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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 17 april 2010
• Plantjesmarkt Maria-Oord, Vinkeveen
• Unicef in actie, De Lindeboom, Mijdrecht
• Halve finale Driebandentoernooi,
Café De Merel, Vinkeveen (ook zondag)
• Open Dag nieuwe zwembad, Mijdrecht
Zondag 18 april 2010
• Lenterit, inschrijven bij Rendez-Vous,
Mijdrecht
• Argon-Hollandia, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Toptennis bij tennisvereniging Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

U laat ‘m toch niet
in de garage staan?

Oldtimerverzekering

Bestuursleden Kalangala te gast in De Ronde Venen
Zes delegatieleden uit de Oegandese gemeente Kalangala zijn te gast in De Ronde Venen. Als millenniumgemeente heeft De
Ronde Venen de gemeente Kalangala ondersteund bij het opzetten van een systeem om afval op te halen en te verwerken en
bij het versterken van het lokale bestuur. De leden werken de komende dagen een druk programma af, voordat zij woensdag
terugkeren naar hun land. Lees meer over het project en de resultaten op pagina 3.                                        foto rob isaacs
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Leden HVM krassen ruim 20.000 euro bijeen voor nieuw clubhuis

De Krasactie van Hockey Vereniging Mijdrecht om geld in te zamelen voor het nieuwe clubhuis heeft maar liefst € 20.487,20
opgebracht. Bijna alle 600 leden hebben zich ingezet om bij vrienden, familie en kennissen te collecteren. Tijdens de 'Geselluge Zondag' werd zondagmiddag jl. in de kantine van HVM het resultaat bekend gemaakt. Bovenop het bedrag komt nog de
opbrengst van een spontane 'car wash', georganiseerd en uitgevoerd door de Dames 1 van HVM. Zij wasten voor een totaal
bedrag van 300 euro auto's van clubleden schoon. Ook het bedrijfsleven gaat (letterlijk) een steentje bijdragen aan het
nieuwe clubhuis. HVM heeft een leuke actie bedacht, waarbij men stenen kan adopteren. Lees verder op pag 19.
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50 % korting
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Modelwoning
Kom langs en overtuig uzelf

Bezoek samen met één van de makelaars
de modelwoning, Buitenhof 39, en verbaas u over de ruimte. De woningen
bieden circa 132 tot 139 m2 woonoppervlakte en maar liefst 5 kamers!
Daarnaast beschikt u over een overdekte

privé-parkeerplaats en is er voldoende
extra parkeergelegenheid. Bovendien
heeft de woning geen tuin maar een riant
terras van 25 m2. En dat is veel praktischer
dan een te onderhouden tuin.
Nieuwsgierig? Overtuig uzelf, maak een
afspraak met één van de makelaars en
kom vrijblijvend langs om de unieke
terraswoningen te bekijken.

Belangrijkste voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Kamer op de begane grond waardoor werken aan huis mogelijk is.
Woonoppervlakte circa 132 - 139 m2.
3 bouwlagen en 5 kamers.
Riant terras van circa 25 m2.
Overdekte privé-parkeerplaats.
Buitenonderhoud via VVE en daardoor prijstechnisch aantrekkelijk.
De woningen zijn direct beschikbaar.

€ 292.000,-- VON casco
€ 282.000

,--

OPEN HUIS DAGEN
vrijdag 23 april 11.00 - 13.00 uur
woensdag 19 mei 11.00 - 13.00 uur
zaterdag 19 juni 11.00 - 13.00 uur
Buitenhof 9. Nabij hoek Provincialeweg N201 en Noorddammerweg of bel de makelaars voor een routebeschrijving.

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553

Entree met werkkamer en ruime hal

Riante living

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863

Terras van circa 25 m2

Mogelijkheid tot luxe badkamer
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Politie Nieuws
Vinkeveen

Poging woninginbraak
De politie kreeg dinsdag 13 april
rond 18.00 uur een melding dat er
een inbraak was geweest in een
woning aan de Groenlandsekade
in Vinkeveen
De bewoner kwam rond genoemd
tijdstip thuis en ontdekte de
inbraak. Waarschijnlijk zijn de inbrekers doordat het alarm afging,
ervandoor gegaan zonder goederen mee te nemen. Een getuige
had kort daarvoor twee mannen
zien weglopen. De politie heeft
een burgernetactie opgestart en
deelnemers gevraagd uit te kijken
naar twee mannen. Deze mannen
zouden zijn weggereden in een
grijze auto.

Mijdrecht

Hennepkwekerij
opgerold

Maandagmorgen heeft de politie
een hennepkwekerij ontdekt op de
Rendementsweg. Via een warmtemeting is deze kwekerij ontdekt.
Volgens een woordvoerder van
de politie telde de kwekerij 834
planten.
Een gespecialiseerd bedrijf heeft
de kwekerij ontruimd. Naar de
eigenaar/verhuurder wordt onderzoek verricht.
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Tweede Kamer praat over herindeling
De Tweede Kamer heeft vorige week woensdag het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude
en De Ronde Venen besproken. De besprekingen in de Tweede Kamer zijn nog niet afgerond en gingen gisteren,
15 april, verder. De uitkomsten daarvan konden niet meer tijdig in deze editie worden meegenomen, maar kunt u
lezen op o.a. 0297-online.nl.
Uit de beraadslagingen in de Tweede Kamer blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de fracties positief staat
tegenover de voorgestelde samenvoeging van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De Kamer vindt deze
herindeling een beter voorstel dan het aanvankelijke plan om Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen met
Breukelen en Loenen. Toen dat voorstel vorig jaar in de Tweede Kamer werd besproken, heeft staatssecretaris
Bijleveld van Binnenlandse Zaken het wetsontwerp op verzoek van de Kamer aangehouden om te onderzoeken of
er andere vormen van herindeling mogelijk waren die op meer draagvlak bij de gemeenten kunnen rekenen. Dat
onderzoek heeft ertoe geleid dat de Tweede kamer nu is verzocht zich uit te spreken over een samenvoeging van
Abcoude en De Ronde Venen enerzijds, en een samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen anderzijds.
Na besluitvorming in de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer zich over het wetsontwerp uitspreken. Als beide
Kamers hebben ingestemd is de herindeling per 1 januari 2011 een feit en zullen er in november 2010 verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraad.

Kalangala gaat voor schoon
Tot aanstaande dinsdag is een delegatie uit de Oegandese gemeente Kalangala op bezoek in De Ronde Venen. Het bezoek staat geheel in het teken van het project afvalmanagement en versterking van het lokale
bestuur in Kalangala.
In omliggende gemeenten is veel
belangstelling voor wat we hier aan
het doen zijn.” Dat de financiering
van het project aan het eind van
dit jaar stopt ziet hij niet als een
probleem. “Het gaat niet per se om
het geld, maar om het besef bij de
inwoners om het schoon te houden.”
De inwoners van het stadje uit
Oeganda zien nu in hoe belangrijk
het is om je stad schoon te houden,
maar ook het afval te scheiden
en te recyclen. Dit voorkomt veel
ziektes en bevorderd de hygiëne in
Het eerste vuilnis wordt opgehaald.
de stad. “Zolang het besef bij de
mensen blijft zal het goed komen
brengen
aan
de
afvalverwerking
e Ronde Venen is als Millenmet Kalangala en dan zullen wij anen
gemeentewerf
in
Mijdrecht.
Ten
niumgemeente vanaf eind
dere steden rondom onze stad ook
opzichte van Kalangala lopen we in
2008 betrokken bij het project in
helpen met het opzetten van een
ons land 30 jaar voor op het gebied
Kalangala, dat voor een deel wordt
goed afvalverwerkingsysteem. Wij
van afvalmanagement, maar met
gefinancierd met subsidie van het
zijn De Ronde Venen heel dankbaar
de beperkte middelen die er zijn,
ministerie van Buitenlandse Zaken.
voor hun hulp.”
kan Kalangala toch van ons leren.
Het is de bedoeling dat De Ronde
"Als je onze moderne middelen en
Venen het project afrondt aan het
Het bezoek van de delegatie uit Kaeind van 2010. Dan moet Kalangala geavanceerde apparatuur gaat verlangala duurt tot dinsdag 20 april.
op eigen benen kunnen staan op het gelijken, kom je er niet", benadrukt
Zij zullen naast een bezoek aan De
burgemeester Marianne Burgman
gebied van afvalmanagement.
Ronde Venen ook Wilnis, Vinkeveen
van De Ronde Venen. "Het gaat
en Amsterdam bezoeken waar zij
om het opzetten van structuur,
In de afgelopen tijd is er al veel
‘oer-Hollandse’ activiteiten onderafvalscheiding en de financiering
bereikt in Kalangala. Zo zijn er op
nemen, zoals het bezoeken van een
daarvan, bijvoorbeeld door middel
meerdere punten vuilniscontainers
kaasboerderij en windmolen.
geplaatst om huisvuil te verzamelen van het innen van belastinggeld bij
de inwoners."
en twee keer per week komt de
vuilniswagen langs om het afval op
Burgemeester Sulayiti
te halen. Kalangala had nog geen
Lutaakome van Kalandergelijke afvalcontainers, met
gala is trots op wat er
negatieve gevolgen als vervuiling,
in korte tijd is bereikt.
verspreiding van ziekten en slechte
hygiënische omstandigheden. Ook is “Mensen die nu naar
Kalangala komen zegeen afvalbrengstation gerealiseerd.
gen: ‘wat is het hier
schoon’. Het invoeren
Tijdens het bezoek aan gemeente
De Ronde Venen staan er meerdere van zo'n afvalmanagementsysteem is vooral
activiteiten op het programma. Zo
een cultuuromslag.
neemt het gezelschap een kijkje bij
Mensen moeten op
de bouw van het nieuwe zwembad
Wethouder Jan van Breukelen voor een van de afvaleen andere manier
en bij de vorderingen van huizenbakken met rechts van hem burgemeester (Sulayiti
bouwproject Westerheul. Ook zal de leren kijken naar
Lutaakome) en links de gemeentesecretaris (Joseph
hun leefomgeving.
delegatie uit Kalangala een bezoek
Lukyamuzi) van Kalangala.

D

Beslissing over Groot Mijdrecht Noord opnieuw uitgesteld
De provincie wil van een deel natuurgebied maken, maar dan moeten de bewoners van het gebied verhuizen.
De gemeente De Ronde Venen vindt dat geen optie. De provincie zou gisteren een beslissing nemen, maar heeft
nu aangegeven een nieuw plan te willen maken, waarin wordt samengewerkt met bewoners en de gemeente.
Wethouder Ingrid Lambregts van De Ronde Venen meldde aan RTV Utrecht blij te zijn met het besluit. "Ik ben
blij dat gedeputeerde De Jong van Provinciale Staten de ruimte heeft gekregen om pas op de plaats te maken
met de besluitvorming rond Groot Mijdrecht Noord en, nog belangrijker, te gaan werken aan een plan B. Wat
mij betreft is een plan B een plan met behoud van bebouwingen maximaal draagvlak in het gebied en in de
gemeenteraad."
Het nieuwe plan voor Groot Mijdrecht Noord moet in juni van dit jaar klaar zijn.

Luistervink
Blamage Courtage
Altijd al een bloedhekel aan dat
mens gehad. Bij het werkoverleg
lag ze altijd dwars. Wilden wij met
z’n allen dit, wilde zij dat. Daardoor
werd ze dan ook een vreemde eend
in de bijt, die uiteindelijk door iedereen werd gemeden. Aan de ene kant
was ze lastig, aan de andere kant
had ze ook wel veel waarde voor de
hele groep. Ging er iets mis, hadden
we in ieder geval een plaspaal die
naar hartelust kon worden aangedaan. In een wereld waar de dood
van tijd tot tijd rondwaart, gebeuren
wel eens zaken die niet altijd even
duidelijk zijn. Heeft mevrouw een
prik gehad, heeft meneer de juiste
hoeveelheid medicijnen toegediend
gekregen? Veel meer van dat soort
zaken gillen om nauw overleg tussen partijen en niet om wantrouwen
en kinnesinne. Maar als het dan
eens mis is gegaan heb je in ieder
geval die paal die veel vragen op
voorhand wegmoffelt en direct
antwoorden creëert.
Op de vraag hoe het nou toch kon,
dat er zo maar aan flink aantal mensen overleed en er toch
iemand moest gaan hangen, was
het kennelijk zo dat Lucia Berk
de aangewezen zondebok zou
gaan worden. Vanaf de werkvloer
werd meteen gewezen. Ze deugde
immers niet. De schandpaal stond
vrijwel meteen klaar. Een leger
Bromsnorren stortte zich op het
geval. Gevoed door de roddels en
achterklap zetten ze de mogelijke
dader onder druk en geheel volgens
het principe ‘Bartje moet hangen’
ging ze er aan. Getuige deskundigen
werden geraadpleegd. Er werd druk
vergaderd, overlegd, geoordeeld,
gesmoesd en na jaren van touwtrekkerij werd een leger pinguïns in
slagorde gebracht om te berechten.
Vijftien jaar cel en t.b.s. levenslang,
geen misselijke vonnissen. Allemaal
gedaan in hoger en lager beroep
maar steeds heel erg duidelijk. ”Ze
is schuldig”. Het rechtssysteem dat
deze beoordelingen doet, bestaat
uit duur betaalde krachten vaak
nog met een aangeboren arrogantie
van heb ik jou daar. Het lijkt meer
op een circus dan een serieuze
rechtsorde, diep triest omdat het
de basis van onze samenleving zou
moeten zijn. Dit circus echter stuurt
criminelen de straat weer op, geeft
taakstraffen aan mensen die zaken
hebben uitgehaald die meer dan
walging oproepen en…. acht een
vrouw schuldig aan het plegen van
zeven moorden en moet nu met het
schaamrood op de kaken toegeven
dat het gehele circus het bij herhaling kennelijk bij het verkeerde eind
heeft gehad.
Ik zou willen pleiten voor een echt
en gedegen onderzoek. Hoe dit
heeft kunnen gebeuren? De opperstalmeester die de leiding van dit
circus heeft gehad eerst maar eens
de laan uitsturen, zonder wachtgeldregeling maar hem, of haar
wel voordragen voor een enorme
blamagecourtage.
Luistervink

4		

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
vergeving

De uitzending van Horizon op 18
april gaat erover, dat Jezus na zijn
opstanding een belangrijke ontmoeting met Petrus heeft. Jezus herstelt
de gebroken relatie. Wat zegt dit
ons over vergeven? Hierover gaat
Horizon van gedachten wisselen met
ds. A. van den Berge-Geudeke, als
pastor verbonden aan Ziekenhuis
Amstelland.
Horizon is te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden), van 9.00 – 10.00 uur. Herhaling van 17.00 – 18.00 uur.

Mijdrecht

Modeshow bij
vrouwenbeweging
Passage
De laatste avond van het seizoen
wordt een heel gezellige, met een
modeshow en eventuele verkoop van
tweedehands kleding. Met als doel
de organisatie Terre des Hommes,
een kinderhulporganisatie die uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden stopt. Met projecten op het
gebied van onderwijs, gezondheid en
microkredieten helpen ze kansarme
kinderen weer kansrijk te maken.
Mevr. Nanny Hartkamp uit Barneveld komt deze avond verzorgen. De
avond wordt gehouden op donderdag
22 april en begint om 20.00 uur in
gebouw Irene naast de Janskerk.
Vanaf kwart voor acht staat de koffie
voor u klaar.

Wilnis

Vrouwenbeweging
Passage
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 21 april a.s
haar laatste ledenvergadering van
dit seizoen. Kwekersvrouw mevr. H.
van Zetten uit Zoelen komt met het
onderwerp: Van bloesem tot vrucht.
Zij zal het één en ander aan de hand
van dia’s vertellen en laten zien. Ook
gasten zijn hartelijk welkom. De
avond is in De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis en begint om 20.00 uur.

DE GROENE VENEN

Meisjes Groep 6 gaan door naar
districtsfinale Schoolvoetbal
De meisjes uit groep 6 van de Twistvliedschool hebben de eerste prijs
gewonnen bij schoolvoetbal. Een groot compliment voor alle meisjes,
omdat geen van hen op
veldvoetbal zit. Tijdens
de prijsuitreiking kreeg
het team te horen dat
zij op 26 mei a.s. De
Ronde Venen mag
vertegenwoordigen
in de districtsfinale
voor groep 5/6. Die
wedstrijden worden
ook gespeeld op het
complex van CSW in
Wilnis. Dat wordt nog
weer hard trainen voor
deze meisjes.

Golfclub Veldzijde ondertekent nieuwe
samenwerkingsovereenkomst

Groep 5a van de Jozefschool uit
Vinkeveen is op bezoek geweest
bij de biologische boerderij van
Joost en Liesbeth Samsom aan de
Gagelweg.
“Het zonnetje scheen en we hadden
er reuze veel zin in. Aangekomen
mochten we even rond kijken en
dan naar boven. Daar kan je heel
goed de koeien beneden in de stal
zien. Er werd door Liesbeth nog
iets verteld en daarna gingen we
in groepjes allerlei opdrachten
doen. We keken met een verrekijker naar de vogels, we zochten
met een foto in de hand naar een
onderdeel van een machine die
boer Joost gebruikt, we mochten de
koeien en vooral de kalfjes aaien,

met een netje in het water naar
diertjes zoeken, de kippen voeren,
we zochten op hoeveel graden het
was in de melktank, we probeerden
een nepkoe te melken en nog veel
meer. Om 11 uur was het tijd voor
een quiz, waarbij we konden kiezen
of de voorgelezen zin waar was
of niet. Toch moeilijk soms, want
heb je voor pindakaas melk nodig?
Daarna weer naar boven waar
de kinderen allemaal een pakje
drinken kregen en de ouders en de
juf koffie of thee. Er werden nog
vragen beantwoord en uitgelegd
wat een biologische boerderij nu eigenlijk is. Wij van groep 5a vonden
het hartstikke leuk en we hebben
zeker ook nog wat geleerd.”

Foto: De dames Y. Bartlema en A. Kool feliciteren elkaar met het bereiken van de
nieuwe mijlpaal.
Maandag jl. werd door de leden van Golfclub Veldzijde goedkeuring verleend om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Golfpark Wilnis te
ondertekenen. De nieuwe overeenkomst treedt in werking na de voltooiing
van de uitbreiding van de baan naar 18 holes in 2011.
Met deze uitbreiding wordt de wedstrijdbaan nog aantrekkelijker. De 9
nieuwe holes zijn ontworpen door baanarchitect Gerard Jol, die meer dan
18 golfbanen in Nederland heeft ontworpen. Voorzitter Yvette Bartlema:
“Ik verheug me op meer speelmogelijkheden voor onze leden. Nu de
speel- en gebruiksrechtenovereenkomst getekend is, zal de wachtlijst voor
toetreding verdwijnen en voorzie ik een groei van ons ledenaantal.” G.C.
Veldzijde bestaat dit jaar 25 jaar en organiseert naast festiviteiten voor
haar jubileum elk jaar activiteiten voor de beginnende en de ervaren golfer. Meer informatie op: www.golfclubveldzijde.nl.

Mijdrecht

Bijbelstudie avonden
in De Weg
De Evangelische gemeente De
Weg houdt op maandagavond
19 april een Bijbelstudie- en
toerustingsavond.
Steve van Deventer spreekt op
deze avond. De avond begint om
20.00 uur (vanaf 19.30 staat de
koffie klaar).
Adres: Industrieweg 38F in Mijdrecht (ingang links naast Karwei).
Info www.deweg.net

Met de klas naar de biologische boerderij

Hoefse Toerfietsers in het nieuw
Sinds een week rijden alle toerfietsers uit De Hoef in een nieuw tenue.
Drie van de zeven sponsors zijn nieuwkomers en de andere vier bedrijven
hebben hun wortels al jarenlang in De Hoef. De sponsors zijn Lugista
meubels en maatwerk, De Rooij zand en grind, Autobedrijf van Bemmelen,
Tandtechnisch laboratorium René Elenbaas, De Strooppot, Total Pre Press,
en Gerard van Scheppingen Schouwen en Haarden.
Natuurlijk is er op de kleding ook ruimte gevonden om de website
www.dehoef.info te promoten. Hier kan men in de toekomst ook terecht voor
informatie over gezamenlijke fietstochten en andere activiteiten die in De
Hoef plaats vinden. Zoals de Gondelvaart op 8 mei.
De fietskleding werd in de H.S.V. kantine door Mary van Schie overhandigd aan de meefietsende sponsors, waarna de andere sponsors de kleding
aan de fietsers overhandigden. Het bleef na de feestelijke gebeurtenis nog
lang gezellig in de kantine.

Vitac stelt plaats in tweede klasse veilig
Vrijdag jl. speelden zowel het eerste als het tweede team van Tafeltennisvereniging Vitac uit Vinkeveen tegen UTTC uit Utrecht. Het werd in beide
wedstrijden een 8-2 overwinning voor de Vinkeveners. Voor Vitac 1 mocht het
niet baten; de ploeg werd vijfde in de poule van 6 en degradeert naar de derde
klasse van de afdeling Midden. Vitac 2 daarentegen had wat te vieren. Door
drie overwinningen van de teruggekeerde Margit de Koning, twee van Oscar
Riehl en Stephan Schel en een gewonnen dubbelspel werd de wedstrijd tegen
UTTC gewonnen met 8-2. Het kampioenschap was een feit: met overmacht
gewonnen in de derde klasse. Volgend jaar vormt het team waarschijnlijk Vitac
1 en wordt de eer van Vitac verdedigd in de tweede klasse.

Foto: van links naar rechts: Oscar Riehl, Reinier den Hertog, Margit de Koning,
Nick Postma en Stephan Schel.

Vrachtwagens sluiten N201 af
Een ongeval op de N201 waarbij drie vrachtwagens waren betrokken
heeft de rijbaan tussen de N212 naar Wilnis en de aansluiting met de
A2 richting Vinkeveen in beide richtingen enige tijd afgesloten gehouden.
De toedracht van het ongeval en of er gewonden zijn gevallen is niet
bekend. In ieder geval kon het verkeer tijdelijk wel richting Hilversum
rijden, richting Vinkeveen was niet mogelijk.
De afsluiting heeft bijna twee uur geduurd waardoor ook op de A2
problemen ontstonden met een omleiding.
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Wilnisser Kervin Bos tweede bij
seizoensopening 600cc in Assen
Racingteam coureur Kervin Bos van Van der Heijden Motors opende heeft
het seizoen met een fantastische tweede plaats achter de ongenaakbare
winnaar Raymond Schouten. De snelle inwoner van Wilnis en zijn team
waren uiteraard bijzonder tevreden met het behaalde resultaat. Het van
der Heijden motors Racingteam kijkt na deze sterke opening vol vertrouwen uit naar de volgende wedstrijd. Het betreft een dubbele race op het
beroemde circuit van Francorchamps. Daar worden op zaterdag 24 april
de trainingen verreden en op zondag 25 april de beide wedstrijden. De verrichtingen zijn via www.kervinbos.nl op de voet te volgen.

Helaas is in onze uitgave van vorige week een verkeerde datum genoemd voor
onderstaand evenement, daarom hierbij nogmaals het artikel - Redactie.

Toptennis in Vinkeveen
Zondag 18 april a.s. heeft iedereen de unieke kans vanaf 13.00 uur de hele
middag op het gezellige Vinkeveense tennispark absoluut toptennis te bewonderen. De Vinkeveense tennisisvereniging heeft dit jaar voor het eerst
een top heren tennisteam spelen in de 1e klasse van de landelijke competitie. Een unieke kans om tennis op hoog niveau eens van dichtbij te bewonderen. De toegang is geheel gratis en met een beetje geluk zit u nog in het
zonnetje ook. Naast a.s. zondag speelt het team ook thuis op de zondagen
van 2 mei en 16 mei a.s. Ook dan zijn de wedstrijden vanaf 13.00 uur.

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Unicef in actie

Midreth biedt voetbalclinic van
Danny Blind en Jan Zoutman aan
Op woensdagmiddag 21 april geven
Danny Blind en Jan Zoutman een
clinic aan het Argon E6 team.
Om 15.00 uur verzamelt Argon E6
zich op de Argon velden om alvast
even in te spelen en warm te worden.
Daarna start om 15.30 uur de clinic.
Een uur lang krijgen de jonge talenten training en tips. Na de training is
er nog tijd voor handtekeningen en
foto’s. Iedereen is van harte welkom
om de training vanaf de zijlijn te
volgen. De clinic wordt aangeboden
door de Midreth Groep.Het belooft
een unieke clinic te worden met twee
toptrainers.
Blind won met Ajax vijf landstitels,
vier nationale bekers, de Champions

League, de Europa Cup II, de UEFAbeker en de Wereldbeker. Hij speelde
537 wedstrijden in de eredivisie en
42 wedstrijden in het Nederlands
elftal. Momenteel is hij assistent
trainer bij Ajax onder Martin Jol.
Zoutman was van 2004 tot en met
2007 trainer van SV Argon. Met Argon werd hij tweemaal kampioen van
de Zondag Hoofdklasse A en werd hij
tweemaal kampioen van de zondagamateurs (beide 2005 en 2007). In
2007 werd hij met Argon ook algeheel amateurkampioen. Sinds 2007
was hij als trainer werkzaam bij HFC
Haarlem. Per 1 januari 2010 is hij
aan de slag bij VV IJsselmeervogels.

Op zaterdag 17 april staat een team
van Unicef buiten voor de Lindeboom en op zaterdag 19 juni staan
we met een kraam op het Straatfestival. Wist u dat u door slechts
twee pakjes kaarten te kopen,
Unicef in staat is om 113 poliovaccins kopen om kinderen tegen deze
verlammende ziekte in te enten?
En dat slechts 1 geschenkdoos met
kaarten voldoende is voor Unicef
om 1 dubbelzijdig schoolbord met
stoffer en 200 krijtjes aan te schaffen? Een schoolbord is de basis
voor een leraar om kinderen les te
kunnen geven. Kinderen hebben de
toekomst. We hebben weer mooie
kaarten en cadeau artikelen. Tot
ziens bij de kraam.

Mijdrecht

Jaarvergadering
Oranjevereniging
Op woensdag 21 april 2010 houdt
de Oranjevereniging Mijdrecht om
20.00 uur haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering in De Meijert.
Leden en donateurs worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staat onder andere
het jaarverslag van de secretaris, het
financieel overzicht van de penningmeester en de activiteiten rondom
Koninginnedag 2010.

Op bijgaande foto het sterrenteam; v.l.n.r. Youri Mayer, Stefan Kokkeling, Erwin
Derksen en Nicky de Geest.

Vinkeveen

Automobilist veroorzaakt chaos op N201

Op vrijdag 23 april is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café de
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Het begint
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 wordt gestart met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld, de
punten worden bij elkaar opgeteld,
en dan wordt winnaar of winnares
bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola. Noteer ook vast de
volgende data voor de klaverjasavonden in Café De Merel op 23 april, 7
en 21 mei, 4 en 18 juni en voorlopig
als laatste 9 juli 2010.

Prijsklaverjassen in
De Merel

Vrijwilligers zetten zich in voor Ursula in Nieuwveen

Een automobilist heeft woensdagmiddag een chaos veroorzaakt op de N201
ter hoogte van de oprit van de A2. Hij reed in de richting van Vinkeveen onder
het viaduct en probeerde via de baan voor rechtsaf met hoge snelheid een
vrachtwagencombinatie rechtsom te passeren en alsnog rechtdoor te gaan. De
vrachtwagen reed in de juiste baan, die daar ook naar rechts buigt en ramde
de auto. De auto kwam terecht tegen de tijdelijke verkeerslichten, ramde een
betonnen wegscheiding doormidden om vervolgens tegen de vangrail van de
tegenoverliggende rijbaan tot stilstand te komen. De automobilist zat bekneld
moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder is met onbekend letsel naar het AMC afgevoerd. 			
foto peter bakker

Zaterdag jl. vertrok een ploeg
van 35 Mijdrechtse mannen naar
Nieuwveen onder leiding van Gerard
en Arie de Jong uit Mijdrecht.
Hun broer Ruud woont al vele jaren
in Ursula (onderdeel van Ipse de
Bruggen), een instelling voor mensen met verstandelijke beperking.
Sinds 1981 organiseert een werkgroep er jaarlijks een werkdag met
vrijwilligers. Dit jaar kwamen zo'n
135 vrijwilligers werk verrichten:
graven, verven, timmeren, hekken
repareren en straatwerk aanleggen.
De ploeg van Gerard en Arie en
hun broers, zonen, zwagers en
vrienden is al vele jaren van de
partij. Dit jaar hebben ze rond de
kinderboerderij van Ursula enkele
hekken vervangen, kasten gemaakt
voor de manege, straatwerk, elektra
aangelegd voor de paardenbak en
een laadperron voor een mestafvalkarretje gemaakt. De bewoners
van Ursula, waarvan er ook een
aantal werken in de kinderboerderij,
moeten dagelijks met hun kruiwagen
een gevaarlijke helling op om de
kruiwagen te legen. Nu is er een
afrit gemaakt waar het mestwagentje in geparkeerd wordt en op

die manier kunnen de medewerkers
van boven af de kruiwagens legen.
Naast al deze klussen door de ploeg
van De Jong waren de andere 100
vrijwilligers bezig met verven van
het theehuis en manegebak, straatjes herstraten, woningen verven,
schapengaas spannen en hekken
plaatsen en de camping zomerklaar
maken. Natuurlijk is er tussen het
werk door voldoende gelegenheid
voor koffie, een goede lunch en na
afloop een drankje en een hapje.
Jaarlijks is het een feest van herkenning en ook dit jaar vertrokken de
vele vrijwilligers met de opmerking:
tot volgend jaar. Dat er veel mensen
en bedrijven bij betrokken worden,
blijkt uit het feit dat ook materialen
door bedrijven beschikbaar worden
gesteld.

Mijdrecht

PCOB-bijeenkomst
over rechten in de
zorg
PCOB afdeling De Ronde Venen
houdt haar eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 20 april a.s. in
gebouw ‘Het Kruispunt’ nabij de
Chr. Ger. Kerk aan de Julianalaan in
Mijdrecht. Ook nu komt er weer een
heel interessant onderwerp aan de
orde nl. ‘Uw rechten in de zorg’. Een
vertegenwoordiger van het PCOB
hoofdbestuur gaat ons deze middag
vertellen, hoe we optimaal gebruik
kunnen maken van de ziektekostenregels. Een middag dus om te
noteren! We beginnen om 14.30 uur.
Bent u nog nooit geweest en heeft u
hiervoor toch belangstelling? Ook u
bent van harte welkom.
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Dungesneden lamsham op zomerse aardappelsalade met zachte
kruiden dressing

€ 9,50

********************************************
Asperges op klassieke wijze; met kookaardappel, beenham,
botersaus, ei en nootmuskaat

€ 17,50

De Honda Jazz met magic seats.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het past er in.
Droom en maak het werkelijkheid. Het uitgangspunt van elke Honda. Om een auto slim en flexibel
te maken. Om stoelen te veranderen in bergruimte. Om de nieuwste innovaties op het gebied van
branstofefficiency te verpakken in een compacte ruimtewagen. Zonder daarbij concessies te doen
aan zaken als comfort, rijplezier en veiligheid. De Honda filosofie ten voeten uit. Never stop dreaming.

Nu met €1.000,- extra eco inruilbonus.

Je rijdt de Jazz al vanaf
3 13.900,-*. Test de Jazz zelf of
bekijk hem eerst uitgebreid op
www.honda.nl

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

B

|

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

Honda Jazz vanaf B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/18,9 km,
max. 1 l/18,2 km. CO2-uitstoot: min. 125 gr/km, max. 130 gr/km.
Afgebeeld model kan voorzien zijn van accessoires.
*Met € 1.000,- extra eco inruilbonus is er een Jazz vanaf € 13.900,-.

********************************************
Huisgemaakte citroentaart met granité van Limoncello
en citroenroom

€ 7,50

Deze specialiteiten zijn van donderdag 15 april
tot en met woensdag 21 april te verkrijgen.
Raadhuisplein 3 3641 EE Mijdrecht Tel: 0297 - 28 60 41
Fax: 0297 - 28 26 41 info@rendezvous.nl

www.rendezvous.nl
Als in Holland de sneeuwklokjes uitgebloeid zijn…

Is het lente bij Hoveniersbedrijf Meijers
We hebben er de laatste twee weken al
een beetje aan kunnen ruiken. De zon heeft
zich weer een aantal malen van haar goede
kant laten zien. De temperatuur gaat soms
al weer naar de vijftien graden. De bomen
en struiken lijken uit elkaar te barsten.
Nederland krijgt weer kleur. We krijgen er
met z’n allen weer zin in. En wees nou eens
eerlijk. Sneeuw is leuk, zeker als je daar als
gezin van hartelust van kan genieten. Maar
na een lange winter is het ook wel eens
genoeg geweest. Een zonnetje op je bol
doet wonderen. Er wordt weer gebabbeld
in de tuinen. Her en der gaat al weer een
schep de grond in, er wordt geharkt, een
beetje geschoffeld en er worden plannetjes
gemaakt de tuin te verfraaien. Het naderende mooie weer inspireert volop en vaak
hebben mensen even een klein zetje nodig
dit jaar toch maar eens te doen wat men al

jaren van plan was. Tonnie Meijers beaamt
dit voorjaarsgevoel. “Het is zeker zo dat
we de laatste dagen steeds meer mensen
op ons bedrijf mogen begroeten die even
komen buurten en met ons van gedachten
willen wisselen over de haalbaarheid van
hun plannen. Dat doen we graag, het is
immers ons vak mensen te adviseren en ze
te informeren over de enorme hoeveelheid
leuke materialen die er te koop zijn en die
een bijdrage leveren aan een leuke fijne
tuin waar in het goed toeven is. Of dat nu
om beplanting gaat, tegels, fraai afgewerkte
schuttingen, meststoffen, schors grind, of
gewoon eens een keertje groot onderhoud
plegen. Iedereen is dus van harte welkom.
op ons bedrijf.
Beleef het voorjaarsgevoel, het is daar nu
de tijd voor.
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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.

De meisjes van groep 8 van De Schakel zijn tijdens het schoolvoetbaltoernooi op de tweede plaats geëindigd. In de finale
bleek de Beatrixschool sterker. Maar de Schakelmeisjes namen
een zilveren beker mee naar school en dat is een topprestatie!

Na weken van repeteren en passen van kleding was het op 27 maart en
10 april jl. zover voor de spelers van de WIK. De spelers waren er klaar
voor en ‘Tegenwind’ werd voor de wind gespeeld op beide avonden.
Het publiek was enthousiast en ging met een tevreden gevoel naar
huis. Beide avonden werden zeer druk bezocht en voorzien van een
prachtige tombola en live muziek.

Zaterdag 27 maart jl.
werd er een landelijke
NVM Open Huizen Dag
georganiseerd. Ook Vida
Makelaars deed met
verschillende woningen
mee aan deze Open
Huizen Dag. De bezoekers van een Vida woning maakten kans op een boeket van 100 tulpen, mede mogelijk
gemaakt door Tuincentrum Klaas Rijdes uit Vinkeveen. Inmiddels mochten we mevrouw
Stevens verblijden met de prachtige bos tulpen! Benieuwd waar we u mee kunnen verblijden? Kijk op www.vidamakelaars.nl voor ons woningaanbod of bel naar 0297 - 212
987 om te horen hoe wij u kunnen helpen bij de aan-/verkoop van uw woning!

Zorgboerderij Amstelkade is vorige week verblijd met twee
jonge kalfjes. De twee dieren zijn een geschenk van de
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die tijdens de Beursvloer in 2009
besloot het verzoek van de boerderij in te willigen. Het wachten was nog even totdat de kalveren waren geboren. Vrijdag
jl. was het zover en kon veehouder Gijs van Dam de kalveren
afleveren aan de opgewonden bewoners van de zorgboerderij.
Nog wat onwennig vanwege alle aandacht lieten de kalfjes,
waarvoor nog namen moeten worden verzonnen, zich op de
foto rob isaacs
foto vastleggen.

De jeugdbrandweer van Vinkeveen is zaterdag jl. in het
Brabantse Dongen winnaar geworden van de wedstrijd in de
klasse 'aspiranten lage druk'. De ploeg uit Vinkeveen kreeg te
maken met een containerbrand bij een bedrijf op het industrieterrein van Dongen. De brand werd op de juiste manier en
op een veilige wijze geblust. Het resulteerde in een prachtige
eerste plaats. Daarnaast waren ook een aantal ploegleden
de beste op hun individuele wedstrijdnummer. Een prachtige
prestatie met daarbij de complimenten voor de hele ploeg,
die op 12 juni in Sliedrecht opgaat voor de halve finale.

Dinsdag jl. heeft Annie van
Gelder van de Buurtkamer
een taart aangeboden aan
Jurgen Blom van Handling
Company Mijdrecht.
Jurgen heeft als match,
gemaakt met de buurtkamer op de beursvloer
van 29 oktober 2009, een
prachtige raamsticker
ontworpen en gedrukt voor
de buurtkamer. Annie heeft
ervoor gezorgd dat de bezoekers van de buurtkamer
een heerlijke taart hebben
gebakken die zij vervolgens
als tegenprestatie heeft
aangeboden.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Open Dag Kunstencentrum de Hint op 24 april
Op zaterdag 24 april 2010 organiseert Kunstencentrum de Hint haar
jaarlijkse Open Dag. Kunstencentrum De Hint biedt vele cursussen
aan voor jong en oud: muziekles,
klassiek ballet en jazz/streetdance
en theater. Naast jaarcursussen
zullen er het volgend seizoen
diverse kortere projecten worden
aangeboden zoals: ensemblespel,
musicalklas, compositieklas. De
Hint biedt tevens kunsteducatieve
programma’s voor basisscholen. De
Hint biedt haar activiteiten aan in
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen.
De Open Dag voor belangstellenden
uit de hele regio vindt plaats bij
De Hint Uithoorn. Iedereen is van
harte welkom van 13.00 - 17.00
uur aan de Prinses Christinalaan
120. Op deze dag zullen enthousi-

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

aste docenten en leerlingen u door
middel van optredens en informatiestands laten zien en horen wat
er allemaal op de Hint te doen is!
Natuurlijk is het mogelijk diverse
instrumenten zelf te proberen.
Tevens is informatie over de lessen,
overigen activiteiten en informatie
over inschrijving te verkrijgen.
In een grote tent op het voorterrein
zijn verschillende optredens te zien;
naast leerlingen van De Hint zullen
onder andere de leerlingen van de
Harmonie- en Fanfareverenigingen
een muzikale bijdrage leveren.
Ook verschillende andere culturele
organisaties bieden hun informatie
aan. Er zijn gratis workshops, onder
andere in beeldende vorming en
streetdance.
Informatie: www.dehint.nl.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

Autobedrijf Kooyman Vinkeveen
sponsort Hertha

...boodschappenmaatje kletsmaatje wandelmaatje
luistermaatje regelmaatje koffiemaatje...

Afgelopen woensdag was het een drukte van jewelste aan de Demmerik te Vinkeveen. De kinderen van de F-jeugd van Hertha waren aanwezig bij Autobedrijf Kooyman, Fiat dealer voor de Ronde Venen.

Wilt u
een
maatje
zijn?

Gezien de leeftijd van deze kinderen waren er ook veel ouders
meegekomen om hun kroost te
begeleiden. Het was een gezellige bijeenkomst waar de kinderen
op de foto gingen met hun mooie,
nieuw gesponsorde trainingspakken, aangeboden door het reeds
meer dan honderd jaar bestaande
familiebedrijf.
Het is vaak zo dat het bedrijfsleven als sponsor optreedt voor de
hoogste en beste klassen met het
meeste aanzien, echter is Autobedrijf Kooyman van mening dat de
jeugd de toekomst heeft en daarbij
ook professioneel bij geholpen mag
worden. “Sporten is belangrijk voor
kinderen en zij kunnen daarbij niet
Foto Joost van Velsen

Wat voor maatje bent u?
Wilt u een maatje worden omdat u het fijn vindt
om betekenisvol te zijn voor mantelzorgers,
oudere mensen of voor mensen met een
handicap of chronische ziekte en heeft u een
paar uurtjes beschikbaar?
Wat voor maatje zoekt u?
Bent u op zoek naar een maatje omdat de
dagen te lang zijn, of omdat er te weinig
mensen om u heen beschikbaar zijn voor een
praatje, een uitstapje of een goed gesprek?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Carolien Harbers:
Telefoon:
0297-230280
Email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

jong genoeg voor worden aangemoedigd. Daar dragen wij graag
ons steentje aan bij”, aldus Carlos
Kooyman.
Autobedrijf Kooyman heeft in
samenwerking met Fiat Group
Automobiles Netherlands een groep
van Hertha-leden uitgenodigd om
vanavond, 16 april, de live show
van de X-factor bij te wonen. Fiat
is hoofdsponsor van de X-factor en
daar profiteren de Hertha leden nu
van. Na afloop is er een borrel in de
VIP-tent van Fiat en een Meet en
Great met enkele hoofdrolspelers
van de X-factor. Het belooft een
leuke avond te worden!
foto: peter bakker

Mis de Atlantis Stroopwafelverkoop niet!
Vanavond, vrijdag 16 april, gaat de jeugd van korfbalvereniging Atlantis
de wijken van Mijdrecht en Wilnis in om heerlijke stroopwafels te
verkopen. De stroopwafels zijn ambachtelijk gebakken en kosten €
2,00 per pakje of voor twee pakjes stroopwafels €3,50. Mis de jeugd
niet en zorg dat u vanavond vanaf 18.30
uur thuis bent. U zult er zeker geen spijt
van hebben! Heeft u de jeugd gemist,
dan kunt u via de site www.kvatlantis.
nl de stroopwafels t/m 17 april bestellen. U kunt dan de bestelde stroopwafels
dinsdag 20 april vanaf 19.00 uur afhalen
op het Atlantisterrein aan de Hoofdweg
te Mijdrecht (naast Argon).

Familieberichten

DE GROENE VENEN 		

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

Diko
23 jaar!

Hans

60 jaar
jong
Proficiat!

Nena 10 jaar
19 april 2010
Van harte
gefeliciteerd!!!
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Agenda
Beurs
Ruilbeurs
Zaterdag 17 April
09.30 – 13.00 uur
De Meijert - Mijdrecht
Tijdens de verzamelaarsmarkt is
er verzamelwaardig materiaal te
kopen en te verkopen.
Verzamelwaardig materiaal te
ruilen en kunt u contacten leggen
met collegaverzamelaars.
De toegangsprijs is 1 euro.
Verenigingsleden betalen 50
eurocent en voor bezoekers tot
12 jaar is de toegang gratis. Wilt
u tegen een kleine vergoeding
verzekerd zijn van een speciale
verkoopplaats op de verzamelaarsmarkt of wilt u meer informatie
over de verzamelaarsmarkt, kijk
op

te bezichtigen! Openingstijden: do/
vrij: 14 – 17.00 uur, za/zo: 12 –
17.00 uur.
De officiële opening wordt zondag
18 april om 15.00 uur verricht
door Peter Schat, lid van de
vereniging Oud-Uithoorn en De
Kwakel. De deuren gaan open om
14.30 uur
Tijdens de opening van de tentoonstelling treedt Skizzo op. Skizzo
vertolkt haar melancholische
melodieën en liedjes op de trekharmonica, een voorloper van de
gewone, chromatische accordeon.
Dit instrument werd omstreeks
1830 uitgevonden en zwierf in
korte tijd uit over de hele wereld,
waar het instrument bekend als
vertolker van volksmuziek. Ook
vandaag wordt dit ‘armeluisorgeltje’ nog bespeeld, zelfs in moderne
muziekstijlen als pop- en jazz.

www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Expositie

Natuur Steen Goed
bij Fort a/d Drecht
opening zondag 18 april
Op zondag 18 april zal de nieuwe
expositie Natuur Steen Goed worden geopend bij Galerie Fort aan
de Drecht. Te zien zijn werken van
5 kunstenaars t.w. Engelien Dam,
Karin de Rooij, Nettie Rumping,
Diny Toom en Jos de Zwart.
Deze expositie loopt t/m 24 mei
en is ook op tweede Pinksterdag

Sport

Veensteker Volleybaltoerooi
Vrijdag 23 april
Tijd: 19.00 uur tot 22.30 uur
Op vrijdagavond 23 april organiseert volleybalclub Atalante het
Veensteker bedrijventoernooi
in De Boei. Voor de vijfde maal
is het gezellige restaurant aan
Achterbos 20 in Vinkeveen onze
sponsor. Maximaal 16 bedrijventeams kunnen inschrijven voor
een leuk toernooi in de ‘gezellige’
of ‘sportieve’ poule. In de sportieve poule spelen voornamelijk

Cabaretduo Speelman & Speelman in De Meijert
Zaterdag 24 april treden Daan en Joost Speelman, beter bekend als duo
Speelman & Speelman met hun programma ‘Thuis’op in De Meijert te
Mijdrecht. De voorstelling begint om 20.30 uur
Muzikaal cabaret
‘Thuis’ is het tweede muzikale
cabaretprogramma van de broers.
Na een zeer succesvol eerste seizoen
gaat deze voorstelling in 2009-2010
in reprise. In ‘Thuis’ komt een van de
broers terug van een lange wereldreis. Hij is trots dat hij zoveel meegemaakt heeft. Maar de andere broer
is thuis gebleven en is nog trotser op
wat hij bereikt heeft. Hoe moeten ze
zich met elkaar weer ‘thuis’ voelen?
Deze zoektocht gaat gepaard met
absurde scènes, pittig gesprekken en
verrassende liedjes.
In 2005 bereikten de broers in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival de 2e plaats, waarna zij met
hun programma volle zalen trekken.
Zij traden op in Paradiso en Ahoy

in het voorprogramma van De Dijk.
Met hun programma ‘Weekie, wat
een weekie!’ zijn ze te beluisteren op
3FM bij Giel Beelen.
Kaartverkoop met speciale scholierenprijs
De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen € 15,- voor 65 + en houders CJP € 13,- en voor scholieren op
vertoon van hun scholierenpas is een
speciale prijs vastgesteld van € 5,- .
Kaarten zijn te reserveren op
www.cultura-drv.nl en in voorverkoop
verkrijgbaar bij boekhandel Mondria, De Lindeboom te Mijdrecht en
drogisterij De Bree, Herenweg 12 te
Vinkeveen. Aan de zaal worden de
kaarten verkocht vanaf 20.00 uur.

volleyballers of handige sporters.
In de gezellige poule de gelegenheidssporters. Zoals ieder jaar
zijn er mega ludieke prijzen te
verdienen, daarvoor ren je graag
de sloffen uit je lijf, maak je een
fotogenieke duik of spring je een
gat in de lucht. Het inschrijfgeld
is 30 euro, aanmelden kan via
mail naar pr@vv-atalante.nl.

www.vv-atalante.nl.

Activiteit

Workshop Portrettekenen en
schilderen
zaterdag 24 april
De Paraplu, Wilnis
Het maken van een portrettekening of -schilderij is een heel
eigen, maar wel een echt bijzonder interessante techniek. De
toepasbaarheid hiervan is bijna
grenzeloos. De Stichting ‘Paraplu’
organiseert op zaterdag 24 april
a.s. een workshop ‘Portret-tekenen en –schilderen’, van 10.00
uur tot 15.00 uur in het eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis. De workshop wordt
verzorgd door de zeer ervaren
portret-kunstenares Melinda
van Haren. In de ochtenduren
wordt geoefend met voorbereidende schetsen en wordt inzicht
gegeven in de verhoudingen en
de werking van licht en donker.
Na de lunchpauze wordt gewerkt
aan een uitgewerkte schildering
en wordt aandacht besteed aan

opbouw en kleurtoepassing. Na
afloop van de workshop is men
in staat een portrettekening te
maken en verder te ontwikkelen.
De kosten van de workshop bedraagt € 14,00 en daarnaast nog
€ 5,00 modelkosten, die aan de
docente wordt betaald.
De deelnemers nemen hun eigen
teken- en schildermateriaal en
een lunchpakket mee.
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.
Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met
de docente Melinda van Haren,
tel. 035-6946469, of via e-mail:
mam-art@ziggo.nl.

Activiteit
Beautytuin in De Woudreus
woensdag 19 mei
13.30 - 15.30 uur

zijn voor je lijf ook! In Beautytuin de Woudreus kun je al deze
dingen ontdekken. Je mag met
de planten en bloemen in en om
de Woudreus zeepjes, badzout,
of lipgloss maken. Eerst gaan we
lekkere geurtjes verzamelen. Die
gaan we daarna verwerken in de
beautyproducten!
Lijkt het je leuk om je eigen
schoonheidsproducten te maken?
Ben je tussen de 8 en de 12 jaar?
Dan ben je op woensdag 19 mei
van harte welkom in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De middag
is gratis. Het begint om 13.30
uur en eindigt om 15.30 uur.
Je moet je wel van te voren
opgeven, in elk geval uiterlijk
29 april a.s. Dat kan telefonisch
(0297-273692) of per e-mail
info@nmederondevenen.nl). Er is
plaats voor 25 kinderen, dus meld
je snel aan!
In verband met de themamiddag is op woensdagmiddag 19
mei geen inloopmiddag op de
Woudreus
NME-centrum de Woudreus is in
de meivakantie gesloten van 30
april tot 16 mei.

Je weet vast dat in de natuur van
allerlei heerlijke geuren en kleuren te vinden zijn. Wist jij ook
dat je die geuren en kleuren kunt
gebruiken voor beautyproducten.
En dat die geurtjes nog goed

De lente is weer begonnen,
tijd voor feest
Bloemetjes bloeien, vogeltjes fluiten, de zon gaat weer
schijnen, kortom het is weer lente!
Carnavalsvereniging 'De Huts Geklutste Kliek' vindt het
daarom tijd voor een feestje. Vorig jaar een groot succes met 'de Band Zonder Banaan', die de hele schuur
op zijn kop zette. Dit jaar is het feest op zaterdag
17 april, op de Tienboerenweg 20a in Mijdrecht. En
daarvoor is de band 'Stereo' uitgenodigd. De band
ontstond uit het programma Rock Nation van RTL 5,
dat op zoek was naar jong Nederlands Rocktalent. Zes

enthousiaste bandleden zorgen er voor om elk feest
tot een geweldig feest te maken. Voor meer informatie
over de band: www.stereomusic.nl.
Natuurlijk is er naast de band nog andere gezellige
muziek, zodat het een geweldige avond wordt. Zet het
in de agenda, als je dit feest niet wilt missen. De entree
is €10,- en is toegankelijk voor 16+ (legitimatie verplicht). Vanaf 21.30 uur is de zaal open. Meer informatie over het feest en de carnavalsvereniging vind je op:

www.AJOC.nl.

OPEN DAG CHIQO-DECK

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-Deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Open dag Chiqo-Deck

De hele maand april 2010 houden wij elke
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open huis.

Open dag: zaterdag 17 april.
Adres showroom:

Constructieweg 90s, 3641 SP Mijdrecht
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 3 Nieuw.indd 1

06-04-2010 17:00:27
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Halve finale driebanden toernooi

Dinsdag 20 april a.s.:

In het driebanden toernooi van Biljardclub D.I.O zijn alle 16 halve finalisten bekend. In de halve finale op zaterdag 17 en zondag 18 april zullen de
spelers om 14.00 uur het groene laken aanvegen: Paul Huzemeier ,Nick v.d.
Veerdonk,Herman Turkenburg, Bert Dijkshoorn, Jan v.d.Meer, Jan Eijsker,
Henk Doornekamp en Michel Bak,Peter Driehuis, Ton Driehuis, Jos Boeijen,
Henny Hoffmans, Jeroen Schijf, Richard Schreurs, Maarten Dulmus en Jos
Lugtigheid. D.I.O is met zeven spelers vertegenwoordigd in de halve finale,
maar het zal er om spannen wie zich plaatst voor de finale het weekend daarop die ook om twee uur ’s middags begint. Alle wedstrijden worden gespeeld in
Cafè de Merel, Arkenpark MUR 43 in Vinkeveen tel. 0297-263562.

Inloophuis 't Anker organiseert op dinsdag 20 april een gratis informatieavond over baarmoederhalskanker
(cervixcarcinoom). Het begint om 19.00 uur met koffie en om half acht zal Huisarts Rob Chorus van de
Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen de avond inleiden. Daarnaast zal hij vragen beantwoorden van de aanwezigen. De bijeenkomst vindt plaats in De Meijert op Dr. v.d. Haarlaan 6, in Mijdrecht.

Eendaagse kanocursus bij KVDRV
Kanovaren, is dat leuk? Is het wiebelig varen in zo’n smalle boot? Hoe
hou ik mijn peddel vast? Waar moet ik op letten bij de aanschaf van
een kano? Wilt u antwoord op deze vragen en wilt u Vinkeveen ook wel
eens vanaf de waterkant zien? Kanovereniging De Ronde Venen verzorgt dit voorjaar een eendaagse kanocursus speciaal voor mensen die
nader kennis willen maken met de kanosport.
Op deze dag leert u de basisprincipes van het kanovaren, ervaart alles
over de vele kanten van de kanosport en u maakt met de kano een
tochtje op de Vinkeveense Plassen.
De leden begeleiden de cursisten
op een informele manier al varend
tussen de ringvaart en de legakkers.
Speciaal voor deze dag heeft de
kanoclub een aantal zeer stabiele
kano’s in haar bezit. Mensen die
nog geen eigen boot bezitten kunnen op deze manier toch kennis
maken met de kanosport. Met een
beetje sportieve instelling en basistechnieken van het kanovaren zijn
er vele mogelijkheden. Het enige
dat nodig is een zwemdiploma,
eventueel droge kleren en een jack
tegen de wind of regen. Meestal is
men na een aantal lessen in staat
om zelfstandig een tocht te maken
en kan men volop genieten van
deze leuke en ontspannende sport.

Voor de jeugd die nog op de basisschool zit, is er in mei de mogelijkheid om kennis te maken met het
kanovaren. Via de school kan men
zich hiervoor opgeven.

De instructiedag wordt vroeg in het
seizoen gehouden zodat liefhebbers
kunnen aansluiten bij de woensdagavondgroep. Ook deze groep moet
weer hun vaartechniek en conditie
op peil brengen na de winter. Later
in het seizoen aanhaken is vaak
lastiger.

www.kvdrv.nl.

Gratis informatieavond over
baarmoederhalskanker in De Meijert
Tijdens de bijeenkomst wordt
onder andere stilgestaan bij de
volgende vragen: Waarom preventief onderzoek? Waarom van 30
tot 55 jaar? Wat zijn de signalen?
Wat is de rol van het papilloma
virus? Moet je nu wel of niet vaccineren? Hoe zijn al deze zaken
in het buitenland geregeld? Ook
wordt een filmpje van het KWF
over cervixcarcinoom getoond. De
avond is voor iedereen toegankelijk, men hoeft geen vaste gast van
't Anker te zijn.De bijeenkomst is
niet alleen bedoeld voor hen die
zelf zijn geconfronteerd met de
ziekte, maar ook voor moeders die
een oproep hebben gekregen hun
dochter(s) te laten vaccineren.
De toegang is gratis en zal rond
21.30 afgelopen zijn.
Sinds 1976 vindt in ons land een
georganiseerd bevolkingsonderzoek
plaats naar baarmoederhalskanker.
Elke vijf jaar ontvangen vrouwen
tussen de 30 en 60 jaar een oproep
om een uitstrijkje te laten maken.

Met deze uitstrijkjes worden per
jaar ongeveer 600 gevallen van
baarmoederhalskanker opgespoord,
van wie er nog 200 overlijden.
In de tijd vóór het bevolkingsonderzoek, was het aantal gevallen van
baarmoederhalskanker minstens
het dubbele, en stierven veel meer
vrouwen aan deze ziekte, omdat ze
pas in een veel verder gevorderd
stadium werden ontdekt.

probeert men opnieuw een grote
slag te maken in het terugdringen
van de ziekte.
Vaccinatie betekent niet het einde
van het bevolkingsonderzoek.
Hoewel vast staat dat sommige
vrouwen in staat zijn het virus zelf
te vernietigen, geldt dit niet voor
alle vrouwen. Het is bovendien altijd mogelijk opnieuw geïnfecteerd
te raken.

Inmiddels is onomstotelijk vast
komen te staan dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door
een virus, het zogeheten Humaan
Papilloma Virus (HPV). Omdat het
om een virus gaat, is het mogelijk een vaccin toe te dienen. Het
virus bestaat echter in meerdere
varianten. Antistoffen tegen de
vier meest voorkomende soorten
zijn samengebracht in één vaccin. Deze maand wordt weer een
vaccinatieronde gehouden, bedoeld
voor meisjes in de leeftijd tot 15
jaar. Het is belangrijk meisjes te
vaccineren voordat zij in contact
zijn gekomen met het virus. Zo

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

www.inloophuishetanker.nl

De instructiedag wordt gehouden
op zaterdag 24 april en start om
11.00 uur vanaf het clubhuis aan
de Herenweg 196 in Vinkeveen. De
dag duurt tot ongeveer 16.00 uur.
In verband met het aantal beschikbare boten is het aantal cursisten
voor deze instructiedag beperkt.
Er wordt gevaren in verenigingsboten en kano’s die door leden ter
beschikking worden gesteld. De
kosten van de instructiedag bedragen de kosten € 15.- De lunch en
het gebruik van het materiaal is in
de prijs inbegrepen.
Inschrijvingen voor de instructiedag: Theo van Leest; tel: 0297
– 262633. Algemene informatie:

Hybrideboot voor Waternet
Bij scheepsbouw Theo Kok in Vinkeveen is een bestaand inspectievaartuig van Waternet omgebouwd naar
hybride. Al vele jaren heeft Waternet vier boten in onderhoud bij Scheepsbouw Achterbos Theo Kok. De
boten varen voor inspecties over onder andere de Vinkeveense Plassen en de grachten van Amsterdam. Al
geruime tijd is de hybride motor in het autoverkeer een hot item.
Eind vorig jaar had scheepsbouw Achterbos al de eerste sloep op een accu en naar aanleiding van dit hybridesysteem besloot Waternet te kiezen voor deze oplossing. De instantie moet immers het goede voorbeeld geven. De
boot is omgebouwd met een speciale
accumotor waarop de hele dag gevaren
kan worden zonder de stinkende diesel
aan te zetten. Het vermogen is slechts
minimaal afgenomen ten opzichte van
de dieselmotor. Uiteraard kan er ook
gekozen worden voor de oude variant,
echter wordt de voorkeur gegeven aan
de geruisloze accumotor. Voor informatie
over deze hybride oplossing voor uw boot
kunt u contact opnemen met Scheepsbouw Theo Kok op de Herenweg 259a
via 0297-261877 of per mail naar info@
theokok.nl. Vraag naar Henk Jan Kok.
foto’s peter bakker
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ORANJEVERENIGING MIJDRECHT PRESENTEERT:

KONINGINNEDAG
KINDERAKTIVITEITEN

WINDMOLEN MIJDRECHT
(ACHTER DE KERMIS)

Kom genieten van de vele aktiviteiten voor jong en oud en
beleef de echte Koninginnedagsfeer.
Je bent welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.
De Dj zorgt voor feestelijke muziek en geniet van een hapje
en drankje verzorgd door De Meijert.

FIETSCROSSWEDSTRIJDEN
Inschrijven tussen 11.00 uur en 11.45 uur
Aanvang: 12.00 uur
Leeftijd 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar
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Rabobank BankBattle:
code van de kluis gekraakt
Maandag 12 april om 9:30 uur
startten zestien lokale scholen aan
de BankBattle 2010. Ongeveer
350 leerlingen uit groep 8 van het
basisonderwijs gingen via internet
met elkaar de strijd aan om die
felbegeerde titel in de wacht te
slapen. Met hun parate kennis en
computervaardigheden was het
de bedoeling om zo snel mogelijk
de BankBattle kluis te kraken.
Hiervoor was een kluiscode nodig
die berekend werd aan de hand
van de lettermatrix. Met de juiste
antwoorden werden jongens- en
meidennamen gevormd en door die
33 namen te vermenigvuldigen was
de correcte kluiscode een feit.

Finalisten Rabo Talentenpodium bekend

grietschool te Woerden achter zich.
Karikaturist Johan van Dam
Ondertussen is de uitslag ook bekendgemaakt op www.bankbattle.nl
en hebben alle leerlingen hun
resultaat kunnen zien. De winnende
scholen zijn al telefonisch geïnformeerd en waren dolblij met hun
prestatie. In Wilnis werd het nieuws
met luid gegil ontvangen. De Koningin Juliana- en Goede Herderschool
krijgen op korte termijn bezoek van
karikaturist Johan van Dam. Kort
daarop worden de karikatuurpakketten door een medewerker van de
bank overhandigd.

Zowel de bezoekende collega’s,
de leraren en niet te vergeten de
leerlingen waren dolenthousiast
over BankBattle 2010. De kwaliteit
van de organisatie en het leuke spel
werden geroemd door de deelnemers. Foto’s van BankBattle 2010
zijn te vinden op

http://rabobankrv.hyves.nl/.
Volgend jaar ook meedoen? Kijk
voor meer informatie op

www.bankbattle.nl!
Op de foto ziet u groep 8 van de
Hoflandschool in Mijdrecht.

Vijf deelnemers wisten de BankBattle kluis te kraken, maar
wie had hiervoor de minste tijd
nodig? In het eerste cluster ging
de overwinning naar de Goede
Herderschool in Bodegraven met
een vlijmscherpe tijd van 1:09. De
Molenwiek uit Woerden eindigde
een kwartier later op een tweede
plek. Een van de debutanten, De
Koningin Julianaschool uit Wilnis,
verraste vriend en vijand door in
het tweede cluster met de winst
aan de haal te gaan. Met 1 uur en
22 minuten een prima resultaat.
Daarmee liet zij De Wegwijzer uit
Kockengen en team 1 van de Mar-

Afgelopen donderdagavond 8 en
vrijdagavond 9 april vonden de
voorrondes van het Rabo Talentenpodium plaats in De Meijert
in Mijdrecht. In totaal streden er
36 acts om 10 finaleplaatsen. Het
niveau van de deelnemers was net
als afgelopen jaar erg hoog.
De jury bestaande uit Jeroen Post
(juryvoorzitter), Karin van Harteveld (directeur Particulieren
Rabobank Rijn en Veenstromen),
Nathan Hak (voorzitter AJOC) en

Judith van Eijk (Dansdocent en
docent Veenlanden College) hadden
de lastige taak om per avond vier
winnaars te kiezen. Na afloop van
de laatste voorronde heeft de jury
in overleg met de organisatie nog
twee wildcard weggegeven.
De foto's van de voorrondes zijn te
zien op www.rabobankrv.hyves.nl.
En de tv-opnamen van de voorrondes zijn in de maand mei te zien op
Midpoint TV.

De winnaars van de voorronde op donderdag 8 april zijn:
- Swetta, Mariska, Kelly, Florine en Sanne: acrobatiek act.
- Jasper en Yvette Lanting
- Marleen de Lange en Remco de Jonge
- Joyce Aarsman
En de winnaars van de voorrondes op vrijdag 9 april zijn:
- De band Four the Same: Whitley, Billy, Robert en Luuk
- Thijs Snoek en Larissa Weilenman
- Zoe Visser en Martini Bartol
- De BSD crew : Nadia, Rachel, Claire, Lairenan, Djanessa en Talitha

Geslaagde interieurdag bij den Ouden Binnen

De wildcards zijn gewonnen door:
- Fauve Langerak
- Maarten Tuit

Zaterdag jl. vond er een interieurdag plaats bij binnenhuiswinkel ‘Den Ouden Binnen’ in Mijdrecht.
In de nieuwe showroom op de
eerste etage kregen klanten de mogelijkheid om drie kwartier gratis
interieuradvies te krijgen. En daar
werd de hele dag gretig gebruik van
gemaakt. In een verrassende omgeving ontving een binnenhuisstyliste
de klanten en nam uitgebreid de
tijd om een advies en handige tips
en trucs te geven. Op de geheel
vernieuwde bovenverdieping met
een mooie collectie houten vloeren is het voor de klant een genot
om te winkelen, daarbij wordt er
deskundig advies gegeven door de
medewerkers.

Handbalvereniging HSV ’69 organiseert weer
een vriendjes en vriendinnetjes toernooi
Op 19 mei a.s. wordt weer het
vriendjes en vriendinnetjes toernooi bij HSV ’69 georganiseerd
aan de Schattekerkerweg.
Op dit toernooi kan je op gezellige
wijze samen te spelen en leren van
de handbalsters van de jeugd van
HSV ’69. Wij dagen alle lezers uit
om te komen. Van 15.00 tot 17.00
uur is iedereen van 6 tot en met
12 jaar uitgenodigd om te komen
ballen. We beginnen met een
spetterende warming-up, gevolgd

door een training waarin we 'het
spelletje' gaan oefenen. Tot slot een
echt handbal toernooi.
Voor meer informatie kun je bellen
met Lyanne van Loenen (593328).
HSV ’69 zoekt voor het seizoen
2010/2011 nog speelsters voor
meisjes D en C jeugd( leeftijd 7 t/m
12 jaar). Lijkt het je leuk? Kom dan
19 mei naar HSV ’69 op de Schattekerkerweg in De Hoef en laat je
informeren door de rondlopende
trainers, leiders of speelsters!

Deze 10 winnaars zijn, samen met
de winnaar van de VLC talentenjacht, te zien op de finale van het
Rabo Talentenpodium tijdens de
Spektakeldag van het AJOC Festival op 24 mei. Uiteindelijk strijden

er dus 11 acts om de hoofdprijs:
een retro scooter. De finale wordt
gepresenteerd door Valerio Zeno
en er zijn optredens te zien van o.a.
Jan Smit en de 3 J's!

Win prachtige prijzen...

Doe mee met de wedstrijd:
Kunstwerk voor de Vrijheid
……en win prachtige prijzen!!
Oranjevereniging De Ronde
Venen en Rabobank Rijn en
Veenstromen organiseren een
creatieve wedstrijd voor kinderen in het kader van 65 jaar
Bevrijdingsdag.

Alle kunstwerken worden
tentoongesteld in De Roeping in
Wilnis, tijdens de Tentoonstelling over de 2e Wereldoorlog die
wordt gehouden op 4 en 5 mei
a.s.

De opdracht is eenvoudig: Maak
een kunstwerk door bijvoorbeeld
te knippen, plakken, tekenen,
schilderen, kleien, borduren,
breien of op welke manier dan
ook waarmee jij uitbeeld wat
Vrijheid voor jou betekent.

Er is een vakkundige jury die
de kunstwerken gaat beoordelen, bestaande uit kunstenares
Jenneke van Wijngaarden, Huub
van Bemmelen, “burgemeester”
van De Hoef, Herman van Soest
van het comité ‘40-‘45, Hanneke
Lutz van Lutz Mode en Ronald
Meijer, directeur van Rabobank
Rijn en Veenstromen. Er zijn
prijzen te winnen in de volgende
leeftijdscategorieën: t/m 4 jaar,
5 t/m 8, 9 t/m 12, 12 +.

Je kunt je kunstwerk tot en met
29 april a.s. inleveren bij de
Servicepunten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Let op vergeet
niet je naam, adres, leeftijd en
telefoonnummer bij je kunstwerk
te vermelden!

De prijzen worden uitgereikt op
5 mei maar daarover ontvangen
de winnaars tijdig bericht.
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Hypotheek Adviescentrum wordt HypotheekCompany!

Vertrouwd adres met nieuwe naam!
Na de verhuizing naar Wilnis afgelopen najaar heeft Hypotheek Adviescentrum nu ook een nieuwe naam en een nieuw jasje. Hypotheek Adviescentrum heet vanaf nu HypotheekCompany De Ronde Venen.
Vertrouwd gezicht
Erkend Hypotheekadviseur Jon
Alberts is al vele jaren een bekend
en vertrouwd gezicht in De Ronde
Venen. Voor velen klanten heeft hij
de afgelopen jaren een hypotheek
op maat verzorgd. “Veel starters
heb ik op weg geholpen, maar ik heb
ook veel klanten geadviseerd over
het wel of niet oversluiten van hun
hypotheek,” zo vertelt Jon enthousiast. “In een advies neem ik de tijd
voor mensen. Het is belangrijk te
weten wat de toekomstverwachtingen en persoonlijke wensen zijn van
de klanten voor ik een advies uit
breng.”
Geen simpele druk op de knop
Jon benadrukt dat een goed hypotheekadvies geen simpele druk op
de knop is: “Het is specialistenwerk
en vergt veel kennis van de verschillende hypotheekproducten: de wo-

ningmarkt, maar ook van de sociale
en fiscale wetgeving. De overheid
drukt daarbij ook nog eens een
nadrukkelijke stempel op de gehele
financiële branche, door de wetgeving steeds meer aan te scherpen en
steeds hogere eisen te stellen aan
het vakmanschap van de financiële
adviseur. Om de kwaliteit van onze
hypotheekadviezen te waarborgen,
en nog mogelijk te verbeteren, hebben we besloten ons aan te sluiten
bij HypotheekCompany.’’
Onderdeel van landelijk kantorennetwerk
HypotheekCompany is een landelijke
samenwerking van onafhankelijke,
deskundige adviseurs op financieel
gebied, allen geselecteerd op hoge
kwaliteit. De bijna 100 kantoren
delen vakkennis, jarenlange ervaring
en hebben grote gezamenlijke
inkoopkracht waardoor messcherpe

hypotheekrentes kunnen worden
aangeboden. Daarnaast creëert
dit vakmanschap en collectiviteit
een speelveld voor uitgekiende
hypotheekconstructies en aantrekkelijke afspraken bij de grootste en
betrouwbare geldgevers. Hier kunnen de huidige en potentiële klanten
volop van profiteren!
Uw eigen keuze
Wilt u kijken of uw huidige hypotheek ook goedkoper kan of bent u
juist op zoek naar een hypotheek?
Maak dan nu geheel vrijblijvend een
afspraak en laat ons helpen u uw
eigen keuze te maken!
HypotheekCompany
De Ronde Venen
Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Telefoon: 0297-250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.
nl

www.hypotheekcompanydrv.nl

Onderwaterfotograaf Paul Raps (49):

“Tijdens mijn eerste duik heb ik door de angst bijna geen vis gezien”
In het dagelijks leven zit Paul Raps met zijn neus tussen de computerverbindingen. Maar zodra hij losgelaten wordt, haalt hij zijn camera of duikpak tevoorschijn. En in het beste
geval zelfs allebei. Onderwaterfotografie is zijn passie en niet zonder succes. Een gesprek met de Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie 2009!
door valÉrie sambrink sanderink

foto peter bakker

D

e eerste duik
Al in 1977 had de Wilnisser de
smaak van het duiken te pakken.”
Ik was op vakantie in het Spaanse
l’Estartit, een vissersdorpje aan de
Costa Brava, ten noorden van Barcelona. Daar heb ik in 1977 voor het
eerst met een duikfles in het water
gelegen. In die tijd was duiken nog
een speciale excursie, dat deed niet
iedereen. Ik vond het hartstikke eng
en had maar één doel: blijven ademen. Daar was ik zo druk mee bezig,
ik heb bijna geen vis gezien! Maar
ik kon het natuurlijk wel aan mijn
vrienden in Nederland vertellen,
want ik had iets bijzonders gedaan.
Daarna heb ik nog een paar keer
gesnorkeld, maar ik 1985 begon de
hobby pas echt. Ik woonde met mijn
toenmalige vrouw in Amsterdam en
we besloten dat we toch eens wat
aan sport moesten doen. Ik werd
lid van het duikteam Amphora in
Amstelveen. Ik oefende eerst in het
zwembad en daarna maakten we af
en toe een groepsduik. Nog steeds
lig ik iedere maandagavond met
mijn duikspullen in het zwembadwater.”
Inmiddels heeft Paul al meer
ervaring. Hij heeft regelmatig in
Vinkeveen gedoken en ook Zeeland,
Bonaire, Frankrijk en Griekenland
heeft hij door zijn duikbril heen
mogen bekijken. “Egypte is voor mij
een minder leuke optie. Daar kun
je alleen maar duiken en snorkelen.
Verder is daar niets te beleven, terwijl ik juist nog meer van de natuur
wil zien! Daarom is l’Estartit ook zo
mooi. Ik kan daar duiken, maar ook
de wereld boven water verkennen.
Zo heb je daar bergen met everzwijnen en er vliegen er genoeg vogels

zo’n beestje zwemmen! Geloof me,
toen baalde ik wel.”

rond. En wat ook fijn is: ik kan er in
één dag naartoe rijden. Ik laad mijn
auto vol met mijn duikspullen, een
schuiltentje, fotografiespullen en ergens in een hoekje nog een tas met
wat kleding en een tandenborstel en
dan ga ik, op weg naar Spanje.”
Kiekjes onder water
Natuurfotografie en duiken zijn voor
Paul zijn grootste hobby’s en een
combinatie van die twee is natuurlijk
helemaal geweldig. “Een vriend en
ik zijn toch wel fanatieke natuurfotografen. Toen die vriend mij erop
wees dat ik ook eens onderwater
moest gaan fotograferen, omdat
bijna niemand dat doet, moest ik er
eerst even over na denken. Nadat hij
een tijdje had aangedrongen, besloot
ik een kleine onderwatercamera te

kopen. Ik maakte mijn eerste duik
met camera en dat bleek echt niet
zo makkelijk te zijn. Het was alsof ik
opnieuw moest leren duiken. Omdat
je je zo erg focust op de camera, let
je minder op je ademhaling. Dan
zweef je al snel een stuk omhoog
of zit je ineens met je voeten in het
zand. Na een jaar had ik het onder
de knie. Ik heb een betere camera
van iemand over kunnen kopen.
Deze werkte met dia’s en ik was er
hartstikke blij mee. Maar toen brak
het digitale tijdperk aan. Ik had de
camera die met dia’s werkte nog
maar twee jaar, maar ik wilde ook
wel zo’n digitale camera. Ik moest
even sparen, maar in 2006 had ik
hem dan: mijn digitale camera mét
onderwaterhuis.”

Paul haalt het grote gevaarte
tevoorschijn. “Dit is hem dan. Bij de
camera heb ik allerlei lenzen die ieder voor een ander effect op de foto
zorgen. De macrolens bijvoorbeeld
maakt kleine voorwerpen een stuk
groter en de groothoeklens zorgt er
juist voor dat je een groter gebied op
de foto kunt krijgen. Daarmee wordt
je zicht een stuk wijder dan je met
het blote oog kunt zien. Grappig hè?
Je kunt de lenzen natuurlijk niet onder water verwisselen. Dat moet je
al aan land doen en dan kies je wel
eens de verkeerde lens. Zo wilde ik
een keer een klein zeeslakje fotograferen. Ik ging twee keer met een
macrolens onder water, maar kon
geen zeeslakje vinden. De volgende
duik ging ik met de groothoeklens
naar beneden. Wat denk je? Zie ik

Kampioen
Paul fotografeert voor zijn lol, maar
probeert ook vaak aan wedstrijden
mee te doen. Zo was hij in 2009 de
winnaar van het Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie van
Aquashot. “Hiervoor moest ik naar
Zeeland. Daar schreef ik me in en
toen kregen we één dag de tijd om
onderwaterfoto’s te maken. Na die
dag moet je een kopie van je geschoten materiaal inleveren. Daarna
volgt nog zo’n dag en weer lever je
je materiaal in. Vervolgens ging ik
naar huis om de foto’s te bewerken.
Daaraan hangen wel beperkingen.
Eigenlijk mag je alleen de belichting
en de contrasten bewerken. We hadden vier opdrachten meegekregen
en voor iedere opdracht moest je
één foto opsturen. Alle vier de foto’s
opgeteld maakten mij vorig jaar
Nederlands kampioen. Geweldig! Nu
mag ik in 2011 naar het wereldkampioenschap. Het landelijke kampioenschap vindt jaarlijks plaats, maar
het wereldkampioenschap wordt
één keer in de twee jaar gehouden.
Waar deze dit keer gehouden wordt,
is nog een raadsel. Maar ik ben al
aan het sparen, want ik moet op het
inschrijfgeld voor de wedstrijd na
alles zelf betalen. Spannend is het
wel, maar zenuwachtig kan ik er nog
niet voor zijn. Eerst hebben we nog
het Nederlands Kampioenschap van
2010! Dit is op 30 mei en 6 juni en
ik ben er zeker bij. Want ik moet
natuurlijk wel mijn eer behouden.”
Bent u benieuwd naar Pauls werk?
Surf dan eens naar
www.paulraps.nl!

DE GROENE VENEN 		

15

IN VOL BEDRIJF

Rendez Vous Eet & Drinkgelegenheid

Steeds meer vraag naar
vegetarische gerechten
Bij Rendez Vous in Mijdrecht is het goed toeven. Ze hebben bewust
voor de omschrijving ‘Eet & Drinkgelegenheid’ gekozen om aan te
geven dat men er kan eten, maar ook welkom is om iets te drinken. Ze
hebben veel streekproducten op de kaart en de vraag naar vegetarische
gerechten neemt toe, vertelt eigenaar Frans Schreurs.
door piet van buul

Rendez Vous bevindt zich in het hart
van Mijdrecht, vastgebouwd aan het
gemeentehuis en gelegen aan het
centrale Raadhuisplein. Daar bruist
het het hele jaar van de activiteiten.
Meestal maakt Rendez Vous, met
een royaal terras aan het plein, daar
actief deel van uit. “We zitten hier
inderdaad op een schitterende plek”,
beaamt Frans Schreurs. “Dat is voor
ons natuurlijk een geweldig pluspunt.
Er gebeurt hier heel veel en we spelen daar graag een actieve rol in.”
Die actieve rol is Frans wel toevertrouwd. Aanvankelijk zag het
er overigens niet naar uit dat deze
geboren en getogen Mijdrechtenaar
in de horeca terecht zou komen.
Na zijn middelbare schoolopleiding
ging hij rechten studeren. Zoals veel
studenten had Frans in die tijd ook
een bijbaantje. Dat was in de horeca
en na verloop van tijd kreeg hij in de
gaten dat hij het in de horeca eigenlijk veel leuker vond dan achter een
bureau met wetboeken. Hij ging naar
de Hogere Hotelschool en kreeg al
snel het idee dat het horecavak hem
wel lag. “In het kader van mijn studie
moest ik uiteraard ook stage lopen.
Dat deed ik ook in het buitenland.
Ik heb bijvoorbeeld een leuke stage
gedaan in Schotland, maar ook in
Amsterdam bij het gerenommeerde
Amstelhotel. Maar naast het feit dat
ik gedurende die stageperiode veel
heb geleerd, kwam ik er ook achter
dat ik eigenlijk niet gemaakt ben
voor het hotelwezen. Ik kon daar
toch mijn ondernemingsdrift moeilijk

foto patrick hesse

kwijt. Vandaar dat ik uiteindelijk
koos voor de restaurantsector. Ik
heb nog een tijdje in de verkoop van
Mexicaans Fast Food gezeten. In
december 1998 kon ik, samen met
twee partners, hier met Rendez Vous
aan de slag. Inmiddels doe ik het nu
al een paar jaar alleen. Dat wil zeggen, samen met mijn medewerkers
uiteraard! Ik heb de steun van 18
full time medewerkers en daarnaast
zijn er nog zo’n dertig parttimers
inzetbaar. Dat is inderdaad een flinke
club. Maar ik wil er alles aan doen
dat mensen het hier gezellig hebben
en dat ze nog eens vaker terug komen. Dan moet je ook zorgen dat er
voldoende bediening beschikbaar is,
die de wensen van de klanten op een
deskundige en snelle manier vervullen. Ik houd er niet van dat mensen
heel lang op hun drankje of op hun
bestelde gerechten moeten wachten.”
Gevarieerd menu
Rendez Vous beschikt binnen over
100 stoelen en op het terras zijn ook
nog eens 130 stoelen beschikbaar. Bij
mooi zonnig weer baadt het terras tot
laat op de dag in het zonlicht en het is
een ideale plek om er buiten te eten.
“We hebben vorig jaar ook een buitenkeuken aangeschaft zodat we ook
buiten kunnen koken. Dat gaan we
dit jaar vast en zeker wat vaker doen.
We hebben hier buiten een rooktonnetje om zelf de zalm te roken. Dat
doen we om de andere dag en het
bevalt ons prima. Verser kun je het
immers niet hebben.”

Frans Schreurs: “We hebben vorig jaar een buitenkeuken aangeschaft zodat we ook buiten kunnen koken. Dat gaan we dit
jaar vast en zeker wat vaker doen.”
Rendez Vous komt elke drie maanden
met een nieuwe kaart. En elke week
is er een ander driegangen menu.
Frans: ”We spelen uiteraard in op de
seizoensproducten. Maar we vinden
het ook leuk om met producten uit
de streek te werken. Zo hebben we
de Vinkenthaler kaas van boer Den
Arend uit Vinkeveen op het kaasplankje of de Blauwklaverkaas van
boerderij ’t Klaverblad uit Harmelen.
Ons vlees komt veelal van de koeien
van de Lindehof in Baambrugge. Je
hoeft voor kwaliteit lang niet altijd
ver van huis te zoeken. Ook aan de
biologische producten besteden we
aandacht. En de laatste tijd neemt
bij onze gasten ook de vraag naar
vegetarische gerechten toe. Je merkt
dat veel mensen de vleesconsumptie
wat beperken. Mensen die niet vegetarisch zijn, vinden het af en toe wel
lekker om eens geen vleesgerecht te
bestellen. We hebben op onze kaart
altijd wel drie of vier vegetarische
voorgerechten en twee hoofdgerechten. En op onze vernieuwde website
kunnen mensen ook altijd zien welke
weekspecialiteit we op dat moment
nog buiten de kaart om aan kunnen
bieden.”
Evenementen
Mensen die beweren dat Mijdrecht
maar een saai dorp is, waar nauwelijks iets te beleven valt, zijn bij

Telfax Aweko en PPG Vastgoed betrekken ieder een deel van Divitiae

Beter een goede buur dan een verre vriend
Philip de Jong en Johan Verweij
ondertekenden onlangs het koopcontract dat er voor gaat zorgen
dat ze in de toekomst opnieuw
buren gaan worden. Beiden betrekken het nieuw te bouwen Divitiae,
een bedrijvencomplex gelegen aan
de Vermogenweg in Mijdrecht.
De Jong omdat zijn bedrijf Telfax
Aweko gestaag groeit en dringend
extra ruimte nodig heeft.
TelfaxAweko is een leverancier van
multifunctionele kopieer, -printapparatuur en oplossingen voor het
optimaliseren van de documentenstromen. Verweij omdat zijn bedrijf PPG
Vastgoed het project ontwikkelt en
aan uitbreiding van zowel kantoor als
bedrijfsruimte toe is. PPG Vastgoed is
een zelfstandig opererende projectontwikkelaar en heeft inmiddels al
vele uitdagende projecten op zijn
naam staan. Dat ze al een tijdje goede
buren zijn en dit willen blijven is mooi

meegenomen.
Verweij klinkt enthousiast als hij
over het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw vertelt. Dat komt
omdat het op een zichtlocatie wordt
gebouwd en centraal is gelegen. Mijdrecht is een plek waar zowel Utrecht
als Amsterdam makkelijk bereikbaar
is. Maar ook de plaatsen Woerden,
Hilversum en Schiphol liggen op nog
geen twintig autominuten. Een voordeel. Het gebouw bestaat straks uit
10 units variërend van 288 tot 374
vierkante meter vloeroppervlakte. Genoemde ruimte is verdeeld over twee
verdiepingslagen en omdat de hoogte
op de begane grond ruim mag worden
genoemd is het aanbrengen van een
extra verdieping een goede mogelijkheid om nog eens 100 vierkante
meter extra te creëren. Parkeren zal
geen probleem opleveren. Iedere unit
kan over maar liefst drie parkeerplekken beschikken.
De bouwmaterialen mogen duurzaam

worden genoemd. Door de keuze
van materialen zal het bedrijfsverzamelgebouw fraai ogen én ook
onderhoudsarm zijn. Verweij noemt
de uitstraling robuust en eigentijds.
Ten opzichte van reguliere bouw
wordt Divitiae dusdanig gebouwd
dat er aanpassingen en investeringen
worden gedaan waardoor er tussen
de 10 a 15% op de energienota zal
worden bespaard.
De Jong ziet de verhuizing van zijn
bedrijf als een logische stap tot verdere ontwikkelingen van de diensten
die Telfax Aweko uitvoert. Inmiddels
is reeds de helft van dit nieuwe project verkocht. Alhoewel er een aantal
opties lopen is er nog mogelijkheid
aan te haken bij dit bijzondere project
waarvan de bouw binnenkort start.
Voor info kunt u bellen met PPG
Sales 0297 – 26 20 35 of kijk op

www.ppgvastgoed.nl.

Frans Schreurs aan het verkeerde
adres. “Ik geef toe dat het ’s avonds,
wanneer de winkels dicht zijn, wat
stil is in het dorp. Wellicht dat er met
de renovatie van het dorpscentrum in
de toekomst een aantrekkelijk gebied
ontstaat waar ook ’s avonds wat te
doen is. Mijdrecht is een aantrekkelijk koopcentrum en er is hier toch
wel heel vaak wel wat te beleven op
het plein. Er is regelmatig een braderie, we hadden in december een hele
maand de ijsbaan hier voor de deur.
Straks hebben we weer de Culinaire
Venen, het straattheaterfestival en
de dweilorkesten. Op evenementen
als de Taptoe van VIOS of de speciale
plantenmarkt komt altijd veel publiek
af. Soms zijn er verrassende dingen,
zoals de Boerenlanddag die twee jaar
geleden een daverend succes was. Of
er is een demonstratie van de brandweer, een beachvoetbal toernooi of
een muzikale avond met jazz muziek.
Als je dat allemaal bij elkaar optelt,
is het nogal wat,” vindt Frans.
En hij zit er met zijn bedrijf letterlijk
bovenop en doet ook altijd van harte
mee. Frans heeft niet voor niets
voor dit vak gekozen omdat hij er
zijn ondernemersdrift in kwijt wilde.
“Soms beperkt onze inbreng zich tot

sponsoring, maar veelal spelen we
een rol bij de catering en altijd zitten
de mensen er op ons terras met de
neus bovenop. We kijken ook uit naar
de verplaatsing van de weekmarkt
naar het Raadhuisplein. Ik denk dat
de markt hier op het plein toch een
leuker geheel wordt en daardoor veel
gezelliger. En we krijgen dan weer
de beschikking over een flink aantal
parkeerplaatsen en dat is ook niet
onbelangrijk. En wat er terecht komt
van al de grootse plannen met het
dorpscentrum wacht ik maar even
rustig af.”
Rendez Vous Eet & Drinkgelegenheid
is gevestigd aan het Raadhuisplein
3 in Mijdrecht. Tel. 0297 28 60 41.
website: www.rendezvous.nl.
Openingstijden
maandag t/m donderdag
van 11.00 – 23.00 uur,
vrijdag en zaterdag
van 11.00 – 24.00 uur
en zondag van 17.00 – 23.00 uur. De
keuken is open tot 22.00 uur.
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De keuze van...

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.

1

... mevrouw Tieman
Tweede leven voor
Watertoren Mijdrecht
De watertoren van Mijdrecht heeft
twee nieuwe eigenaren: Roland
Borst (STUDIO110 architectuur)
en Yourick Fokker (Lanceerplatform Richting-Raak). Zij werken
samen aan een voorstel voor een
bruisend tweede leven voor dit
opmerkelijke oriëntatiepunt. Dit
gebeurt in nauwe samenspraak
met Vitens, monumentenbeheer,
omwonenden en de gemeente. De
initiatiefnemers willen dit Rijksmonument toegankelijk maken voor
een groot publiek.
Op 18 april 2005 werd de toren
buiten gebruik gesteld, bijna 70
jaar na de oplevering. Inmiddels
heeft het gebouw een nieuwe naam:
Kompastoren Mijdrecht. De eerste
schetsen zijn inmiddels gereed. Met
faciliteiten tot op 40 meter hoogte
zal de Kompastoren ruimte gaan
bieden aan ondernemend talent.

Titel:

Sneeuwstorm en
Amandelgeur
Auteur: Camilla Läckberg
“We hebben vrienden in Portugal,
die we regelmatig bezoeken. Op
aanraden van deze vriendin ben ik
het eerste boek van de Zweedse
schrijfster Camilla Läckberg gaan
lezen, ‘IJsprinses’. Destijds had ze
drie misdaadromans geschreven.
Ik ben meteen verslaafd geraakt,
en sindsdien koop ik steeds de
nieuwe titels zodra ze in de winkel
liggen. Behalve dit kleine boekje
‘Sneeuwstorm en amandelgeur’
is ook net de nieuwste roman
‘Zeemeermin’ verschenen. Naast
spanning lees ik ook graag historische romans. Behalve ‘Sneeuwstorm en Amandelgeur’ kocht ik
nu ook ‘Drift’ van Marion Pauw en
‘Jacoba van Beieren’ van Simone
van der Vlugt. Ik heb altijd graag
een stapeltje om te lezen op voorraad!’

Volg de voortgang van dit project
op www.kompastoren.nl. Hier kunt
u ook terecht met uw ideeën, suggesties en verhalen.

1

Elke dag is er een		
Danielle Steel (romantiek)
Coco Barrington is het zwarte
schaap van een Hollywood-familie;
ze is als enige níét succesvol en
beroemd. Als ze een paar weken
op het huis van haar zus gaat passen, blijkt ze er niet alleen te zijn:
er logeert ook een bekende filmster. Coco en hij verschillen als dag
en nacht van elkaar, maar groeien
toch steeds meer naar elkaar toe.
Zal Coco voor haar nieuwe liefde
durven gaan? En zullen haar
familie en zij elkaar ooit accepteren zoals ze zijn? Het zal allemaal
stap voor stap moeten gebeuren...

2

Venijn 			
Lisa Jackson (thriller)
De geur
is onmiskenbaar:
gardenia’s,
hetzelfde
parfum
dat zijn
beeldschone vrouw
Jennifer
altijd droeg.
Als hij zijn ogen opent in het
ziekenhuis waar hij herstelt van
een ongeluk, ziet rechercheur
Rick Bentz haar staan. Jennifer
werpt hem een kushandje toe en
verdwijnt. Maar het kan Jennifer
niet geweest zijn. Zij is twaalf jaar
geleden overleden…
Wanneer een kopie van de overlijdensakte met de post arriveert,
waarop een groot rood vraagteken
is gekalkt, volgt Bentz het spoor
tot Los Angeles. Dan beginnen de
moorden. Elk slachtoffer maakt
deel uit van Jennifers verleden en
elk lijk wijst naar Bentz als hoofdverdachte. Spoedig zal híj aan de
beurt zijn om te boeten voor zijn
zonden…

2
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Huis van glas 		
Beate Rygiert 		
(literaire roman)
Aan
mensen
heb je niet
veel, vindt
Caroline,
en daarom
schenkt de
jonge hovenier al haar
aandacht
en liefde
aan het kweken van varens. Haar
wereld staat op zijn kop als ze
ineens een kaartje krijgt van haar
moeder. De moeder die volgens
haar vader bij haar geboorte is
overleden. Als een hagelbui haar
kas verwoest, besluit Caroline
de afzender van de kaart op te
zoeken, maar ze heeft alleen een
cryptische aanwijzing naar een
eiland voor de Franse kust. Caroline blijkt aan het begin te staan
van een zoektocht, niet alleen
naar haar moeder, maar ook naar
een manier om zich te verzoenen
met haar verleden. En ook haar
toekomst zal niet onberoerd blijven. De enigmatische Gregor, een
steenrijke reclameman, duikt op de
meest onmogelijke momenten op
tijdens haar reis en Caroline kan
de aantrekkingskracht tussen hen
beiden niet ontkennen.

4

Het raadsel van linkshandigheid 			
Rik Smits (psychologie)
Hoe handvoorkeur
de wereld
kleurt
Linkshandigen zijn
dom, dwars
en onhandig, maar
gelukkig
gaan ze
gauw dood. Ze zijn ook geniaal en
creatief, maar wel een beetje gek.
Dat soort achteloze ideeën is in
onze overwegend rechtshandige
wereld gemeengoed. Arme rechtshandigen, ze hebben niet in de
gaten dat de natuur ze zelf al even
scheef bedeeld heeft. Net zomin

als ze beseffen hoe raadselachtig
de handvoorkeur van de mens
eigenlijk is, om van benigheid,
ogigheid en tongigheid nog maar te
zwijgen.
Rik Smits schrijft over wat onze
eenzijdigheid eigenlijk inhoudt.
Over de oorzaken ervan en de
gevolgen, de vooroordelen en de
feiten. Maar ook over hoe symmetrie en de begrippen ‘links’, ‘rechts’
ieders cultuur en wereldbeeld al
vanaf de vroegste tijden diepgaand
bepaald hebben en wat die begrippen betekenen voor strips, films,
foto’s, schilderijen en schriftsystemen. Smits onthult hoe je ‘met
links’ perfect kunt schrijven en
hoe het nou echt zit met die vroeg
stervende linkshandigen.

5

Steenrijke meisjes 		
Jackie Collins (roman)
Hippe
clubeigenaar Bobby,
de zoon
van Lucky
Santangelo, was
op school
hecht
bevriend
met het
steenrijke trio Denver Jones,
Carolyn Henderson en Annabelle
Maestro. Denver is inmiddels een
hotshot advocate in LA. Carolyn is
de assistente én minnares van een
invloedrijke senator van Washington. En Annabelle, de bloedmooie
dochter van twee megafilmsterren, slaat haar klauwen graag in
beroemde mannen. Als Annabelles
moeder wordt doodgeschoten in de
slaapkamer van haar landhuis in
Beverly Hills, zoekt Annabelle haar
oude vrienden weer op. Samen met
Lucky duiken ze in de vieze zaakjes
die tot de moord hebben geleid…

3

4

5

6

1: Bezoekerscentrum
2: Denktank
3: Ontmoetingscentrum
4: Vergaderruimtes
5: Expositieruimte/ateliers
6: Café ‘min NAP’

Sweet Memories
Vraag aan mijn ouders wat hun
favoriete Europese vakantieland
is, en ze zullen beiden tegelijk Portugal roepen. Als klein kind schijn
ik er wel geweest te zijn, maar al
snel werden de Algarve vakanties
ingeruild voor de Hollandse kust
op Texel. Ik moest het dus doen
met de herinneringen van mijn
ouders. De avonden in de idyllische
haventjes waar vissers in hun

kleine bootjes druk aan het werk
waren om verse sardientjes af te
leveren bij de plaatselijke horeca,
was daar een van. Vijf jaar geleden
ging ik dan voor het eerst naar dat
geliefde vakantieland samen met
mijn ouders en het was er heerlijk!
De kleine haventjes van vroeger
hebben wel plaats moeten maken
voor de grote hotels en de vissers
zijn bijna allemaal met pensioen,
maar de vriendelijke mensen en de
overheerlijke mediterrane keuken
zijn nog steeds volop vertegenwoordigd. Portugal wordt tegenwoordig
overspoeld door toeristen. Dit is
jammer, omdat de nostalgie plaats
moet maken voor toeristische
attracties. Maar het heeft ook een
positieve keerzijde, de producten
die het land maakt, worden steeds
bekender. Zo weet iedereen dat je
de beste sardientjes alleen eet in
Portugal en Port begint weer een

populaire drank te worden. Er is
een ding dat ook in opkomst begint
te raken: de wijn! Portugese wijnen
hebben een hele eigen smaak. Dit
komt omdat het land net als Italië
inheemse druifsoorten heeft. Niet te
ingewikkeld maar gewoon lekker!
Het wijnhuis Casca wines heeft zo’n
leuke wijnlijn opgezet, namelijk
Cape Roca. Helemaal in de stijl van
de mediterraanse keuken hebben ze
wijnen ontwikkeld die dat idyllische
gevoel weer helemaal omhoog
haalt. Het wijnhuis ligt bij Cabo
Roca, een 140 meter hoge kaap die
de meest westelijke punt van Portugal en tevens het meest westelijke
punt van het vasteland van Europa
vormt. Cabo da Roca ligt nabij de
belangrijke toeristenoorden Cascais
en Sintra. Op de kaap staat een
traditionele vuurtoren; de trots van
Portugal.

De lijn bestaat uit een heerlijke
frisse witte wijn, een lichtfrisse rosé
wijn en een ietwat kruidige rode
wijn. Op elke fles staat de vuurtoren
van Cabo Roca afgebeeld, natuurlijk
om te laten zien hoe trots ze op
deze wijnen zijn!
De Algarve wordt het niet dit jaar,
ik moet het doen met Eiland 1 in
Vinkeveen. Maar met de wijnen van
Cape Roca moet ik dat Portugal
gevoel wel naar boven krijgen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Land & Boschzigt ‘s-Graveland
door david hague en patrick hesse

D

avid en ik zijn op bezoek bij biologisch-dynamische tuinderij Land &
Boschzigt in ‘s-Graveland. Hier worden niet alleen diverse groentes
biologisch geteeld, maar er is ook een landwinkel met een ruime sortering van die groenten, aangevuld met groente en fruit van elders en een
ruim assortiment van biologische droogwaren, eieren, kaas en zuivelproducten. Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers en stagiaires.
David en ik zijn vooral geïnteresseerd in de eigen wijngaard; een geweldig concept. Eigenaar Sijmen Brandsma van Land & Boschzigt heeft aan
de overzijde van de weg samen met vrijwilliger en wijnliefhebber Willem
Aalders de tuin achter landgoed Hilverbeek gehuurd van Natuurmonumenten.

drinken
&
n
e
t
E
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e nemen ook nog een kijkje in de Serre ‘s-Graveland; een kas die
is omgebouwd tot een klein, maar sfeervol restaurant. Van maart
t/m oktober is men hier op woensdag t/m zaterdag van 10.30 tot 16.30
geopend voor een kop thee, koffie, taart en een kleine lunch. Ook kun
je hier dineren in de vorm van een culinair viergangen menu. Dit kan
alleen op bepaalde zaterdag- en zondagavonden. Bel voor inlichtingen en
reserveringen: 06 40174610. David is zo onder de indruk dat hij meteen
voor aanstaande zaterdag een reservering maakt. Hoeft hij ook een keer
niet te koken.

www.versvanhetland.nl
Het is schitterend voorjaarsweer en achter de werkelijk prachtige
eeuwenoude slingermuur wanen we ons op een Frans wijnlandgoed. In
een kaarsrechte lijn staan rijen met wijnranken op de 5000 m2 grond.
In totaal zijn er 1.800 wijnstokken geplant met de Solarisdruif. Deze is
uitermate geschikt voor ons klimaat en heeft een goede ziekteresistentie
en een hoog suikergehalte. Dit levert een heerlijke frisse wijn op, die
perfect past bij de asperges die aan de overkant bij Land & Boschzigt
worden geteeld. Pas in het derde jaar kan de oogst gebruikt worden
voor het maken van wijn. Het is mogelijk dit redelijk unieke project te
financieel steunen door een halve rij te adopteren voor 1 (à 50 euro) of
2 seizoenen (à 85 euro). Uw naam of die van uw bedrijf komt aan de rij
op een prachtig wit bordje te staan. Ook kun u zich aanmelden als vrijwilliger, want wat is er nu leuker dan met een groep gelijkgestemden een
wijngaard te verzorgen op een prachtige locatie? Voor vragen hierover
kunt u mailen naar metjeneusindeboter@degroenevenen.nl. David neemt
alvast het goede voorbeeld en besluit onder het toeziend oog van een van
de vrijwilligers een stukje te schoffelen. Dat valt nog niet mee. David en
ik besluiten nog een rondje over het terrein van de tuinderij te maken en
zien dat de asperges rond het einde van de maand geoogst kunnen worden. In totaal wordt hier 4.000 kg asperges verbouwd, die ook verkocht
wordt in de landwinkel. Wij kunnen niet wachten.

N ZIEL
E
T
MET HAR
GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde
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u we de eerste mooie lentedagen hebben gehad, komen er meteen
allemaal zomerse recepten in mij op. Als ik in de supermarkten
alle dranken vol met suiker en conserveermiddelen zie, wil ik meteen
zelf iets maken. Zo kwam ik in een Amerikaans kookboek een recept
tegen voor een zonnige Meloen-Mint Limonade. Als je dit gaat maken,
gebruik dan het liefst biologisch fruit. Dit zal tegen de zomer gemakkelijker verkrijgbaar zijn, dus knip dit recept uit en bewaar hem!
Meloen-Mint Limonade
500 gram geschilde en ontzade Meloen (Galia of Ogen)
4 eetlepels (riet)suiker
1 ½ dl water
5 eetlepels vers geperste citroensap (afhankelijk van de zoetheid van de
meloen)
Hand vol muntbladeren
1. Snij de meloen doormidden, verwijder de zaadjes en snij de meloen
in grove stukken. Doe de meloen, suiker, water, citroensap en mint in een
keukenmachine en zet op een hoge stand tot alles vloeibaar is.
2. Verkoel de limonade in de koelkast gedurende 1 tot 2 uur, hoe
langer hoe beter. Tip: voor een picknick neem je de limonade in een
thermoskan mee.

Nieuwe zwembad
14 juni open
Het nieuwe zwembad opent op maandag 14 juni zijn deuren. De opening
van het nieuwe bad betekent dat het
huidige zwembad Blijdrecht definitief
zijn deuren sluit per 1 juni 2010.
Het Veenbad sluit op 29 mei, met het
afzwemmen van diverse groepen. Op
die zelfde datum kunnen tijdens een
receptie in Dorpshuis De Boei alle
gebruikers van Het Veenbad afscheid
nemen van de medewerkers. Over
deze receptie en de activiteiten ten
behoeve van de sluiting van Blijdrecht, zullen in een later stadium de
details bekend gemaakt worden.
Aanstaande zaterdag is er een open
dag van 10.00 tot 16.00 uur.

?
e koop
Waar t

Biologisch Dynamische Tuinderij
Land & Boschzigt
Leeuwenlaan 34
1243 KB ‘s-Graveland
Tel. 035-656 3867

www.versvanhetland.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 9-17 uur
zaterdag: 08.30 - 16 uur
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Spinningmarathon in Mijdrecht
Op zaterdag 12 juni vindt een
uniek evenement plaats op het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Om
12 uur starten ruim 100 deelnemers aan een spinningmarathon
van vier uur. Onder leiding van
ervaren spinninginstructeurs gaan
de deelnemers de strijd aan met
zichzelf en voor een ander. Want
met de opbrengst van de Spinning4life marathon worden de
leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen en kinderen in de
sloppenwijken van Nairobi structureel verbeterd.
In vier uur tijd fietsen de deelnemers
op een groot videoscherm van Mijdrecht naar Nairobi. Aan Spinning4life
kan iedereen deelnemen: zowel ervaren spinners als beginners die eens
willen spinnen voor het goede doel.
Deelnemers en sponsoren kunnen
kiezen uit de volgende pakketten:
Pro spinningpakket: spinningfiets
voor 1 getrainde deelnemer. Goody
bag & T-shirt. Prijs: Euro 60,-.
Duo spinningpakket: spinningfiets
voor 2 deelnemers. Twee goody bags
& T-shirts. Prijs: Euro 70,-.
Four spinningpakket: spinning fiets

voor 4 deelnemers.
Goody bags &
T-shirts voor alle
deelnemers. Prijs:
Euro 80,-.
Bedrijfspakket:
spinningfiets voor
1,2 of 4 deelnemers. Goody bags
& T-shirts voor
alle deelnemers.
2 Sponsorlounge
vouchers voor
hapjes & drankjes.
Sponsorvermelding
op videoscherm,
website, drukwerk.
Prijs: Euro 200,-.
Sponsoring: Bedrijven kunnen het
evenement vanaf
Euro 200,- sponsoren.

Op 17 april 2010 organiseren Stichting Topsport Argon, Sportvereniging Argon en Stichting4Life het tweede Argon Benefietdiner. Het evenement vindt plaats in een omgetoverd Partycentrum De Meijert.
Het doel van deze avond is om
zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor projecten binnen Argon en
voor de projecten van Stichting4Life. Stichting4Life is een stichting die alleenstaande moeders en
kinderen in de sloppenwijken van
Nairobi in Kenia helpt en ondersteunt.

Rond de spinning
marathon vinden
tal van activiteiten plaats met standjes, VIP’s, veilingen en een gratis
loterij. Alle toeschouwers ontvangen
tijdens het evenement een gratis lot
en om 16 uur wordt bekend gemaakt
wie de hoofdprijs wint.

Inschrijven kan via de website

www.spinningforlife.nl.
Bel voor meer informatie met Linda
Janssen, 06 – 219 65 691. Of e-mail
met Linda@stichting4life.nl

Midpoint TV zendt unieke serie
van fractievoorzitters uit
Gedurende het komende weekeinde (te beginnen op vrijdag 16 april as.) zendt MidPoint TV, onder de naam
MidPoint Politiek, een unieke serie portretten uit van de fractievoorzitters van alle politieke partijen die
momenteel vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraden van Abcoude en De Ronde Venen.
Onder het motto ‘Onbekend maakt
onbemind’ heeft een team van
MidPoint-vrijwilligers in de afgelopen weken interviews opgenomen
met alle fractievoorzitters, op een
door hen zelf uitgekozen en in
de interviews beargumenteerde
locatie. Zo zien we een interview op
het viaduct over de A2 bij Abcoude,
bij het monument voor de 3 vliegers
van de in 1944 neergeschoten
Britse Vickers Wellington, bij de
Vinkeveense Plassen, en bij het
Gein, maar ook gewoon thuis, in de
huiskamer of in de tuin. Éen van

Argon en Stichting4Life organiseren
Benefietdiner in de Meijert

de in de serie te horen argumenten
om voor een specifieke locatie te
kiezen, is bijzonder opmerkelijk en
uniek.
De fractievoorzitters kregen elk
dezelfde vragen voorgelegd, in de
trant van “waarom bent u in de
politiek gegaan, wat is een doel
waarvoor uw fractie zich heeft ingespannen en dat niet gerealiseerd
is, wat is een doel waarvoor uw
fractie zich heeft ingespannen, dat
wel is gerealiseerd, wat verwacht u
van de herindeling etc.”
Op de eveneens aan alle fractie-

20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits

http://www.midpoint.fm/uitzendinggemist. Men wordt dan doorgeleid naar
de website met gemiste programma's. Daar staan vanaf aanstaande
vrijdagmiddag de blokjes gereed.
De interviewers zijn Kees Moormann en Ferry Mulder. De opnamen
zijn gemaakt door Ton Boxhoorn,

voorzitters gestelde vraag of zij bij
de komende Gemeenteraadsverkiezingen, beschikbaar zijn, antwoordde het merendeel bevestigend.
De portretten duren elk zo ongeveer 5 tot 6 minuten, en ze worden
in blokjes uitgezonden rond het
eveneens dit weekeinde uit te
zenden informatieve programma
2ThePoint.
Een andere bijzonderheid is, dat de
blokjes vanaf aanstaande vrijdag ook
direct voor de inwoners van Abcoude
te zien zijn. Dit kan via

Op de agenda staan nu nog interviews
met de wethouders en burgemeesters
van De Ronde Venen en Abcoude.
Deze volgen in de komende weken.

De indeling van de blokjes is als volgt:
		

De Ronde Venen		

Abcoude

1e blok		
		
		

Ronde Venen Belang
GemeenteBelangen
D66			

SVAB

2e blok		
		
		

CDA			
VVW
De Combinatie		

CDA

3e blok		
		

CU/SGP			
VVD			

Groen Links
VVD

D66

PvdA

ADOPTEER EEN PUP

Dinsdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
(herhaling)
Nederpop Nonstop 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
       
Jim Clarke

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
(herhaling)
met Peter & Marcel
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
& Rock Songs

Woensdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Pieter Laarman, en Ed Wijnberg. De
vormgeving van het programma is
gemaakt door Martin Wielage.

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending 08:00 - 10:00 uur 2 The Point

Black is beautiful
met Harry Beijer
22:00 - 00.00
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Radio: 105.6 FM
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
& Rock Songs
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Voor deze wervelende avond zijn
nog enkele tafels te reserveren.
Voor meer informatie over deze
avond en/of reserveringen, kunt u
contact opnemen met Linda Janssen op 06 - 21 96 56 91 of Linda@
stichting4life.nl

De avond wordt gepresenteerd door de ambassadrice van Stichting4Life:
Birgit Schuurman. Tussen
de gerechten door zijn
er optredens van Sandy
Kandau met een unieke
act en Jorge Castro, een
artiest van wereldformaat. Na het diner kan er
geboden worden op unieke
veilingstukken en maakt
kan men kans op mooie
prijzen in de benefietloterij. Als afsluiting van de
avond komt er niemand
minder dan Lieke van

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits

Lexmond als VIP-dj.

Donderdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

De Weekbreak met De Kelder
Patrick & Maarten met Tim & Nisha

Nederlink met
Jan Voortwist

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Non Stop Hit Mix

Deze week in 2ThePoint:
tankchaos, bezoek uit Kenia, een
reportage van het oprollen van een
hennepkwekerij en een ongeval op
de 201 en we gingen op onderzoek
uit na de berichten over de gemeentelijke financien.
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De Club van… Anco Goldhoorn

De Lions zetten de plantjes buiten in Vinkeveen

De Lions Club Vinkeveen en Waverveen is een vereniging van mensen die
door het organiseren van allerlei activiteiten een positieve bijdrage willen
leveren aan de samenleving. In Vinkeveen doen ze dat ondermeer door het
organiseren van een plantenmarkt.
“Het systeem is simpel,” legt Anco
Goldhoorn uit. “We kopen bij een
kweker kwaliteitsplanten in tegen een
scherpe inkoopprijs. Daardoor kunnen
we de planten tijdens de plantenmarkt
tegen een redelijke prijs verkopen.
Vorig jaar was het een geweldig succes. We hopen van harte dat er ook

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...

Vervolg van voorpagina.
Na de inzamelingsactie van
de leden zelf, wordt nu het bedrijfsleven in De Ronde Venen
aangespoord om een steentje
bij te dragen aan het nieuwe
clubhuis van Hockey Vereniging
Mijdrecht. Daartoe is een ludieke
actie bedacht.

Gedurende het weekend van 16 en 17 april 2010 organiseert Lions
Club Vinkeveen en Waverveen weer een groots opgezette Plantenmarkt. Evenals vorig jaar is weer gekozen voor het plein bij de hoofdingang van Zuwe MariaOord. Dat is een bewuste keuze omdat de Lions
Club ook de bewoners van MariaOord zoveel mogelijk bij de plaatselijke activiteiten wil betrekken, vertelt Anco Goldhoorn.
door piet van buul

Stenenactie voor
nieuw clubhuis HVM

- foto patrick hesse
dit jaar weer veel belangstelling zal
zijn. We bieden een ruime sortering
planten, geschikt voor binnen, op het
balkon of buiten in de tuin. De winst
die we uit de verkoop denken te halen
gaat naar een aantal goede doelen.
Voor dit jaar hebben we een drietal
projecten op ons lijstje. Dat is het
Leefstijlproject op de OBS Molenland,
dat zijn kerstpakketten voor gezinnen die het niet makkelijk hebben en
tenslotte de EHBO vereniging Lucas
in Vinkeveen.”
De Lions
De Lions organisatie is een wereldwijde vereniging van mensen die
zich inzetten voor de gemeenschap
waarbinnen zij leven. In Nederland is
de vereniging verdeeld in rayons en
elke rayon kent dan weer plaatselijke
afdelingen. Anco Goldhoorn is lid van
de Lions Club Vinkeveen Waverveen.
Anco: “We zijn een kleine vereniging
van 15 leden, zowel mannen als
vrouwen. Daar zouden er nog wel een
paar bij kunnen. We hebben de laatste
jaren een verjonging doorgemaakt.
En om maar meteen een mogelijk
misverstand uit de weg te ruimen: we
zijn geen sociëteit en we zijn geen
exclusieve mannenclub. Ik kan je
zeggen dat de vrouwen in onze club
een behoorlijk partijtje meeblazen.
We hebben zelfs een vrouwelijke
president in de persoon van Carla
Kranendonk, directeur Zorg van Zuwe
zorgcentra. Onze afdeling komt één
keer per veertien dagen bij elkaar. De
ene keer is het een vergader- en over-

Anco Goldhoorn: “We bieden een ruime sortering planten, de winst gaat naar een
aantal goede doelen.”
legavond. De andere keer is het een
eetavond. We doen dat altijd met veel
plezier bij restaurant ’t Meertje waar
Marco heerlijke gerechten bereidt.
Bij die eetavonden nodigen we vaak
een gastspreker uit.” De Lions Clubs
zetten zich in voor allerlei goede doelen. Dat doen ze in Vinkeveen onder
meer door mee te doen aan de landelijke inzamelingsactie van brillen,
die bestemd zijn voor oogpatiënten
in Zimbabwe. Anco Goldhoorn: “Voor
het clubjaar van 1 juli 2009 tot 1 juli
2010 staan er een aantal projecten
op onze lijst. Dat is ondermeer de
organisatie van een uitstapje naar
Amsterdam en een rondrit met de
Red Crosser, een speciale tram van
het Rode Kruis, voor eenzame bejaarden uit de gemeente. Het verzorgen
van kerstpakketten en het leefstijlproject op de basisscholen in de
gemeente. Maar ook internationale
projecten zoals de steun aan kinderen
van armlastige families in Kenia die in
de gelegenheid gesteld worden om te
studeren aan het Starehe Centre for
Boys in Nairobi. Tijdens de kerstmarkt
bakken we altijd olieballen of poffertjes en serveren we erwtensoep.
We zijn dus een heel actieve club met
een ‘no nonsense’ sfeer. Mochten er
mensen zijn die met ons mee willen
doen moeten ze ons maar eens bellen
of mailen.”
Koninginnedag-Braderie
Van oudsher spelen de Lions in
Vinkeveen ook een belangrijke rol bij
de organisatie van Koninginnedag.
Anco: “Het Oranjecomité beschikt
slechts over beperkte middelen. Dus
wij bieden graag ondersteuning vanuit
de Lions. Zo verzorgen we al ruim
dertig jaar de traditionele braderie.
Die houden we tegenwoordig op het
terrein van MariaOord. Dat is een

bewuste keuze. We hopen dat we op
die manier de inwoners van Vinkeveen en de bewoners van MariaOord
wat dichter bij elkaar brengen. Voor
dit jaar hebben we overigens naast de
braderie een spectaculair muziekprogramma samengesteld. Dat doen we
samen met café restaurant de Twee
Heertjes en met partycentrum Roekz.
Vanaf 12.00 uur treden maar liefst
vijf artiesten op, afgewisseld door een
DJ. Ans Tuin, de ‘parel uit de Jordaan’
doet de aftrap. Verder kunnen de
bezoekers genieten en meezingen
met het Vinkeveense Shantykoor ‘De
Turfschippers’. Ook zijn er optredens
van Armando en Bram Koning. De
muzikale middag wordt tegen 18.00
uur afgesloten met een optreden van
Quincy Smolders. Heel spectaculair
wordt de ‘Vertical Bike Omhoogfiets
competitie” waar ook leuke prijzen
aan verbonden zijn. De prijzen bestaan uit een ‘diner voor twee’ bij restaurant Boven Water, een tube-band,
beschikbaar gesteld door Jachthaven
Omtzigt en een Rabobank fietstenue
van Rabobank Rijn en Veenstromen.
Deze bank sponsort ook de ‘Vertical
Bike Omhoogfiets competitie’ zodat
men gratis kan deelnemen. We hopen
met dit evenement ook vooral de
jongeren, die anders voor de Koninginnedag viering naar Amsterdam of
Mijdrecht zouden gaan, dit jaar hier
in het dorp te houden. Natuurlijk is er
ook weer de jaarlijkse vrijmarkt op
het terrein van de Jozefschool en aan
het Tuinderslaantje in Vinkeveen. Het
wordt vast en zeker een prachtige
dag, waarvoor veel vrijwilligers en
leden van de Lions Club zich met veel
plezier inzetten.” Meer informatie
over de Lions Club en de vele activiteiten kan men vinden op

www.lionsvinkeveen.nl.

EK shirt voor Restaurant Corfu

Nederlands elftal speelster Anouk Hoogendijk schonk haar EK speelshirt
aan Grieks restaurant Corfu in Mijdrecht. De 24-jarige voetbalster gaf haar
Oranjeshirt met rugnummer zes in het paasweekend aan de eigenaar van het
restaurant, Jannis Mitropoulos. “Ik kwam een keer eten en toen kreeg ik het
diner gratis, omdat mijn team zo goed had gepresteerd op het EK in Finland.
Corfu heeft mij tijdens het EK ook heel erg gesteund” aldus de voetbalster.
Zij gaf haar shirt cadeau om het restaurant daarvoor te bedanken. In het geschenk zaten veel bloed, zweet en tranen, zij speelde in september vorig jaar
tijdens het EK alle wedstrijden en was goed voor het winnende penalty tegen
Frankrijk. In ruil kreeg Anouk een cadeaubon waarmee zij een jaar gratis
kon eten in restaurant Corfu. “Ik vind Grieks eten erg lekker en zal regelmatig komen eten, maar ik zal er geen misbruik van maken”. Het Oranjeshirt
met handtekening hangt op een prominente plaats in het restaurant.

“De aannemer heeft becijferd dat
er 5.000 stenen nodig zijn; die
verkopen we à 10 euro per stuk,”
aldus Norbert Karthaus van de
sponsorcommissie. Men moet wel
voor minimaal 100 euro meedoen,
anders schiet het niet op!" Wie
voor 100 euro stenen 'koopt' krijgt
uiteraard naamsvermelding op
de club. Voor 250 euro krijgt een
bedrijf vermelding van naam plus
logo. Sponsors die voor 500 euro
meedoen worden ‘steunpilaar’;
hun naam en logo worden vermeld
op één van de pilaren in de nieuwe
kantine. Voor 750 euro wordt men
niet alleen steunpilaar, maar krijgt
men bovendien een jaar lang de
mogelijkheid te adverteren op een
intern tv-kanaal dat in het nieuwe
clubhuis beschikbaar komt.
De Groene Venen gaat de voortgang
van de stenenactie elke 14 dagen in
beeld brengen. Tijdens de actieperiode, die loopt t/m 15 juni a.s.
ziet u steeds meer grijze steentjes
verkleuren in rode stenen, om aan
te geven hoever men al is. Tijdens
de Geselluge Zondag meldden zich
al spontaan een aantal bedrijven als
steunpilaar: Strix Lease Service,
Schadenet Kranenburg, Van Bergen
Sports International, Adviesgroep
'88 en Autoschadecentrum Hilversum.
De sponsoren die de krasactie
mede mogelijk hebben gemaakt
zijn: Globe reisburo, Blom & Blom
fietsen, Strix lease services, Firma
Expert, Wasstraat Blauw, Juvenis.com shirts, Kampeerexpert,
Bonne Nuit, restaurant BovenWater, restaurant Lust, El Fuego,
Wijn Verlinden en Emga Horeca
Equipment.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Honda CB 1000 Floor Verbrugge motoren

De ‘Big One’
Deze week test Patrick Hesse een Honda CB1000 uit 1995 bij Floor Verbrugge Motoren De Hoef.
Het is prachtig voorjaarsweer en dan
komen de meeste motorrijders uit
hun winterslaap. Bij Verbrugge Motoren is weer volop reuring. Eigenaren
Wim en Jos zijn druk in gesprek met
klanten. Ik mag uitkiezen vandaag.
In één klap ben ik weer 6 jaar oud
en sta ik aan de hand van mijn Oom
Hans in de speelgoedwinkel te wikken en te wegen, of ik voor Batman’s
Batmobile of de Batboat moet gaan.
Vandaag is de keuze een stuk makkelijker, in het
rijtje fonkelende
occasions staat
een prachtige
CB1000, of zo
als Honda hem
liefkozend
noemt: de ‘Big
One’. Deze fiets
staat al heel
lang op mijn
lijstje. Ik heb de
merkwaardige
gewoonte om
van alle motorfietsen waar ik
affiniteit mee
heb, alle testen
te bewaren. Ik
lees sinds mijn
16e zo’n beetje
alle Nederlandse motorbladen,
dus mijn voorraad bewaarde
testen omvat
meerdere
verhuisdozen.
Ik weet zeker
dat de test van
de Big One erbij
zit, sterker nog
ik kan hem zo
voor de geest
halen. Inmiddels
heeft Jos zijn
klant geholpen
en kan ik mijn
keuze kenbaar
maken. Jos
moet erom
lachen: “Da’s
de privéfiets
van Wim!” Het
blijkt dat Wim
het te druk met

de zaak heeft en eigenlijk geen tijd
vindt om te rijden. Daarom staat
zijn Big One dus tussen de andere
occasions.
Jos rijdt de dikke duizend naar
buiten, terwijl ik me in motorkleding
hijs. Ik ben gek op de zogenoemde
Naked Bikes; heerlijk zonder
poespas, gewoon een mooie motor
met alles duidelijk in zicht. Dat deze
fiets van een van de eigenaren is,
verklaart meteen de werkelijk schitterende staat waarin deze toch 15
jaar oude motor zich bevindt,
smetteloos met de juiste
accessoires: een mooi Lazer
demper voor een beschaafde
maar mooie roffel, een
lichtgewicht superbikestuur,
speciale remleidingen voor,
valbeugels en een klein stuurkuipje. Dit laatste is misschien
wel functioneel, maar zou er
bij mij na aanschaf binnen vijf
tellen afliggen. Ik vind het
niet in de lijn van motorfiets,
maar… smaken verschillen
gelukkig. Wel heeft de fiets
de juiste kleurstelling: zwart
met metallic grijs. Ondanks
de winterslaap gromt de
CB1000 binnen enkele tellen
na een druk op de startknop.
Ik duik meteen de Oostzijde
op, om langs het water de
bochtige weg richting Nieuwkoop te volgen.
De zit op deze bullige motor is voor
mij werkelijk magnifiek, hier kan je
uren op knallen zonder problemen
en loopt de motor super. Ongelooflijk
15 jaar oud, hij pakt mooi op en stuur
uitstekend. Misschien niet de allernieuwste remmen en bakken met
vermogen, maar iedere geoefende
motorrijder kan met deze Honda
enorm veel plezier beleven en dwingt
nog steeds diep respect af.
Na een uurtje knallen, moet ik de
CB1000 met tegenzin weer inleveren
op de Eerste Hoefweg 7. De Big one
heeft ondanks zijn leeftijd een geweldige indruk achtergelaten en ook over
de prijs ben ik blij verrast: voor de
Big One vragen de heren van Floor
Verbrugge € 3.950 all in, dus inclu-

sief servicebeurt, afleveringskosten,
volle tank en overschrijving plus 3
maanden garantie. Da’s een scherpe
prijs, want mede doordat de Big One
ook nog op vers rubber staat, kun je
deze komende zomer probleemloos
en zonder hoge kosten bakken plezier
beleven met deze Naked Bike.
Er blijkt zelfs een heuse club te zijn
met fanatieke CB super four rijders.
Die club is notabene op 11 juli 1998
tijdens de eerste meeting, bij Floor
Verbrugge Motoren, in het leven ge-

roepen door twee Big One-eigenaren.
De doelstelling van de CB1000club
Nederland is om met motorrijders
met hetzelfde type motor een aantal
club-meetings te organiseren en evenementen te bezoeken. Een andere
doelstelling is om Big One ervaringen
uit te wisselen, om zo veel mogelijk
info te vergaren in het belang van iedere CB1000 rijder. Dat deze club er
is kan ik me levendig voorstellen, zo’n
stijlicoon verdient dat ook! Clubinfo:

www.superfour.nl.
Floor Verbrugge
Eerste Hoefweg 7
1426 AK
De Hoef
Tel. 0297 593348

www.floorverbrugge.nl
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Ford Ka

Veel voor weinig

En Route met Reuling

Stel, je hebt een budget beschikbaar van net geen € 10.000,-. Waar ga je dan voor? Allereerst zijn daar de kleintjes van Toyota, Peugeot en Citroën: de Aygo, 107 en C1. Knappe autootjes maar een beetje kaal wat betreft luxe en comfort. Je zou ook kunnen gaan voor een Ford Ka. Die
begint toch bij € 10.500,-? Ja, dat klopt, maar door een inruil voordeel kun je, als je het slim speelt, een spiksplinternieuwe Ford Ka rijden voor
€ 9.000,-. Doen ja of nee?
door michael reuling foto’s patrick hesse

In de jaren’90 introduceerde Ford
de Ka. Een auto die je inmiddels een
klein beetje kunt beschouwen als
toekomstig icoon. De één sprak de
styling aan, de ander helemaal niet.
De Ka had immers aparte styling.
You love it or you hate it. Blijkbaar
sprak deze styling (en waarschijnlijk
ook het bijbehorende prijskaartje)
veel mensen aan, want er gingen
maar liefst anderhalf miljoen
Kaatjes over de toonbank. En dat is
zeker niet verkeerd. Echter was het
hoog tijd voor een nieuwe Ka. En
moeder Ford heeft besloten dat de
nieuweling de styling meekrijgt van
de nieuwe generatie. De generatie
S-Max, Focus, Kuga en Fiësta. En
aanschouw hier: de nieuwe Ka.
Fris, modern, compact, allemaal
woorden die je te binnen schieten als
je de foto’s in de verkoopbrochure
bekijkt. Toegegeven, het afgebeelde
model (instapmodel Trend) dat op
deze pagina te zien is, met zijn wieldoppen en zwarte lak ziet er wat
tam uit, maar vijf minuten bladeren
door de folder of op de website
van Ford en je weet wat de mogelijkheden zijn. Witte parelmoerlak
met beige bekleding, of knalrood
met het ‘exterior pack Grand Prix
White’ (witte bestreping) met 16
inch lichtmetaal en rood-wit-bekleed
interieur, of paarsrose exterieur met
babyblauw-beige interieur (je moet
er van houden) of toch de zwarte
Ka met lime-groene sportstriping en
een zwart-knalgroen gekleurd interieur met wit lichtmetalen velgen

(ook hier moet je van houden)? De
mogelijkheden zijn eindeloos. In dat
opzicht lijkt de Ka veel op de Fiat
500. En dat is geen toeval.
De Ka wordt immers gebouwd op
dezelfde productielijn als de Fiat
500 en deelt ook een aantal onderdelen met de kleine Italiaan. Dat zie
je onder meer aan het dashboard,
dat eenzelfde opbouw heeft als
de 500, met een hooggeplaatste
versnellingspook. Volgens Jos van
Kouwen van Ford Stoof is het ook te
herkennen aan het jankende geluid
die de Italiaanse versnellingsbak
maakt als de achteruitversnelling
ingeschakeld is. Een geluid waar de
versnellingsbakken van Ford geen
last van hebben. Geen idee, zo ver
gaan de tests niet.
Zoals eerder gezegd, het gereden
model was de instapversie, de Trend.
Met de nadruk op was, want Ford
heeft afgelopen week de hele lijn
door elkaar gehusseld en heeft er
wat nieuwe, swingende namen aan
gegeven. De lijn begint vanaf nu
met de Limited (vanaf € 9.100,-),
vervolgens komt de Cool&Sound
(€ 10.500,-, vergelijkbaar met de
Trend, nu iets duurder, met airco en
radio/CD/MP3-speler) en eindigt
met de Titanium X (top of the line,
vanaf € 11.500,-). De Trend waarmee wij reden heeft onder meer
standaard wielen en een zwart interieur. Maar al met al is deze auto te
vergelijken met het Japans-Franse
drietal waaraan eerder werd gere-

fereerd. De Ka heeft ten opzichte
van die drie één groot pluspunt. De
Ka is beter aangekleed. Nergens in
de auto zie je metalen delen terug
komen van de carrosserie. Alles is
netjes voorzien van nette materialen
die ook nog eens fijn aanvoelen. De
bestuurder zit goed in de stoel, hoewel deze wat meer zijdelingse steun
mag bieden, en heeft goed uitzicht
rondom. De passagier heeft voldoende beenruimte en kan zijn stoel
daardoor wat naar voren plaatsen,
zodat de achterpassagier zijn knieën
niet in de rug van de bijrijder hoeft
te drukken. In een kleine auto van
dit formaat heb je immers achterin
niet altijd de ruimte, maar voor
korte ritten is het zeker geen straf
om achterin te moeten zitten. Het
dashboard van de Ka komt druk over
met alle scherpe lijnen en apart gevormde knoppen. Maar alles werkt
intuïtief en zeer gemakkelijk. Een
kwestie van wennen dus.
En dan de handling. Tuurlijk, dit is
geen sportauto. Verre van. Maar de
1.2 benzinemotor met 69 pk levert
genoeg pit om de 840 kilo zware
Ka goed van zijn plek te krijgen.
Toch heeft het beestje 13 seconden
nodig om naar de 100 te komen.
Een beetje doortrappen is daarbij
wel vereist, maar dan gaat de motor
er ook voor. In stadsverkeer is dit
een perfect motortje. Stil en zuinig,
met voldoende koppel. De Ka voelt
ondanks zijn prijs en gewicht niet
aan als een blikkerige auto, maar
ligt stabiel op de weg, stuurt lekker

scherp en ondanks dat dit autootje
hoog op de poten staat, helt deze
nauwelijks over in de bochten.
Van het vorige model Ka is ook nog
een StreetKa leverbaar geweest
(cabrio), maar die is nooit echt
aangeslagen. Ook was er een
SportKa, die destijds veel in het
nieuws was vanwege de internetvideo’s die circuleerden. Zoek maar
eens op YouTube en je begrijpt direct
waarom. Het merk heeft altijd
ontkend opdracht gegeven te hebben voor de verspreiding van deze
filmpjes. Slimme marketing. Echter
is het niet ondenkbaar dat op termijn
Ford weer met een aantal sportieve
modellen komt van de Ka. Maar tot
die tijd moeten we het doen met de
Trend en Titanium uitvoeringen met
1.2 benzinemotor of 1.3 dieselmotor.
De Ford Ka biedt waar voor zijn
geld. Aanrader is de iets duurdere
uitvoering, de Titanium X, met net
even wat meer luxe. Met de nieuwe
styling (stiekem heeft de zijkant
iets weg van de Opel Corsa) is dit
een model dat weer een flink aantal
jaren mee zal gaan en ongetwijfeld
een hoop kopers gaat aantrekken.
Ford Stoof
Herenweg 165
3645 DK Vinkeveen
Telefoon: 0297-261333

Website: www.ford-stoof.nl

Ford Ka
Gereden versie: Ford Ka 1.2
Trend
Vermogen: 69 pk
0-100: 13,1 s
Top: 159 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 19,6 / 5,1 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 9.200,Alternatieven:
Citroën C1, Peugeot 107,
Renault Twingo, Suzuki Alto,
Toyota Aygo

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.

Autonieuws
D3 voor Volvo

De nieuwe 2.0 liter vijfcilinder
dieselmotor van Volvo (die we
kennen van de S60) is nu ook
leverbaar voor de XC60, XC70,
V70 en S80. De nieuwe krachtbron is vervanger van de 2.0D
en 2.4D motor. De nieuwe motor,
getiteld D3, levert maar liefst
163 pk en 400 Nm koppel. Alle
modellen, voorzien van deze
motor, krijgen een schoon B
energielabel. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde
zesbak, maar kan op wens ook
geleverd worden met een zestraps Geartronic automaat.

Kia Sportage

De nieuwe Kia Sportage is dit
weekend, 16, 17, en 18 april,
voor het eerst te zien in Nederland bij Kia Van Kouwen in
Amsterdam Zuid-Oost. Op 1 en
2 mei is de auto ook te zien bij
de vestiging van Van Kouwen in
Aalsmeer.
In vergelijking met de vorige Sportage heeft dit model
een enorme stap voorwaarts
gemaakt. De Groene Venen rijdt
binnenkort met het zustermodel,
de Hyundai IX35. Ondanks dat
de twee een aantal zaken delen,
zijn er wat betreft uiterlijk
bijna geen overeenkomsten. De
Sportage staat later dit jaar in
de showrooms.
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Regio Agenda
Film

hoe het met haar gaat. Zij zit met
een uitgescheurde doos op een
zwemband en voelt geen enkele
band met haar kind. Ze krijgt
waanvoorstellingen en schiet langzaam in een psychose. Ze wordt
gedwongen opgenomen in een kliniek. Tijdens de groepssessies komt
de vader van Lea ter sprake. Maar
Lea wil het niet over hem hebben,
die man is dood, het was een
klootzak, dat zeggen haar moeder
en zus toch ook altijd. Ze heeft
hem nooit gemist, klaar uit. Maar
langzaam begint ze te beseffen dat
daar nu juist het probleem ligt.

De Gelukkige
Huisvrouw

Vanaf 15 april in diverse
bioscopen

De Gelukkige Huisvrouw is een
film over de universele thema´s geboorte en dood, zwangerschap en
moederschap. De zware thema´s
verpakt in een humoristische en
ironische cocon.

Lea Meyer is jong, mooi, rijk en
gelukkig getrouwd met Harry. Dan
wil Harry plots een kind en verandert haar mooie leven in een hel.
Maak kennis met Lea Meyer, die
emancipatie een vies woord vindt
en wier echtgenoot Harry in het
vastgoed zit (‘wat dat is weet
ik niet, maar het geld komt met
scheppen binnen’). Op een kwade
dag besluit Harry dat hij een kind
wil. Lea stemt toe, nadat ze zijn
overeengekomen dat hij haar elke
avond zal nemen. De bevalling
wordt een langdurige hel compleet
met totaalruptuur. Maar Junior
blijkt gezond en Harry is dolgelukkig. Lea niet.
Iedereen om haar heen is verrukt
van Junior, maar niemand vraagt

www.degelukkigehuisvrouwdefilm.nl

Evenement

Nationale Sportweek
Bij diverse sportverenigingen
in heel het land
Van zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 april vindt voor de zevende
keer de Nationale Sport Week
plaats. Dit landelijke sportevenement heeft als voornaamste doel
de sportparticipatie in Nederland
te verhogen. De Nationale Sport
Week krijgt steeds meer aandacht
en landelijke bekendheid.
Tijdens deze week is het de bedoe-

ling om zoveel mogelijk mensen in
Nederland in beweging te krijgen.

www.nationalesportweek.nl

Festival

26th Amsterdam
Fantastic Film
Festival
14 – 24 April
Filmtheater Kriterion
Amsterdam
Het 26th Amsterdam Fantastic
Film Festival is van 14 t/m 24
april en vindt plaats in filmtheater
Kriterion. Het festival propageert
de fantastische film en is een
ontmoetingsplatform voor professionals en liefhebbers.
Zesentwintig jaar geleden werd in
het Alhambra Theater aan de Weteringschans met het eerste Weekend of Terror de basis gelegd voor
het huidige Imagine: Amsterdam
Fantastic Film Festival. Alhambra
heeft allang plaatsgemaakt voor
een luxe appartementencomplex
en een nieuwe generatie AFFFbezoekers moest anno 1984 zelfs
nog verwekt worden.
AFFF for kids
Er wordt ook aandacht besteed
aan de doelgroep van 3 t/m 12
jaar tijdens het AFFF Kids, dat
een onderdeel is van het festival.
Het AFFF Kids is een speciaal en
tevens educatief jeugdprogramma
dat kinderen de mogelijkheid biedt

om op een speelse manier kennis
te maken met film en filmproductie, en betrekt hen in de discussie over actuele en historische
thema’s, die in de getoonde films
ter sprake komen.

Irish Wings
Zaterdag 17 april – 20.00 uur
Schouwburg Amstelveen

www.imaginefilmfestival.nl

Kunst

Te hooi en te kunst
Zaterdag 17 April en Zondag
18 April
Diverse boerderijen in het
Groene Hart
Het Groene Hart begint hier.
Op 10 prachtige boerderijen,
gelegen in omgeving Woerden,
laten kunstenaars op dit landelijke podium werk zien en kunnen
volwassenen en kinderen zelf aan
de slag. Het Hoefse kunstenaarsgezin Nico van Oosten, Meikie
van Suhctelen en hun dochter
Joska zijn in dit weekend op het
vleesbedrijf De Bruijn in Harmelen, adres: Breudijk 58.
De boerderijen liggen zo dicht bij
elkaar dat u al fietsend genieten
kunt van de rust en ruimte totdat
u een volgende kunstenaar kan
ontmoeten op het erf.
Alle boerderijen zijn gratis te
bezoeken.

www.tehooitekunst.nl

Breng de letters uit de

Zweedse
broodsoort
met handtekening

Pagina 1/63

Theater

voor een
gedeelte

Pagina 6

Peter Corry speelt de hoofdrol
in de wervelende dansshow ‘Irish
Wings’, die is gebaseerd op de
indrukwekkende geschiedenis
van Ierland en Schotland. We
gaan terug naar het jaar 1636.
Ierse en Schotse pioniers gaan
als emigranten aan boord van
een klein schip, genaamd ‘Eagle Wing’. Bestemming van het
schip is Noord-Amerika, waar de
Ieren op zoek gaan naar vrijheid
van religie in de net gestichte
kolonieën. Nog maar net uit het
zicht van de Ierse kust komt het
schip in een zware storm terecht.
De diep gelovige reizigers zien de
storm als een boodschap van God.
Doorvaren of teruggaan? Met de
kust van Newfoundland in zicht
nemen ze een beslissing. Een
Zweedse p
stormachtig verhaal, gegoten in
dito tapdance, volksdans
en fraaie
genummerde
vakjes
over naar
balk. Daar verschijnt d
muziek.
geldelijke
www.charlesaerts.nl
straf
deel van een
bijenkorf

financiële
overeenkomst

telegraaf
restant
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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: Secretaresse m/v
Organisatie: Van Oostveen Medical B.V.
Plaats: Wilnis

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker technische dienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (meewerkend) Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker debiteurenbewaking
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Magazijnmedewerker/chauffeur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Parttime Office Assistant (80% voor vervanging zwangerschap- en bevallingsverlof)
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: MIJDRECHT

Functie: Administratief Medewerker / Secretaresse
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: Werkvoorbereider / Calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Customer service medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: MEDEWERKER BEDIENING (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: (Junior) PHP Programmeur A-side media
Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Kraanmachinist mini/midi / Trekkerchauffeur /
Grondwerker
Organisatie: VOF van Tol
Plaats: Zevenhoven
Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht
Functie: Werkvoorbereider verwarming
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker bediening M/V
Organisatie: Bij Petrus
Plaats: Woerden

Functie: HBO Stagiair gezocht
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Bedieningsmedewerker dinsdag/woensdag
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht
Functie: Zelfstandig werkende kok Restaurant LUST!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht
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: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Officemanager
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Servicedeskmedewerker
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Junior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
Functie: Hulpkok De Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: Werkvoorbereider m/v
Organisatie: Installatiebedrijf van Walraven Uithoorn b.v.
Plaats: Uithoorn
Functie: Medewerkers Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Wilnis
Functie: 2e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
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Mijdrecht – Nobel 20
Vraagprijs € 194.000,-- kk

Mijdrecht – Daalder 1
Vraagprijs € 249.500,-- kk

Wilnis - Burg. Van Trichtlaan 80
Vraagprijs € 289.000,-- kk

Vinkeveen – Conincksmeer 20
Vraagprijs € 299.000,-- kk

WERKELIJK ALLES IS NIEUW in dit driekamer appartement met balkon op het zuiden op
de 1e verdieping. Niet alleen de keuken en het
sanitair is vernieuwd maar ook plafonds, deuren met nieuw beslag, de vloeren, de wandafwerking, elektra en het loodgieterwerk. Daarnaast heeft dit appartement geheel dubbele
beglazing waardoor de binnen temperatuur
comfortabel en goed te regelen is.

Ruime jaren 70 hoekwoning met 4 slaapkamers en een grote zonnige achtertuin op het
westen op een werkelijk ideale locatie in Mijdrecht aan brede laan met uitzicht op bungalows en op loopafstand van het dorpscentrum,
scholen en openbaar vervoer.

Op mooie vrije locatie, uitkijkend op sierwater,
gelegen royale hoekwoning met tuin op het
zuiden, uitgebouwde keuken, grote stenen
berging en vijf slaapkamers, waarvan twee
met dakkapellen op de zolderverdieping.

Perfect onderhouden hoekwoning welke in de
afgelopen jaren met zorg verbouwd is met gebruikmaking van kwalitatief goede materialen.
De woning heeft een heerlijk rustige ligging
aan groenstrook.

Perceel: 230 m²
Woonoppervlak: 140 m²
Inhoud: 375 m³

Perceel: 138 m²
Woonoppervlak: 150 m²
Inhoud: 375 m³

Inhoud: 180 m³.

Woonoppervlak: 130 m²
Perceeloppervlak: 206 m²
Inhoud: 350 m³
Bouwjaar: 1975

Mijdrecht – De Vang 3
Vraagprijs € 299.500,-- kk

Vinkeveen – Vinkenkade 77 - 113
Vraagprijs € 369.000,-- kk

Wilnis – Burgemeester Padmosweg 88
Vraagprijs € 398.000,-- kk

Vinkeveen – Loopveltweg 61
Vraagprijs € 425.000,-- kk

Zeer sfeervolle, uitgebouwde eengezinswoning gelegen in de rustige en kindvriendelijke
woonwijk Groot Molenland. De woning heeft
aan de voorzijde vrij uitzicht over groenstrook
en waterpartijen.

Op circa 10 minuten van Amsterdam, aan
Vinkeveense Plassen op recreatiepark “Buitenborg” gelegen geheel gestoffeerde en gemeubileerde recreatiewoning met parkeergelegenheid op eigen terrein. Er is een tuin rondom met
eigen aanlegsteiger vanwaar de grote plas op
slechts 5 minuten varen bereikbaar is.
Inhoud: 255 m³
Woonoppervlak: 85 m²
Slaapkamers: 2
Bouwjaar: 2001

Op prachtige locatie gelegen, zeer ruime twee
onder een kapwoning met o.a. onderheide
oprit en parkeergelegenheid op eigen terrein, twee dakkapellen, een vrijstaande serre
in voor/zijtuin en een bijzonder sfeervolle
woonkeuken met toegang tot de tuin en het
kantoor. Door de aanwezigheid van de praktische kantoorruimte aan de woning leent dit
object zich uitstekend voor werken vanuit huis.

Deze lichte en speels ingedeelde twee-onderéén kapwoning ligt in de kinderrijke woonwijk
Westerheul. De woning heeft een uitgebouwde woonkamer, vier slaapkamers, een vernieuwde luxe badkamer en een zonnige en
beschutte achtertuin op het zuiden.

Inhoud: 350 m³
Woonoppervlak: 140 m²
Perceeloppervlak: 128 m²
Slaapkamers: 4

Perceel: 275 m²
Inhoud: 480 m³.

Perceel: 279 m²
Woonoppervlak: 155 m²
Inhoud: 425 m³

Een steengoede keuze in de regio!

Mijdrecht – Maansteen 8
Vraagprijs € 615.000,-- kk

Wilnis – Herenweg 95
Vraagprijs € 549.000,-- kk

Sfeervolle en royale villa (1988) met vrij uitzicht. Gelegen op prachtige locatie aan sierwater aan de rand van de woonwijk Hoﬂand
Noord-Noord. Niet alleen de ruimte in de villa
maar ook de prachtige ligging maken deze
villa zo uniek!!

In lintbebouwing tussen Mijdrecht en Wilnis
gelegen royaal vrijstaand woonhuis en praktijk-/studioruimte met eigen entree, fraai aangelegde patiotuin op het zuiden en een zonnig
dakterras.

Inhoud: 600 m³
Perceel: 428 m²
Slaapkamers: 5

Telefoon (0297) 28 33 75
Internet www.ruijgrok.nl
E-mail info@ruijgrok.nl

BENIEUWD NAAR DE WAARDE VAN UW HUIS?
Vraag dan nu een G R A T I S waardebepaling aan.
Naam

:

Adres

:

PC/Woonplaats :
Telefoon

:

Email

:

Vul de bon in en geef deze af bij ons op kantoor Hoﬂand 19 te Mijdrecht of
stuur deze zonder postzegel naar Antwoordnummer 5229, 3600 XM Mijdrecht.
bellen of mailen kan natuurlijk ook: 0297 – 283375 of info@ruijgrok.nl

Inhoud: 560 m³
Woonoppervlak: 200 m²
Perceel: 384 m²
Slaapkamers: 5
Bouwjaar: 1965

OOK VOOR
Aankoopadvies
Taxaties (nwwi)
Hypotheken
Bedrijfs o/g
bent u bij

aan het juiste adres!

Vinkeveen – Demmerik 47a
Vraagprijs € 975.000,-- kk
Dit, op een werkelijk schitterend perceel (5860
m²) aan water gelegen, vrijstaande woonhuis
biedt u vele mogelijkheden. Zo zijn er diverse
vrijstaande schuren, 2 schapenweides en zijn
de Vinkeveense Plassen met kleine sloep of
jol te bereiken. De woning ligt op korte afstand
van het Vinkeveense dorp.

