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Marsman opent het
vakantieseizoen!
AART
27 EN 28pMening !!
grootse o

Op 27 maart om 10.00 uur startsein door
de burgermeester. Het hele weekend
van 10.00 tot 17.00 uur kampeerfeest.

Handelsweg 4, Mijdrecht, www.marsman.net
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Inloopavond over project Haitsmahof/Molenhof trekt honderden belangstellenden

In de rij voor nieuw dorpscentrum

22-03-2010 13:47:31

Enkele honderden belangstellenden hebben woensdagavond jl. gehoor gegeven aan de uitnodiging van de gemeente om
kennis te komen nemen van de herontwikkelingen van het gebied Haitsmahof/Molenhof in het Mijdrechtse centrum, de eerste fase van vernieuwing van het centrum. Tijdens de inloopbijeenkomst kon men een maquette en informatiepanelen bekijken met een impressie van het nieuwe centrum en verdere invulling van de plannen. Stedenbouwkundig bureau Soeters van
Eldonk Architecten, dat het plan mede ontwikkelt, gaf twee drukbezochte presentaties in de raadszaal en medewerkers van
de gemeente en andere adviseurs waren aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en vragen te beantwoorden.  
foto rob isaacs

Afgelopen woensdagavond 24
maart belegden gemeente en projectontwikkelaars een inloopmarkt
waar men kennis kon nemen van
de ingrijpende plannen rond het
dorpscentrum van Mijdrecht. De
hal van het gemeentehuis stroomde
vol met belangstellenden die zich
lieten informeren over deze ontwikkeling. Er was een maquette, er
waren situatieschetsen en er waren
presentaties in de raadszaal.
door piet van buul

Er wordt al een jaar of drie
intensief overleg gevoerd over
een ingrijpende renovatie van
het dorpscentrum van Mijdrecht.
Daarbij gaat het om drie aan elkaar

grenzende gebieden. Dat zijn
Molenhof met
het daarachter
liggende voormalige Aldi terrein,
winkelcentrum
De Lindeboom
en de bebouwing,
grenzend aan
de Lindeboom,
inmiddels al Haitsmahof genoemd.
De eigenaars van elk van deze drie
locaties hebben de koppen bij elkaar gestoken om een gezamenlijk
plan uit te werken. Dat gaat volgens
de gebruikelijke procedure met een
projectgroep, een klankbordgroep
en inspraakrondes. Inmiddels zijn
de contouren van een masterplan

Veel belangstelling
voor de plannen
en de maquette
(foto boven). Op
de voorgrond is de
Janskerk zichtbaar,
die een verbinding
krijgt met de rest
van het dorp.

voldoende duidelijk om er mee naar
buiten te treden. Voor de plannenmakers was de inloopavond een
mooie gelegenheid om de bevolking
te informeren over de stand van zaken en om de reacties te peilen. Er
zit nog volop ruimte in de plannen
om die reacties serieus mee te

Lees verder op pagina 3

Agenda Kort

Zaterdag 27 maart
Kom in de Kas
in De Ronde Venen
Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Dit weekend in De Ronde Venen

Zaterdag 27 maart 2010
• NVM Open Huizen Dag
• Kom in de Kas
• Opening Marsman Caravans
• Kleding- en Speelgoedbeurs,
Vlinderbos, Wilnis
• Eierenactie Triviant,
Wilnis/Vinkeveen
• Turkse Braderie, Mijdrecht
• Toneelvoorstelling Ontmoetingskerk
Wilnis
• Tegenwind, Toneelvereniging WIK,
Mijdrecht

Zondag 28 maart 2010
• Toertocht TTC De Merel,
vertrekken vanuit Vinkeveen
• Koopzondag, centrum Mijdrecht
• Opening Studio Ongewoon, Mijdrecht
• Argon-ADO ’20, Sportpark Argon,
Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

2		

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN 		

3

Vervolg van voorpagina

In gesprek met burgemeester Jan Streng van Abcoude

te wegen op de weg naar een uiteindelijk plan.

Het is plezierig wonen in Abcoude
en Baambrugge

Reacties
Veel belangstellende inwoners
waren onder de indruk van de ambitieuze plannen. Een parkeergarage
onder het hele gebied, veel nieuwe
winkels en woningen, een ontsluiting van het plein voor de Janskerk,
een nieuw aanzicht langs het water
van de Ringvaart, de bebouwing van
het parkeerterrein, nieuwe straatjes
en kleine pleintjes. Het dorpscentrum krijgt een totaal nieuw
gezicht. Er waren enthousiaste
bewoners die het helemaal zagen
zitten. “Eindelijk worden de zaken
eens goed en structureel aangepakt,
want het is nu zo langzamerhand
een rommeltje geworden.” Anderen
stelden zich wat terughoudender
op: “Moet het allemaal zo grootscheeps, voor zo’n klein dorp?”
Weer anderen maakten zich zorgen
over de kosten. “Ze zeggen wel dat
die miljoeneninvestering er ook
weer uitkomt, maar voor het er
staat zullen die kosten wel verdubbeld zijn. Zo gaat dat nou eenmaal.”
Voor de scepticus waren het leuke
plannen, maar hij moest het allemaal nog zien. “Er zijn hier in het
verleden al zoveel plannen gemaakt
waar je later nooit meer iets van
hoort.”
Veel aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun
opvattingen schriftelijk kenbaar te
maken. In mei beslist de raad of de
plannen verder uitgewerkt mogen
worden.
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De inwoners van Abcoude en Baambrugge voelen zich over het algemeen zeer betrokken bij het wel en wee
van hun dorp. Ze wonen er ook met heel veel plezier. Dat stelt althans burgemeester Jan Streng. In het kader
van onze ontdekkingstocht naar de fusiepartner van De Ronde Venen hebben we ditmaal een ontmoeting
met de man die vanaf mei 2004 burgemeester is en inmiddels een aardig beeld heeft van zijn gemeente en
haar inwoners.
door piet van buul

- foto patrick hesse

de raad de hele discussie
op een buitengewoon zakelijke en constructieve wijze
gevoerd heeft. Streng: “Er
waren voor de raad een
paar belangrijke argumenten om aan een herindeling
mee te werken. Dat had
ook te maken met het feit
dat we hier in het uiterste
puntje van de provincie
Utrecht een belangrijk
onderdeel uitmaken van
het Groene Hart. En het is
belangrijk om de zaken in
het gebied als een eenheid
te organiseren. Hoewel
de kleine variant dus voor
de raad niet de allerbeste keuze was, wordt het
besluit hier toch op een
loyale wijze uitgevoerd.”

A

l in de jaren negentig
speelde de thematiek van
de samenwerking tussen
gemeenten. “In die tijd is door de
toenmalige gedeputeerde Robbertsen een model ontwikkeld. Dat
heette toen Strategische Gebieds
Perspectieven (SGP). Het oogmerk was om de verschillende
gemeenten nader tot elkaar te
brengen. Gemeenten zijn vaak heel
erg op zichzelf gericht en staan
dikwijls met de rug naar elkaar toe.
Vanuit die, in de SGP ontwikkelde
beleidsvisie zijn toen pogingen
gedaan om de gemeenten Breukelen, Abcoude en Loenen (de zgn.
BAL gemeenten) te bewegen tot
betere samenwerking. Je moet dan
denken aan terreinen als woningbouw, ruimtelijke ordening, milieu
en dergelijke. Maar het hele project
heeft uiteindelijk tot niks geleid,”
zegt Jan Streng. De burgemeester
stelt vast dat het voor de kleinere
gemeenten steeds moeilijker wordt
om zelfstandig te blijven. “Wanneer
je maar één ambtenaar hebt die
de bouwvergunningen behandelt,
en die is op vakantie of een flinke
tijd ziek, ligt het werk al die tijd
stil. Dat kan natuurlijk niet. Het
gaat dus om schaalvergroting zodat
je als kleine gemeente niet zo
kwetsbaar bent. Ik denk dat je bij
een herindeling moet streven naar
een schaalgrootte van zo’n 60 tot
70 duizend inwoners. En dat was
dan ook de reden dat de raad van
Abcoude zich aanvankelijk verzette
tegen een herindeling met alleen
De Ronde Venen. Dat had in feite
helemaal niks te maken met de
gemeente De Ronde Venen. Maar
de raad hier in Abcoude vond dat
deze keuze voor de kleine variant
met een aantal inwoners van om en
nabij de 40.000 tot een te kleine
schaal leidde en dus geen optimale
oplossing bood.”
De burgemeester stelt vast dat

Beschermd dorpsgezicht
Op onze vraag hoe de burgemeester
zijn dorp zou willen omschrijven
zegt hij: “De gemeente bestaat uit
twee kernen, Abcoude en Baambrugge. We zijn een forensendorp
onder de rook van Amsterdam. De
bevolking is zowel maatschappelijk
als bestuurlijk zeer betrokken bij de
zaken die in de gemeente spelen.
In doorsnee is men hoog opgeleid
en over het algemeen ook redelijk
welgesteld. Dat zie je ook wel aan
de huizenprijzen die hier gemiddeld
genomen toch wel een stukje hoger
liggen dan in de omgeving. Maar
de mensen wonen hier met heel
veel plezier. Het oude dorpscentrum
heeft wel een beetje een Anton
Pieck sfeer, in de goeie zin van het
woord en dat wordt wel gewaardeerd. Het is dan ook beschermd
dorpsgezicht. Dat betekent dat elke
aanvrage voor een bouwvergunning
in het dorp ook door de monumentencommissie moet worden
bekeken. We gaan nu aan de slag
met een grondige opknapbeurt van
de Hoogstraat, de centrale winkelstraat hier in het dorp. Daarbij
wordt zelfs gekeken naar de vormgeving van de lantaarnpalen die
moeten passen in het karakter van
de omgeving. Men heeft hier ook
een sterk historisch besef.”
Dat verklaart ongetwijfeld de fraaie
aanblik die het dorp biedt waar
het historische erfgoed zorgvuldig
gekoesterd en verzorgd wordt. Burgemeester Streng wijst er ook op
dat Abcoude een rijk cultureel leven
kent. “Er wordt hier veel muziek
gemaakt en gezongen. We hebben
een bloeiende harmonie en er zijn
verschillende goede koren. Er is
ook een heel actief kunstenaarscollectief. Abcoude beschikt ook over
een eigen theater, genoemd naar de
schilder Piet Mondriaan. Mondriaan heeft veel in deze omgeving
geschilderd en zijn ‘molen aan het

Gein’ is heel beroemd. In het Piet
Mondriaan theater worden regelmatig voorstellingen gegeven die
goed bezocht worden.”
In De Ronde Venen wordt er al
jaren gediscussieerd over een klein
theater. Maar op een of andere
manier lukt het niet om dat van de
grond te krijgen terwijl ze dat in
Abcoude wel voor elkaar hebben
gekregen. Jan Streng: “Hoe dat
komt weet ik ook niet. Ik stel vast
dat we hier nog dichter bij Amsterdam zitten dan in Mijdrecht, dus het
argument dat mensen liever naar
het theater in Amsterdam gaan,
gaat niet op. Er treden hier niet
alleen plaatselijke amateurverenigingen op, maar er komen regelmatig bekende artiesten die zich hier
presenteren. Het kan dus wel. Ik
denk dat het misschien ook wel te
maken heeft met de bevolking. Ik
stel in ieder geval vast dat in deze
gemeente cultuur een belangrijk
aspect binnen de dorpsgemeenschap is.”
Niet armlastig
Tijdens de discussie over de herindeling is nogal eens de opmerking
gemaakt dat Abcoude een armlastige gemeente zou zijn. Dat wil
burgemeester Streng graag nuanceren. “Het klopt dat we structureel
al wel een tijdje heel krap in de
financiële middelen zitten. Daarin
zijn we overigens niet uniek. Maar
we slagen er toch steeds weer in de
begroting sluitend te krijgen. En we
hebben nog een kip met een gouden
ei. We hebben begin 2000 zo’n 15
hectare grond kunnen verwerven
waar we een heel aantrekkelijke
nieuwe wijk gaan bouwen. Zoals gebruikelijk zijn er altijd wel
mensen met bezwaren. De laatste
bezwaren liggen nu bij de Raad van
State en ik verwacht dat we dan
spoedig met de realisatie van het
plan kunnen beginnen. De verkoop
van de woningen gaat wel aardig
wat geld opleveren. Op onze schaal
gaat het dan echt wel om een
wezenlijk bedrag.” Streng vindt
woningbouw ook voor Abcoude van
belang. “We hebben een relatief
jonge gemeente. Het aantal leerlingen op de basisscholen stijgt nog
steeds. Maar op lange termijn zal
er ook wat meer aandacht gegeven
moeten worden aan voorzieningen
voor ouderen. We hebben bijvoorbeeld helemaal geen verzorgingshuis, terwijl de vergrijzing hier ook
zeker een rol zal gaan spelen.” Dat
lijkt alvast een mooie opgave voor
de nieuwe gemeente.
De burgemeester geeft hoog op
over de betrokkenheid van de
inwoners. Volgende keer dus een
gesprek met zo’n betrokken Abcoudenaar.

Luistervink
En het leven was…
Ik zal net tien zijn geweest toen
onze plaatselijke voetbalclubs tegen
elkaar speelden. D.O.S. tegen Kowet, zo spraken wij het uit. Voordat
ik me naar het veld mocht begeven
moest ik nog wel het (psalm) versje
leren. Een wekelijks terugkerend
ritueel waarvan de ernst ons werd
ingepompt. “Je zal maar in een
concentratiekamp terecht komen,
dan ben je maar wat blij als je de
teksten uit je hoofd kent en die,
in tijd van barre nood, mee kunt
zingen.” Uit deze zin is nog steeds
geen enkel woord aan te halen dat
mij aanstaat. In tegendeel. Het
versje van die week kreeg ik er
maar niet in, dus voetbal heb ik
die zaterdag niet gezien. Nu ik het
boek ‘Knielen op een bed violen’
van Jan Siebelink lees, komt de tijd
weer even terug. Het was destijds
psalm 19 versch 3. Een kleine,
maar zeer wel pittige, strofe daaruit: “Och, schonk Gij mij de hulp
van Uwen geest. Mocht die mij op
mijn paan ten leidsman strekken.”
Enzovoort. Psalm 119 telt overigens 88 verzen van deze strekking.
Ik kreeg de tweede zin er maar
niet in. Waarom ik hier op kom? Ik
zal het proberen uit te leggen. De
meester die deze verzen overhoorde, was van strenge komaf. Hij
strafte met harde hand. Heel wat
ongelukkige klasgenoten overkwam
de straf die je op voorhand deed
gruwelen. Na een vergrijp werd
je voor de klas gehaald, de broek
werd en publique van de billen getrokken en er volgde een ongenadig
pak rammel met de bordenpasser.
Meestal werd er een vervolgafspraak gemaakt, na schooltijd,
en werd nauwkeurig gekeken en
veelal ook gevoeld of de kastijding
het gewenste resultaat had gehad.
Klagen thuis had geen zin. Meester
was immers onfeilbaar. Behalve
dat je de dagen die daarop volgden
wat moeizaam over het schoolplein
bewoog, was het voornamelijk de
vernedering en botte onmacht die
de gekastijde ten deel viel.
Hetzelfde gevoel krijg ik als ik nu
de geestelijken aanhoor, die zich
zalvend verontschuldigen voor
het misbruikende gedrag van hun
voorgangers. Voorgangers die
werden gelokt met gratis kost en
inwoning, een goede opleiding en
het celibaat. Het zal het laatste
geweest zijn dat de behoefte, aan
iets wat men graag wilde maar niet
mocht, ondraaglijk maakte. In het
kader van de machtsverhoudingen
destijds werd de stille honger gestild door misbruik te maken van de
veelal jonge kinderen, die weerloos
waren voor al wat hen overkwam.
Zeker in de tijd toen ook meester
vers zich naar hartenlust uitleefde.
Wereldwijd komt er inmiddels heel
wat los. Voornamelijk uit katholieke
hoek, meester vers was overigens
protestant, daar is men nog steeds
druk met boter op het hoofd te
smeren. De laatste zin van 119 vers
3 luidt overigens: “Hoe uw geboon
mij tot uw liefde wekken.”
Luistervink
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Inzamelen boeken voor
Baambrugse boekenmarkt

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Geleerd en gelovig
Zondag 28 maart, van 9.00 – 10.00
uur, verzorgt Horizon een uitzending
waarin het thema is: Geleerd en
gelovig. Is wetenschap verenigbaar
met het geloof? Herhaling van 17.00
– 18.00 uur.
Aan de discussie nemen deel:
Pieter Boersma, Mijdrecht, prof. dr.
Jacob Klapwijk, Mijdrecht, dr. Coen
Stoll,Wilnis en pastor Wim Vernooij,
Vinkeveen.
Horizon is te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

Mijdrecht

Handwerkverkkoop
bij het Rode Kruis
Elke week zijn er in Gerardus Majella dames actief met handwerken.
Onder het genot van een kop koffie
en in een gezellig sfeer, maken ze
leuke en mooie dingen.
U kent de warme sokken en de
fraaie dekservetten, maar er zijn nog
veel meer aantrekkelijke handwerken zoals leuke cadeautjes voor de
komende Paasdagen.
Het werk van de dames wordt weer
te koop aangeboden op:

G-schaatsers actief op de Jaap Eden baan
Zaterdag 13 maart vond de laatste
schaatstrainingen voor G-schaatsers
plaats op de Jaap Eden Baan in Amsterdam. G-schaatsers zijn sporters
die net even meer aandacht nodig
hebben om het schaatsen onder de
knie te krijgen. Met een groep van
tien fanatieke G-schaatsers, begeleiders en ouders hebben we veel
plezier gehad.
Na de workshops op de Venen-on-Ice
ijsbaan in Mijdrecht en twee trainingen op de natuurijsbaan in Wilnis zijn
we aan de slag gegaan op de Jaap
Eden Baan. Hier hebben we vier
keer geschaatst. Op zaterdagochtend
hadden we een deel van de krabbelbaan tot onze beschikking om goed
te kunnen oefenen op de schaats. Na

de oefeningen was er vaak tijd voor
een rondje op de ‘grote’ baan. Alle
sporters hebben erg hun best gedaan
en veel vooruitgang geboekt. Ook
konden we elke week rekenen op enthousiaste ouders om de G-schaatsers
aan te moedigen.

Opening Studio Ongewoon op 28 maart

Komt u eens kijken, ook voor u staat
de koffie klaar!
U kunt het Rode Kruis steunen met
een aankoop. Dus graag tot ziens.

Turkse Braderie
Zaterdag 27 maart
11.00-18.00 uur
Locatie: Grutto 2B Mijdrecht
Met onder andere Baklava, Turkse
Pizza’s, Turkse Broodjes, Shoarma
en andere Turkse
lekkernijen.

Mijdrecht

Jaarlijkse eierenactie van
Muziek- en showkorps Triviant
Op zaterdag 27 maart a.s. houdt Muziek en Showkorps Triviant haar jaarlijkse eierenactie. De leden van Triviant gaan in een deel van Wilnis langs
de deuren om lootjes te verkopen, waarbij men één, twee of drie eieren
kan winnen. Wie wat wint krijgt zijn prijs direct overhandigd door één van
onze leden. De lootjes kosten € 0,25 per lootje. Ook in Vinkeveen krijgen
de mensen de gelegenheid om lootjes te kopen, daar komt men leden van
Triviant bij het winkelcentrum tegen.

Avonddienst in
gemeente de Weg
Zondag 28 Maart 19.00 uur
Spreker: Erik Munneke
Erik Munneke spreekt, zowel in
eigen kerk, als in andere kerken
en organisaties, voor christenen en
niet-christenen. Hij geeft daarnaast
lezingen, vooral op het gebied hoe
je als christenen kunt groeien in enthousiasme en God beter kunt leren
kennen.Momenteel is hij werkzaam
als pastoor van de Studentenkerk
te Utrecht. Van harte welkom in de
Evangelische gemeente de Weg, Industrieweg 38F te Mijdrecht (ingang
links naast Karwei).
Voor informatie www.deweg.net.

is dat zaterdag 10 april van 10.00 12.00 uur bij de boerderij "Dank en
Hoop", Binnenweg 6 te Baambrugge. Ook is het mogelijk op zaterdag
17 en 24 april boeken in te leveren.
Op de genoemde dagen is er altijd
iemand aanwezig om de boeken
in ontvangst te nemen. De tip van
het restauratiefond is dan ook: kijk
komende week eens op uw zolder,
u komt er beslist boeken of platen
tegen die de mensen van de boekenmarkt goed kunnen gebruiken!
Met uw inbreng kan de boeken- en
plantenmarkt van het Restauratiefonds Dorpskerk Baambrugge op 7
en 8 mei een succes worden.

Helaas is het schaatsseizoen voorbij
en zit de laatste training voor dit
seizoen er weer op. We kunnen wel
stellen dat het G-schaatsen een succes is. IJsclub Nooitgedacht gaat dan
ook proberen om dit initiatief voor GSporters volgend jaar uit te breiden.
Heb je ook interesse om te komen
schaatsen of wil je meer informatie
stuur dan een mailtje naar: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl

Woensdag 31 maart van 9.30 11.30 in Gerardus Majella, Bozenhoven 157 Mijdrecht

Mijdrecht

Op vrijdag en zaterdag 7 en 8 mei
a.s. organiseert het Restauratiefonds Dorpskerk Baambrugge een
boeken- en plantenmarkt in en
rond de Dorpskerk te Baambrugge.
Voor zo'n markt zijn boeken nodig;
daarom maakt de organisatie van
de markt vast bekend dat zaterdag
10 april de eerste inleverdag is voor
boeken die u wilt afstaan aan het
Restauratiefond. Mogelijk heeft u
nog ergens een stapel oude boeken
staan die u niet meer leest, het
restauratiefonds kan ze gebruiken.
In totaal zijn er drietal zaterdagen
om boeken, maar ook oude platen
of cd's in te leveren. De eerste keer

Dit weekend staat Ahoy Rotterdam weer in het teken van hengels, (kunst-)aas,
boten, vakanties, workshops, heel veel koopjes èn een visvijver met meervallen,
steuren en goudforellen. VVPverhuur uit Vinkeveen is hier vertegenwoordigd
met leuke visarrangementen op- en aan de Vinkeveense Plassen. Bezoek ons
op stand 313.

Er wordt nog hard gewerkt, maar zondag 28 maart a.s. is alles gereed en
opent Studio Ongewoon haar deuren.
Geïnteresseerden zijn die dag vanaf 14 uur van harte uitgenodigd zich
te laten verrassen door de nieuwe bestemming van het fris opgeknapte
Rijkenberg-pand, Bozenhoven nummer 63!
Studio Ongewoon is het nieuwe interieurinitiatief van de twee Mijdrechtenaren Mariska Wijtmans, interieurstyliste en Roel Smit, interieur- en
meubel-ontwerper. Zij bundelen hun krachten en vanuit hun creatieve
samenwerking is het idee voor een ‘ongewone’ interieurstudio in de regio
Mijdrecht ontstaan. De studio, ingericht als showroom, is te typeren als
‘verrassend anders’; interieur en meubels die qua vorm, materiaal en/of
uitstraling afwijken van het ‘gewone’, maar wel voor ieder budget toegankelijk zijn. De Studio wordt een plek voor advies, ontwerp en verkoop.
Waar klanten geïnspireerd raken en interieurideeën worden geboren en
gerealiseerd.
Na de opening is Studio Ongewoon open van dinsdag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 14.00 uur en buiten openingstijden op afspraak. Op internet
is de Studio te vinden via www.studio-ongewoon.nl
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Kevin Regelink vijfde bij NK in Hoorn Kort Nieuws

(vlnr) Voorzitter Piet Hogenhout (Rotary AMU), Laura Verdegaal (Rotaract),
gouverneur Arend Sijpestein en Joost Hoffscholte maken het eindbedrag van het
benefietdiner bekend: € 18.890!

In het laatste weekend van het langebaan schaatsseizoen werden de Nederlandse afstandskampioenschappen verreden op IJsbaan De Westfries in Hoorn.
Donderdag voorafgaande aan het NK werd Kevin gebeld of hij de 5 km wilde
rijden bij het NK A-junioren. Vrijdag heeft Kevin nog even snel een ingelaste
training in Hoorn afgewerkt en zondag ging hij vol goede moed naar De
Westfries in Hoorn. Het werd zijn tweede 5 km van dit seizoen. In Erfurt in
Duitsland reed Kevin een tijd van 7.07.58.
Normaal gesproken opent Kevin zijn race vrij snel op de 5 km en heeft dan een
oplopend schema met laatste rondjes van 35 seconden. Nu had hij zich voorgenomen rustiger te gaan starten en proberen een vlak schema te blijven rijden.
Na twee rondjes van 33.5 kon hij de ronden tijden terug brengen naar 32.7.
Na 9 ronden werd Kevin gehinderd door een tegenstander die hiermee gediskwalificeerd werd en verloor daardoor een beetje zijn ritme. Toch eindigde hij
met een slotronde van 33.8 in een nieuw persoonlijk record van 7.01.44 op de
vijfde plaats, wat een mooi einde van het schaatsseizoen betekent.

Opbrengst benefietdiner Rotary: € 18.890
Het 'AMUsement Benefietdiner'
van Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn afgelopen zaterdag
heeft 18.890 euro opgeleverd.
De opbrengst hiervan is voor
goede doelen, zoals de landelijke
Stichting Opkikker en de Moederverwendag in Aalsmeer. Het
diner werd gehouden in de fraai
omgetoverde burgerzaal van het
Aalsmeerse gemeentehuis, waar
de bijna 200 gasten via een veiling en een loterij het uiteindelijke
bedrag bij elkaar brachten. Met
dank aan het sponsorende bedrijfsleven uit de drie gemeenten,
die het charitatieve evenement
ruimhartig hebben ondersteund,
en de medewerking van vele vrijwilligers, waaronder Rotaract.
Hoofdsponsors van het AMUsement waren Renault Nieuwendijk,
Jongkind Grond en EDO registeraccountants en belastingadviseurs.

Onder de gasten van het benefietdiner gingen de loten grif van de
hand en zij boden mooie bedragen tijdens de veiling. De loterij
werd verricht door notaris Geert
Labordus, veilingmeester was
oud-notaris Peter Forsthövel. Oudburgemeester Joost Hoffscholte
van Aalsmeer trad namens de
Rotaryclub AMU op als gastheer
op de van hem bekende, enthousiasmerende wijze en dat bracht de
dinergasten in opmerkelijk gulle
stemming. Topprijs in de loterij
was de Serenata mobiele muziektelefoon en tijdens de veiling werd
het hoogste bedrag van € 1.500
twee keer neergeteld voor een
rondvaart in een salonboot door
de Amsterdamse grachten en een
scooter. Optredens van de Boston
Tea Party, Jan Leliveld en Edsilia
Rombley maakten de avond,
bedoeld om geld te genereren
voor de Stichting Opkikker en de
Moederverwendag, compleet.

Mijdrechtse ondernemers ontwikkelen
Puma Power Tower
Naar een idee van Tobias Kuyvenhoven van sportmarketingbureau Top Sports
Group heeft Ronald van Eijk onderhouds- en woninginrichtingsbedrijf de Puma
Tower ontwikkeld. Ronald werkte het idee uit en de firma Bakker fabriceerde
het. De Power Tower is een ideaal promotiemiddel om in te zetten voor
reclamedoeleinden, bijvoorbeeld promotiedagen bij voetbalverenigingen, de
introductie van een nieuwe voetbalschoen e.d. De toren is 8 meter hoog en is
aan de bovenzijde voorzien van een ronde opening. Door hier een bal door te
schieten ontstaan vanzelf een spelelement. Rondom is de toren afgewerkt met
netten, zodat het geheel netjes oogt en een attractie is voor jong en oud. Ronald is trots op het eindresultaat: "Het is weer eens wat anders, vooral omdat
er maar één van bestaat die de naam Puma draagt. Het feit dat de Top Sports
Group deze opdracht aan ons gunde, bewijst maar weer dat we echt duizendpoten zijn en ook dit soort projecten aankunnen.”

Horangi krijgt les van wereldtop taekwondo
De leden van taekwondoschool
Horangi hebben een speciale gastles
gekregen van twee toppers uit de
taekwondowereld: Daffydd Sanders
en zijn leerling Fraser Mc Connell
uit Nieuw-Zeeland.
Sanders is meervoudig NieuwZeelands taekwondokampioen
en bezoekt ook regelmatig grote
internationale toernooien en wereldkampioenschappen. Deze keer
was Sanders in Europa om o.a. mee
te doen aan de Dutch Open, het
grootste open toernooi ter wereld
dat wordt gehouden in Eindhoven.
Ondanks hun drukke schema waren
Daffydd en Fraser bereid om een
gastles bij Horangi te geven. Bij de
kinderen concentreerde Daffydd zich
vooral op het voetenwerk. Hij leerde
de kinderen wat de juiste afstand is
ten opzichte van de tegenstander en

hoe de bewegingen van de tegenstander slim te beïnvloeden zijn. Bij
de volwassenen legde hij uit wat de
meest effectieve traptechniek is en
wanneer die het beste en snelste
toe te passen is. Horangi kreeg een
creatieve en bijzondere
les voorgeschoteld en de
taekwondoka’s hebben
dit als zeer inspirerend
ervaren.
Daffydd heeft zijn
verblijf als inspirerend
ervaren. “De groepen
van Horangi waren heel
energiek en dynamisch,
ik vond het leuk om de
mensen te leren kennen
en samen bezig te zijn. Mijn ambitie
is om aan de Olympische Spelen
van 2012 in Londen mee te doen.
Mijn oma heeft namelijk ooit met
de Spelen in Londen meegedaan

Dit weekend begint
de zomertijd !
met gymnastiek, dus dat lijkt me
geweldig.”
Voor meer foto’s van de gastlessen
en informatie over Horangi taekwondo: www.horangi.nl.

In de nacht van zaterdag op zondag
begint de zomertijd. De klok wordt
om 02.00 uur één uur vooruit gezet
naar 03.00 uur. U kunt een uurtje
korter slapen, maar krijgt daar tot
eind oktober dagelijks een uurtje
langer licht voor terug.

De Ronde Venen

Unica films bij
videoclub
De Ronde Venen
Donderdagavond 1 april (geen grap)
wordt een selectie van bekroonde
films vertoond van het Unica festival
2009. Leden van 17 aangesloten
videoclubs van District NH’63, waartoe ook videoclub De Ronde Venen
behoort, komen op deze filmavond
naar De Boei in Vinkeveen. De
moderator voor deze avond is Kees
Tervoort. Hij zal een introductie geven over de UNICA. Het programma
voor deze avond kunt u vinden op de
website van videoclub De Ronde Venen onder de link: http://home.planet.
nl/~bro01142/programma.html. Onder
de vertoonde selectie zijn films uit
Engeland, Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Slowakije, Argentinië en
Spanje. De avond begint om 20:00
en duurt tot ca 22:45 en de toegang
is gratis. Locatie: Sociaal Cultureel
Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Bent u ook een videofilmer
dan mag u beslist deze filmavond
van amateurfilmers niet missen. Voor
meer info kijk op onze website

www.videoclub-derondevenen.nl.

De Ronde Venen

Tegenwind bij
Toneelvereniging
W.I.K.
Toneelvereniging W.I.K. zal op
zaterdag 27 maart en zaterdag 10
april een opvoering geven van het
blijspel ‘Tegenwind’ geschreven door
Jo Snoeren.
Korte inhoud: Omdat de verlichtingsfabriek van Steven Tibbema in zwaar
weer terecht is gekomen, probeert
hij bij de bank een extra krediet los
te krijgen. Jammer dat zijn contactpersoon een vrouw is. En van de
vrouwen in de zakenwereld moet
hij niets hebben. Dat is ook de reden
dat zijn vrouw Hilde niet in de zaak
mag komen werken. Een onverwacht
bezoek van voddenkoopman Nelis
de Bok brengt emotie en onbegrip
in huize Tibbema. Om Steven ervan
te overtuigen dat ook vrouwen in
zaken hun mannetje staan, vormen
Zelda, (Hildes moeder) als mevrouw
Dupont-van Putte, Hilde als Aafje
Goedzak en Nelis als generaal b.d.
Quirinus Kapitein een zogenaamd
crisisteam. Onder dwang van het
team gaat Steven 14 dagen op pad
om orders binnen te halen. In die 14
dagen moet Hilde bewijzen dat een
vrouw heel goed kan functioneren
in een (mannen)-zakenwereld...De
spelers van W.I.K. hebben al veel lol
gehad tijdens de repetities van dit
stuk. De regie is in handen van Hans
Schijf en de grime wordt verzorgd
door Theo Linssen. De opvoeringen
beginnen om 20.15 uur in het Oude
Parochiehuis aan Bozenhoven 152
te Mijdrecht. De toegangskaarten à
€ 7,50 kan men bestellen bij Henny
Breewel, tel. 0297-283979. Vanaf
10 euro per persoon per jaar is men
al donateur van W.I.K. en daarvoor
krijgt men de kaarten voor de
voorstellingen in maart en november
gratis thuisbezorgd.
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Botdrager 1 te Mijdrecht
€ 595.000,- k.k.

Briljant 18 te Mijdrecht
€ 545.000,- k.k.
Heemraadsingel 34 te Mijdrecht
€ 275.000,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 100 m 2
: 300 m 3
: 1969
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Koningsspil 23 te Mijdrecht
€ 189.000,- k.k.

: 170 m 2
: 500 m 3
: 1977
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Dorpsstraat 24 te Mijdrecht
€ 645.000,- k.k.

: 145 m 2
: 400 m 3
: 1973
:4

Roerdomp 47 te Mijdrecht
€ 425.000,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 120 m 2
: 330 m 3
: 1991
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Oudhuyzerweg 73 te Wilnis
€ 495.000,- k.k.

: 135 m 2
: 370 m 3
: 2004
:2

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Selijnsweg 58 te Waverveen
€ 474.000,- k.k.

: 150 m 2
: 400 m 3
: 1985
:4

Kroon 1 te Mijdrecht
€ 347.500,- k.k.

Stationsweg 12
3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Cornelis Beerninckstraat 52 te Mijdrecht
€ 324.500,- k.k.

Viergang 67 te Mijdrecht
€ 247.500,- k.k.

: 120 m 2
: 325 m 3
: 1991
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 140 m 2
: 400 m 3
: 1963
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Schepenenstraat 14 te Mijdrecht
€ 225.000,- k.k.

: 200 m 2
: 530 m 3
: 1981
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Spinel 8 te Mijdrecht
€ 224.000,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 110 m 2
: 330 m 3
: 1968
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Korenbloem 28 te Mijdrecht
€ 545.000,- k.k.

: 90 m 2
: 235 m 3
: 1987
:2

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Hoofdweg 13 te Waverveen
€ 636.000,- k.k.

: 80 m 2
: 200 m 3
: 1994
:2

Ridderschapstraat 27 te Mijdrecht
€ 244.000,- k.k.

Hoofdweg 98-176 te Mijdrecht
€ 189.000,- k.k.

Waterhoen 36 te Mijdrecht
€ 449.000,- k.k.

ZATERDAG 27 MAART 2010 VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

: 170 m 2
: 400 m 3
: 1970
:4

Rechthuislaan 3 te Mijdrecht
€ 287.500,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Klipper 18 te Uithoorn
€ 242.000,- k.k.

GRAAG TOT UW DIENST!

Telefoon: (0297) 250421
E-mail: welkom@kor vermakelaars.nl
Internet: www.kor vermakelaars.nl

: 180 m 2
: 500 m 3
: 1990
:4

Trasmolen 23 te Mijdrecht
€ 424.000,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Irenestraat 3c te Wilnis
€ 500.000,- k.k.

: 168 m 2
: 465 m 3
: 2005
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 180 m 2
: 515 m 3
: 1906 - 1930
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 130 m 2
: 350 m 3
: 1968
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 120 m 2
: 325 m 3
: 1984
:3

: 100 m 2
: 300 m 3
: 1991
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 170 m 2
: 430 m 3
: 2003
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 150 m 2
: 450 m 3
: 1980
:3

: 120 m 2
: 325 m 3
: 1984
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 180 m 2
: 485 m 3
: 1990
:4

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

UUR ZONDER AFSPRAAK BINNEN KIJKEN!

: 100 m 2
: 300 m 3
: 1961
:3

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

: 150 m 2
: 400 m 3
: 1974
:4

15.00

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

UUR EN

: 165 m 2
: 580 m 3
: 1974
:3

Gemeeneland 12 te Vinkeveen
€ 275.000,- k.k.

11.00

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Aan de Molenvliet 9 te Uithoorn
€ 249.000,- k.k.

MAART TUSSEN

: 180 m 2
: 510 m 3
: 2008
:3

Cornelis Beerninckstraat 63 te Mijdrecht
€ 225.000,- k.k.

27

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht
€ 535.000,- k.k.

: 110 m 2
: 325 m 3
: 1960
:4

DEZE WONINGEN KUNT U ZATERDAG

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

De Baan 5 te Wilnis
€ 545.000,- k.k.

: 110 m 2
: 300 m 3
: 1991
:3

Steven van Rumelaerstraat 58 te Mijdrecht
€ 249.942,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

Gemeeneland 11 te Vinkeveen
€ 250.000,- k.k.

: 160 m 2
: 425 m 3
: 1991
:4

Selijnsweg 66 te Waverveen
€ 515.000,- k.k.

Woonoppervlakte
Inhoud woning
Bouwjaar
Aantal slaapkamers

BIJ
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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.

Afgelopen zondag werd de Ronde van het Groene Hart verreden. Zoals
ieder jaar komt deze ronde ook door De Ronde Venen. Omstreeks 14.30 uur
kwamen de eerste rijders aan op de Ing. Enschedeweg en de rotonde bij de
Mijdrechtse Dwarsweg. De finish was in Zoetermeer. foto: willem wagenaar

Dinsdagmiddag rond 16.00 uur heeft de politie twee
mogelijke winkeldieven aangehouden bij Blik op Hout
in Mijdrecht. Medewerkers van de winkel vonden
dat een 34-jarige en 19-jarige man uit Vinkeveen en
Mijdrecht zich verdacht gedroegen en belden 112. Een
van de mannen had iets onder zijn trui gestopt en
toen een medewerker hem hierop aansprak, haalde
hij het onder zijn jas vandaan en liep weg. De politie
kon beide mannen snel aanhouden en heeft procesverbaal tegen het tweetal opgemaakt.
			

foto: peter bakker

Bewoners van
de wijk Westerheul hebben op
de Landelijke
Opschoondag,
zaterdag 20
maart, gezamenlijk de strijd
aangebonden
tegen het zwerfafval.
Op het startsein van wethouder Jacques Dekker
begonnen ruim vijftig vrijwilligers de verspreide
rommel op te rapen en in minicontainers te
gooien. Ondersteund door de scouting en de muzikale begeleiding van Triviant slaagden ze erin om
maar liefst zeven containers te vullen. Westerheul
kan zo weer schoon het voorjaar in!
Afgelopen zaterdag is de voorverkoop gestart van het
AJOC-festival. Een lange rij belangstellenden trotseerde de
regenbuien om een kaartje voor het concert van hun idool te
bemachtigen.
             foto's thijs van uden

Woensdagmiddag jl. werd de brandweer gealarmeerd voor een binnenbrand aan de
Mennonietenbuurt in Amstelhoek. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al
geblust door omstanders. Vermoedelijk hebben onbekenden iets in de brand gestoken
op de begane grond van een nieuwbouwcomplex. Mocht u informatie hebben dan wordt
u verzocht contact op te nemen met de politie op 0900 88 44.     foto peter bakker

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

Fiets- en
voetgangerspaden op
Dukaton Mijdrecht
Op de Dukaton worden voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen gerealiseerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Aanleiding hiervoor zijn
klachten van inwoners en een motie van de gemeenteraad die volgden na
plaatsing van asfaltkussens op de Dukaton. Deze asfaltkussens leverden
onvoorzien veel overlast op voor omwonenden die met hun tuin aan de
Dukaton grenzen. Na bezwaar van de bewoners zijn op aandringen van de
gemeenteraad de kussens uiteindelijk weer verwijderd.
De maatregelen die nu gerealiseerd worden betreffen de aanleg van circa 100
m. voetpad, de ombouw van 185 m. voetpad naar een fiets/voetpad, de aanleg
van circa 150 meter haag of hek, de verbetering van de oversteekplaats bij
Kogger en het opheffen van de snelheidsbeperking. Een van de verzoeken van
de omwonenden betreft een verbod voor vrachtverkeer op de Dukaton. Aan
dit verzoek kan de gemeente niet voldoen. De Dukaton is een belangrijke ontsluitingsweg voor het zuid-westelijk deel van Mijdrecht. De wijken Wickelhof,
Proostdijland Noord, Twistvlied, Hofland Zuid en Hof-land Noord zijn voor
een aanmerkelijk deel afhankelijk van de Dukaton voor de ontsluiting richting
de N201. In het zuidwestelijk deel van Mijdrecht zitten winkelbedrijven en
andere ondernemingen die be-voorraad moeten worden, en ook particulieren
die leveringen ontvangen. Indien de Dukaton wordt afge-sloten, moeten deze
vrachtwagens andere routes nemen, over onveilige wegen met meer risico en
over-last voor anderen tot gevolg.

Oproep voor lokale artiesten en
gezelschappen voor straattheaterfestival De Ronde Venen
Zaterdag 19 juni a.s. staat het dorpscentrum van
Mijdrecht weer op zijn kop want dan staat De Ronde
Venen in het teken van het 18e straattheaterfestival.
Het belooft dit jaar weer een gezellig spektakel te
worden met bijzondere artiesten die u niet vaak zult
tegenkomen op andere festivals. Zij komen met een
bonte mix van straattheater, prachtige steltentheater,
theaterdans, dwaze straatmuzikanten, poppentheater
en acrobatiek naar Mijdrecht.
Het festival onderscheidt zich ook door de actieve inbreng van vele culturele organisaties en artiesten uit De
Ronde Venen en omgeving. In 2009 traden maar liefst
25 groepen uit De Ronde Venen en omgeving op. De festivalorganisatie is voor aankomend festival op zoek naar
lokale culturele organisaties en artiesten die in 2010
een optreden willen verzorgen. Wagenspel door toneelgroepen, zang door koren of duo’s, levende standbeelden,
akoestische muziek, sportdemonstraties, acrobatiek, oneman shows: het is allemaal mogelijk. Een optreden op
het straattheaterfestival is een stuk promotie voor eigen
publiek. De voorwaarden voor deelname zijn: u komt uit
De Ronde Venen of omgeving en u verzorgt een optreden
dat een breed publiek aanspreekt. Een aanmeldingsformulier is te downloaden via de website.
Voor aanmelding (uiterlijk 19 april) of meer informatie:
Theo de Vaal, tel. 06-23226691, e-mail: info@straattheaterdrv.nl of www.straattheaterdrv.nl.

DE GROENE VENEN

Agenda
Toneel

Klucht:‘De familie Bale en… het plooirok mysterie’
Vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart
Tijd 20.00 uur
De Schakel - Wilnis
De Toneelgroep van de Ontmoetingskerk te Wilnis
speelt de klucht: ‘De familie Bale en… het plooirok
mysterie’. Stel je voor, je hebt een razend drukke
week achter de rug, met veel gezeur aan je hoofd, en
je denkt van een rustig weekend te gaan genieten.
Maar helaas… even vergeten dat je schoonmoeder
komt logeren met haar nieuwe vriend. Schoonmoeder
op bezoek is voor de heer des huizes al geen pretje,
maar die vriend van haar zorgt helemaal voor een
zeer onrustig weekend. Dochterlief zal terecht opmerken: ‘Moeder, u valt altijd op de verkeerde mannen!’
Kaarten voor beide voorstellingen zijn verkrijgbaar bij
Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48 in Wilnis. De prijs is € 6,- p.p. De netto-opbrengst van beide
avonden is bestemd voor de kerk.

Sport Evenement
Heel Nederland fietst
Woensdag 31 maart

Stichting Spel en Sport 55 plus en Stichting De Baat
doen gezamenlijk mee aan de recordpoging van Heel
Nederland Fietst. Zo dragen ook de inwoners van
De Ronde Venen hun steentje bij aan de Wereldrecordpoging. 31 maart tussen 12 en 13 uur vindt de
Wereldrecordpoging Heel Nederland Fietst plaats.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en
de Fietsersbond laten op een ludieke manier zien
dat fietsen een gemakkelijke manier is om aan de
dagelijkse dosis 30 minuten bewegen te komen. Ook
u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan deze
wereldrecordpoging. Hoe? Gewoon door op de fiets te
stappen! Stichting Spel en Sport 55 plus verzorgt de
opstapplaats bij de Willisstee in Wilnis en Stichting De
Baat zorgt voor de opstapplaats bij jongerencentrum
Allround, aan de Rondweg in Mijdrecht. Op beide
plekken kunt u starten tussen 12.00 en 12.30 uur. Wij
hebben een leuke route uitgezet die u op papier mee
krijgt. Vervolgens fietst u een half uur door De Ronde
Venen. Onderweg is het natuurlijk gezellig en bij
terugkomst ontvangt u een gezonde attentie.
Voor beide vertrekpunten kunt u zich tot uiterlijk 10
maart 2010 opgeven bij de Servicepunten in Wilnis,
Vinkeveen of Mijdrecht. Dit kan door even langs te
komen, per telefoon 0297-587600 of per e-mail.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.stichtingdebaat.nl of op

www.heelnederlandfietst.nl.
Museum De Ronde Venen zet Militair Landschap
op de kaart…

Nieuwe expositie over
Waterlinies in De Ronde Venen

Vanaf zaterdag 10 april presenteert Museum De
Ronde Venen de nieuwe tijdelijke expositie: Militair
Landschap, waterlinies in De Ronde Venen. In de geschiedenis van Nederland is het water veelal gebruikt
vanuit militair strategisch oogpunt. Deze verdediging
is gebaseerd op het onder water zetten (inunderen) van grote gebieden. Ook het landschap van De
Ronde Venen was hier zeer geschikt voor. De eerste
grootschalige inundatie vond plaats als onderdeel van
de Oude Hollandse Waterlinie in 1672. Maar ook de
Stelling van Amsterdam is een markante waterlinie
in het gebied. Museum De Ronde Venen maakt in
deze bijzondere expositie de structuren en gevolgen
van de linies en inundatiegebieden weer zichtbaar en
tastbaar.
Deze expositie is tot stand gekomen in samenwerking
met NME de Woudreus, IVN De Ronde Venen en
Historische Vereniging De Proosdijlanden.

Expositie Militair Landschap, waterlinies in De Ronde Venen
is te zien vanaf 10 april t/m 30 juni 2010
Museum de Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen
Tel. 0297 262 223, E-mail: info@museumderondevenen.nl
www.museumderondevenen.nl
Geopend van april t/m oktober op woensdag, donderdag en
zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur, in juli en augustus ook op
zondag geopend.

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

Bob & Milly 40 jaar getrouwd

Hoera zoë 10 jaar!

Anita jarig!

Persoonlijk
en zorgvuldig

Gefeliciteerd van
Tess, Pim & Rob

70

70 70 70
70
7
70 0
70 70
24 maart

Jan van Senten

70 jaar

Manon Wellink

35 jaar

Van harte
gefeliciteerd!
John X

Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.
Mijn naam is Sander van der Duin,
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
over alle faciliteiten om een
begrafenis of crematie geheel naar
uw wensen te verzorgen. Vanuit
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand
komt te overlijden, kunnen wij alle
zorg van een begrafenis of een
crematie van u overnemen. Wij zijn
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Dr. Beeker

Voorjaarsmoeheid
Afgelopen zondag zouden we naar de film gaan, dat was tenminste het plan. Uiteindelijk bleek dat de oudste helemaal niet thuis was (geweest) en dat de middelste en de jongste (kinderen dus) samen zouden gaan zwemmen. Kijk, dan ga je je wel oud voelen. Dit is het moment waarop je kinderen hun eigen weg gaan
en als je mazzel hebt, houden ze rekening met je. De laatste weken voelde ik me toch al wat oud, iedere keer als ik thuis kwam viel ik op de bank in slaap en
’s ochtends werd ik wakker met het gevoel dat iemand met de klok had zitten rommelen. Gelukkig klagen mijn patiënten ook over vermoeidheid en algemene malaise (dat is een doktersterm voor algemene lulligheid), het zal dus wel niet aan mij liggen.
Opvallend toch, dat veel mensen op
het zelfde moment met dezelfde
klachten komen, dat kan toch geen
toeval zijn?
In ieder geval werd het met de film
niets, maar bedacht mijn vrouw
dat we met z’n tweeën naar een
museum konden gaan. De kinderen
kan je alleen aan de haren een museum in krijgen, dus dit is wel eens
aangenaam met z’n tweeën.
Ik mocht het zeggen en koos het
Kröller-Müller museum. Ik was
daar tot die tijd nog nooit geweest
en was erg benieuwd naar de collectie, ze hebben er onder andere
een enorme collectie Van Goghs.
Het museum ligt midden in een
gigantisch park en is omgeven door
bossen, het echtpaar woonde zelf in
een groot jachthuis (door Berlage
ontworpen) midden in het park.
Het was mooi weer dus dat kwam
goed uit, maar daar aangekomen
vroeg ik me wel af of mevrouw
Kröller-Müller daar nou echt gelukkig is geweest. Ik vind een bos wel
leuk als de zon schijnt, maar als
het waait en regent is het wat mij
betreft behoorlijk deprimerend.
Intrigerend is dat ze eerst vier kinderen kreeg en toen die wat ouder
waren (net als bij ons dus), is ze
begonnen met verzamelen op een

bijna manische wijze; tussen 1905
en 1922 kocht ze ruim 11.000
kunstwerken... dat zijn er twee per
dag!
De reden dat ik hier over begin is
eigenlijk gerelateerd aan mijn voorjaarsmoeheid, ik kom daar later op
terug. Voorjaarsmoeheid heet in het
‘Amerikaans’ (die Amerikanen hebben er natuurlijk weer een prachtig
acroniem voor bedacht) Seasonal
Affective Disorder en dat is dus
afgekort niet geheel toevallig Sad.
Sad heeft de volgende kenmerken;
- Vermoeidheid
- Veel behoefte aan slaap
- Een verschuiving van het dag
nacht ritme, je wordt steeds
later op de dag echt wakker
- Een verstoord eetpatroon, met
meer inname van zoete dingen
- Somberheid
- Minder behoefte aan sociale
contacten
- Prikkelbaarheid
Nou, gelukkig is het niet allemaal
van toepassing op mij, ik ben gewoon moe en slaperig.
Een duidelijke oorzaak is niet
gevonden, maar we denken dat het
te maken heeft met een gebrek

Hartstichting zoekt collectanten
in De Ronde Venen
Van 11 t/m 17 april 2010 is de
collecteweek van de Nederlandse
Hartstichting. Tijdens deze week
vraagt de Hartstichting financiële
steun voor het bestrijden van harten vaatziekten. Laat uw hart spreken, help ook en word collectant!
Dan strijdt u mee tegen hart- en
vaatziekten.
leder jaar in april gaan bijna 75.000
enthousiaste collectanten op pad

voor de Hartstichting. Zij halen
jaarlijks een enorm bedrag op. In
2009 bedroeg de opbrengst van de
collecte 4,2 miljoen euro. Dit geld
wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van
de kwaliteit van patiëntenzorg en
het geven van voorlichting over een
gezonde leefstijl.
Hart- en vaatziekten hebben een
enorme impact op de samenleving.
Ze zijn een belangrijke doodsoorzaak,

aan daglicht. In onze ogen zit
een 'sensor' voor daglicht. Deze
sensor geeft een signaaltje aan de
hersenen en die hersenen maken
dan bij het ontbreken van daglicht
melatonine. Melatonine is een
hersenhormoon dat je lichaam op
de slaapstand zet: je wordt moe,
suf en ontspannen. Het mechanisme
is mooi, eigenlijk wordt je lichaam
ieder moment van de dag gecalibreerd aan de omstandigheden en
het zou prima werken, ware het
niet dat de hedendaagse mens de
gloeilamp heeft uitgevonden.
Deze lamp zorgt voor licht en daardoor kunnen we werken als het buiten donker is. Vóór die tijd gingen
we gewoon met de kippen op stok
en werkten we als de zon weer was
opgekomen. Probleempje met die
gloeilamp is, dat het de verkeerde
golflengte licht produceert voor de
hersenen. Die denken nog steeds
dat het donker is en produceren
dus vrolijk melatonine. Daar zit je
dus met je lichaam in de slaapmodus, maar je moet wel werken! Nu
maken je hersenen ook nog minder
serotonine aan, want dat hormoon
geeft je een fris en wakker gevoel
en daar heb je niks aan als je
volgens je lijf zou moeten slapen.
Te weinig serotonine maakt mensen

bij vrouwen zelfs doodsoorzaak
nummer één. Jaarlijks sterven zo'n
41.000 Nederlanders door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of
vaatziekte. Hoewel het aantal sterfgevallen afneemt, neemt het aantal
patiënten toe. Op dit moment zijn er
zo'n 1 miljoen hart- en vaatziektepatiënten. Naar verwachting stijgt dit
tot 1,3 miljoen in 2020.
Met een paar uur per jaar collecteren voor de Hartstichting, helpt u de
Hartstichting met haar levensreddende werk. Dit jaar is de collecteweek
van 11 ti m 17 april. Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar:
hartstichtingmijdrecht@gmail.com

Wilnis

Kleding- en speelgoedbeurs op Vlinderbos
Zaterdag 27 maart aanstaande van
09.00 tot 11.00 uur vindt op de
Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis weer de jaarlijkse Kleding- en
Speelgoedbeurs plaats.

Word collectant
Help ons twee uurtjes in de
Hartweek van 11 t/m 17 april 2010.
Meld u aan via de website of bel 070 - 315 55 39.
www.hartstichting.nl

Voor de elfde keer verandert de school
voor één dag in een grote winkel
waar allerlei koopjes te halen zijn. Er
worden naast (tweedehands) kinderkleding (maat 92 t/m 176), (buiten)
speelgoed, boeken, skates, schaatsen,
kinderfietsen en kindercd’s e.d. verkocht. Voor de kinderen is er een video
en kleurhoek.
Van de opbrengst is 60% bestemd
voor de verkopers en 40% voor de
school. Het adres van de school is
Veenweg 117A in Wilnis.

depressief, niet voor niets verhogen
de antidepressieva dit hormoon
kunstmatig. Serotonine wordt door
het lichaam gemaakt uit suikers, en
dus zou je die serotonine wel aan
willen maken en ga je suikers eten
(denkt men).
Wat kun je doen?
-Koop of huur een lamp die de
juiste golflengte licht produceert,
dat heet een daglichtlamp en Philips maakt er bijvoorbeeld één.
-Antidepressieva helpen, maar het
probleem is dat zo’n voorjaarsmoeheid maar kort duurt. Voordat de
medicijnen gaan werken is het
probleem al weer over.
-Sporten helpt, dat werkt zo: je
kunt buiten sporten en daardoor
meer daglicht opdoen, dan voel je
je beter omdat de hersenen minder
melatonine aanmaken. En door
sporten maak je in je hoofd endorfines aan. Die endorfines zijn een
soort van lichaamseigen morfine en
je voelt je daardoor heel goed.
Nou maakt je lichaam ook in
andere gevallen endorfines aan,
voorbeelden zijn; met vrijen (dan
voel je je ook helemaal OK). Of als
je een overwinning behaalt. Maar
veel mensen krijgen ook endorfines

door zich zelf te belonen, bijvoorbeeld door iets te kopen. Zo ontwikkelen zich ook winkelverslavingen
of koopziekten. Door iets aan te
schaffen voel je je goed en dus
blijf je kopen om je goed te voelen,
maar de endorfine prikkel neemt
af naarmate het kopen steeds
meer gewoon wordt en dus moet je
steeds meer en sneller kopen.
En nu liep ik daar op de Veluwe
te denken: die mevrouw KröllerMüller zat daar in dat donkere bos
(veel melatonine), de kinderen
gingen hun eigen gang (weinig
endorfines) dus wat doe je dan? Je
koopt gewoon een schilderijtje en
daarna nog een paar.
Gelukkig is het bij mij na een paar
weken weer over.

Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Reumafonds bedankt regio
Vinkeveen en Waverveen
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de regio Vinkeveen en Waverveen voor de grote inzet en
bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke
collecteweek van 7 tot en met 13 maart 2010 is in Vinkeveen en
Waverveen in totaal een recordbedrag van € 3286,82 opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare ziekte
Reuma zo snel mogelijk de
wereld uithelpen is van groot
belang. Ruim 2,3 miljoen
mensen in Nederland leven met
pijn en beperkingen als gevolg
van reuma of artrose. Bij alles
wat zij doen moeten ze rekening
houden met hun ziekte. En dat
geldt niet alleen voor oudere
mensen: 3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde
jeugd als gevolg van reuma. Zij
kunnen niet vrijuit spelen met
leeftijdsgenoten door pijn en
beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware
medicijngebruik met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt
de levenskwaliteit. Reuma drukt
bovendien op de samenleving
als geheel. Tweederde van
alle reumapatiënten is jonger
dan 65 jaar en behoort tot de
arbeidsbevolking. De lagere
arbeidsproductiviteit als gevolg
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening
kosten circa 13 miljard euro per

jaar. Het feit dat reuma zo veel
mensen direct of indirect treft
is relatief onbekend. Reuma
is een vrij onzichtbare ziekte;
op het eerste gezicht is weinig
merkbaar van de ingrijpende en
verreikende impact ervan.
Steun van iedere Nederlander
nodig
Het Reumafonds is de grootste
financier van wetenschappelijk
reumaonderzoek in Nederland.
Dit is mogelijk mede dankzij
het geld dat met de jaarlijkse
collecte wordt opgehaald. Een
andere zeer belangrijke taak van
het Reumafonds is voorlichting
geven over reuma en leven met
de ziekte. Het fonds vraagt brede
maatschappelijke aandacht voor
de impact van reumatische aandoeningen. Voor deze inspanningen krijgt het Reumafonds geen
overheidssubsidie. De bijdrage
van iedere Nederlander is dan
ook essentieel.

hrsm_adv_water_groen_venen_0310
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

PRIJZEN VANAF € 555.000,– v.o.n.

Oplevering zomer 2010
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VIJF GEBOUWEN MET ELK VIER VILLA-APPARTEMENTEN

Een bijzonder project, zo kun je Waterrijck in de gemeente Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan
hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN DAGEN OP VRIJDAG 2 EN 9 APRIL 2010 VAN 13:00 TOT 15:00 UUR
Route: Noordammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Groene Kikker 21 (tegenover het complex)

Als u op deze dagen verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

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

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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Tweede lustrum voor hét bedrijvenvoetbaltoernooi in De Ronde Venen

Doe mee aan De Ronde Venen
Cup op zaterdag 29 mei a.s.
Het bedrijvenvoetbaltoernooi dat jaarlijks in De Ronde Venen wordt georganiseerd op het terrein van Argon,
beleeft dit jaar de tiende jaargang. Reden voor de organiserende Rotary Club Mijdrecht om een aantal aanpassingen te doen, waardoor het toernooi nòg aantrekkelijker wordt.
De meest in het oog springende verandering is het feit dat er gespeeld
wordt op een half veld (50 meter)
met kleine doelen en teams van zes
spelers en een keeper. “Een half
veld is fysiek minder belastend en je
kunt met kleinere teams volstaan.
Dat maakt deelname voor kleinere
bedrijven aantrekkelijker. Niet elk
bedrijf kan tenslotte een heel elftal
formeren,” aldus Wim van der Laan,
een van de organiserende leden van
de Rotary Club Mijdrecht. “Bovendien stellen we kleine bedrijven in
staat om samen met andere kleine
bedrijven teams te combineren
tot een zevental. Daarmee wordt
de bedrijvenvoetbaldag voor meer
bedrijven bereikbaar.”
De term ‘bedrijven’ moet vooral
breed worden opgevat. Zo ziet Wim
ook mogelijkheden voor teams van
bijvoorbeeld winkeliers of horeca,
al dan niet aangevuld met klanten
of relaties.

troleerd, waardoor we ook zeker
weten dat het geld op de juiste plek
terecht komt,” benadrukt Wim van
der Laan.

Stichting Wees een Kind in Indonesië. “Overigens is het zo dat al
deze goede doelen vanuit De Ronde
Venen worden begeleid en gecon-

Niet alleen òp het veld moet 29
mei een feestdag worden, het hele
Argon terrein wordt feestelijk
aangekleed. Het evenement begint
om 10.00 uur en wordt gelijktijdig
gehouden met de sportdag van
Argon. Hierdoor krijgt de dag meer
het karakter van een familiedag en
dat is ook precies de bedoeling. Er
zijn activiteiten voor de kinderen,
partners en collega's, een supportersfeest met muziek en attracties
en 's avonds is er na afloop van de
prijsuitreiking weer de traditionele
BBQ. Sommige tradities moet je
natuurlijk wèl in ere houden!

Ook het inschrijfgeld is aantrekkelijker geworden. Vorig jaar kostte
deelname nog 2.500 euro per team,
dat is dit jaar verlaagd tot 1.500
euro. Wie een tweede team op de
been brengt betaalt 1.000 euro.
Met dat geld kunnen maar liefst
vier goede doelen worden gesteund;
twee Rondeveense en twee internationale: een moederverwendag
om moeders van gehandicapte
kinderen eens een dagje in de
watten te leggen; een bijdrage aan
het kerstdiner van Soos De Cirkel;
de Stichting Hand Bolivia en de

Collegium Vocale
Consonant zingt
passiemuziek

Atelier De Schuur
exposeert in
De Springbok

Nieuwe expositie in
Gezondheidscentrum
Mijdrecht

Op palmzondag laat het Abcouder
kleinkoor Collegium Vocale Consonant
The Crucifixion van John Stainer
horen. Het is prachtige passiemuziek
met recitatieven en koralen in de
Engelse koortraditie, maar geworteld
in de passiemuziek van J.S. Bach.
Het is een prachtig koorwerk met
orgelbegeleiding en twee solisten.

Sinds 20 maart worden er in De
Springbok, het dorpshuis van De
Hoef, een aantal werken geëxposeerd die zijn gemaakt bij Atelier
de Schuur.
Dit Atelier is een onderdeel van
Thomashuis Zegveld, een woonhuis
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Het atelier is gevestigd
in een oude schuur op het erf en
biedt een werkplek aan acht
kunstenaars met een verstandelijke
beperking.

De permanente expositie van Atelier
de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg 1-3
in Mijdrecht is weer vernieuwd en
biedt een gevarieerd overzicht van
het werk van de leden van het atelier.
Er hangt een veertigtal werken van
diverse leerlingen. Binnen het centrale thema ‘Puur’, tonen de deelnemers
een grote variëteit aan technieken
en onderwerpen. Atelier De Kromme
Mijdrecht (AKM) is een vereniging
van amateurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen en workshops onder
deskundige leiding van professionele
kunstenaars. Dagelijks worden er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier aan de Energieweg 107
in Mijdrecht. Meer informatie over
de activiteiten van AKM vindt men
op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar kan men ook terecht
voor informatie over het lidmaatschap en de mogelijkheden om
cursussen te volgen. De kunstwerken
die thans in het gezondheidscentrum
worden geëxposeerd zijn ook te
bekijken op www.atelierdekrommemijdrecht.exposeert.com.

Collegium Vocale Consonant heeft tien
jaar geleden The Crucifixion al eens
uitgevoerd in Abcoude en Mijdrecht.
Uit een recensie destijds blijkt dat de
toehoorders zich in een monumentale
kathedraal in Engeland waanden.
De koorleden die er toen bij waren
hebben daar goede herinneringen
aan. Onder de muzikale leiding van de
veelzijdige dirigent Bert ´t Hart zal
ook nu een mooie interpretatie met
veel passie worden neergezet.
Het concert vindt plaats op zondag 28
maart 2010 in de RK Kerk, Kerkstraat
23 te Abcoude. Aanvang 15.30 uur,
toegang euro 12,50. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de koorleden en
voor aanvang van het concert.
Telefonisch bestellen kan ook: bij
Hetty Labeur, tel. 0294 232358.

Zij werken in een breed scala van
technieken, op papier of doek met
als favoriete materiaal acrylverf,
gouache en oost-indische inkt. De
geëxposeerde werken zijn ook te
koop. De bedoeling is dan tweemaal
per jaar de werken worden gewisseld.
In De Springbok vindt u ook informatie over de werken en Atelier de
Schuur.

Gekwetter &
gekrabbel
‘Wat interesseert míj het nou
of Anouk moet poepen?’ De
vrouw tegenover me legt een
flinke dosis irritatie in haar stem.
“Eh,” stamel ik verbouwereerd, “dat
interesseert mij ook geen ene fluit.”
Hierna zit het gesprek muurvast.
Ik twitter al een tijd enthousiast,
maar ben toch elke keer weer
verbaasd door de aversie die het
bij sommige mensen oproept. Of de
misverstanden die er over bestaan.
Sociale media zoals Hyves, Facebook
en Twitter vind ik een uitkomst. Jaren
geleden gaf een danslerares bij de
Hint mij de tip om een Hyvespagina
aan te maken als contactpunt voor
mijn leerlingen. Een gouden tip
bleek later. Nadat ik de pagina had
aangemaakt, stroomden de leerlingen
toe die vrienden wilden worden en tot
de dag van vandaag krijg ik elke dag
verzoeken van kinderen om met ze te
gaan Hyven.
Nu is het een belangrijk onderdeel
van mijn Dorpsacademie Mus &
Muzen. Via Hyves stuur ik mijn leerlingen informatie over activiteiten,
plaats een krabbel bij zieke kinderen
of bewonder de vele foto’s die zij
massaal op hun account plaatsen.
Elke week geef ik graffitiles en elke
week, vaak twee keer per week, worden er muurschilderingen gemaakt. Ik
fotografeer die werkstukken, waarna
de muur weer onder een laag latex
verdwijnt om een blanco canvas voor
de volgende groep leerlingen te worden. De foto’s plaats ik op mijn Hyves,
zodat de jonge makers van daar uit
hun foto’s trots op hun eigen pagina
met hun vrienden kunnen delen.
Aan Twitter, een microblog van 140
tekens, begon ik vanwege mijn werkzaamheden voor Christine Boland, de
trendanalyste.
Twitter is daarvoor ideaal: in plaats
van dat ik zelf op zoek moet naar
informatie, komt door het simpelweg
volgen van de ‘juiste’ mensen al het
nieuws vanzelf naar me toe. Ondertussen gebruik ik Twitter voor zoveel
meer. Om te netwerken, vrienden te
maken, als eerste nieuws en nieuwe
muziek te hebben en heel vaak ook
gewoon voor de gezelligheid.
In artistiek opzicht vind ik Twitter
zeer spannend, want ik kan gemaakt
werk heel eenvoudig en snel met veel
mensen delen en zo reacties krijgen.
Door mijn enthousiaste gebabbel
zijn er ondertussen ook een aantal
oudere leerlingen gaan twitteren.

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.

Afgelopen zondag maakten mijn leerlingen en ik een muurschildering bij
Scouting Jan van Speyk te Mijdrecht.
Een deal gesloten op de Beursvloer
met Westhoek Wonen, Scouting
Mijdrecht en de Dorpsacademie. Een
enorme en zeer prestigieuze klus
voor ons, die wij dan ook graag met
de wereld deelden. Vanaf het moment
dat we voor de kale muur stonden
tot het moment dat we moe maar
trots en voldaan het eindresultaat
bekeken, verstuurden ondergetekende en de andere volwassene in de
crew tweets met foto’s via Twitter.
Leerlingen die thuis zaten, ouders en
vreemden leefden de hele dag mee
en –niet onbelangrijk– reageerden
met lof en bemoediging, iets dat ik
weer kon doorgeven aan mijn stoere,
harde werkers.
Honderden mensen volgden ons afgelopen zondag in ons creatieve proces
en toen ik ‘s avonds de reacties nog
eens teruglas, raakte ik ontroerd
door de warmte en hartelijkheid van
al die berichten.
Begrijpt u nu dat ik wel wat beters
te doen heb dan me bezig te houden
met de stoelgang van Anouk?

foto: thijs van uden
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36e Wilnisse Rommelmarkt weer van start
Op zaterdag 8 mei a.s. vanaf 09:30 uur, zal in Wilnis-dorp de jaarlijks
terugkerende rommelmarkt weer georganiseerd worden. De voorbereidingen van deze rommelmarkt zijn in volle gang. Elke dinsdag worden
de voor u overbodige, maar nog wel bruikbare spullen, weer opgehaald.
Het doel
Dit jaar wordt de rommelmarkt georganiseerd voor Stichting Aqua Viva
in Brazilië. De stichting is in 2003
opgestart door oud-Wilnissers Piet en
Johanna Hagen. Op dit moment richt
Aqua Viva zich op de opbouw van het
dorpje Ritapolis, dat 350 kilometer
ten westen van Rio de Janeiro ligt.
Het dorpje is erg arm door grote
werkloosheid. Aqua Viva heeft de
afgelopen jaren veel werk verricht
in Ritapolis, zo is er onder andere
een woonwijk opgezet met achttien
woningen en is er een centrum voor
verslavingszorg gebouwd.
Deze editie van de Wilnisse Rommelmarkt richt zich specifiek op het
opleidingscentrum voor houtbewerking van Aqua Viva. Veel jongeren in
de leeftijd van 14 t/m 18 jaar gaan
in Ritapolis niet naar school. In 2008
is Aqua Viva met dit project gestart,

met als hoofddoel de jongeren bezigheid te geven, maar ook waardering
en erkenning. Doordat jongeren bezig
zijn, gaan zij niet op straat hangen en
zich vergrijpen aan drank of drugs.
Het opleidingscentrum is een groot
succes geworden, zo wordt de opleiding nu aan drie groepen gegeven, in
plaats van een. Vanwege dit succes,
moet er echter een uitbreiding komen
van het aantal lokalen en het materiaal. Met de opbrengst van deze
rommelmarkt kan een groot deel van
deze uitbreiding betaald worden.
Spullen
Een rommelmarkt zonder de bekende ‘rommel’ is niet mogelijk. U
kunt uw overbodige, maar nog wel
bruikbare, spullen opgeven via tel.
06-17124189 (tussen 18:00-20:00)
of via de website van de organisatie,

www.rommelmarktwilnis.nl.

Bedankt...!
Beste Knottersgroep,
Bedankt voor de leuke contacten dit seizoen. Joop, bedankt
voor de koffie en koek en Thea
dank voor de eigengemaakte
soep. Heren van de catering op
20 maart jl.: het smaakte goed
en zag er verzorgd uit. Bedankt
namens iedereen, groetjes
Dory Kooiman.

Graag willen wij iedereen bedanken die na de schokkende
gebeurtenissen van vorige week
met ons hebben meegeleefd. De
warme belangstelling en de grote
hoeveelheid bloemen die we hebben mogen ontvangen hebben ons
veel deugd gedaan. Zeer bedankt!
Juwelencentrum Ed Koek
Mijdrecht

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
Parket Plaza

Alles op het gebied
van vloerbedekking
De naam van het bedrijf wekt de suggestie dat het hier alleen maar om
parket gaat. Tijdens een bezoek aan de ruime showroom en in een gesprek met eigenaar Jacco Broere wordt al snel duidelijk dat het
aanbod vele malen groter is.
door piet van buul

Jacco Broere houdt van hout. “Ik ben
een houtman in hart en nieren. Hout
is een natuurproduct dat oneindig
veel toepassingsmogelijkheden heeft.
Er zijn ook heel veel verschillende
soorten hout en elke houtsoort heeft
zijn eigen uitstraling. Hout is dan ook
een ideaal materiaal om de vloer
mee te bedekken. Parket is mijn
grote liefde,” zegt Jacco. Nadat hij
ruim tien jaar ervaring had opgedaan
bij een groothandel in parket, besloot
Jacco om voor zichzelf te beginnen.
Het is inmiddels al weer elf jaar geleden dat hij met zijn vloerenbedrijf
Parket Plaza begon.
“Die naam lag toen erg voor de hand
omdat de parketvloeren de belangrijkste activiteit was. En het is nog
steeds de kern van mijn bedrijf. We
hebben ons assortiment de laatste
jaren wel uitgebreid naar allerlei
andere vormen van vloerbedekking.
Dat varieert van tapijt en kurk tot
laminaat en pvc. Je kunt het zo gek
niet bedenken of we kunnen het
leveren. In feite leveren we alles
op het gebied van vloerbedekking.
Inmiddels heb ik de steun van een
zestal medewerkers waaronder twee
vaste parketleggers. Er is dus volop
vakmanschap in huis om de klant de
optimale service te bieden.”
Grote variatie
De keuze voor een bepaalde vloerbedekking is heel persoonlijk. Jacco:
“Het gaat er om wat de klant wil.
Belangrijk bij de keuze is de vraag

foto patrick hesse

waar de vloer moet komen en hoe
hij gebruikt gaat worden. Een harde
vloer is makkelijker in onderhoud
en goed schoon te houden. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld tapijt. Je
kunt tegenwoordig onder een parketvloer ook vloerverwarming aan laten
leggen. Het grote voordeel hiervan is
dat hout de warmte veel langer vasthoudt dan bijvoorbeeld een stenen
vloer. Maar eenmaal gekozen voor
parket, is er nog een grote variatie in
houtsoorten, de dikte en de breedte
van de planken en de kleurstelling.
Kortom de hele uitstraling kan nog
sterk verschillen. We hebben hier
vele voorbeelden in ons showroom.
Meestal heeft de klant de productkeuze al wel gemaakt wanneer hij
hier komt. Het gaat er dan vooral om
binnen het assortiment een keuze te
bepalen. De klant moet uiteindelijk
beslissen, maar wij zijn op basis van
onze deskundigheid uiteraard graag
bereid daarin te adviseren.”
Speciaalzaak met lage drempel
“Veel mensen denken dat een speciaalzaak per definitie duurder is dan
bijvoorbeeld een bouwmarkt,”zegt
Jacco. “Dat is een wijdverspreid misverstand dat ik graag de wereld uit
zou willen helpen. Wie zijn drempelvrees opzij zet en bij ons komt kijken,
zal versteld staan van het ruime aanbod en van de gunstige prijzen. En als
extra’s bieden wij ons vakmanschap
in de vorm van een deskundig advies.
Een bezoek aan onze showroom alsmede onze adviezen zijn altijd geheel

Jacco Broere: “De naam Parket Plaza lag voor de hand toen we startten met parketvloeren, maar nu doen we veel meer.”

De showroom van Parket Plaza blijkt
aanzienlijk groter dan je van buiten
zou vermoeden. Op maar liefst 450
vierkante meter kan men vele bekende merken aantreffen. Jacco: “Wij
voeren onder meer Antico Legno
(www.anticolegno.nl), Adler parket
(www.adler-parkett.de), Meister
laminaat en parket (www.meisterweb.
com), Quickstep parket en laminaat
(www.quickstep.com), Steirer parket
(www.steirerparkett.at) en Pargo
laminaat (www.pergo.com).” Uit ervaring weet hij dat steeds meer mensen
al op internet hebben rondgekeken
voordat ze naar de zaak komen.
Daarom noemt hij maar meteen de
website van de betreffende merken
zodat men alvast enige informatie
heeft over de producten die bij Jacco
in de showroom te zien zijn.

en vouwgordijnen. We streven naar
een totaal aanbod voor vloeren en
raamdecoraties.”
Parket Plaza levert ook graag aan de
doe het zelver. Jacco: “Mensen die
zelf hun parketvloer of hun laminaatvloer willen leggen kunnen zeker ook
bij ons terecht. Ons aanbod is meestal
veel gevarieerder en uitgebreider
dan de standaardpakketten elders en
bovendien gunstig geprijsd. En men
krijgt er ook nog eens een deskundig
advies bij.”
Tot de service van het bedrijf hoort
ook renovatie en onderhoud. Na
verloop van tijd kan ook een parketvloer wel een opknapbeurt gebruiken.
Parket Plaza schuurt en repareert
zo nodig de vloer zodat die er weer
als nieuw uit ziet. Ook wanneer men
uitgebouwd heeft en de bestaande
vloer moet worden uitgebreid, kan er
een bijpassend stuk bijgelegd worden
zodat het totaal er weer als één
geheel uitziet.

Parket Plaza heeft het assortiment
vorig jaar uitgebreid met binnenzonwering. “Wij leveren nu ook horizontale en verticale lamellen, Luxaflex

Milieuvriendelijk
Voor Jacco Broere zijn de milieuaspecten die verbonden zijn aan het
gebruik van hout heel belangrijk.

vrijblijvend. Het is dus echt onzin om
te denken dat je bij een speciaalzaak
duurder uit zou zijn.”

“Natuurlijk wil ik ook dat het milieu
niet ten gronde gaat aan onoordeelkundig gebruik van allerlei soorten
hout. Daarom verwerken wij ook
alleen maar hout met het FSC
keurmerk. Het meeste hout dat wij
verwerken komt uit productiebossen
in Europa. Er is tegenwoordig zelfs
al FSC gecertificeerd laminaat. En je
kunt door allerlei bewerkingsprocessen jong hout ook heel oud maken.
We hebben daar in onze showroom
ook voorbeelden van. Wanneer je dat
hout ziet lijkt het echt al wel honderd
jaar oud, terwijl het in feite alleen
maar oud gemaakt is. Maar zo zie je
dat hout vele toepassingsmogelijkheden biedt en dat je er dus heel veel
mee kunt doen.”

Parket Plaza is gevestigd aan de Constructieweg 96c in Mijdrecht,
telefoon 0297 25 42 25. De showroom
is van dinsdag tot en met zaterdag
open van 10.00 tot 17.00 uur. Het is ook
mogelijk om telefonisch een afspraak
te maken met Jacco voor een bezoek
op een ander tijdstip. Voor informatie
kan men ook terecht op
www.parketplaza.nl.

Camerabewaking voor bedrijventerrein Mijdrecht

VIB bijeen over turnaround management

Tijdens de Management Sociëteit
voor leden van de bedrijvenvereniging VIB hield Dr. Jan Adriaanse,
partner bij Solvensys en als hoofddocent verbonden aan het Centrum
voor Bedrijfswetenschappen van de
Universiteit Leiden, een boeiend en
interactief betoog over turnaround
management als stuurelement in tijden van crisis. Van de bedrijven die in
een crisis belanden, is dat in ca. 91%
van de gevallen door eigen toedoen
en gemiddeld wordt 16 maanden te
laat ingegrepen. Turnaround management is een managementinstrument
om het tij te keren, en de Rondeveense ondernemers kregen hiervoor veel
praktische tips aangereikt.

Met de overhandiging van een cheque van het Rabo Dichtbijfonds aan
de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen is
maandagmiddag jl. op symbolische wijze het startschot gegeven voor
de aanleg van camerabewaking op het bedrijventerrein van Mijdrecht.
Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van bedrijvenbelangenvereniging VIB op het gemeentehuis van De Ronde Venen.
tekst en foto rob isaacs

Zeven vaste en zes bewegende
camera's gaan straks de uitvalswegen
van het terrein bewaken. Dat blijkt
nodig, want de verwachting is dat de
criminaliteit de komende jaren zal
toenemen, nu winkels steeds minder
contant geld in huis hebben. Het
dievengilde zal de aandacht verleggen naar bedrijventerreinen, zo is de
verwachting. Feit is wel, dat in 2009
het aantal inbraken voor het eerst
in enkele jaren weer is toegenomen.
Men hoopt dat van de camerabewaking vooral een preventieve werking
uitgaat, naast een verhoging van de
pakkans.
Zeven jaar geleden heeft een aantal
partijen de handen ineen geslagen

om te komen tot integrale veiligheid
op het bedrijventerrein: gemeente,
politie, brandweer, bedrijvenbelangenvereniging VIB en de Kamer van
Koophandel Utrecht. Gezamenlijk
richtten zij de Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen De Ronde Venen
op. Voorzitter van het dagelijks
betsuur van de SBB Ruud van Dijk,
is verheugd dat nu het startschot kan
worden gegeven. “De aanschafkosten van het systeem, 180.000 euro,
worden gedekt door gemeente en
provincie. De ondernemers moeten
gezamenlijk de exploitatiekosten van
35.000 euro per jaar ophoesten. De
Rabobank heeft uit het Dichtbijfonds
een donatie van 17.500 euro gedaan,
waarmee de helft van de exploitatie-

V.l.n.r. wethouder Bram Rosendaal, Ruud van Dijk (SBB en VIB) en Ruud van der
Vliet (Rabobank Rijn en Veenstromen).
kosten gedekt zijn. De andere helft
moet nu van de ondernemers komen.”
Bij het uitreiken van de cheque wond
Algemeen Directeur Ruud van der
Vliet van Rabobank Rijn en Veenstromen er geen doekjes om, dat
het eigenlijk te gek voor woorden is,
dat de overheid niet in staat is om
bedrijventerreinen te beveiligen en
de financiering hiervan ook nog eens

op de schouders van de ondernemers
legt. “Maar het is duidelijk dat er de
komende jaren geen politieondersteuning bij komt en dus moeten we
wel. We hebben als bank een stevige
positie op het bedrijventerrein en
dat schept verantwoordelijkheid.
Die nemen we graag door voor een
periode van drie jaar een deel van de
exploitatiekosten te garanderen.”
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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.
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Antoon Vermeij (Fiat)
krijgt boek uitgereikt
Zaterdag 20 maart jl. werd in Partycentrum de Meijert in Mijdrecht,
tijdens een feestelijke aangelegenheid, aan Antoon Vermeij van Fiat
Vermeij uit Uithoorn een boek
uitgereikt.
In dit boek staat de geschiedenis van
het bedrijf en veel oud materiaal van
Fiat uit de periode 1961-2009. In
1961 is de heer A.J.Vermeij Sr op
het Zijdelveld in Uithoorn van start
gegaan met een automobielbedrijf.
In de beginjaren werden alle merken
auto’s gerepareerd. In 1965 werd
het bedrijf sub-dealer van Fiat en in
1968 hoofddealer. In dat zelfde jaar
ging Antoon, toen 19 jaar oud, bij zijn
vader werken. Rond dat tijdstip ging
het bedrijf naar een groter pand in
Uithoorn aan de Amsteldijk. Antoon
ging in eerste instantie als monteur
aan de slag, maar al snel nam hij
het onderdelen magazijn onder zijn
hoede. In 1979 werd het bedrijf overgenomen door Jos en Wim Vermeij
en vond er weer een verhuizing plaats
en wel naar de Anton Phillipsweg in
Uithoorn. Dit is de locatie waar het
bedrijf thans nog gevestigd is. In deze
periode van 49 jaar is er natuurlijk
veel de revue gepasseerd. Er werden
diverse prijzen binnengehaald door de
medewerkers van het bedrijf. Antoon
heeft hier ook een grote bijdrage aan
geleverd door o.a. het winnen van de
Gouden Sleutel, de zeer gewaardeerde prestigieuze prijs voor de beste
Fiat dealer van Europa. Ook wist hij
en zijn collega’s in de Mobil 1 Indoor
Kart Competitie diverse keren finale
plaatsen te behalen.
Directeur Jos Vermeij heeft in al
die jaren veel aan sportsponsoring
gedaan waarin Antoon ook vaak een
grote bijdrage had. Zo was het bedrijf
jaren betrokken bij het bedrijfsvoetbal in Uithoorn, het zaalvoetbalteam,
Fiat Vermeij Zaalvoetbaltoernooi,
het zaterdag voetbalteam van de
Legmeervogels de Tictiekboys en
het schaatsteam VOO. VOO, te weten
“Vrienden Onder Ons” is een vaste
groep vrienden die vele jaren naar
Techendorf (Oostenrijk) gingen om
aldaar deel te nemen aan de 200 km
schaatsmarathon in het geel zwarte
tricot van Fiat Vermeij. Hun verblijfplaats was duidelijk herkenbaar aan
de Fiat Vermeij vlag.
In januari van dit jaar heeft Jos
Vermeij het stokje overgedragen
aan Theo van Kouwen van de van
Kouwen Groep. Antoon voorziet bij
deze nieuwe werkgever nog steeds
cliënten en relaties van de benodigde
Fiat onderdelen.

Titel: Liefdesbrieven
Auteur: Katie Fforde
‘Een lekker-weg-lees-boek! Het
vijftiende boek van Katie Fforde
gaat over een jonge vrouw, Laura
Horsely. Wanneer de boekhandel
waarin ze werkt sluit, besluit ze
mee te helpen met het organiseren van een literair festival.
Tijdens de organisatie van dat festival verloopt niet alles vlekkeloos
en moet Laura ervoor zorgen dat
de felbegeerde schrijver Dermot
Flynn aanwezig zal zijn. Hij heeft
momenteel last van een writersblock en heeft totaal geen inspiratie. Totdat hij Laura ontmoet... In
dit boek wordt een mooi liefdesverhaal beschreven, in combinatie
met een goede dosis humor. Dit
zorgt ervoor dat je moeiteloos het
boek in één keer uit leest!’
gelezen door angela veerhuis

Kikker en een heel bijzondere dag			
Max Velthuijs		
(prentenboek)

Kikker zat
aan het
ontbijt. Dit
wordt een
bijzondere dag,
dacht hij
opgewekt.
Haas had
het gisteren nog gezegd. Maar
wat er zo bijzonder aan was, dat
wist Kikker niet. Hij vroeg het aan
zijn vriendjes. ‘Vrijdag, geloof ik,’
zei Eend. ‘Wasdag,’ zei Varkentje.
Maar dát bedoelde Haas niet...
Ken je Kikker en zijn vriendjes al?
Haas die altijd alles weet, Varkentje die zulke lekkere taarten bakt,
slimme Rat die voor niemand bang
is en eend die zoveel van Kikker
houdt... Die gevoelige, vrolijke,
soms verdrietige, dappere Kikker… Sinds maandag 21 maart jl.
is het Kikkertiendaagse. Scholen,
bibliotheken, kinderdagverblijven
en boekhandels besteden extra
aandacht aan de razend populaire
Kikker.
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Dijkshoorn			
Nico Dijkshoorn 		
(verhalenbundel)

Als er iemand is in Nederland
die sneller
schrijft dan
zijn eigen
schaduw,
is het Nico
Dijkshoorn:
columns (de
Volkskrant,
Voetbal
International, De Pers, nu.nl), verhalen,
gedichten, romans. En daarnaast
staat hij minstens drie keer per
week op een podium, alleen, of met
de mannen en vrouwen van Hard

Vrouwending
Wij vrouwen vinden het erg gezellig
om regelmatig met onze vriendinnen
af te spreken. Elkaar bijkletsen over
de laatste roddels, shoppen totdat we
er bij neervallen en iets drinken op
het terras. De ene keer lekker naar
een café voor een witte wijn en een
portie bitterballen, de andere keer
tussen de middag lunchen of
’s avonds naar de bioscoop voor een
heerlijke, kleffe, tranentrekkende

romantische comedy met grote bakken popcorn en ijs. In Engeland hebben ze zo’n eigen eet en drinkritueel
om met vrienden en vriendinnen bij
te kletsen! Nee, geen ordinaire fish
& chips uit een oude krant of vette
worst met bonen in tomatensaus, het
is iets chiques en wij vrouwen vinden
het heerlijk om dat af en toe eens te
doen…een High Tea.
De High Tea is ontstaan in 1840.
De 7e hertogin van Bedfort, Anna
genaamd, kreeg rond 4 uur in de
middag plotseling erge trek en kon
niet meer wachten tot het diner. De
bedienden kwamen met hapjes en
verschillende soorten thee aanzetten. De mensen van stand hoorden
van dit voorval en besloten dit na
te doen. Het werd een echte trend.
Nog steeds bestaat deze traditie in
Engeland.
In Engeland heb je de High Tea en
een Afternoon Tea. Een Engelse

gras of de Hank Five. Daar leest hij
zijn stukken over boezemvriend Van
Gaal, zijn belevenissen in Paradiso
of de publieksfavoriet ‘Het molletje’. Op z’n minst hilarisch, ontroerend, hard, echt, kortom: vintage
Dijkshoorn. In Dijkshoorn zijn nu
de allerbeste verhalen, columns en
reportages verzameld.

3

De zwarte legende van de
familie Mencía		
Javier Yanes 		

(vertaalde literaire roman)
Als de Madrileense journalist Curro Mencía
ontdekt dat
het oude familiehuis van
zijn jeugd te
koop staat,
breekt er iets
in hem. Lux
Domini is
het geboortehuis van
zijn grootmoeder Uke, die er
een stormachtige liefdesaffaire
beleefde met de Schotse avonturier Hamish, van wie zij zwanger
raakte en die vervolgens spoorloos
uit haar leven verdween. Ondanks
zijn vaders afkeer tegen zijn
verwekker, deze excentrieke Schot
die hem vóór zijn geboorte al in de
steek liet, kruipt Curro’s journalistenbloed waar het niet gaan kan en
besluit hij op zoek te gaan naar het
ware verhaal achter de vader van
zijn vader. In de voetsporen van
Hamish reist Curro naar het hart
van donker Kenia. Daar ontmoet
hij tal van kleurrijke personen,
die hem belangrijke aanwijzingen
kunnen geven over het turbulente
verleden van zijn grootvader. Ook
bezoekt hij onvergetelijke plekken
en spreekt hij met ooggetuigen van
Kenia’s recente geschiedenis; de
slachtoffers van de verschrikkelijke
Mau-Mau-terreur. En dan vindt hij
eindelijk - diep in de binnenlanden - de antwoorden waar hij naar
zoekt...

“High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Deze bestaat uit
3 gangen van voedzame, hartige gerechten en zoete lekkernijen, geserveerd met verschillende theesoorten
en vruchtendranken. Een “Afternoon
Tea” wordt meestal later in de middag gegeten en bestaat meestal uit
alleen maar zoete gerechten, zoals
vruchtentaartjes, gebakjes, chocolade bonbons en slagroom. Heel lekker,
maar niet zo heel gezond!
Zoals met alle buitenlandse tradities
het geval is, is ook deze overgewaaid
naar Nederland. In Nederland doen
we een High Tea zoals de Engelse
variant dat voorschrijft. We beginnen
met hartige sandwiches, bijvoorbeeld
met zalm en kip. Daarna iets dat
echt niet mag ontbreken: namelijk
scones met clotted cream en
marmelade of jam, en dan iets zoets,
zoals taartjes, muffins, brownies of
bonbonnetjes. En dan de thee, deze

4

De zielenbreker 		
Sebastian Fitzek (thriller)

Drie jonge, levenslustige vrouwen
verdwijnen spoorloos. ‘De Zielenbreker’, zoals hij in de media wordt
genoemd, heeft slechts een week
nodig om hun levens te verwoesten.
Daarna worden ze teruggevonden
met een raadselachtig briefje in
hun handen geklemd – ongedeerd,
maar psychisch gebroken. Dan
stoppen de ontvoeringen even plotseling als ze zijn begonnen. Kort
voor Kerstmis wordt de Zielenbreker weer actief, uitgerekend in de
Teufelsbergkliniek, een instelling
voor psychiatrische zorg. De artsen
moeten ontzet concluderen dat ze
hem ongemerkt hebben binnengelaten. Maar is hij een van de
medewerkers, of is hij een patiënt?
Door een sneeuwstorm raakt
de Teufelsbergkliniek volledig
geïsoleerd van de buitenwereld.
Vertwijfeld proberen de bewoners
en medewerkers elkaar te beschermen tegen het kwaad, maar in een
ijzingwekkende nachtelijke apotheose laat de Zielenbreker zien dat
er geen ontsnapping mogelijk is.

5

Edelachtbare 		
Jaume Cabré 		
(vertaalde literaire roman)

Het jaar 1799 loopt ten einde en
de voorname lieden van Barcelona
maken zich op voor een spetterende eeuwwisseling. De president
van het koninklijk gerechtshof,
edelachtbare don Rafel Massó i
Pujades, constateert dat hij op
het hoogtepunt van zijn carrière
staat. Zijn leven neemt echter een
onverwachte koers wanneer een
Franse zangeres wordt vermoord
en er bij de verdachte papieren
gevonden worden die don Rafel
kunnen compromitteren. Doorgaans
nauwelijks geïnteresseerd in zijn
ambtelijke zaken, regelt don Rafel
de onmiddellijke veroordeling van
de verdachte. Terwijl don Rafel zich
al veilig waant, duikt zijn verleden
- waarvan hij meende dat het diep
genoeg in de vergetelheid was gezonken - echter op andere plekken
weer op.

moet altijd aangepast worden aan
hetgeen dat word gegeten. Combineer sandwiches of de ‘hartige’
maaltijden met een groene thee
zoals Jasmijnthee, dit breekt de
vetten van het eten af en zorgt voor
een mooie smaak! Een rooibos of
zwarte (smaakjes) thee is een goede
combinatie met de taartjes en alle
andere zoete lekkernijen.
Ik krijg trek! Ik ga meteen mijn
vriendinnen bellen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Patrick Hesse waant zich als God in Frankrijk

Vive la France, Vive Minevitus!

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

Restaurant Minevitus
Nieuwstad 32
1381 CC Weesp
tel/fax: 0294 413 529
info@minevitus.nl
www.minevitus.nl
Keuken geopend:
dinsdag t/m vrijdag
van 12:00 tot 14:00 uur
dinsdag t/m zaterdag
vanaf 18:00 uur
zondag en maandag alleen op
afspraak

Van mijn woonplaats Vinkeveen is het maar een kleine 20 minuten rijden naar Weesp. Hier
ben ik te gast bij Restaurant Minevitus, naar eigen zeggen ‘een modern restaurant in een oud
jasje’. Je vindt er een moderne keuken, waar wordt gekookt vanuit de traditionele Franse
cuisine. Authentieke gerechten uit de streekkeuken worden met veel creativiteit vertaald tot
moderne gerechten, waarbij de authenticiteit bewaard blijft. Dit belooft veel goeds. Iedereen
die Frankrijk heeft bezocht heeft wel een verhaal van een klein restaurant ergens in een
steegje, waar de mensen gastvrij zijn en waar je overdonderd lekker kunt eten. In het centrum van Weesp kan ik mijn auto aan de Nieuwstad zonder problemen aan de gezellige kade
kwijt en moet ik bij nr. 32 het steegje in voor de ingang.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik word warm onthaald door mijn
gastvrouw voor vanavond, Angelique, en neem plaats aan een van de
tafels in dit supergezellige etablissement. Het is niet groot, maar juist
huiskamer-knus. Ik voel me oprecht
een gast en maak snel kennis met
Vitus Senior, de rustige vriendelijke
eigenaar. In overleg met hem besluit
ik voor het ‘Menu Surprise’ te gaan
en geef daarmee de chef-kok carte
blanche.
Ik krijg een heerlijke amuse in de
vorm van Rucola, kikkererwten en
gerookte zalm, warm geserveerd. De
liefde voor Frankrijk is hier werkelijk
tot in de finesses doorgevoerd; oude
reclames en veel Franse curiosa vullen het interieur van het restaurant.
Op de achtergrond hoor ik de zoetgevooisde stem van Charles Aznavour.
Het plaatje is compleet en als ik naar
buiten kijk, waan ik me in Frankrijk
en is de stadsgracht veranderd in de
Seine...
Angelique schenkt een heerlijke bio-

logische witte wijn in, een Sauvignon
uit 2006, die een frisse start van een
bijzondere eerste gang markeert:
rauw gemarineerde en kort gebakken Coquilles St.Jaques, beenham,
balsamicouitjes, crapeaudine biet,
avocado met Marie-Brizard en amandelnougat.
Wauw, wat een smaaksensatie. De
ingrediënten zijn zorgvuldig bij elkaar
gezocht en Chef-kok Minevitus junior
is niet over een nacht ijs gegaan bij
het samenstellen. Hier is een top
chef aan het werk. Bij de tweede
gang maak ik kennis met deze uiterst
vriendelijke en aimabele Vity, bij wie
de liefde voor het kookvak werkelijk
tot in de poriën zit.
Met gepaste trots licht hij het gerecht
toe: In olijfolie gebakken wilde
zeebaars, langzaam gegaard onder de
warmtelamp, met wilde knoflookspinazie, een mousseline van charlotteaardappel, Baincetti truffel met
gestoofde kokkels en eigen Crème.
Wederom de spijker op de kop, niks
Franse slag! Angelique schenkt bij dit
gerecht een witte Limoux Minevitus
wijn.
In één woord: verrukkelijk. Oftewel:
‘Délicieux’!
Terwijl het restaurant vol druppelt
met zonder twijfel veel vaste gasten
(er wordt gekust en de ontmoeting is
een feest van herkenning), is het
inmiddels tijd voor de volgende gang:
een Palet van de Ronde Hoep lam:
zowel zadel als rib, buik en haasje
met eigen jus met Luques olijfjes,
tomaat, kikkererwten en lentegroenten met gefrituurde polenta. Bij dit

OEKZ
PARTYCENTRUM

Voortgang werkzaamheden nieuwe zwembad
De oproep aan inwoners van de gemeente om mee te denken over de
naam voor het nieuwe zwembad heeft meer dan vierhonderd suggesties opgeleverd. Een geweldige bijdrage die laat zien dat veel inwoners
van De Ronde Venen betrokken zijn bij de komst van het nieuwe
zwembad! De jury gaat zich binnenkort beraden over de naam, die
tijdens de opening van het zwembad officieel onthuld wordt.

"vakmanschap is
meesterschap"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Verder verloopt de bouw van het
nieuwe zwembad zeer voortvarend
en naderen de bouwwerkzaamheden
hun einde. Op dit moment is men druk
bezig met de afwerking van de binnenkant van het zwembad en wordt
er hard gewerkt aan de bestrating.
De inrichting van de buitenruimte is
daarna aan de beurt. Zoals het er nu
naar uitziet vindt eind juni de officiële
opening plaats en kan er halverwege juni in het nieuwe bad worden
gezwommen.
De exploitant van het nieuwe zwembad Optisport heeft inmiddels contact
gehad met veel gebruikers (vereni-

gingen, doelgroepen, recreatief/
banenzwemmen van zowel Blijdrecht
als het Veenbad). Ook is er een
oplossing gevonden voor het zwemmen voor de allochtone vrouwen. De
vertegenwoordigsters van deze groep
vrouwen hebben samen met de wethouder een bezoek gebracht aan het
zwembad en zijn blij met de bedachte
oplossing.
Zodra de officiële opening vastgesteld is, evenals de datum waarop het
nieuwe zwembad in gebruik wordt
genomen en de baden Blijdrecht en
het Veenbad sluiten, wordt u hierover
geïnformeerd.

gerecht drink ik
een rode Limoux
uit 2003. Het
boterzachte vlees
is van geweldige
kwaliteit en het
gerecht is wederom bijzonder.
Aan de tafel
naast mij blijkt
een van de dames
jarig. Dit is haar ultieme verjaardagfeest en ik begrijp precies waarom.
Als pièce de résistence komt Vity junior met het nagerecht: Clafoutis van
appel, appelstroop, 3x kaneel, crème
Normande met Calvados en roomijs
met Madagaskarvanille op basis van
rauwe melk.
Ook het nagerecht heeft me uitstekend gesmaakt. Tijdens het gezellige
natafelen met Vity Junior en Senior
genietend van een espresso wijst
men mij nog op de mogelijkheid
van Private Dining aan de Chef ’s
Table. Op de eerste verdieping kunt
u geheel privé dineren, waarbij de
Chef uw gastheer is. Met een groep
tot ca. 12 personen serveert hij u een
schitterend zevengangen menu met
bijpassende wijnen, water op tafel en
koffie en verzorgt hij een compleet
avondje uit. U mag hem op de vingers
kijken, vragen stellen, etc. of hem
een wijntje aanbieden. Erg leuk lijkt
me. Na een vriendelijk afscheid ga ik
weer op huis aan.
Mijn conclusie is misschien wel een
open deur, maar zeker niet minder
waar: bij Minevitus voel je je als God
in Frankrijk...
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Hobbyfotografe Roos Uithol

Creatief met de natuur
Er zijn mensen die niets aan het toeval overlaten, maar Roos brengt het niets dan goeds. Menig hobbyfotograaf met jarenlange ervaring kan er alleen maar van dromen en de 16-jarige Roos Uithol heeft het al voor
elkaar: ze mag haar mooiste natuurfoto’s tentoonstellen. In het gemeentehuis van Mijdrecht nog wel! Roos:
“Mijn foto’s zijn vaak gebaseerd op toeval: ik loop er gewoon tegenaan.”
door valérie sambrink sanderink

Roos: “Het begon allemaal vorig
jaar bij ons vakantiehuisje in
Beekbergen. Mijn broer maakte
hier altijd foto’s. Niet heel professioneel hoor, maar met een klein
digitaal cameraatje. Ik keek dat zo
aan en dacht: dat kan ik ook wel! Ik
maakte die vakantie allemaal foto’s
van vogels en bloemen en begon
er echt lol in te krijgen. Daarna
maakte ik ook buiten de vakanties
om foto’s, nog steeds met die kleine
digitale camera. In de zomer van
2009 hadden mijn ouders een verrassing voor me. Ze hadden geld
gespaard en ik mocht dit gebruiken
om een mooie camera te kopen.
Wat was ik daar blij mee! Vooral
omdat we een paar weken later op
vakantie gingen naar het Engelse
Cornwall en daar kun je heel erg
mooie foto’s maken.”
Natuurlijke schoonheid
“Ik fotografeer nu vooral de natuur,
dus bloemen, padden, vogels en andere dieren. Die dieren en bloemen
moeten wel mooi zijn, een schoonheid bevatten. Ja, zelfs een lelijk
dier als een pad kan er mooi bij zitten. Meestal zie ik de objecten voor
een mooie foto per toeval, dan loop
ik er gewoon tegenaan! Ik zie snel
kleine dingen en als kind al liep in
mijn hoofd op de grond gericht. Een
goed voorbeeld hiervan is de foto
van een lieveheersbeestje in een
bloem. Ik zag dat lieveheersbeestje
in de tuin en vond de kleuren en de
belichting zo mooi, daar moest ik
een foto van maken! Ik rende naar
boven om mijn camera te pakken
en legde het vast. Op die foto heb
ik later veel leuke reacties gekregen. Net als op mijn andere foto’s.
Grappig, want naar de onderwerpen
hoef ik nooit te zoeken.”
Maar Roos weet natuurlijk wel
als ieder ander dat er met sneeuw
mooie foto’s geschoten kunnen

- foto patrick hesse

worden. “Toen het deze winter
voor het eerst in tijden weer eens
gesneeuwd had, trok ik er samen
met mijn moeder en mijn camera
op uit. Ik durf het na al die sneeuwval van de afgelopen winter bijna
niet te zeggen, maar we hebben in
Nederland niet zo vaak sneeuw. Ik
greep mijn kans, want die besneeuwde bomen vind ik zelf echt
prachtig om te zien. Ik kwam twee
in elkaar verstrengelde zwanen
tegen en maakte hier een foto van.
Daarnaast zag ik een takje van een
boom met daarop een beetje van
die witte massa. Dat takje leek erg
op een lepeltje, dus dat was net
een lepeltje met sneeuw. Echt heel
mooi om te zien! Ik maakte er een
foto van en zette deze op de computer. Op het computerscherm is de
foto wat groter en wat bleek? Je
ziet zelfs een rechtopstaand kristalletje op de foto! Mooi, toch?.”
Scherp en eerlijk
Naast die natuurlijke schoonheid
vindt Roos vooral de scherpte van
een foto heel erg belangrijk. “Ik
maak meestal foto’s vanuit allerlei
verschillende hoeken. Daarna zet
ik de foto’s op de computer en haal
ik de mooiste eruit. Scherpte is
voor mij daarbij het belangrijkste
criterium. Als een foto ook maar
een beetje wazig is, vind ik het al
helemaal niks. Dan gooi ik hem zo
weg! Met het programma Adobe
Lightroom kan ik de foto’s een klein
beetje bewerken. Dat wil zeggen
dat ik de kleuren iets kan veranderen. Het fotobewerkingsprogramma
Photoshop gebruik ik niet. Eerlijk
gezegd zou ik niet eens weten hoe
dat werkt. Maar ik vind ook dat ik
het niet kan maken om mijn foto’s
zo erg te bewerken. Zo kan iedereen wel mooie foto’s maken. Niet
dat ik er fel op tegen ben, maar
ik zal dat programma zelf niet
gebruiken.”

Creative Nature
Vanaf 6 april zijn de foto’s van
Roos gedurende twee maanden
in het Gemeentehuis in Mijdrecht
te bewonderen. De komst van
deze expositie genaamd ‘Creative
Nature’ heeft ze eigenlijk te danken
aan haar moeder. “Mijn moeder zag
in De Groene Venen een oproepje
voor een fotowedstrijd en vond dat
ik daaraan mee moest doen. Ik
zag dat eerst niet zo zitten, maar
uiteindelijk heeft ze me toch over
kunnen halen. Ik wilde wel dat ze
de foto’s dan op haar naam zou
inzenden en niet op de mijne. Ik
vond de belangstelling niet echt
nodig. De deadline voor de inschrijving van de wedstrijd was ineens
wel erg dichtbij gekomen en mijn
moeder stuurde snel een mailtje.
Daarbij maakte ze een foutje bij
het intypen van het e-mailadres.
Ze had de mail niet naar de krant
De Groene Venen gestuurd, maar
naar het PR-bureau van De Ronde
Venen. Die wisten natuurlijk niets
van een wedstrijd, maar ze vonden
mijn foto’s wel erg mooi. Ze boden
me aan om een expositie in het
gemeentehuis te houden. Ik heb er
even over nagedacht en heb vervolgens ‘ja’ gezegd.”
Dinsdag 6 april, dat is al snel! Dat
betekent dat de voorbereidingen
volop van start zijn gegaan. Roos:
“Ik heb de foto’s voor de expositie
al uitgezocht. Dat was een heel
karwei, want ik moet ook kiezen
welke formaten de foto’s krijgen én
bij iedere foto moet een passende
fotolijst en passe-partout gezocht
worden. Mijn ouders en ik hebben
daarom urenlang door de winkel
gewandeld. Telkens van het fotoapparaat naar de afdeling met de
fotolijsten en weer terug. Die foto’s
en fotolijsten vragen om een flinke
investering, daarom probeer ik mijn
foto’s bij die expositie te verkopen.

Wie de expositie bezoekt, kan een
visitekaartje van mij meepakken.
Niet dat ik van fotograferen, mijn
beroep wil maken hoor. Fotograferen is meer een uit de hand gelopen
hobby. Ik heb nog geen idee wat
ik uiteindelijk wil worden,” zegt
de bescheiden Roos. Maar een
toekomst vol creativiteit zit er dik
in, want voor een leven zonder
fotografie is Roos ‘toevallig’ veel te
goed!
Wilt u de foto’s van Roos Uithol
graag bekijken? Dat kan vanaf 6
april 2010. Vraag bij de receptie
van het gemeentehuis in Mijdrecht om haar expositie ‘Creative
Nature’. Zij brengen u er graag
naartoe.

20:00 - 22.00
22:00 - 00.00

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

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
(herhaling)
Non Stop Hit Mix

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
       
Jim Clarke

Goedemiddag met Goedemiddag met   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

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

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

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

22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
& Rock Songs

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Tijdens de feestdagen in het
voorjaar zijn de vestigingen van
de Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen gesloten op:
• De avond van Goede Vrijdag,
2 april (vrijdagmiddag 2 april
is de bibliotheek gewoon 		
geopend tot 17.00 uur)
• 2e Paasdag, maandag 5 april
• Koninginnedag, vrijdag 30 april
• De avond van dodenherdenking,
dinsdag 4 mei (‘s middag 4 mei
is de bibliotheek geopend tot
17.00 uur)
• Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei
• Hemelvaartsdag, donderdag 13
mei
• Tweede Pinksterdag, maandag
24 mei
U kunt materialen wel ten alle
tijden inleveren via de inleverbrievenbus.

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

De bibliotheek tijdens
de feestdagen in het
voorjaar

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

In 2TheSport deze week: Marcus de

Jong en John Groenewegen: Argon
en CSW , het golfpark breidt uit, de
BVCM topscorerslijst en natuurlijk
het laatste sportnieuws uit
De Ronde Venen.

Deze week in 2ThePoint: een reportage van de Sterrenkijkdagen, een
verslag van de voorstelling van
toneelvereniging OKK in de Meijert
en leuk cadeau voor de 100 jarige
Scouting.
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De Club van… Wilma de Vries

De uitstraling is de kracht van De Rovenians
Gospelkoor De Rovenians heeft meerdere cd-tjes uitgebracht. Dat geeft
wel een aardig beeld van het koor, vindt Wilma de Vries. Maar volgens haar
kun je beter naar een live optreden komen, want dan komt de passie en de
expressie van het koor pas echt goed tot zijn recht. Zij vindt de uitstraling
de grote kracht van de Rovenians.
door piet van buul

Toen het Interkerkelijk Jongerenkoor
Vinkeveen in 1983 werd opgeheven
maakte een aantal jongeren een doorstart. In november van dat jaar werd
Gospelkoor De Rovenians opgericht.
“Een aantal mensen, die destijds bij
de oprichting betrokken waren, is nog
steeds lid,”vertelt Wilma de Vries.
Wilma is zelf ongeveer dertien jaar
geleden tot het koor toegetreden. “Ik
heb wel muzikale ouders, maar had
voor die tijd eigenlijk nooit aspiraties
in die richting. Maar ik raakte geïnteresseerd na een optreden van het koor
en heb me toen gemeld.” Na 10 jaar
bestuurslid te zijn geweest, waarvan
negen jaar voorzitter, heeft ze onlangs
de voorzittershamer doorgegeven aan
Corrie Versluis.
Het koor bestaat momenteel uit 35
zangers en zangeressen. “We zijn
als jongerenkoor begonnen. Formeel
gaan we uit van een leeftijd tussen de
16 en de 45 jaar, maar in de praktijk
kun je blijven zolang je je bij het
koor thuis voelt. Dat betekent dat de
bovengrens langzaam opschuift en we
inmiddels al wel een paar 50-plussers er bij hebben. Ik denk dat de
gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar
ligt. Vroeger hadden we ook nog een
vaste begeleidingsband maar sinds
het vertrek van de drummer is dat
een probleem. We zingen nu meestal

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

- foto patrick hesse

met een muziekband of een piano
als begeleiding. Onze dirigent, Kees
Grobecker is een musicus in hart
en nieren. Hij is heel veelzijdig en
hij arrangeert ook muziek voor het
koor. Ook is hij een meester in het
bewerken van bestaande muziek,
bijvoorbeeld popsongs. Het zou wel
leuk zijn wanneer we een drummer
kunnen vinden zodat we de muzikale
ondersteuning wat kunnen uitbreiden.
Dat maakt onze optredens natuurlijk
nog veel leuker.”
Uitstraling
Wilma legt uit dat de expressie een
belangrijk punt is bij het optreden
van De Rovenians. “We hebben er
bewust voor gekozen om op te treden
zonder bladmuziek voor onze neus.
We leren dus alles van buiten. Het
grote voordeel is dat de mensen onze
gezichten kunnen zien, en wij ook de
reacties van het publiek meekrijgen.
We proberen niet alleen door de
muziek maar ook door expressie en
uitstraling iets over te brengen van de
gedachten die in onze muziek is neergelegd. De kern van ons repertoire
is gospelmuziek. Die is gebaseerd op
het evangelie. Maar we zingen ook
wel popsongs. Er is heel veel muziek
waarin je de boodschap van de bijbel
en het evangelie terugvindt. Wij zingen zowel Nederlands als Engelstalig
repertoire, zowel met muziek als ook
a capella.”
De Rovenians is een Interkerkelijk
koor. Ze treden dus ook veel op tijdens
kerkelijke diensten van verschillende
gezindten. “Het kan dus bij een katholieke of een protestantse dienst zijn
of bij het Leger de Heils. We streven
er naar om toch zeker eens in de drie
à vier weken ergens aan een dienst
mee te doen. Dat lukt heel aardig. We
worden regelmatig uitgenodigd en dat
beperkt zich niet alleen tot De Ronde
Venen.”
Projecten
Naast het verlenen van medewerking
aan kerkdiensten treedt het koor af
en toe ook naar buiten met een eigen
project. Goed voorbeeld daarvan is de
succesvolle productie The Passion.
Dat was een musical over het lijdensverhaal. “We hebben daar veel succes
mee gehad,”zegt Wilma. Vorig jaar

Wilma: “We treden bewust op zonder bladmuziek voor onze neus. We leren alles van buiten. zodat men ons goed kan zien.”
hebben we het voor het laatst uitgevoerd. Maar zo’n grote productie elk
jaar is voor een relatief klein gezelschap als het onze niet om te doen.
We doen alles zelf, zingen en acteren,
maar ook licht, geluid, decor en noem
maar op. Dat vergt dus wel heel veel.
En bij het koor zijn de meningen ook
wel een beetje verdeeld. Je moet
namelijk bij zo’n musical niet alleen
zingen maar ook acteren. Sommigen
vinden dat erg leuk om te doen maar
anderen vinden dat ook wel eng.”
Tegenwoordig treedt het koor ook
regelmatig op met een thema. Het
koor verwerkt ook wel thema’s in hun
optredens. Wilma: “De kerken willen
ook wel dat ze een kant en klare
dienst aangeleverd krijgen. Bij een
bepaald thema worden nummers en
teksten gezocht. Denk bijvoorbeeld
aan een thema als ‘Ik hou van jou’
over intermenselijke relaties. Of ‘wat
doe jij’ over de wegzapcultuur. Voel
je betrokkenheid of kijk je liever de
andere kant op? Dat soort onderwerpen dus. We treden er overigens niet
alleen mee op in kerken, maar doen
dat ook op scholen. Zo hebben we in
de week voor de kerst een optreden
gedaan op een school in Hazerswoude. Daar hebben we het kerstverhaal
verteld, gezien door de ogen van
Jozef. Dat levert natuurlijk een aparte
invalshoek. Je zult maar op een dag
thuis komen en je vrouw vertelt in
verwachting te zijn, maar niet van
jou! Het evangelie kent veel aspecten
en de gospelmuziek biedt daarbij vele
mogelijkheden om dat verhaal over te
brengen.”
Iedereen welkom
Wilma hoopt dat veel mensen komen
kijken en luisteren wanneer De Rovenians optreden. En stiekem hoopt ze
ook dat zo’n optreden voor sommigen
dan ook aanleiding is om zelf mee te
komen zingen. “We organiseren af
en toe een open avond, waar mensen
kennis met ons kunnen maken. Maar
men kan ook op onze repetitieavond
binnenlopen. We repeteren elke
maandagavond van 20.15 tot 22.15
uur in De Rank in Mijdrecht. We zijn
momenteel weer veel nieuw repertoire aan het instuderen. Dat is heel
leuk. We bereiden ons voor op een
concert rond de kerst samen met

Brassband Concordia. We hebben
twee jaar geleden al een keer een gezamenlijk jubileumconcert gehouden
en dat is ons wel goed bevallen.”
Naast de repetitie heeft zo’n maandagavond ook een sociale functie.
“We zijn een heel hecht team en we
hebben het erg gezellig met elkaar.
Nieuwe zangers zijn dus van harte
welkom. En wanneer er ergens een
drummer is die met ons mee wil doen
dan horen we dat heel graag,” zegt
Wilma hoopvol.

Fiets met De Merel mee naar Driebergen
Zondag 28 maart fietst TTC de
Merel de Mereltoer, de tweede
officiële toertocht van dit seizoen.
Daarbij zijn ook niet-leden van
harte welkom.
Vanuit de startlocatie in Vinkeveen
fietsen we door de polder naar Breukelen en langs de Vecht naar Maarssen. Dan gaan we langs de Maarsseveense plassen door naar Groenekan,
en via een natuurgebied naar De Bilt,
Bunnik en Zeist.We komen dan in de
bossen van Austerlitz en Driebergen.
We houden daar een koffiestop in
restaurant De Bergse Bossen.
Na de koffie rijden we nog een stukje
langs de Langbroekerdijk met zijn
kastelen. Via de molen van Werkhoven gaat de rit naar Nieuwegein. Het
laatste stuk gaat door Harmelen en
Kockengen weer terug naar café De
Schans in Vinkeveen. We hebben dan
110 kilometer gefietst.

De tocht wordt in twee groepen gereden, een snelle en een minder snelle
groep. De eerste groep rijdt maximaal 30 km/uur, de tweede groep zit
daar enkele kilometers onder.
Iedereen met een racefiets én een
valhelm kan dus mee; u bent van
harte welkom!
Voor leden van De Merel is deze
tocht gratis. Deelnemers die aangesloten zijn bij een andere fietsvereniging betalen 2 euro, anderen
vanwege de verzekering een euro
meer.

Startlocatie: Café de Schans,
Uitweg 1, Vinkeveen
Starttijd: 8.30 uur
Kijk voor informatie op
www.ttcdemerel.nl of bel Margot Kompier op 0346-215133.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Trike Rewaco RF-1 Sky

Met de Witte Reus door Wilnis
Deze week test Patrick Hesse een
spiksplinternieuwe Rewaco RF-1
Sky bij TCV in Mijdrecht.

Reuling’s Paastip:

Paasraces in Zandvoort markeren start raceseizoen 2010
Wat te doen tijdens het Paasweekend? Toch niet weer naar de meubelboulevard?Dan kun je beter naar de Zandvoortse boulevard voor een
bezoekje aan het circuit van Zandvoort! Tijdens het Paasweekend worden
hier namelijk de Paasraces gehouden; het traditionele openingsweekend
van een aantal raceklasses in Nederland. Onder meer ook van het Dutch
GT4 Championship, het kampioenschap dat vorig jaar zijn start beleefde.
Eén van de teams die dit jaar wederom deelnemen aan deze cup is team
Bilderberg Porsche Eindhoven, bestaande uit de coureurs Phil Bastiaans
en Mathijs Harkema, onder leiding van teambaas Paul van Splunteren.
Vorige week werd de auto, een Porsche 997 GT4 (voor de kenners; een
GT3 omgebouwd naar GT4), onder grote belangstelling gepresenteerd in
het Bilderberg Garden Hotel in Amsterdam-Zuid. Al snel werd duidelijk
dit dat wederom een erg interessant jaar gaat worden om deze klasse te
volgen. Nieuwkomer Harkema zal veel kunnen opsteken van zijn teamgenoot en teambaas. In deze cup gaat het niet om het winnen, maar om
het zo tactisch mogelijk rijden van de races. Bijna een politiek spelletje,
dat het des te interessanter maakt om hier tijdens de openingsrace bij te
zijn. www.cpz.nl

Voor het eerst test ik dit jaar een
hagelnieuwe Rewaco trike. Zwijgend kijk ik met Yehudi van het
Trike Centrum naar de trike die
hij net van de aanhanger heeft
gehaald. Hij komt rechtstreeks van
de fabrikant. “Hij is wel erg wit,
hè?” Yehudi schiet in de lach: “Dat
is een understatement.” Hij is toch
wel schitterend in deze smetteloze
kleur. Speciaal voor een klant
gebouwd met een lading extra’s,
vertelt Yehudi. Vanuit welke hoek je
hem ook bekijkt, hij is schitterend
afgewerkt en de mooie zwarte
kuipstoeltjes met logo en de vette
achter spoiler maken hem af.
“Hier zit een 1600 cc viercilinder
Fordmotor in,” gaat Yehudi verder,
“vijf versnellingen, 115 PK en hij
loopt erg mooi.” Met zijn vette
velgen en dikke kont ziet hij er ook
heftig uit.
Dan horen we een hoop geronk
van een onmiskenbare VW boxermotor; daar is Ge, een goede klant
van Yehudi die één van de drie
legendarische Topper-trikes in zijn
bezit heeft. “Zo, dié is wit!” Ge is
inmiddels afgestapt en loopt op de
nieuwe trike af en mengt zich in
ons gesprek. “Wat een stoer ding
zeg,” en daarna gelijk tegen Yehudi:
“ik kom eigenlijk even kijken of je
tijd heb om mijn trike te servicen.”
Yehudi kijkt hem aan en zegt: “ik
zal kijken of ik deze week een
gaatje voor je heb.” Eerst maar
even koffie besluit de eigenaar van
het trike centrum Ge en ik knikken
instemmend.
“Krijgen we nog een open dag,
chef?” vraagt Ge. “Jazeker, op 16
mei hebben we een open dag en
dan onthullen we onze nieuwe zelfbouw Couragetrike met dieselmotor, je weet niet wat je gaat zien,”
glundert Yehudi. “Dat wordt echt
een hele speciale. En we zullen die
dag voor een aantal leuke activiteiten zorgen, we gaan er echt een
gave dag van maken.”
Hoe en wat zal ik ruim van te voren
hier in De Groene Venen melden,
hou het in de gaten.

Eén druk op de knop is voldoende
om de viercilinder multipoint-injectie tot leven te brengen en er komt
een zangerig sonoor geluid uit de
vier uitlaten. Trefzeker schakelt hij
in de versnelling en met een lichte
beweging in de pols gaat hij van
zijn plaats, zo zeg! Wat rijdt dit top,
alles voelt zeer solide aan en werkt
foutloos. Binnen mum van tijd zijn
we weer terug op de Constructieweg 23a, waar Yehudi mij belooft
dat ik de volgende keer langer kan
rijden op de Rewaco om hem echt
te testen. “Ik heb een zelfde type
staan maar dan een occasion, hij is
net ingeruild, maar moet nog een
beurt krijgen en ik wil hem helemaal nalopen voordat hij de weg
opgaat. Hij is alleen niet wit, maar
zilvergrijs.” We lopen de showroom
binnen om er even een blik van
op te vangen. Die ziet er ook gaaf
uit en als ik om me heen kijk naar
al die trike’s, de een nog mooier

dan de andere, krijg ik wel zin een
groter rondje. De Rewaco RF-1 is
nieuw leverbaar vanaf €28.413,- en
is uiteraard met een lading van
accessoires geheel naar eigen
smaak op te leuken. De binnenkort te testen zilvergrijze Rewaco is full option uit 2005 en kost
€22.500,00. Ik loop buiten nog
even langs de ‘witte reus’ en vind
dat de klant een goede keuze heeft
gemaakt met de kleur. Nu maar
hopen op een mooie zomer om
ongelimiteerd van deze prachtmachine kunnen genieten.
Info:
TCV
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
The Netherlands
T
0297-255546
M
06-17284949
E
info@trike-centrum.nl
W
http://www.trike-centrum.nl
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Lexus RX450 hybrid

SUV dilemma opgelost

De SUV. Ooit een ontzettend succesvol model, de laatste tijd omstreden vanwege zijn grootte en verbruik.
Met vooruitziende blik introduceerde het Japanse Lexus daarom
jaren geleden de hybride RX400h. Een enorm succes met behoorlijke
verkoopaantallen. De RX400h bood SUV liefhebbers de mogelijkheid
om toch in een grote bak te rijden, zonder dat ze met de nek werden
aangekeken. En dus kwam Lexus met een opvolger van de RX400h, de
RX450h. En ja, zoals de naam al doet vermoeden, is hier een schepje
bovenop gedaan.
door michael reuling foto’s patrick hesse

In 1983 riep de directeur van Toyota
zijn beste ingenieurs bij elkaar voor
het ontwikkelen van de F1 (Flagship
Number 1 Vehicle), de beste, meest
luxueuze auto ter wereld. Na vele
studies in de Verenigde Staten, de
belangrijkste markt voor Lexus,
lanceerde Toyota in 1989 de Lexus
LS400. Een directe concurrent van
de Mercedes Benz S-Klasse. In 1990
telde het orderboek voor de Lexus
LS400 in Nederland 16 stuks, in
1992 al 109. Een nieuwe impuls
kwam in 1998; de verkopen stegen
van 92 stuks in 1997 naar 285 in
het jaar daarop. Langzamerhand
kwamen er meer modellen op de
markt, waaronder in 2000 de eerste
generatie RX. Nog altijd staan de

verkoopaantallen van Lexus in schril
contrast met die van de drie Duitse
topmerken in Nederland. Echter weet
je wel dat als je een Lexus aanschaft,
je bij het eerst volgende bezoek aan
de supermarkt de enige bent met een
luxe Japanner. En daar valt wat voor
te zeggen.
De uitstraling van het merk was niet
altijd je van het en sloeg eigenlijk
alleen aan in de VS, waar de Amerikanen toch al niet heel veel gewend
waren op het gebied van design. De
Japanners introduceerden L-Finesse
(strakke lijnen, minimalistische
vormgeving), de designstijl waar
alle nieuwe Lexussen op gebaseerd
zouden worden. En met succes. De

GS werd goed ontvangen, de IS sloeg
direct aan, de vorige generatie RX
was een verkooptopper, het nieuwe
vlaggenschip, de LS, kreeg dankzij
het design ook een nieuwe impuls
en inmiddels is deze nieuwe RX ook
weer van strakke lijnen voorzien. Zij
het in zeer extreme vorm, waar je
van moet houden. Tijd voor om een
proefrit te maken.
Bij het starten van de auto gebeurt
er in eerste instantie vrij weinig.
De stoel schuift in zijn positie (fat
man’s entry zoals ze dat in Amerika
noemen), het navigatiedisplay komt
tot leven, evenals de instrumenten.
Maar het blijft akelig stil. Zet de
automaat in drive, laat het rempedaal los en je rolt weg dankzij twee
krachtige elektromotoren (op de
vooras een elektromotor van 123
kW, achter 50 kW). Druk je het
gaspedaal in dan vergezelt de 3.5
liter V6 motor (249 pk) de elektromotoren, zodat deze gezamenlijk
299 pk aan vermogen genereren. En
daarmee gaat de RX450h redelijk
vlot van zijn plek. Interessant weetje
van deze auto: restwarmte uit de
uitlaat wordt gebruikt om de motor
sneller op te warmen, zodat deze
eerder uitgeschakeld kan worden en
de uitstoot dus weer reduceert. Alle
beetjes helpen. Dat resulteert in een
zeer net verbruik voor een auto van
bijna 2.000 kilo, gemiddeld 1 op 16,
een unicum voor een SUV. En met
een dergelijk verbruik, profiteert de
tweewielaangedreven versie van de
hybrid (vanaf € 62.650,-) van 20%
bijtelling, in tegenstelling tot de
standaard 25%.
Het interieur is zeer strak en luxueus
vormgegeven en doet denken aan een
Bang en Olufsen stereo. Waar vroeger
gebruik werd gemaakt van een
handig touchscreen navigatiedisplay,
wordt nu een muis gebruikt. Op het
display heb je een cursor waarmee
je diverse icoontjes kunt aanklikken.
Klinkt lastig om te besturen tijdens
het rijden, maar zowel bestuurder
als passagier zullen dit systeem snel
doorhebben. Op het display kan, naast
navigatie-instructies, informatie
getoond worden over het verbruik, de
aandrijving (elektro of benzine) en
diverse camerastandpunten.
Camerastandpunten? Jazeker. Deze
auto heeft dodehoekcamera’s, waarmee je kunt kijken of er misschien
kleine kinderen, stoepranden of paaltjes zich in de dode hoek van de auto
bevinden. En bij het achteruitrijden
toont het display alles wat zich aan
de achterzijde van de auto bevindt,
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evenals handige lijnen zodat je kunt
zien welke kant je opstuurt en waar
de auto dan uitkomt.
De basis Lexus RX350 (3.5 V6) is
voorzien van een zestraps automaat,
de RX450h is uitgerust met een
traploze CVT-transmissie. Omdat je
bij het hybride model in plaats van
een toerenteller een meter hebt
waarop je kunt zien of je goed (lees:
zuinig) omgaat met de energie, is het
de vraag of de bestuurder de s-stand
van de automaat veel gaat gebruiken.
Hiermee kun je zelf schakelen (in
werkelijkheid wissel je de verhouding
van de CVT), maar zonder toerenteller is daar weinig aan natuurlijk.
Deze functie zal dan ook voornamelijk bedoeld zijn voor bergachtige
gebieden waar je soms de automaat
even moet vertellen wat deze moet
doen. De RX rijdt uitermate comfortabel door de luchtvering. Dankzij
de acceleratie met behulp van de
elektromotoren kun je ondanks alle
comfort er wel een vlotte rijstijl op
na houden. En terwijl je achterwerk
in de leren stoelen desgewenst
verwarmd of gekoeld wordt, kun
je genieten van de kraakheldere
klanken van het waanzinnige Mark
Levinson audio-systeem, een top of
the line merk dat op gelijke hoogte
staat met Bang en Olufsen, Bose en
Bowers & Wilkins, zonder dat je last
hebt van geluid van buitenaf. De RX
is namelijk stil, heel stil.
De RX450h is een luxe Japanner
voorzien van een aantal interessante
snufjes en veiligheidssystemen. Groot
pluspunt is de hybride aandrijftechniek waarmee nette prestaties
neergezet kunnen worden. Dankzij de
minimale uitstoot zijn alle RX450h’s
voorzien van A-energielabels. Echter
hangt er nog altijd een prijskaartje
aan de auto, immers kies je bij een
RX ook voor uitermate veel luxe
en service. Dankzij de Red Carpet
Treatment hoeft u bijvoorbeeld niet
naar de dealer voor onderhoud, maar
wordt uw auto thuis opgehaald en

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
krijgt u een gratis leenauto. En uw
eigen auto komt schoon retour. Dat is
pas luxe, pardon, Lexus!
Lexus Breukelen
De Corridor 23
3621 ZA Breukelen
Telefoon: 0346-259070

www.lexus-louwman-breukelen.nl

Lexus RX450h
Gereden versie: Lexus RX450h
Hybrid Executive
Vermogen: 299 pk
0-100: 7,8 s
Top: 233 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,3 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 83.600,Alternatieven:
Audi Q7, BMW X5, Mercedes
ML, Range Rover Sport, Volkswagen Touareg, Volvo XC60
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Regio Agenda
Natuur

Concert

Winterse
seringentocht

Musici van Koninklijk
Concertgebouworkest

Zaterdag 27 maart
Tijd: 13: 30 uur
Steiger Praamplein - Aalsmeer
Zaterdag 27 maart aanstaande
gaat de tweede seringenvaartocht
van 2010 van start.
Eerst zet de boot koers naar de
eilanden aan de Westeinderdijk
waar sinds mensenheugenis de seringenstruiken van de Aalsmeerder
kwekers staan. Vandaar wordt de
koers verlegd naar de kwekerij van
K. Joren Gzn. alwaar men wordt
onthaald met koffie en thee alvorens de kwekerij op te gaan met
uitleg van de seringenkweker zelf.
Een voorproefje kunt u al vast krijgen op de website: www.seringen.
nl . De laatste seringentocht vindt
plaats op zaterdag 17 april. Dan
loopt namelijk de oogstperiode
van de seringenteelt op z’n einde.
Opgeven voor deze unieke winterse
vaartochten is nog mogelijk En dat
kan telefonisch of per email bij de
Westeinder Rondvaart. De totale
excursie duur zal ongeveer 2 uur
bedragen. Natuurlijk is het mogelijk om bij de kweker zelf zowel
witte als blauwe seringen te kopen,
een uniek Aalsmeers product.

www.westeinderrondvaart

van de volgende contactpersonen:
Coen Smeenk, Abcoude (0294288789) Nico Veenman, Vinkeveen
(0297-263177) Pieter Biesheuvel,
Wilnis (0297-284785)

Zaterdag 27 maart
Dorpskerk - Abcoude

Het Nederlandse Lied

Op zaterdag 27 maart organiseert
de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude
een bijzonder concert in de dorpskerk van Abcoude. Vier musici van
het Koninklijk Concertgebouworkest treden belangeloos op.
Tjeerd Top (viool), Ursula Schloch
(viool), Michael Gieler (altviool)
en Johan van Iersel (cello) spelen
strijk-kwartetten van Ludwig van
Beethoven en Antonin Dvorak. De
muziek wordt afgewisseld met
een optreden van Carel Alphenaar,
theatermaker. In de pauze en
na afloop van het concert kunt u
genieten van een lekker glas wijn,
geserveerd met muzikale gerechtjes van Anna Haen. U kunt deze
unieke avond bijwonen voor € 30,-incl. wijn en amuses. Die toegangsprijs komt geheel ten goede aan
Mpower!Kids in Zuid-Soedan. Als
u voorafgaand aan het concert wilt
dineren, dan is er een aantrekkelijk
dinerarrangement bij restaurant
De Wakende Haan, Kerkplein 9 te
Abcoude. Voor de prijs van € 32,50
krijgt u een driegangenmenu aangeboden met een glas wijn. Voor
het arrangement kunt u rechtstreeks reserveren bij het restaurant (0294-281271). Kaarten voor
het concert kunt u bestellen bij één

Zaterdag 27 maart
Vanaf 18.00 uur
Steinhagenseweg - Woerden
De lente is begonnen en Wij
vieren feest!

Groene Hart Festival

Op 27 maart vindt de eerste editie
plaats van het GHF te Woerden.
In één van Nederlands grootste
en meest sfeervolle feesttenten
staat u een divers en spectaculair programma te wachten van
Nederlands beste artiesten van dit
moment! Tijdens het GHF geniet u
van optredens van o.a. Nick en Simon, Frans Duijts, De 3 J’s, Wolter
Kroes, Helemaal Hollands, Koos
Alberts, Corry Konings, Judith,
Marco Mark en Henk Dissel.
Het GHF is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer,
3 minuten lopen vanaf station
Woerden. Komt u met de auto volg
dan de borden en aanwijzingen van
de verkeersregelaars die u naar
de door de organisatie aangegeven
parkeerplek zullen leiden.

www.groenehartfestival.nl

Film

het tweede hoofdstuk van het komische en tijdloze sprookje dat tot
de verbeelding van kinderen overal
ter wereld spreekt.

Vanaf 24 maart in diverse
bioscopen

www.film1.nl/nannymcphee/

Vervolgfilm van de magische
kinderjuf Nanny McPhee. Ze vangt
geëvacueerde kinderen op, zowel
van de stad als het platteland. De
twee groepen kinderen moeten
echter leren met elkaar om te gaan
In Nanny McPhee And The Big
Bang keert de met een Oscar
bekroonde actrice en scriptschrijfster Emma Thompson terug in de
rol van de tovernanny, zij weet te
verschijnen wanneer zij het meest
nodig maar het minst gewenst is.
Ditmaal verschijnt Nanny McPhee
aan de deur van een gekwelde,
jonge moeder, mevr. Isabel Green
(Maggie Gyllenhaal) die probeert
de familieboerderij draaiende te
houden terwijl haar man oorlog
voert. Nanny McPhee komt tot de
ontdekking dat de oorlog ook is
uitgebroken tussen de luidruchtige
plattelands kinderen van mevrouw
Green en hun verwende neefjes uit
de stad.
Plotseling gebeuren er wel hele
bijzondere dingen: van een vliegende motorfiets, een biggetje dat
in bomen klimt tot een plotseling
tot leven komend standbeeld en
baby olifantje dat op de vreemdste plekken opduikt aan toe. Met
behulp van haar magische krachten
weet Nanny McPhee de kinderen
vijf nieuwe lessen te leren. Dit is

Uur van de Aarde

Nanny McPhee 2: De
vonken vliegen eraf

Wereldwijd evenement
Zaterdag 27 maart
20.30 uur
Doe het licht uit tegen klimaatverandering!
Op 27 maart 2010 om 20.30 uur
gaat het licht uit. Over de hele
wereld zullen steden, gebouwen,
bedrijven en huishoudens een
uur lang ‘op zwart gaan’: Earth
Hour. Doet u mee? Earth Hour
is de wereldwijde actie voor het
klimaat van het Wereld Natuur
Fonds. Met Earth Hour laten miljoenen mensen en duizenden organisaties zien dat zij het klimaat
belangrijk vinden, met één simpel
gebaar: gedurende één uur het
licht uitdoen. Deze internationale
beweging staat symbool voor het
feit dat door samen te werken
iedereen een positieve bijdrage
kan leveren aan het beschermen
van onze toekomst en die van
volgende generaties. Het Wereld
Natuur Fonds roept ook in Nederland zo veel mogelijk mensen,
steden en bedrijven op om zich
aan te sluiten bij Earth Hour: doe
het licht uit tegen klimaatverandering!

www.wnf.nl

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

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

nadeel

fijn weefsel

steenmassa

vogel

voordat
gram

medisch
specialisme

papegaai

erfgenaam

daar
bouwland

3

biedt zich
aan

plant

wielerwedstrijd

olympische
spelen (afk.)

beest

gift

bevel
kunstleer

conifeer
bloeiwijze

1
kasteel

strelen

enkele

united
nations

militaire
politie

bouwval

decimeter

D
;
S
;
S
;
;

A A R O P; E T S E R; E R
A R; B Z A; O; A D E R;
K A I ; W L ; B R; O S; V
C ; N A A L D B O O M; G A
L O T ; A A I E N; P A A R
U ; R U I N E ; D M; A V E
B O O N; G R O E P E R E N

loting

ten 40 houtsoort 42 deel van een trui 43 verdovingsmiddel 45 onbepaald

22

loop 6 voorwendsel 7 eetlust 8 grondsoort 9 wedstrijdboot 14 meerderheid
sprekerij 23 plaats in Frankrijk 25 vertwijfeling 26 fotografische term

17

23
27

31

32

37
40

41

wees
gegroet

Pagina 1/63

45
48

36 herkauwer 41 voordat 44 fooi 46 kunstleer 47 verdovend middel 49 sym-

derspeelgoed 60puzzels
departement 61week
netto 62 vogeleigenschap.
Oplossing
11
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K 7
ES
E R1
A N9
TO
485
2P 6
3S
WO L G A R U L R E E K S
127
9G 8
R 3
OR
A N5
I S4
E R6 I
E I
ARA BOK A F L
3 6KL9
O1
N W7
I L2 A8
L F A
A M4
P 5
P2
AS
I S7
E S
6 9O
4
1S 5A8O3
K L UU T END MARK T
T H4
O E1
K 5
TOE
I L9 U
2 7G8
6I 3
E THER
ESSEN COL
5 1V3 I8
7S 4O2D6
E T
R I9
E
I
E T E R KOP E R P I ON
9 4L2
8A 7
L 3
G U5
L 1
DOG
E F6 R
K 1
DU
M N9
A G8
E L4 G
7 5G6
3I 2
EWE I
E T A GERST
N 5
P L
N O6
L O7
OG
831
4A 9
2T

213596748
748231956
659847231
862374519
491658327
375912684
586429173
134765892
927183465

roemen

Pagina 2
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539842167
461579328
827316954
196425873

827359416
156724839
493861257
275918643

469573182
851942736
732186459
527691843

49

55

60

28 kunstvlucht 30 bijenhouder 32 moerasplant 33 enzovoort 34 gek, mal
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bool 51 van zekere
houtsoort 52 gelijkmatig 54 opbrengst 56 wisseling 58 kin-

357691248
129487536
vlaamse
rangauteur
schikken
684523197
5
465318729
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
973264815
1
2
3
4
5
6
812759364
731846952
Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
296175483
; Daar
;
;
S ; R ; verschijnt
H; T ; R; R
U
dan de oplossing.
S C H A D E; U R O L OG I E
548932671
; H; A; U I L ; T ; E R V E
4

16

15 alleenzang 16 soort gevel 17 ongedwongen 20 oplettendheid 21 kwaad-

broeder

westerlengte

13

1 deel van Azië 2 ik (Latijn) 3 Bijbelse figuur 4 daarmee verbonden 5 storm-

bloedvat
reeds
lange tijd

inleidend
gedeelte

10

31 vogel 33 slot 35 verkoopplaats 37 schreeuw 38 afgelegen oord 39 geslo-

verticaal

kunstenaar

slee

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

64 Griekse letter 65 graansoort 66 beoefenaar der planologie.

en andere

2

2

18 papegaai 19 mannelijk dier 20 afleiding (afk.) 22 verlichtingsmiddel

56 vogel 57 vrijgevig 59 hondenras 60 deel van de hand 63 getakte hoorns

kuip

rivier in
rusland

1

voornaamwoord 47 telwoord 48 gast 50 metaal 53 schaakstuk 55 moed

6

vogel
vervolgens

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorhorizontaal
komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen
van113x3
vakjes.
2 wereldtaal
10 vierkantjes
rivier in Rusland
pulverig,
los 12 serie 13 agenda 16 steen
24 weerspannigheid 26 Griekse letter 27 voetbalterm 29 rivier in Frankrijk

vogel

gymnastische
oefening

Kruiswoordraadse

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van

Zweedse puzzel week 12
schaakvereniging

Sudoku
week 12
Sudoku
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66
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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: Junior PHP Programmeur A-side media
Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedieningsmedewerker dinsdag/woensdag
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Een juridisch vakspecialist
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkende kok Restaurant LUST!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Een trainee milieu en duurzaamheid
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker bediening De Strooppot
Organisatie: De Strooppot
Plaats: De Hoef

Functie: Marketingassistent m/v (24-40 uur)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Creditcontroler
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

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

Functie: Inkoopassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Crediteurenadministrateur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Schoonmaakmedewerkster (parttime)
Organisatie: Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Medewerker / Secretaresse
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Enthousiaste (leerling) kraanmachinist mini/
midi
Organisatie: VOF van Tol
Plaats: Zevenhoven
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: HBO Stagiair gezocht
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
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: Telefoniste / Administratief Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Administratief/medewerkster binnendienst
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer
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