deze
ruimte zal een aantal vrijwillige
koks van het Hospitium in de loop
van april een lekkere lunch voor de
medewerkers van Westhoek Wonen
klaarmaken. Voor wat hoort wat!
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Trasmolen 23 te Mijdrecht
Zaterdagochtend ben ik op weg, voor de verandering weer eens door de sneeuw, naar
een woning aan de Trasmolen 23 in Mijdrecht. De wijk Molenland, waar de woning
gelegen is, is nog niet zo oud. Het herenhuis dat ik ga bezoeken is gebouwd in 1990
en betreft een geschakelde 2-onder-1-kapwoning. Voor de deur een parkeerplaats op
eigen terrein, maar ook om de hoek is er voldoende ruimte om de auto te parkeren.
door carin van tellingen

De woning ziet er van buiten netjes
uit en de buurt oogt erg rustig. De
huidige bewoonster, die mij samen
met Charlotte Homan van Korver
Makelaars rondleidt, vertelt dat dit
ook inderdaad een rustige buurt is
en dat het enige verkeer in de straat
veroorzaakt wordt door de buurtbewoners zelf. Vooral ’s nachts is het
hier muisstil, vertelt ze.
Toch zijn alle voorzieningen zoals
het winkelcentrum, een basisschool
en diverse sportgelegenheden op
korte fietsafstand waardoor het een
perfecte ligging is.
We beginnen in de blikvanger van
deze woning, een woonkamer van
maar liefst 55 m2! Groot genoeg om
een flink feest in te geven. Wanneer
je door deze straat loopt en je ziet de
woning, zou je niet zeggen dat er zo’n
enorm grote woonkamer in schuilt.
De huidige eigenaren zijn de eerste
bewoners en zij hebben deze woonkamer laten uitbouwen en er een

grote schuifpui in laten plaatsen. Het
zonnetje schijnt en je ziet meteen
hoeveel lichtinval er is in de woonkamer. Hij is nu ingedeeld in verschillende zithoeken en een eethoek,
die grenst aan de open keuken. De
keuken is gesitueerd aan de voorkant van de woning en voorzien van
diverse inbouwapparatuur.
Via de schuifpui komen we in de tuin.
Deze is netjes aangelegd en goed
onderhouden. Vooral de sierbestrating vind ik heel mooi. Er is ruimte
genoeg om lekker in de zon of in de
schaduw te zitten en door de nette
afscheidingen kun je heerlijk van je
privacy genieten.
Vanuit de woonkamer kun je via een
handige provisiekast de inpandige
garage bereiken. Dit is erg praktisch,
want je maakt zo veel vaker gebruik
van de garage. Doordat er een loopdeur in de kanteldeur van de garage
zit kun je hier ook gemakkelijk met
je fiets in en uit.

als kantoor,
maar je kunt
hier ook een
slaapkamer
van maken.
Door het
Velux dakraam is er
voldoende
lichtinval.
In alle
slaap
kamers
en op de zolder is er enorm veel
opbergruimte achter de wanden om
bijvoorbeeld dozen of reiskoffers op
te bergen.
De huidige bewoners hebben hier
altijd met erg veel plezier gewoond.
Ze gaan nu verhuizen omdat ze graag
iets kleiner willen gaan wonen. Ze
hebben de woning altijd met veel
zorg onderhouden en dat is er ook
duidelijk aan af te zien. Deze woning
is zeker een bezoekje waard.
Afstand tot:

Via de ruime hal, waarin zich het
toilet bevindt, gaan we naar de
eerste verdieping. Hier bevinden zich
ruime slaapkamers en de badkamer.
De badkamer is voorzien van een
wastafel, een ligbad en een aparte
inloopdouche. Ook zit hier de aansluiting voor de wasmachine.
Het toilet is gescheiden van de badkamer, wat natuurlijk wel erg luxe is.

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

We bekijken meteen even de zolder,
die via een vaste trap makkelijk te
bereiken is. Wanneer je de wasmachine niet in de badkamer zou willen
hebben, is hier voldoende ruimte
om was- en droogapparatuur kwijt
te kunnen. En als je geen droger
hebt, kun je hier met gemak twee
wasrekken kwijt, zo ruim is het. De
zolderkamer hiernaast is nu ingericht

Zaterdag 27 maart is er open huis van 11.00 uur tot 15.00 uur

Aantal km:

Supermarkt		 1,7
Snelweg A2
10,6
Bushalte		 0,5
Basisschool		 0,5
Sportcomplex		 1,0

Facts & Figures
Trasmolen 23, Mijdrecht
Vraagprijs € 424.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 206 m2
Inhoud 500 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421

welkom@korvermakelaars.nl

Nieuwe interieurinitiatief in De Ronde Venen
Zondag 28 maart opent Studio Ongewoon haar deuren voor het publiek.
Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan de
nieuwe winkel en zich naar hartelust te laten verrassen.
Studio Ongewoon is het nieuwe
interieurinitiatief van twee Mijdrechtenaren: Mariska Wijtmans,
interieurstyliste en Roel Smit, meubelontwerper. Vanuit hun intensieve
en creatieve samenwerking is het
idee voor een ‘ongewone’ interieurstudio voor de regio ontstaan.
Het is de wens en bedoeling van de
initiatiefnemers dat de studio een
plek wordt voor advies, ontwerp en
verkoop en waar klanten geïnspireerd raken. Waar interieurideeën
worden geboren en gerealiseerd:
als startpunt van een inrichting
van huis of kantoor of omdat een
inrichting toe is aan iets nieuws of...
‘ongewoons’.

De opening van de studio is op 28
maart a.s. U bent welkom vanaf
14.00 uur. Daarna is Studio Ongewoon open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur en
buiten openingstijden op afspraak.
U vindt Studio Ongewoon op het
adres:
Bozenhoven 63
3641 AC Mijdrecht
T. 06 50484894 (Mariska)
T. 06 41400867 (Roel)
info@studio-ongewoon.nl

www.studio-ongewoon.nl

Spoelen maar...!
Regelmatig komen wij verstoppingen
in wasbakken in keukens tegen. Vaak
komt dit doordat deze gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor een
spoelbak eigenlijk niet is bedoeld en
zeker niet de sifon die eronder hangt.
Want het woord zegt het al: de
spoelbak is dus niet om grove etensresten, plantenresten, etc. door heen
te prakken, maar dat gebeurt helaas
in de praktijk wel.
Tip: het is raadzaam om de sifon
vaak te reinigen en hier daarna heet
water met groene zeep doorheen te
spoelen. Zo krijg het geheel een vet
laagje, zodat resten niet zo gauw blijven plakken aan het systeem. Maar
de beste raad blijft nog: gebruik de
spoelbak waar hij voor bestemd is:
speolen dus!

Advies van De duizendpoot van De
Ronde Venen, Ronald van Eijk.
www.ronaldvaneijk.nl
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Verzamelaar van zondagschoolboekjes Coen van Straalen:

“Ik heb ruim 700 boekjes en
heb ze allemaal gelezen”
Voor zijn baan als automatiseerder van de ABN AMRO bank reisde Coen van Straalen (65 jaar) de hele
wereld over. Van Griekenland tot Kenia en van het Middenoosten tot Zuid-Amerika. Overal stoomde hij de
werknemers klaar voor de nieuwe apparatuur en de nieuwe programma’s. Maar eenmaal terug in Nederland
kon hij zijn grote hobby weer oppakken: verzamelen. En dan vooral de zondagsschoolboekjes. Coen: “Ik ben
niet eens christelijk gedoopt, maar ik vind het geweldig om deze boekjes te verzamelen.”
door valérie sambrink sanderink

Een boekje met Kerst
Coen: “ Vroeger was het krijgen
van de zondagsschoolboekjes
gebruikelijker dan nu. Iedere Kerst
kregen de kinderen die de zondagschool bezochten zo’n boekje
met een leuk en leerzaam verhaal.
Vaak speelt het geloof een belangrijke rol in zo’n verhaal, maar ook
gebeurtenissen uit de geschiedenis
komen in sommige boekjes naar
voren. Ik ben nooit naar zo’n
zondagsschool gegaan, maar heb
wel honderden zondagsschoolboekjes. De reden dat ik deze spaar is
eigenlijk heel praktisch. Ik spaarde
eerst gewone kinderboeken. Maar
die zijn zo groot en breed dat ik
met 20 van die boeken al snel een
meter van mijn boekenkast gevuld
had. De zondagschoolboekjes zijn
heel dun en zo kan ik er veel meer
van sparen zonder dat deze enorm
veel ruimte innemen.”
Althans, zo was het plan. Inmiddels
is de verzameling al flink uitgedijd
en heeft de fanatieke verzamelaar
al ruim 700 boekjes in bezit. “Ik
spaar alleen zondagschoolboekjes
van de uitgever Callenbach uit
Nijkerk. Je moet een keuze maken,
want als je alle zondagschoolboekjes verzamelt dan komt er al
helemaal geen einde meer aan.
Callenbach is voor mij dé uitgever
van de christelijke boeken en alleen
deze uitgever geeft al duizenden
verschillende soorten uit. Niet gek
ook, want de boekjes worden al
vanaf het eind van de 19e eeuw
gemaakt.”

foto patrick hesse

“Ik vind vooral de oudere boekjes
erg indrukwekkend. Kijk eens, wat
een prachtige illustraties er op de
kaften staan! Mijn oudste boekje
komt uit 1894, maar ik heb ook wel
moderne boekjes die nog geen vijf
jaar oud zijn. Als ik mijn verzameling bekijk, zie ik er echt een
ontwikkeling in. Eerst waren de
boekjes heel dun met maar enkele
bladzijden tekst, daarna kwamen er
ook illustraties aan de binnenkant
en rond 1920 werden de ruggen
van de boekjes ineens roodgekleurd. Later kwamen er luxere
boekjes met een harde kaft. Deze
waren bestemd voor de kinderen
die heel erg goed hun best hadden
gedaan. Maar die oudste boekjes
blijven voor mij het allermooist.”
Boekwinkels en internet
Voor zijn hobby bezocht Coen jarenlang tweedehands boekwinkels. “Ik
spaar de boekjes nu al zo’n 30 jaar.
Niet altijd even fanatiek, maar ze
hebben altijd in mijn hoofd gezeten.
In het begin kocht ik veel van die
zondagschoolboekjes in de tweedehands boekwinkel. Er was zelfs een
handelaar die speciaal voor mij op
pad ging. Als ik zijn winkeltje binnenkwam, liet hij me meteen zijn
nieuwe aanwinsten zien. Vaak nam
ik dan een stapeltje van deze boekjes mee. Ieder boekje kost daar al
snel 6 à 7 gulden, dus dan was ik
meteen zo’n 50 gulden lichter. Dat
werd me op een gegeven moment
te gek. Nu snuffel ik wat bij de
Kringkoop en in Wilnis heb je een
kerk waarbij huisraad voor een habbekrats wordt verkocht. Ja, zodra

ik hoor dat er een rommelmarkt bij
een kerk is dan ga ik er naartoe.
Ook als mijn vrouw en ik op vakantie zijn, dan struinen we graag over
een rommelmarkt. Daar betaal je
misschien een euro voor zo’n boekje
en dat vind ik nu wel meer dan
genoeg. Ik heb al zoveel geld aan
die boekjes uit gegeven. Hoeveel ik
precies kwijt ben, dat weet ik niet.”
Grijnzend: “En eigenlijk wil ik het
ook helemaal niet weten!”
Ook kijkt Coen voor zijn hobby
vaak op het internet. Niet om daar
boekjes te kopen, maar om te kijken wat voor zondagschoolboeken
er allemaal bestaan. “Een kennis
van mij heeft de site achterderug.nl
gebouwd. Hierop staat een lijst met
titels van boekjes en afbeeldingen
van de kaften. Aan die lijst kunnen
verzamelaars als ik mee werken.
Zodra ik een boekje heb dat hier
nog niet op staat, dan maak ik een
scan van de kaft en stuur ik deze
op. Door deze bijdrage wordt mijn
naam nu ook op de site genoemd.”
Dubbele
We hebben te maken met een echte
verzamelaar. Coen verzamelt sauskommen en juskommen, is lid van
de vereniging voor verzamelaars
van Boomerangkaarten en heeft op
een blauwe maandag een verzameling wandelstokken aangelegd. En
dat zijn slechts enkele van zijn verzamelingen. Maar de zondagschoolboekjes blijven zijn nummer één.
“Het leuke aan de boekjes is dat je
er moeite voor moet doen én dat je
er ook nog wat mee kunt doen. Ik

kan de boekjes niet alleen verzamelen, maar ook nog lezen. En dat
heb ik bij alle boekjes ook gedaan.
Je zou denken dat je een boek wel
herkent, als je hem gelezen hebt.
Toch heb ik sommige exemplaren
dubbel. Dat komt doordat ik het
leuk vind om verschillende drukken
van hetzelfde boek te hebben. Die
heeft dan net een andere afbeelding op de kaft dan degene die ik
al thuis heb liggen. En dan komt
de twijfel in de winkel: heb ik deze
druk al wel of niet? En ja, dan gok
je wel eens verkeerd. De dubbele zet ik tegenwoordig maar op
Marktplaats. Misschien krijg ik er
dan nog wat voor.”
De pindaman
Het mooiste boekje is voor Coen
‘Mijn vriend de pindaman’. Niet

omdat het verhaal oud is of dat het
boekje veel geld waard is, maar
door de herinnering die het bij de
vriendelijke verzamelaar oproept.
Coen: “Toen ik een jaar of 10 was,
liep ik samen met mij nicht Tini
door mijn geboorteplaats Amsterdam. Zodra we in de buurt van
de C&A kwamen, zagen we hem
al staan: de chinees die pinda’s
verkocht. Dat was altijd zo’n zielige
man! Ik lustte geen pinda’s, maar
toch kocht ik ze van hem. De man
op de illustraties in het boek lijkt
sprekend op die man uit mijn jeugd.
En als ik aan hem terugdenk,
denk ik: dat was mijn “vriend”.
Het boekje is oud en valt bijna uit
elkaar, maar de herinnering die het
oproept is mij enorm veel waard.
Dit boekje doe ik nooit meer weg.”

Cursus Modern bloemschikken bij De Paraplu
De Stichting Paraplu in Wilnis organiseert een Cursus Moderne Bloemsierkunst, die bestaat uit drie lessen,
waarvoor per les kan worden ingeschreven, maar ook meteen voor alle drie lessen tegelijk. Daarbij komen
de volgende onderwerpen aan bod: Paasschikking (lentenest), Takjeskrans met bloemen, Egyptisch boeket
(ofwel bloemen langs een stok).

Workshop houden?
Mail naar info@vankraaltotketting.nl

De cursus vindt plaats op de maandagochtenden 29 maart en 19 en
26 april van 10.00 – 11.45 uur in
het gebouw van de Stichting 'Paraplu' aan de Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis. De cursus wordt gegeven
door Marion van der Veen, bevoegd
docent bloemsierkunst en Erkend
Bloemsierkunstenaar.
De kosten bedragen € 58 voor de
hele cursus (3 lessen) of € 21 per
les, inclusief bloemmateriaal en
lesbrieven en hulpmaterialen, zoals
bloemdraad. Zelf neem je mee:
vaas of schaal, steekschuim, mes en
snoeischaar.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de

website www.stichtingparaplu.nl ,
of afgehaald en ingeleverd bij De
Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.

Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.
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De Meijert: Partycentrum
met een dorpsfunctie
Het begon als Cultureel Centrum De Meijert en was opgezet als dorpshuis voor de gemeente Mijdrecht. Maar het bleek nog niet zo eenvoudig
om het gebouw rendabel te exploiteren. Daarom werd aan de toenmalige
beheerder Ton Post gevraagd om het gebouw over te nemen, teneinde het
bedrijf op een commerciële manier te gaan exploiteren. Maar die dorpsfunctie is wel degelijk blijven bestaan, zegt huidig directeur Antoine Post.
door piet van buul

Er is een aantal verenigingen in Mijdrecht, die min of meer permanent
van ruimten in De Meijert gebruik
maken en hier dus hun thuisbasis
hebben. “Denk aan de bridgeclubs, de
toneelvereniging, het kinderkoor of
de ANBO die hier wekelijks een soos
organiseert. Stuk voor stuk activiteiten waar veel mensen aan deelnemen
en voor wie De Meijert dus een ontmoetingspunt in het sociale verkeer
is,” zegt Antoine Post. “We hebben
hier twee grote en twee iets kleinere
zalen, die ook nog flexibel kunnen
worden ingezet. We kunnen hier gezelschappen van 25 tot 800 mensen
ontvangen. Naast de verenigingen
hebben we ook regelmatig bijeenkomsten van de gemeente. Denk aan
informatieavonden voor de inwoners
of aan het sportgala of de nieuwjaarsreceptie met kramenmarkt. Kortom,
er zijn tal van activiteiten van en voor
de inwoners die heel goed passen bij
de dorpsfunctie.”
Catering
Partycentrum De Meijert biedt een
scala aan mogelijkheden. Men kan
er terecht voor een feestje voor een
wat kleiner gezelschap ter gelegenheid van een verjaardag of jubileum.
Het kan ook een condoleancebijeenkomst zijn na een begrafenis. Maar
ze schrikken er ook niet voor terug
om grote partijen voor huwelijken
of bedrijfsfeesten te organiseren.
Compleet met buffetten en artiesten.
De Meijert beschikt over een goed
geoutilleerde keuken. Daarmee
voorziet het partycentrum in de
catering van de feesten en partijen
in eigen huis. Antoine: “Een paar
jaar geleden zijn we ook met externe

foto patrick hesse

catering gestart. Dat is voor ons wel
een groeisector. Je merkt dat steeds
meer mensen ook voor een feestje
thuis de catering laten verzorgen. Het
is voor de mensen vanzelfsprekend
een hele zorg minder wanneer ze
niet urenlang in de keuken hoeven te
staan. Onze catering biedt ook weer
veel mogelijkheden. En dat hoeft echt
niet altijd duur te zijn. We kunnen
zorgen voor een klein buffet op een
verjaardag. Maar het kan ook een
groot bedrijfsfeest zijn, compleet met
partytenten en artiesten. En alles
daartussen in. Het hangt er maar net
van af wat men wil. Sommige mensen kiezen ervoor om de organisatie
van hun feest geheel uit handen te
geven. Anderen willen liever zoveel
mogelijk zelf doen, maar laten wel
het buffet of het diner bezorgen. Er
zijn dus vele mogelijkheden.”
Accommodatie
De grote zaal van De Meijert
beschikt over een podium en lijkt geschikt voor concerten en toneelvoorstellingen. Desondanks wordt er binnen de gemeente regelmatig gepleit
voor een echte theaterzaal. Antoine
Post: “Onze zaal en ons podium is
voor veel voorstellingen geschikt.
We hebben bijvoorbeeld jaarlijks een
concert van VIOS om maar eens wat
te noemen. Maar het podium is voor
sommige gezelschappen eigenlijk
te klein. Denk bijvoorbeeld aan het
showballet Nicole, dat hier regelmatig optreedt. Dat kan allemaal maar
net. Maar ik vraag me af of een echte
theaterzaal hier in Mijdrecht rendabel te maken is. Ik vrees dat zo’n
moderne zaal, voorzien van alle benodigde faciliteiten en techniek veel

Antoine Post: “Dit najaar starten we met iets nieuws, luxe diners met entertainment in een intieme sfeer.”
te duur wordt voor de plaatselijke
verenigingen. En je bouwt zo’n zaal
toch ook niet voor een stuk of tien
voorstellingen in een jaar. Er moet
dus regelmatig wat te doen zijn. Daar
leent volgens mij deze omgeving zich
ook niet voor. We zitten daarvoor
eigenlijk te dicht bij Amsterdam en
Utrecht. Wanneer men daar een
toneelvoorstelling heeft bezocht kan
men na afloop kiezen uit een ruim
aanbod aan kroegjes en café’s om nog
even na te genieten. Dat doen ze hier
in het dorp niet. Ik denk dus niet dat
we hier met een theaterzaal of een
bioscoop moeten komen. Je kunt je
ook de vraag stellen voor wie dat dan
zou moeten. Er is jarenlang geroepen
dat er een discotheek moet komen.
Die kwam er uiteindelijk, maar dat
lukt dus ook niet vanwege onvoldoende belangstelling.”
Lekker dineren
De Meijert is even gestopt met de
groots opgezette dinner shows waarmee men furore maakte. “In het
komende najaar starten we met iets
nieuws,” vertelt Antoine. “We gaan
dan luxe diners verzorgen met entertainment. Maar dan niet meer die
grote spectaculaire shows, maar juist
entertainment in de intieme sfeer. De
nadruk komt te liggen op een avondje
ontspannen dineren, de zogenoemde

Flink geld sparen én toch geld op kunnen nemen?

Staand van l.n.r.: Gina Reurings, Marieke Bach en Elly Pauw. Zittend Harry
Schuurs

Spreekt dit u aan? Dan is Spaar-opMaat van SNS Regio Bank absoluut
iets voor u! Op één rekening kunt
u én uw geld vastzetten om flink te
sparen én ieder moment geld opnemen. Afhankelijk van hoe lang u uw
geld kunt missen, zet u het spaargeld
op het vaste gedeelte of op het
kosteloos vrij opneembare gedeelte.
In alle gevallen ontvangt u een zeer
aantrekkelijke spaarrente.
Deze spaarrekening bestaat uit een
vrij opneembaar deel en een vast
deel. Over het vrije deel ontvangt u
al een goede rente tot wel 2,60% *!
Wilt u echter meer, dan kunt u (een
deel van) uw geld voor een bepaalde
periode vastzetten. Na afloop van
de afgesproken periode komt uw
spaargeld automatisch weer op het
vrije deel van uw rekening.

SNS Regio Bank Wilnis regelt al
uw bankzaken
SNS Regio Bank in Wilnis rekent
u graag voor of uw spaargeld met
deze spaarvorm beter verdient dan
nu het geval is. Als u wilt, bekijken
wij ook geheel vrijblijvend uw huidige financiële huishouding. U kunt
bij ons terecht voor het openen van
een betaalrekening tot het afsluiten
van een hypotheek. Kom gerust even
langs bij SNS Regio Bank Wilnis aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Bellen kan natuurlijk ook: 0297289090. Graag tot ziens!
* Rente op 15 februari 2010. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag
naar de voorwaarden

‘Dinner Xperience’.” Antoine denkt
dat hij daar veel mensen een plezier
mee kan gaan doen. “We hebben
een regionale uitstraling en we zijn
makkelijk bereikbaar. Bovendien is er
een ruime vrije parkeergelegenheid.
Naast de vaste reguliere activiteiten
in ons bedrijf, zorgt dit ook voor onze

mensen voor een welkome afwisseling die het werk leuk maakt.”

Partycentrum De Meijert ligt aan de
Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 284097.
www.meijert.nl.

Ook lokale economie voelt de crisis
De wereldwijde economische neergang heeft ook invloed op de lokale
economie, zo blijkt uit gegevens van de gemeente heeft opgesteld. Zo zijn
er de afgelopen kwartalen minder bedrijven gestart en minder woningen
verkocht. De cijfers tonen ook een licht herstel aan.
Om een goed beeld te krijgen van de
impact van de crisis en de effecten
hiervan, is de toestand van de lokale
economie in kaart gebracht. In deze
zogeheten economische monitor is
een groot aantal indicatoren opgenomen. Die geven een beeld van de
bedrijvigheid in de gemeente en van
de lokale woning- en arbeidsmarkt.
De belangrijkste conclusie is, dat de
huidige economische situatie een
negatief effect heeft op verschillende
indicatoren. Zo zijn er gemiddeld in
2009 minder bedrijven gestart dan
het jaar ervoor, zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd, is het
aantal woningtransacties afgenomen
en is het aantal openstaande vacatures toegenomen. Ook het aantal
opgeheven bedrijven, aantal nietwerkende werkzoekenden en het
aantal intakes in de schuldhulpverlening steeg. De cijfers tonen bovendien een trendbreuk in het vierde
kwartaal van 2009, die er op lijkt te
duiden dat de economie weer wat
aantrekt. Ten opzichte van eerdere
kwartalen steeg bijvoorbeeld het
aantal aangevraagde bouwvergunningen en nam het aantal transacties
van koopwoningen weer toe.
Vergeleken met de gemiddelde
landelijke situatie, valt een
aantal punten op. Zo
starten er in De Ronde
Venen nog altijd
meer bedrijven
dan er worden
opgeheven,
landelijk

gezien gaan er juist meer bedrijven
over de kop dan er beginnen. Ook
daalt de gemiddelde transactiewaarde van een verkochte woning in
De Ronde Venen minder snel dan het
landelijk gemiddelde. Wat betreft het
aantal openstaande vacatures en het
aantal niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) wijkt het beeld in De
Ronde Venen niet af van het landelijk
gemiddelde. Wel zijn er in De Ronde
Venen procentueel gezien gemiddeld veel minder werkzoekenden
onder de bevolking dan het landelijk
gemiddelde. Het aantal cliënten Wet
Werk en Bijstand laat een redelijk
stabiel beeld zien met een lichte
stijging. Landelijk is deze stijging veel
scherper.
Via de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl kunnen
geïnteresseerden de
‘Economische monitor, versie maart
2010’ raadplegen.
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Spel en Sport 55+ De keuze van...
fietst mee voor
een wereldrecord!
Spel en Sport 55+ stapt op 31
maart om 12.00 uur in Wilnis bij
de Willisstee op de fiets. De actie
is onderdeel van de wereldrecordpoging Heel Nederland Fietst. Het
doel van deze poging is 1 miljoen
mensen tegelijk op de fiets. Nuttig en leuk!
Op 31 maart vindt de wereldrecordpoging Heel Nederland
Fietst plaats. Het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen
en de Fietsersbond laten op een
ludieke manier zien dat fietsen een
gemakkelijke manier is om aan de
dagelijkse dosis bewegen te komen.
Spel en Sport 55+ draagt haar
steentje bij door een fietstocht te
organiseren. Iedereen wordt uitgenodigd om een fietstocht van een
half uur mee te fietsen. Onderweg
is er een gezonde verrassingen en
de deelname is gratis.
U kunt zich tot 25 maart aanmelden bij E van Selm, telefoon:
0297-281358 of per e-mail:
e.van.selm3@kpnplanet.nl .
Waarom fietsen?
Fietsen is een makkelijke vorm van
bewegen die vrij eenvoudig in het
dagelijks ritme van mensen is in
te passen. Vooral op de kleine(re)
afstanden tot 7 kilometer kiezen
we nog te vaak voor de auto.
Daarnaast draagt fietsen bij aan de
gezondheid van mensen: drie keer
per week drie kilometer heen en
weer fietsen verbetert de conditie
van mensen met een slechte conditie al met 10%. En niet te vergeten, het stimuleren van fietsen
draagt bij aan de aanpak van het
fileprobleem en de vermindering
van CO2-uitstoot.

Opbrengst Collecte 2010
Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 7 februari t/m 13
februari 2010 in de gemeente De
Ronde Venen werd gehouden, heeft
bijna 3.900 euro opgebracht. Hiervoor zijn 46 collectanten op pad
geweest.
Het was de achtste keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield.
De collecte is voor Amnesty van
groot belang. Mede dankzij giften
van particulieren kan Amnesty het
werk voortzetten. Amnestysecties
ontvangen alleen geld van de overheid of van politieke groeperingen
voor mensenrechteneducatie buiten
hun eigen land.
De respons van het publiek was
weer erg positief en Amnesty dankt
iedereen van harte voor de geldelijke
bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle
vrijwilligers, die in weer en wind
hebben gecollecteerd, voor hun
enthousiaste inzet.
Wilt u volgend jaar ook meehelpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij het
collecteteam via e-mail
collecte@amnesty.nl of telefonisch
via 020 - 626 44 36.

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Een van de acht
Auteur: Sandra Koolmees
“Een heel aangrijpend boek! De
titel verwijst naar het feit dat een
van de acht vrouwen borstkanker
krijgt. Aan het begin van het boek
is schrijfster Sandra Koolmees
vijfendertig. Ze staat midden in
het leven en vindt het leven één
groot feest. Ze heeft er nooit bij
stil gestaan dat ze ziek zou kunnen worden. Wanneer ze wordt
geconfronteerd met borstkanker,
houdt ze een openhartig dagboek
bij in het tijdschrift Libelle. Haar
genezing vierde ze door de marathon in New York te lopen. Toen
voor de tweede keer borstkanker
geconstateerd werd, schreef
Sandra een blog voor Viva. Met
humor en relativeringsvermogen
beschrijft ze wat ze doormaakt.
Ondanks haar ziekte blijft ze positief. Ze vindt het eigenlijk meer
vervelend dat ze nog geen vriendje
heeft... Tijdens het schrijven van
Een van de acht werd Sandra voor
de derde maal ziek. Ze is vlak
voor het verschijnen van het boek
overleden. Het boek geeft een
heel open en indringend beeld van
hoe een jonge vrouw van deze tijd
haar ziekte heeft ervaren. Ik heb
het boek in één adem uitgelezen
en het heeft veel indruk op me
gemaakt!”
gelezen door marianne ten thije

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.
'Titaantjes, opgroeien in de letteren' is het thema van de 75e
Boekenweek, die plaatsvindt van
10 maart tot en met 20 maart
2010. In de Boekenweek staat
literaire (non-) fictie centraal. De
eerste Boekenweek werd gehouden in 1932. Wanneer u voor ten
minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken koopt, ontvangt u
het boekenweekgeschenk 'Duel',
geschreven door Joost Zwagerman. 'Duel' gaat over een museumdirecteur die een stuk van
dertig miljoen euro verliest en
zwaar onder druk komt te staan.
Om het Boekenweekgeschenk in
de wacht te slepen geven we u
weer een aantal boekentips.

1

Titaantjes waren we
Schrijvers schrijven zichzelf’
Ter gelegenheid
van de
75e Boekenweek
verschijnt
dit jaar
in plaats
van het
Boekenweekessay een speciale jubileumuitgave ‘Titaantjes waren
we’, waarin 75 Nederlandstalige
auteurs een brief schrijven aan hun
jongere ik.

2

De dood heeft mij een
aanzoek gedaan 		
Kristien Hemmerechts
(literaire non-fictie)
In een
dagboek
noteerde
Kristien
Hemmerechts
negen
maanden lang
openhartig
gebeurtenissen, anekdotes, bespiegelingen,

weggegooid moeten worden. Ik denk
dat ik dit koopjesgedrag van mijn
oma heb. Vroeger als we bij haar en
opa waren en we wilden iets eten
of drinken, dan werd er gezegd, ga
maar naar het winkeltje en zoek wat
uit. U begrijpt, het winkeltje was de
provisiekast, die ook vol stond met
diverse koopjes!

Olifantenboon!
Als ik mijn boodschappen doe word
ik altijd gelonkt door al die voordelige aanbiedingen in de supermarkt.
De felgekleurde schapborden hebben
meteen mijn aandacht: nú 20%
meer in de verpakking of op=op, nu
1+1 gratis! Hierdoor kom ik altijd
thuis met dingen die ik niet nodig
heb. Na een tijdje ploft de voorraadkast uit elkaar met al die onnodige
koopjes die over datum zijn en

Wat ik ook van mijn oma geërfd
heb is de liefde voor koffie. Vroeger
werkte ze bij De Gruyter en verkocht
de koffiebonen van het rood-, zilveren goudmerk. De Gruyter bestaat al
een tijdje niet meer, maar de vraag
naar koffie is niet afgenomen! In
deze tijd is er veel meer te vinden op
koffiegebied en we worden zelf ook
veeleisender. Met een rood-, zilveren goudmerk nemen we geen genoegen meer! Het moeten versgebrande
koffiebonen zijn, gemelangeerd of
puur uit een bepaald land. Tijdens

nieuwsfeiten en uitspraken over de
thema’s dood, leven en liefde. Het
dagboek is een voortdurende poging
woorden te geven aan wat ongrijpbaar en toch realiteit is. In ‘De
dood heeft mij een aanzoek gedaan’
wisselen verlangen naar de dood en
levenslust elkaar af.

grote gevolgen hebben voor haar familie. ‘Dorsvloer vol confetti’ is een
sensitieve roman over de strijd van
ieder mens om een eigen leven, en
tegelijkertijd een liefdevol portret
van een Zeeuwse orthodoxe boerengemeenschap met een geheel
eigen vertelcultuur.

3
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Tot ziens, meneer Friant
Philippe Claudel (vertaalde
literaire roman)
In deze novelle keert de auteur
Philippe Claudel teug naar het
Frankrijk van zijn jeugd. Aan de
hand van zijn herinneringen en met
behulp van de wonderlijke schilderijen van de Franse schilder Emile
Friant schrijft Claudel vol tederheid
over zijn grootmoeder en haar verdwenen wereld. Met de traagheid
van het water in het kanaal komt
een even bevreemdend, herkenbaar
als troostend verleden voorbij.

4

Dorsvloer vol confetti
Franca Treur (literaire
roman)
Hoeveel
kracht
hebben
woorden?
Hoe onschuldig
zijn de
fantasieën
van een
meisje
van
twaalf?
De jonge Katelijne groeit in de
jaren tachtig en negentig op in
een strenggelovig boerengezin in
Zeeland. Als enig meisje tussen zes
broers wordt ze nauwelijks bij het
boerenwerk betrokken. Hierdoor
gaan ook de gesprekken aan tafel
grotendeels aan haar voorbij.
Terwijl haar verlangen om mee
te doen onverminderd groot blijft,
gaan haar gedachten hun eigen
gang. Daarbij laat ze zich meeslepen door verhalen. Familieverhalen,
dorpsroddels, bijbelverhalen, bekeringsgeschiedenissen. Ook sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het leugens zijn die haar
maar afhouden van de Waarheid.
Ze merkt dat haar eigen woorden

een zoektocht naar een speciale
koffie kwam ik de Maragogypeboon
tegen, oftewel de olifantenboon!
Mooi dacht ik, extra grote koffiebonen betekend minder bonen in een
kilo en dat betekent VOORDEEL!
Nou mooi niet, achteraf gezien was
het weer echt zo’n koopjesverslaafde
gedachte. De Maragogypeboon is
een hele exclusieve koffieboon die
oorspronkelijk uit het gelijknamige
gebied uit Brazilië komt. De struik
wordt nu aangeplant in Nicaragua,
Costa Rica en de mooiste kwaliteit
komt uit Mexico. De Maragogype
wordt de olifantenboon genoemd
vanwege, u raadt het al, zijn grootte.
Deze boon is ongeveer 3 keer zo
groot als een normaal koffieboontje.
De koffieplant is voor de boeren heel
moeilijk te onderhouden en omdat
het niet heel veel aangeplant staat, is
het beetje dat geoogst wordt meteen
heel prijzig en dat maakt de koffie

En het vergeten zo lang
Pauline Slot (literaire
roman)
Batavia 1930. Maria Hagenaar
heeft de hoop om te trouwen al opgegeven wanneer zij een jonge Chileense consul ontmoet. Liefkozend
noemt hij haar Maruca. Ze treden
in het huwelijk. In Santiago, Buenos
Aires en Madrid blijkt al snel dat
haar nieuwe man geen toegewijd
diplomaat is, maar eerst en vooral
een dichter en bohémien. Hij noemt
zich Pablo Neruda en bezingt de
ene vrouw na de andere, maar nooit
haar. De Spaanse burgeroorlog
vormt een keerpunt in hun leven.
Neruda is op weg naar wereldfaam,
een Nobelprijs en nieuwe liefdes,
Maruca en hun dochtertje Malva
Marina beginnen in Den Haag aan
een lang vergeten worden. Maar
in de schaduw van Neruda’s roem
voltrekken zich tragische gebeurtenissen. Wat is de prijs voor een
kortstondig geluk? Welke rekeningen moeten nog vereffend worden?
En wat is pijnlijker: herinneren of
vergeten?

Duel (Boekenweekgeschenk)

uniek en exclusief. Hij heeft een hele
volle smaak met geen spoortje bitter.
Oma’s nieuwsgierigheid was meteen
gewekt en ze wilde die olifantenboon maar al te graag proeven,
alleen die naam…dat was natuurlijk
moeilijker uit te spreken dan een
pakje rood-, zilver- of goudmerk.
Na het proeven was ze er uit en zei
ze: Maragogype noem ik voortaan
een pakje platinamerk!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Gasterij Jan en Alleman in Kortenhoef:

Pure bezieling!
Regelmatig mag ik voor deze rubriek in eetgelegenheden vertoeven, van
restaurants in het hogere segment tot eetcafé’s. Heel af en toe zitten
daar restaurants bij waar ik onmiddellijk affiniteit mee heb. Vaak ligt dit
aan het personeel of de eigenaar, je voelt dan al na vijf minuten of je daar
privé met bijvoorbeeld vrienden, familie of met je vrouw terug zult komen.
Vanavond ben ik op zo’n locatie: Gasterij Jan en Alleman in Kortenhoef.

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

Gasterij
Jan & Alleman
Kortenhoefsedijk 157
1241 LZ Kortenhoef
Telefoon: 035 - 656 26 29
www.janenalleman.nl
Online reserveren:
info@janenalleman.nl
Openingstijden keuken:
dinsdag tot en met zondag
van 17.30 uur tot 22.00 uur
Vanaf 1 mei 2010:
van 12.00 uur tot 22.00 uur

tekst en foto’s patrick hesse

De charmante, enthousiaste en
gedreven gastvrouw en gediplomeerd
Leermeester Vivien Flügel heeft
mij binnen mum van tijd voor zich
gewonnen. Ik ben eindelijk weer eens
op pad met de man, met wie ik deze
rubriek jarenlang samen heb geschreven, maar die door zijn drukke werkzaamheden nog slechts sporadisch
mee kan: mijn beste maatje en broer
Ron. Hij kan zich net als ik verheugen
op een restaurantbezoek en weet
lekker eten op waarde te schatten,
tevens is hij tijdens deze bezoeken
voor mij van onschatbare waarde
als het om de wijn gaat. Wij nemen
samen met Vivien plaats aan de
stamtafel. Dan bedoel ik ook letterlijk
de stamtafel, want bij elke zitplaats is
traditiegetrouw een koperen plaatje
met een naam in de tafel geslagen.
“Dat is al decennialang een traditie,
die we maar al te graag in ere houden,” aldus Vivien. “Een zeer select
gezelschap heren komt hier iedere
zaterdag zo’n twee uur borrelen en er
wordt dan elk jaar door het gezelschap een ‘Stamtafelaar van het Jaar’
aangewezen, die dan het hele jaar
alle activiteiten mag organiseren.”
Geboeid luisteren Ron en ik naar de
enthousiaste verhalen van Vivien.
Af en toe voegt haar man Ron (een
uiterst vriendelijke en rustige heer)
bij ons voor data en feiten. Sinds
november vorige jaar is dit leuke
echtpaar eigenaar van dit prachtige
restaurant, hun grote trots. “Het is
al 200 jaar een horecagelegenheid,”
gaat Vivien verder. “Vroeger kwam
hier ook de rijdende rechter en dan
bedoel ik natuurlijk niet het TV-programma. Daar komt de oude naam

vandaan: ‘Het Rechthuis’.” Inmiddels
staat het restaurant een naamsverandering te wachten; mede ingegeven
door verzoeken van vele gasten en
omwonenden gaat het restaurant
met het rijke verleden ‘Het Oude
Rechthuys’ heten. “We willen mede
daardoor een stuk gemoedelijkheid
uitstralen,” aldus Vivien. Dit etablissement heeft ook een kunstenaarstraditie. Zo had achter het restaurant
de familie Mesdag een huis en is het
kerkje dat tegenover het restaurant
staat de meest geschilderde kerk van
Nederland. Ook kwamen er vroeger
veel schrijvers, onder wie Nescio,
zeer regelmatig over de vloer. Het
toenmalige Rechthuis was toen ook
een hotel.
Ron en ik hebben ons verplaatst van
het bargedeelte naar het werkelijk
prachtige eetgedeelte, we voelen ons
meteen thuis op de heerlijke zachte
stoelen, het smetteloze tafellinnen
lacht je tegemoet, het feest mag wat
ons betreft beginnen. Na een verrassende frisse amuse van wentelteefje
met zalm en saus van bruine suiker
is het tijd voor een combinatievoorgerecht: een toffee van gerookte
zalm, roombrie en bieslook verpakt
in krokant roomboterbladerdeeg;
krokant gebakken kalfszwezerik in
een sausje van notenlikeur, geserveerd op een julienne van gebakken
prei en vers gebrande noten en als
laatste: Franse wijngaardslakken,
gebakken met knoflook, rode ui en
spinazie, afgeblust met witte wijn en
lichtjes ingekookt met room. Dit trio
doet ons veel plezier en hoewel Ron
en ik altijd samen veel praten, kunnen
we elkaar nu alleen maar tevreden

en goedkeurend aankijken. Bij deze
combinatie wordt er een Château
Millet geserveerd, de witte huiswijn
uit het hart van de Gasgone, een
redelijk droge en smaakvolle wijn.
Inmiddels heeft Vivien ons ook een
fles water geserveerd ook daarover
viert haar enthousiasme hoogtij:
“We hebben wel 20 soorten water
geprobeerd en deze vonden we met
ons team uitstekend en de fles staat
zo mooi op tafel.” Oog voor detail
“heerlijk!”
Als hoofdgerecht heeft Vivien
opnieuw gekozen voor een combinatiegerecht, zodat we zowel vis als
vlees kunnen proeven. Eerst een in
roomboter gebraden tournedos met
een pesto van gepofte aubergines
en gegrilde pancetta en dan als
tweede: gebakken zeeduivel met een
roomsausje van groene peperbesjes
en cognac ook het hoofdgerecht is
van grote klasse, het is allemaal erg
smaakvol.
Bij dit combinatiegerecht proeven we
twee wijnen: de rode huiswijn, ook
een Château Millet en een Oppidum
2008, een wijn die 50% Chardonnay
is en 50% Sauvignon; een prachtige
volle wijn met een heerlijke afdronk.
Ondertussen is het ruim opgezette
restaurant vol gelopen met gasten,
maar doordat er voldoende ruimte
is tussen de tafels merk je daar eigenlijk niets van. Te oordelen naar al die
tevreden gezichten, genieten ook de
andere gasten met volle teugen.
Na wat foto’s maken buiten en in
de keuken is het tijd voor de toet!
Ook dat is er een om in te lijsten:

wederom een combi van drie desserts vergezeld van maar liefst drie
glaasjes dessertwijn: een marmer
van donkere chocolademousse met
een stroopje van Maury samen met
de dessertwijn Merlino, een parfait
van amaretto met bitterkoekjes
en gebruneerde amandelen vergezeld met Moscatel Oro en een rijp
kaasje met daarbij Maury. Deze drie
combinaties passen perfect en vinden
we een grote aanrader. Onderweg
terug in auto steken Ron en ik ons
enthousiasme niet onder stoelen of
banken, zelfs diverse krachttermen
komen er aan te pas. Over één van de
krachttermen kunnen wij het roerend
eens zijn: pure bezieling daar bij Jan
en Alleman in Het Oude Rechthuys in
Kortenhoef...
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Juwelier Ed Koek sluit pand in Vinkeveen na nieuwe kraak

"Dit houdt niemand vol"
Vorige week donderdagnacht sloegen inbrekers zijn winkelpand in
Vinkeveen kort en klein en namen een groot deel van de collectie mee.
Daarmee is voor juwelier Ed Koek de maat vol. “In de nog geen drie
jaar dat ik hier zit, heb ik al 12 nieuwe winkelruiten kunnen bestellen.
Dit keer is er in tien minuten tijd voor 70.000 euro schade toegebracht,
alleen al aan de winkel en de inventaris.” Koek is er helemaal klaar
mee; de rommel wordt opgeruimd en dan sluit hij definitief de deuren
van het pand in Vinkeveen.
door rob isaacs foto’s kris baken
foto: peter bakker

Oudhuijzerweg in Wilnis nu 30 km zone
De afgelopen week heeft de politie in Wilnis een groot aantal controles
uitgevoerd op de Oudhuijzerweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren
is dit traject is sinds kort een 30 km zone geworden en de politie wil met
de actie handhaving van deze snelheidsbeperking afdwingen. De eerste
week hebben honderden bestuurders nog een waarschuwing gekregen,
wie deze week te hard reed op het traject kreeg een bekeuring. Naast
handhaving van de snelheid komt ook de inrichting van de weg aan bod.

De mooiste trouwringen maken, dat
is de passie van Ed Koek. Dat hij hard
op weg is, moge blijken uit het feit
dat hij marktleider is in Nederland
in deze branche. Met een team van
20 medewerkers maakt hij unieke
trouwringen op maat, voor bruidsparen tot ver over onze landsgrenzen. Die weten hem te vinden via
meerdere internetsites, waaronder
bijvoorbeeld www.juwelencentrum.nl

en www.trouwringeninfo.nl. Daarnaast
heeft hij een dealernet van 350
juweliers die zijn ringen verkopen.
"Mijn droom is een landelijke showroom te hebben voor trouwringen. Ik
had gehoopt daar met de winkel in
Vinkeveen een aanzet mee te kunnen
geven. Hier kon ik ook buiten de
gewone openingsuren met mensen
afspreken, zodat ze in alle rust onze
collecties konden bekijken."
Op de bewuste avond vorige week,
kwam Koek pas laat thuis, na een

Nieuwe yoga- en trainingsgroepen van start
In april gaan er weer nieuwe yoga- en trainingsgroepen van start. Kinderen, tieners en volwassenen kunnen gebruik maken van het aanbod van
PURA VIDA, Praktijk voor levensgeluk.
Sta sterk training
De sta sterk training is bedoeld voor
kinderen van 8-10 jaar, tieners vanaf
10 t/m 12 jaar en jongeren vanaf 12
t/m 17 jaar (middelbare school) die
te maken hebben met het pestprobleem, niet sociaal weerbaar zijn en/
of niet sociaal vaardig zijn, of faalangstig. Deelnemers leren hun angsten
te overwinnen en worden weerbaarder, ze veranderen hun houding, bouwen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde opnieuw op, andere klachten
nemen af en ze worden niet meer gepest of veel minder. Ze leren hoe ze
voor zich zichzelf moeten opkomen
en leren omgaan met non-verbaal,
verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, roddelen.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training horen
ook een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten. De training start
in april 2010 op woensdagmiddag in
Wilnis. De training voor deelnemers
van 12 t/m 17 jaar wordt gegeven in
samenwerking met Stichting de Baat.

Training Faalangst de baas
De training faalangst is bedoeld voor
kinderen van 8-10 jaar en tieners van
10 t/m 12 jaar die te maken hebben
met faalangst. De belangrijkste oorzaak van faalangst zijn gedachten,
waardoor spanning, angst en stress
worden opgebouwd. Tijdens deze
training leren de deelnemers deze
gedachten te veranderen waardoor ze
die de baas worden. Ze gaan inzien
dat ze meer kunnen en weten dan
ze nu denken. Ze leren zich ontspannen tijdens ontspanningsoefeningen.
Het gevolg is dat toetsen maken een
makkie wordt, omgaan met anderen
een feest en het leveren van prestaties een uitdaging. Deelnemers leren
weer functioneren zoals ze willen,
omdat ze hun belemmeringen en
angsten overwinnen.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training horen
ook een intakegesprek en
twee ouderbijeenkomsten. De
training start in april 2010 op de
woensdagmiddag in Wilnis.

bezoek aan een juweliersbeurs. Hij
vermoedt dat hij gevolgd is, toen men
hem met koffers zag lopen. "Waarschijnlijk waren ze zo naïef om te
denken dat we met échte sieraden
over straat gaan. Dat geldt ook voor
de winkel. Zo'n 95% van wat er lag
uitgestald waren dummies, showmodellen van niet-edele metalen. Dan
kun je misschien zeggen 'nog een
geluk bij een ongeluk', maar zo zie ik
het niet. In het vervaardigen van mijn
voorraad modellen is namelijk twee
jaar werk gaan zitten. Allemaal handgemaakte modellen. In tien minuten
alles weg.”
Ed Koek heeft inmiddels besloten de
winkel in Vinkeveen te sluiten. Voor
het verwezenlijken van zijn droom
zal hij een andere locatie zoeken. De
grote showroom in Mijdrecht blijft
wel geopend.

Yoga
De yoga lessen worden gegeven binnen een thema zoals: seizoenen, zintuigen, liefde, lachen. De les start met
een rondje waarin wordt gedeeld hoe
het met een ieder gaat en vervolgens
komen meditatie, concentratie, innerlijke rust, ademhaling, ontspanning,
oefeningen en houdingen voor meer
balans en evenwicht in het lichaam
aan bod. De lessen zijn afgestemd
op het innerlijke kind. Mirelle werkt
bijvoorbeeld met massagespel, dans,
mantra zingen, tekenen, mandala’s
kleuren, drama en spelkaarten. De
belangstelling voor yoga, vooral voor

de jeugd groeit. Dit is niet zo vreemd
in een wereld met veel prikkels, een
hoog tempo en veel verwachtingen.
Deelnemers volgen yoga omdat zij
bijvoorbeeld moeilijk in slaap komen,
niet goed om kunnen gaan met hun
gevoelens, het lastig vinden om te
ontspannen, moeite hebben met concentratie, of het gewoon heel erg leuk
vinden om te doen. De lessen vinden
plaats in de Veenzijde school in
Wilnis. Er is nog plaats voor nieuwe
deelnemers in de volgende groepen:
• Donderdag 19.00 – 20.00 groep
5, 6, 7, 8 (8 – 12 jaar)
• Donderdag 20.00 – 21.00 mid-

delbare school (12 t/m 17 jaar)
• Donderdag 21.00 – 22.00 vol
wassenen inner child yoga
Voor meer informatie over de
trainingen en yoga en aanmelden
kunt u contact opnemen met: Mirelle
Valentijn 0297 – 27 46 05 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl
Ook vind je informatie over pesten en
deze training op:

www.omgaanmetpesten.nl
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
www.stichtingdebaat.nl

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
Maandag
Dinsdag
Woensdag
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
Midpoint Classics Goedemiddag met
Peter Bakker		
(herhaling)				
Jim Clarke
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
met Nico van			
Jim Clarke
Jim Clarke		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
Alive met Roel
Woensdag Break
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
met Peter & Marcel en Anne
Andy Teerlink
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics Midpoint Classics
Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Deze week in 2ThePoint: gingen we
voetballen met Edgar Davids en
namen we een kijkje bij het optreden
van de Jostiband in de Meijert.

In 2TheSport deze week:
Patrick Lokken, Frans van Zundert,
succesvol trainer van CSW2 en Anouk
Claessens en Marcel de Jong van
het Steenbok Runningteam.
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De Club van… Marloes Otting - Liesveld:
In Vinkeveen spelen ze al bijna 65 jaar toneel
Toneelvereniging Altovi is opgericht in 1946. Volgend jaar bestaat de vereniging dus precies 65 jaar. Tijd om
alvast eens na te gaan denken over een mooie jubileumvoorstelling. Bestuurslid en actrice Marloes Otting –
Liesveld is al zo’n twintig jaar actief binnen de vereniging. Ze houdt wel van nieuwe uitdagingen.
door piet van buul

“Om het zoveel jaren vol te houden
moet je ook op een creatieve wijze
omgaan met de mogelijkheden die
je als toneelvereniging hebt,” zegt
Marloes. “Jarenlang hadden we een
vast ritme. Elk jaar twee avondvullende voorstellingen. Dat is de laatste
jaren al nauwelijks meer te doen.
Ook wij merken dat het verenigingsleven verandert. Voor veel mensen,
die lid van een vereniging zijn, zijn
er daarnaast nog tal van andere
activiteiten waar men tijd en energie
in wil steken. En een voorstelling op
de planken brengen vraagt veel tijd
en veel energie.”
Altovi heeft op dit moment 22 leden.
Ongeveer de helft staat regelmatig
op de planken. De rest zorgt voor de
techniek, het licht en geluid en de
decors. De naam Altovi staat voor
Algemene Toneelvereniging Vinke-

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...

- foto patrick hesse

veen. Marloes: “Dat betekent niet dat
wij alleen maar Vinkeveners in onze
vereniging hebben. We hebben ook
leden uit Wilnis en Mijdrecht en zijn
inmiddels wel een echt Rondeveens
gezelschap. Onze thuisbasis is De
Boei in Vinkeveen. Daar voelen we
ons ook heel goed thuis. We hebben
er elke woensdag onze repetitieavond
en geven er ook onze voorstellingen.
De grote zaal is daarvoor ook prima
geschikt.”
Nieuwe productie
Onlangs is een voorzichtig begin
gemaakt met de voorbereidingen
voor een nieuwe voorstelling. Het is
de bedoeling dat die in het najaar op
13 en 20 november gespeeld wordt.
Marloes: “We zitten nog echt in de
oriënterende fase. Daarin praten we
met elkaar over de vraag wat voor
voorstelling het moet worden. Er was
een tijd dat we kluchten speelden.
Maar dat genre is inmiddels wat op
de achtergrond geraakt. We spelen
wel graag iets in de blijspelsfeer.
En we zitten momenteel op de lijn
dat er ook muziek en zang in het
stuk verwerkt wordt. Dan ga je in
de richting van de musical. Het gaat
er naar uitzien dat we voor dit jaar
ook weer iets gaan produceren met
muziek en zang. Maar meer kan ik er
in dit stadium nog niet over zeggen.
We moeten eerst helder hebben wat
we willen. Dan moeten de teksten
geschreven worden, zoeken we er
een regisseur bij en dan gaan we echt
volop aan de slag.”
Het uitbrengen van zo’n productie
is telkens weer een flinke klus. “Nu
we er ook muziek en zang bij gaan
doen, levert dat weliswaar een extra
dimensie aan onze voorstelling. Maar
technisch gezien komen er uiteraard
ook weer extra zaken bij zoals muzi-

kanten, extra geluid en dergelijke,”
zegt Marloes. “Als acteur beginnen
we dan met enkele leesavonden,
waar we de tekst samen doornemen.
Van lieverlede ga je dan je teksten
van buiten leren. In het begin volstaat
een wekelijkse repetitieavond. Maar
naarmate de speeldatum nadert gaan
we extra repeteren, bepaalde zaken
nog wat uitwerken en oefenen. Dan
stijgt ook de spanning en de hectiek,
alsmede het aantal uren dat je er
mee bezig bent. En we moeten dat
allemaal met werk of andere dingen
combineren. Ik heb zelf bijvoorbeeld
een paar jaar niet gespeeld omdat ik
toen druk was met kindjes krijgen.
Maar ik vind die repetitieperiode wel
een heel leuke tijd. De oplopende
spanning heeft wel iets. En dan komt
de ontlading bij de voorstelling. Het
geroezemoes in de zaal. Door een
kier in het gordijn kijken wie er allemaal in de zaal zitten. De hele sfeer
is echt geweldig.”
Vernieuwing
Altovi mag zich verheugen in de
belangstelling van een vaste kern
liefhebbers. Ze spelen doorgaans voor
goed gevulde zalen. Er is een grote
groep mensen die vroeger donateurs
werden genoemd maar tegenwoordig
zijn dat de ‘vrienden van Altovi’. Deze
groep is belangrijk voor de vereniging.
Marloes vertelt dat men bij Altovi
ook wel op zoek is naar vernieuwing.
“Om de vereniging in stand te houden
moet je ook steeds met de tijd mee
gaan. Je merkt dat bijvoorbeeld aan
het repertoire dat we spelen. Ik denk
dat er voor een vereniging als de
onze veel meer mogelijkheden zijn
dan één zaalproductie per jaar. We
hebben in de gemeente nog twee
toneelverenigingen. Dat zijn WIK in

Nieuwe leden welkom op uitgebreid Golfpark Wilnis
In Wilnis nadert de uitbreiding van
de golfbaan zijn opleveringsfase.
Hierdoor is er weer ruimte voor
mensen uit de regio om lid te worden. De meeste leden van de baan
in Wilnis komen uit de driehoek
Vinkeveen, Uithoorn en Woerden,
hoewel er geen bezwaar bestaat
voor mensen uit een verder gelegen
woonplaats. Golfpark Wilnis ligt
midden in de polder in het groene
hart.

Vandaar dat er eerder vergunning
verleend wordt voor een uitbreidingsplan van een bestaande golfbaan dan
voor een totaal nieuw complex.

Golf is de snelst groeiende sport van
Nederland; overal in het land worden
initiatieven genomen om te komen
tot nieuwe golfbanen. Nederland
telt inmiddels zo’n 360.000 golfers,
ongeveer 3% van de bevolking. In de
ons omringende landen golft maar
liefst 10 % van de bevolking, dus
de groei is er nog lang niet uit. Het
beleid van de overheid is er echter op
gericht om het nog bestaande open
landschap zo veel mogelijk te sparen.

Golfpark Wilnis is zo'n uitbreidingsplan en inmiddels is de ledenwerving
voor de uitbreiding begonnen; per
direct is er ruimte op de oefenbaan,
heel erg geschikt voor mensen die de
sport onder de knie willen krijgen.
Beginnen met golf is veel gemakkelijker dan vaak gedacht wordt.
Er zijn twee golfprofessionals aan
het golfpark verbonden, zodat u op
elk moment van de week les kunt
krijgen. U kunt zich in het clubhuis

inschrijven op een door u gewenst
moment en de leraar (golfpro) zal u
een les geven. Per 1 januari 2011 is
er nog ruimte op de nieuwe volwaardige 18-holes baan dus een mooie
kans om de golfstokken ter hand te
nemen.
De golfvereniging bestaat dit jaar
25 jaar: er staat een volwaardige
verenigingsstructuur; er worden
regelmatig wedstrijden georganiseerd en er is een goed geoliede
introductiecommissie die nieuwe
leden van harte welkom heet en
ze ter zijde staat bij het onder de
knie krijgen van de golfsport. Uit
Zweeds wetenschappelijk onderzoek
is gebleken dat golfers gemiddeld 5
jaar langer, en gezonder, leven dan
niet golfers. Dus wat let u? Meldt u
zich aan en verrijk uw leven met een
lidmaatschap! Voor meer informatie
kunt u altijd contact opnemen met de
baanmanager Tom Blasse via tom@
golfparkwilnis.nl of 0297-287347

Marloes Otting - Liesveld: “Nieuwe mensen zijn altijd welkom.”
Wilnis en OKK in Mijdrecht. Ik zou
het wel leuk vinden om ook dingen
samen met hen te doen. Dat hoeft
niet allemaal groot en spectaculair
te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een
leuke culturele avond, waarin we
met de andere verenigingen elk een
eenakter spelen. Je zou ook kunnen
denken aan een eenakter festival.
Of iets speciaal voor kinderen. Maar
we kunnen als toneelvereniging ook
een rol spelen bij andere culturele
evenementen in de gemeente of de
regio. Het lijkt mij wel een uitdaging
om eens een keer iets op locatie te
doen. We hebben dat tot nu toe niet
gedaan, maar het lijkt me wel heel
erg leuk om te doen,” aldus Marloes.

De vereniging is de laatste tijd wel
wat aan het verjongen, maar nieuw
en fris bloed is altijd welkom. Zelf
heeft ze de liefde voor het amateurtoneel met de paplepel toegediend
gekregen. “Mijn vader en moeder
waren al actief bij Altovi. Zo rol je er
min of meer vanzelf in. Je ziet dat
trouwens vaker dat het een beetje
een familieaangelegenheid is. Het is
ook wel belangrijk dat je hobby gedragen wordt door het thuisfront. Dat
geldt natuurlijk voor elke vereniging
maar zeker ook voor ons. De laatste
twee maanden voorafgaande aan
een uitvoering zijn heel intensief en
dat moeten ze thuis wel begrijpen en
steunen. Toneelspelen is wel heel erg
leuk,” verzekert Marloes.

Sport kort
Thema-avond
PR en Werving voor
sportverenigingen
Voor sportverenigingen in de
provincie Utrecht organiseert
Sportservice Midden Nederland
op 15 april a.s. een themabijeenkomst PR en Werving. Deze
bijeenkomst is voor bestuurders
en medewerkers van sportverenigingen die op zoek zijn naar
nieuwe manieren om leden te
werven en zich meer via de media willen promoten. De themaavond duurt van 19.30 tot 22.00
uur en is in het dienstencentrum
De Angestelborgh aan Dorpszicht
22 in Abcoude.

Deelnemers krijgen tips voor het
schrijven van persberichten. Ook
krijgen zij informatie over hoe zij
specifieke doelgroepen kunnen
benaderen om ook lid te worden
van de vereniging zoals bijvoorbeeld mensen met een beperking.
De theorie wordt verzorgd door
een communicatiedeskundige en
een deskundige op het gebied van
gericht sportaanbod.
Aanmelden
Deelname is gratis en aanmelden
kan tot 9 april op
www.usportanders.nl. Voor meer
informatie: Judith Meeuwissen,
030-7513840, 06-12949436 of
judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Kawasaki Z1000 Best Buy Bikes

Stoer, sterk, smaakvol
Deze week test Patrick Hesse een
Kawasaki Z1000 uit 2006 bij Best
Buy Bikes uit Mijdrecht.
“Jij was toch die Kawa-man? Dan
heb ik er weer een voor je om te testen!” Ed Heining van Best Buy Bikes
komt me lachend tegemoet wanneer
ik zijn mooie zaak aan de Handelsweg binnenstap. Een lekkere dikke
Z1000. Ed ziet aan mijn opklarende
gezicht dat hij me daarmee helemaal
niet straft.
“Ik help even
deze mensen
en dan kom ik
bij je,” aldus de
sympathieke
motorman. Dat
komt mooi uit,
want dan kan
ik mooi even
lekker tussen
de kleding snuffelen. Niet dat ik
echt iets nodig
heb, maar van
motorkleding
kan je nooit
genoeg hebben
en anders vind
ik wel een reden
om iets nieuws
te kopen! Zo’n
goed gevulde
winkel maakt
me altijd enorm
hebberig. Zo zie
ik onder andere
dat Ed viersterren dealer is van
het merk Evolution, een Nederlands merk met
een prachtige
kwaliteit motorkleding in
zowel leer als
textiel. Ook het
arsenaal helmen
liegt er niet om.
Best Buy Bikes
is bijvoorbeeld
dealer van de
helmmerken
Scorpio, Shark
en Nitro. Inmiddels is de zaak
ook goed gevuld

met diverse merken motorfietsen,
in principe kan Best Buy Bikes alle
Japanse merken nieuw leveren, maar
ook op scootergebied staan ze bij
deze motorzaak hun mannetje, want
ze zijn zowel Malaguti en Eagle dealer, subdealer van Kymco en verkopen
ze het merk Vespa. En voor wie iets
speciaals wil, gaan Ed en zijn team
graag voor u op zoek. Naast de gezellige koffiebar wordt hard gewerkt.
Als Ed zich even later bij mij voegt,
vraag ik hem wat ze aan het doen
zijn. “Zoals je weet heb ik een rijk
motorverleden. Ik weet ik dat de gemiddelde motorrijder midden veertig
is, dus leek het me leuk om een echte
retro-hoek te maken met motorfietsen uit de jaren ‘60 en ‘70 en aan te
kleden met reclames, kleding, helmen
en items uit die tijd. Ook komen er
nieuwe retro modellen te staan.” Ed
is fervent restaurateur van Japanse
motoren uit het begin jaren zeventig,
dus daar wil hij ook wat mee gaan
doen. “En misschien dat we deze
zomer open dagen organiseren met
clubs van klassieke motoren,” voegt
Ed nog toe.
Al met al is Best Buy Bikes klaar
voor een rijk motorseizoen. Dat
begint al in april met een seizoenopeningsweekeinde, in een waarschijnlijk
beursachtige vorm. Houd dus De
Groene Venen in de gaten en surf
anders begin volgende maand naar
de website van Best Buy Bikes
(www.bestbuybikes.nl) Dan wordt het
zo langzamerhand toch tijd om te
gaan rijden op de Kawasaki Z1000.
Zelf heb ik in de prille jaren ‘80 twee
Z1000’s gehad; beide van het Z-1R
type. Misschien de motorfietsen waar
ik de beste herinneringen aan over
heb gehouden; toen was het beste en
het snelste dat er uit Japan kwam.
Dit model werd dan ook door de
fabriek ‘King Kawasaki’ genoemd.
Er is veel veranderd sinds die tijd, ik
ben benieuwd of de huidige Z1000
ook een goede indruk kan achterlaten. Met een soepele grom komt de
4 cilinder tot leven. De vier prachtige
einddempers zijn misschien wel het
opvallendste aan deze stijlvolle motor.
Het is duidelijk een hypermoderne
motorfiets, met een kek dashboard in
de vorm van een multiteller. Soepel
schakel ik door de versnellingen

richting Uithoorn. Het is voor de
banden duidelijk nog te koud buiten,
dus ik doe het rustig aan, maar
ondanks dat voel ik de potentie van
het blok duidelijk. Over de houding op
de fiets kan ik kort zijn: helemaal top,
je leunt niet te ver naar voren en je
benen staan in de juiste hoek, zodat
als je 100 kilometer heb gereden er
nog genoeg bloed in je onderbenen
zit om normaal af te stappen. Na een
visuele inspectie heb ik zo op het eerste gezicht geen opmerkingen over de
Kawa; gewoon een keurige motorfiets, die lekker agressief bekt met
zijn kleine koplampspoiler. Ik kan alleen maar concluderen dat de Z1000
me niet teleur heeft gesteld; ik vind
het een stoere, zeer smaakvolle en
fraaie snelle fiets, zonder dat je jezelf
meteen achter een racekuip hoeft op
te vouwen. De Z1000 uit 2006 heeft
22.600 kilometer op de teller en ziet
er echt keurig uit. Voor €7250,- ( + €
199,00 rijklaar maken) schrijft Best
Buy Bikes hem over op uw naam,
inclusief een half jaar garantie.

www.bestbuybikes.nl
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR
Autonieuws
918 Spyder komt
eraan

En Route met Reuling

Rijtest Chevrolet Spark

De Groene Ve…uhh Spark

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.

Zaterdag 27 februari introduceerde Chevrolet de nieuwe Spark in Nederland. Ruim 60 Sparks werden klaargezet
voor een proefrit. Daaraan voorafgaand konden via een online game op Hyves deelnemers een score neerzetten, waarmee ze kans maakten op de eerste proefrit en uiteindelijk ook een echte Spark. Na deze grootse introductie bij het Miele Inspirience Center in Vianen was het aan ons om een aantal
Sparks terug te rijden naar Mijdrecht. Goed voor een testrit van 40 kilometer waarbij collega Peter Bakker en ik beide een Spark voor onze rekening
namen.
door michael reuling foto’s: peter bakker
De Spark is de opvolger van Daewoo, pardon, Chevrolet Matiz. Een
auto die al geruime tijd mee liep
(ruim 10 jaar) en nodig toe was aan
vervanging. In tegenstelling tot de
Matiz is de Spark voorzien van zeer
moderne styling, die goed past in het
straatbeeld anno 2010, maar ook
de komende jaren niet gedateerd
zal raken. Grote hoekige koplampen
(ze lijken groter dan de koplampen
van Peugeot), scherpe lijnen aan
de zijkant en een stoere, hoekige
achterkant geven de auto een hip
uiterlijk dat zowel een jonge als wat
oudere doelgroep zal aanspreken.
Bij de uitlaat vinden we een sierstuk
dat verwerkt zit in de bumper, die
de Spark extra sportief doet lijken.
En dankzij die koplampen en de
enorme grille lijkt de auto groter
dan de daadwerkelijke lengte van
zo’n 3,5 meter. Grappig detail zijn de
weggewerkte handgrepen, zoals we
dat al eerder gezien hebben bij Alfa
Romeo’s. Dankzij dit designfoefje
lijkt de Spark een driedeurs, maar
profiteer je toch van de twee extra
deuren. Een win-win-situatie dus.
Ook het interieur ziet er gelikt uit.
Modern met het motto less is more.
Alles zit logisch in elkaar en is met zo
weinig mogelijk knoppen te bedienen. Boven de draaiknoppen voor
ventilatie en temperatuur vinden we
een geïntegreerd audiosysteem dat er

gelikt uitziet. Rechts van de snelheidsmeter zit een modern display
met daarin de digitale toerenteller.
Rondom het display zitten alle waarschuwingslampjes opgesteld. Zowel
de snelheidsmeter als de digitale
toerenteller zijn gemonteerd op de
stuurkolom, zodat deze meebewegen zodra je het stuur verstelt. De
achterbak is alleen van binnenuit of
met de sleutel te openen. De ruimte
biedt 170 liter ruimte, wat genoeg is
voor de belangrijkste boodschappen.
Moet je grotere zaken verhuizen dan
kunnen de banken altijd nog plat.
Met een instapprijs van € 8.495,- is
de Spark zeer verleidelijk. Voor
ongeveer hetzelfde geld kun je ook
terecht bij Toyota voor een Aygo (of
bij Citroën en Peugeot voor respectievelijk de C1 of 107), die echter
velen malen kleiner is, of bij Dacia
voor Sandero. Er is eigenlijk één
maar; voor de instapprijs krijg je
een uitgeklede Spark met 1.0 liter
benzinemotor (68pk), de aanrader
is de zwaarder gemotoriseerde
uitvoering voorzien van 1.2 benzinemotor. En eigenlijk moet je dan
gaan voor de aangeklede LT versie,
die leverbaar is vanaf € 11.295,-. De
LT heeft extra voordelen als airco,
stereo met aux/USB/iPod-aansluiting,
CD en mp3-speler en elektrische
raambediening. De motor telt dan 81

pk’s. Die paardenkrachten moet je
allemaal aansporen door iets meer
toeren te draaien dan je normaal
gewend bent van stadsauto’s. We
hebben geprobeerd bij het opkomen
van de snelweg om dat in de vierde
versnelling te doen, maar toch was
het noodzakelijk om meer koppel aan
te spreken door een versnelling terug
te gaan. Het maximum koppel komt
namelijk rond 4000/4500 toeren tevoorschijn. En dan wil de Spark wel.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat
de Sparks die wij mee hadden nog
niet ingereden waren en daardoor
een vertekend beeld kunnen geven,
maar desondanks blijft het advies
luiden: ga voor de 1.2 voor net dat
beetje extra vermogen om goed mee
te komen in het verkeer. Doordat de
motor zo afgesteld is zul je gedurende het optrekken wat meer benzine
gebruiken dan normaal, echter als
je eenmaal de snelheid hebt bereikt
die je wilt hebben, zal de Chevy een
zeer zuinig resultaat van 1 op 19,6
neerzetten. Wie had ooit gedacht dat
Chevy-eigenaren er prat op konden
gaan dat hun Chevy zeer zuinig is?

wendbaar met zijn vrij kleine draaicirkel, iets wat de testrijders van de
Hyves-actie ook ondervonden tijdens
een behendigheidstest. Kijkend naar
die test zag je dat sommige mensen
het moeilijk vonden om in te schatten
waar de neus van de Spark eindigde,
maar dat zal enerzijds het onbekend
met de auto zijn, anderzijds de gewenning. Na twee weken rijden weet
je precies tot hoe ver je kunt rijden
met je bumper. Mocht je extra hulp
nodig hebben dan kun je je Spark
voorzien van parkeersensoren.

De besturing van de Spark werkt
lekker licht en geeft goed aan welke
richting de auto op gaat. Als je het wil
kun je dus vrij sportief rijden, want
overhellen doet de Spark nauwelijks.
In kleine straatjes is de Spark zeer

Adresgegevens
Van Kouwen Automotive Group
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272

Chevrolet Spark
Gereden versie: Chevrolet
Spark 1.2 LT
Vermogen: 81 pk
0-100: 12,1 s
Top: 164 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 19,6
/ 5,1 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 12.500,Alternatieven:
Citroën C1, Fiat Panda, Opel
Agila, Peugeot 107, Suzuki
Alto, Toyota Aygo

Chevrolet timmert hard aan de weg.
Het was zelfs, terwijl General Motors
steeds verder richting de afgrond
schoof, het enige winstgevende merk
van de groep. Komend jaar staan
er een aantal leuke modellen op
de agenda, waaronder de Volt, een
elektrisch aangedreven auto en ook
een cabrioversie van de waanzinnige
Camaro, de auto die in de Kersteditie van deze krant op deze pagina
stond. Met al deze noviteiten die
eraan komen gaat het merk zeker
scoren, ook met deze Spark.

Website: www.vankouwen.nl

Porsche is op zoek naar potiëntele
kopers voor de 918, het model dat
vorige week getoond werd in Geneve. De 918 is een conceptmodel
voorzien van drie elektromotoren
(217pk) en een V8 benzinemotor
van 500pk. Het verbruik? Een
minimale 3 liter op 100 kilometer.
0 naar 100 km/u? Slechts 3,2
seconden. Niet verkeerd dus.

Alfa Romeo concept
Het Italiaanse Alfa Romeo viert
dit jaar het 100 jarig bestaan.
Het merk toont daarom tijdens
het concours d’élégance in Pebble
Beach een concept car van de 4C,
het kleine broertje van de 8C.
De roadster-versie zal als eerste
getoond worden. Geruchten gaan
dat de 4C voorzien wordt van een
250pk sterke viercilinder motor.

Speciale Defender

Land Rover Nederland heeft een
speciaal model van de Defender
geïntroduceerd. De 90 Softtop
Classic is een eerbetoon aan de
allereerste Land Rover. Wat dit
model niet heeft: elektrische
raambediening, centrale deurvegrendeling en lichtmetalen wielen.
Standaard dus. Het model is voorzien van de kleur Keswick Green.
De 90 Softtop Classic is leverbaar
voor € 39.900,- incl. BPM.
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geleden zingend aan bij een
jazztrio. Een aanwezige platenbaas werd zo geraakt door haar
indrukwekkende, warme stem dat
hij haar onmiddellijk een contract
aanbood. Het was het begin van
Fygi’s internationale succes.

Zwart Water
Vanaf donderdag 11 maart in
diverse bioscopen
Zwart Water is een psychologische thriller over een Nederlands
gezin dat naar België verhuisd
nadat moeder Christine (Hadewych Minis) haar ouderlijk huis
heeft geërfd
De negenjarige dochter Lisa
(Isabelle Stokkel) ontdekt een
vreemd en sinister meisje, Karen,
in de kelder van het huis. Karen
(Charlotte Arnoldy) vertelt haar
dat ze de dode tweelingzus is van
Lisa’s moeder, en beweert een
gruwelijk geheim van haar te weten. Langzaam krijgen de ouders
lucht van de zaak.
Ze proberen Karen uit Lisa’s
hoofd te praten. Er is helemaal
geen tweelingzus, dus Karen
kan niet bestaan. Maar als ook
Lisa’s vader Paul (Barry Atsma)
ontdekt dat het verleden van
zijn vrouw schimmig is, heeft dit
grote gevolgen...

Inmiddels is zij binnen de jazzwereld een hele grote naam, bij ons
en ook in het Verre Oosten waar
zij de status van superster heeft
bereikt. Succesvolle optredens in
Indonesie tijdens het Java Jazz
festival en met het Singapore
Symphonic Orchestra in Singapore zijn hoogtepunten van haar
optredens in het Verre Oosten.
In 2007 verscheen Fygi’s meest
recente album, het succesvolle
‘Rendez-Vous’, waarop Franstalige, jazzy evergreens worden overgoten met een gipsyachtig sausje.
Aangevuld met nieuw materiaal
vormt het de rode draad tijdens
dit concert. Fygi wordt begeleid
door haar vaste band.

www.laurafygi.nl

Uitgaan/Concert

www.zwartwaterdefilm.nl

Blood, Sweat & Kiers

Concert

Laura Fygi

Zondag 14 maart - 16.00 uur
Blitzz Aalsmeer

Zaterdag 13 maart – 20.00 uur
Schouwburg Amstelveen

Sax, Jump en Rock & Roll
Met Gitaar, Drums, Basgitaar,
drie vocalen maar “vooral” met
de Tenorsax van Wouter Kiers,
klinkt Blood Sweat & Kiers als
een muzikale snelkookpan van

Het talent van Laura Fygi voor
jazzmuziek werd eigenlijk bij
toeval ontdekt. In een bar in
Zwitserland schoof ze vele jaren

diverse stijlen: Dubbel gemixt en
extra gekruid!! Maar altijd met
die “Roots” van waar ze vandaan
komen. Een beukend kwartet
dat de grenzen van Rock & Roll,
Blues, Jazz, Rythm &
Blues en Soul verlegt. Een
4-mans formatie die niet tevreden is met de helft maar altijd
en eeuwig tot op de bodem van
hun eigen kunnen gaat… En dat
lukt… Altijd. En dat voelt het
publiek... en zondag 14 maart
samen met Big Jay McNeely
(USA)
De uitvinder en bekendste
vertolker van de ‘honking and
screaming’ saxofoonstijl. Big
Jay McNeely wordt wereldwijd
geroemd als King of the Honkers.
McNeely is beroemd om zijn ‘bar
walk’, waarbij hij al spelend het
podium verlaat, spelend de zaal
doorloopt, over de bar heen loopt,
naar buiten toe waarna hij weer
op het podium verschijnt met
zijn band. Big Jay is een levende
legende op het gebied van rock
‘n roll én jazz saxofoon. Hij is 82
jaar en nog steeds vol energie
en power. Eén van de laatste old
school entertainers van de jazz
en rock ‘n roll. In 1949 scoorde
hij met het nummer Deacon’s Hop
een nummer 1 hit in de Amerikaanse Rhyhtm ‘n Blues hitlijsten
en speelde Rock ‘n Roll nog voor
Elvis Presley. Zijn grootste hit
was de bluesballad ‘There Is
Something On Your Mind’, en

werd gecovered door onder meer
B.B. King, Etta James, Professor
Longhair en Albert King.

www.blitzz.org

Beurs

Bruidsbeurs Archeon
Zondag 14 maart
Archeon – Alphen aan den Rijn
Archeon is het decor voor deze
derde editie van de jaarlijks terugkerende beurs voor aanstaande bruidsparen en hun familie. Er
is een professionele modeshow
met de nieuwste trends in samenwerking met Avenue Bruidsmode
en herenmode. Verder treft u
alles aan op het gebied van fotografie, drukwerk, trouwringen,
bloemen maar ook entertainment
en romantische huwelijksreizen.
Kortom de bruidsbeurs is de ideale gelegenheid om ideeën op te
doen en informatie in te winnen
voor een bruiloft.

www.archeon.nl

Evenement

Date a Dog
Zondag 14 maart 2010 - Amsterdamse Bos – Bezoekerscentrum
Vanaf 13.00 uur
Zoekt u een trouwe viervoeter?
Een speelkameraadje of een
vriend om urenlange strandwandelingen mee te maken? Ontmoet
de leukste asielhonden tijdens
een rondje speed-daten!

Wil u dit niet missen? Kom dan
ook!
Op zondag 14 maart 2010 vindt
er weer een Date a Dog dag
plaats in het Amsterdamse Bos,
op het terrein van het bezoekerscentrum. Martin Gaus en
Fabienne de Vries presenteren
ruim 30 honden aan u afkomstig
uit verschillende Nederlandse
asielen. Van onze experts hoort
u wat er komt kijken bij de
aanschaf van een asielhond en
de benodigde training die daarna
aangeraden wordt. Daarna een
lekker stukje wandelen met de
honden en de begeleiders door
het bos - gegarandeerd een leuke
dag! Entree: € 2,50 pp (kinderen
onder 12 jaar gratis)
Tijdens de speeddate kwartiertjes
zullen er tevens trainingsdemonstraties en interviews worden
gehouden.
Dierenfotografe Jolanda Bot zal
de hele dag aanwezig zijn om
mooie foto’s te maken.
Date a Dog wil graag asielhonden
onder de aandacht brengen en
geschikte nieuwe baasjes voor
ze vinden door middel van een
ongedwongen kennismaking in de
buitenlucht.
Belangrijk om te weten: Wij
hechten veel waarde aan het vinden van een passend huis, dus op
deze dag kun je geen asielhond
mee naar huis nemen. Als je ‘verliefd’ wordt op een hond maakt
het asiel een vervolg-afspraak
met je.

www.dateadog.nl
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Zweedse puzzel

Zweedse puzzel week 10

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

!___K_K_K_
*≥≥≥*≥*≥*≥
*
* * *
__C______X
*≥********
*
********
b_______Z_
***≥*≥*≥**
***
* * **
__ZX_X_!__
≥≥******≥*
****** *
b______Z__
******≥***
******
***
__Z__Z____
≥≥**≥***≥*
** *** *
b______ZX_
****≥*≥***
****
* ***
____C_____
≥≥*≥*****≥
* *****
_C_____Z_X
≥*****≥***
***** ***
_Z__Z_____
≥**≥******
** ******
uitroep
v.e.
van
nagerecht deel
fiets
smart

4

snaarinstrument

vreemde
munt

deel van
Afrika

voormalig

met
opzet

loopbaan

klein

3

inhoud

tenminste

slang

voegwoord

1

schrijfmateriaal niet even

Israëlitisch

soort
en
vliegtuig volgende

reisdocument

administratie

5

sierplant

7

2

watergeest

oefenmuziekstuk

kroon

bovenste
dakrand

6

vanaf

roofdier

1

2

8

3

4

5

6

7

8

^^^^^^^^

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de
oplossing.
© denksport puzzelbladen
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14 Amerikaanse politieorganisatie 16 eierschaal 19 zuiver, onvermengd
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4
1
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8
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29634 4
235876419
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_________
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_________
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3
6
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1 8
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_________
683491725
592187364

1 gave aan een godheid 2 deel van een jaar 3 hetzelfde 4 luizenei 6 tapkast
7 september 8 titanium 9 sprookjesfiguur 10 dans 12 oevergewas 13 omwenteling 15 filmtheater (pop.) 17 niet dubbel 18 leefregel 20 verstijvend koud
22 een en ander (afk.) 24 straat (afk.) 27 Siberische toverpriester 29 voorzetsel 31 geoxideerd 33 hectare 35 te koop 36 als het ware 38 energie 40 Europeaan 41 noodsein 44 stoomschip 45 gewoon 46 openbare verkoping 47 van
geringe dichtheid 48 aardbewoner 49 opstootje 51 lager onderwijs 53 nachtroofvogel 54 winters voertuig 55 gaap 56 klanknabootsing 57 lied 59 goed!
2135
6849
841963257
©7
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62 voorteken 64 plaats in Engeland 67 spie 69 smart 70 onvoltooid tegen945782163
376245891
woordige tijd (afk.) 72 voorzetsel 74 muzieknoot.

Oplossing puzzels week 9
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7
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1
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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: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Grondwerkers.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker met passie voor
koken
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang Vinkeveen
(maandag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste / Administratief Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Administratief/medewerkster binnendienst
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht
Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief/commercieel medewerker binnendienst (m/v) parttime
Organisatie: Financieel Adviesbureau Natasja Outshoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Officemanager
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Servicedeskmedewerker
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Junior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Werkvoorbereider verwarming
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Directiesecretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Credit controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Hulpkok De Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: Een Financieel Adviseur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoop medewerker Slagerij
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen / Bader
slagerij
Plaats: Wilnis
Functie: Werkvoorbereider m/v
Organisatie: Installatiebedrijf van Walraven Uithoorn b.v.
Plaats: Uithoorn
Functie: Medewerkers Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Wilnis
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: 2e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Vakcoach Stek4Kids Abcoude (maandag en
dinsdag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24
uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht
Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

De ondernemer adviseren inzake de juistheid van zijn koers. Dat is in essentie het
werkterrein van EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs.
EDO staat haar vele cliënten bij vanuit kantoren in Mijdrecht en Rozenburg (Schiphol
Z.O.). Deze cliënten, nationaal en inter-nationaal, zijn vooral afkomstig uit het
midden- en kleinbedrijf.
EDO is lid van het internationale netwerk Moore Stephens International Ltd., een
netwerk met meer dan 647 vestigingen verspreid over 98 landen.
Voor onze vestiging in Mijdrecht zijn wij op zoek naar een gevorderde:

Medewerker salarisadministratie m/v
in het bezit van PD-Loon/Salarisadministratie of soortgelijke opleiding en minimaal 3
tot 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, met bij voorkeur kennis van - naast
Word en Excel - het salarispakket Unit4.
De werkzaamheden bestaan uit het totaal verzorgen van salarisadministraties
(periodieke loonberekeningen, aangiften loonheffingen, verzorgen ziekmeldingen
e.d.) en het (incidenteel) verstrekken van adviezen op het gebied van loonadministratie en arbeidsrecht.
Wij bieden:
een plezierige werkomgeving met een salaris dat in overeenstemming is met de
functie, alsmede goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Spreekt bovengenoemde je aan, wil je werken in een enthousiast salaristeam van 4
collega’s en ben je voor minimaal 24 uur per week beschikbaar, stuur dan een brief
met CV naar EDO, t.a.v. Frank de Jong , Postbus 156, 3640 AD Mijdrecht of per e-mail
naar: f.dejong@edo.nl. Voor meer informatie over de functie kan ook telefonisch
contact worden opgenomen, telefoonnummer 0297-519400.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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