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Wat is er morgen te 
doen in De Ronde 
Venen?
Shake it! JC AllRound, Mijdrecht

Nationale Monumentendag, 
De Ronde Venen

100% Hans Ubbink bij Lutz Fashion, 
Vinkeveen

Rommelmarkt, Oude Spoorhuis, 
Vinkeveen

Fancy Fair, St. Jozefschool, 
Vinkeveen

Monumentendag & Najaarsmarkt, 
Wilnis

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

•beveiligingsystemen

•camera systemen

•alarmopvolging

Homan Beveiliging B.V.
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Feestjes worden
feestelijker 

op de mooiste 
locatie in de 
omgeving!

Oostzijde 42-43, De Hoef
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Agenda Kort

Mooist verlichte vaartuig is ms. Kokkesteyn van Gebroeders Kok

Nacht van Neptunus groot succes
Onder grote belangstelling is op de Vinkeveense Plassen afscheid genomen van het vaarseizoen 2009. Neptunus en zijn 
meerminnen voerden een bont verlichte stoet van schepen aan. De aanwezige jury kon alles vanuit de starttoren prima 
volgen en rijkte prijzen uit voor de mooiste, origineelste en actueelst verlichte vaartuigen.      Lees verder op pagina 4

Gratis spektakel met bekende dj’s in, op en bij AllRound

Kom naar Shake it
Zaterdag 12 september kun je vanaf 13.00 uur gratis naar het evene-
ment ‘Shake it’ en even lekker uit je dak gaan tijdens de vele activiteiten 
die er rondom AllRound worden georganiseerd. Je kunt er abseilen, 
jazz en showballet Nicole geeft een workshop en je kunt meedoen aan 
voetbalwedstrijden (voor 14.30 uur inschrijven). Ook kun je leren hoe je 
alcoholvrij drankjes kunt mixen, je kunt je alcohol- en drugskennis testen 
door middel van een quiz en daar mooie prijzen mee winnen, Presentator 
Jashin Baroud is van de partij en de bekende dj’s Quintino JaMSquad, en 
Barr-E zorgen voor een swingende beat! En het belangrijkste, je steekt er 
ook nog wat van op. Dat is de kennis dat je niet perse dronken of aange-
schoten hoeft te zijn om veel plezier te kunnen hebben. Juist niet dus, dat 
is veel beter.

Jongerenwerker Wouter van Roijen 
(links op de foto) en wethouder Jan van 
Breukelen: “Aanstaande zaterdagmid-
dag wordt het wel heel erg gezellig 
bij jongerencentrum AllRound aan de 
Rondweg in Mijdrecht.”

Het evenement Shake It komt voort 
uit het project Nuchter Verstand en 
is bedacht om jongeren van 10 tot 
25 jaar met ‘verstand’ om te laten 
gaan met alcohol en drugs en hier-
bij toch vooral ‘nuchter ’te blijven.

Wethouder Jan van Breukelen en 
jongerenwerker Wouter van Roijen 
van Stichting De Baat staan klaar 
voor het begin van de feestmiddag 

bij JC AllRound. Wethouder Jan 
van Breukelen: “Jongeren beginnen 
steeds jonger met drinken en drin-
ken ook veel meer per keer, dat is 
erg schadelijk voor hun gezondheid 
en daar willen we wat aan doen!”

Te veel alcohol dommer dan dom
Dit evenement is het logisch vervolg 
van landelijk onderzoek naar het
Lees verder op pagina 3
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Shi(r)t

Ook ik was een van de velen die 
zondagavond gespannen plaats 
nam voor de televisie om naar de 
verrichtingen van onze voetbal-
leeuwinnen te kijken. Ik moet zeg-
gen dat ze, gezien de lamlendige 
instelling van de leeuwen de avond 
daarvoor, op hen ruimschoots op 
punten voorlagen. Ik zag en hoorde 
geen volkslied, jammer genoeg 
was de wedstrijd op het moment 
van overschakelen al aangevangen, 
iets wat bij de verwende miljonairs 
niet zo snel kan gebeuren. Vroeger 
vond ik vrouwenvoetbal, meestal 
gespeeld door van die tuinbroek-
types, een beetje onelegant. Ik heb 
een tijd lang moeten wennen aan 
rolwisseling van kussen- en bed-
delers, die ineens met een gestrekt 
been ergens invliegen of een forse 
sliding inzetten. Op het moment dat 
je samen heerlijk tussen het flanel 
ligt moet je daar toch niet aan 
denken toch?  

Nou hadden de hockeyvrouwen 
ons al laten zien dat je, om een 
veldsport te kunnen beoefenen, 
niet perse bonkig en gespierd hoeft 
te zijn. Deze vrouwen, op wereld-
niveau acterend, zien er bepaald 
niet tuinbroekerig uit. Integendeel. 
De prestaties die ze neerzetten zijn  
aansprekend. Weer naar zondag.  
Ik ergerde me helemaal kapot aan 
de verslaggever die aan het begin 
van de al begonnen wedstrijd ons 
toch maar vooral moest melden, 
dat we geen vergelijk met het man-
nenvoetbal moesten trekken en de 
prestaties maar moesten bezien op 
een behoorlijk wat lager niveau. Op 
die manier konden we dan toch nog 
van de wedstrijd genieten. 
Nou, genoten heb ik. Qua techniek 
mogen de dames dan wel onder doen 
voor hun mannelijke collega´s, qua 
inzet liggen ze beduidend ver vóór. 
Als debutantje, amateur, op een 
groot toernooi spelen en dan op 
inzet en karakter ronde voor ronde 
verder komen, verdient een meer 
dan groot compliment. 
Voetbal spelen zonder de inmiddels 
moemakende franje van een pijntje 
hier en een knokkeltje daar, is een 
ware belevenis. Althans zo voelde 
ik het. De achterstopster die met 
een gebroken neus gewoon in het 
veld bleef staan en wijselijk haar 
mond hield, zodat de tegenstanders 
niet van haar mogelijke verzwak-
king konden profiteren, is een ver-
ademing voor de sport te noemen. 
Die neus zetten ze morgen wel 
weer recht, vertelde ze na de nipt 
verloren halve finale. Wat waren ze 
kapot na afloop van de wedstrijd. 
Teleurgesteld ook, knokken als 
leeuwinnen en dan op het laatste 
moment toch niet, terecht of niet, 
de bietenbrug opgaan.  Wat restte 
was de nationale en internationale 
sympathie voor klasse en vechtlust.  
Miste ik al een stukje van de aan-
vang van de wedstrijd, de afloop 
van de match was voor mij ook niet 
kompleet. Ik kan toch, vooral bij 
het vrouwenvoetbal, zo intens van 
het ruilen van de shirtjes genieten.

Luistervink

Luistervink
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Colofon

Heb ik dat...

Het bloemetje van de week is voor jou... ga maar halen bij:
Bloemenatelier Kristel

Leicester 14, Mijdrecht (bij de nieuwe Albert Heijn)
of winkelcentrum Adelhof

Vervolg van voorpagina

drinkgedrag van jongeren. Onder-
zoek heeft namelijk aangetoond 
dat het gebruik van alcohol onder 
de zestien enorm schadelijk is voor 
de ontwikkeling en de inhoud van 
je hersenpan. Niet dat je je daar 
als jongere druk om maakt. Ben je 
mal, je hebt wel andere zaken die 
je bezighouden. Daarom is het maar 
goed dat er ouderen zijn; houdt het 
maar op mensen die echt weten wat 
er aan de hand is, om je te vertel-
len welke risico’s je loopt als je een 
avond eens even lekker uit je dak 
gaat. Je zal de eerste jongere niet 
zijn die in het ziekenhuis belandt 
met een alcoholvergiftiging, die 
zo maar een coma tot gevolg kan 
hebben. Een hoge prijs voor een 
avondje plezier met een soms ook 
nog fatale afloop. Trouwens is het 
wel zo’n lolletje om na een uurtje al 
onzin uit te kramen, niet meer recht 
te kunnen lopen en te worden uitge-
lachen door je mede feestbeesten. 

Of gewoon een knal voor je kop te 
krijgen omdat je vreselijk vervelend 
bent?

Jongerenwerker Wouter van Roijen:
 “Shake it is bedoeld om jongeren 
te laten zien dat een feest zonder 
alcohol en drugs ook erg leuk kan 
zijn! Bekende dj’s, leuke activitei-
ten en de juiste sfeer zijn DE ingre-
diënten voor een geslaagde dag! Ik 
verwacht zaterdag veel jongeren uit 
de omgeving om er een spektakel 
van te maken!”

Shake it wordt een super 
leuk evenement! Wethouder 
Jan van Breukelen zal het 

evenement openen door zelf 
te abseilen!

Kom zaterdagmiddag om 13.00 uur 
langs bij Jongerencentrum All-
Round. Gewoon doen, wat heb je te 
verliezen!?

Grote belangstelling voor herintroductie

De Groene Venen even 
zelf in het nieuws
Burgemeester mw. drs. M. Burgman heeft vorige week de eerste editie 
van de vernieuwde Groene Venen in ontvangst genomen. Dat gebeurde 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Partycentrum De Meijert in Mij-
drecht. Ruim 300 genodigden, waaronder het college en veel bedrijven 
en instellingen, waren getuige van de herintroductie van de krant.

Han Grootegoed 100 jaar!
Loco-burgemeester Jan van Breukelen bracht afgelopen woensdag 09-09-09 een 
bezoek aan de heer J. Grootegoed. Deze krasse inwoner van Mijdrecht vierde zijn 

100ste verjaardag en rijdt nog iedere 
dag rond in zijn Suzuki Alto. 
De heer Grootegoed maakte in zijn 
leven van alles mee: de Tweede Wereld-
oorlog (waarin hij onderdak verschafte 
aan een onderduiker), de ontwikkeling 
van de televisie en de computer, hij 
overleefde een auto-ongeluk en onder-
ging een operatie wegens kanker.

Over belangstelling had de 100-jarige 
niet te klagen: op de dag van zijn 
eeuwfeest stond hij o.a. in kleur in 
dagblad De Telegraaf. 
foto peter bakker

De Fontein en De Hoeksteen officieel 
samen verder als kleurrijke school

Vanaf 1 augustus zijn Pc-basis-
school De Fontein en Pc-basisschool 
De Hoeksteen officieel één school. 
Om dat aan de kinderen en de 
bewoners van de wijken waarin 
de beide scholen staan duidelijk te 
maken, vond maandagochtend een 
feestelijke optocht plaats. Voorzien 
van kleurrijke ballonnen gingen de 
kinderen in een lange stoet de wijk 
door, naar de brug over de Kerk-
vaart. Die locatie was uitgekozen 
om letterlijk en figuurlijk een ‘brug 
te slaan’ tussen de beide scholen. 
Wethouder Van Breukelen gaf, na 
een korte toespraak, het officiële 
startsein van de samenwerking, 
waarop de 350 ballonnen de lucht 
in gingen. Dank zij de aanwezig-
heid van twee agenten konden de 
350 kinderen veilig de ballonnen 
nakijken en teruglopen naar de 
beide locaties. 
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Vinkeveen

Nacht van Neptunus
De jury kon de hele stoet vanuit 
de starttoren prima volgen en 
heeft na afloop prijzen uitgereikt 
in de volgende categoriën: 

‘Mooist verlichte vaartuig’
1e prijs voor de Gebroeders Kok 
van ms. Kokkesteyn met ‘Flipper 
de Dolfijn’ (zie foto voorpagina)
2e prijs voor Partyboot de Reiger 
met als thema ‘Blauw dak’
3e prijs voor de zeilboot die de 
mast en verstaging in de lampjes 
had gezet.

‘Origineelst verlichte vaartuig’
1e prijs voor nr 11 ‘Lucky Luke’, 
die een stoombootje had nage-
bouwd uit de tijd van het wilde 
westen, met aan boord gevange-
nen en natuurlijk Lucky Luke de 
snelste schutter van het westen.
2e prijs voor De Amsterdamse 
Wallen, die met rode lichtslang de 
contour van de wallen uitbeeldde
3e prijs die ging naar MZ 
Vinkeveen die een complete live 
muziekband aan boord had.

‘Actueelst verlichte vaartuig’
1e prijs voor de Trekvogels van de 
Fam C. en B. Bakker
2e prijs voor een boot die een 
verlicht huisje had staan boven op 
zijn schip
3e prijs voor de fam. Van Dijk die 
de starttoren had voorzien van 
verlichting.

Neptunus en zijn medewerkers 
willen alle medewerkenden, de 
Steupels, de jury het Recreatie-
schap, de politie, Waternet, brand-
weer en de deelnemers bedanken 
voor hun deelname en hopen 
elkaar volgend jaar weer te zien 
bij de Nacht van Neptunus 2010, 
op zaterdag 4 september 2010.

De Ronde Venen

Horizon op 
Midpoint FM
Op zondag 13 september van 8 – 
9 uur, zal het Horizon-team een 
discussie voeren over een van de 
belangrijkste communicatiemid-
delen in de geschiedenis van de 
geloofsoverdracht: het woord. 
Met name in religieuze gemeen-
schappen speelt het woord, al of 
niet met een hoofdletter, vaak een 
beslissende rol. Herhaling van 
de uitzending vindt dezelfde dag 
plaats, van 17 – 18 uur.
Aan het gesprek nemen deel:
Peter van Golen, Nederlandse 
Hervormde Gemeente, Vinkeveen;
Rolf Verkaik, Ontmoetingskerk 
(PKN), Wilnis;Pastoor Wim Ver-
nooij, het Heilig Hart van Jezus 
Parochie, Vinkeveen.
Ger de Vries verzorgt de pre-
sentatie. Henk Oudshoorn is de 
gespreksleider.

Horizon valt te beluisteren op 
radio Midpoint: kabel 101,9 of 
ether 105,6 FM. (In verzorgings-
instellingen kan een andere kabel-
frequentie gelden).

Kort Nieuws

Dertig Scouts veilig 
aan de overkant

Inloophuis ’t Anker levert kunstwerk voor 
Grote Manifestatie ‘Kanker in Beeld’
Vanaf vandaag tot en met 2 oktober vindt in de Grote Kerk in Den Haag 
voor de derde keer de Grote Manifestatie plaats, georganiseerd door de 
Stichting Kanker in Beeld. De Grote Manifestatie bestaat uit meerdere 
onderdelen. Centraal staat de tentoonstelling met beeldend werk van 
(ex)-kankerpatiënten, naasten en/of nabestaanden. 
Er komen optredens van de bestaande projectkoren “Zingen voor je 
Leven”. De Grote Kerk zal een platform bieden aan al die (ex)-kanker-
patiënten en naasten die met theater, dans, muziek of andere vormen 
van expressie uiting geven aan hun verwerkingsproces. 
De Teken- en Schildergroep van Inloophuis ‘t Anker in Mijdrecht heeft 
onder toeziend oog van docente Annie Overbeeke een kunstwerk ver-
vaardigd dat is te zien op deze tentoonstelling. De groep exposeert re-
gelmatig. Zo werden in het verleden al tentoonstellingen ingericht in het 
Gemeentehuis, de bibliotheek en in de hal van Rabobank Veenstromen.

Lustrum de Fontein
Afgelopen dinsdagmiddag waren kinderen uit diverse groepen van 
basisschool de Fontein ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de 
school te gast in Partycentrum De Meijert voor een workshop koken. 
De kinderen kregen een korte uitleg door eigenaresse Miriam Post en 
mochten daarna als echte koks zelf aan de slag. Er werden heerlijke hap-
jes gemaakt en netjes op een bordje gedecoreerd. De kids mochten de 
hapjes mee naar huis nemen. Als afsluiting van de geslaagde workshop 
was er voor alle deelnemertjes een lekker ijsje.             foto peter bakker

Het overvliegen is voor Scouting 
Jan van Speyk vaste prik, maar 
dat maakt het festijn er niet min-
der leuk op! De oudste kinderen 
van iedere groep maakten zich za-
terdag jl. klaar om over te vliegen 
naar een nieuwe groep. Uiteraard 
waren er veel andere Scouts 
aanwezig om de oudste kinderen 
uit te zwaaien en de nieuwe te 
verwelkomen.

Dit jaar werd gebruik gemaakt 
van een sloot in het Argonpark. 
De jonge kinderen moesten via 
piepschuimblokken, een stevig vlot 
en een klein beetje hulp aan de 
overkant zien te komen. Sommigen
haalden een nat pak! Aan de over-
kant van de sloot werden ze opge-
wacht door hun nieuwe groep. 

De wat oudere kinderen werden in 
de tussentijd aan het werk gezet, 
van hun hand werd er een zelfge-
maakt vlot verwacht. Bij het naar 
de slootkant tillen, vielen de twee 
bouwwerken van de padvindsters 

(meiden) en verkenners (jongens) 
al uit elkaar. De gepionierde palen 
hielden het wel, maar de manier 
waarop het geheel met piepschuim-
blokken en tonnen aan elkaar was 
gemaakt, viel nogal tegen. Gelukkig 
schuwden de jongens en meiden 
het water niet, zodat ook zij de 
overkant bereikten en nu bij de 
explorers (jongens en meiden vanaf 
14 jaar) horen.

Twee explorers die over wilden vlie-
gen naar de stam kregen het nog 
moeilijker. Zij moesten het parcours 
geblinddoekt afleggen en er werd 
van de twee jongens gevraagd om 
tussendoor nog een dansje te doen. 
In totaal zijn er dertig kinderen 
overgevlogen naar een volgende 
groep. Met het overvliegen is het 
Scoutingjaar geopend en staan de 
Scouts weer veel nieuwe uitdagin-
gen te wachten.

Voor meer informatie over Scouting 
Jan van Speyk Mijdrecht/Wilnis:
www.janvanspeykgroep.nl

Zuwe Zorg leert je verantwoord masseren
Op donderdagavond 8 oktober 
start de cursus Leren masseren 
van Zuwe Zorg in Mijdrecht. De 
cursus is bedoeld voor mensen 
zonder gezondheidsproblemen, 
die op een verantwoorde en ont-
spannende wijze een massage wil-
len geven aan hun partner, familie 
of vrienden. 

Massage is zo oud als de mensheid
zelf. Intuïtief wrijven mensen over
een pijnlijke plek of over een ge-
spannen lichaamsdeel. Een massa-
ge verlicht niet alleen spierpijn, 

het werkt ook ontspannend. Veel 
mensen beschouwen massage als 
een luxe die alleen gegeven kan 
worden door een professional. Via 
Zuwe Zorg kan iedereen op een 
verantwoorde wijze leren hoe je 
een ontspannen massage kunt 
geven. Dit gebeurt onder leiding 
van een fysiotherapeut. 

Aanmelden en informatie
De cursus wordt gegeven Mijdrecht, 
Hoofdweg 1, van 20.00 – 21.30 
uur. De kosten bedragen € 125,00 
per persoon voor 10 bijeenkomsten. 

Houders van de Zuwe Servicepas 
ontvangen 10% korting op de cur-
sussen. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden (een gedeelte van) het 
cursusbedrag; dit staat vermeld in 
de polisvoorwaarden.

Voor meer informatie of aanmel-
ding kunnen geïnteresseerden 
contact opnemen met de Zuwe 
Informatielijn: tel: 0900 – 235 
98 93 (lokaal tarief), een e-mail 
sturen naar cursusbureau@zuwe.nl 
of kijken op onze website:
www.zuwezorg.nl.

Pijlsta(a)rt: genieten 
van nieuw talent
Hoewel het nieuwe schooljaar al weer is begonnen, en de meeste 
kinderen al weer gewend zijn aan schoolbanken en huiswerk, werd het 
schooljaar op OBS De Pijlstaart in Vinkeveen volgens traditie met een 
groot feest ingeluid. 

Het feest, dat de toepasselijke naam 
Pijlstart heeft, stond dit jaar in 
het teken van nieuw talent. Nadat 
de kinderen door clown Lex Flex 
Stinksok waren opgewarmd, ging 
Pijlstart Got Talent van start. Uit de 
diverse groepen hadden kinderen 
zich opgegeven om voor een jury 
van een meester, een juf én Gerard 
Joling te laten zien wat ze in huis 
hadden. Er werd gedanst, muziek ge-
maakt en geplaybackt. De Juffen K3 
gooide hoge ogen bij de jury, net als 
de kinderen die stuk voor stuk een 
prachtige show weggaven. Quincy 
Smolders trad tussendoor op en sloot 
de feestelijke avond af. Voor OBS De 
Pijlstaart kan het schooljaar nu pas 
echt beginnen.
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Nationale 
Monumentendag
Morgen, zaterdag 12 september, is 
het Nationale Monumentendag met 
als thema “Op de kaart”. 
In De Ronde Venen heeft Stichting 
Cultura in samenwerking met ver-
schillende andere organisaties een 
groot aantal activiteiten georgani-
seerd, waarvan het grootste deel 
zich afspeelt in en rond de Janskerk 
in Mijdrecht.
Uiteraard is de Janskerk open voor 
bezichtiging en wordt daar het 
orgel bespeeld. Verder kunt u een 
bezoek brengen aan de Veenmolen, 
Museum De Ronde Venen en het 
Oude Spoorhuis in Vinkeveen.

Op het plein voor de Janskerk is 
Historische Vereniging De Proosdij-
landen aanwezig met een tentoon-
stelling over het verleden van deze 
kerk. Daar is ook de gemeente aan-
wezig die laat zien wat de plannen 
met het Mijdrechtse centrum zijn.

Vanaf 11 uur worden diverse mas-
terclasses in muziek, drama, zang, 
toneel en graffiti georganiseerd en 
de Monumentendag wordt afgeslo-
ten met een concert op het podium 
voor de janskerk. Meer informatie: 
www.cultura-drv.nl.

De Ronde Venen

Geen wachtlijsten bij 
internethulpverlening 
voor jongeren
Uit ervaring blijkt dat jongeren 
soms moeilijk contact leggen met 
de hulpverlening. Dit ondanks 
de noodzaak en de behoefte. 
Omdat internet de plaats is waar 
jongeren te vinden zijn, biedt het 
maatschappelijk werk van Zuwe 
Zorg gratis en anonieme hulp-
verlening aan jongeren via www.
internethulpverlening.nl. Jongeren 
krijgen op deze site rechtstreeks 
contact met een maatschappelijk 
werker, zonder op een wachtlijst 
geplaatst te worden. 

Met de postcode maakt de jongere 
zijn eigen (beveiligde) mailbox 
aan en kan allerlei vragen stellen, 
zoals “Mijn ouders gaan scheiden.
Wat moet ik nu?”; “Ik word ge-
pest. Hoe ga ik hiermee om?”; 
“Mijn beste vriendin wordt thuis 
mishandeld. Kan ik iets doen?”; 
“Ik heb vaak ruzie met mijn vrien-
den. Hoe verander ik dit?” Een 
maatschappelijk werker plaatst 
een antwoord in dezelfde mailbox. 
Het systeem is goed beveiligd, 
waardoor alleen de jongere en de 
maatschappelijk werker toegang 
hebben tot de mailbox. Deskun-
dige en betrouwbare hulpverlening 
is gegarandeerd. Jongeren kunnen 
op ieder moment van de dag, van-
uit elke willekeurige internetplek 
op de site terecht met hun vragen. 
Een bijkomend voordeel van 
internethulpverlening van Zuwe 
Zorg is dat er geen wachtlijsten 
zijn. Binnen twee werkdagen komt 
er een reactie.
www.internethulpverlening.nl

Kort NieuwsGemeente doet onderzoek door middel van Veiligheidsmonitor

Voelt u zich veilig in De Ronde Venen? 
Maakt u ’s avonds voor het slapen 
gaan nog met een gerust hart een 
ommetje in uw buurt? Bent u de 
afgelopen 12 maanden slachtof-
fer geweest van een misdrijf? Hoe 
tevreden bent u over de politie? Dit 
zijn enkele vragen die vanaf deze 
week in het kader van de Veilig-
heidsmonitor worden gesteld aan 
2.263 inwoners van de gemeente 
De Ronde Venen.

De Veiligheidsmonitor is een groot-
schalig onderzoek naar de gevoelens 
van (on)veiligheid bij de bevolking. 
Ook zaken als de leefbaarheid in 
de buurt, respectloos gedrag, het 
gemeentelijke veiligheidsbeleid en 
het functioneren van de politie wor-
den gemeten. Het onderzoek wordt 
zowel op landelijk als gemeentelijk 
niveau uitgevoerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten 
van dit tweejaarlijks terugkerende 
onderzoek bij het vormgeven en eva-
lueren van haar veiligheidsbeleid. In 
De Ronde Venen draagt het bureau 
Dimensus zorg voor de uitvoering 
van het onderzoek. 
Deelnemers aan het onderzoek krij-
gen een brief thuisgestuurd waarin 
ze worden uitgenodigd een vragen-
lijst op internet in te vullen. Wie 
liever een schriftelijke vragenlijst 
gebruikt, krijgt deze desgevraagd 
thuisgestuurd. Het onderzoek start 
op 10 september. De resultaten wor-
den in maart 2010 verwacht.
Het gemeentebestuur vindt het heel 
belangrijk dat inwoners die benaderd 
worden ook meedoen en de enquête 
invullen. Alleen bij hoge deelname 
ontstaat een goed beeld van de vei-
ligheidssituatie in onze gemeente. 

De redactie van De Groene Venen 
wil echter niet wachten tot volgend 
voorjaar om te vernemen welke ge-
voelens er leven binnen de gemeente. 
We roepen u dan ook op om niet al-
leen mee te doen aan het onderzoek, 
maar ook òns te laten weten wat u 
vindt. 
U kunt uw reacties mailen naar 
info@degroenevenen.nl. Die worden 
uiteraard vertrouwelijk en volstrekt 
anoniem verwerkt.

Informatie
Voor vragen over het onderzoek zelf 
kunt u contact opnemen met Marlise 
van Aerde, afdeling Integrale Veilig-
heid, telefoonnummer 0297-291709.
Meer informatie over de Veiligheids-
monitor is te vinden op: 
www.veiligheidsmonitor.nl. 

‘Pieter Post’ zwaait af

Kwakelaar Piet Vooren door Hoefse bevolking 
op handen gedragen
Na bijna dertig jaar gaat postbode Piet met de VUT. Op z’n zachtst 
gezegd een drama voor de Hoefse bevolking, die de man op handen droeg. 
Niets was Piet te veel. Verkeerde adressering geen probleem, Piet wist 
toch alle adressen uit z’n hoofd, dat poststuk kwam echt wel aan. Piet zag 
in de loop der jaren heel veel. Aan het soort brieven kon je vaak al aflezen 
wat er ergens aan de hand was. Piet hield zijn kaken echter stevig op 
elkaar. Zo hoort het ook. Piet was altijd behulpzaam, nam gewoon de post 
die verzonden moest worden mee naar het postkantoor en wordt alom 
geroemd om zijn eenvoud. Een èchte postbode gaat De Hoef verlaten.

Heel De Hoef kwam naar De Strooppot om Piet te bedanken. In lange 
rijen wachtten de mensen op hun beurt om hem de hand te schudden. 
Het tijdperk Piet is voorbij.

C1000 GOGO’s nemen 
Wilnis over...
Wilnis staat op het punt te worden 
overgenomen. En wel door de 
ondeugende GOGO’s van C1000. 

Op 14 september lanceert C1000 
een grote actie, waarbij klanten 
bij elke 10 euro aan boodschappen 
een GOGO en een GOGO-sticker 
cadeau krijgen. Ook bij C1000 De 
Ronde Venen start de actie. “We 
zijn klaar voor de overname!” aldus 
supermarktondernemer Eric Suyten. 
“De GOGO’s hebben alles in zich om 
een echte rage op het schoolplein te 
worden”.

In september worden de GOGO’s – 
kleine plastic figuurtjes - geïntrodu-
ceerd bij tijdschrift- en speelgoed-
winkels in Nederland. Maar speciaal 

voor C1000 werden 60 unieke fi-
guurtjes ontwikkeld, die elk ook nog 
eens in vijf verschillende kleuren be-
staan. Kinderen kunnen de GOGO’s 
sparen en ruilen en er allerlei spel-
letjes mee doen. Vorig jaar werden 
GOGO’s in Engeland uitgeroepen tot 
‘Collectable Toy of the Year”. 

Ruilmiddag
“Natuurlijk komt er ook een prach-
tig stickeralbum en een GOGO-ver-
zamelberg”, vervolgt Suyten. “Die 
zijn in de actieweken gratis te krij-
gen bij bepaalde artikelen. En op 30 
september organiseren we een grote 
ruilmiddag zodat de kinderen hun 
favoriete GOGO’s kunnen proberen 
te bemachtigen. Wilnis zal niet om 
de C1000-GOGO’s heen kunnen!”

Peuterjuffen als stoere 
brandweervrouwen
Alle peuterjuffen van Stichting 
Peuterspeelzaalwerk de Ronde 
Venen hebben de herhalingscursus 
Bedrijfs HulpVerlening gevolgd. 
Na de theorie was het tijd om in 
de praktijk aan de slag te gaan. 
Brandweerman Michel zorgde er 
daarbij voor, dat alle kennis weer 
paraat en waar nodig aangevuld 
werd. Het allerbelangrijkste voor 
de juffen is natuurlijk hun peuters 
zo snel mogelijk in veiligheid te 
brengen, dus werd gekeken naar 
veilige vluchtwegen. 

Brandjes blussen is ook een onder-
deel van de cursus. Vorige jaren 
werden er brandjes buiten geblust, 
maar dit jaar werden situaties na-
gebootst in een trainingscontainer 
van de brandweer. Zo werden de 
gecontroleerde brandjes levens-
echt met hitte en rook. Uiteraard 
droegen de juffen beschermende 
kleding. 
Laten we hopen dat de juffen hun 
opgedane en opgefriste kennen niet 
in de praktijk hoeven brengen.

Brandweerman Michel temidden van de peuterjuffen.

De online editie van De Groene Venen is 24 uur 
per dag te bekijken op www.degroenevenen.nl



6  DE GROENE VENEN 

DE WEEK IN BEELD
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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!

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. 

Het was me het weekje wel...! Op deze pagina’s brengen we 
een fotoverslag van de Culinaire Venen 2009. Maar er was 
ook ander nieuws: op de Baambrugse Zuwe belandde een 
auto naast de weg na een ongelukkige uitwijkmanoeuvre
voor een tegenligger (foto rechts); woensdag hield de 
politie een rollerbank en verkeerscontrole (foto onder) 
en het optreden van de Juffen K3 gooide hoge ogen bij de 
Pijlstart talentenjacht (foto rechtsonder).

foto’s peter bakker en anderen
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Familieberichten

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

 

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouw-be-
richten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal foto-materiaal 
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
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Mijdrecht

14 september: Open avond Gospelkoor De Rovenians
Gospelkoor De Rovenians houdt maandag 14 september aanstaande een open avond.

Lijkt het jou leuk om eens te komen kijken en luisteren en -als je durft- ook mee te zingen?
De Rovenians zijn op zoek naar ‘jongeren’ tussen de 16 en 45 jaar. Zowel mannen als vrouwen. 
Het koor bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste zangers en zangeressen en een al minstens zo 
enthousiaste dirigent. Elke maandagavond wordt er van 20.15 tot 22.15 uur gerepeteerd in 
kerkgebouw De Rank aan de Bernhardlaan te Mijdrecht. Het repertoire van De Rovenians is 
gevarieerd. Er worden rustige nummers gezongen, maar ze gaan ook heerlijk uit hun dak met 
superswingende gospelsongs. Zo gemiddeld één keer in de maand wordt muzikale mede-
werking verleend in een kerkdienst ergens in de regio. Een jaarlijks concert of project staat 
meestal ook op het programma. Met kerst wordt dit jaar wederom een bijzonder kerstverhaal 
verteld en gezongen, dit alles gezien door de ogen van Jozef.
Reden genoeg dus om je bij De Rovenians aan te sluiten. Er is overigens ook plaats voor `niet 
zangers`. Gospelkoor De Rovenians is nog steeds op zoek naar bandleden. Een drummer staat 
hoog op het verlanglijstje, maar ook andere muzikanten mogen zich melden. Lijkt het je wat? 
Bezoek onze website om te kijken of Gospelkoor De Rovenians iets voor jou is.
Bij deze dus de uitnodiging aan potentiële zangers en muzikanten tussen de 16 en 45 jaar, 
mannen en vrouwen, om op maandag 14 september a.s. om 20.15 uur de repetitie-avond van 
Gospelkoor De Rovenians te bezoeken (op een andere maandag binnen lopen mag natuurlijk 
altijd). Voor meer informatie: www.rovenians.nl

De Ronde Venen

Woonmaand actie bij Vida Makelaars
Vida Makelaars heeft een aantrekkelijke actie: een taxatierapport voor slechts € 250 
all-in* plus twee** kaarten voor de Woonbeurs Amsterdam.

Omdat september dé woonmaand van het jaar is, doen we er tijdelijk ook nog twee gratis 
toegangskaarten voor de Woonbeurs Amsterdam bij, die dit jaar van 26 september tot 4 
oktober 2009 wordt gehouden. Zo kunt u gelijk inspiratie opdoen voor uw nieuwe interi-
eur. Op de woonbeurs ziet u de nieuwste woontrends, ontdekt u eigentijdse collecties, doet 
u nieuwe ideeen op of kijkt u lekker rond. U beleeft het zoals u wilt!
Het tarief voor het taxatierapport is inclusief kadasterkosten, milieurapportage en btw. 
Dus u bent in één keer van alle sores af en krijgt achteraf geen verrassingen meer over 
bijkomende kosten.
* geldig tot een onderhandse verkoopwaarde van € 500.000,- 

** in de maand september zolang de voorraad strekt. 

Kort Nieuws

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.

Persoonlijk 
en zorgvuldig

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.

Protestantse gemeente Mijdrecht 
verwelkomt derde predikant
Ds. Laura Nagelkerke van Wieringen is bevestigd 
als derde predikant bij de Protestante Gemeente te 
Mijdrecht.

Zij gaat zich voornamelijk richten op jeugd- en jongeren-
werk. Daarnaast werkt ds. Nagelkerke samen met haar 
twee collega´s in alle aspecten van het kerkenwerk.
In haar eerste preek in Mijdrecht probeerde zij nadruk-
kelijk kinderen aan te spreken. Ook zei zij o.a. dat ouders 
net zoveel van kinderen leren als kinderen van hun 
ouders. Vooral als het om God en geloven gaat.
De voorzitter van de kerkenraad, Piet Voorwinden, zei 
in zijn welkomstwoord: “Wij prijzen ons gelukkig dat 
wij een 3e predikant kunnen benoemen. Landelijk loopt 
kerkbezoek terug, maar in Mijdrecht blijven wij positief.
Onze beleidsprioriteit is Jeugd. In ds. Laura Nagelkerke 
hebben wij een uitstekende dominee en partner die ons 
daarbij kan helpen. Of zoals dat heet: ‘Voor kan gaan’.”
Naast het werk voor de jeugd zal ze ook voorgaan in de 
kerkdiensten in zowel Kerkelijkcentrum De Rank en als 
in de Janskerk.
Ds. Laura is een jonge predikante, met zes jaar ervaring. 
Ze werkte voorheen als enig predikant in Dirkshorn, vlak 
bij Schagen in Noord-Holland.

foto john van den berge

Saskia Bruines nieuwe directeur 
van Kunstencentrum de Hint
Kunstencentrum de Hint heeft een nieuwe 
directeur. Reinold van Zijl heeft de organi-
satie na vijf jaar verlaten. Zijn opvolger is 
de 47-jarige Saskia Bruines, die onder meer 
wethouder in Amsterdam was en over veel 
bestuurlijke ervaring in de kunstensector 
beschikt. 

Vertrekkend directeur Reinold van Zijl werd 
in 2004 aangesteld om leiding te geven aan 
het kunstencentrum in het werkgebied Aals-
meer, Uithoorn en De Ronde Venen. “De tijd 
is omgevlogen”, zegt Reinold, die zich in de 
beginperiode vooral bezighield met het ver-
beteren van de relatie tussen De Hint en de 
verschillende gemeenten. “Het wantrouwen 
dat in het verleden over en weer misschien 
bestond, is nu weg. In alle gemeenten werken 
we prima samen, al is natuurlijk altijd verbe-
tering mogelijk.”

Content
Reinold is bijzonder content met zijn opvol-
ger. De vacature voor directeur van De Hint 
leverde maar liefst vijftig sollicitaties op. Uit 
deze kandidaten kwam Saskia Bruines als 
meest geschikte naar voren. Tot voor kort was 
zij als zelfstandig adviseur werkzaam bij de 
Stichting Culturalis, de Haagse organisatie 
voor de bevordering van cultuurparticipatie 
en amateurkunsten. Eerder was Saskia onder 
andere voorzitter van de branche- en werkge-
versvereniging Kunstconnectie en tussen 1999 
en 2002 wethouder Kunst en Cultuur in Am-
sterdam. “Wij denken dat Saskia gezien haar 
ervaring en bestuurlijke achtergrond de juiste 
persoon op de juiste plek is”, zegt Reinold, die 
in 2008 met De Hint nog op grootse wijze het 
40-jarig bestaan vierde.

Onder de indruk
De nieuwe directeur heeft er veel zin in. “Ik 
wilde heel graag bij een kunstencentrum 
werken. Deze baan geeft mij bovendien de 
mogelijkheid weer een beetje terug te keren 
naar mijn geboortegrond, want ik ben geboren 
in Aalsmeer. Ik ben zeer onder de indruk van 
wat er bij De Hint gebeurt. Er is hard gewerkt 
om de boel weer op orde te krijgen. Het is een 
professionele organisatie. Er wordt goed les-
gegeven, een flink aantal dansleerlingen heeft 
de weg naar vervolgopleidingen gevonden. De 
samenwerking met basisscholen is hartstikke 
goed. Het is mijn bedoeling om de positie van 
De Hint nog verder te verstevigen.”

De komende jaren wil het kunstencentrum 
in gang gezette ontwikkelingen uitvoeren. 
Zo wordt in De Ronde Venen gewerkt aan 
een ‘cultuurhuis’ en leven er in Uithoorn 
plannen om te komen tot een cultuurprofiel-
school. Ook de activiteiten op het gebied van 
naschoolse opvang, in samenwerking met kin-
deropvangorganisaties, worden voortgezet. 
Het aantal cursisten dat bij De Hint muziek-, 
dans- en theatercursussen volgt is al enige ja-
ren stabiel. Saskia Bruines heeft nog wel de 
ambitie om dit te laten groeien. “Muziek- en 
kunstonderwijs is een publieke voorziening. 
Het is ook ontzettend belangrijk. Niet alleen 
het uiteindelijke resultaat telt, maar ook de 
weg ernaartoe. Neem het bespelen van een 
instrument. Als je daar net mee begint is het 
soms moeilijk en vergt het doorzettingsver-
mogen. Maar als je merkt dat je er iets mee 
bereikt geeft dat voldoening. Voor kinderen 
is het een goede manier om op een leuke 
manier iets leerzaams te doen.”

Uitdagingen
Voor Reinold van Zijl liggen andere uitda-
gingen te wachten. Hij is nog drie dagen in 
de week directeur van een kunstencentrum 
in Maarssen. Daarnaast gaat Reinold zich 
intensiever bezighouden met een bijzonder 
ambacht: klavieren bouwen. “Ik zit voor de 
komende drie jaar al vol met opdrachten”, 
zegt de scheidend directeur. De Hint wenst 
hem het allerbeste.

Saskia Bruines neemt de sleutels in ontvangst van 
scheidend directeur Reinold van Zijl.
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DE GROENE
VENEN

Ook adverteren in 
deze krant?

Bel 0297-38 52 57 
voor de 

mogelijkheden.

De Culinaire Venen is 
volwassen geworden
De Culinaire Venen heeft zich in 
vier jaar tijd ontwikkeld tot een 
evenement dat een prominente 
plaats inneemt op de toch al goed 
gevulde activiteitenkalender in 
De Ronde Venen. Opnieuw zette 
het culinair talent uit de regio 
z’n beste beentje voor wist men 
een groot deel van de bevolking 
naar het Raadhuisplein te trekken 
om te komen proeven. Zelfs de 
weergoden houden van lekker 
eten: evenals voorgaande edities 
hielden zij tijdens het evenement 
tenminste hun adem even in, zodat 
de bezoekers zich in het zonnetje 
tegoed konden doen van alles wat 
er op hen afkwam.

De mix van culinair genieten en 
entertainment, die in voorgaande 
jaren niet altijd in de juiste 
verhouding over het publiek werd 
uitgestort, was dit keer perfect 
in harmonie. Lesly Williams (de 
André Hazes look-alike en song-
alike), Frank in Person (de Frank 
Sinatra song-alike) en Quincy (die 
gewoon zichzelf was) brachten 
sfeerversterkende optredens, aan-
gevuld met gezongen menukaar-
ten en verbazingwekkende tafel-
goocheltrucs. Tussen alle culinaire 
en muzikale gerechten was er nog 
een leuke mode-’amuse’ van Lutz 
Fashion, goed getimed en pret-
tig gepresenteerd. De Culinaire 
Venen is volwassen geworden. 

Graag geef ik de organisatoren 
nog het volgende mee: in mijn 
omgeving hoorde ik een aantal 
opmerkingen dat de verstrekte 
porties soms te groot waren. Je 
wilt natuurlijk dolgraag bij alle 
deelnemers gaan proeven, maar 
kunt halverwege geen hap meer 
door de keel krijgen. Dat lijkt 
me juist nièt het doel van zo’n 
evenement. 

Volgend jaar vindt de vijfde editie 
van de Culinaire Venen plaats. 
Een gastronomisch lustrum.... het 
wordt vast weer (over)heerlijk...

Rob Isaacs
Hoofdredacteur.

CommentaarMorgen bij LUTZ Fashion in Vinkeveen

100% Hans Ubbink
12 September is een unieke dag en een must-be-there voor de liefhebber 
van de Nederlandse topdesigner Hans Ubbink. Het team van stylisten en 
ontwerpers is aanwezig om u over alle backstage ins & outs te vertellen
en u speciale stukken uit de collectie te tonen bij LUTZ Fashion in 
Vinkeveen.

Uniek zijn de Hans Favourites: de kleding, de broeken en de muziek waar 
zijn hart werkelijk sneller van gaat kloppen. De opbrengst van de gesig-
neerde stukken komt ten goede aan Mus en Muzen in Wilnis. Het geld 
wordt besteed aan materialen die gebruikt worden voor bruisende jongeren-
projecten. 
Jenneke van Wijngaarden (initiatiefneemster van Mus en Muzen) zal 
samen met haar team originele Hans Ubbink paintings maken. Uw kinderen 
zijn deze dag van harte welkom mee te knutselen aan deze schilderijen.

David Hague zal de gehele dag aanwezig zijn om de favoriete hapjes van 
Hans Ubbink te verzorgen.

foto’s culinaire venen: peter bakker
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MAGNETRON
MET 7 FUNCTIES

5-PITS GASKOOKPLAAT
MET WOKBRANDER

DESIGN
AFZUIGKAP

INGEBOUWDE
VAATWASSER

LUXE INGEBOUWDE
ESPRESSOMACHINE

TWEE 90 CM BREDE
PANNENLADEN

90 CM BREDE
BESTEKLADE

EXTRA GROTE
SERVIESKAST

RVS OVEN MET
HETELUCHT

FAMILIE-
KOELKAST
OP HOOGTE

DE LAATSTE 
TREND: UW EIGEN
WIJNKLIMAATKAST

VERWIJDERSERVICE

www.grando.nl
Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei)
T : 0297-250494

Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, 
vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.

ALLES MOET WEG TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD!
SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE -SALE - SALE - SALE

LAAT U INSPIREREN BIJ GRANDO 
EN PROFITEER DEZE MAAND VAN EXTRA VOORDEEL!

ZONDAG 27 SEPTEMBER 
OPEN!

ALLURE
Afmeting: 180 + 272 cm.
Kleur: wit.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

7.795,-
VAN 11.995,- VOOR SLECHTS!

+ GRATIS MONTAGE
■ Topkwaliteit merkapparatuur
■ Laagste prijsgarantie
■ Vakkundige montage
■ 5 jaar CBW garantie
■ 50 vestigingen
■ Deskundig advies op maat
■  Duurzaam verwijderen 

oude keuken
■  Persoonlijk keukenplan aan huis
■  Topkeukens uit eigen fabriek
■  Betaalbaar Keukendesign

SALE - SALE - SALLLLLEEEEEEEEEESALE - SALE - SAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESALE - SALE - SAAAALLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEE SUPER 
VOORDELIGE 

SHOWROOM

KEUKENS!!

MILO
Afmeting: 185 + 305 cm. Kleur: oud-wit. Verkrijgbaar In 

diverse kleuren en maten.

  

Een pure leefkeuken met veel werk- en opbergruimte door 

de hoge inbouw- kasten  wand, het extra luxe werkblad en de 

handige 100 cm brede laden. Milo is zeer gebruiksvriendelijk 

en biedt u praktisch- en stijlvol kookgenot.

Deze keuken is inclusief:
■  Luxe gaskookplaat 

 met wokbrander
■  Zeer ruime gezinskoelkast
■  RVS oven
■  Extra diep werkblad, 70 cm

■  100 cm brede korfl aden
■  Volledig geïntegreerde   

 vaatwasser
■  5 jaar Grando garantie

9.995,-
van D 13.750,-

VERWIJDERSERVICE
+ VAKKUNDIGE MONTAGE
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MAGNETRON
MET 7 FUNCTIES

5-PITS GASKOOKPLAAT
MET WOKBRANDER

DESIGN
AFZUIGKAP

INGEBOUWDE
VAATWASSER

LUXE INGEBOUWDE
ESPRESSOMACHINE

TWEE 90 CM BREDE
PANNENLADEN

90 CM BREDE
BESTEKLADE

EXTRA GROTE
SERVIESKAST

RVS OVEN MET
HETELUCHT

FAMILIE-
KOELKAST
OP HOOGTE

DE LAATSTE 
TREND: UW EIGEN
WIJNKLIMAATKAST

VERWIJDERSERVICE

www.grando.nl
Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei)
T : 0297-250494

Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, 
vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.

ALLES MOET WEG TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD!
SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE -SALE - SALE - SALE

LAAT U INSPIREREN BIJ GRANDO 
EN PROFITEER DEZE MAAND VAN EXTRA VOORDEEL!

ZONDAG 27 SEPTEMBER 
OPEN!

ALLURE
Afmeting: 180 + 272 cm.
Kleur: wit.
Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

7.795,-
VAN 11.995,- VOOR SLECHTS!

+ GRATIS MONTAGE
■ Topkwaliteit merkapparatuur
■ Laagste prijsgarantie
■ Vakkundige montage
■ 5 jaar CBW garantie
■ 50 vestigingen
■ Deskundig advies op maat
■  Duurzaam verwijderen 

oude keuken
■  Persoonlijk keukenplan aan huis
■  Topkeukens uit eigen fabriek
■  Betaalbaar Keukendesign

SALE - SALE - SALLLLLEEEEEEEEEESALE - SALE - SAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESALE - SALE - SAAAALLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEE SUPER 
VOORDELIGE 

SHOWROOM

KEUKENS!!

MILO
Afmeting: 185 + 305 cm. Kleur: oud-wit. Verkrijgbaar In 

diverse kleuren en maten.

  

Een pure leefkeuken met veel werk- en opbergruimte door 

de hoge inbouw- kasten  wand, het extra luxe werkblad en de 

handige 100 cm brede laden. Milo is zeer gebruiksvriendelijk 

en biedt u praktisch- en stijlvol kookgenot.

Deze keuken is inclusief:
■  Luxe gaskookplaat 

 met wokbrander
■  Zeer ruime gezinskoelkast
■  RVS oven
■  Extra diep werkblad, 70 cm

■  100 cm brede korfl aden
■  Volledig geïntegreerde   

 vaatwasser
■  5 jaar Grando garantie

9.995,-
van D 13.750,-

VERWIJDERSERVICE
+ VAKKUNDIGE MONTAGE
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Exposities
’20 jaar vrijwilligers in Beeld’ 
in het gemeentehuis

Tot en met eind oktober vindt in 
het gemeentehuis de expositie ’20 
jaar Vrijwilligers in Beeld’ plaats, 
een initiatief van de werkgroep 
Vrijwilligersdag. Diverse mensen 
hebben eigen foto’s aangeleverd 
voor deze expositie. Een onafhan-
kelijke, deskundige jury heeft de 
beste en leukste foto’s geselec-
teerd. Met deze expositie wil de 
werkgroep aantonen dat vrijwil-
ligerswerk in De Ronde Venen 
overal leeft. 
Voor meer informatie over de 
expositie of de Vrijwilligersdag 
kunt u op dinsdag, woensdag of 
donderdag contact opnemen met 
Dyanne van Tessel, coördinator 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van De Baat, via tel. (0297) 
23 02 80 of via d.vantessel@
stichtingdebaat.nl.

Activiteiten
Rommelmarkt in Spoorhuis 
Vinkeveen
Zaterdag 12 september is het 
spoorhuis in Vinkeveen weer 
het toneel van de maandelijkse 
rommelmarkt. Boeken, puzzels, 
serviesgoed, geschenkartikelen, 
glaswerk en ook speelgoed en bor-
duurwerk zijn volop te koop. De 
meer technische spullen voor huis 
en tuin onderhoud worden bij goed 
weer buiten uitgestald. Er is ook 
een beperkte hoeveelheid gram-
mofoonplaten aanwezig. U bent 
aanstaande zaterdag van harte 
welkom in het oude spoorhuis aan 
Demmerik in Vinkeveen tussen 
9.00 tot 15.00 uur. 

Gratis entree bij Country Line 
Dance in De Boei
Altijd al eens kennis willen maken 
met Country Line Dance?Kom dan 
maandag 14 september naar onze 
inloopavond met workshop (vrije 
entree). 
De inloopavond start om 19:30 
uur in De Boei in Vinkeveen. Tus-
sen 19:30 en 20:00 uur wordt er 
een workshop gegeven. Bezoekers 
kunnen profiteren van een leuke 
aanbieding. Op de inloopavond 
krijgt u een bon voor gratis entree 
op de eerstvolgende twee lesavon-
den. En komt u met partner, dan 
betaalt één van u de eerstkomen-
de twee maanden slechts de helft 
van het normale lesgeld.
Voor vragen kunt u bellen met: 
Baan Batelaan, tel. 0297-256727 of 
Tineke Verheul, tel. 0348-448862.

Allround Talent Night
Donderdag 17 september wordt 
in Allround aan de Rondweg in 
Mijdrecht weer een talent night 
gehouden. De avond staat in het 
teken van HipHop en de volgende 
lokale artiesten treden op: Diched, 
Ryordon (feat. Cardoso), Svs, 
Fara & De Fantast (feat. Samuel), 
Ro-One, K-non, Raptielen en Dj 
Rassjamaan.
De Allround Talent Night begint 
om 20.00 uur, de entree bedraagt 
5 euro en toegang vanaf 14 jaar.

Agenda Monumentendag en najaarsmarkt 
in Wilnis 
Op 12 september 2009 is het Monumentendag en is er 
in Wilnis van alles te doen. Van 10-16 uur kunt u terecht 
op de gezellige najaarsmarkt rond het Oude Raadhuis 
georganiseerd door de Ontmoetingskerk in samenwerking 
met enkele ondernemers. 

Van 13.30 tot 14.15 wordt het Bevington-orgel bespeeld. 
De dag wordt muzikaal omlijst met muziek van René 
van Dijk en het dweilorkest Dorst. Op het kerkplein staan 
allerlei leuke kraampjes, waar van alles te koop is: van 
boeken, elpees, schilderijen en snuisterijen tot bloemen en 
nog veel meer nuttige en lekkere dingen. Tevens gaat er 
een wijnactie van start ten behoeve van het onderhouden 
van het monumentale orgel van de Ontmoetingskerk.

Rond het Oude Raadhuis staan kramen van diverse on-
dernemers en organisaties. Er is koffie en allerlei lekkers, 
u hoeft niet naar huis voor de lunch! Voor de kinderen is 
er een leuke tourtocht door het dorp in een (huif)kar met 
een oldtimer trekker.  Voor de liefhebbers is er een prach-
tige maquette te bezichtigen van het Oude Dorp Wilnis 
halverwege de vorige eeuw.

21 september: Wereld Alzheimerdag
Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag.
Alzheimer Nederland, de Wereld Gezondheids Organi-
satie (WHO) en haar zusterorganisaties vragen dan 
over de hele wereld aandacht voor dementie. 

Het bestuur van Alzheimer Nederland afd. West Utrecht 
nodigt u ter gelegenheid hiervan uit voor een gezellige 
muzikale en informatieve middag in het ‘t Oude Parochie-
huis, Bozenhoven 152, 3641 AJ Mijdrecht. (op de grens 
Mijdrecht/Wilnis).
Inloop vanaf 13.30 uur. Het programma begint om 
14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het thema van de 
middag is: “Een knipoog naar het verleden”.

Op het programma staan o.a. een Mini Braderie met 
allerlei voorwerpen van vroeger en een ouderwetse 
loterij. Muzikale medewerking wordt verleend door 
het Chantykoor “De Turfschippers” uit Vinkeveen. Zij 
brengen voor ons bekende meezingliedjes ten gehore.
Ook zal er een ruim aanbod zijn van informatie mate-
riaal over dementie. Met de aanwezige leden van de 
diverse werkgroepen van de plaatselijke Alzheimer 
cafés kan men ervaringen uitwisselen.
Deze middag is vooral bestemd voor mensen met 
dementie en voor mensen rondom hen, in naaste om-
geving. Het betreft de inwoners van de gemeenten: De 
Ronde Venen, Breukelen en Maarssen.
Deelname is gratis, maar u dient zich wel aan te mel-
den. Dit in verband met de catering en de grootte van 
de zaal. En….vol is vol!!!

Aanmelden: voor 15 september bij het Servicepunt De 
Ronde Venen, 0297-587600, 
E-mail: mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl  o.v.v. 
naam, adres, telefoonnummer
Inlichtingen: Steunpunt Mantelzorg, 
Esther Smit, coördinator, 0297- 230280,
E-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.nl



DE GROENE VENEN   15

Marco Fronik Grafmonumenten

Praten over doodgaan 
blijft moeilijk
MIJDRECHT – Hoewel doodgaan net zo zeer bij het leven hoort als 
geboren worden, is het onderwerp voor veel mensen moeilijk bespreek-
baar. Iemand die daar dagelijks mee te maken heeft is Marco Fronik. 
Hij heeft een bedrijf in grafmonumenten. In veel gevallen doemt pas 
bij de begrafenis de vraag op, hoe de nagedachtenis aan de overledene 
het beste vorm gegeven kan worden.

IN VOL BEDRIJF

door piet van buul

“Een grafmonument is iets heel per-
soonlijks”, zegt Marco. “Het mooiste 
is het wanneer het monument iets 
kenmerkends van de overledene 
weerspiegelt. Maar ook de nabe-
staanden moeten er een goed gevoel 
bij hebben, zodat het graf ook voor 
hen een plek van herinnering kan 
zijn. Het komt wel voor dat in het 
vooruitzicht van het naderende einde 
de zaken goed zijn besproken en dat 
ook bekend is welke wensen er bij de 
overledene leefden. Maar meestal 
ziet de familie zich voor het vraag-
stuk geplaatst om de juiste keuze te 
maken.” 

Sociaal gevoel
Marco Fronik is een jonge onderne-
mer die zijn sociaal gevoel vertaalt 
naar een zakelijke aanpak. “Dat is 
juist wat mij in dit vak trekt,” zegt 
Marco. “In feite ben ik ook in de 
zorgsector werkzaam. Mensen zijn 
niet graag met de dood bezig. En 
wanneer het dan toch zo ver is, kan 
men er niet langer voor wegvluch-
ten. Dan is het mijn taak om op een 
invoelende maar zakelijke manier de 
familie bij te staan om tot de juiste 
keuze te komen, waar iedereen 
tevreden mee is.”

Verschillende materialen
En keuzes zijn er te over. Marco 
levert grafmonumenten in allerlei 
soorten en maten en gemaakt van 
allerlei verschillende materialen. Het 
liefst werk hij met graniet. “Mensen 
hebben het vaak over marmer, maar 
in feite gaat het dan meestal ook om 
graniet. Het voordeel van deze steen-
soort is dat het weerbestendig is en 
een heel lange levensduur heeft.” 
Verder werkt hij ook graag met glas, 
omdat dit materiaal door zijn trans-
parantie mooie mogelijkheden biedt 
voor een heel persoonlijk monument. 
“Maar je kunt tegenwoordig niet op 
elke begraafplaats met glas terecht. 
Ik kom inmiddels wel op zo’n tachtig 
begraafplaatsen met elk zijn eigen 
regels, die dan ook nog regelmatig 
veranderd worden. Het is mijn taak 
om er voor te zorgen dat we weten 
wat er wel en wat er niet kan”. 

Strikte regels
Marco stelt vast dat die strikte regels 
lang niet in alle gevallen ook tot een 
fraaie begraafplaats leiden. “Er zijn 
gelukkig veel begraafplaatsen waar 
de zaken heel goed bijgehouden wor-
den en waar alles keurig verzorgd is. 
Maar je komt ook op plaatsen waar 
dit nog wel te wensen over laat.” 

Bij het maken van een ontwerp van 
een grafmonument werkt Marco 
met zijn computer de besproken 
ideeën en voorstellen uit in een 3D 
presentatie. Op die manier kunnen 
de familieleden precies zien hoe 
het er uit gaat zien en kan men dus 
nooit voor verrassingen komen te 
staan. 

Herdenkingssteen
In veel gevallen is gekozen voor 
een crematie. Ook dan wil men 
vaak een plekje voor de urn met 
de stoffelijke resten dat als plek 
van herinnering kan dienen. In 
toenemende mate wordt daar op 
de begraafplaatsen ook al rekening 
mee gehouden. 

Marco: “Er is natuurlijk de mo-
gelijkheid om een urn bij te laten 
zetten bij het graf van een partner 

of familielid. Maar er zijn ook 
speciale urnen veldjes of muren 
met nissen waar de urn in geplaatst 
kan worden. Ook in zo’n geval moet 
er natuurlijk iets van een herden-
kingssteentje of een plaatje komen 
waarmee de overledene wordt her-
dacht.Uiteraard kan men daarvoor 
ook bij mij terecht. Er moet mij in 
dit verband nog wel een opmerking 
van het hart. Na de crematie duurt 
het vaak nog enkele weken totdat 
de as beschikbaar komt. Maar lang 
niet altijd is er iets geregeld over de 
manier waarop dat zou moeten ge-
beuren. Dan sta je als familie met 
de urn en wat dan? Soms weten 
de mensen zich dan echt even geen 
raad. In de regio hebben we ook al 
afspraken gemaakt dat, wanneer 
mensen de verkregen urn bij willen 
zetten, desgewenst de pastoor of 
de dominee er bij komt en met een 

paar welgekozen woorden of een 
gebed de bijzetting begeleidt.”

Marco Fronik levert niet alleen 
nieuwe grafmonumenten. Men kan 
ook bij hem terecht voor het op-
knappen of renoveren van een oud 
monument of het bijschrijven op de 
steen in geval van bijzetting in een 
bestaand graf.
Via zijn website www.fronikgraf-
monumenten.nl of in zijn smaak-
vol ingerichte showroom aan de 
Vermogensweg 15 in Mijdrecht kan 
men zich op de hoogte stellen van 
de mogelijkheden die er zijn. 

Marco Fronik is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 0297 23 10 10 of mobiel 
06-46 20 21 49.
www.fronikgrafmonumenten.nl

Marco Fronik: “Het is mijn taak om de familie bij te staan om tot de juiste keuze te komen”         foto: patrick hesse

ERON lanceert Hosted IP: 

Mijdrechts bedrijf introduceert 
nieuwe telefoniedienst in Nederland 
Het Mijdrechtse bedrijf ERON heeft gisteren een nieuwe bedrijfstak 
gelanceerd onder de naam ‘Hosted IP’. Deze nieuwe dienst volgt de 
laatste ontwikkelingen en trends in de markt, namelijk het volledig uit-
besteden van telefoondiensten door bedrijven. Met Hosted IP kunnen 
bedrijven alle telefoniefunctionaliteiten inhuren tegen een vast tarief 
per werkplek per maand. Tot die functionaliteiten behoren de telefoon-
centrale, telefoontoestellen, netwerkverbinding, applicaties, maar ook 
bijvoorbeeld het koppelen van verschillende locaties, het inbouwen van 
een menustructuur in de telefooncentrale of het instellen van variabele 
voicemailberichten. Hosted IP is een unieke dienst, waarmee ERON 
met kop en schouders boven de concurrent uitsteekt. En daar mogen 
wij als ‘buurtbewoners’ dan ook best een beetje trots op zijn. 

Het nieuwe werken
Erik van Ameide is samen met Leon 
Kruit eigenaar van ERON en Hosted 
IP: “Tegenwoordig is het mogelijk 
om overal te werken: op kantoor, 
thuis, onderweg en zelfs in het bui-
tenland. Deze trend wordt ook wel 
‘het nieuwe werken’ genoemd. Hos-
ted IP sluit hier volledig op aan. We 
zorgen ervoor dat werknemers altijd 
en overal kunnen beschikken over de 
juiste informatie en middelen om te 
kunnen werken. Waar je ook bent, je 
kunt overal inloggen op het netwerk, 
je agenda bijhouden, doorschakelen 
naar een collega, maar ook bijvoor-
beeld thuis je werkzaamheden als 
telefoniste uitvoeren als dat beter 
uitkomt! Een goede technologie is 
daarvoor een vereiste. Mede door 
de beschikbaarheid van glasvezel in 
De Ronde Venen kunnen we ook op 
ons eigen industrieterrein bedrijven 
voorzien van deze nieuwe dienst met 
een optimale kwaliteit. 

Voordelen Hosted IP
“Hosted IP heeft voor bedrijven legio 
voordelen. Er is weinig voor nodig: 
alleen een goede internetverbinding. 
Het uitbesteden van telefoondiensten 
levert niet alleen een aanzienlijke 
besparing op je investeringen, ook 
om onderhoud en beheer hoeven 
bedrijven zich geen zorgen meer te 
maken. Dit valt allemaal onder het 
all-in tarief. Uitbreiding van men-
sen, licenties en zelfs een complete 
verhuizing, is nu met een telefoontje 
naar ons geregeld.”
Bij hosted telefonie komt de telefoon-
centrale niet in het bedrijf te staan, 
maar wordt verzorgd door meerdere 
telefonieservers in verschillende be-
veiligde datacenters. “Het maakt dus 
niet uit of een bedrijf in de toekomst 
5, 100 of 1.000 medewerkers heeft, 
we kunnen met de juiste bandbreedte 
altijd een maximale beschikbaarheid 
garanderen.” 
Bij calamiteiten, zoals brand, wat 
we in Mijdrecht helaas nog wel eens 
meemaken, is men weer snel beschik-
baar voor klanten. Dat geeft een stuk 
rust. Een bijkomend voordeel is dat 
back ups automatisch gegenereerd 

worden en er zuiniger wordt omge-
gaan met energie”, aldus Erik.
 
ERON
ERON is al ruim acht jaar een 
goede bekende in De Ronde Venen 
en ver daarbuiten. De oprichters 
Erik en Leon, waaruit de naam 
ERON is voortgekomen, hebben al 
menig bedrijf in de regio op ICT- en 
telefoniegebied ondersteund: van het 
bekabelingsnetwerk tot een betrouw-
baar automatiserings- en telefoonsys-
teem. Het bedrijf begon in februari 
2001 op de Productieweg, maar 
groeide al snel uit en verhuisde naar 
de Vermogenweg. Inmiddels heeft 
ERON twaalf medewerkers in dienst. 
Omdat ze altijd onderweg zijn, zult u 
als inwoner van De Ronde Venen dan 
ook regelmatig een ERON auto of 
bus kunnen tegenkomen.

ERON Communicatie B.V. 
T: 0297 23 14 77 
E: info@eron.nl
www.eron.euErik van Ameide (links) en Leon Kruit 

zien een grote toekomst voor hun 
nieuwe dienst Hosted IP.
foto patrick hesse (visionquest.nl)
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De dames van Boekhandel Mondria 
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die 
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze 
hier over opmerkelijke boeken.

Auteur: Marion Pauw
Titel: Zondaarskind

Het boek gaat over de 80-jarige 
Geertruida Amalia Langhout. 
Ze verliest haar ouders op jonge 
leeftijd en ervaart de oneerlijkheid 
van het leven. Als ze op 80-jarige 
leeftijd een ontmoeting heeft met 
iemand uit haar verleden die haar 
groot onrecht heeft aangedaan, 
besluit ze over te gaan tot wraak...

Het verhaal wist me te ontroeren, 
boos te maken en aan het lachen 
te krijgen. Vooral het stuk waar de 
manier van leven bij de Zusters van 
Liefde wordt beschreven, vond ik 
heel indrukwekkend.
Wat een onschuldig kind allemaal 
meemaakt en moet accepteren.
Ik begon aan dit boek en kon niet 
meer stoppen voordat het uit was 
en heb het met veel plezier gelezen.
Een aanrader! 

gelezen door carla burggraeve

... Joss Siebers 
Joss Siebers stond in de rij op 
Schiphol, klaar voor zijn vakantie-
vlucht. De mensen om hem heen 
waren niet aanspreekbaar, velen 
waren een boek aan het lezen.
Daar moest hij meer van weten. 
Het bleek te gaan om het boek 
van Stieg Larsson: ‘Mannen die 
vrouwen haten’, ofwel het eerste 
deel van de millenniumreeks. Na 
de vakantie spoedde hij zich direct 
naar de boekhandel, ook hij móest 
en zou het boek lezen...
‘Mannen die vrouwen haten’ bevat 
meerdere verhalen: het raadsel 
van de verdwijning van Harriet, 
40 jaar geleden, speelt naast cor-
ruptie in de 21 eeuw. 
Een buiten-
gewoon 
interes-
sant boek 
met veel 
variatie.

Het boek van...

Mondria’s Tip
Deze week op Midpoint FM & TV
 Zaterdag   Zondag  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag

00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix

09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics 08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending  

 met Monique Musch   

 & Stephan de Ruijter

12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint  10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

 Peter Bakker  (herhaling)

14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met  Goedemiddag met  Goedemiddag met   Goedemiddag met Goedemiddag met  

 met Nico van  Patrick en Maarten        Jim Clarke Jim Clarke Jim Clarke Peter Bakker Peter Bakker

 der Linden

16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint 14:00 - 17:00 uur 2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix

 (actualiteiten)  Tim de Bruin

18:00 - 20:00 uur Eighties Request 17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air  Alive met Roel  Non Stop Hit Mix De Kelder GeekFM

 Non Stop 80’s Hits  (herhaling)  met Peter & Marcel en Anne  met Tim de Bruin met Wilco & Crew

20:00 - 22.00 WZZP Jongeren 18:00 - 20:00 uur Nederpop Café 22:00 - 24:00 uur Alltime Pop  Alltime Pop Alltime Pop  Alltime Pop  Alltime Pop 

 Programma  met Nico & Sjaan  & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs & Rock Songs

22:00 - 00.00 MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur Eindeloos met  

 Non Stop Dance Hits  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

DIT WEEKEND 
OP MIDPOINT TV: 

2ThePoint. 

Met: 
• Supportersrellen in Wilnis?
• Herindelen...wat kost dat 

eigenlijk?
en...

• Gemeente stimuleert 
voortgezet onderwijs.

www.solidq.nl

Systeem/netwerk beheer  

Remote beheer  

24x7 Monitoring 

Mobiel werken 

Online backup oplossingen   

Rendementsweg 24, 
3641 SL Mijdrecht  - info@solidq.nl

Advertentie50x63.indd   1 22-7-09   19:21

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,

brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten, 
webcontent,

DTP en pre-press

Autobedrijf Van Rijn uitgegroeid 
tot veelzijdig bedrijf
MIJDRECHT – Sinds Albert van Rijn een paar jaar geleden het officiële dealerschap van SEAT heeft 
beëindigd, is er meer ruimte ontstaan het bedrijf verder te ontwikkelen tot een veelzijdig autobedrijf. Men 
kan er nog steeds terecht voor de aankoop of het onderhoud van een SEAT. Maar er is veel meer.

“We verkopen nieuwe en gebruikte 
auto’s van vrijwel alle merken”, 
brommobiels, aanhangwagens en 
opleggers,” vertelt Albert van Rijn. 

“Uiteraard verzorgen we daarvan 
ook het onderhoud en kan men voor 
APK keuringen bij ons terecht. Al 
sinds 1996 zijn wij IVECO-dealer en 
zijn we ons ook meer gaan richten 
op de lichte bedrijfswagens. Een 
speciaal onderdeel hier van zijn de 
voertuigen van het BE-concept.” 
Albert van Rijn legt uit: “Dit zijn 
lichte vrachtwagens met een trailer/
oplegger met een maximum totaal 
massa van de combinatie tot 10 ton 
en een nuttig laadvermogen van 
6 ton. Voor het besturen van een 
dergelijke wagen heb je geen groot 
rijbewijs nodig. Een BE-rijbewijs, 
waarmee je ook een normale perso-
nenwagen met aanhanger of caravan 
mag besturen, is al voldoende.” 
Van Rijn heeft zich hier in gespeci-
aliseerd en heeft deze combinatie`s 
ook in de verhuur.

Ook is er bij Van Rijn een ruim aan-
bod aan ‘brommobiels’ in de volks-
mond ook bekend als 45-km auto’s. 
Deze voertuigen mag men met een 
bromfietscertificaat besturen.
Voor al deze vormen van mobiliteit 
is er voor het onderhoud en service 
een werkplaats ter beschikking waar 
een aantal vaklieden garant staan 
voor kwaliteit en service. 

Dealerschap opgezegd
“Het SEAT-dealerschap heb ik na 
16 jaar opgezegd, omdat de eisen, 
die zo’n importeur stelt te hoog en 
financieel niet haalbaar meer waren. 
Ik ben nu veel vrijer in mijn moge-
lijkheden en dat bevalt me prima.”
Dat is ook de reden dat autobedrijf
Van Rijn zich op een zo breed 
mogelijk terrein van mobiliteit en 
transport is gaan ontwikkelen. Je 
kunt er terecht voor onderhoud van 

alle merken personenauto’s, lichte 
bedrijfsauto`s, aanhangwagens en 
brommobielen. Dat geldt ook voor 
het aanpassen en inrichten van 
bedrijfswagens, aanhangwagens en 
BE-opleggers. Bij Van Rijn denken 
ze graag met de klant mee als het 
gaat om aanpassingen van inrich-
tingen van service auto’s en bedrijfs-
wagens. 
“En mocht u onverwijld stranden 
met uw auto met schade en of pech 
ook dan kunnen wij u helpen met ons 
eigen bergingvoertuig.”

Racing
Autobedrijf Van Rijn doet ook aan 
rally-racing; een initiatief van 
Albert’s zoon. “Er zijn zo’n 10 wed-
strijden per jaar. Je bouwt er een 
flink stuk kennis mee op. Wanneer 

er tijdens de race iets gebeurt moet 
je heel snel een diagnose kunnen 
stellen en je moet het vervolgens 
ook snel kunnen verhelpen. Je leert 
bijvoorbeeld ook veel over het weg-
gedrag bij het gebruik van verschil-
lende banden onder verschillende 
omstandigheden. Naast het feit dat 
die sport leuk is om te doen, levert 
het dus ook voor het bedrijf het 
nodige op.” 

Autobedrijf Van Rijn 
Rendementsweg 20A, Mijdrecht. 
Tel. 0297 288711. 
www.autobedrijfvanrijn.nl. 

Albert van Rijn: “Ik ben nu veel vrijer 
in mijn mogelijkheden en dat bevalt me 
prima.”
foto patrick hesse (visionquest.nl)
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Lekker uit eten tijdens dagje winkelen in Amsterdam

Brasserie Harkema
tekst + foto’s: patrick hesse

Metroman die ik ben, ga ik graag met mijn eega een middagje winkelen 
in de stad, en dan bedoel ik natuurlijk Amsterdam. Zoals altijd belanden 
wij rond het middaguur bij een van de vele eettentjes die onze hoofd-
stedelijke binnenstad rijk is. Vandaag een locatie die ik nog niet kende: 
Brasserie Harkema, aan de Nes 67, net achter het Rokin. In een prachtig 
pand uit 1920, waar vroeger een tabaksfabriek was gevestigd, is een jaar 
of zes geleden een zeer trendy restaurant herrezen. Een ruim hoog pand 
met een modern/retro interieur.

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.

Na een gezellig gesprek met Peter 
Bosman van Brasserie Harkema 
–die mij nog meldde dat ook het 
achterste gedeelte van het pand is 
aangekocht, waardoor dat uitste-
kend geschikt is als vergaderruim-
te– plaats ik me buiten op het ter-
ras. Het is tenslotte heerlijk weer 
en aan de zijkant van het pand, 
in een kleine steeg, kun je lekker 
buiten zitten. Het is behoorlijk druk 
op het terras; een gemêleerd gezel-
schap van wat studenten, enkele 
jonge ouders met kroost, een enkele 
zakenman in pak en zoals in deze 
tijd vanzelfsprekend, wat toeristen. 

De menukaart is gevarieerd en 
prettig geprijsd: voorgerechten 
onder de 10 euro, hoofdgerechten 
onder de 20 euro en nagerechten 
onder de 7,50 euro. We watertan-
den bij een Taartje van makreel 
en roggebrood met pikante rode 
biet en balsamico-siroop en het 
vooruitzicht van de Huisgemaakte 
Hollandse garnalenkroketjes met 
cocktailsaus. Het is moeilijk kiezen; 

zullen we voor de Mezzalune 
gevuld met gamba’s en groene 
asperges, geserveerd met een salsa 
van groene olijven en rode paprika 
gaan, of wordt het toch de Curry 
van lamsschouder met gebakken 
paksoi, kousenband en basmati 
rijst?

We willen nog winkelen en be-
sluiten het dus ‘licht’ te houden. 
Wel spreken we af ons binnenkort 
nog eens ernstig te buiten te gaan. 
Makkelijk is dat je de menukaart 
kunt downloaden, zodat je thuis al 
voorgeniet van je bezoek.

Bestellen gaat bij het bedienend 
personeel gekleed in witte T-shirts. 
Collega’s in een zwart T-shirt 
brengen de bestelde gerechten en 
drankjes aan tafel. ‘t Is maar dat u 
het weet.

Ik ga voor de ‘Canadian Club sand-
wich’, een verrukkelijk broodje met 
malse kipfilet, avocado, uitgebakken 
spek, ijsbergsla, tomaat, verse kap-

Brasserie 
Harkema
Brasserie Harkema is altijd open; 
je kunt iedere dag terecht voor 
lunch en diner. Slechts 60% 
van het aantal zitplaatsen wordt 
gereserveerd, dus wie op de 
‘bonnefooi’ komt, vindt altijd een 
tafeltje.

Openingstijden
dagelijks 11.00 - 01.00  
lunch 12.00 - 16.00  
diner 17.30 - 23.00

Reserveren:
Online of telefonisch vanaf 15.00 uur:
020-4282222

Adres:
Nes 67 
1012 KD Amsterdam
www.brasserieharkema.nl

pertjes en knoflookmayonaise. Na 
deze heerlijke frisse sandwich heb 
ik nog ruimte voor een verrassend 
dessert. Een Gelei van Limon-
cello met limoensorbetijs, gratine 
van Muscato di Asti en ingelegd 
granaatappel. Ik moet zeggen een 
aanrader, maar volgens de dame 
van Harkema wel gevaarlijk, want 

er schijnt op YouTube een filmpje te 
staan waarbij de beroemde acteur 
Danny DeVito erg dronken is van 
het nuttige van een paar van deze 
drankjes.

Na deze smakelijke lunch duik ik 
nog even de Jordaan in, een beetje 
‘winkelen’, nu ik er toch ben.

Le Virage winnaar 
Culinaire Nol 2009
Restaurant Le Virage is tijdens de Culinaire Venen uitgeroepen tot 
winnaar van de Culinaire Nol. Een nipte overwinning, omdat ook de 
andere deelnemers hoge culinaire ogen gooiden, maar de nieuwe en 
innovatieve koers gaf voor de jury de doorslag.

Restauranthouder Philip Dalmeijer 
(staand rechts op de foto) toonde 
zich aangenaam verrast toen hij de 
uitslag van jury over het plein hoorde 
weerklinken. 
“Ik zie het als een bekroning voor 
het harde werken van ons gehele 
team, juist in deze tijd moeten we ons 
willen onderscheiden van anderen 
en dat is ons dus kennelijk gelukt. 
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen 
dat we ons succes tot in de late uren 
hebben gevierd! Dit onderstreept nog 
maar eens het belang dat we aan de 
toekenning van deze trofee hechten. 
Over het evenement op zich zijn wij 
trouwens zeer te spreken. Samen met 
mijn collega ondernemers hebben 
we ons op een goede manier kunnen 
presenteren aan het Rondeveense 
uitgaanspubliek. Volgend jaar zijn we 
er beslist weer. ”

De Culinaire Nol is een wisseltrofee  
die de herinnering aan restaurateur 
Nol Vermeulen levend houdt. De 
onderscheiding ging eerder naar de 
restaurants Boven Water en Meesters.
foto peter bakker
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70’s & 80’s The Party
Zaterdag 17 oktober 2009

Voorverkoop start Maandag 14 september
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Willem van der Kroef is geboren en 
getogen in Vinkeveen. Zijn voetbal-
loopbaan begon Willem als acht-
jarige in de jeugd van Hertha in 
Vinkeveen. Hij doorliep de verschil-
lende stadia tot en met de senioren. 
Toen ontmoette hij zijn Corina en sa-
men vestigden ze zich in Mijdrecht. 
Voor Willem was dat een mooi 
moment om er mee te stoppen. Zijn 
conditie hield hij wel op peil door 
dagelijks op de fiets naar zijn werk 
in Uithoorn te fietsen. 
Maar het bloed kruipt toch waar 
het niet gaan kan. Van een goede 
vriend hoorde hij dat ze bij HSV 
met een keepersprobleem kampten. 
Men hoefde hem niet echt onder 
druk te zetten om een plaats onder 
de Hoefse lat in te nemen. “Aan-
vankelijk was het mijn bedoeling 
om de club even uit de brand te hel-
pen. Maar dat liep toch anders. Ik 
heb er twintig jaar gekeept. Maar 
afgelopen seizoen kwam er toch 
echt een einde aan mijn actieve car-
rière als voetballer. Het is nu echt 
mooi geweest.”

Actief blijven
Willem heeft dan wel zijn keeper-
handschoenen aan de wilgen ge-
hangen, maar dat betekent nog 
niet dat hij niet op tal van andere 
fronten actief is en blijft voor HSV. 
Zijn zoontje speelt inmiddels ook 
bij HSV en Willem is leider van 
een van de jeugdelftallen. “Ik ben 
leider van een groep jongens van 
negen en tien jaar oud. Ik werk in 
ploegendienst. Dat betekent dat ik 
geen training kan geven omdat ik 
om de andere week ’s avonds moet 
werken.”

De kleintjes zijn voor de voetbal-
competitie ingedeeld in de regio ’t 
Gooi. “Dat betekent dat je ver moet 
reizen. We moeten voor uitwedstrij-
den naar Hilversum en zelfs naar 
Almere. Wanneer je op zaterdag-
morgen om half tien in Almere 
moet spelen dan moet je al om een 
uur of acht weg, en ben je vaak 
begin van de middag pas weer te-
rug. En dat voor twee keer twintig 
minuten voetballen. Het is eigenlijk 
gekkenwerk maar ik heb het altijd 
met heel veel plezier gedaan.”

Belangrijke rol in gemeenschap
HSV heeft inmiddels wel een plek 
ingenomen in het leven van het
gezin Van der Kroef. Ook Corina 

laat zich niet onbetuigd en ook zij 
is regelmatig achter de bar van de 
kantine te vinden. “Het leuke van 
HSV is, dat het een kleine vereni-
ging is. Iedereen kent iedereen en er 
heerst een gezellige en gemoedelij-
ke sfeer. De club speelt een belang-
rijke rol in de Hoefse gemeenschap. 
Daarbij komen de prestaties op het 
veld niet eens op de eerste plaats,” 
zegt Willem. “Niks moet perse. 
Natuurlijk spelen we om te winnen, 
maar een kampioenschap is geen 
heilig moeten. Na afloop met elkaar 
een biertje drinken is net zo belang-
rijk. In het hoogste seniorenelftal 
spelen we doorgaans met jonge 
jongens. En zodra ze op beginnen 
te vallen zijn ze vertrokken naar de 
grotere clubs in de omgeving.”
Naast de voetbalwedstrijden worden 
er bij de vereniging ook tal van 
andere activiteiten georganiseerd. 
Willem: “Voor de jeugd is er elk 
jaar een sport -en spelweekend. 
Dat is dan op een vrijdag en een 
zaterdag. Dan worden er hier tenten 
neer gezet en blijft de jeugd ook 
een nachtje slapen. We doen allerlei 
zeskampspelletjes en er worden 
speurtochten uitgezet. Dat is voor 
de jeugd al jaren een traditioneel 
hoogtepunt in het verenigingsjaar. 
Uiteraard zijn de jeugdleiders daar 
actief bij betrokken. Maar voor 

Sport kort

Gratis voetbalclinic 
bij CSW
Voetbalopleidingscentrum De 
Complete Techniek gaat vrijdag 18 
september van start op de velden 
van CSW met het geven van extra 
trainingen voor de individuele 
jeugdspelers en jeugdspeelsters.
Ter kennismaking wordt een gratis 
clinic georganiseerd. Alle jeugd-
spelers en jeugdspeelsters van alle 
verenigingen uit de regio zijn van 
harte welkom op de  accommoda-
tie van CSW. 
Voor meer informatie en inschrij-
ven voor de clinic en/of cursus kijk 
op www.decompletetechniek.nl

Open dag 
kanovereniging 
De Ronde Venen
Op zaterdag 19 september van 
13.00 uur tot 16.30 uur organi-
seert de kanovereniging een open 
dag op de nieuwe locatie aan de 
Herenweg 196, die wordt gedeeld 
met de Reddingsbrigade. 

In de ochtend wordt er tijdens de 
jeugdtraining een beroep gedaan 
worden de ouders van de jeugd 
uitgedaagd om een keer met hun 
eigen kinderen mee te varen, zodat 
zij vanaf het water kunnen beleven 
hoe het is om in een wiebelige boot 
je evenwicht te bewaren. De open 
dag start om 13.00 uur. Op deze 
middag kun je kennismaken met 
de verschillende facetten van de 
kanosport. De kanosport is prima 
geschikt voor de recreatieve sport-
beoefenaar waar de gezelligheid 
en plezier een grote rol spelen. 
Een aantal van de 100 leden staan 
klaar om enthousiast over hun 
sport te vertellen. 

Proefvaren en beginnerscursus
Alle bezoekers (jeugd en recre-
anten) van de open dag kunnen 
een stukje proefvaren. Hiervoor 
heeft de club diverse kajaks ter 
beschikking. Voor de enthousiaste 
beginners die zich als nieuw lid 
aanmelden wordt er speciaal voor 
hen op de zaterdag ochtend een 
aantal extra lessen georganiseerd. 

Programma
13.00 - 16.30 Proefvaren en 
informatie
13.00 demonstratie jeugd
14.00 demonstratie kanopolo
15.00 demonstratie freestyle 

Inlichtingen:
www.kvdrv.nl 

DE CLuB VaN… WILLEM VAN DER KROEF

Bij HSV willen ze echt wel winnen
door piet van buul — foto: patrick hesse (visionquest.nl)

Willem van der Kroef: “Je voelt je hier zo thuis, dat je het niet makkelijk loslaat.”

DE HOEF – De Hoefse Sport Vereniging (HSV) heeft een afdeling handbal en een afdeling voetbal. Het is 
een kleine vereniging waar sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Dat heeft ondermeer tot gevolg 
dat het eerste voetbalelftal van HSV in de vijfde klasse van de onderafdeling voetbalt. Lagere klassen zijn er 
niet. “We willen echt wel winnen, maar het hoeft niet per se’, zegt Willem van der Kroef, al ruim twintig jaar 
actief bij HSV.

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...

zulke evenementen doe je toch ook 
een beroep op de ouders en vrijwil-
ligers om mee te helpen. En dat lukt 
over het algemeen goed.”

Beroep doen
Willem vertelt dat hij eigenlijk ook 
als jeugdleider gestopt is. Maar hij 
zegt er meteen bij dat de club altijd 
een beroep op hem kan blijven doen. 
“En als ze dat doen dan ga ik waar-
schijnlijk toch weer door de bocht. 
Je bent zo lang bij de club actief 
geweest en je voelt je er zo thuis dat 
je het niet zo makkelijk loslaat. En 
net als vrijwel elke club heeft ook 
HSV het moeilijk met het vinden 
van leiders. Je doet een beroep op 
de ouders om mee te helpen met 
het vervoer naar uitwedstrijden. En 
daarvoor krijg je over het algemeen 
nog wel de medewerking van de 
ouders voor. Maar om ook nog leider 
te worden dat is voor veel ouders 
niet even iets teveel gevraagd.”

Veilingdag
Als bewijs van het feit dat hij de 
club niet los kan laten, vertelt Wil-
lem dat hij ook betrokken is bij de 
jaarlijkse veilingdag. “Dat is een 
van de jaarlijkse hoogtepunten in 
het clubleven. Er is op die zaterdag 
dan een voetbaltoernooi en een 
beachvolleybal toernooi. Daar heb ik 
geen rechtstreekse bemoeienis mee. 
Ik sta op zo’n dag samen met mijn 
vrouw achter de bar. En dan is er de 
veiling die in de hele regio beroemd 
is. De opbrengst is voor de vereni-
ging. Daarmee kun je dan een keer 
het veld opknappen. Of bladblazers 
of ander materiaal kopen.”

Willem is, samen met René Duiker-
sloot verantwoordelijk voor de lijnen 
op het veld. “Ik ben dus ook nog 
lijnentrekker. Er is een hovenier 
die voor het groot onderhoud zorgt. 
Maar wij trekken de lijnen. Tot 
aan de winter, zolang als het gras 
blijft groeien, groeit de kalk eruit. 
De lijnen verdwijnen dan vrij snel 
en moeten telkens weer opnieuw 
getrokken geworden. Dat is dus een 
vaste klus. We doen dat vrijdags en 
in drie kwartier staan de lijnen er 
weer keurig op.”
Zo roept Willem wel steeds dat hij 
het kalmer aan wil doen, maar hij en 
zijn vrouw zijn teveel verenigings-
mensen om niet actief te blijven. 
En dat is maar goed ook.
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Toyota Prius 

Oud groen, 
nieuw groen
Sinds een aantal maanden heeft Toyota een nieuwe Prius. Gebaseerd op 
hetzelfde hybride-model dat ze ruim 10 jaar geleden met succes intro-
duceerden. Met de nieuwe styling lijkt de nieuwe Prius langzaam af te 
stappen van het groene imago dat de eerste generaties hybride-auto’s 
hadden. En dat merken de dealers. Met alle voordelen die het huidige 
belastingklimaat biedt, is de Prius razendpopulair.

auTO&MOTOR

Tja, sta je op 
het punt om 
eens groen te 
doen, is er een 
wachtlijst van 
vier weken 
voor de nieuwe 
Prius. Maar, 
die wachtlijst 
is nog niet eens 
het grootste 
obstakel bij het 
kopen van een 
nieuwe auto. 
Waar je echt 
niet over na 
wilt denken is 
de afschrijving. 
Je rijdt de 
showroom uit 
en opeens is je 
gloednieuwe 

auto toch niet zo gloednieuw meer. 
De auto heeft namelijk al een 
eigenaar gehad en heeft zijn eerste 
kilometers afgelegd. Maar waarom 
zou je voor een nieuwe auto kiezen? 
Voor de betrouwbaarheid hoef je 
tegenwoordig echt niet meer voor 
een nieuw, vers-van-de-fabriek-model 
te gaan.

Dus, je wil toch je oude auto 
inruilen, profiteren van de sloopre-
geling en tegelijkertijd een groen 
statement maken. Wat is er dan mis 
met het vorige model Prius? Dit 
model, goed vertegenwoordigd in 
Hollywood door onder meer Dustin 
Hoffman, Cameron Diaz, Alec Bald-
win en Meryl Streep, was en is ook 
in Nederland zeer gewild. Het grote 
verschil met Amerika: hier werd 
de Prius niet aangeschaft om de 
overmatige uitstoot van een dikke 
SUV te compenseren.

Futuristisch
De Prius is uitgerust met een 
benzinemotor en een accu. Bij het 
optrekken gebruik je voornamelijk 
de benzinemotor. Wil je puur op 
de accu optrekken, zorg dan dat er 
niemand achter je rijdt, want erg 
rap gaat dat niet. Echter, in stads-
verkeer zul je merken dat je meer 
gebruik maakt van de accu. Dit ver-

eist wel een fluwelen bediening van 
het gaspedaal. Maar dat hadden de 
Japanse ingenieurs snel door. Voor 
alles wat je niet mechanisch kunt 
oplossen, wordt in Japan een knopje 
bedacht. Zo ook bij de Prius. Wil je 
alleen de accu’s gebruiken, dan kan 
dat met één druk op de ‘EV-mode’-

knop. Als je goed luistert, hoor je bij 
het remmen en optrekken, net als in 
een futuristische film, de Prius dan 
een licht fluitend geluid maken.

Inparkeren geen uitdaging
Instappen en starten is mogelijk 
met de sleutel in je broekzak. Die 
heb je namelijk niet nodig, zolang je 
de sleutel maar bij je draagt. In het 
futuristisch vormgegeven interieur 
vind je een strak digitaal display 
met daarop je snelheid. Op het 
grote touchscreen navigatiescherm 
zie je tijdens het rijden van welke 
energiebron je gebruik maakt. Door 
middel van pijltjes zie je hoe de 
energie loopt. Bijvoorbeeld van de 
benzinemotor naar de accu, als de 
auto te lang stil staat en de accu op 
raakt, of bij het remmen, waarbij de 
remkracht omgezet wordt in ener-
gie voor de accu. Als optie was ook 
de achteruitrijcamera beschikbaar. 
Bij het achteruitrijden verandert 
het navigatiescherm in een tv-
scherm, waarbij alles achter de auto 
te zien is. Hulplijnen in het scherm 
geven aan wat de koers van de auto 
is, waarmee inparkeren wel heel 
makkelijk wordt. Voor de rest is het 
interieur zeer comfortabel. Achterin 
is er opmerkelijk veel ruimte voor 
lange mensen. 

Tijdens de rit viel op dat de vering 
behoorlijk soft is. Dat kan com-
fortabel zijn, maar soms deint de 
auto iets te veel. In combinatie 
met de traploze automaat (CVT) 
zou je bijna denken dat je in een 

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van 

auto’s. Werkte voor TV-program-

ma’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.

door michael reuling

foto’s: patrick hesse
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Amerikaanse auto onderweg bent. 
Niet vreemd, aangezien daar een 
behoorlijk potentiële markt van de 
Prius ligt. De CVT heeft bij het vol-
ledig intrappen van het gaspedaal 
even de tijd nodig, maar lanceert de 
auto vervolgens behoorlijk snel naar 
de gewenste snelheid. Dat is een 
aparte belevenis als je standaard-
automaten gewend bent. De CVT 
grijpt een toerental aan en houdt 
dat vast totdat de snelheid bereikt 
is. Terwijl bij een normale automaat 
de toeren opgebouwd worden. 

Conclusie
Na een ochtend op pad geweest te 
zijn met deze hybride, lijkt dit een 
occasion die het overwegen waard 
is. Ok, hier en daar heeft de auto 
misschien lichte slijtageplekken en

er staan wat kilometers op de digi-
tale klok, maar het is en blijft een 
Toyota. Degelijk en betrouwbaar. 
Ondanks dat de styling nog steeds 
wennen is, maar dat is natuurlijk 
persoonlijk, en fietsers en voetgan-
gers schrikken als de Prius opeens 
stil langszij komt rollen (aan de 
andere kant, wie fietst tegenwoor-
dig niet met muziek op), is dit een 
zeer goede optie voor wie graag 
groen wil rijden.

Toyota Prius
Gereden versie: 
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy-
drive uit 2005
Vermogen: 
113 pk gecombineerd vermogen
0-100: 10,9 s
Top: 180 km/u
Gemiddeld verbruik: 
1 op 23,3 / 4,3 l/100km
BPM: geen
Prijs: € 16.950,00
Alternatieven: Honda Civic 
Hybrid, Honda Insight (nieuw)

Knus knorren in de bejaarde kip

Wilnisser avonturiers karren 
Parijs – Moskou heen en weer
Op het erf staat het monster. De uit 1953 stammende Citroen Traction Avant 15 six. Aan de trekhaak hangt 
een kippetje uit 1964 dat ternauwernood plaats biedt aan twee vermoeide kerels. Zes weken lang waren ze 
op elkaar aangewezen. Op voorhand zat dat wel goed, ze kennen elkaar immers al jaren.

Gies Eijs heeft, als het om sleutelen 
aan automobielen gaat, gouden 
handen. Ko van Vliet heeft ook een 
soort van gouden handen, maar 
dan meer op het gebied van hout. 
Wat ze gemeen hebben is de liefde 
van hun kinderen voor elkaar. Zoon 
Eijs en dochter Van Vliet trekken al 
weer een paar jaartjes samen op. 
Zou het de band van hun kinderen 
zijn die voor de saamhorigheid 
zorgt die nodig is, als je zes weken 

lang met een old-timer door Europa 
zoeft? Wie zal het zeggen. Feit is 
dat beide Wilnisser avonturiers de 
uitdaging aangingen om van Wilnis 
via Parijs in Moskou te belanden. 

Op elkaar aangewezen
Maak je deze rit in een snelle 
BMW uit de 700-serie, overnacht 
je onderweg in dure hotels, dan is 
je reis redelijk comfortabel. Maar 
is je voertuig een auto uit 1953 en 
je slaapplaats een Kip caravan van 
ruim veertig jaar oud, dan wordt het 
verhaal helemaal anders. Dan ben je 
op elkaar en je konvooigenoten (3 
stuks) aangewezen. Gies vertrouwt 
op zijn knuisten. Het zijn die knuis-
ten die in een periode van vier jaar 
de Citroen weer helemaal op de weg 
kregen. Vol trots vertelt hij dan ook 
dat er in Nederland nog vijftig van 
deze auto’s zijn, waarvan nog slechts 
de helft rijdt. Daarvan heeft hij een 
exemplaar in zijn bezit.

Opgedeeld
Op 18 juli vertrokken de mannen 
naar Parijs van waaruit ze twee 
dagen later vertrokken naar hun 
bestemming Moskou. Met z’n zeven-
entwintigen opgedeeld in konvooien 
van vier. Via Hamburg, Stockholm, 
Turku, Helsinki en Talinn beland-
den ze in Riga. De laatste 1.300 
kilometer reden ze door Rusland 
naar Moskou, het einddoel van de 
heenreis. Kiev, Budapest, Wenen, 
Passau, Karlsruhe en Reims werden 
tijdens de terugreis naar Parijs 
gepasseerd. Maar liefst 1.750 liter 
benzine hebben ze verstookt en 
rond de 7.000 kilometer afgelegd.

Nog weinig veranderd
Ko vertelt dat de reis, zo lang je in 
het Westerse deel van Europa rijdt, 
best leuk en comfortabel kan zijn. 
Kom je in het voormalige Oostblok, 
dan wordt het andere koek. Dat 
rijd je op tweebaanswegen, die als 
vierbaans worden gebruikt. Stalen 
zenuwen heb je nodig om de auto’s 
die je zowel links als rechts voor-

bijschieten niet te raken. Van enig 
respect voor de oudheid is niets te 
merken.

Ogen uitgekeken
In Moskou vielen de mannen 
om van verbazing. Stadsbussen, 
geproduceerd door Van Hool, rijden 
daar rond. Opschriften als ‘Ingang’, 
‘Uitgang’ en ‘Niet spreken met de 
Bestuurder’ zijn nog duidelijk te 
lezen. Van Hollandse bestelauto’s 
met opschriften ‘Bakkerij Jansen 
Veghel’ en andere bedrijfsnamen 
kijkt geen enkele Rus meer op. 
Beide Wilnissers keken wel hun 
ogen uit. Toen ze op het Rode Plein 
een foto wilden maken van de vlag 
van KIKA met als achtergrond de 
parlementsgebouwen, schoten in 
burger geklede veiligheidsmensen 
toe. Foto’s laten zien en meteen 
deleten, er is daar nog weinig ver-
anderd, vinden beide mannen.

Zes weken lang samen op pad, 
slapen in je ouwe Kippie, mak-
kelijk eten uit een blik, een bakkie 
voor de dorst met respect voor 
elkaar gezet, dat alles vormt een 
bloedmooie herinnering aan een 
fantastische trip. Wat hebben ze 
veel gezien, wat hebben ze veel 
beleefd. Dat deze reis is gekoppeld 
aan Kika, een stichting die zich 
inspant om kinderen met kanker te 
helpen, is mooi meegenomen. Op 
hun shirt prijkt het logo van Kika. 
Benieuwd naar wat hun volgende 
trip zal zijn….

Foto: Gies Eijs (links) en Ko van Vliet bij 
de klassieke Citroën Traction Avant.

Honda VFR 800FI 
stelt niet teleur
Ik was er wel eens langs gereden, 
maar eerlijk gezegd nog nooit bin-
nen geweest; Best Buy Bikes aan 
de Handelsweg 2b in Mijdrecht. 
Dus stapte ik blanco binnen bij het 
motorpaleisje van Ed Heining. Dit 
overtrof mijn stoutste verwacht-
ing, wat een prachtige zaak! 

Ed hakte 7 jaar geleden de knoop 
door en zette op 43-jarige leeftijd 
een lang gekoesterde droom om in 
daden en startte met het verkopen 
van motorfietsen. Eerst vanuit huis,
maar al snel werd een pand 
gevonden in Mijdrecht. Eind 2008 
moest worden uitgekeken naar een 
groter pand en sinds begin dit jaar 
is Best Buy Bikes gevestigd aan de 
Handelsweg 2b te Mijdrecht. 
Na een prettige kennismaking en 
een bak verse koffie, blijkt al snel 
dat Ed uit het juiste motorhout is 
gesneden en al op zeer prille leef-
tijd werd geïnjecteerd met het mo-
torvirus. Dit zie aan de uitstraling 
van de zaak: overal memorabilia uit 
een rijk motorverleden. Dat Ed zijn 
hart heeft verpand aan de wegrace, 
is overal te zien. Er pronken diverse 
racemotoren waarmee Ed in de ja-
ren ’80 en ’90 tijdens nationale en 
internationale wegrace circuits op 
hoog niveau de competitie aanging. 
Ed en zijn team gaan voor de 
persoonlijke benadering en willen 

het laagdrempelig houden, de zaak 
heeft een keurig assortiment mo-
torkleding en accessoires en heeft 
een groot aantal voor het grootte 
deel Japanse occasions staan, ook 
kan men voor een nieuwe motor of 
scooter terecht bij Best Buy Bikes.

Ed rijdt mijn partner voor de mid-
dag naar buiten. Met een zachte 
roffel slaat de machtige V4 aan. 
Deze uit de eerste maanden van het 
nieuwe millennium afkomstige Hon-
da VFR 800FI staat er stoer bij, 
met de diep metallic zwarte kleur 
en opvallende Lazer Hotcam uitlaat 
laat hij duidelijk zien, dat met deze 
motorfiets niet valt te spotten. De 
VFR wordt door Honda bestempeld 
als een der beste Honda’s ooit 
gebouwd. Met de start van de pro-
ductie van V4-motoren in het begin 
van de jaren ’80, sloeg Honda een 
compleet nieuwe weg in, die in ’98 
uitmondde in de productie van de 
VFR800. Dat dit een gouden greep 
was, blijkt uit het feit dat dit succes-
nummer anno 2009 nog steeds in 
productie is.

Nadat ik mij in de sportieve zithou-
ding heb gekneed kan het feest be-
ginnen en rijd ik met de schitterend 
klinkende V4 roffelend richting 
Wilnis. Op de Padmosweg geeft de 
digitale motortemperatuurmeter de 

65 graden aan en raakt langzaam 
maar zeker het V4-motorblok in 
zijn element. Net buiten het dorp 
kan ik de toeren de hoogte insturen, 
de Laser Hotcam uitlaat krijst het 
uit van plezier, zonder overdreven 
geluid te produceren. Na een lekker 
rondje sturen stop ik voor de foto’s. 
Gezien zijn leeftijd ziet hij er prach-
tig uit, echt een liefhebbersfiets, 
een uitstekende all-rounder.

Dat is ook de kracht van dit model: 
of je nu lekker een stukje wil sturen 
of met je partner achterop een 
weekendje Eiffel wil pakken, de 
VFR maakt er geen probleem van. 
Bij terugkomst loop ik nog even 
om de schoonheid heen. Gezien de 
uitstekende staat en de mooie kleur, 
de lage kilometerstand (slechts 
26.600) en de “must have’” Laser 
Hotcam uitlaat, koop je hier voor 
€5690, - een heuse sportmotorfiets 
uit het jaar 2000, die ondanks een 
paar gebruikssporen in zeer goede 
staat is en klaar is om nog vele 
jaren motorplezier mee te beleven. 
Bel met Best Buy Bikes of ga 
langs voor een proefrit, de Honda 
VFR800FI zal u niet teleurstellen.

Deze week test Patrick Hesse 
een Honda VFR 800FI bij 
Best Buy Bikes uit Mijdrecht

tekst + foto’s: patrick hesse
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Agenda

Fancy Fair St. Jozefschool op 12 september
Basisschool Sint Jozefschool te Vinkeveen organiseert samen met buitenschoolse opvang 
STEK4Kids Vinkeveen op zaterdag 12 september a.s. een Fancy Fair van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze Fancy Fair zijn er vele activiteiten zoals: kinderspelletjes, luchtkussen, envelop-
penspel, rad van avontuur. Natuurlijk is er ook een hapje en drankje verkrijgbaar. De opbrengst 
van de Fancy Fair is bestemd voor de school (o.a. digitale schoolborden). U bent welkom!

Handen ineen geslagen voor Dweil- en de Brandweerdag
Zaterdag 19 september is het weer zo ver, de zevende Mijdrechtse Dweildag. Daarnaast heeft 
de Brandweer De Ronde Venen zijn jaarlijkse Open D`ag. Elk jaar is deze brandweerdag in 
een andere dorpskern en dit jaar (net als 3 jaar geleden) in het centrum van Mijdrecht.
Dit jaar zijn de handen ineen geslagen en hebben beide organisaties overleg gevoerd om beide 
evenementen tot een succes te brengen. Muziekvereniging V.I.O.S. start om 11.30 uur voor 
de zevende maal in samenwerking met de Handelsvereniging van Mijdrecht de Dweildag. “Er 
komen dit jaar 13 orkesten” weet organisator Robert Stoesser ons te vertellen. Aan de kant 
van de brandweer wordt ook een hoop geregeld, zo zullen zij bijvoorbeeld om 14.10 een grote 
demonstratie geven op het Raadhuisplein. Maar direct na de demo zal het dweilorkestenfesti-
val direct weer doorgaan en zodoende wordt het een en ander mooi gecombineerd.
Behalve het hoofdpodium op het Raadhuisplein zullen op nog drie plekken podia komen te 
staan. Ditmaal, u raad het al, aangekleed met spullen van de Brandweer. De oude wagens wor-
den hiervoor speciaal gebruikt. De Dweilorkesten zullen beoordeeld worden door een kundige 
jury in twee verschillende klasse: De Leutklasse en de Wedstrijdklasse.

Clowns Bungel en Slungel zullen ook weer present zijn, net als de schminkstand. Maar wat 
dacht u van diverse waterspelletjes, een duikdemonstratie, brandpreventiedemonstraties, 
het Timber team zal diverse figuren zagen met hun kettingzagen, de Afdeling Groen van de 
Gemeente geeft voorlichting en uitleg over hun bomen gezondheidsplan, Ambulance Diensten, 
Politie, rondritten in Brandweerwagens, te veel om op te noemen. 

Alle activiteiten zullen plaatsvinden rondom het centrum van Mijdrecht. De jeugdbrandweer 
gaat zelfs een groot huis bouwen op het terrein van de Firma van Walraven om hun hulpverle-
ningsdemonstratie te geven. Wij hopen u welkom te heten in het centrum van Mijdrecht op 19 
september. Voor meer informatie kunt u kijken op de websites: 
www.mijdrechtsedweildag.nl of www.brandweerdag.com. 

Amstelland Live! op 26 september in De Meijert
De editie 2009 van Amstelland Live! zal op zaterdag 26 september geheel in het teken staan van 
muziek uit de jaren ‘80 en ‘90. Voor de organisatie van dit muziekspektakel tekent weer de Rotary 
Club Aalsmeer-Uithoorn en ook dit jaar gaat de opbrengst weer naar een goed doel: de Bosmobiel. 
Plaats van handeling: De Meijert in Mijdrecht, aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 21.00 uur gaat het feest van start. De band PeeWee zal een wervelende show neerzetten 
met klassieke toppers uit de 80’s en 90’s. Een VJ/DJ set, helemaal toegespitst op hits uit de laatste 
twee decennia van de vorige eeuw ondersteunt de avond door vertoning van de oorspronkelijke 
videoclips op twee grote schermen. En als klap op de vuurpijl swingen we terug in de tijd met de 
Blues Brothers Dedication Revue. Deze spetterende show rond Jake en Elwood Blues wordt ver-
tolkt door Steve Powell en Hans Sligter. Op de videoschermen worden ook realtime foto-impressies 
en live videobeelden van het evenement geprojecteerd. Zo wordt Amstelland Live! echt een feest 
van alle aanwezigen.

De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn heeft het initiatief genomen om mensen uit gemeenten 
rond het Amsterdamse Bos die slecht ter been zijn de mogelijkheid te bieden van ‘een elektrisch 
voortbewogen boswandeling’. Daartoe heeft de serviceclub de Stichting Bosmobiel opgericht en 
konden al twee Bosmobielen worden aangeschaft. Dat zijn een soort golfkarretjes die plaats bieden 
aan zes personen. Ze worden ingezet in samenwerking met het Amsterdamse Bos. De opbrengst 
van Amstelland Live! 2009 komt geheel ten goede aan dit project voor minder valide mensen uit 
Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen.

Kaarten 
Voor 17,50 euro heb je niet alleen een fantastische avond, maar ondersteun je ook de stichting 
Bosmobiel. Kaarten kunnen vanaf nu online besteld worden via www.amstellandlive.nl

DE GROENE VENEN IS OOK 
VERKRIJGBAAR BIJ: 

Mijdrecht
 • Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • 

• Aldi Adelhof • Blauw autoverhuur •
• Gemeentehuis De Ronde Venen •

• Boni Supermarkt •
 

Wilnis
• Servicepunt Wilnis • C1000 • 

• Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) •
 • Drogisterij de Nagtegaal •

 
Vinkeveen

• Servicepunt Vinkeveen •
• Super de Boer Vinkeveen •

• Readshop Vinkeveen •  

Waverveen
• Ruizendaal •
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Op maandagavond 7 sep-
tember moesten verschil-
lende hulpverleningsin-
stanties uitgerukken naar 
voetbalvereniging CSW in 
Wilnis. Hier waren tussen 
2 rivalerende teams flinke 
rellen uitgebroken.  

Gelukkig ging het slechts om een 
oefening, die KNV EHBO afdeling 
Wilnis organiseerde, in samen-
werking met de Vrijwillige Brand-
weer Wilnis en EHBO-diensten 
Mijdrecht. Uiteindelijk hielpen de 
hulpverleners 12 pseudoslachtof-
fers met zeer ernstige tot lichte 
verwondingen. 

Vechtpartijen
In het scenario van de oefening 
geeft de scheidsrechter in de beslis-
sende minuut een strafschop, waar-
door de situatie escaleert. Spelers 
raakten slaags en de scheidsrechter 
ontvangt rake klappen. De suppor-
ters op de tribune gaan flink met 
elkaar op de vuist. Leden van de 
EHBO vereniging Wilnis en EHBO-
diensten Mijdrecht probeerden de 
slachtoffers zo snel en vakkundig 
mogelijk te helpen. Alleen bleven de 
supporters opstandig en werkten de 
hulpverleners flink tegen. Twee zeer 
baldadige supporters bedreigden de 
hulpverleners en slachtoffers met 
glas en hadden elkaar ook flinke 
snijwonden toegebracht.

Brand in de kleedkamer
Een supporter steekt uit frustratie 
de kleedkamer van de thuisclub met 
een brandbom in de brand, waar-
door ook Vrijwillige Brandweer 
Wilnis in actie moet komen. Helaas 
ging de bom te vroeg af en raakte 
de dader zelf hierdoor zijn voet 
kwijt. In de kleedkamer bevonden 
zich nog twee personen die zware 
verbrandingen en luchtwegproble-
men door ingeademde rook hadden 
opgelopen.

Lotusslachtoffers en 
hulpverleners
Deze oefening is het startsein van 
het nieuwe seizoen voor de EHBO 
vereniging Wilnis. Samen met 
Vrijwillige Brandweer Wilnis en 
EHBO-diensten Mijdrecht worden 
de vaardigheden van de hulpverle-
ners op de proef gesteld. Daarnaast 
is de onderlinge communicatie een 
belangrijk element om een grote 
hulpverleningsactie te doen slagen. 
De lotusslachtoffers van Lotuskring 
Uithoorn bootsten zeer waar-
heidsgetrouw de verwondingen en 
situaties na.

foto’s peter bakker

Rellen bij CSW in Wilnis
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Agaat 13 te Mijdrecht

€  4 9 8 . 0 0 0 , -  k . k .

Dit geschakelde herenhuis met inpandig bereikbare berging (voormalige 
garage) is gelegen in Hofland Noord, één van de favoriete wijken van 
Mijdrecht, nabi j het gezel l ige centrum met winkelvoorzieningen en op 
loopafstand van scholen en openbaar vervoer.  In 2005 is de woning 
luxe verbouwd. De keuken is vergroot. De badkamer is verplaatst en 
vernieuwd. 
Woonoppervlakte: 160 m2

Inhoud woning: 450 m3

Bouwjaar: 1976
Aantal slaapkamers 4

Koningsspil 29 te Mijdrecht

€  3 1 5 . 0 0 0 , -  k . k .

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland gelegen verzorgde 
HOEKWONING MET GARAGE. De locatie is top te noemen. Vri j  uitzicht 
aan de voorzi jde over groen plantsoen en diverse soorten bebouwing 
waaronder vr i jstaande, half -vr i jstaande en geschakelde vi l la’s met 
 voldoende parkeergelegenheid bi j  de woning. Een heerl i jk vr i je 
 achtertuin garanderen privacy en zon. Deze plek is werkel i jk super!

Woonoppervlakte: 140 m2

Inhoud woning: 360 m3

Bouwjaar: 1992
Aantal slaapkamers 3

Bisschop Koenraadstraat 62 te Mijdrecht

€  2 0 9 . 0 0 0 , -  k . k .

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op de bovenste (tweede) etage van 
kleinschalig appartementencomplex. Het appartement is aan het einde van 
de galerij op de hoek van het gebouw gesitueerd. Een betere ligging is niet 
denkbaar. Er loopt niemand meer langs, een vrij balkon zonder bovenburen 
en bovendien een extra zijraam in de zijgevel waardoor lekker veel licht de 
woning binnenkomt. De situering van het appartement is perfect te noemen. 
Woonoppervlakte: 80 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1998
Aantal slaapkamers 2

Koraal 37 te Mijdrecht

€  2 7 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Uitstekend onderhouden, sfeervolle en lichte eengezinswoning in de 
aantrekkelijke woonomgeving van de woonwijk Hofland Noord-Noord. 
De woning wordt door deze eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft 
een fantastische ligging tegenover vrijstaande villa’s met een verzorgde 
achtertuin op het zuid-westen.  De woning verkeert in zeer goede staat 
van onderhoud en heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1988
Aantal slaapkamers 5

Nobel 38 te Mijdrecht

€  1 8 9 . 5 0 0 , -  k . k .

Zeer sfeervol en l icht drie-kamer appartement met balkon op 
het zuiden, gelegen op de tweede etage van zeer verzorgd 
 appartementencomplex. Ideale l igging ten opzichte van een goede 
supermarkt, openbaar vervoer en het gezel l ige Mijdrechtse centrum. 
Dit appartement is besl ist een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte: 65 m2

Inhoud woning: 180 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 2

Roerdomp 38 te Mijdrecht

€  2 5 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Op strategische locatie gelegen zeer verzorgde gezinswoning met 
vr i j  gelegen achtertuin op het zuid-oosten, grenzend aan groen 
 plantsoentje. Het huis is op steenworp afstand van het grote, centrale 
park in de wijk Twistvl ied. Basisscholen zi jn op loopafstand gesitueerd, 
een heerl i jk gezinshuis!

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1980
Aantal slaapkamers 4

Hoofdweg 13 te Waverveen

€  6 9 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Karakterist iek vooroorlogs herenhuis met grootse geschiedenis, 
authentieke bouwsti j l  op 830 m2 eigen grond. Vri j  uitzicht over weids 
polderlandschap! . Al le vr i jheid kunt u hier vinden. De eigen brug geeft 
u met de auto toegang naar het perceel. Dit object is uniek in zi jn 
soort, een buitenkans om hier iets heel moois van te maken!

Woonoppervlakte: 180 m2

Inhoud woning: 515 m3

Bouwjaar: 1906 - 1930
Aantal slaapkamers 4

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

€  5 3 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Aan doodlopende straat met bungalows l igt deze In L-vorm gebouwde, 
fraaie geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van 
 bergvl ier ing en een werkel i jk prachtige tuin met diverse ter rassen, 
gelegen aan water met uitzicht op de di jk en water. Deze bungalow 
l igt op één van de mooiste plekjes van Mijdrecht, heerl i jk rustig en op 
loopafstand van het centrum. 
Woonoppervlakte: 165 m2

Inhoud woning: 580 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 3

Botdrager 1 te Mijdrecht

€  6 4 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Op één van de mooiste locaties van Mijdrecht ligt deze verzorgde bunga-
low. Bent u op zoek naar een woning waar u oud kunt worden vanwege 
gelijkvloers wonen en zoekt u optimale privacy, dan moet u beslist eens 
komen kijken. Op slechts twintig autominuten van  Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht ligt deze woning op 1.100 m2 eigen grond en deels water. De 
bungalow is in een prachtige vrije hoek gelegen. 
Woonoppervlakte: 145 m2

Inhoud woning: 400 m3

Bouwjaar: 1973
Aantal slaapkamers 4

Burgemeester Padmosweg 164 a te Wilnis

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Deze TWEE ONDER EEN KAP woning met vr i jstaande, verwarmde GARAGE 
is gelegen op een mooie locatie met uitzicht aan de voorzi jde over het 
oer-Hollandse polderlandschap met fraaie luchten. Kortom: een magni-
f ieke horizon en op slechts 20 autominuten van Amsterdam en Utrecht. 
Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor meerdere auto’s! 

Woonoppervlakte: 150 m2

Inhoud woning: 350 m3

Bouwjaar: 1969
Aantal slaapkamers 3

Korenbloem 16 te Mijdrecht

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Bent u niet in de gelegenheid geweest zo’n mooi appartement te kopen 
in Wickelhof? Dan is hier alsnog uw kans! Op de derde verdieping van 
dit recent gebouwde appartementencomplex l igt dit ruime drie-kamer 
appartement (circa 100 m²) met een fantastisch uitzicht over de polder 
en het wandel- en speelpark. In de parkeergarage heeft u een vaste 
parkeerplaats voor uw auto. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 265 m3

Bouwjaar: 2005
Aantal slaapkamers 2

Midrethstraat 80 te Mijdrecht

€  1 7 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Fraaie maisonnette (bovenwoning bestaande uit twee etages) met 
eigen entree en ruim balkon op het westen. Gelegen aan sierwater in 
kindvriendeli jke woonwijk met al le voorzieningen op loopafstand. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1962
Aantal slaapkamers 2

K O R V E R  W E R K

I J Z E R S T E R K

KOSTENGRENS NHG PER 1 JULI 2009 
NAAR € 350.000,-

DEZE REGELING BIEDT U MEER ZEKERHEID!

Tegen de achtergrond van de kredietcrisis heeft de Stichting 

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), op verzoek van de 

Minister WWI en met goedkeuring van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, besloten met ingang van 1 juli 

2009 de kostengrens voor woningen te verhogen van 

€ 265.000,- naar € 350.000,-.

S ta t i on sweg  12
3641  RG   M i j d r e ch t

Lo ca t i e :  t egenove r  he t  gemeen t ehu i s

Te l e f oon :  (0297)  250421
 E -ma i l :  we l kom@kor ve rmake l aa r s . n l

I n t e rne t :  www.ko r ve rmake l aa r s . n l

WWW. K O R V E RM A K E L A A R S . N L

Agaat 13 te Mijdrecht

€  4 9 8 . 0 0 0 , -  k . k .

Dit geschakelde herenhuis met inpandig bereikbare berging (voormalige 
garage) is gelegen in Hofland Noord, één van de favoriete wijken van 
Mijdrecht, nabi j het gezel l ige centrum met winkelvoorzieningen en op 
loopafstand van scholen en openbaar vervoer.  In 2005 is de woning 
luxe verbouwd. De keuken is vergroot. De badkamer is verplaatst en 
vernieuwd. 
Woonoppervlakte: 160 m2

Inhoud woning: 450 m3

Bouwjaar: 1976
Aantal slaapkamers 4

Koningsspil 29 te Mijdrecht

€  3 1 5 . 0 0 0 , -  k . k .

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland gelegen verzorgde 
HOEKWONING MET GARAGE. De locatie is top te noemen. Vri j  uitzicht 
aan de voorzi jde over groen plantsoen en diverse soorten bebouwing 
waaronder vr i jstaande, half -vr i jstaande en geschakelde vi l la’s met 
 voldoende parkeergelegenheid bi j  de woning. Een heerl i jk vr i je 
 achtertuin garanderen privacy en zon. Deze plek is werkel i jk super!

Woonoppervlakte: 140 m2

Inhoud woning: 360 m3

Bouwjaar: 1992
Aantal slaapkamers 3

Bisschop Koenraadstraat 62 te Mijdrecht

€  2 0 9 . 0 0 0 , -  k . k .

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op de bovenste (tweede) etage van 
kleinschalig appartementencomplex. Het appartement is aan het einde van 
de galerij op de hoek van het gebouw gesitueerd. Een betere ligging is niet 
denkbaar. Er loopt niemand meer langs, een vrij balkon zonder bovenburen 
en bovendien een extra zijraam in de zijgevel waardoor lekker veel licht de 
woning binnenkomt. De situering van het appartement is perfect te noemen. 
Woonoppervlakte: 80 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1998
Aantal slaapkamers 2

Koraal 37 te Mijdrecht

€  2 7 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Uitstekend onderhouden, sfeervolle en lichte eengezinswoning in de 
aantrekkelijke woonomgeving van de woonwijk Hofland Noord-Noord. 
De woning wordt door deze eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft 
een fantastische ligging tegenover vrijstaande villa’s met een verzorgde 
achtertuin op het zuid-westen.  De woning verkeert in zeer goede staat 
van onderhoud en heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1988
Aantal slaapkamers 5

Nobel 38 te Mijdrecht

€  1 8 9 . 5 0 0 , -  k . k .

Zeer sfeervol en l icht drie-kamer appartement met balkon op 
het zuiden, gelegen op de tweede etage van zeer verzorgd 
 appartementencomplex. Ideale l igging ten opzichte van een goede 
supermarkt, openbaar vervoer en het gezel l ige Mijdrechtse centrum. 
Dit appartement is besl ist een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte: 65 m2

Inhoud woning: 180 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 2

Roerdomp 38 te Mijdrecht

€  2 5 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Op strategische locatie gelegen zeer verzorgde gezinswoning met 
vr i j  gelegen achtertuin op het zuid-oosten, grenzend aan groen 
 plantsoentje. Het huis is op steenworp afstand van het grote, centrale 
park in de wijk Twistvl ied. Basisscholen zi jn op loopafstand gesitueerd, 
een heerl i jk gezinshuis!

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1980
Aantal slaapkamers 4

Hoofdweg 13 te Waverveen

€  6 9 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Karakterist iek vooroorlogs herenhuis met grootse geschiedenis, 
authentieke bouwsti j l  op 830 m2 eigen grond. Vri j  uitzicht over weids 
polderlandschap! . Al le vr i jheid kunt u hier vinden. De eigen brug geeft 
u met de auto toegang naar het perceel. Dit object is uniek in zi jn 
soort, een buitenkans om hier iets heel moois van te maken!

Woonoppervlakte: 180 m2

Inhoud woning: 515 m3

Bouwjaar: 1906 - 1930
Aantal slaapkamers 4

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

€  5 3 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Aan doodlopende straat met bungalows l igt deze In L-vorm gebouwde, 
fraaie geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van 
 bergvl ier ing en een werkel i jk prachtige tuin met diverse ter rassen, 
gelegen aan water met uitzicht op de di jk en water. Deze bungalow 
l igt op één van de mooiste plekjes van Mijdrecht, heerl i jk rustig en op 
loopafstand van het centrum. 
Woonoppervlakte: 165 m2

Inhoud woning: 580 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 3

Botdrager 1 te Mijdrecht

€  6 4 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Op één van de mooiste locaties van Mijdrecht ligt deze verzorgde bunga-
low. Bent u op zoek naar een woning waar u oud kunt worden vanwege 
gelijkvloers wonen en zoekt u optimale privacy, dan moet u beslist eens 
komen kijken. Op slechts twintig autominuten van  Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht ligt deze woning op 1.100 m2 eigen grond en deels water. De 
bungalow is in een prachtige vrije hoek gelegen. 
Woonoppervlakte: 145 m2

Inhoud woning: 400 m3

Bouwjaar: 1973
Aantal slaapkamers 4

Burgemeester Padmosweg 164 a te Wilnis

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Deze TWEE ONDER EEN KAP woning met vr i jstaande, verwarmde GARAGE 
is gelegen op een mooie locatie met uitzicht aan de voorzi jde over het 
oer-Hollandse polderlandschap met fraaie luchten. Kortom: een magni-
f ieke horizon en op slechts 20 autominuten van Amsterdam en Utrecht. 
Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor meerdere auto’s! 

Woonoppervlakte: 150 m2

Inhoud woning: 350 m3

Bouwjaar: 1969
Aantal slaapkamers 3

Korenbloem 16 te Mijdrecht

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Bent u niet in de gelegenheid geweest zo’n mooi appartement te kopen 
in Wickelhof? Dan is hier alsnog uw kans! Op de derde verdieping van 
dit recent gebouwde appartementencomplex l igt dit ruime drie-kamer 
appartement (circa 100 m²) met een fantastisch uitzicht over de polder 
en het wandel- en speelpark. In de parkeergarage heeft u een vaste 
parkeerplaats voor uw auto. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 265 m3

Bouwjaar: 2005
Aantal slaapkamers 2

Midrethstraat 80 te Mijdrecht

€  1 7 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Fraaie maisonnette (bovenwoning bestaande uit twee etages) met 
eigen entree en ruim balkon op het westen. Gelegen aan sierwater in 
kindvriendeli jke woonwijk met al le voorzieningen op loopafstand. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1962
Aantal slaapkamers 2
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Agaat 13 te Mijdrecht

€  4 9 8 . 0 0 0 , -  k . k .

Dit geschakelde herenhuis met inpandig bereikbare berging (voormalige 
garage) is gelegen in Hofland Noord, één van de favoriete wijken van 
Mijdrecht, nabi j het gezel l ige centrum met winkelvoorzieningen en op 
loopafstand van scholen en openbaar vervoer.  In 2005 is de woning 
luxe verbouwd. De keuken is vergroot. De badkamer is verplaatst en 
vernieuwd. 
Woonoppervlakte: 160 m2

Inhoud woning: 450 m3

Bouwjaar: 1976
Aantal slaapkamers 4

Koningsspil 29 te Mijdrecht

€  3 1 5 . 0 0 0 , -  k . k .

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland gelegen verzorgde 
HOEKWONING MET GARAGE. De locatie is top te noemen. Vri j  uitzicht 
aan de voorzi jde over groen plantsoen en diverse soorten bebouwing 
waaronder vr i jstaande, half -vr i jstaande en geschakelde vi l la’s met 
 voldoende parkeergelegenheid bi j  de woning. Een heerl i jk vr i je 
 achtertuin garanderen privacy en zon. Deze plek is werkel i jk super!

Woonoppervlakte: 140 m2

Inhoud woning: 360 m3

Bouwjaar: 1992
Aantal slaapkamers 3

Bisschop Koenraadstraat 62 te Mijdrecht

€  2 0 9 . 0 0 0 , -  k . k .

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op de bovenste (tweede) etage van 
kleinschalig appartementencomplex. Het appartement is aan het einde van 
de galerij op de hoek van het gebouw gesitueerd. Een betere ligging is niet 
denkbaar. Er loopt niemand meer langs, een vrij balkon zonder bovenburen 
en bovendien een extra zijraam in de zijgevel waardoor lekker veel licht de 
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De woning wordt door deze eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft 
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van onderhoud en heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1988
Aantal slaapkamers 5
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supermarkt, openbaar vervoer en het gezel l ige Mijdrechtse centrum. 
Dit appartement is besl ist een bezichtiging waard!
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Roerdomp 38 te Mijdrecht

€  2 5 4 . 0 0 0 , -  k . k .
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vr i j  gelegen achtertuin op het zuid-oosten, grenzend aan groen 
 plantsoentje. Het huis is op steenworp afstand van het grote, centrale 
park in de wijk Twistvl ied. Basisscholen zi jn op loopafstand gesitueerd, 
een heerl i jk gezinshuis!

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1980
Aantal slaapkamers 4

Hoofdweg 13 te Waverveen

€  6 9 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Karakterist iek vooroorlogs herenhuis met grootse geschiedenis, 
authentieke bouwsti j l  op 830 m2 eigen grond. Vri j  uitzicht over weids 
polderlandschap! . Al le vr i jheid kunt u hier vinden. De eigen brug geeft 
u met de auto toegang naar het perceel. Dit object is uniek in zi jn 
soort, een buitenkans om hier iets heel moois van te maken!
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Aantal slaapkamers 4

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

€  5 3 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Aan doodlopende straat met bungalows l igt deze In L-vorm gebouwde, 
fraaie geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van 
 bergvl ier ing en een werkel i jk prachtige tuin met diverse ter rassen, 
gelegen aan water met uitzicht op de di jk en water. Deze bungalow 
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€  6 4 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Op één van de mooiste locaties van Mijdrecht ligt deze verzorgde bunga-
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komen kijken. Op slechts twintig autominuten van  Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht ligt deze woning op 1.100 m2 eigen grond en deels water. De 
bungalow is in een prachtige vrije hoek gelegen. 
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Inhoud woning: 400 m3

Bouwjaar: 1973
Aantal slaapkamers 4

Burgemeester Padmosweg 164 a te Wilnis

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Deze TWEE ONDER EEN KAP woning met vr i jstaande, verwarmde GARAGE 
is gelegen op een mooie locatie met uitzicht aan de voorzi jde over het 
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f ieke horizon en op slechts 20 autominuten van Amsterdam en Utrecht. 
Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor meerdere auto’s! 
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Bent u niet in de gelegenheid geweest zo’n mooi appartement te kopen 
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dit recent gebouwde appartementencomplex l igt dit ruime drie-kamer 
appartement (circa 100 m²) met een fantastisch uitzicht over de polder 
en het wandel- en speelpark. In de parkeergarage heeft u een vaste 
parkeerplaats voor uw auto. 
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Bouwjaar: 2005
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Midrethstraat 80 te Mijdrecht

€  1 7 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Fraaie maisonnette (bovenwoning bestaande uit twee etages) met 
eigen entree en ruim balkon op het westen. Gelegen aan sierwater in 
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Agaat 13 te Mijdrecht

€  4 9 8 . 0 0 0 , -  k . k .

Dit geschakelde herenhuis met inpandig bereikbare berging (voormalige 
garage) is gelegen in Hofland Noord, één van de favoriete wijken van 
Mijdrecht, nabi j het gezel l ige centrum met winkelvoorzieningen en op 
loopafstand van scholen en openbaar vervoer.  In 2005 is de woning 
luxe verbouwd. De keuken is vergroot. De badkamer is verplaatst en 
vernieuwd. 
Woonoppervlakte: 160 m2

Inhoud woning: 450 m3

Bouwjaar: 1976
Aantal slaapkamers 4

Koningsspil 29 te Mijdrecht

€  3 1 5 . 0 0 0 , -  k . k .

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland gelegen verzorgde 
HOEKWONING MET GARAGE. De locatie is top te noemen. Vri j  uitzicht 
aan de voorzi jde over groen plantsoen en diverse soorten bebouwing 
waaronder vr i jstaande, half -vr i jstaande en geschakelde vi l la’s met 
 voldoende parkeergelegenheid bi j  de woning. Een heerl i jk vr i je 
 achtertuin garanderen privacy en zon. Deze plek is werkel i jk super!

Woonoppervlakte: 140 m2

Inhoud woning: 360 m3

Bouwjaar: 1992
Aantal slaapkamers 3

Bisschop Koenraadstraat 62 te Mijdrecht

€  2 0 9 . 0 0 0 , -  k . k .

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op de bovenste (tweede) etage van 
kleinschalig appartementencomplex. Het appartement is aan het einde van 
de galerij op de hoek van het gebouw gesitueerd. Een betere ligging is niet 
denkbaar. Er loopt niemand meer langs, een vrij balkon zonder bovenburen 
en bovendien een extra zijraam in de zijgevel waardoor lekker veel licht de 
woning binnenkomt. De situering van het appartement is perfect te noemen. 
Woonoppervlakte: 80 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1998
Aantal slaapkamers 2

Koraal 37 te Mijdrecht

€  2 7 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Uitstekend onderhouden, sfeervolle en lichte eengezinswoning in de 
aantrekkelijke woonomgeving van de woonwijk Hofland Noord-Noord. 
De woning wordt door deze eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft 
een fantastische ligging tegenover vrijstaande villa’s met een verzorgde 
achtertuin op het zuid-westen.  De woning verkeert in zeer goede staat 
van onderhoud en heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1988
Aantal slaapkamers 5

Nobel 38 te Mijdrecht

€  1 8 9 . 5 0 0 , -  k . k .

Zeer sfeervol en l icht drie-kamer appartement met balkon op 
het zuiden, gelegen op de tweede etage van zeer verzorgd 
 appartementencomplex. Ideale l igging ten opzichte van een goede 
supermarkt, openbaar vervoer en het gezel l ige Mijdrechtse centrum. 
Dit appartement is besl ist een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte: 65 m2

Inhoud woning: 180 m3
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Aantal slaapkamers 2

Roerdomp 38 te Mijdrecht

€  2 5 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Op strategische locatie gelegen zeer verzorgde gezinswoning met 
vr i j  gelegen achtertuin op het zuid-oosten, grenzend aan groen 
 plantsoentje. Het huis is op steenworp afstand van het grote, centrale 
park in de wijk Twistvl ied. Basisscholen zi jn op loopafstand gesitueerd, 
een heerl i jk gezinshuis!

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1980
Aantal slaapkamers 4

Hoofdweg 13 te Waverveen

€  6 9 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Karakterist iek vooroorlogs herenhuis met grootse geschiedenis, 
authentieke bouwsti j l  op 830 m2 eigen grond. Vri j  uitzicht over weids 
polderlandschap! . Al le vr i jheid kunt u hier vinden. De eigen brug geeft 
u met de auto toegang naar het perceel. Dit object is uniek in zi jn 
soort, een buitenkans om hier iets heel moois van te maken!

Woonoppervlakte: 180 m2

Inhoud woning: 515 m3

Bouwjaar: 1906 - 1930
Aantal slaapkamers 4

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

€  5 3 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Aan doodlopende straat met bungalows l igt deze In L-vorm gebouwde, 
fraaie geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van 
 bergvl ier ing en een werkel i jk prachtige tuin met diverse ter rassen, 
gelegen aan water met uitzicht op de di jk en water. Deze bungalow 
l igt op één van de mooiste plekjes van Mijdrecht, heerl i jk rustig en op 
loopafstand van het centrum. 
Woonoppervlakte: 165 m2

Inhoud woning: 580 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 3

Botdrager 1 te Mijdrecht

€  6 4 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Op één van de mooiste locaties van Mijdrecht ligt deze verzorgde bunga-
low. Bent u op zoek naar een woning waar u oud kunt worden vanwege 
gelijkvloers wonen en zoekt u optimale privacy, dan moet u beslist eens 
komen kijken. Op slechts twintig autominuten van  Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht ligt deze woning op 1.100 m2 eigen grond en deels water. De 
bungalow is in een prachtige vrije hoek gelegen. 
Woonoppervlakte: 145 m2

Inhoud woning: 400 m3

Bouwjaar: 1973
Aantal slaapkamers 4

Burgemeester Padmosweg 164 a te Wilnis

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Deze TWEE ONDER EEN KAP woning met vr i jstaande, verwarmde GARAGE 
is gelegen op een mooie locatie met uitzicht aan de voorzi jde over het 
oer-Hollandse polderlandschap met fraaie luchten. Kortom: een magni-
f ieke horizon en op slechts 20 autominuten van Amsterdam en Utrecht. 
Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor meerdere auto’s! 

Woonoppervlakte: 150 m2

Inhoud woning: 350 m3

Bouwjaar: 1969
Aantal slaapkamers 3

Korenbloem 16 te Mijdrecht

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Bent u niet in de gelegenheid geweest zo’n mooi appartement te kopen 
in Wickelhof? Dan is hier alsnog uw kans! Op de derde verdieping van 
dit recent gebouwde appartementencomplex l igt dit ruime drie-kamer 
appartement (circa 100 m²) met een fantastisch uitzicht over de polder 
en het wandel- en speelpark. In de parkeergarage heeft u een vaste 
parkeerplaats voor uw auto. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 265 m3

Bouwjaar: 2005
Aantal slaapkamers 2

Midrethstraat 80 te Mijdrecht

€  1 7 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Fraaie maisonnette (bovenwoning bestaande uit twee etages) met 
eigen entree en ruim balkon op het westen. Gelegen aan sierwater in 
kindvriendeli jke woonwijk met al le voorzieningen op loopafstand. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1962
Aantal slaapkamers 2

K O R V E R  W E R K

I J Z E R S T E R K

KOSTENGRENS NHG PER 1 JULI 2009 
NAAR € 350.000,-

DEZE REGELING BIEDT U MEER ZEKERHEID!

Tegen de achtergrond van de kredietcrisis heeft de Stichting 

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), op verzoek van de 

Minister WWI en met goedkeuring van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, besloten met ingang van 1 juli 

2009 de kostengrens voor woningen te verhogen van 

€ 265.000,- naar € 350.000,-.

S ta t i on sweg  12
3641  RG   M i j d r e ch t

Lo ca t i e :  t egenove r  he t  gemeen t ehu i s

Te l e f oon :  (0297)  250421
 E -ma i l :  we l kom@kor ve rmake l aa r s . n l

I n t e rne t :  www.ko r ve rmake l aa r s . n l

WWW. K O R V E RM A K E L A A R S . N L

Agaat 13 te Mijdrecht

€  4 9 8 . 0 0 0 , -  k . k .

Dit geschakelde herenhuis met inpandig bereikbare berging (voormalige 
garage) is gelegen in Hofland Noord, één van de favoriete wijken van 
Mijdrecht, nabi j het gezel l ige centrum met winkelvoorzieningen en op 
loopafstand van scholen en openbaar vervoer.  In 2005 is de woning 
luxe verbouwd. De keuken is vergroot. De badkamer is verplaatst en 
vernieuwd. 
Woonoppervlakte: 160 m2

Inhoud woning: 450 m3

Bouwjaar: 1976
Aantal slaapkamers 4

Koningsspil 29 te Mijdrecht

€  3 1 5 . 0 0 0 , -  k . k .

In de ruim opgezette woonwijk Groot-Molenland gelegen verzorgde 
HOEKWONING MET GARAGE. De locatie is top te noemen. Vri j  uitzicht 
aan de voorzi jde over groen plantsoen en diverse soorten bebouwing 
waaronder vr i jstaande, half -vr i jstaande en geschakelde vi l la’s met 
 voldoende parkeergelegenheid bi j  de woning. Een heerl i jk vr i je 
 achtertuin garanderen privacy en zon. Deze plek is werkel i jk super!

Woonoppervlakte: 140 m2

Inhoud woning: 360 m3

Bouwjaar: 1992
Aantal slaapkamers 3

Bisschop Koenraadstraat 62 te Mijdrecht

€  2 0 9 . 0 0 0 , -  k . k .

Zeer verzorgd drie-kamer appartement op de bovenste (tweede) etage van 
kleinschalig appartementencomplex. Het appartement is aan het einde van 
de galerij op de hoek van het gebouw gesitueerd. Een betere ligging is niet 
denkbaar. Er loopt niemand meer langs, een vrij balkon zonder bovenburen 
en bovendien een extra zijraam in de zijgevel waardoor lekker veel licht de 
woning binnenkomt. De situering van het appartement is perfect te noemen. 
Woonoppervlakte: 80 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1998
Aantal slaapkamers 2

Koraal 37 te Mijdrecht

€  2 7 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Uitstekend onderhouden, sfeervolle en lichte eengezinswoning in de 
aantrekkelijke woonomgeving van de woonwijk Hofland Noord-Noord. 
De woning wordt door deze eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft 
een fantastische ligging tegenover vrijstaande villa’s met een verzorgde 
achtertuin op het zuid-westen.  De woning verkeert in zeer goede staat 
van onderhoud en heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1988
Aantal slaapkamers 5

Nobel 38 te Mijdrecht

€  1 8 9 . 5 0 0 , -  k . k .

Zeer sfeervol en l icht drie-kamer appartement met balkon op 
het zuiden, gelegen op de tweede etage van zeer verzorgd 
 appartementencomplex. Ideale l igging ten opzichte van een goede 
supermarkt, openbaar vervoer en het gezel l ige Mijdrechtse centrum. 
Dit appartement is besl ist een bezichtiging waard!

Woonoppervlakte: 65 m2

Inhoud woning: 180 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 2

Roerdomp 38 te Mijdrecht

€  2 5 4 . 0 0 0 , -  k . k .

Op strategische locatie gelegen zeer verzorgde gezinswoning met 
vr i j  gelegen achtertuin op het zuid-oosten, grenzend aan groen 
 plantsoentje. Het huis is op steenworp afstand van het grote, centrale 
park in de wijk Twistvl ied. Basisscholen zi jn op loopafstand gesitueerd, 
een heerl i jk gezinshuis!

Woonoppervlakte: 120 m2

Inhoud woning: 340 m3

Bouwjaar: 1980
Aantal slaapkamers 4

Hoofdweg 13 te Waverveen

€  6 9 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Karakterist iek vooroorlogs herenhuis met grootse geschiedenis, 
authentieke bouwsti j l  op 830 m2 eigen grond. Vri j  uitzicht over weids 
polderlandschap! . Al le vr i jheid kunt u hier vinden. De eigen brug geeft 
u met de auto toegang naar het perceel. Dit object is uniek in zi jn 
soort, een buitenkans om hier iets heel moois van te maken!

Woonoppervlakte: 180 m2

Inhoud woning: 515 m3

Bouwjaar: 1906 - 1930
Aantal slaapkamers 4

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

€  5 3 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Aan doodlopende straat met bungalows l igt deze In L-vorm gebouwde, 
fraaie geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van 
 bergvl ier ing en een werkel i jk prachtige tuin met diverse ter rassen, 
gelegen aan water met uitzicht op de di jk en water. Deze bungalow 
l igt op één van de mooiste plekjes van Mijdrecht, heerl i jk rustig en op 
loopafstand van het centrum. 
Woonoppervlakte: 165 m2

Inhoud woning: 580 m3

Bouwjaar: 1974
Aantal slaapkamers 3

Botdrager 1 te Mijdrecht

€  6 4 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Op één van de mooiste locaties van Mijdrecht ligt deze verzorgde bunga-
low. Bent u op zoek naar een woning waar u oud kunt worden vanwege 
gelijkvloers wonen en zoekt u optimale privacy, dan moet u beslist eens 
komen kijken. Op slechts twintig autominuten van  Amsterdam, Hilversum 
en Utrecht ligt deze woning op 1.100 m2 eigen grond en deels water. De 
bungalow is in een prachtige vrije hoek gelegen. 
Woonoppervlakte: 145 m2

Inhoud woning: 400 m3

Bouwjaar: 1973
Aantal slaapkamers 4

Burgemeester Padmosweg 164 a te Wilnis

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Deze TWEE ONDER EEN KAP woning met vr i jstaande, verwarmde GARAGE 
is gelegen op een mooie locatie met uitzicht aan de voorzi jde over het 
oer-Hollandse polderlandschap met fraaie luchten. Kortom: een magni-
f ieke horizon en op slechts 20 autominuten van Amsterdam en Utrecht. 
Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor meerdere auto’s! 

Woonoppervlakte: 150 m2

Inhoud woning: 350 m3

Bouwjaar: 1969
Aantal slaapkamers 3

Korenbloem 16 te Mijdrecht

€  3 2 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Bent u niet in de gelegenheid geweest zo’n mooi appartement te kopen 
in Wickelhof? Dan is hier alsnog uw kans! Op de derde verdieping van 
dit recent gebouwde appartementencomplex l igt dit ruime drie-kamer 
appartement (circa 100 m²) met een fantastisch uitzicht over de polder 
en het wandel- en speelpark. In de parkeergarage heeft u een vaste 
parkeerplaats voor uw auto. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 265 m3

Bouwjaar: 2005
Aantal slaapkamers 2

Midrethstraat 80 te Mijdrecht

€  1 7 5 . 0 0 0 , -  k . k .

Fraaie maisonnette (bovenwoning bestaande uit twee etages) met 
eigen entree en ruim balkon op het westen. Gelegen aan sierwater in 
kindvriendeli jke woonwijk met al le voorzieningen op loopafstand. 

Woonoppervlakte: 100 m2

Inhoud woning: 250 m3

Bouwjaar: 1962
Aantal slaapkamers 2

K O R V E R  W E R K

I J Z E R S T E R K

KOSTENGRENS NHG PER 1 JULI 2009 
NAAR € 350.000,-

DEZE REGELING BIEDT U MEER ZEKERHEID!

Tegen de achtergrond van de kredietcrisis heeft de Stichting 

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), op verzoek van de 

Minister WWI en met goedkeuring van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, besloten met ingang van 1 juli 

2009 de kostengrens voor woningen te verhogen van 

€ 265.000,- naar € 350.000,-.


