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Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 24 april 2010
•	 Tuinmarkt,	Raadhuisplein,	Mijdrecht
•	 Lenteverkoop,	Anna’s	Atelier,	Wilnis
•	 Instructiedag	KVDRV,	start:	clubhuis,		
	 Vinkeveen
•	 Workshop	portrettekenen,	De	Paraplu,		
	 Wilnis
•	 Zangavond,	Janskerk,	Mijdrecht
•	 Bingoavond,	Buurtvereniging,	
	 Amstelhoek
•	 Cabaretduo	Speelman	&	Speelman,	
	 De	Meijert,	Mijdrecht

Zondag	25	april	2010
•	 Bloesemtocht	TTC	De	Merel,	
	 start:	café	de	Schans,	Vinkeveen
•	 Creatieve	zondagavonddienst,	De	Weg,		
	 Mijdrecht

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

      WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • 

DE GROENE
VENEN

J a a r g a n g 	 1 5 	 – 	 N u m m e r 	 1 6 	 – 	 2 3 	 a p r i l 	 2 0 1 0

Weekendkrant	van	De	Ronde	Venen
Verschijnt	wekelijks	

0plage	15.000	exemplaren	
Lezersbereik	35.000	inwoners
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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.

Nieuw rijbewijs voor 100-jarige Mijdrechtenaar 
Han	Grootegoed	uit	Mijdrecht	ontving	gisteren,	donderdag	22	april,	uit	handen	van	burgemeester	Burgman	van	De	Ronde	
Venen	zijn	nieuwe	rijbewijs.	Een	zeer	bijzondere	gelegenheid,	want	de	heer	Grootegoed	is	100	jaar!	Nog	dagelijks	rijdt	hij	in	
zijn	Suzuki	Alto	en	hij	kan	nu	weer	5	jaar	'vooruit'.	Zijn	aanvraag	voor	verlenging	werd	gehonoreerd,	nadat	de	verplichte	
medische	keuring	geen	belemmeringen	opgeleverde.	Het	is	voor	het	eerst	dat	in	de	gemeente	De	Ronde	Venen	een	
100-jarige	inwoner	zijn	rijbewijs	verlengd	krijgt.	 	 	 	 	 	 							foto peter bakker

Ondertekening	samenwerkingsovereenkomst	afgeblazen

‘Driehoek’-project lijkt van tafel
Het Estafetteproject is -in elk geval voorlopig, en waarschijnlijk voorgoed- van tafel. Het College van B&W 
van De Ronde Venen heeft gisteren de gemeenteraad geïnformeerd, dat de samenwerkingsovereenkomst 
met de partners Bouwfonds Ontwikkeling en Rabobank Rijn en Veenstromen niet kan worden getekend. 
Aanleiding is het feit dat geen sluitende grondexploitatie voor het plan kan worden gevonden; één van de 
basisvoorwaarden die de gemeenteraad had gesteld voor het doorgaan van het plan.

door rob isaacs 

Het Estafetteproject voorziet in 
verplaatsing van de sportvelden in 
Mijdrecht (Argon) en Wilnis (CSW) 
naar de locatie De Driehoek tussen 
Mijdrecht en Wilnis. De vrijgekomen 
locaties zouden dan geschikt kunnen 
worden gemaakt voor de bouw van 
woonruimte voor senioren, gekoppeld 
aan voorzieningen op het gebied van 
welzijn en zorg, om de gevolgen van 
de vergrijzing van de komende jaren 
op te kunnen vangen. 

“Er is een gat in de begroting van 
de grondexploitatie van anderhalf 

tot twee miljoen euro, dat we niet 
gedicht krijgen. Dan kun je twee 
dingen doen: het plan aanpassen 
zodat je meer opbrengsten of minder 
kosten hebt om het gat te dichten, 
of je stopt”, stelde wethouder Bram 
Rosendaal in een reactie tegenover 
deze krant. 

“Op een totaalbedrag van ruim 
veertig miljoen is een gat van ander-
half tot twee miljoen overbrugbaar, 
maar desalniettemin kunnen we niet 
voldoen aan de eis van tenminste een 
sluitende grondexploitatie om de sa-
menwerking te ondertekenen. Hier is 
op korte termijn ook geen oplossing 

in te verwachten, vandaar dat het 
collegebesluit is genomen dat er van 
het ondertekenen van de samenwer-
kingsovereenkomst geen sprake kan 
zijn,” aldus de zwaar teleurgestelde 
wethouder.

Ook tal van andere betrokkenen 
en belanghebbenden zullen naar 
verwachting enorm teleurgesteld zijn 
over het besluit. Rob Blans noemde 
dit weekend op Midpoint TV het 
Estafetteproject nog één van de be-
langrijkste projecten van dit moment 
en in een korte reactie geeft de VVD 
aan verbaasd en teleurgesteld te zijn.
Lees	verder	op	pagina	23

DE GROENE VENEN KUNT 
U ONLINE VINDEN OP

 
WWW.DE GROENE VENEN.NL



2  DE GROENE VENEN 

Naar de live shows van X-factor samen met FIAT dealer KOOYMAN 
Afgelopen vrijdag is de Fiat-dealer voor De Ronde Venen samen met de voetbalvereniging Hertha naar de liveshow gegaan van X-factor. Fiat is voor het tweede jaar hoofdsponsor 
van de X-factor en door de nauwe samenwerking tussen Hertha en Autobedrijf Kooyman zijn 35 mensen van Hertha en de Fiat dealer naar studio 22 in Hilversum vertrokken, om 
live aanwezig te zijn bij deze populaire show.

Het was een zeer geslaagde en 
gezellige avond waarbij ieder-
een in eerste plaats deelgenoot 
was van de mooie optredens en 
vervolgens in de VIP tent van 
Fiat een borrel ging drinken. Hier 
was iedereen ook wel aan toe na 
zo’n lange zit. 
Kijkend naar 
de TV kun je 
tijdens de 
breaks 
lek-
ker 
wat 
te 

drinken of te eten pakken, maar 
dat is live wel anders. De show 
maakte dat gelukkig allemaal 
goed en daarna smaakte de 
drankjes alleen maar beter.

In de VIP tent van Fiat zou een 
van de hoofdrolspelers van de 
show aanwezig zijn voor een 
babbeltje, handtekening en/of 
een foto. Deelnemer Jaap kwam 
ons vergezellen en de nodige 
handtekeningen en foto’s zijn dan 
ook gemaakt. Voor het jongere 
vrouwelijke publiek was het wel 
erg jammer dat de populaire 
boyband eruit gestemd was.

Vervolgens met de bus weer 
terug. De weg tussen Hilversum 
en Vinkeveen was ivm wegwerk-
zaamheden afgesloten waardoor 
het een latertje werd. De bus 
arriveerde pas om 1.45 ‘s nachts 
weer aan de Demmerik te Vinke-

veen. Kortom een zeer geslaagde 
avond.

Carlos Kooyman van Autobedrijf 
Kooyman attendeert erop dat 
er nog kaarten beschikbaar zijn 
voor de komende liveshows. Fiat 
sponsort deze bij het maken 
van een proefrit in de nieuwe 
Fiat Punto EVO en voor 
de mensen die een 
EVO aanschaffen is 
er zelfs een aange-
klede avond met 
een buffet in de 
VIP-tent en ook 
achteraf de be-
kende borrel met 
een meet en 

greet met een van de hoofdrol-
spelers van X-factor. Hierbij geld 
wel OP=OP gezien de populari-
teit van het programma.

GRATIS	LIVESHOW	KAARTEN	

BIJ	EEN	PROEFRIT	

EN/OF	AANKOOP	VAN	EEN

FIAT	PUNTO	EVO.
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Ook zo benieuwd naar het meest veelbelovende talent van 2010? Hij staat voor je klaar in onze showroom. Al vanaf m 11.995,- (inclusief m 500,- Tax Free Bonus) en 
een aantrekkelijke fi nanciering tegen 4,9% rente. Kom snel proefrijden, laat een offerte maken en je krijgt twee kaarten voor één van de X Factor-liveshows.

 Leverbaar met: • Nieuwe MultiAir-motoren +12% vermogen -16% CO2-uitstoot  • Start&Stop-systeem  • Hi-Touch-interieur • ESP-systeem met Hill Holder  
• 7 airbags, inclusief knieairbag  • 20% bijtelling  • Groene labels

Ga ook met Kooyman naar de X Factor-liveshows.

Gem. brandstofgebruik: 4,0 - 6,4 I/100 km (1 op 15,6 - 25,0) CO2: 104 - 149 gr/km.  Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Maandtermijn Slottermijn Eff. rente per jaar Looptijd in maandenTotaalprijs krediet

3 17.500,-
3 15.000,-

3   144,-
3   288,-

  3 1.500,-
  3 3.000,-

4,9%
4,9%

48
48

3   8.393,10
3 16.786,20

Kredietsom Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Deze actie geldt t/m 31 mei 2010. Vraag naar de voorwaarden. Het afl opend krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA 
Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van consumenten-fi nancieringen. De effectieve 
rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De getoonde afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde 
gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de 25 best verkochte Europese automerken in 2009.
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Inkoppertje

Ieder jaar wordt mijn aandacht 
getrokken door zwanenpaar dat do-
micilie kiest langs de A.C, Verhoef-
weg. Ook nu weer, Pa en Ma zwaan 
hebben het stekkie voor het hek 
van boer van Schaick uitgekozen 
om hun jaarlijkse broedsel weer tot 
wasdom te laten komen. 

Het vrouwelijke deel van het stel 
heeft inmiddels een soort nest 
gebouwd dat snavel voor snavel is 
samengesteld uit gras en riet. Echt 
knus vind ik het niet maar ik ben 
dan ook geen zwaan. Voorafgaande 
jaren was het aandoenlijk om te 
zien. Ineens liepen er zes pluizige 
bollen die door Pa en Ma bewaakt 
water- en wallenkant verkenden. Na 
de eerste plons doet het stel voor 
hoe er gesnaveld kan worden. Met 
je knar de modder in en zien wat je 
naar boven kunt halen. In slagorde 
door de sloot een van de ouders 
voorop en de ander als sluitstuk 
daar achter. De vlieglessen zijn een 
feest om te mogen aanschouwen. 
Een zwaan die opstijgt en landt is 
echt mooi om te zien. 

Een wijze les, in de loop der jaren 
heb ik ervaring opgedaan, is het 
afstand nemen van zwanenpaar en 
broedsel. Bij ook maar de minste 
dreiging peert Pa zwaan op je af, 
daar word je niet vrolijk van. Afge-
lopen week was ik, in alle vroegte, 
getuige van iets fraais. Het aspirant 
ouderpaar draaide rondjes om el-
kaar heen, boog de koppen, draaide 
de nekken en poetste de veren op. 
Het gebeurde allemaal in het water 
en in de vroege ochtend mocht ik 
daar getuige van zijn. Als toeschou-
wer voelde ik het al aankomen. Zo-
veel intense innigheid moet wel tot 
iets gaan leiden. Ik was dan ook niet 
verbaasd dat Pa zwaan op een goed 
moment zijn geliefde beklom en 
haar, wel onder water duwend, met 
een brok nestwerk voor de komende 
weken opzadelde. Na afloop van 
enige gespetter zwom hij, snavel in 
de wind, naar elders om zijn feestje 
vast te vieren. Moeder zwaan in 
spe achterlatend die terstond naar 
het inmiddels afgebouwde nest 
peddelde. Poosje nestarrest, dat zit 
er wel in. 

Terug naar huis lopend dacht ik dat 
menig mensenpaar een voorbeeld 
kan nemen aan zo veel hofmakerij. 
Maar wel moet ik bekennen dat ik 
mijzelf niet op de bank zie zitten en 
met langdurige hoofdbewegingen 
voorstellen wil doen die het vervolg 
van de avond kunnen gaan inkleu-
ren. Zeker ook niet in het water, 
een mens is geen zwaan of eend. 
Maar er moet toch een compromis 
te vinden zijn tussen een korte knik, 
aardige aai of knipoog en een het 
gedrag van een verliefd zwanen-
paar.

Luistervink

Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Asfaltering 
Mijdrechtse Dwarsweg
Van 3 mei t/m 14 mei 2010: 
wegwerkzaamheden Mijdrechtse 
Dwarsweg
Vanaf maandag 3 mei 2010 zul-
len gedurende een periode van 
twee weken wegwerkzaamheden 
plaatsvinden op de Mijdrechtse 
Dwarsweg tussen de Ir. Ensche-
deweg en de Bonkestekersweg 
in Vinkeveen. Deze wordt met 
asfalt overlaagd en van markering 
voorzien. Werkzaamheden zullen 
plaatsvinden op werkdagen.

11 en 12 mei: afsluiting
Tijdens de werkzaamheden zal de 
weg op dinsdag 11 en woensdag 
12 mei worden afgesloten tussen 
6 en 18 uur. Er wordt alles aan 
gedaan om overlast tot een mini-
mum te beperken. Verkeer wordt 
omgeleid via bebording en de weg 
blijft toegankelijk voor fietsers.

De bussen van Connexxion rijden 
vanwege de afsluiting dan vanaf 
de N212 rechtdoor naar de N201. 
Daar rijden ze richting Vinkeveen 
en wachten daar op de pendelbus-
jes die door Vinkeveen gaan rijden. 
De pendelbusjes rijden tussen 
Vinkeveen en de N201. Deze stop-
pen op de normale haltes (muv de 
Mijdrechtse Dwarsweg) en zoveel 
mogelijk op de normale tijden. 
Connexxion verzorgt de volledige 
invulling en communicatie naar de 
omwonenden. Wethouder	Lambregts	blij	met	besluit	GS

Toch nog overleg over polderplannen
Het zag er even naar uit dat Provinciale Staten een besluit ging nemen over de verdere ontwikkeling van de 
polder Groot Mijdrecht Noord. Dat was althans de bedoeling van de verantwoordelijke gedeputeerde Wouter 
de Jong, die een schetsontwerp voor de toekomstige inrichting van een deel van de polder aan de commissie 
Ruimte Groen en Water van de Provinciale Staten had voorgelegd. Die zou er op 15 april over vergaderen. 
Maar er kwam van allerlei kanten zoveel commentaar, dat gedeputeerde De Jong het onderwerp weer van de 
agenda liet halen en de deur open zette om nog eens te kijken of er een betere oplossing denkbaar is.

door piet van buul

Na jaren van onderzoek en overleg 
over de toekomst van de polder 
Groot Mijdrecht Noord hebben 
Provinciale Staten op 6 juli 2009 
besloten om verder te gaan met het 
Plan De Venen dat al in 1998 was 
vastgesteld en de wijzigingen daar-
op in het Herijkt Plan De Venen van 
2007. Vervolgens is de provincie, 
samen met Natuurmonumenten en 
het Waterschap aan de slag gegaan 
met de verdere uitwerking van de 
plannen. De gemeente De Ronde 
Venen is op enig moment uit dit 
overleg gestapt, omdat men het 
niet eens was met de aanpak. “Dat 
neemt niet weg dat we wel voort-
durend en nauwlettend het proces 
gevolgd hebben en dat we ook bij 
herhaling onze opvattingen hebben 
uitgesproken,’ zegt wethouder 
Ingrid Lambregts. “Het gaat hier 
om 39 gezinnen die in dat gebied 
wonen. Een paar daarvan oefenen 
er ook hun bedrijf uit. Doordat het 
gebied is aangewezen als ‘prioritair’ 
gebied, is het wel mogelijk om de 
bewoners de maximale schadeloos-
stelling te bieden. Maar wij hebben 
grote moeite met het feit dat de 
provincie de mensen daar helemaal 
weg wil hebben en dat men bij de 
grondverwerving ook de optie van 
onteigening heeft neergelegd.”

Wethouder Lambregts weet waar 

ze het over heeft. In de proce-
dure rond grondverwerving in De 
Driehoek en in Marickenland is het 
gemeentebestuur van De Ronde 
Venen ook met deze problematiek 
geconfronteerd. Ze weet ook dat er 
voldoende draagvlak moet zijn bij 
betrokkenen om tot een aanvaard-
bare oplossing te komen, zodat ont-
eigening uiteindelijk niet nodig is. 
Daar is gedeputeerde De Jong dus 
kennelijk ook achter. Vandaar dat 
hij alsnog de ruimte wil bieden om 
tot een meer aanvaardbare oplos-
sing te komen. “Ik ben daar wel erg 
blij mee,” zegt Ingrid Lambregts. 
“Het ligt nog steeds erg moeilijk. 
Maar ik denk dat er een betere 
oplossing is. Maar dan zal iedereen 
ook mee moeten werken. Lukt dat 
niet, dan weten we wat er dan gaat 
gebeuren.”
De wethouder weet niet waarom 
Wouter de Jong opeens toch de 
deur nog weer op een kier heeft 
gezet. “Of die motie van onze raad 
daar toe bijgedragen heeft, weet 
je niet. Natuurlijk stond daar niks 
in wat ze in Utrecht niet al wisten. 
Maar ik vond het wel een goed 
moment om dat signaal op dat 
moment nog maar weer eens te 
geven. Ik weet dat verschillende 
raadsleden ook hun partijgenoten 
in de Provinciale Staten benaderd 
hebben. Dat heeft ook zeker gehol-

pen. Wanneer er dan van allerlei 
kanten overwegende bezwaren bij 
de gedeputeerde binnenkomen, kan 
ik me voorstellen dat hij toch nog 
eens wil bekijken of het ook anders 
kan. En dat is dan toch ook wel 
weer goed van hem.” 
Gedeputeerde De Jong gaat op 
korte termijn informeel overleg 
voeren met een aantal betrok-
kenen, waaronder ook de raad van 
De Ronde Venen. Hij hoopt dat dit 
tot resultaat leidt en dat het, al dan 
niet aangepaste plan, nog voor het 
zomerreces door Provinciale Staten 
behandeld kan worden. 

Convenant Groot Wilnis – Vinkeveen 
ondertekend
Met alle partners uit het gebied werken aan een toekomstbestendig Groot Wilnis-Vinkeveen zodat er voor 
alle partijen meerwaarde ontstaat. Dat spraken agrariërs uit het gebied, lokale partijen, LTO Noord, ANV de 
Utrechtse Venen, Staatbosbeheer, Natuur en Milieu Utrecht, gemeenten, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht en de provincie Utrecht af toen zij dinsdag jl. het convenant ondertekenden. In dit convenant zijn 
afspraken gemaakt om vijf doelen te realiseren: het ontwikkelen van natuur voor de Groene Ruggengraat, 
het creëren van een duurzame toekomst voor de daar aanwezige landbouw, het verminderen van bodemda-
ling, het verbeteren van de waterkwaliteit en het bevorderen van weidse recreatie.

Gedeputeerde Bart Krol: “‘In Groot 
Wilnis-Vinkeveen kozen wij als pro-
vincie er bewust voor om de doelen 
samen met de mensen uit het gebied 
uit te werken. Wij maakten duidelijk 
wat we willen bereiken en gaven het 
gebied het vertrouwen dat ze dat op 
een eigen manier kunnen uitvoeren. 
We mogen er met zijn allen heel trots 

op zijn dat we, na een zeer intensief 
proces met alle betrokkenen, tot 
afspraken zijn gekomen die onder-
aan de streep voor iedereen een 
‘plus’ opleveren! Dit convenant geeft 
vertrouwen dat we hier in Groot 
Wilnis-Vinkeveen met elkaar het 
beste resultaat gaan bereiken. De af-
spraken zijn nu gemaakt, de volgende 

uitdaging is om het samen ook waar 
te maken.” 
Wethouder Ingrid Lambregts: “In 
Groot Wilnis-Vinkeveen wordt door 
alle partijen echt Samen-Gewerkt. 
Met onderling respect voor elkaars 
standpunten en belangen hebben we 
creatieve oplossingen gevonden en 
gaan we dit nu in de praktijk waar-
maken. Wat mij betreft een school-
voorbeeld van succesvol ‘polderen’ in 
Groot Wilnis-Vinkeveen.”
Ruim twee jaar is intensief samenge-
werkt door agrariërs uit het gebied, 
lokale partijen, LTO Noord, ANV de 
Utrechtse Venen, Staatbosbeheer, Na-
tuur en Milieu Utrecht, gemeen-ten, 
Waternet en de provincie Utrecht.
Foto	v.l.n.r.:	Ingrid	Lambregts,	wethou-
der	De	Ronde	Venen,	in	het	midden	
Dick	Boogaard,	voorzitter	Gebiedscom-
missie	de	Venen	en	rechts	Bart	Krol,	
gedeputeerde		portefeuille	Ruimtelijke	
Ontwikkeling,	Landelijk	Gebied	en	
Stedelijke	Vernieuwing.

foto maarten koch
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De Ronde Venen

Horizon over het 
begrip Herder

Zondag 25 april van 9 – 10 uur, 
zendt Horizon een programma uit, 
waarin het begrip ‘Herder’ wordt 
besproken. De uitzending wordt 
herhaald van 17– 18 uur. In de Bijbel 
komt het begrip Herder veel voor. 
God wordt vergeleken met een her-
der. Wie behoren dan tot zijn kudde? 
Zijn dat alleen Joodse mensen, zoals 
het volk Israel dacht? Jezus noemt 
zichzelf De Goede Herder.  Wie kun-
nen bij de kudde van Jezus horen?
Over deze en nog meer vragen gaat 
Horizon in gesprek met pastor Tejo 
van der Meulen, verbonden aan de 
RK. Kerk te De Hoef.
Presentatie en gespreksleiding: 
Huub van Bemmelen, Nel Pauw en 
Winnie van de Schraaf.

Vinkeveen

Marialof 
met processie
 
In de H.Hart van Jezuskerk in 
Vinkeveen wordt op zaterdag 1 mei 
de jaarlijkse Marialof met processie 
gehouden.
Het begint om 19.00 uur en het 
thema van de dienst is: “Wat Hij u 
zeggen zal, doe dat”. (Joh.2, 5).
Voorganger is Mgr. H. Woods, 
hulpbisschop van het Aartsbis-
dom Utrecht. Medewerking wordt 
verleend door het koor Vivace, eerste 
communicantjes en de vormelingen 
van de parochie. Tevens is er de 
uitstalling van het Allerheiligste. 
Indrukwekkend zal ongetwijfeld ook 
de lichtprocessie zijn die de gelovi-
gen door de kerk zal voeren en die 
eindigt bij de Lourdesgrot.
Voor rolstoelen zijn plaatsen voor 
in de kerk beschikbaar. Graag even 
contact opnemen met het secreta-
riaat: 0297-261375 van ma t/m do 
09.00 - 12.00 uur.

Wilnis

Lenteverkoop voor 
het goede doel
 
Bij Anna’s Atelier, Raadhuisstraat 
29 in Wilnis, vindt op zaterdag 24 
april een gezellige lenteverkoop 
plaats t.b.v. hulp voor straatkin-
deren en weduwen in Debre Zeit, 
Ethiopië. (www.hoopethiopie.nl.)
Er is van alles te koop: handge-
maakte woningdecoraties, roman-
tische hartjes, glaswerk, brocante, 
kaarten, (zeep)kettingen en nog 
veel meer. Ook is er koffie en thee. 
Van 10 tot 17 uur bent u hartelijk 
welkom!

Kort Nieuws

Bloesemtocht Fietsvereniging De Merel
Zondag 25 april houdt TTC De Me-
rel haar traditionele ‘Bloesemtocht’. 
Deze lentetocht in groepsverband 
gaat voornamelijk langs mooie 
binnenweggetjes en rustige dorpjes, 
met fruitbomen in volle bloei!
Vanuit Vinkeveen gaat de route via 
Kockengen naar Harmelen, IJs-
selstein, de Lek over naar Vianen 
en verder via Hei- en Boeicop naar 
Asperen. Bij de Linge, het mooie 
riviertje dat richting Geldermal-
sen kronkelt, geniet je volop van 
de vele soorten fruitbomen die in 
bloei staan. Dan naar het prachtige 
plaatsje Buren waar een koffiestop 
wordt gehouden. Via Zoelmond en 
Beusichem naar Culemborg. Daar 
met de pont en gaan via onder 
andere Tull en ’t Waal weer terug 
naar Vinkeveen.

De rit wordt in twee groepen 
gereden. Een snelle groep rijdt 
maximaal 30 kilometer per uur, de 
minder snelle groep rijdt een paar 
kilometer langzamer. De wind heeft 
natuurlijk invloed op de snelheid, 
maar er zijn vaste voorrijders. U 
rijdt dus in elke groep lekker uit de 
wind. Iedereen met een racefiets en 
een redelijke fietsconditie kan mee 
en is van harte welkom. Een val-
helm is bij TCC De Merel verplicht.

De lengte van de tocht is 150 
kilometer. De startlocatie is café 
de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. 
Inschrijfkosten: 2,80 euro voor 
NTFU-leden en 3,80 euro voor 
niet-leden. Inschrijven vanaf 7.45 
uur, we vertrekken om 8.00 uur. 
Kijk voor informatie op de 
www.ttcdemerel.nl. Of bel Margot 
Kompier (tel. 0346-215133).

AJOC: Queensnight met DJ Kingsize

Scouting Jan van Speyk & Lady Baden 
Powellgroep winnen Keurmerk100 prijs
Scouting Nederland heeft op de honderdste dag van 2010 prijzen uitge-
deeld aan de groepswinnaars van het Keurmerk100. In de regio Amster-
dam-Amstelland hebben Scouting Jan van Speyk & Lady Baden Powell-
groep gewonnen met hun actie 'Scouting doneert 100 liter bloed'. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in Amstelveen kregen zij uit handen van Han-
neke Klerks van Scouting Nederland een cheque uitgereikt ter waarde van 
€ 250,--. Ook de winnaars van de tweede Waterlandgroep en derde prijs 
Leeghwater, Kantankye en De Teil werden in het zonnetje gezet.

Shantykoor de Turfschippers
Op Koninginnedag zal het inmiddels bekende Vinkeveense koor weer voor 
publiek en supporters een optreden verzorgen. Tijdens de braderie zal het 
koor een klein gedeelte van hun inmiddels tot vijftig nummers uitgegroeide 
repoirtoir ten gehore brengen. Aanvang: 13.00. Plaats: op het podium, tussen 
Maria-Oord en Roekz. Het shantykoor bestaat anderhalf jaar en is inmiddels 
uitgegroeid tot 32 zangers, inclusief muzikanten. Er is nog plaats voor liefheb-
bers van zeemansliederen die een muziekinstrument bespelen. Het koor oefent 
één keer in de veertien dagen en treedt gemiddeld één à twee keer per maand 
op in bejaardenhuizen, voor particulieren en bedrijven en op evenementen. 
Binnenkort wordt de website van het koor geopend onder: 
www.deturfschippers.nl.	Bel voor meer informatie tel. 06-13493247 of e-mail: 
info@deturfschippers.nl.

Zingen bij het Bätz orgel

Aan de vooravond van zondag ‘Jubilate’ is er weer een zangavond in de Jans-
kerk in Mijdrecht. Dit jaar kunt u kennis maken met Kleinkoor ‘Marcando’ uit 
Nieuwkoop o.l.v. Johan de Keizer, met aan de piano de in onze regio bekende 
pianist Jaco Kruijswijk.
Het Bätz-orgel staat natuurlijk centraal. Eric-Jan Joosse uit Ouderkerk a/d 
Amstel bespeelt het mooie orgel tijdens de samenzang. Tevens zal hij twee soli 
ten gehore brengen. Zaterdagavond 24 april, 20.00 uur, in de Janskerk aan de 
Kerkstraat in Mijdrecht. U bent van harte welkom om met elkaar te genieten 
van het zingen van mooie liederen en te luisteren naar mooie muziek.

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

gehore worden gebracht! 

Dus wil jij dit feest niet missen?  Kom 
dan op donderdag 29 april naar Im-
mitsj (Windmolen 75, Mijdrecht) om 
Koninginnedag 2010 op de gezellig-
ste manier in te luiden! 

Het feest begint om 21.30. De entree 
bedraagt €3,- (AJOC leden betalen 
€2,-).
Neem je legitimatie mee, want als 
je onder de 16 bent kunnen we je 
helaas niet binnenlaten! Kijk voor 
meer info op www.ajoc.nl.

Toe- en afrit Vinkeveen 
dicht op 26 en 27 april
Voor	het	verkeer	vanuit	Amsterdam	in	
de	richting	Utrecht	is	de	afrit	Vinkeveen	
(afrit	4)	afgesloten,	evenals	de	oprit	
richting	Utrecht.	De	werkzaamheden	
vinden	plaats	van	maandag	26	april	

20.00	uur	tot	dinsdag	27	april	om	5.00	
uur.	Het	gaat	om	het	herstellen	van	de	
vangrail	en	het	tijdelijk	verleggen	van	de	
afrit	Vinkeveen.	Verkeer	in	de	richting	
Utrecht	wordt	omgeleid	via	de	afrit	
Breukelen	(afrit	5).	Verkeer	dat	bij	Vinke-
veen	richting	Utrecht	wil	rijden,	wordt	
omgeleid	via	Abcoude	(afrit	3).
Vanwege	het	verleggen	en	verlengen	

van	de	afrit	Vinkeveen	op	de	A2	in	de	
richting	van	Amsterdam	naar	Utrecht	is	
er	een	gewijzigde	verkeerssituatie.
Voor	actuele	informatie	over	werkzaam-
heden	en	de	te	verwachten	hinder	kan	
het	publiek	terecht	op	de	landelijke	
informatielijn	0800-8002	(gratis)	en	op	
www.rijkswaterstaat.nl	en/of	
www.utrechtbereikbaar.nl.
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De Ronde Venen

Kunstwerk voor de 
vrijheid

Oranjevereniging De Ronde Venen 
en Rabobank Rijn en Veenstro-
men organiseren een creatieve 
wedstrijd voor kinderen in het 
kader van 65 jaar Bevrijding. De 
opdracht is eenvoudig: maak een 
kunstwerk door bijvoorbeeld te 
knippen, plakken, tekenen, schilde-
ren, kleien, borduren, breien of op 
welke manier dan ook, waarmee 
jij uitbeeldt wat vrijheid voor jou 
betekent.

Je kunt je kunstwerk tot en met 
29 april a.s. inleveren bij de Ser-
vicepunten in Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen. Let op vergeet niet je 
naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer bij je kunstwerk te ver-
melden! Alle kunstwerken worden 
tentoongesteld in De Roeping in 
Wilnis, tijdens de Tentoonstelling 
over de Tweede Wereldoorlog die 
wordt gehouden op 4 en 5 mei 
a.s. Er is een vakkundige jury die 
de kunstwerken gaat beoordelen, 
bestaande uit kunstenares Jen-
neke van Wijngaarden, Huub van 
Bemmelen “burgemeester” van 
De Hoef, Herman van Soest van 
het comité ‘40-‘45, Hanneke Lutz 
van Lutz Mode en Ronald Meijer, 
directeur van Rabobank Mijdrecht. 
Er zijn prijzen te winnen in de 
volgende leeftijdscategorieën:  t/m 
4 jaar, 5 t/m 8,  9 t/m 12,  12 +.
De prijzen worden uitgereikt op 
5 mei aansluitend aan de prijsuit-
reiking van de Vossenjacht rond 
16.00 uur op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht.

Amstelhoek

Bingo op 24 april
De laatste bingoavond dit seizoen 
van de Buurtvereniging Amstel-
hoek vindt komende zaterdag 24 
april plaats en begint om 20.00 
uur; de zaal is open vanaf ca. 
19.00uur. Er worden weer 10 
ronden gespeeld met vele mooie 
prijzen. We rekenen weer op net 
zo’n grote opkomst als de vo-
rige keer; toen was de opkomst 
ongeveer 100 personen! Adres: 
Engellaan 3a Amstelhoek

De Ronde Venen

CDA bijeen in De Boei
A.s. woensdagvond  28 april 2010 
houdt de Rondeveense afde-
ling van het CDA in De Boei te 
Vinkeveen een openbare verga-
dering waar iedereen welkom is 
en vragen kan stellen aan de CDA 
wethouders en raadsleden. Doel is 
een terugblik op de afgelopen vier 
jaren. Wat is er in de gemeente De 
Ronde Venen bereikt,  wat is er 
nog gaande en hoe kijkt het CDA 
aan tegen de nieuwe gemeente 
waar Abcoude in 2011 deel van 
gaat uitmaken. De aanvang is 
20.45 uur. 

Kort Nieuws

KNV EHBO Wilnis in een nieuw jasje
Op 15 april heeft KNV EHBO 
vereniging Wilnis nieuwe officieel 
herkenbare kleding aan haar leden 
uitgereikt. Tot voor kort droegen EH-
BO’ers van deze vereniging een hesje. 
De nieuwe kleding ligt nu helemaal 
in lijn met de Nederlandse standaard 
voor hulpverleningsinstanties.

Warm en droog
Voorzitter Bart van Walderveen 
vertelt: “Leden van de KNV EHBO 
afdeling Wilnis voeren regelmatig op 
vrijwillige basis EHBO begeleiding 
uit tijdens evenementen. Met deze 
nieuwe kleding zijn de EHBO’ers 
duidelijk als vrijwillige hulpverle-
ners herkenbaar voor het publiek 
maar ook voor ambulance, politie 
en andere beroepshulpverleners. 

Daarnaast vinden veel evenementen 
buiten plaats en de kleding biedt nu 
goede bescherming tegen kou en 
regen.” Aanschaf van de kleding is 
mogelijk gemaakt door sponsoring 
van SC Johnson Europlant, Super 
de Boer Vinkeveen, Rendez Vous en 
Breewel Transport.

Meer informatie
KNV EHBO afdeling Wilnis kan 
ingehuurd worden voor EHBO as-
sistentie tijdens evenementen in de 
regio. Dit najaar start de vereniging 
weer met een nieuwe cursus EHBO. 
Ben je geïnteresseerd? Neem contact 
op met Frank Hopman op tel. (0297) 
285993 of mail info@ehbowilnis.nl. 
Voor meer informatie kijk op 
www.ehbowilnis.nl.

Eilandgolf voor geleidehond Fore
Bijna honderd deelnemers hebben 
vrijdag 16 april jl. op de eilanden 
van de Vinkeveense Grote Plas een 
bedrag van 15.000 euro bij elkaar 
gegolfd voor Fore, een KNGF-gelei-
dehond in opleiding. Het eilandgolf 
was georganiseerd door de Ronde 
Tafel uit De Ronde Venen. Deze 
serviceclub staat garant voor de 
opleiding van de hond en adopteert 
labrador Fore exclusief met behulp 
van het geld dat de 26 (vrijwel) 
lokale sponsoren en alle deelnemers 
van het jaarlijkse golfevenement bij 
elkaar brachten. Er waren 12 holes 
uitgezet over negen eilanden. Golfend 
van eiland naar eiland overwonnen 
de deelnemers de grootste waterpar-
tijen uit hun golfcarrière. Uitdagende 
holes in een natuurlijke omgeving 
werden bespeeld met zogeheten 
'floaters', balletjes die blijven drijven 
om de kostbare natuur in dit gebied 
te ontzien. 
Sponsoren, particulieren en leden 
van de Ronde Tafel voeren onder 

zonnige omstandigheden de golfers 
van hole naar hole, waarbij de lokale 
horecaondernemers op gezette tijden 
belangeloos voor een hapje en een 
drankje zorgden.
Na telling van de scorekaarten vond 
tijdens een gezellige borrel in het 
clubhuis van Watersportvereniging 
Vinkeveen-Abcoude (WVA) de 
prijsuitreiking plaats. Bij de dames 
ging de eerste prijs naar Anouck 
van Rooyen, van het team P.A. van 
Rooyen/ TopMovers (Uithoorn).
Hans Hagman van het team Ak-
kermans Hagman & Partners 
(Mijdrecht) won de eerste prijs bij 
de heren. De golfers van Albramij Kli-
maattechniek (Rotterdam) kwamen 
tenslotte als beste team uit de bus. Zij 
gaven, als hoofdprijs, de geleidehond 
zijn originele golf-naam: Fore.
Op www.eilandgolf.nl is alles over deze 
geslaagde dag terug te lezen. 

Foto:	overhandiging	cheque

Auto te water, twee gewonden
Dinsdagavond heeft een ongeval plaats gevonden op de Westerlandweg 
in Mijdrecht.
Een auto reed over de Westerlandweg toen hij, vermoedelijk door de 
laagstaande zon, een auto van rechts over het hoofd zag. Hierdoor ontstond 
een aanrijding. De auto die over de Hoofdweg reed kwam hierbij op z'n kop 
in het water terecht. Omstanders en buurtbewoners zijn onmiddelijk het 
water in gesprongen en hebben de twee inzittenden uit het water gehaald. 
Zij zijn met onbekend letsel opgevangen in een nabijgelegen woning.
De kruising is enige tijd afgesloten geweest voor al het verkeer.

Winnaar paasactie Auto Berkelaar bekend
Bezoekers aan de Paasshow van Auto Berkelaar Mijdrecht konden raden hoe-
veel paaseieren zich bevonden in een glazen kom. Voor degene die het dichtst 
bij het juiste aantal kwam, was een mobiel navigatiesysteem van TomTom 
beschikbaar gesteld. Veel klanten wilden wel een gokje wagen, maar mevrouw 
Hoogenboom miste op 3 eieren na het juiste aantal van 492 paaseieren. Zij 
toonde zich erg verheugd met de prijs, temeer omdat ze binnenkort de sleutels 
van een gloednieuwe Renault Twingo krijgt en met zo'n nieuwe auto komt een 

up-to-date navigatiesysteem natuur-
lijk erg goed van pas. “Het was ons 
een genoegen deze prijs uit te reiken 
en wij wensen mevrouw Hoogenboom 
veel plezierige en veilige kilometers 
met de TomTom toe,” aldus het team 
van Auto Berkelaar Mijdrecht.

vlnr	Ernst	Berkelaar	(Verkoop	Adviseur)	
en	Mevr.	Hoogenboom	(prijswinnaar).

Kleurrijke Carousselwedstrijd bij Lucky Stable
Maar liefst 20 teams namen deel aan de jaarlijkse carrouselwedstrijd bij 
manege Lucky Stable aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Niet alleen de rijvaar-
digheid van de ruiters werd op de proef gesteld, ook de originaliteit. In 
‘gewone rijkleding’ de proef rijden was uit den boze; er moest flink worden 
uitgepakt. Smurfen, Spaanse Chica’s, Schotten, Clowns, Indianen & Cowboys, 
Michael Jacksons, Afrikaantjes; alles kwam langs. En ook de dieren moesten 
er aan geloven. Met bloemen en veren in de manen en zelfs een complete 
rok vastgemaakt aan de staarten kon echt worden gesproken van ‘gepimpte 
paarden’. De hoofdprijs voor de originaliteit werd gewonnen door Holland; een 
groep meiden in prachtige Hollandse jurkjes. 

foto peter bakker
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Benefietdiner in De Meijert levert ruim 36.000 euro op
Stichting Topsport Argon, Sportvereniging Argon en Stichting4Life organiseerden vorige week het tweede Argon Benefietdiner. Het evenement vond plaats in een om-
getoverd Partycentrum De Meijert.

Het doel van deze avond was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten binnen Argon en voor de projecten van Stichting4Life. Stichting4Life is een stichting die al-
leenstaande moeders en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi in Kenia helpt en ondersteunt.
De avond werd gepresenteerd door de ambassadrice van Stichting4Life: Birgit Schuurman. Tussen de gerechten door waren er optredens van Sandy Kandau en Laura Fygi. 
Na het diner kon er geboden worden op unieke veilingstukken waarbij een geldbedrag van 36.300 euro werd opgehaald door veilingmeester Hans van Veen. Als afsluiting van de 
avond kwam Lieke van Lexmond als VIP-dj de zaal op z'n kop zetten.          foto's peter bakker

Opendag zwembad De Ronde Venen
Afgelopen zaterdag was er een open dag bij het nieuwe zwembad De Ronde Venen. Vele belangstellenden kregen een rondleiding en kregen infor-
matie over het nieuwe zwembad. De foto’s geven een impressie van het zwembad dat inmiddels gevuld is met water.

25 Meter wedstrijdbad met deels verstelbare bodem

Kinderbad met daarachter het recreatiebad

Recreatiebad met stroomversnelling en bubbelplateau

Zwembad met volledig verstelbare bodem

foto’s peter bakker
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de 
afgelopen week in beeld. 

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	Groene	Venen	werd	vorige	week	als	eerste	uitgereikt	aan	de	Oegan-
dese	delegatieleden	op	het	afvalbrengstation.	foto peter bakker

Een	week	na	de	
zinderende	strijd	
van	Rabobank	
BankBattle	2010	
bracht	karikatu-
rist	Johan	van	
Dam	een	bezoek	aan	de	Koningin	Julianaschool	te	Wilnis,	
om	van	de	winnende	leerlingen	een	digitale	karikatuur	te	
maken.	Over	circa	twee	weken	overhandigt	een	mede-
werker	van	Rabobank	Rijn	en	Veenstromen	het	pretpak-
ket	aan	de	leerlingen,	bestaande	uit	prints,	stickers	en	
cd-roms	met	de	karikaturen.

Wielrenner	gewond
Een	fietser	raakte	op	maandag	19	april	gewond	bij	een	aanrijding	met	een	
auto.	Rond	14.15	uur	reed	een	39-jarige	automobilist	uit	Vinkeveen	over	de	
Herenweg,	komende	uit	de	richting	van	de	Baambrugse	Zuwe.	Een	32-jarige	
wielrenner	uit	Amsterdam	verleende	geen	voorrang	aan	de	Vinkevener	en	
reed	vanaf	het	fietspad	de	rijbaan	op,	met	een	aanrijding	tot	gevolg.	De	
Amsterdammer	is	per	ambulance	naar	het	AMC	in	Amsterdam	gebracht.
     foto: peter bakker

Padvindsters	naar	landelijke	wedstrijden
De	padvindsters	van	Scouting	Jan	van	Speyk	uit	Mijdrecht	zijn	derde	
geworden	bij	de	Patrouille-Ronde-Bak-wedstrijden	(PAROBA)	in	het	
Amsterdamse	Bos.	Larissa,	Lobke,	Anna,	Marlous	en	Fleur	(v.l.n.r.	op	
de	foto)	deden	het	daar	zo	goed,	dat	zij	met	Pinksteren	mee	mogen	
doen	aan	de	Landelijke	Scouting	Wedstrijden	(LSW)	op	Scoutcentrum	
Buitenzorg	in	Baarn.	Voor	meer	informatie	over	de	Jan	van	Speykgroep	
is	er	www.janvanspeykgroep.nl

Dribbel	op	de	boerderij
De	kinderen	van	peuterspeelzaal	Dribbel	zijn	op	bezoek	geweest	
bij	boerderij	Bos.	Daar	was	een	hele	hoop	te	zien!	Koeien,	kalfjes,	
schapen	en	lammetjes.	De	kinderen	hadden	zelf	broodjes	meegeno-
men	om	de	konijntjes	te	voeren.	In	de	binnenbak	mocht	iedereen	een	
rondje	op	een	paard	rijden	en	springen	en	duiken	in	een	hooiberg.	
Weer	terug	van	de	boerderij	is	er	gesmuld	van	de	heerlijk	zelfgebak-
ken	pannenkoeken.	Het	was	weer	een	zeer	geslaagde	dag	uit	op	de	
boerderij!

Woensdagmiddag	jl.	gaven	Danny	Blind	en	Jan	Zoutman	een	clinic	aan	het	
Argon	E6	team.	Het	was	een	unieke	clinic	met	twee	toptrainers,	aangebo-
den	door	de	Midreth	Groep.	Om	15	uur	verzamelde	Argon	E6	zich	op	de	Ar-
gon	velden	om	alvast	even	in	te	spelen	en	warm	te	worden.	En	vervolgens	
kon	om	15.30	uur	de	clinic	van	start	gaan.	Een	uur	lang	kregen	de	jonge	
talenten	training	en	tips.	Na	de	training	was	er	nog	tijd	voor	handtekenin-
gen	en	foto’s.		 	 	 	 foto peter bakker
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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

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

 

            Jolanda Dirksen     
                             Uitvaartverzorging 

          
Met respect voor uw persoonlijke wensen 

 
 Volledig begeleid door één persoon 

 
 U kunt mij 24 uur per dag bereiken 

 0297 – 594345 / 06-26242126 
 
                                             

 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl 

 



DE GROENE VENEN   9

Familieberichten

Remco
Eindelijk 16!

Hinke en Piet
27 april

1960                   2010

Van harte gefeliciteerd met jullie 
50 jarig huwelijk

Namens de kinderen 
en kleinkinderen

Simone Borgstede

39
(46)Sem 4 jaar!

Gefeliciteerd en veel plezier 

op de basisschool!

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.
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Geloof
Creatieve zondagavonddienst 
Zondag 25 april 19.00
De Weg - Mijdrecht

Johan Snoek gebruikt mime en 
drama om een boodschap over 
te brengen. Zijn naam betekent, 
geschenk van God en hij hoopt 
dat datgene wat hij doet als een 
cadeautje van God gezien en 
ervaren wordt. Hij doet dit al 
vele jaren en hij heeft gemerkt 
dat door deze manier van com-
municeren het hart bereikt kan 
worden.
www.deweg.net

Activiteit
Schaken voor senioren 
Dinsdag 27 april 20.00
De Boei - Vinkeveen

De senioren schaken op dins-
dagavond vanaf 20.00 uur. Elke 
schaakliefhebber, of je nou een 
beginner bent of een gevorderde, 
is van harte welkom. Kom eens 
een keer langs en speel een 
avondje mee en kijk of het ook 
wat voor jou is. Als je je van 
tevoren telefonisch (tel 0297-
282077) bij de wedstrijdleider 
aanmeldt, dan zorgt hij dat je die 
avond een tegenstander hebt. En 
dat is helemaal vrijblijvend! Kijk 
ook eens op de website van de 
schaakclub. 
www.svdenkenzet.nl

Agenda

      The
flexible Jazz.
    Another Honda dream
    worth driving.

Automotive-centre Van Nieuwkerk  Making Dreams Come True
www.vannieuwkerk.nl |      Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

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

      The
flexible Jazz.
          Another Honda dream
    worth driving.

Nu met €1.000,- extra eco inruilbonus.

      The
flexible Jazz.
          Another Honda dream
    worth driving.

      The
flexible Jazz.
          Another Honda dream
    worth driving.

De Honda 
Jazz met 
magic seats. 
Creëer in één 
simpele beweging 
een zee aan ruimte.
Droom en maak het werkelĳ k-
heid. Het uitgangspunt van elke 
Honda. Om een auto slim en 
fl exibel te maken. Om stoelen 
te veranderen in bergruimte. 
Om de nieuwste innovaties op 
het gebied van brandstof effi ciency te 
verpakken in een compacte ruimte-
wagen. Zonder daarbĳ  concessies te 

doen aan zaken   
als comfort, rĳ plezier en veiligheid. De Honda fi losofi e 
ten voeten uit. Never stop dreaming.

Je rĳ dt de Jazz al vanaf € 13.900,-*. Test de Jazz zelf 
of bekĳ k hem eerst uitgebreid op www.honda.nl

Rondeveners te land, ter zee, maar niet in de lucht...
De aswolk uit de IJslandse vulkaan die de afgelopen week het Europese luchtverkeer lam legde, heeft ook vele Rondeveners parten gespeeld. 
Velen die in het buitenland waren, moesten hun verblijf noodgedwongen verlengen; anderen pakten tevergeefs hun koffers en moesten hun reis 
uitstellen. De redactie van De Groene Venen belde, mailde en SMS'te met gestrande dorpsgenoten...

Via SMS:
Wie: De heer De Groot uit Wilnis
Waar vast: Caïro, Egypte
Doel: zakenreis
Terug: woensdag 03.15 uur met 
eerste vlucht KLM.
Tijd doorgekomen met: werk 
werk werk en beetje weekendtijd 
aan de Rode Zee, Al Shokna 120 
km oost van Caïro

Norbert Karthaus uit Mijdrecht 
was met enkele Rondeveense 
ondernemers een weekje golfen in 
het Zuid-Spaanse Marbella. “We 
hadden zondag moeten terugvlie-
gen, maar dat lukte niet. Via een 
oud-collega hebben we een bus kun-
nen charteren om terug te rijden,”
meldt hij telefonisch zo'n 100 km 

ten noorden van de Frans-Spaanse 
grens. Ruim 2.300 km rijden, waar-
bij enkele leden van het gezelschap 
op de grond in het gangpad van de 
bus de nacht doorbrachten. Hoe 
hebben jullie de tijd doorgebracht? 
“Golfend natuurlijk. Zo mooi als het 
weer bij jullie was zondag, zo slecht 
was het bij ons, dus dat dagje golfen 
bij inmiddels verbeterde weersom-
standigheden was niet verkeerd.” 
Dinsdagavond is het gezelschap 
teruggekeerd in Mijdrecht.

Jeannet Driessen heeft enkele we-
ken met haar moeder door Australië 
getrokken voor o.a. familiebezoek. 
Op de terugweg in Cairns werden 
ze uit de rij gehaald voor de vlucht 
naar Hong Kong. Was dat niet 

gebeurd, dan hadden ze de laatste 
vlucht gehad die nog mocht vertrek-
ken. Met internet, SMS en een 
ter plaatse gekochte telefoonkaart 
waarmee ze goedkoop kan bellen, 
wordt het contact met het thuisfront 
onderhouden. Dat valt niet mee 
door het tijdsverschil van 8 uur. De 
verwachting is, dat ze pas tegen het 
eind van de week de reis naar Ne-
derland kunnen aanvaarden, omdat 
eerst de vluchten van Hong Kong 
naar Amsterdam weer moeten zijn 
opgestart.

Greet van der Horst zou afgelo-
pen woensdag afreizen naar Ca-
nada, het land waar zij is geboren 
en een groot deel van haar jeugd 
heeft doorgebracht. Na ruim 43 

jaar zou zij haar oude vrienden 
en vriendinnen opzoeken. Samen 
met haar vier maanden zwangere 
dochter Debby was de planning 
om naar het westen van Canada 
af te reizen. De vlucht is inmiddels 
geannuleerd en zij zullen niet snel 
naar Canada vertrekken. “Debby 
heeft vrij genomen en zij moet 
volgende week weer aan het werk. 
In de zomer zal het er ook niet 
van komen, want na zes maanden 
zwanger mag je niet meer vliegen 
en ik wil graag met mijn dochter 
naar Canada,” aldus Greet. Alles 
stond klaar voor de reis, maar nu 
heeft Greet per e-mail laten we-
ten dat ze niet meer komt. Jam-
mer, want zij had graag haar oude 
vrienden willen zien en spreken.
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Dr.	Beeker

Kippensores
In het nieuws zijn veel berichten 

over hoe ongezond onze kippen 
zijn. Daarbij ging het een paar 
jaar geleden over een bacterie 
in de eieren en nu weer over het 
antibioticagebruik in de pluimvee-
houderijen. Waar gaat het om?

Salmonella
Een op de drieduizend eieren blijkt 
besmet te zijn met de bacterie 
Salmonella Enteritidis, vernoemd 
naar de Amerikaanse onderzoeker 
Salmon. Deze meneer zocht naar 
de verwekker van de varkenspest 
en vond bij toeval de bacterie die 
bij veel mensen diarree en buik-
krampen veroorzaakt. Ben je al 
in wat mindere doen, dan kan je 
door uitdroging ook in levensgevaar 
komen. De bacterie komt voor in 
uitwerpselen en met uitwerpselen 
besmet water of voeding (zie ook 
mijn stukje over het kerstfeest).
Nu zijn bij sommige kippen de 
eierstokken ook besmet met die 
bacterie en zodoende komen ze dan 
weer in een ei terecht.
Gemiddeld eet iedere Nederlander 
per dag een ei. Niet alleen als zo-
danig, maar ook in mengsels zoals 
bavarois, enz. Dat zijn er dus in een 
mensenleven 30.000. Statistisch ge-
zien eet je in je leven daarmee tien 
besmette eieren, jaarlijks worden 
50.000 mensen ziek door besmette 
eieren. Daarom is het belangrijk 
om de eieren te verhitten en alleen 
gepasteuriseerde ei-producten te 
gebruiken.

Antibiotica
In de pluimveehouderij is besmet-
ting met bacteriën een groot pro-
bleem, het gaat bij Salmonella niet 
alleen om besmetting van de mens, 
maar ook om sterfte van het pluim-

vee door deze bacterie (en er zijn 
nog veel meer soorten bacteriën).
Sinds decennia worden kippen en 
kuikens daarom behandeld met 
antibiotica. Antibiotica zijn in staat 
veel bacteriën te doden, de kans op 
besmetting neemt af en de overle-
vingskans neemt toe. Gezonde kip-
pen eten beter en wegen daardoor 
meer en dat is handig aan het spit.
Probleem met antibiotica is, dat 
ze nooit alles om zeep helpen; op 
het menselijk lichaam verblijven 
miljoenen verschillende bacteriën, 
waarvan velen een goede rol spelen 
in de afweer en dat geldt ook voor 
de kip. Na het gebruik van anti-
biotica gaan veel bacteriën dood, 
maar helaas dus ook de 'goeien'. 
Daardoor is er meer ruimte voor de 
'kwaaien' om lekker ontstekingen te 
maken. Dat is bijvoorbeeld de reden 
van diarree na het gebruik van een 
'kuurtje', de beestjes die nodig zijn 
voor verwerking van voedsel in het 
darmstelsel zijn uitgeroeid.
In ieder geval; je geeft zo'n kip een 
kuurtje en de salmonella gaat dood, 
dat is mooi. Maar andere kwade 
broeders krijgen nu de vrije hand 
en dus moet je nog maar weer een 
kuurtje geven om die om zeep te 
helpen. Wel een sterker kuurtje na-
tuurlijk, want anders helpt het niet. 
De veehouders stapten over naar 
cefalosporines, dat zijn medicijnen 
die ook door huisartsen worden 
gegeven bij bijvoorbeeld een blaas-
ontsteking (je herkent ze doordat 
de stofnaam begint met cef). En zo 
kom je in een neerwaartse spiraal, 
de echte sterke overlevers blijven 
over en die maken de kip misschien 
niet ziek op dat moment, maar ze 
liften via het vlees wel mee naar de 
mens.
Toen Alexander Fleming in zijn 
laboratorium aan het prutsen was 
met schaaltjes met daarin bacteriën 
uit een steenpuist, ontdekte hij dat 
een bij toeval (alweer een voor-
beeld van serendipiteit) door het 
open raam naar binnen gewaaide 
schimmel op een schaaltje de bacte-
rie had gedood; de ontdekking van 
de penicilline was een feit.

Helaas bleken er ook stammen van 
bacteriën te bestaan die niet zo 
gevoelig waren, dat kwam door-
dat ze beta-lactamase maakten 
(is later ontdekt) en ze worden 
beta-lactam resistente bacteriën 
genoemd. In onze kippen komen 

tegenwoordig beestjes voor die 
ESBL worden genoemd (extended 
spectrum beta-lactam). Dat is niet 
goed: 88% van de Nederlandse 
kippen is inmiddels besmet met de 
ESBL en 19% van de varkens en 
runderen ook. Via vlees en produc-
ten komen deze ESBL nu ook bij 
de mens, dat wordt dus onhandig 
als je een blaasontsteking hebt! 
De twee bacteriën die nu vaak 
voorkomen bij de mens (tot 5% van 
de ernstige ziektes wordt door deze 
twee ESBL veroorzaakt) zijn E-coli 
en K.pneumoniae. E(escheria)-coli 
komt in de darm veel voor, coli is 
afgeleid van colon en dat betekent 
darm, en floept via de anus nog wel 
eens het verkeerde gaatje in met 
een blaasontsteking tot gevolg.
K(klebsiella)-pneumoniae komt in 
de luchtwegen voor, pneumones zijn 
longen, en veroorzaakt met name 
bij al zwakkere mensen (bijvoor-
beeld met emfyseem) een longont-
steking.
Nu worden de mensen die een 
longontsteking hebben nog wel eens 
opgenomen in een ziekenhuis, de 
bacterie (in dit geval onze vriend 
K.pneumoniae) is lekker onge-
voelig voor de antibiotica en onze 
patiënt wordt zieker en zieker. De 
arts moet grijpen naar de nieuwste 
generatie antibiotica en helaas 
houdt de ontwikkeling van dit soort 
medicijnen geen gelijke tred met de 
resistentie ontwikkeling bij de bac-
terie, de laatste nieuwe medicijnen 
stammen alweer uit de jaren '80 
van de vorige eeuw. Inmiddels geeft 
de Klebsiella bij onze patiënt zijn 
trucjes en ontwijkende methodes 
door aan andere beestjes, die daar 
ook in de zaal verblijven en zie; die 
leren het kunstje ook!
De ziekenhuisbacterie is geboren, 
onze patiënt komt te overlijden en 
de intensive care van het zieken-
huis moet sluiten omdat volledig 
chemisch uitroeien nu nog de enige 
optie is.

Gelukkig kook ik mijn kip goed; hoe 
slim die bacteriën inmiddels ook 
zijn, tegen dit soort extreme maat-
regelen kunnen ze nog niet!

Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl
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P.N. Kruiswijkstraat 44
te Loenersloot
Een heerlijk kant-en-klaar woonhuis met

een tuin pal op zuid gelegen zodat u de gehele 

dag een zonnig plekje kan vinden tot in de

late uurtjes, middenin een kindvriendelijke,

landelijke en groene omgeving!

INDELING BEGANE GROND
Entree, hal met meterkast, toilet, grote berging
met was- en droog- machine aansluitingen en een 
zoldertje/vliering waar zich de CV ketel bevindt.
Trap naar de eerste verdieping met daaronder een 
grote trap/kelderkast voor de extra berging of 
voorraad. Doorgang naar de ruime en lichte 
uitgebouwde (2004) woonkamer met openhaard
en openslaande deuren naar de zonnige achtertuin, 
stijlvolle openkeuken (handgemaakt) met gezellige 
eetbar en diverse inbouwapparatuur. Doorloop naar 
de bijkeuken/berging welke zich in de garage bevindt
met een deur naar de achtertuin.

INDELING VERDIEPING
Trapopgang, overloop, badkamer voorzien van ligbad, 
wastafel met fraai meubel en toilet. Slaapkamer aan 
de voorzijde met dakkapel. (Ouder) slaapkamer
aan de achterzijde ook voorzien van een dakkapel.
De achtertuin heeft een riant zonne-terras welke is 
voorzien van een groot zonnescherm en te bereiken 
is via de grote openslaande deuren vanuit de 
woonkamer maar ook via de keuken en de garage. 
De tuin is verzorgd aangelegd met een gazon, 
visvijfer en bloemen-borders. 

De ruime garage is verdeeld in twee delen:
één deel garage voorzien van electrische deur met 
ruimte voor één auto. Het andere deel fungeert
als berging/ bijkeuken welke u direct toegang biedt 
tot de keuken.

Totaal perceel oppervlakte bedraagt circa 260 m²
Totaal woonoppervlakte bedraagt circa: 110 m²
Totale inhoud is circa: 300 m³ 
Oplevering in overleg.

Vraagprijs € 287.500,- k.k.

Dannestraat 7 • 3621 AE • Breukelen
Tel.: 0346-262543 • info@gerwig.nl • www.gerwig.nl
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Jenneke van Wijngaarden is 
beeldend kunstenaar. Zij maakt 
vrij werk en kunst in opdracht. 
Olieverf en Graffiti zijn haar 
specialismen. Hiphop en jonge-
rencultuur haar grote passie. 
Dorpsacademie Mus & Muzen 
is haar academie voor liefheb-
bers en amateurs. Zij geeft veel 
en graag les aan kinderen en 
jongeren. Jenneke woont sa-
men met haar zoon Nemo (13) 
en hond Alfan.

Alles van waarde 
is weerloos
Eens	in	de	zoveel	tijd,	meestal	
ten	tijde	van	verkiezingen,	
verkondigen	politici	meningen	
over	de	opvoeding	van	kinderen	
en	jongeren	die	het	best	te	vergelij-
ken	zijn	met	gure	oostenwinden	in	
januari.	Dan	blijken	jongeren	de	basis	
van	alle	ellende	en	verloedering	van	
de	maatschappij	en	moeten	ze	hard	
aangepakt	worden.	Dat	zal	ze	leren,	
dat	opgroeiend	tuig!

Er	worden	dan	woorden	gebruikt	als	
rust,	reinheid,	regelmaat.	Kampe-
menten.	Strafinrichtingen.	Tucht	&	
discipline	als	wondermiddelen	voor	
een	betere	maatschappij.	Dit	soort	
politici	presenteert	ook	graag	het	
beeld	van	een	Nederland	in	de	jaren	
‘50,	toen	de	straten	nog	schoon	
geveegd	werden,	rottigheid	niet	
voorkwam,	kinderen	gehoorzaam	
waren	en	iedereen	gelukkig	was	met	
een	bordje	karnemelkse	pap.

Deze	populistische	uitspraken	hebben	
op	mij	de	uitwerking	als	die	van	een	
rode	lap	op	een	stier.	Woest	word	
ik	ervan.	Ik	zal	u	uitleggen	waarom.	
Mijn	moeder	had	het	(on)geluk	op	te	
groeien	in	die	geweldige	jaren	50;	om	
precies	te	zijn,	zij	groeide	op	in	de	
Martha-Stichting,	een	kindertehuis	
in	Alphen	a/d	Rijn.	De	kinderen	in	dit	
tehuis	zaten	daar,	omdat	ze	geen	
ouders	hadden	of	omdat	hun	ouders	
door	rampspoed,	ziekte,	armoede	
niet	zelf	voor	hen	konden	zorgen.	
Jonge	kinderen	die	getekend	door	
het	leven	binnenkwamen	en	in	plaats	
van	omringd	te	worden	met	liefde	en	
genegenheid,	onderworpen	werden	
aan	ijzeren	tucht.

Onlangs	durfde	mijn	moeder	het	–pas	
na	50	jaar–	aan	om	naar	een	reünie	
te	gaan	en	ik	vergezelde	haar.	Naast	
de	ontroering	van	het	weerzien,	was	
er	vooral	het	gedeelde	afgrijzen	over	
de	door	hen	samen	beleefde	jeugd.	
Het	werd	mij	koud	om	het	hart	deze	
vitale	zestigers	te	horen	spreken	over	
het	keiharde	werken,	de	lijfstraffen.	
Nooit	mogen	spelen,	één	snoepje	op	
zondag,	het	altijd	maar	weer	moeten	
schoonmaken.	Geen	rechten	hebben,	
alleen	plichten.	Nederigheid	betrach-
ten	aan	leidinggevenden,	die	we	nu	
gerust	sadistisch	zouden	noemen.	
Deze	kinderen	werden	behandeld	
alsof	ze	tuig	waren;	geen	liefde,	geen	
genegenheid	en	als	die	er	wel	was,	
van	bijvoorbeeld	een	broertje	of	
zusje,	werd	dat	afgestraft.	
De	oudere	zus	van	mijn	moeder	werd	
overgeplaatst	naar	een	strafinrich-
ting(!),	omdat	ze	tegen	de	wens	
van	de	leiding	in	haar	kleine	zusje	
‘s	avonds	bleef	toestoppen	in	bed.	
Tijdens	de	vele	wandelingen	(marsen)	
die	gehouden	werden	en	waar	ieder-
een	enthousiast	aan	meedeed,	omdat	
de	enige	mogelijkheid	was	om	van	
het	terrein	af	te	komen,	werden	de	
kinderen	beschimpt	door	de	burgers	
van	Alphen	aan	de	Rijn	e.o.

Het	gevoel	niks	waard	te	zijn,	heeft	
bij	ieder	van	deze	zestigers	ernstige	
littekens	veroorzaakt,	die	in	hun	
latere	leven	ook	nog	eens	voor	de	no-
dige	moeilijkheden	hebben	gezorgd.	

Natuurlijk	spraken	ze	ook	dankbaar-
heid	uit,	zo	is	die	generatie.	Voor	die	
schone	onderbroek	twee	keer	in	de	
week.	Voor	het	gekregen	eten,	de	
behaalde	diploma’s.	De	keren	dat	ze	
wel	gelachen	hadden.
Maar	geen	van	deze	ervaringsdes-
kundigen	had	zijn/haar	eigen	kind	
een	opvoeding	gegeven	waarin	de	
woorden	tucht	en	discipline	boven-
aan	stonden.	Daar	was	ook	iedereen	
het	over	eens.	Omdat	ze	weten	hoe	
schadelijk	dat	is.

In	een	tijd	waarin	de	schandalen	van	
RK-kerk	naar	buiten	komen,	mag	er	
wat	mij	betreft	ook	een	zwartboek	
gemaakt	worden	over	de	Nederlandse	
Jeugdzorg	in	die	jaren.	
Maar	bovenal	mag	er	geen	enkele	
politicus	roepen	om	een	hardhandige	
opvoeding,	zonder	eerst	kennis	te	
nemen	van	de	grimmige	werkelijk-
heid	van	de	jaren	‘50.	Er	is	een	grote	
groep	zestigplus-kinderen	die	het	
verdient	gehoord	te	worden.

deze column is opgedragen aan 
alle ‘martelaren’ en het liefste 
kind van allemaal:
mijn moeder.

“Ik	zie	vanaf	het	podium	hoe	5.000	man	uit	zijn	dak	gaat”

AJOC-organisatrice Mandy Stam
Op 21 mei 2010 is het zover. Het pinksterweekend breekt aan en dat betekent dat de inwoners van De Ron-
de Venen en omstreken weer helemaal uit hun dak gaan op het AJOC-festival. AJOC bestaat 25 jaar en dat 
wordt groots gevierd. De 22-jarige Mandy Stam uit Mijdrecht weet hier alles van, voor het zesde jaar zet zij 
zich in voor dit bruisende evenement. “Mijn hele familie is in de ban van AJOC. Zelfs mijn moeder staat een 
paar uur achter de bar,” aldus de jonge organisatrice. 

Programmeren en promoten
Mandy heeft haar grote liefde voor 
AJOC te danken aan haar zus Dyane. 
Mandy: “Mijn zus zat in de PR-
commissie van AJOC. Ik ging een 
keer mee naar de vergadering en 
werd meteen vrijwilliger. Begonnen 
als commissielid van de ‘spektakel-
dag’ op maandag, en na een jaar was 
ik al voorzitter. Als voorzitter mocht 
ik meebeslissen over de artiestkeuze 
op maandag, de ´meet&greet’ en de 
kinderboerderij regelen. Sinds twee 
jaar houd ik mij bezig met het stage-
management: het ontvangen van de 
artiesten en crew, begeleid hen naar 
de kleedkamer en ik stuur ze op tijd 
het podium op. Dit jaar coördineer 
ik voor het eerst de programmering 
voor de avonden. In september heb 
ik een lijst met artiesten gestuurd 
naar verschillende artiestenbureaus 
met de vraag welke muzikanten nog 
beschikbaar waren. Samen met de 
hoofdcommissie, dit zijn alle voorzit-
ters van de acht commissies bij 
elkaar, heb ik de keuzes gemaakt.”

Hoewel Mandy niet verantwoorde-
lijk is voor de promotie, gaat zij wel 
met flyers in de weer. Op de ten-
nisclub en zelfs bij het concert van 
Waylon in de Patronaat in Haarlem 
werd men door Mandy en haar 
AJOC-flyers gezien. Op Hyves vertelt 
zij al haar vrienden over AJOC, en 
met stickers plakken draagt Mandy 
ook haar promotiesteentje bij. “Mijn 
vrienden worden er soms wel gek 
van. Dan zeggen ze: ‘Daar komt 
Mandy weer met haar AJOC.’ Maar 
ze komen wel allemaal! Ook al gaat 
een groot deel al uit zichzelf, daar is 
mijn enthousiasme niet voor nodig. 
Toch heb ik een paar vrienden en 
vriendinnen kunnen overhalen die 
anders misschien niet zouden gaan. 
Mijn vriend was al lid van de jon-
gerenvereniging AJOC voordat wij 
wat kregen, maar een AJOC-poster 
voor zijn raam ophangen, dat wilde 
hij niet. Zonde, want hij woont in 
Hoofddorp en hoe breder wij kunnen 
promoten, hoe beter. Ik heb het echt 
tien keer moeten vragen, maar de 
poster hangt! Ook de vriend van mijn 
zus is besmet met het ‘AJOC-virus’. 
Hij heeft zich aangesloten bij de 
barcommissie. En zelfs mijn moeder 
heb ik kunnen strikken. Wat wil je 
met twee dochters die zich zo inzet-
ten voor AJOC? Zij staat straks voor 
het tweede jaar een paar uur achter 
de bar.” 

Stress
Ook na het festival is het nog feest. 
“Als het festival afgelopen is, mogen 
alle medewerkers die maandag-
avond mee-eten van de AJOC-barbe-
cue. En een paar weken later komen 
we allemaal bij elkaar om, met een 
borrel in de hand, de foto’s te bekij-
ken. De fototoestellen op het festival 
probeer ik meestal te ontwijken, 
want een paar weken later worden 
de genante foto’s levensgroot op 
een scherm getoond.” Naast al het 

plezier dat Mandy heeft, is het ook 
hard werken en soms flink stressen. 
“Iedere maand, van september tot 
Pinksteren, hebben we een verga-
dering. En ik ben drie uur per week 
bezig met AJOC. Dat werk bestaat 
vooral uit mailen, heel veel mailen! 
Vooral tot januari is het druk, dan 
moet de programmering rond zijn. 
Daarna is het vooral promoten en 
faciliteiten regelen. Maar ook dan 
is de druk soms hoog. Het eerste 
jaar dat ik voorzitter was voor de 
spektakeldag bijvoorbeeld, toen 
waren de zangers en zangeressen 
van Ch!pz op tijd aanwezig, maar 
de geluidsman niet, hij stond in de 
file. Vervolgens hebben wij het hele 
programma omgegooid en artiesten 
gevraagd langer te spelen. Gelukkig 
hebben we Hans van Veen als pre-
sentator. Hij is een goede animator. 
Wij hebben het gat weten te vullen 
en rende Ch!pz twee uur later dan 
gepland het podium op.” 

Topavonden
Welke dag dit jaar het leukst zal 
worden, dat zou Mandy nog niet 
kunnen zeggen. “Het worden al-
lemaal topavonden! Ik bedoel: op 
vrijdagavond komt na jaren wegge-
weest DI-RECT en BLØF is ook een 
grote naam. Zaterdag komt Ilse De 
Lange en Kane, zorgt altijd voor een 
spektakel. Aan het eind van de avond 
komt Soulvation. Dan kan iedereen 
lekker dansen. We merkten vorig 
jaar dat het wel een succes is als het 
publiek aan het eind even helemaal 
los kan gaan. Zondag hebben wij 
Waylon, die sinds zijn contract bij 
Motown steeds groter wordt, en 
Guus Meeuwis maakt overal een 
feestje van. Op maandag hebben we 
de talentenjacht. Daar verbaas ik 
me altijd over, de deelnemers zijn al 

zo professioneel. Daarnaast zijn er 
optredens van Jan Smit en de 3J’s 
en is er een buitenprogramma met 
een springkussen voor de kinderen. 
En dan heb ik nog niet alles opge-
noemd! En tja, het biergooien hoort 
er nu eenmaal bij. Ik begrijp dat er 
mensen zijn die dit vervelend vinden, 
maar het past bij een dergelijk 
festival.” 

Professioneel
Het is duidelijk: Mandy is helemaal 
vol van AJOC. Maar wat is nu het 
leukst? “Ik heb het grote geluk dat 
ik op het podium sta en kan kijken 
naar ruim 5.000 man die volledig uit 
hun dak gaan. Dan denk ik: Dat wij 
dit met iedereen voor elkaar gekre-
gen hebben, dat is gewoon geweldig! 
Ook krijgen we vaak complimenten 
van de artiesten dat de faciliteiten 
zo goed geregeld zijn. Zij zeggen 
dat die service bij sommige grote 
bedrijven nog ver te zoeken is. Dat 
is natuurlijk ontzettend leuk om te 
horen. Bovendien heeft AJOC ook 
een positieve invloed op mij gehad, 
ik volgde de studie Culturele en 
Maatschappelijke Vorming en heb 
hiervoor ook stage gelopen bij een 
buurthuis, dat is waar de opleiding 
zich op richt, maar ik werd niet blij 
van de ‘geitenwollensokkensfeer’. 
Dat was niets voor mij. AJOC heeft 
mij de evenementenwereld laten 
zien en daar heb ik nu ook mijn 
beroep van gemaakt. Ik werk nu 
fulltime bij een evenementenbureau 
in Heemstede.” En AJOC? “Daar zet 
ik me zeker de komende vijf jaar 
nog voor in! Wie weet haal ik ooit 
een grote internationale artiest bin-
nen. Dan staat ineens een grote ster 
als Rihanna of Pink bij ons op het 
podium. Dat kan niet beter, toch?”
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KONINGINNEDAG
KINDERAKTIVITEITEN

WINDMOLEN MIJDRECHT
(ACHTER DE KERMIS)

FIETSCROSSWEDSTRIJDEN
Inschrijven tussen 11.00 uur en 11.45 uur

Aanvang: 12.00 uur
Leeftijd 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar

Kom genieten van de vele aktiviteiten voor jong en oud en 
beleef de echte Koninginnedagsfeer.

Je bent welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
De Dj zorgt voor feestelijke muziek en geniet van een hapje 

en drankje verzorgd door De Meijert.

ORANJEVERENIGING MIJDRECHT PRESENTEERT:
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IN VOL BEDRIJF

“Wij zijn een service bedrijf voor 
centrale verwarming”, zegt Roeland 
van der Wilt. “We installeren com-
plete centrale verwarminginstallaties, 
vervangen cv ketels en plaatsen 
verschillende soorten (design) 
radiatoren met alle aanpassingen die 
daarvoor nodig zijn. Maar eenmaal 
geïnstalleerd is het van belang dat 
de installatie bedrijfszeker blijft 
functioneren. Vandaar dat onderhoud 
en service een van onze kernactivi-
teiten is. Vanzelfsprekend streven we 
daarbij een hoog kwaliteitsniveau 
na. Wanneer we ergens een nieuwe 
installatie geplaatst hebben, sluiten 
we een contract af voor een regel-
matig onderhoud. Onze ervaring 
is dat op die manier de levensduur 
aanzienlijk verlengd kan worden. En 
mocht er onverhoopt toch een keer 
wat mis gaan dan zorgen we er voor 
dat er snel wat aan gedaan wordt. 
Als een van onze klanten in de kou 
zit of geen warm water heeft, is ons 
motto; vandaag bellen is ook vandaag 
geholpen. We streven er naar om 
een klacht nog dezelfde dag op te 
lossen. Een tevreden klant vinden 
wij heel belangrijk. Als vaste klant 
kan men bij ons ook ’s avonds  of in 
het weekend een beroep doen op 
onze servicedienst. Wanneer iemand 
niet tevreden is over de installatie 
dan kunnen we die ook geheel of ge-
deeltelijk vervangen. En we werken 
voornamelijk regionaal zodat er bijna 
altijd wel een monteur redelijk in de 
buurt is om snel op een klacht te kun-
nen reageren.”

Bijna veertig jaar ervaring
C. & R. van der Wilt is een Mijdrechts 
bedrijf dat op 1 februari 1971 is op-
gericht door Chris van der Wilt, de 
oom van Roeland. “Dat betekent dat 
we begin volgend jaar precies veertig 
jaar bestaan. We zullen daar dan ze-
ker aandacht aan besteden”, belooft 
Roeland. Het is begonnen als instal-
latiebedrijf. In 1982 kwam Roeland 
er in loondienst, in 1992 trad hij toe 
tot de directie en sinds 2006 is oom 
Chris teruggetreden en is Roeland 
directeur eigenaar.
“Toen we begonnen was net het 
aardgas in opmars en moesten er nog 
veel installaties worden aangelegd. 
Mensen hadden toen ook gashaarden. 
Later werden er centrale verwar-
mingsinstallaties aangelegd en kon 
dus een hele woning verwarmd wor-
den. Dat zijn zaken die we vandaag 
de dag heel normaal vinden. In die 
ontwikkeling zagen we vervolgens 
de opkomst van de energiezuinige 
ketels.”
Het bedrijf van Roeland van der Wilt 
doet alles op het gebied van centrale 
verwarming. Dat geldt ook voor de 
particuliere sector. Met particuliere 
klanten worden na aanleg van een in-
stallatie doorgaans ook onderhouds-
contracten afgesloten. Daarnaast kan 
het bedrijf steunen op een stevige 
basis door middel van de contracten 
die met een aantal woningbouw-
corporaties zijn gesloten. Daarbij 
gaat het vaak om hele wijken met 
huurhuizen waarvoor het periodieke 
onderhoud verzorgd wordt. 

Klimaatbeheersing
Wooncomfort heeft alles te maken 
met een gevoel van ‘welzijn en 
behaaglijkheid’, zeggen ze bij van der 
Wilt. Een juiste afstemming van tem-
peratuur en luchtvochtigheidsgraad in 
de verschillende kamers is daarbij de 
basis. Klimaatbeheersing dus, zowel 
voor wat betreft de warmte als de 
koeling. Roeland: “Wanneer mensen 
een nieuwe woning bouwen of hun 
woning willen renoveren dan nemen 
wij graag dit deel voor onze rekening. 
Zowel aanleg als ingebruikstelling 
van de centrale verwarmingsinstalla-
tie, een airconditioning en een warm-
watervoorziening is voor ons punt 
één. Het onderhoud en de daarbij 
behorende service is vervolgens punt 
twee. We installeren ook mechani-
sche ventilatie- en afzuigsystemen. Je 
moet dan vooral denken aan ventila-
tie en afzuiging in de badkamer en 
het toilet. Daarnaast is de airco sterk 
in opkomst. We kunnen wel stellen 
dat de airco in auto’s inmiddels al 
aardig ingeburgerd is. Een airco in 
huis verhoogt het wooncomfort aan-
zienlijk. Steeds meer mensen laten in 
hun slaapkamer een airco installeren. 
Het is echt fan-
tastisch wanneer 
je na een warme 
dag ’s avonds in 
een lekker koele 
slaapkamer 
komt.” 

De klant centraal
C. & R. van der Wilt schrijft service 
en klantgericht werken met hoofdlet-
ters. “We hebben meer dan 7000 
klanten voor wie wij het onderhoud 
van de installatie verzorgen. Dat 
betekent ook snelle service bij storin-
gen. En bij vervanging van een ketel 
lopen we meteen zonder extra kosten 
de hele gasinstallatie even na. Pre-
ventief onderhoud zorgt voor minder 
reparaties. Dat geeft onze klanten 
toch een veilig gevoel,”stelt Roeland 
vast. “En goed afgestelde apparatuur 
is ook energiezuiniger. Wij zijn overi-
gens ook gespecialiseerd in aanleg of 
renovatie van badkamer en toilet.” 
Roeland verwijst met de nodige trots 
naar zijn medewerkers. “Ik kan hier 
wel mooie beloftes gaan zitten doen, 
maar zij moeten toch maar waar ma-
ken wat we onze klanten beloven. Ze 
moeten niet alleen hun vak verstaan 
maar ze moeten ook sociaal vaardig 
zijn, dat wil zeggen klantvriendelijk 

en servicegericht werken.” Roeland 
doelt hier op zijn team van instal-
lateurs en servicemonteurs. “We zijn 
hier in totaal met 15 mensen. Elf van 
hen zijn dagelijks op pad om aan de 
wens van de klanten te voldoen. Ik 
ben dan ook echt trots op mijn team 
en als dank voor hun inzet gaan we 
binnenkort met z’n allen een avond 
gezellig op stap.” 

Na een drukke dag is voor Roeland 
een uurtje sporten heel belangrijk. 
“Ik wil er ook graag aan meehelpen 
om de sportbeoefening te bevorderen. 
Vandaar dat we als bedrijf met veel 
plezier een aantal sportverenigingen 
sponsoren. We zijn een regionaal be-
drijf en willen ook op dat vlak midden 
in de maatschappij staan.”

C.	&	R.	van	der	Wilt	is	gevestigd	aan	de	
Communicatieweg	12	in	Mijdrecht.	
Tel	0297	284295.	Website;	
www.c-rvanderwilt.nl

onderhoud	en	service	op	hoog	niveau

C.& R. van der Wilt
De afgelopen winter kenmerkte zich door een aantal flinke koudeperiodes. Wanneer de verwarming het dan on-
verwacht af laat weten is een snelle reactie van de servicemonteur bijzonder welkom. Van der Wilt is zo’n bedrijf 
waar vakbekwame technici snel in actie komen. Ze hadden het er afgelopen winter dan ook aardig druk mee, 
vertelt Roeland van der Wilt.

door piet van buul   foto patrick hesse

Naast	installaties	voor	verwarming,	airco,	warmwatervoorziening,	mechanische	
ventilatie	en	afzuigsystemen	zijn	onderhoud	en	service	belangrijke	pijlers.	

10
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www.fanoyforsthovel.nl

Slim belasting besparen
met testament

Met een slim testament kunt u voor uw erfgenamen belasting besparen. 
Wij kunnen voor u berekenen hoeveel besparing een testament voor u oplevert.
Heeft u al een testament? Dan checken we hoe besparend uw testament is.

Bozenhoven 115
3641 AD  Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

AED in De Hoef altijd toegankelijk
Rabobank Rijn en Veenstromen heeft een AED-opbergkast geschonken aan Stichting 
Dorpscomité De Hoef. De kast is geplaatst op een strategisch punt in De Hoef en de erin 
geplaatste AED is gesponsord door diverse bedrijven en inwoners van De Hoef. Een AED 
wordt ingezet om bij een hartstilstand een stroomstoot te geven, zodat een fibrillerend 
hart het normale hartritme weer zou kunnen oppakken

In 2008 heeft het Rabo Dichtbijfonds 22 AED’s geschonken aan sociaal-culturele instellingen, ser-
vicepunten en ook sportverenigingen. Gemeenschapshuis de Springbok en de Hoefse Sportvereni-
ging hebben destijds beide een AED mogen plaatsen en er zijn destijds ca. 110 mensen opgeleid, 
waarvan er ca. 60 in De Hoef wonen. Aan hen wordt, onder enkele voorwaarden, de pincode van 
de opbergkast verstrekt. Na het verkrijgen van toestemming, zullen de namen van de opgeleide 
mensen bekend gemaakt worden. Tevens worden de locaties waar AED’s geplaatst zijn in De Hoef, 
onder de aandacht gebracht. Met name de toegang tot de AED’s is een belemmerende factor. 
Dorpshuizen en Sportverenigingen hebben immers beperkte openingstijden. Buiten openingstijd is 
het vaak onhaalbaar om binnen de vereiste tijd het slachtoffer te defibrilleren met de AED. Dankzij 
het Rabo Dichtbijfonds heeft De Hoef nu een goed toegankelijke AED, door middel van plaatsing in 
een functionele opbergkast met pincode.       foto: peter bakker
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Boeken Tip 5...

1 Op klaarlichte dag -   
Simone van der Vlugt  

        (literaire thriller)
Een jonge vrouw, Nathalie, is op 
de vlucht voor haar gewelddadige 
ex-vriend. Het kost haar al haar 
vindingrijkheid om uit zijn handen 
te blijven. Maar Nathalie is niet al-
leen op de vlucht voor hem. Ook de 
politie wil haar spreken, in verband 
met de moord op haar beste vrien-
din. Een toevallige ontmoeting 
tussen Nathalie en rechercheur 
Julia Vriens brengt de zaak in een 
stroomversnelling. Nathalie heeft 
inmiddels een nieuwe identiteit 
aangenomen en Julia heeft geen 
idee met wie zij te maken heeft. 
Maar als Nathalie’s ex op het to-
neel verschijnt, verandert dat. Dan 
blijkt dat niets is wat het lijkt…

2 Het eiland onder de zee -  
Isabel Allende   

        (literaire roman)
‘Het eiland 
onder de zee’ 
is het verhaal 
van Zarité, 
een Caribische 
vrouw in de 
achttiende 
eeuw, die op 
haar negende 
als slavin 
wordt verkocht 
aan de Fransman Toulouse Valmo-
rain, de eigenaar van een van de 
grootste suikerplantages op Haïti. 
Ze werkt voor zijn zenuwzieke 
echtgenote, verzorgt zijn zoontje 
en wordt zijn concubine. Al gauw 
verwekt Valmorain een kind bij 
haar. 
Wanneer de slaven in opstand 
komen tegen hun onderdrukkers, 
vlucht Zarité met haar gezin naar 
het levendige Havana, om zich 
vervolgens in het opbloeiende 
New Orleans te vestigen. Daar zal 
Zarité de liefde vinden en de weg 
vrijmaken voor het geluk waarnaar 
ze zo lang heeft verlangd.  
 

3 De wettelozen - John 
Grisham (verhalen) 

 In ‘De wettelozen’ keert 
John Grisham 
terug naar het 
fictieve Ford 
County in de 
staat Missis-
sippi, waar zijn 
debuut ‘De jury’ 
en het latere 
‘Het dossier’ 
zich afspeel-
den. In zeven 
misdaadverhalen vertelt de succes-
volle thrillerschrijver over mannen 
en vrouwen die in aanraking ko-
men met de minder fraaie aspec-
ten van de Amerikaanse samenle-
ving. Zoals de broers en moeder 
van een terdoodveroordeelde 
die naar zijn executie gaan… de 
vreemdeling die misstanden in 
verzorgingstehuizen aan het licht 
brengt en daar zelf schatrijk mee 
wordt… de advocaat die alles zat 
is en er met het geld van zijn 
cliënten vandoor gaat… de vader 
van een slachtoffer die de advocaat 
van de tegenpartij ter verantwoor-
ding roept…John Grisham heeft 
zeven meeslepende verhalen ge-
schreven over mensen die proberen 
te overleven in een wereld die niet 
perfect is. De misdaad is voelbaar, 
de verhalen zijn soms ontroerend, 
soms grappig, en laten altijd een 
diepe indruk achter. 

4 De affaire -    
Santa Montefiore

Tijdens een dinertje ontmoet 
Angelica, die een succesvol kinder-
boekenschrijfster is, de charmante 
Jack. Hij is eigenaar van een 
wijngaard in Zuid-Afrika en heeft 
de reputatie van rokkenjager. 
Angelica voelt zich zeer gevleid 

door zijn aan-
dacht waardoor 
ze zich op en 
top vrouw 
voelt. Na hun 
ontmoeting 
zetten ze hun 
onschuldige 
flirt voort per 
e-mail, dat 
kan toch zeker 

geen kwaad? Ze zou tenslotte 
nooit haar stabiele huwelijk en 
het geluk van haar kinderen op 
het spel zetten. Maar dan moet 
Angelica naar Kaapstad voor 
de promotie van een van haar 
boeken en wordt de affaire serieus. 
Ondanks haar schuldgevoel geniet 
Angelica met volle teugen. Op hun 
laatste dag samen bekent Jack dat 
hij ongeneeslijk ziek is; door het 
samenzijn met Angelica heeft hij 
zijn naderende dood even kunnen 
vergeten. Geschokt en met een 
gebroken hart keert Angelica terug 
naar Londen, vastbesloten om dan 
in ieder geval haar huwelijk te red-
den. De affaire is weer een echte 
Montefiore: een heerlijk boek vol 
romantiek, prachtige natuur en 
intrigerende karakters waar haar 
vele fans zeker van zullen smullen!

5 Morgenrood -   
Stephanie Meyer

Bella Swan 
heeft een 
roerig jaar vol 
verleidingen, 
verlies en 
strijd achter 
de rug en 
staat nu voor 
het ultieme 
keerpunt. 
Ze wordt 
verscheurd door haar intense 
passie voor Edward enerzijds en 
haar grote vriendschap met Jacob 
anderzijds. Kiest ze voor de duistere 
maar verleidelijke wereld van de 
onsterfelijken, of besluit ze toch een 
volledig menselijk en dus sterfelijk 
leven te leiden? Bella is de schakel 
geworden in het eeuwigdurende 
conflict tussen de weerwolven en de 
vampiers. Haar keuze bepaalt het 
lot van beide stammen. ‘Morgen-
rood’ is het verbazingwekkende slot 
van het passionele en meeslepende 
liefdesverhaal van Bella en Edward, 
dat begon met ‘Twilight’, ‘Nieuwe 
maan’ en ‘Eclips’. In ‘Morgenrood’ 
worden de geheimen en mysteries 
van deze adembenemende serie 
eindelijk onthuld.

    
Van twee kanten - René Appel 
(psychologische thriller)  
“Als Fransien Wagtendonk wakker 
wordt uit een boze droom, blijkt 
ze juist midden in een vreselijke 
nachtmerrie te zitten.”
Na het lezen van deze woorden, 
wilde ik meer weten! Wie is deze 
doktersassistente Fransien en 
in welke nachtmerrie wordt zij 
wakker? Wanneer Fransien een 
moeilijke periode doormaakt na 
het onverwachte overlijden van 
haar vader, krijgt ze veel steun van 
haar buurvrouw Tosca. Wanneer 
ze Rob Laarman leert kennen, een 
ondernemende organisatieadvi-
seur, ziet ze weer een nieuwe toe-
komst. Fransien trouwt met Rob, 
maar al snel komen de twijfels en 
daarmee ook de angst... 
‘Van twee kanten’ is een span-
nende Nederlandse thriller, waarin 

Rob en Tosca 
het leven van 
Fransien tot 
een nachtmer-
rie maken. 
Ik vond het 
een spannend 
boek, vooral 
omdat de 
personen die 
in dit boek 

centraal staan, niet zijn zoals ze 
zich voordoen. Dit zorgt ervoor 
dat er elke keer weer een andere 
draai aan het verhaal komt.’

gelezen door wendy spaans.

Ren je rot!
Vroeger toen ik nog op de basis-
school zat, werd er een grote 
sponsorloop georganiseerd voor de 
kindjes van onze leeftijd in Guate-
mala. Het was de bedoeling dat we 
voor de sponsorloop onze buren 
keer op keer gingen stalken om 
ons tijdens de loop te sponsoren. 
We spraken per gerend rondje een 
bedrag af, dat ze achteraf aan ons 

zouden geven voor het goede doel. 

De ene buurvrouw gaf een kwartje, 
de andere buurman was wat guller 
met een gulden per gelopen rondje. 
We hadden voor de loop een video 
gezien van Unicef, waardoor we nog 
gemotiveerder waren om heel veel 
rondjes hard te lopen. Helaas was 
mijn conditie op 11-jarige leeftijd 
net zo slecht als nu, dus na een 
rondje of 5 hield ik het voor gezien. 
Toch was ik supertrots op mezelf 
omdat ik met mijn 5 rondestem-
peltjes weer langs al die buren kon 
gaan om mijn verdiende centjes 
voor het goede doel op te halen! 

Ik had door die sponsorloop eigen-
lijk altijd de gedachte dat Guatema-
la een extreem arm land was, maar 
in mijn zoektocht naar weer een 
speciale koffie, kwam ik er achter 
dat dit lang niet altijd het geval is. 
Het word een zogeheten midden-
inkomenland genoemd, waar de 

inkomsten sterk afhankelijk zijn van 
de opbrengsten van het land. Koffie 
is één zo’n belangrijk exportpro-
duct. De boeren in Guatemala zijn 
zich hiervan heel erg bewust, dus 
ze zorgen dat de koffie altijd van 
hele goede kwaliteit is. Koffie uit 
Guatemala wordt door kenners tot 
een van de beste koffie’s ter wereld 
beoordeeld.  

De mooiste koffie komt uit het 
gebied Antigua. Deze is internatio-
naal bekend om haar hoge kwaliteit 
koffie. Deze regio ligt tussen drie 
vulkanen in een vallei met een 
perfect klimaat voor de teelt van 
koffie en zolang die vulkanen lek-
ker blijven slapen, zal er ook in de 
toekomst veel geteeld worden! De 
bodems zijn jong en optimaal voor 
de koffie. De koffie uit dit gebied 
heeft meestal een klein zoetje en 
bijna geen bittere smaak. 

Guatemala zal voor mij altijd het 
land blijven waarvoor ik als klein 
meisje mijn benen uit mijn lijf heb 
gelopen. Nu zullen 5 rondjes om de 
schoolbuurt een nog grotere opgave 
zijn! Ik geniet liever van een heer-
lijke cappuccino op de bank en zal 
de koffie blijven promoten, zodat de 
boertjes nog lang de boontjes voor 
ons kunnen doppen….eeeh oogsten!

Dorpsstraat	44	•	3641	ED	Mijdrecht
Tel	0297-274750	

www.prinselijkproeven.nl

Boeken	Top	10’s	zijn	er	al	genoeg.	
Daarom	tipt	het	team	van	Boekhandel	
Mondria	vijf	boeken	die	je	beslist	moet	
lezen.

De keuze van...

De	dames	van	Boekhandel	Mondria	
lezen	wekelijks	vrijwel	alle	boeken	
die	verschijnen.	Bij	toerbeurt	
verhalen	ze	hier	over	opmerkelijke	
boeken.

De nieuwe parochie 
St. Jan de Doper is een feit
Negen parochies in de regio Vecht 
en Venen zijn per decreet door 
bisschop W. Eijk samengevoegd 
(zeg maar: gefuseerd) tot één 
nieuwe parochie: St. Jan de Doper. 
Hiermee komen de vertrouwde 
parochienamen te vervallen en 
zullen de voormalige parochies 
voortaan geloofsgemeenschappen 
worden genoemd.

De 
katholieke 
kerkge-
bouwen in 
Abcoude, 
Breukelen, 
De Hoef, 
Koc-
kengen, 

Loenen aan de Vecht, Maarssen-Dorp, 
Maarssenbroek, Mijdrecht-Wilnis en 
Vinkeveen-Waverveen behouden hun 
namen. Om financieel-administratieve 
redenen is er voor gekozen om de 
samenvoeging met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2010 te laten 
ingaan. Pastoor Gerard Griffioen uit 
Mijdrecht, die al pastoor was van 
de negen parochies, is ook de eerste 
pastoor van de nieuwe parochie St. 
Jan de Doper. Hij voert vanaf nu met 
één parochiebestuur, dat bestaat uit 
vijf zeer enthousiaste en gedreven 
(nieuwe) mensen, het bestuur over 
de nieuwe parochie. Er zijn nog twee 
vacatures in het parochiebestuur, die 
hopelijk in de komende maanden 
zullen worden ingevuld. Het nieuwe 
parochiebestuur bestaat naast de pas-
toor uit de volgende personen: Theo 
Goedendorp, Hans van Loenhoud, 
Peter van den Oord, Hans Rensink en 
Roland van der Vaart.

Zo’n 300 parochies in het Aartsbis-
dom Utrecht zijn/worden samenge-
voegd tot 45 nieuwe grote parochies. 
Achtergronden van de fusie zijn 
van organisatorische, financiële en 
van pastorale aard. Als gevolg van 
het teruglopende aantal pastores, 
verzorgt pastoor Griffioen samen met 
Theo Geurtsen en Piet Poppelaars 
(allebei priesters) en met Tejo van 
der Meulen en Jos van Os (beiden 
pastorale werkers), de pastorale 
zorg in Vecht en Venen, voor in totaal 
20.000 parochianen. Voor dit kleine 
team is het ondoenlijk om voor negen 
afzonderlijke parochies beleid te 
maken en die aan te sturen. Bestuur-
lijke schaalvergroting was daarom 
gewenst. Ook werd het doel van 
de parochie ‘het geloof bereikbaar 
en toegankelijk maken’ in de oude 
structuur slechts matig bereikt. Veel 
inzet en tijd was en is gericht op 
organiseren, terwijl meer en meer 
aandacht moet worden besteed aan 
de pastorale inhoud. Door een meer 
beleidsmatige aanpak in de nieuwe 
structuur moet de pastorale zorg in 
ruime zin centraal komen te staan.

Het belangrijkste dat het pastorale 
team zich, samen met het nieuwe 
parochiebestuur en de negen geloofs-
gemeenschappen, ten doel stelt, is 
een ‘missionaire’ kerk zijn: Een kerk 
die aantrekkelijk is en een boodschap 
heeft, niet alleen voor de vaste kern, 
maar ook voor mensen die daar niet 
toe behoren. Kortom, de parochie 
St. Jan de Doper hoopt voor u van 
betekenis te kunnen zijn. 
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De	bibliotheek	is	kennis-	en	ontmoetingscentrum

De 'bieb' doet meer dan boeken uitlenen
De oude vertrouwde bibliotheek ontwikkelt zich de laatste jaren in hoog tempo tot een kennis- en ontmoetingscentrum dat een belangrijke rol kan spelen in het culturele en maat-
schappelijk leven van de lokale gemeenschap. Er worden wel degelijk nog volop boeken uitgeleend, horen we van Eric de Haan, directeur van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen (AVV). Maar dat is tegenwoordig slechts één van de vele activiteiten die door de bibliotheek worden uitgevoerd. 

door piet van buul   foto patrick hesse

We worden tegenwoordig over-
spoeld met een zich steeds verder 
uitbreidend aanbod in de elektro-
nische media. Radio en TV bieden 
via internet achtergronden en 
aanvullingen op hun programma’s 
aan. Ook de kranten en tijdschriften 
hebben zich daarbij aangesloten 
en plaatsen meer en meer korte 
verhalen en verwijzen naar het hele 
verhaal op hun site. En nu zijn er 
dan ook nog eens de e-books. Boe-
ken elektronisch opslaan en lezen 
van een schermpje. Dreigt hier 
het einde van het gedrukte boek? 
Voor een oud typograaf, die het 
nog steeds heerlijk vindt om bij het 
nieuw gekochte boek de drukinkt 
op te snuiven, is dit een onverdraag-
lijke gedachte. 

Bibliotheekdirecteur Eric de Haan, 
heeft nog het volste vertrouwen in 
de toekomst van het gedrukte boek 
en wordt van al die nieuwe ontwik-
kelingen dan ook volstrekt niet 
zenuwachtig. Integendeel, hij doet 
zijn uiterste best om er met de bi-
bliotheek op in te spelen. “Onlangs 
werd bekend dat de boekverkoop in 
2009 licht is gedaald. Dat kan ook 
komen doordat veel mensen het wat 
zuiniger aan moeten doen. Wanneer 
we naar het aantal uitleningen van 
de Regionale Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen kijken, dan is daar 
een toename te constateren. Vorig 
jaar hadden we in ons gebied in 
totaal 872.000 uitleningen, een 
stijging van 2,5% ten opzichte van 
2008. De uitleen van romans steeg 
met 1,5% en van jeugdboeken met 
3%. Boeken voor gerichte studies 
worden wat minder uitgeleend. 
Maar tegen de vakantieperiode 
hebben wij weer een forse toename 
in de vraag naar vakantieboeken 

en reisgidsen. De uitleen van CD’s 
steeg bij ons met 25% en de groot-
ste stijging kwam van de DVD. Daar 
is het aantal uitleningen meer dan 
verdubbeld.”

Regionale aanpak
Er zijn in de gemeente De Ronde 
Venen drie bibliotheken, die deel 
uitmaken van de Regionale Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen met 
in totaal tien vestigingen. “Door-
dat al die vestigingen met elkaar 
samenwerken kunnen we een flink 
pakket aan diensten aanbieden. Je 
kunt met je bibliotheekpas trou-
wens in de hele provincie terecht. 
In Mijdrecht hebben we ruim 4.500 
leden, in Vinkeveen zijn dat er bijna 
2.000 en in Wilnis 1.200. In alle 
drie de vestigingen vormen de jon-
geren tot 18 jaar de meerderheid. 
Wanneer je kijkt naar het media-
bezit, d.w.z. het aantal boeken, 
tijdschriften en audiovisuele media 
dat we ter beschikking hebben, dan 
is dat in Mijdrecht ruim 44.000, 
in Vinkeveen bijna 24.000 en in 
Wilnis 17.500. Het totale aantal 
bezoekers van deze drie vestigingen 
samen was in 2009 ruim 166.000 
en het aantal uitleningen bedroeg 
in totaal bijna 300.000. We hebben 
het hele bestand tegenwoordig in 
een catalogus op onze site. Mensen 
kunnen dus vooraf rustig thuis uit-

zoeken wat ze willen hebben. Bij de 
Regionale Bibliotheek werken 36 
beroepskrachten en zijn rond 250 
vrijwilligers actief. In De Ronde 
Venen zijn dat er 97.”

Nieuwe ontwikkelingen
“Onze primaire taak is het bevor-
deren en het op peil houden van 
het lezen,” zegt Eric de Haan. “Dat 
kan op verschillende manieren en 
het doet er eigenlijk niet zoveel toe 
of dat gedrukte media of elek-
tronische media zijn. We starten 
daarom ook met de presentatie van 
e-book. Mensen kunnen bij ons zo’n 
apparaat lenen om het drie weken 
uit te proberen. Er staat dan al een 
aantal boeken op en je kunt er thuis 
nog wat meer downloaden. Maar 
we gaan ook onze boekpresentatie 
aanpassen. We hebben onderzoek 
gedaan naar de manier waarop 
mensen hier boeken uitzoeken. 
Je hebt de gerichte zoekers, die 
precies weten wat ze willen heb-
ben. Dan zijn er de mensen die het 
nog niet weten en die graag wat 
rondsnuffelen. En tenslotte is er 
nog de categorie die alleen voor 
nieuwe boeken komt. Die vragen al-
leen naar het boek en zijn dan weer 
weg. Voor de ‘snuffelaars’ gaan 
we de boeken anders presenteren. 
Om mensen te inspireren moet je 
de boeken frontaal plaatsen. Het 

werkt beter wanneer mensen de 
voorkant van het boek in zijn geheel 
zien dan wanneer ze met een schuin 
hoofd langs de rugtitels moeten. We 
hebben ook te maken met een grote 
groep ‘laaggeletterden’. We hebben 
daar een speciale collectie voor. 
Speciaal voor deze doelgroep rich-
ten we een ‘makkelijk lezen plein’ in. 
En dan is er de categorie ‘luisterboe-
ken’, speciaal voor mensen die om 
een of andere reden niet goed uit 
de voeten kunnen met het lezen van 
een boek. Je kunt je het boek dus 
ook voor laten lezen.”

Kinderen
Doordat de meerderheid van de 
leden bestaat uit kinderen, is het 
ook niet verwonderlijk dat de 
bibliotheek daar extra aandacht 
aan besteedt. Eric de Haan: “We 
beginnen tegenwoordig al met de 
allerkleinsten van de kinderdag-
verblijfleeftijd. We lenen nu zelfs 
‘Babyboekjes’ uit. Dat zijn knis-
perboekjes of rammelboekjes, die 
een gezellig geluid maken. Verder 
hebben we voor de basisscholen 
speciaal samengestelde leskisten 
die op de scholen gebruikt kunnen 
worden in het kader van de leesbe-
vordering.”

Maar de bibliotheek organiseert 
ook allerlei activiteiten in eigen 
huis. “We zijn een kennis- en 
ontmoetingscentrum. Dat bete-
kent dat mensen hier ook binnen 
kunnen lopen voor een praatje, dat 
ze hier aan de computer kunnen 

internetten, dat ze hier hun krantje 
of hun tijdschrift kunnen lezen. 
We gaan de bibliotheek in Mij-
drecht binnenkort aanpassen zodat 
we ons aanbod aantrekkelijker 
kunnen presenteren. We willen 
dan ook speciale ruimte creëren 
voor ontspanning. We denken aan 
een speciale jeugdhoek waar de 
opgroeiende jeugd bijvoorbeeld 
ook met elkaar kan gamen. En een 
aparte hoek voor films. We willen 
ook ruimte bieden aan anderen. Zo 
moeten ook de leesclubs, die er in 
de gemeente zijn, hier een thuis-
basis kunnen hebben”, zegt Eric de 
Haan. Hij vindt het jammer dat er 
in Mijdrecht geen cultuurhuis komt. 
“Dat was de ideale mogelijkheid 
geweest om een sociaal en cultu-
reel centrum te ontwikkelen waar 
door een groot aantal organisaties 
gezamenlijk een platform geboden 
zou kunnen worden aan de bevol-
king. Nu dat niet mogelijk blijkt 
zullen we noodgedwongen alleen 
als bibliotheek gaan proberen om 
toch nog iets van die doelstelling te 
realiseren. De bibliotheek is daar 
de ideale plek voor. We zijn er im-
mers voor iedereen.”

Aantal uitleningen in Bibliotheek AVV gestegen

Hoewel	de	boekverkoop	in	2009	licht	is	gedaald,	is	het	aantal	uitleningen	van	
de	Regionale	Bibliotheek	Angstel,	Vecht	en	Venen	daarentegen	juist	gestegen.	
Wordt	de	top-10	uitleningen	gedomineerd	door	oorspronkelijk	Nederlandstalige	
romans,	de	verkoop	top-10	bestond	vooral	uit	oorspronkelijk	buitenlandse	fictie.
En	wie	zou	verwachten	dat	de	top	10	van	meest	uitgeleende	boeken	min	of	meer	
gelijke	tred	houdt	met	die	van	de	meest	verkochte	boeken,	komt	bedrogen	uit,	
zoals	blijkt	uit	de	onderstaande	staatjes.

Top 10 Uitgeleende Boeken 2009
1	 Nieuwe	buren	•	Saskia	Noort		

(230	maal	uitgeleend)	
2		Wat	te	doen	als	iemand	sterft	•	

Nicci	French	(208)	
3		De	rechtvaardigen	•	David	Baldacci	

(182)
4		De	Eetclub	•	Saskia	Noort	(181)	
5		Dwaalspoor	•	Loes	den	Hollander	

(171)
6		Suezkade	•	Jan	Siebelink	(170)
7		Schaduwzuster	•	Simone	van	der	

Vlugt	(163)
8		De	Verbouwing	•	Saskia	Noort	(162	)
9		Blauw	water	•	Simone	van	der	Vlugt	

(161)
10	Komt	een	vrouw	bij	de	dokter	•	

Kluun	(160)

Top 10 verkochte boeken 2009
1		 Mannen	die	vrouwen	haten	•	Stieg	

Larsson	(497.000	exemplaren)
2		Haar	naam	was	Sarah	•	Tatiana	de	

Rosnay	(457.000)	
3		Het	verloren	symbool	•	Dan	Brown	

(350.000)	
4		Het	diner	•	Herman	Koch	(300.000)
5		De	Verbouwing	•	Saskia	Noort
6		De	vrouw	die	met	vuur	speelde	•	

Stieg	Larsson
7		Gerechtigheid	•	Stieg	Larsson
8		De	eenzaamheid	van	de	Priemgetal-

len	•	Paolo	Giordano
9		Taal	is	zeg	maar	echt	mijn	ding	•	

Paulien	Cornelisse
10	Het	spel	van	de	Engel	•	Carlos	Ruiz	

Zafón
        bron: cpnb

Meiden CSW winnen 
van jongens HSV
De CSW-meiden die spelen in de 
MF1 doen het al het hele seizoen 
erg goed in de competitie op zater-
dag. Nu zijn ze doordeweeks bezig 
met een bekerwedstrijd en traden 
de Wilnisser dames dinsdag jl. aan 
tegen de jongens F1 van HSV uit 
De Hoef. 
Een spannende wedstrijd, die ein-
digde in 0-0, gevolgd door nóg een 
spannender penaltyreeks. Die werd 
beslist in het voordeel van de mei-
den van MF1, die uiteindelijk met 
3-2 wonnen. Op naar de volgende 
ronde voor de beker. 

Eric	de	Haan:	“We	zijn	een	kennis-	en	ontmoetingscentrum.”	
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In	2TheSport	deze	week:	
CSW,	Hertha	en	Argon..	Basketbal	
deze	keer.
Danny	Blind	geeft	voetballes	en	
Oudhollandse	tradities	door	de	ogen	
van	Oegandezen,

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		 08:00	-	10:00	uur	 2	The	Point	 2	The	Point	 2	The	Point	 2	The	Point	 2	The	Point

	 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	 Nederpop	Nonstop	 12:00	-	14:00	uur	 Goedemiddag	met		 Goedemiddag	met		Non	Stop	Hit	Mix			 Goedemiddag	met	 Goedemiddag	met		

	 met	Nico	van	 	 	 								 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		 De	Weekbreak	met	 De	Kelder	 Nederlink	met
	 Non	Stop	80’s	Hits	 	 (herhaling)	 	 met	Peter	&	Marcel	 en	Anne	 Patrick	&	Maarten	 met	Tim	&	Nisha	 Jan	Voortwist

20:00	-	22.00	 WZZP	Jongeren	 18:00	-	20:00	uur	 Black	is	beautiful	 22:00	-	24:00	uur	 Alltime	Pop		 Alltime	Pop	 Alltime	Pop		 Alltime	Pop		 Alltime	Pop	

	 Programma	 	 met	Harry	Beijer	 	 &	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

Zonnige puzzelrit levert nieuwe pup op
Circa 100 deelnemers, verdeeld over 37 equipes, verschenen zondag jl. onder schitterende weersomstandigheden aan de start van de jaarlijkse 
Lenterit, een recreatieve autopuzzeltocht voor het hele gezin. Na afloop van de rit konden er niet alleen mooie prijzen voor de winnaars worden 
uitgereikt, ook kan de Stichting Hulphond een nieuwe pup aankopen van de opbrengst van de toertocht.

De deelnemers, waaronder vanwege het heerlijke voorjaarsweer veel cab-
rio's, kregen hun aanwijzingen in de vorm van een ‘stripverhaal’ met bolletjes 
en pijltjes. Wie dat goed volbracht kreeg een prachtige route van ca. 77 km 
via Kudelstaart en Leimuiden naar Oude Wetering en Roelofarendsveen 
voorgeschoteld. Vandaar ging het via Buitenkaag, de Haarlemmermeer, Aals-
meer en Uithoorn terug naar Mijdrecht voor de finish op het Burgemeester 
Haitsmaplein. De teams met de minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist 
verreden, alle vragen goed beantwoord en een perfect uitgevoerde behendig-
heidstest) mochten zich winnaar noemen en voor hen waren door sponsors 
fraaie prijzen beschikbaar gesteld. 
De eerste prijs ging naar het team Bakker/Den Besten, met 42 strafpunten. 
Zij kregen een kunstwerk van Herman Brood, beschikbaar gesteld door Strix 
Lease Service. De tweede prijs was voor het team Witsenberg (48 strafpun-
ten); zij mogen een weekend/mid-
week naar een bungalowpark van 
Landal GreenParks. Team Van der 
Wilt (52 strafpunten) won de derde 
prijs: een dinerbon bij Rendez-Vous. 

Concours d'Elegance
Deelnemers met een klassieke auto 
(ouder dan 15 jaar) mochten deze 
op het Raadhuisplein parkeren, waar 
een jury dit 'Concours d'Elegance' 
beoordeelde op exterieur, interi-
eur, technische staat en uitvoering. 
Er waren prachtige 'old timers' bij, 
maar iedereen was het er over eens 
dat de MG TD uit 1952 van de heer 
en mevrouw Alberts de prijs voor de 
'Klassieker van het Jaar' verdiende. 
Geheel in stijl met hun voertuig 
krijgen zij een High Tea aangeboden 
van Restaurant Meesters.

Cheque
Na afloop van de Lenterit maakte 
Huub Kluijtmans van de orga-

niserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis bekend dat de Stichting Hulphond 
een nieuwe pup mag aanschaffen van de 
opbrengst van de rit. Symbolisch werd 
een cheque overhandigd aan Patricia 
en Berri van Manen, die samen met 
hun hulphonden Loebas en Bor naar 
de prijsuitreiking waren gekomen en 
uitleg gaven over
het werk van de Stich-
ting Hulphond.

foto’s patrick hesse

Afgelopen zondag heeft LR&PC De 
Ronde Venen een officiële KNHS-
wedstrijd georganiseerd bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. De dag had tot doel de 
Stichting Batafurai uit De Ronde 
Venen te ondersteunen, die meer-
daagse trainingen organiseert voor 
mensen met chronische pijn en in het 
bijzonder Fibromyalgie (weke delen 
reuma), om de kwaliteit van het leven 
met een beperking te verbeteren. De 
totale opbrengst op deze dag voor het 
goede doel was 90 euro. Bots huis-
diervoeders en de Dierenspecialist uit 
Mijdrecht leverden sponsorbijdragen. 
Het was een zeer zonnige en mooie 
dag en wederom streden 36 ruiters 
en amazones om de dagprijzen: Een 
zadeldek met logo van de vereniging 
voor de beste pony en paardencombi-
natie. De strijd bleef spannend tot het 
laatste moment. Simone Oudshoorn 
kwam met haar jonge paard Zidalgo 
met 201 punten in de L1 zeker in de 
buurt! Maar uiteindelijk behaalde 
Elisa Pel met haar paard Zilverster in 
de L2 de hoogste score van 204 pun-
ten, wat ruim voldoende was voor de 
dagprijs! Het ponydek werd met 227 
punten in de klasse Z1 gewonnen door 
Josine Blommestijn met haar pony 
Hollthausen Sindar. Er kwamen in 
totaal 36 ruiters en amazones aan de 
start, iedereen ging met een tevreden 
gevoel naar huis! Meer info over de 
stichting Batafurai is te vinden op: 
www.batafurai.nl. 
www.lrderondevenen.nl

LR&PC De Ronde 
Venen steunt stichting 
Batafurai 

Zeven autoinbraken in één nacht in Vinkeveen radio's, laptops en navigatiesystemen 
goed te registreren. Bij het eventueel 
aantreffen van (gestolen) goederen, 
kan de politie u makkelijker traceren 
en de goederen retourneren.

Bij de politie zijn woensdag jl. zeven 
aangiftes gedaan van autoinbraken. 
Deze inbraken zijn alle gepleegd in 
de nacht van dinsdag 20 op woens-
dag 21 april in de wijk Westerheul. 
De politie is een onderzoek gestart 
en zoekt getuigen die in deze nacht 
verdachte persoon/personen 
en/of voertuigen gezien hebben. 
Heeft u informatie, belt u dan naar 
het politiewijkteam De Ronde Venen 
of stuur een email naar derondeve-
nen@utrecht.politie.nl.

Wat kunt u doen
Bent u getuige van een auto-inbraak 
of ziet u iemand die zich verdacht 
ophoudt bij geparkeerde auto's, belt u 
dan 112. Hiermee verhoogt u de kans 
dat de politie de auto-inbreker in de 
kraag kan vatten.
Bent u slachtoffer van een auto-
inbraak, doe dan altijd aangifte. U 
kunt bellen met 0900-8844 voor het 
maken van een afspraak of aangifte 
doen via internet. De politie adviseert 
om waardevolle goederen zoals auto-

adopteereenpup.nl
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

SAM MOET NOG
 VEEL LEREN.
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DE CLuB VaN… Jan	Peltenburg
Elke week verse groenten uit eigen volkstuin
De vorst is weer uit de grond en het is weer een drukte van belang op 
het tuinencomplex van Volkstuinvereniging ‘WVR De Groene Vingers’. 
Inmiddels is de eerste rabarber al weer geoogst en is er nog een heel 
seizoen te gaan. Maar het gaat niet alleen om de opbrengst, horen we 
van Jan Peltenburg. De tuinders beleven toch vooral het meeste plezier 
aan het werken op de tuin en aan het sociale contact met elkaar.

door piet van buul - foto patrick hesse

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...

De tuinen van Volkstuinvereniging 
‘WVR De Groene Vingers’ bevinden 
zich achter Motel Mijdrecht aan de 
N201 en liggen aan het achterlig-
gende Waverveensepad. Het terrein 
is voor een deel eigendom van Jaap 
Verweij en voor een deel van Adrie 
Winkel. Iedere tuinder huurt individu-
eel een lapje grond van een van deze 
twee grondeigenaren. Daar heeft de 
vereniging dus in principe niks mee 
te maken. Er wordt daar al meer dan 
veertig jaar getuinierd. De vereniging 
is pas in 2000 opgericht. “Dat is min 
of meer uit nood geboren,” vertelt 
secretaris Jan Peltenburg. “De grond 
is particulier eigendom van de heren 
Verweij en Winkel. Er geldt natuurlijk 
een bestemmingsplan, maar bestem-
mingsplannen kunnen gewijzigd 
worden. Zo was er een aantal jaren 
geleden het plan om er een bedrij-
venterrein te vestigen. Later ontstond 
er discussie over het rechttrekken 
van de bocht in de N201. Op zeker 
moment kwamen er zelfs plannen 

Jan	Peltenburg:	“Wat	ons	bindt	is	de	liefde	voor	de	natuur	en	het	plezier	dat	je	
beleeft	aan	het	zaaien	en	planten	en,	als	alles	goed	gaat,	het	oogsten.”

op tafel om er woningen te gaan 
bouwen. Kortom, regelmatig doen 
zich situaties voor waarbij je als geza-
menlijke tuinders een belang hebt. 
Het is dan goed dat je ook samen 
voor dat belang op komt. Samen sta 
je immers sterker, nietwaar. Vandaar 
dat we besloten om een vereniging op 
te richten. In onze naam hebben we 
ook de letters WVR opgenomen. Die 
staan voor ‘Winkel, Verweij Recre-
atie’. Er zijn in dat gebied ongeveer 
zestig tuinders actief, waarvan er zo’n 
veertig lid van onze vereniging zijn.”
De vereniging heeft zich aangesloten 
bij de landelijke vereniging van volks-
tuinders, de AVVN. Jan Peltenburg: 
“Die landelijke organisatie bestaat 
al negentig jaar. Er is dus veel kennis 
aanwezig Het grote voordeel is ook 
dat onze leden via de AVVN verze-
kerd zijn en dat ze het ledenblad ‘De 
Tuinliefhebber’ ontvangen. Je kunt 
er ook steun krijgen in het kader 
van belangenbehartiging. Wij zijn 
inmiddels als vereniging al een paar 
keer namens onze leden opgetreden 
in hoorzittingen. De laatste keer was 
dat bij de behandeling van het streek-
plan van de provincie. Daarbij hebben 
we toen ook een beroep op de AVVN 
gedaan. Want de regels over bestem-
mingsplannen en dergelijke zijn best 
ingewikkeld. Inmiddels geldt voor 
het gebied een bestemmingsplan dat 
tot 2015 van kracht is en daarin is 
het als tuinbouwgebied aangemerkt. 
Voorlopig zouden we daar dus nog 
wel een tijdje vooruit kunnen.” 

Groenten uit eigen tuin
De tuiniers vormen met elkaar een 
gemêleerd gezelschap. Leeftijd, 
afkomst of maatschappelijke status 
gelden niet op de tuin. “Wat ons 
samen bindt is de liefde voor de 
natuur en het plezier dat je beleeft 
aan het zaaien en planten en, als alles 
goed gaat, het oogsten,” stelt Jan 
vast. “Laat ik vooral het misver-
stand wegnemen dat het bij ons een 
mannenaangelegenheid zou zijn. Er 

zijn wel degelijk ook vrouwen die 
hier een lapje grond bewerken. Er 
worden ook wel bloemen gekweekt, 
maar over het algemeen vormen 
de groenten toch het leeuwendeel 
van onze producten. We stellen als 
vereniging nauwelijks regels voor 
onze leden. Er is wel een soort 
stilzwijgende afspraak om geen of 
bijna geen bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. De natuur laat zich niet 
de wet voorschrijven. Soms wil een 
bepaalde plant het opeens niet goed 
doen of heb je last van een of ander 
insect. Dan ga je bij elkaar te rade 
om van elkaars ervaring gebruik te 
maken. Ieder heeft zijn eigen lapje 
grond waar hij of zij verantwoordelijk 
voor is. Maar als we elkaar kunnen 
helpen dan doen we dat. Wanneer er 
eens iemand ziek is, of op vakantie, is 
er altijd wel een van de anderen die 
een oogje in het zeil houdt en de tuin 
bijhoudt. Je merkt ook dat voor veel 
van onze leden het sociale contact 
met elkaar soms net zo belangrijk is 
als de kwaliteit van de sla plantjes of 
de tuinboontjes.”

Geen verblijfsrecreatie
De volkstuintjes aan het Waverveense 
pad zijn vooral bedoeld om er te tui-
nieren. “De meesten van ons hebben 
op hun stukje grond wel een schuurtje 
of zo, om de tuingereedschap in op 
te bergen. Er zijn er ook bij die er 
een tamelijk geriefelijke opstal neer 
hebben gezet. Er is zelfs iemand die 
er een flink afdak aan heeft gezet, 
waaronder we onze jaarvergadering 
kunnen houden”, zegt Jan Pelten-
burg. “We willen de kosten zo laag 

mogelijk houden zodat we ook de 
contributie op minimum niveau kun-
nen handhaven. Afgelopen jaren be-
taalde men 25 euro per jaar. Daarvan 
ging 21 euro naar de AVVN zodat 
we zelf vier euro overhouden waar 
we onze vereniging mee draaiende 
moeten houden. En dat lukt, dankzij 
de inzet van velen ook wel.” 

Wateroverlast
Op dit moment maakt het bestuur 
van de vereniging zich druk over 
wateroverlast in het gebied. “Op een 
bepaald moment stonden er een paar 
tuinen helemaal onder water. Maar 
we wisten niet waar het vandaan 
kwam. Men is nu bezig met het 
opknappen van het Waverveensepad 
en we dachten aanvankelijk dat daar 
iets mis was gegaan. De gemeente en 
Waternet hebben metingen gedaan, 
maar men is er nog steeds niet achter 
waar dat water nou precies vandaan 
komt. Het komt niet uit een gespron-
gen waterleiding en het komt ook 
niet uit de sloot aan de andere kant 
van het Waverveensepad. Er zal toch 
snel een oplossing moeten komen. 
Het duurt nu al een paar weken en 
er zijn tenminste vier tuinders die nu 
vrijwel niks kunnen doen. Gelukkig 
zijn er wel leden die hier en daar nog 
een stukje van hun tuin ter beschik-
king willen stellen aan de gedupeer-
den. Maar dat is natuurlijk niet de 
oplossing. We doen er als bestuur dan 
ook alles aan om snel tot een oplos-
sing te komen,” zegt Jan Peltenburg.

Inschrijving ‘Super de Boer Avond4daagse Vinkeveen’ weer begonnen

De Groene Venen geeft 
kaarten weg

Wil jij gratis naar het 
AJOC Festival?

De 25e editie van het AJOC Festi-
val staat weer bol van de artiesten 
en podiumacts. De Groene Venen 
en 0297-online.nl mogen voor 
elke avond drie keer twee gratis 
toegangskaarten weggeven, maar 
daar moet je natuurlijk wel wat 
voor doen! Ga daarom snel naar 
www.0297-online.nl/ajoc2010 
en geef antwoord op de volgende 
vragen en geef de avond van je 
keuze op.:

1 Waar wordt dit jaar het AJOC 
Festival gehouden? 

 (Tip: nieuwe locatie!)
2. Gokken: hoeveel liter bier is er 

vorig jaar ongeveer doorheen 
gegaan?

3. Wie was de eerste artiest ooit 
op het AJOC Festival?

4. Waar staat de afkorting AJOC 
voor?

5. Huisregel: Tijdens het AJOC 
Festival worden foto’s gemaakt 
die gebruikt (kunnen) worden 
voor promotionele doeleinden. 
Bij het betreden van het terrein 
gaat u hier stilzwijgend mee ak-
koord. WAAR of NIET WAAR?

Of	stuur	de	antwoorden	naar	
ajoc@degroenevenen.nl	met	de	avond	
van	je	keuze	en	je	contactgegevens.

Gepeste tieners op zomercursus 
Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Echt niet! Dat is wat veel tieners 
ervaren na (soms jarenlang) gepest te zijn. Zij zien er vaak als een berg te-
genop om brugklasser te worden. Daarom biedt de GGD Midden-Nederland 
in samenwerking met Indigo voor aankomende brugklassers een zomercursus 
‘Plezier op school’ aan. In deze tweedaagse cursus leren ze contacten leg-
gen, opkomen voor zichzelf en omgaan met plagen en pesten. Ook de ouders 
worden betrokken bij deze cursus, onder meer via een ouderavond.
 
Ouders uit Abcoude en De Ronde Venen kunnen hun tieners bij de GGD op-
geven voor deelname aan ‘Plezier op school’. De cursus wordt gegeven in de 
laatste week van de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in Woerden, 
op woensdag 18 en donderdag 19 augustus. De ouderavond vindt plaats op 
maandagavond 16 augustus. In mei/juni vinden de kennismakingsgesprekken 
plaats. Voor meer informatie over de cursus en aanmeldingen: GGD Midden-
Nederland, mw. J. Baart, (0318) 514000, of via info@ggdmn.nl  onder 
vermelding van mw. J. Baart.
Meer informatie: www.ggdmn.nl  en www.indigo.nl

Van 25 tot en met 28 mei vindt 
de "Super de Boer Avond4daagse 
Vinkeveen" weer plaats. Om de 
avond4daagse nog leuker te maken, 
zijn er dit jaar enkele wijzigingen. 
Zo is er voor niet-scholieren onder 
de deelnemers een extra verrassing 
op de slotavond. Dan zal ook de 
brandweer, die zijn 65 jarig jubi-
leum viert, de avond4daagse van 
een frisse verrassing voorzien. De 
organisatie stelt ook nog een leuke 
prijs beschikbaar voor de groep met 
de meeste inschrijvingen.

Super de Boer Avond4daagse 

Vinkeveen hanteert voor de kinde-
ren van 4 tot 12 jaar de volgende 
stelregels. Zit je in groep 1 of 2, 
dan moet je minimaal één avond 
meelopen, groep 3 minimaal 2 
avonden en vanaf groep 4 alle 
avonden. Mocht je in groep 7/8 
zitten dan zouden wij het heel knap 
vinden als je de 10 km loopt.

Je kan je nu al inschrijven via www.
avond4daagsevinkeveen.nl voor de 
respectievelijk afstand van 5 of 10 
km. Hier kan je voor € 5,- inschrij-
ven via i-deal of overmaking. Mocht 
je niet in de gelegenheid zijn om 

je via internet in te schrijven, dan 
kan dat ook nog op dinsdag 25 mei 
vanaf 17.30 uur in de Boei. Wel is 
het zo vol = vol en daar heb je met 
inschrijving via internet geen last 
van. De vrijwilligers, organisatie en 
sponsoren Super de Boer,Tweed, 
BNO, Rabobank en A-side hebben 
er weer zin in en zien je graag op 
25 mei.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)
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Deze week test Patrick Hesse een Suzuki AN 400 Burgman uit 2007 bij 
Best Buy Bikes uit Mijdrecht.

Test	Suzuki	AN400	Burgman	Best	Buy	Bikes

Op pad met Burgman...

Met een heerlijk voorjaarszonnetje 
ga ik richting Best Buy Bikes in Mij-
drecht om een motorscooter te tes-
ten: de Suzuki AN 400 Burgman. Die 
naam hoor ik natuurlijk regelmatig, 
omdat dit ook de naam is van onze 
eerste burger Marianne Burgman, 
dus de kwinkslag in de kop boven dit 
verhaal was een schot voor open doel. 
Eén vergelijking kun je misschien wel 
maken: mevrouw Burgman voert de 
gemeente aan en de Suzuki Burgman 
het segment motorscooter. Sinds jaar 
en dag behoort deze riante automaat 
tot een van de beste en populairste 
motorscooters die er te koop is. Zelfs 
in Italië, het land waar de scooter 
zo’n beetje is geboren, is deze Japan-
ner een ongekend verkoopsucces.

Deze zilvergrijze ‘Limousine’ onder 
de scooters is in 2007 bij Ed Heining 
van Best Buy Bikes nieuw aange-
schaft; door een oudere heer die hier 
twee zomers met veel plezier samen 
met moeder de vrouw heerlijke tocht-
jes op heeft gemaakt. Maar mevrouw 
werd ziek en alleen rijden is toch niet 
zo leuk, dus staat hij nu in de show-
room bij Ed te wachten op een nieuw 
baasje. Met de redelijk maagdelijke 

tellerstand van 3900 km kunnen 
we hier spreken van een zo goed als 
nieuwe motorscooter.

Met veel plezier stap ik op deze 
motorscooter waarbij je werkelijk 
als een vorst zit, vooral de steun in 
de rug is erg prettig en na 200 meter 
voel ik me al helemaal thuis op fiets.
Ik besluit een ritje in het buitenge-
bied te maken, zo langzamerhand is 
de natuur nu op zijn mooist en kan 
ik met deze handige en probleem-
loze luxe Japanner met volle teugen 
genieten. Zoals inmiddels bekend, 
vind ik motorscooters bijzonder pret-
tige vervoermiddelen en kan ik me 
in de stad geen vlottere manier van 
vervoer voorstellen. In tegenstelling 
tot veel zogenaamde ‘echte motorrij-
ders’, vind ik deze motorscooter met 
zijn 385 cc een serieuze motorfiets. 

Als hij op temperatuur is, draai ik 
even aan de gashendel en loopt de 
Burgman zonder slag of stoot zo 
naar de 120 km per uur en merk ik 
dat de koek nog lang niet op is. Ook 
lekker op de snelweg dus. Het riante 
scherm houdt me lekker uit de wind. 
Aan de cardanasaandrijving moet ik 

een beetje wennen, net als de oude 
BMW motoren neigt hij vooral bij het 
wegrijden de achterkant op te tillen

Het sturen doet hij heel behoorlijk. 
Niet dat je een knietje aan de grond 
kan brengen, maar daar is het de mo-
tor ook niet voor. De vorige eigenaar 
is er echt zuinig op geweest; hij ziet 
er nog schitterend uit. Alleen… heeft 
de beste man hem een keer uit de 
handen laten glippen met het weg-
zetten; de ongelukkige manier van 
oppakken heeft voor wat krassen aan 
de zijkant gezorgd. Wat wel helemaal 
fantastisch is aan deze Burgman: 
de bagageruimte. Mijn fototas kon 
er fluitend in en er was nog ruim 

voldoende over en dat is ook een van 
de sterke punten om zo’n motorscoo-
ter aan te schaffen: zeer praktisch, 
makkelijk te berijden en geweldige 
ruimte ook voor de bagage en dit 
alles met een gemiddeld gebruik 
van 1: 24 en dat is zeker in deze tijd 
helemaal niet mis. Wat zou het grap-
pig zijn als de burgemeester zich met 
deze scooter zou verplaatsen: het is 
natuurlijk wel stoer zo, je eigen naam 
op de zijkant!

De Suzuki AN400 Burgman uit 2007 
is te koop bij Best Buy Bikes te Mijd-
recht en kost € 5.450 exclusief 
€ 199 afleveringskosten, maar inclu-
sief 6 maanden garantie.

Best Buy Bikes 
Handelsweg 2b 
3641 RC Mijdrecht
Tel: 0297-255076
info@bestbuybikes.nl
www.bestbuybikes.nl

Meidenvoetbal is 'hot'
Kom bij SV HERTHA voetballen en beleef het!

VINKEVEEN - Wil jij ook gezellig met
meiden voetballen? Wil jij ook na een dagje
school je lekker uitleven op een voetbalveld
met een bal? Wil jij ook in het weekend
wedstrijden spelen? Wil jij een bestaand
team komen versterken of samen met je
vriendinnen een nieuw team vormen?

Bij voetbalvereniging SV HERTHA is het
allemaal mogelijk! Hier zijn al meidenteams
actief van verschillende leeftijden die 2 keer
in de week trainen en in de weekenden
wedstrijden spelen tegen meidenteams van
verenigingen uit de omgeving.

Voetbalvereniging SV HERTHA biedt je in
de maand april de mogelijkheid om gratis
en vrijblijvend kennis te komen maken met
het meidenvoetbal. Dus trek je
voetbalschoenen aan of leen er een paar
van ons en kom kijken en meedoen bij
trainingen van je leeftijdsgroep; op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
zijn er aan het begin van avond -en
woensdag ook in de middag- voor de
diverse leeftijdsgroepen trainingen.

Voor het seizoen 2010-2011 zijn wij op zoek naar enthousiaste meiden voor alle leeftijdscategorieën van 5 tot
18 jaar. SV HERTHA is vooral op zoek naar meiden in de leeftijdsgroep van 5 - 8, de beginners ofwel mini s!

Wat zijn de voordelen van het voetballen bij SV HERTHA?

- Wij hebben geen wachtlijsten, je kunt direct trainen en wedstrijden spelen;
- Je mag 2x per week trainen onder begeleiding van een ervaren trainer;
- Je krijgt een compleet SV HERTHA tenue voor het hele seizoen ter beschikking: sokken, broek, shirt

en trainingspak;
- Er worden ieder seizoen allerlei leuke activiteiten georganiseerd: Minikamp, Meidendag; Winterstop

Zaalvoetbal Toernooi, Hertha Slotdag, Girls Sail Event en meer;
- En, niet onbelangrijk: een gezellige ongedwongen sfeer, waarbij prestaties en plezier hand in hand

gaan!

Wij zien je hopelijk snel op de velden van SV HERTHA!

Tot gauw!

Namens SV HERTHA

De Coördinator Meidenvoetbal: Danny Bierman

Contact of interesse? Stuur een email naar dnbierman@hertha.nl of bel: 0297-263150
Of kom tijdens Koninginnedag naar de Hertha stand! 

.
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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.

Zondag 18 april werd in Mijdrecht en omstreken de Lenterit 2010 verreden. Patrick en ondergetekende waren gevraagd om in de klassiekerjury 
plaats te nemen. Maar natuurlijk wilden we ook graag de rit rijden. En zo’n rit wordt nog leuker met een speciale auto. Reden dus om eens bij 
Van Kouwen aan te kloppen voor ‘iets anders’, ‘iets sportiefs’, ‘iets uitdagends’; een Alfa Romeo MiTo QV. Een auto die al langere tijd op mijn ver-
langlijstje staat om te testen.

door michael reuling  foto’s patrick hesse

Ford Fiësta best 
verkocht
De Ford Fiësta is de bestver-
kochte auto in Europa. In de 
27 EU-landen werden er in 
maart 68.830 Fiësta’s verkocht. 
Een stijging van een kwart ten 
opzichte van maart 2009. De 
Volkswagen Golf staat op de 
tweede plek met 56.845 exem-
plaren. Ook voor Opel is er goed 
nieuws. De verkoopaantallen van 
de Astra stegen in vergelijking 
met 2009 met 42,0 procent naar 
39.121 stuks in maart 2010.

Volvo nagellak

Ter introductie van de nieuwe 
S60 biedt Volvo matching 
nagellak aan. De nagellak komt 
beschikbaar in drie exclusieve 
kleuren waarin de auto ook 
verkrijgbaar is (Vibrant Copper, 
Cosmic White en Ember Black).

Autonieuws

Alfa Romeo MiTo
Gereden versie: Alfa Romeo 
MiTo 1.4 Turbo Multi Air Quadri-
foglio Verde
Vermogen: 170 pk
0-100: 7,5 s
Top: 219 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 16,7 / 6,0 l/100km
Prijs gereden versie: 
€ 26.950,-
Alternatieven: 
Citroën DS3, Fiat 500 Abarth, 
Mini Cooper S, Honda Civic Type 
R, Volkswagen Golf GTI

Alfa Romeo: het merk voor de 
gepassioneerde autoliefhebber. Een 
autoliefhebber die nooit een Alfa 
heeft bezeten is geen autoliefhebber 
zegt men. En dan hebben we hier ook 
nog eens te maken met de QV. En die 
twee letters staan voor Quadrifoglio 
Verde, het groene klaverblad. En dat 
staat weer garant voor een flinke 
dosis sportiviteit bij Alfa Romeo. Het 
klaverblad, dat de flanken van de 
MiTo siert, is ook terug te vinden op 
de de übersportwagen van Alfa, de 
beeldschone 8C. Opgelijnd voor de 
start van de rit vallen omstanders 
direct de badges op, evenals de lak 
van de MiTo: Nero Etna. Officieel 
een zwarte lak, maar met de juiste 
lichtinval komt er een paars-rode 
gloed tevoorschijn. In combinatie 
met mooi donker 18 inch lichtmetaal, 
met daarachter felrode remklauwen, 
matte spiegelkappen en omlijstin-
gen van de lichten, getinte ramen 
en dikke uitlaatpijpen met doffe 
roffel maakt deze QV een goede 
indruk. Niet schreeuwerig, maar wel 
aanwezig.

Alfa had ooit een mooie reclame-
campagne met ‘virus Alfa’, waarbij 
een groen klaverblad in een afge-
sloten flesje getoond werd. En dat 
virus leeft nog steeds. De QV pakt je 
helemaal in. Na nog geen 100 meter 

in deze QV voel je je al helemaal 
thuis. Alles gaat intuïtief, de auto 
geeft je ontzettend veel zelfvertrou-
wen. En dat is geen momentopname. 
Natuurlijk is elk sportief model leuk, 
voor even, voor een dag, maar ook 
na twee dagen testen blijft de QV je 
gedachten aan de gang houden: hoe 
zorg ik ervoor dat ik deze QV zo snel 
mogelijk op mijn oprit heb staan.

Ondanks dat de MiTo bloedsnel is, is 
deze ook praktisch. Er is zat ruimte 
voor vier personen en ook de baga-
geruimte is groot genoeg. Onder de 
motorkap ligt een 1.4 benzinemotor 
met turbo, goed voor 170 pk. Als 
je in eerste instantie wegrijdt met 
de QV, lijkt het een brave auto. De 
acceleratie is niet supersnel en het 
gaspedaal reageert wat traag. Maar 
zet de DNA-knop om naar de D van 
Dynamic en je voelt direct een duw 
in je rug en je blaast er vandoor. In 
de lage toeren pakt de QV razendsnel 
op, voor je het weet doet de turbo 
zijn werk en zit je op gevaarlijke 
snelheden. Snelheden waar flitspalen 
hun werk gaan doen.

Vanzelfsprekend hebben de Ita-
liaanse ingenieurs gesleuteld aan 
het onderstel. Resultaat is een stug 
geveerde compacte auto, maar niet 
zo stug dat je ruggenwervels door 

elkaar trillen. Ook de comforta-
bele stoelen helpen daarbij. Die zijn 
stevig, waardoor je niet heen en 
weer schuift in zwaar bochtenwerk, 
maar zijn ook geschikt voor langere 
ritten. Met het volle vermogen op 
de voorwielen en bij hard remmen 
merk je dat de brede sloffen een 
beetje gaan zoeken, maar daar prik 
je snel doorheen. Immers zorgen 
deze brede banden er ook voor dat je 
stabiel door de bochten kan met een 
behoorlijke vaart. Dit is zeker weten 
een stuurmansauto.

En overal merk je aan dat dit een 
auto is voor mensen met een pas-
sie voor auto’s. In de meters geen 
woorden als rpm of temp, maar Giri 
(toeren), Acqua en Benzina (lijkt mij 
duidelijk). Bij het starten draaien 
de tellers heen en weer (leuk, maar 
dat zien we steeds vaker, zoals bij 
de Insignia en DS3), maar bij het 
uitstappen lijkt de auto nog een keer 
te knipogen. Als je uitstapt knipperen 
de wijzers van de meters twee keer, 
met tegelijkertijd een korte animatie 
op het display. Waardoor je het liefst 
weer terug instapt voor nog een paar 
rondjes. Het interieur ziet er verzorgd 
uit. Een omstander was er heilig 
van overtuigd dat het interieur nooit 
beter kon zijn dan dat van de nieuwe 
VW Golf, maar moest helaas toch zijn 

mening bijschroeven. Het tijdperk van 
roestige Alfa’s is passé. Gave klokken 
met rode wijzers, een carbon-look op 
het dashboard (zonder de irritante 
spiegeling in de voorruit), goed in de 
hand liggend sportstuur, zeer goede 
stereo-installatie (CD/MP3/USB) en 
nette stoelen met het Alfa-logo erin 
geborduurd. Ieder detail is meegeno-
men in het ontwerpproces.

Zijn er ook nadelen? Jazeker. De 
Lenterit voerde voor een deel door 
het oude dorp van Aalsmeer. En, 
misschien bekend, daar zijn om de 20 
meter achterlijk hoge verkeersdrem-
pels te vinden. Er is geen ontkomen 
aan dat de voorspoiler over de grond 
schraapt. En dat is jammer (en pijn-
lijk). Want het is leuk zo’n snelle bak, 
maar als je de tijd weer verliest bij 
een drempel, had je net zo goed een 
normale auto kunnen kopen. Maar 
gaat het daarom bij een auto als een 
QV? Nee. De QV is speelgoed. Onwijs 
leuk speelgoed. Speelgoed dat je ook 
dagelijks kunt gebruiken. Een auto 
die een glimlach op je gezicht tovert 
iedere keer dat je de sleutel (in de 
vorm van Alfa’s grille, weer zo’n 
detail) omdraait. 

De Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio 
Verde is een waanzinnig leuk race-
monster. Een auto voor een echte 

autofanaat. Ongemerkt verleidt de 
QV je constant om nog even het 
gaspedaal indrukken voor een duw in 
de rug onder het genot van een dikke 
roffel uit de uitlaat en toch nog even 
een extra rondje om te gaan. En zo 
heeft de QV, terwijl deze na een dag 
blazen koel tikt in de garage, weer 
een ziel gewonnen voor het 
Italiaanse merk.

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650380
Website:	www.vankouwen.nl

Rijtest	MiTo	Quadrifoglio	Verde

Besmet met het Alfa virus
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Regio Agenda
Theater

Hete Vrede – Claudia 
de Breij
Zaterdag 24 april 20.00 uur
Schouwburg Amstelveen

Wie begrijpt de tijd waarin hij leeft, 
niemand toch? Achteraf ja, als 
Geert Mak op zondagavond heeft 
uitgelegd hoe het allemaal zat, dan 
weten we wie goed of fout zat tij-
dens de ‘Hete Vrede’. Want zo heeft 
Claudia – die trouwens in het verzet 
zat tijdens de Koude Oorlog – deze 
tijd en haar nieuwe voorstelling 
genoemd. In een periode waarin 
‘gelijk hebben’ het grootste goed 
lijkt te zijn, twijfelt De Breij aan 
alles en daar maakt ze fantastische 
grappen over. Ze neemt mee: haar 
band, haar grote mond en misschien 
zelfs wel een jurkje. ‘Een voorstel-
ling waarin de 32-jarige zichzelf 
overtreft en dat mag, gezien het 
succes van haar vorige show, een 
prestatie heten. Associatieve en 
soms absurde vondsten wisselt De 
Breij af met verbluffend mooie 
liedjes. www.claudiadebreij.nl

Sport

Nederlands 
Kampioenschappen 
Roeien
Zaterdag 24 en zondag 25 april
De Bosbaan - Amsterdamse bos

Op de Bosbaan in Amsterdam 

vinden de Nederlandse Kampi-
oenschappen Roeien voor kleine 
nummers (skiff en twee-zonder) 
plaats. De wedstrijden worden 
gehouden tijdens de Hollandia roei-
wedstrijden. Met veel roeiers uit 
de nationale trainingsgroepen van 
de Roeibond aan de start belooft 
het een mooi NK te worden met 
spannende races. De finales van de 
NK-nummers starten op zaterdag 
om 15.30 en op zondag om 14.00. 
De Bosbaanweg is afgesloten. 
www.knrb.nl/nkroeien

Film

Wickie de Vicking
Vanaf 21 april in de diverse 
bioscopen

Familiefilm over de jonge viking 
Wickie die temidden van zijn ruige, 
lompe en sterke familieleden ieder-
een kan overtuigen met zijn slimme 
ideeën. Vikingen zijn van nature 
sterke en luidruchtige mannen die 
nergens bang voor zijn. Wickie is 
anders; lief, zachtaardig en een 
beetje verlegen, maar hij heeft een 
speciale gave die niemand heeft; 
hij is slim! Hij overtuigt iedereen 
van zijn ideeën door zijn uitzonder-
lijk motto: ‘Wie niet sterk is moet 
slim zijn!’ Op een dag wordt het 
dorp overvallen door een bende 
piraten, onder leiding van Sven De 
Verschrikkelijke. De overvallers 
plunderen het dorp en beroven de 
dorpsbewoners van hun dierbaarste 
bezit: al hun kinderen! Behalve 
Wickie, die net op dat moment vast 

zit in een boom met zijn Deltavlie-
ger. Wickies vader en de andere 
Vikingen uit Flake hijsen meteen 
de zeilen om de kinderen te redden. 
Wickie gaat als verstekeling aan 
boord, de piraten achterna om zijn 
vrienden te redden.
www.pathe.nl

Musea

Amsterdamse 
tulpendagen
Zaterdag 24 en zondag 25 april 
10.00 uur tot 17.00 uur
Museum van Loon

Al eeuwenlang wordt Amsterdam 
geassocieerd met de legendarische 
tulp. Afkomstig uit de paleistuinen 
van Constantinopel wordt de bol 
aan het begin van de 17e eeuw bij 
de Hollandse koopman geïntrodu-
ceerd en ontstaat er in Amsterdam 
een ware tulpenrage. Terwijl de 
bollen nog in de grond zitten, weten 
de handelaren ze voor hoge prijzen 
te verkopen. De Tulpomanie is ge-
boren en de bol gaat voor astrono-
mische bedragen van de hand. Het 
gaat mis als de prijs voor de bollen 
waarop gerekend was niet behaald 
wordt. Het gerucht verspreidt zich 
razendsnel en de tulpenmarkt stort 
als een kaartenhuis in elkaar. Twee 
maanden later is de Tulpomanie 
voorbij, zijn velen geruïneerd, maar 
is Amsterdam voorgoed met de 
bol verbonden. Tegenwoordig is 
de tulp vrijwel uit het stadsbeeld 
verdwenen. Om Amsterdam als 

Tulpenstad nieuw leven in te blazen 
organiseert Museum Van Loon, met 
steun van het International Flower 
Bulb Centre (IBC) in Hillegom, 
het Tulpenmuseum in Amsterdam, 
de Gemeente Amsterdam en het 
NTCB in het weekend voor de 
eerste keer de Amsterdamse Tulpen 
Dagen. www.museumvanloon.nl

Film

Royal Cimema 
arrangement
Dinsdag 27 april 10.00 uur
Het Spoorwegmuseum en Louis 
Hartlooper Complex
Utrecht

In het kader van de unieke tentoon-
stelling ‘Royal Class, vorstelijk rei-
zen’ hebben Het Spoorwegmuseum 
en het Louis Hartlooper Complex 
een speciaal arrangement samen-
gesteld: ‘Royal Cinema’. Combineer 
een bezoek aan de tentoonstelling 
met een lunch en een speciaal bio-
scoopbezoek. In het Louis Hartloo-
per Complex wordt de Nederlandse 
film ‘De Kroon’, van regisseur Peter 
de Baan vertoond. Dit arrangement 
vindt plaats op dinsdag 27 april, 
25 mei, 29 juni en 27 juli. Tijdens 
de tentoonstelling ‘Royal Class, 
vorstelijk reizen’ komen konink-
lijke treinen uit heel Europa naar 
Het Spoorwegmuseum. Met het 
arrangement ‘Royal Cinema’ kan 
men de tentoonstelling combineren 
met een vorstelijke filmmatinee. 
In het Maliebaanstation start het 

arrangement met een rondleiding 
langs de unieke koninklijke treinen. 
De bezoeker krijgt een vorste-
lijke ontvangst in de Koninklijke 
Wachtkamer, wordt meegenomen 
langs de rijtuigen van het Neder-
lands koningshuis en kan een blik 
werpen in de prachtige treinen van 
verschillende Europese vorsten-
huizen. Na de rondleiding krijgt de 
bezoeker een wandelroute mee om 
vervolgens op eigen gelegenheid 
naar het Louis Hartlooper Complex 
te wandelen voor een uitgebreide 
lunch. Entree: €29,50
www.louishartloopercomplex.nl

Dieren

Kinderboerderij 
Oortjespad
Nieuwe openingstijden:
ook op vrijdag open

De kinderboerderij Oortjespad in 
Kamerik heeft nieuwe openings-
tijden. Vanaf heden is de kinder-
boerderij ook op vrijdag open. De 
kinderboerderij en het bezoekers-
centrum zijn dagelijks geopend 
van 9.30 uur tot 17.00 uur. Op last 
van het ministerie van LNV was 
de kinderboerderij Oortjespad de 
afgelopen periode slechts beperkt 
toegankelijk. Deze maatregel had 
betrekking op de Q-koorts en was 
geldig totdat de lammetjes mini-
maal twee weken oud waren. 
www.recreatiemiddennederland.

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

Zweedse puzzel week 16
Sudoku week 16

16

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voor-
komen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van

de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

Sudoku

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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_________
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_________

3

8 4 2

2 5 6

4 3 1

1 5 2 4 7

6 9

5 8 9 1

1 6

2 3 7

Oplossing puzzels week 15

Breng	de	letters	uit	de	genummerde	vakjes	naar	de	gelijkgenummerde	
vakjes	van	de	oplossingsbalk.	Daar	verschijnt	dan	de	oplossing.
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E R I L A D V K O U L
S M A K R A V IJ N P I S A
D A S E E R A T M T J A
E S M E I D N O O D A F

S M I D E N D K O L K
C A P E M A D L A O S
I M I K P U N T T
E E N S S P A N A A R

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

horizontaal

1 toiletartikel 6 deel van Afrika 11 huivering 12 arbeidsduurverkorting 14 ver-
koudheid 15 val 17 bergkloof 19 plaats in Italië 21 kledingstuk 22 voordat 
23 atmosfeer (afk.) 25 uitroep van aarzeling 26 boom 27 jonge vrouw 28 ge-
vaar 30 voltooid 31 handwerksman 33 slot 35 waterdiepte 37 schouderman-
tel met kraag 40 deel van Azië 42 doelwit 43 van dezelfde mening 47 verve-
lend 50 opgelegd werk 52 erg 54 erg leuk 55 dominee 56 Europese hoofdstad 
58 hoofdstad van Noorwegen 60 uitroep van pijn 62 olm 64 eikenschors 
65 weinig vloeibaar 66 ondergang 67 plaats in de VS 69 naar omlaag 71 een-
heid van vermogen 72 bedrog 74 rivier (Spaans) 75 projectieplaatje 76 vol-
strekt 77 middagslaapje.

verticaal

1 rangtelwoord 2 beschadiging aan een auto 3 flauw keelgeluid 4 reeds 
5 met dien verstande 7 aankomend (afk.) 8 geestigheid 9 prooi 10 carnavals-
groet 12 wereld 13 tegenstander 16 grote mensenmenigte 17 koordans 
18 netto 20 militair hoofddeksel 22 gelofte 24 drinkhulpmiddel 27 Chinese 
deegwaar 29 razend 32 militaire politie 34 leersoort 36 Los Angeles 37 com-
pagnie 38 godsdienstoefening 39 drager van erfelijke eigenschappen 
41 straat (afk.) 44 kunstenaar 45 voorzetsel 46 plaaggeest 47 windrichting 
48 ad interim 49 siersteen 51 boerderijdier 52 drinkgerei 53 cowboyfeest 
54 ieder 55 voorgeschreven voedingswijze 57 onbepaald voornaamwoord 
59 Engelse titel 61 extremist 63 oude vochtmaat 66 vaatwerk 68 een en ander 
(afk.) 70 directeur 71 welke persoon 73 vader 75 dat is.

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10

 11  12 13  14  

15 16  17 18  19 20

21  22  23 24  25

26  27  28 29  30

 31 32  33 34  35 36  

37  38   39  40 41

   42    

43 44 45 46     47 48 49

 50 51  52 53  54  

55  56 57  58 59  60 61

62 63  64  65  66

67 68  69 70  71

 72 73  74  75  

76   77

52 68 41 25 43 14
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Kruiswoordraadsel

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

bestek

verdere 
opleiding

 

vrouw. ho-
telbediende

tuinkamer vakantie

mesthoop
 

onfris

kant van 
een zaak

neon
 

pers. vnw.

schop-
penboer

plaats in 
limburg

 

regelmaat

5

soort stof
 

kosmos

bijbelver-
klaarder

groot mens
 

soort 
vliegtuig

per uur

3
tuingerei

1

schor
 

gein

schermterm

centiliter
 

leed

voedsel
 

militair

2
frisdrank

tabletje
 

hectometer

wortel nadien

lijf deel van een 
parcours

4

veldvrucht

map
 

open 
universiteit

heen en 
terug

muziek-
instrument

straat (afk.) van de (afk.) lidwoord

tropische 
vrucht

6

ten aanzien 
van

vulkaan 
op sicilië

7

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Zweedse puzzel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossings-
balk. Daar verschijnt dan de oplossing.

1 2 3 4 5 6 7

koperen
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Functie:	Coördinator	Flexpool	15	uur	per	week
Organisatie:	De	Klimboom
Plaats:	Breukelen

Functie:	Pedagogisch	Medewerker	Kinderdagverblijf	
Organisatie:	De	Klimboom
Plaats:	Breukelen

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

Functie:	Medewerker	Voorschoolse	Opvang	maandag	
en/of	donderdag
Organisatie:	De	Klimboom
Plaats:	Breukelen

Functie:	Administratief	Medewerker	(M/V)
Organisatie:	Spangenberg	International	B.V.
Plaats:	Mijdrecht

Functie:	Bediening	(v)
Organisatie:	Restaurant	Corfu
Plaats:	Mijdrecht

Functie:	Informatiemedewerker	VVV	Vinkeveen
Organisatie:	VVV	Hollands	Midden
Plaats:	Naarden

Functie:	Medewerker	crediteurenbeheer
Organisatie:	Antenna
Plaats:	Alphen	aan	den	Rijn

Functie:	Inkoopassistent
Organisatie:	Antenna
Plaats:	aalsmeer

Functie:	Teamleider	productie
Organisatie:	Multifill	Mijdrecht
Plaats:	Mijdrecht

Functie:	Veeverzorgers	en	Melkers
Organisatie:	AB	Vecht	en	Amstel
Plaats:	Mijdrecht

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

Functie:	Medewerker	technische	dienst
Organisatie:	Antenna
Plaats:	Aalsmeer

Functie:	Customer	service	medewerker
Organisatie:	Antenna
Plaats:	Aalsmeer

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

Functie:	Medewerker	debiteurenbewaking
Organisatie:	Antenna
Plaats:	Aalsmeer

Voor	een	totaaloverzicht	van	alle	vacatures	kijk	je	dagelijks	op	0297-online.nl.	Hieronder	een	selectie	van	de	vacatures.	
Ga	voor	info	over	deze	jobs	naar	0297-online.nl/vacatures

VaCaTuRES

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

OPEN DAG CHIQO-DECK

Chiqo-Deck: de hout vervanger
Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief 
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden 
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van 
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled 
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar 
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen 
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!

Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61  
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Open dag Chiqo-Deck
De hele maand april 2010 houden wij elke 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open huis.

Zaterdag 24 april staan we op de  
tuinmarkt in Mijdrecht.

Adres showroom: 
Constructieweg 90s, 3641 SP Mijdrecht

Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek   Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33   ashbyhoveniers@hetnet.nl

09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 4 Nieuw.indd   1 06-04-2010   16:20:53

Meer werk bij Kameryck
Kameryck is met stip het mooiste groenproject van Reinaerde, de zorgorganisatie in de 
regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Sinds twee jaar werken 
er drie cliënten en twee stagiairs op het recreatieterrein Kameryck in het Groene Hart. 
Naast het onderhoud en groenwerk is het vanaf dit voorjaar ook mogelijk om in de 
keuken te helpen of de Pipo-wagens schoon te houden. Cliënten kunnen bij Kameryck 
blijven, maar ook doorstromen naar een betaalde baan elders. 

“Nu het golfseizoen weer begint, zijn het de cliën-
ten van Reinaerde die zorgen voor het onderhoud 
van de golfbanen en het buitenterrein van circa 
15 hectare,” vertelt Petra Overhand, coördinerend 
begeleider van de groenprojecten van Reinaerde. 
“Wat mij altijd weer opvalt, is de enorme gedre-
venheid waarmee de cliënten aan het werk gaan. 
De vele sporters en bezoekers zijn hen er dankbaar 
voor. Ze worden dan ook enthousiast aangesproken 
als ze aan het werk zijn. Cliënten zijn er ook blij 
mee. Ze kunnen hier veel kennis opdoen en men-
sen ontmoeten. Zij vinden het heerlijk om buiten 
aan het werk te zijn.”
Kameryck wordt gerund door de twee eigenaren 
Mark en Hans. Zij zien meer mogelijkheden om 

cliënten te betrekken bij de bedrijfsvoering en 
willen de activiteiten uitbreiden. Er is een vaste 
begeleider die zorgt voor de ondersteuning. De 
mogelijkheden die het terrein de cliënten biedt zijn 
legio. Petra: “We hebben niet alleen cliënten nodig 
buiten om het terrein er netjes en aantrekkelijk uit 
te laten zien, maar zoeken ook mensen die in het 
restaurant en de keuken kunnen helpen. Daarnaast 
zijn er mensen nodig die de Pipo-wagens schoon-
maken. Geweldig toch!”
Wil je een keer langskomen? Op woensdag 19 mei 
organiseert 
Kameryck een Open Dag tussen 11.00 uur en 
15.00 uur.

Vervolg	van	voorpagina

“Stoppen van het project betekent geen 
nieuwe woningen voor wonen, zorg en welzijn. 
Argon en CSW blijven zitten in hun aan 
vervanging toe zijnde sportaccommodaties en 
in Wilnis komt nu geen nieuw winkelcentrum,” 
vindt de VVD.

Volgens Ruud van der Vliet, algemeen directeur 
van Rabobank Rijn en Veenstromen, is het de 
vraag wat er nu gaat gebeuren. “In het ergste
geval is het project van tafel, maar kunnen 
Rabobank/Bouwfonds zich dat niet voorstellen, 

zeker gelet op de maatschappelijke impact van 
het project voor de gemeenschap. Rabobank/
Bouwfonds verwachten dan ook dat in geza-
menlijkheid oplossingsrichtingen te vinden zijn. 
Zeker gezien de totale omvang van het project. 
Er is nu een nieuwe situatie ontstaan, waar we
met de betrokkenen moeten onderzoeken op 
welke wijze het gat kan worden gedicht. Dat 
vergt echter tijd. Het college van Burgemeester 
en Wethouders heeft aangegeven dat op het 
moment dat de partijen hun samenwerkings-
overeenkomst tekenen, er geen exploitatietekort 
mag zijn.Tot die tijd kan er dus niet worden  
getekend. Dat standpunt respecteren wij.”

‘Driehoek’-project lijkt van tafel
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