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MIX & MATCH
VIDA woning beurs

Vidabuitenkansje.nl
Maak uw woonwens kenbaar...

Hoeveel

Bijzondere betonstort bij tunnel N201 onder de Amstel
Eén van de bouwkundige zogeheten ‘kunstwerken’ in de nieuwe N201 is het aquaduct onder de Amstel tussen Uithoorn en De Ronde
Venen. Op dit moment wordt het onderwaterbeton voor het aquaduct onder de Amstel gestort. De bouw aan het aquaduct onder
de Amstel vordert gestaag. In de bouwkuip bij Amstelhoek wordt onder water beton gestort voor de vloer van het aquaduct. Dit gebeurt met behulp van een betonpomp. Het vloeibare beton gaat vanuit de pomp via een lange arm de Amstel in. Met een lengte van
62 meter, wordt hier gebruik gemaakt van de langste arm van Nederland. Als het beton is gestort en uitgehard, kan het water uit de
bouwkuip worden gepompt en wordt verder aan dit deel van het aquaduct gewerkt. Volgens planning wordt het aquaduct onder de
Amstel eind 2013 opgeleverd. 						
luchtfoto peter bakker / rob isaacs

Uithoorn - Potgieterhof 53
Vraagprijs:

€ 298.000,- k.k.
Ruim en licht 3-kamer appartement.
Woonopp. 107 m², 2 balkons.

Dit hele weekend Sterrenkijkdagen in Wilnis

zoek niet verder

Dit weekend vinden de Nationale Sterrenkijkdagen
plaats. Ook Astrovereniging Omega Centauri uit Wilnis
doet weer mee. Van jong tot oud en van groot tot klein
kan iedereen die het leuk vindt de wereld van de astronomie komen ‘opsnuiven’. Tijdens de sterren-kijkdagen
op vrijdagavond 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart in
Wilnis is er van alles te doen. Uiteraard naar de sterren
en planeten kijken met behulp van een aantal grote en

imposante telescopen (bij onbewolkt weer in de avond).
Ook is er tijdens deze dagen een mini-expositie van de
Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dit jaar staat het
thema in het teken van het erelid van de vereniging:
André Kuipers.
Locatie: OBS de Willespoort, Vossestaart 1 in Wilnis. Toegang alle dagen gratis. Kijk voor het volledige
programma op: www.omegacentauri.nl

zoek niet verder

stageplek

tot ziens bij

webdeveloper
student mbo/hbo
HTML / CSS / PHP / MYSQL

tot ziens bij
hans winter brillen
hans winter brillen

www.tweed.nl/stage

risico

vindt u aanvaardbaar?

ascol.nl
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K I E S G I U L I E T TA E N O N T D E K
O P H E T C I R C U I T WA A R
T E C H N I E K TO E I N S TA AT I S
De Alfa Romeo Giulietta verrast in elk opzicht de meest veeleisende rijder.
En dat bewijst ze graag in een ‘Masterdrive’. Een masterclass annex testdrive
op het meest objectieve en kritische circuit van Nederland: Testcentrum Lelystad
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De Giulietta Masterdrive is een unieke
en bijzondere kans voor nieuwe Giulietta-rijders om de hoogwaardige techniek
van deze auto tot in de finesses te leren kennen en beheersen. Uiteraard onder
begeleiding van professionele trainers en rij-instructeurs. Informeer bij ons naar
de mogelijkheden.

17 0 P K ( 12 5 k W ) M E T 2 O % B I J T E L L I N G

U rijdt Alfa Romeo Giulietta vanaf € 24.250,-. Lease vanaf € 469,-.

KIES NU
KIES VOORDEEL

1.250,-

extra inruilwaarde
OF

500,-

aan accessoires

VAN KOUWEN

WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-567 20 30.
Transformatorweg 39, 1014 AJ Amsterdam-West, Tel: 020-581 62 00. www.vankouwen.nl
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,2 L/100 km (19 km/L). CO -emissie: 121 g/km.

20% BIJTELLING A
2
*Vraag ons naar de actievoorwaarden. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs per maand excl. BTW o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via Alfa Romeo Financial Solutions. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering.

via Gemeentehuis
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners

Nieuwe rubriek:

Exclusief voor De Groene Venen
beantwoordt burgemeester
Maarten Divendal hier tweewekelijks vragen van inwoners
uit De Ronde Venen.
Heeft u zelf vragen, brandende
kwesties of prangende problemen,
mail ze dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Zon en wolken
Zaterdag is er vrij veel bewolking,
maar de zon krijgt ook kans om
tussen de wolken door te komen. De
maximum temperatuur ligt tussen
de 8 en 10 graden, en de minimum
temperatuur rond de 2 graden. De
wind is zwak tot matig uit oostelijke
richting.
Zondag is het goed bewolkt en heeft
de zon moeite om er doorheen te
komen. De wind komt uit oostelijke
richting en is zwak tot matig van
kracht. De maximum temperatuur
ligt tussen de 7 en 9 graden; de minimum temperatuur is ca. 3 graden.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 3 maart 2012
• ROMmelmarkt ROMkoor, Bozenhoven,
Mijdrecht
• Terugkommiddag VakantieBijbelWeek,
De Roeping, Wilnis
• Sterrenkijkdagen Omega Centauri,
OBS Willespoort, Wilnis
• Bingoavond, Amstelhoek
• Concert muziekleerlingen, Veenhartkerk,
Mijdrecht
• Jazz: Samin Tander Quartet, PM Theater,
Abcoude

Zondag 4 maart 2012

• Hardloopclinic, starten bij zwembad
Abcoude
• Sterrenkijkdagen Omega Centauri,
OBS Willespoort, Wilnis
• Concert Egidiuskwartet & Bart Schneemann, Dorpskerk, Abcoude

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

Waarom werkt u mee aan deze rubriek? Beantwoordt u alle vragen?
Het komt regelmatig voor dat
inwoners in De Ronde Venen vragen
aan mij stellen, waarvan ik vermoed
dat die ook bij andere mensen
leven. Deze rubriek in De Groene
Venen biedt een goede mogelijkheid
antwoorden te geven op dat soort
vragen. De antwoorden op de vragen
komen van mij en schrijf ik ook zelf.
Over de meeste onderwerpen kan ik
vragen beantwoorden, soms is het
antwoord misschien wat algemener
als het gaat om een ‘politieke kwestie’ waar een wethouder voor verantwoordelijk is. Wanneer het gaat om
concrete meer persoonlijke kwesties,
zoals bijvoorbeeld een vraag over een
bouwvergunning, dan zal ik daar niet
in de krant op antwoorden. Laten we
het gewoon maar eens proberen.
Een burgemeester dient woonachtig te zijn in zijn eigen gemeente.
Hebt u al een woning op het oog?

Ja, niet alleen op het oog, we hebben
al een woning gekocht ook. Vlak vóór
de zomervakantie gaan we verhuizen
naar Abcoude. We hebben er enorm
veel zin in. Een burgemeester werkt
en woont in dezelfde gemeente. Nu
zijn het toch nog een beetje ‘twee
werelden’.
In Haarlem stond u bekend als de
fietsende wethouder. Kunnen we u
straks ook op de fiets tegenkomen
als u in de gemeente woont?
Dat ben ik wel van plan, hoewel het
denk ik wel wat minder vaak zal
zijn. Ik moet namelijk wel wennen
aan de omvang en de uitgestrektheid
van De Ronde Venen. Het is ruim
drie keer zo groot als Haarlem. Nu
kom ik nog binnenrijden op de N201
bij Amstelhoek en zie dan wel met
enige bewondering in weer en wind
het fietsverkeer tussen Mijdrecht en
Uithoorn. Ik hoop hier enorm veel te
gaan fietsen. Het wordt noodzakelijk
van te voren goed in de agenda te kij-

Open Coffee De Ronde Venen op 9 maart
Na de succesvolle start in februari vindt op vrijdag 9 maart as. opnieuw een
Open Coffee De Ronde Venen plaats. Deze netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit De Ronde Venen en omstreken wordt gehouden bij Café-Restaurant
De Punt in Baambrugge.Van 9 tot 11 ontmoeten ondernemers elkaar.
De eerste bijeenkomst trok ruim 90
bezoekers. Open Coffee De Ronde
Venen wordt elke tweede vrijdag
van de maand georganiseerd bij
De Punt in Baambrugge en is een
laagdrempelige netwerkbijeenkomst

zonder vaste programmaonderdelen.
Iedereen is in principe welkom, van
zzp´ers tot directeuren en accountantmanagers. De organisatie streeft
een divers ledenbestand na, zodat
de bezoekers altijd interessante ge-

ken, zodat ik weet welke afspraken
ik fietsend kan combineren en voor
welke de auto handiger is. Het zal
ook wel wat helpen nu het mooiere
weer er aan zit te komen.
Wat is u in uw eerste maanden
het meest opgevallen in De Ronde
Venen?
De Ronde Venen is zeer ‘bedrijvig’.
Ik bedoel hiermee dat er echt een
mentaliteit heerst van aanpakken.
Met de overige collegeleden heb
ik een paar bedrijven bezocht en je
merkt aan alles dat hier een echt
ondernemersklimaat heerst. Dat
is denk ik voor de hele gemeente
een belangrijke uitdaging: in deze
financieel lastige tijden zorgen dat
dat blijft bestaan.

Hebt u zelf ook een vraag aan
burgemeester Divendal? Mail 'm naar:
burgemeester@degroenevenen.nl
foto patrick hesse

sprekspartners treffen. Belangstelling
op erbij te zijn op 9 maart? Er geldt
vrije inloop, maar de organisatie wil
graag een inschatting maken van het
aantal bezoekers i.v.m. catering en
parkeergelegenheid. Daarom is aanmelden via LinkedIn of per mail via
ocderondevenen@gmail.com gewenst.
De organisatoren Claudia Lencioni
(Lencioni2Change) en Niels Moen
(Groep Xtra) zijn op dit e-mailadres
bereikbaar voor vragen of suggesties.

Kijk ook op: WWW.DEGROENEVENEN.NL
Geslaagde avond over bewonersparticipatie in Abcoude
Een werkgroep van zeven bewoners gaat samen met de gemeente De Ronde Venen en de opbouwwerker
verder nadenken over een concrete vorm van bewonersparticipatie in Abcoude. Ook hebben acht inwoners
zich aangemeld voor een klankbordgroep om mee te denken over de dorpsvisie Abcoude. Dat was de concrete uitkomst van de bijeenkomst over bewonersparticipatie die op donderdag 16 februari jl. werd gehouden.
Bewonersparticipatie was het
centrale thema van de bijeenkomst in ontmoetingscentrum De
Angstelborgh. De bijeenkomst
werd geopend door wethouder
Kees Schouten (Kernenbeleid), die
samen met circa veertig geïnteresseerde bewoners in gesprek ging
over de wijze waarop bewonersparticipatie het beste gerealiseerd
kan worden in Abcoude. Een
georganiseerde vorm is wenselijk
voor de gemeente om invulling te
kunnen geven aan participatie met

bewoners en het kernenbeleid. Dat
leverde een geanimeerde discussie op over de vorm; wel of geen
dorpsraad, een wijkcomité of toch
een andere invulling. Aan het einde
van de avond was er nog geen eenduidige keuze. Een werkgroep van
betrokken bewoners gaat zich nu
verder buigen over dit onderwerp.
Daarnaast lichtte de gemeente het
proces rondom de structuurvisie
voor Abcoude toe die nu in ontwikkeling is. Aangezien de input van
bewoners hierbij belangrijk is, is

een klankbordgroep samengesteld
waar zich acht inwoners voor aangemeld hebben.
Wie op deze avond niet aanwezig
kon zijn, maar toch wil meedenken over bewonersparticipatie
in Abcoude of over de dorpsvisie
voor Abcoude, kan zich aanmelden
bij Marcel Wolswijk via e-mail:
m.wolswijk@derondevenen.nl of
tel. 0297 29 18 49. Ook is bij hem
een kort verslag van de avond op te
vragen.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
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Luistervink
Wie het weet
mag het zeggen
Het is al weer een tijdje geleden
dat we volop plannen maakten de
badkamer te vervangen door een
wat modernere versie. Dat mocht
ook wel, het bad zakte vervaarlijk
door en de douche was ook niet
meer je dat. Samen met vrouw
Vink en zoonlief vormden we een
bouwcommissie, die een lijstje van
wensen en beslist noodzakelijke
voorzieningen opstelde. Enthousiast spraken we over een bubbelbad, een infraroodsauna, een hangend closet met verwarmde bril,
een fraaie serie spots in een verlaagd plafond, schitterende tegels
voor wand en vloer en natuurlijk
vloerverwarming, aangevuld met
stijlvolle radiatoren. Een modern
badkamermeubel met spiegels en
scheervoorzieningen maakte het
plaatje meer dan compleet. Een
serie zaterdagen besteedden we
aan het uitzoeken van de juiste leveranciers, deze maakten tekeningen en zouden prijsopgave doen.
Na ontvangst van de tekeningen
die de plannen aardig in beeld
brachten, zaten we vergenoegd om
tafel en vonden dat we een mooi
plan hadden opgesteld. Vrienden,
kennissen en buren brachten we
op de hoogte van onze plannen en
bewonderende reacties waren ons
deel. Wel nu, we vonden dat we
het als commissie niet gek hadden
gedaan. Al zaten we zo gezegd in
de beslissende fase. Mijn Calvinistische achtergrond echter droeg
me op om vooraf een berekening
te maken wat al dat moois wel
niet zou gaan kosten. Na wat
plussen en minnen sloeg de schrik
mij om het hart. Als we ons plan
zouden doorvoeren, zou ons dat op
een verlies van minstens 15.000
euro komen te staan. Samen met
het ophogen van het tegelpad
voor en schilderwerk zou dat tot
een faillissement gaan leiden.
Natuurlijk had vrouw Vink te hoge
eisen gesteld, ik zelf had best wat
andere radiatoren kunnen uitzoeken en zoonlief had ook wel wat
kunnen inbinden. We bleven op
speaking terms, stuurden niemand
weg. Gezamenlijk kwamen we
er uit. De inloopdouche werd een
gewone, het bubbelbad werd iets
minder luxe en zodoende bleef
er nog geld over voor tegel- en
schilderwerk. Kortom we werden
het eens.
Op gemeentelijk niveau werkt
dit niet zo. Daar maakt men een
bouwplan en schreeuwt dat dit een
verlies van 15 miljoen gaat opleveren, maar zonder te doen wat
wij op huiselijk niveau wel deden.
Eens kijken en plussen en minnen.
Men vond het beter een situatie te
creëren waarbij de burgemeester
en de verantwoordelijke wethouder niet anders konden dan
opstappen. Daarna ging men pas
rekenen en kwam er vervolgens
gewoon uit. Wie maalt er nou om
de interimkosten en kosten van
wachtgelden? Plus dat er twee
uiterst bekwame mensen het
veld moesten ruimen.
Luistervink
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Landenproject voor leerlingen OBS de Pijlstaart Meester- en Juffendag op de Beatrixschool

De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 4 maart zendt Horizon
een opname uit van een ‘Songs
of Praise’-dienst van Dirk Jan
Warnaar, een blije zangdienst
georganiseerd door de kerkmusicus van PKN kerk te Mijdrecht,
Dirk Jan Warnaar. In deze dienst
staat het lied centraal. Ieder kan
een lied opgeven bij Dirk Jan via
info@warnaarstudio.nl. Op de bij
hem horende inspirerende manier
vertelt Dirk Jan iets over dat
gekozen lied; vervolgens wordt
door de aanwezigen met elkaar
het genoemde lied, enthousiast
gezongen onder begeleiding van
het bezielende pianospel van Dirk
Jan.
Elke derde zondag van de maand
worden deze diensten gehouden
om 19.00 uur in Kerkgebouw De
Rank te Mijdrecht
Horizon is te beluisteren van 9
tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Twee weken lang hebben de leerlingen van de Pijlstaartschool in
Vinkeveen gewerkt aan een landenproject, opgezet door stagiaire
Evelien Dros voor haar eindopdracht
van de opleiding Sport en Bewegen
in Amsterdam. Omdat zij stage loopt
bij gym bedacht zij een landenproject.
Tijdens de gymlessen hebben de kinderen de sporten van de verschillende
landen beoefend. In de klassen zijn
de kinderen met een vragenboekje en

knutselwerken bezig geweest. Vorige
week donderdag werd dit project
afgesloten met een tentoonstelling en
proeverij van alle landen. Alle ouders
waren deze middag uitgenodigd om
de landen in de klassen te bekijken
en de hapjes uit de landen te proeven.
Het was een gezellige middag waaraan de leerlingen en leerkrachten
veel plezier beleefd hebben. De kinderen wensen juf Evelien succes met
het afronden van haar opleiding.

Ruimte en raketten centraal op de Vlinderbos

Bingo bij toneelvereniging OKK
Dinsdag 6 maart organiseert
toneelvereniging OKK weer een
bingoavond. Er zijn weer vele prijzen te winnen. Na het grote succes van de VVV-bonnen afgelopen
bingoavond, zijn er ook dit keer
weer een aantal VVV-bonnen te
winnen. De avond wordt gehouden
in partycentrum De Meijert te
Mijdrecht en start om 19.45 uur.

Vinkeveen

Morgenster belicht
Judas
Judas, wie was hij? Marcus 14
vers 10-11 : “Toen ging Judas
Iskariot, één van de twaalf
apostelen, naar de hogepriesters
om Hem aan hen uit te leveren.
Toen zij dit hoorden, waren ze
opgetogen en beloofden ze hem
geld te zullen geven. En hij zon op
een mogelijkheid om Hem op een
geschikt moment uit te leveren.”
Deze woorden bepalen onze
beeldvorming over Judas eigenlijk
volledig. Judas staat voor: verrader, onbetrouwbaar, sluw, slecht,
maar zou er mogelijk ook een
andere kant zijn die belicht mag
worden? Dr. Aalbers uit Maarssen
promoveerde op dit onderwerp
en zal ons wellicht Judas anders/
beter leren kennen. Woensdag 14
maart in het Ontmoetingscentrum
van de PKN Morgenster, Herenweg 253 te Vinkeveen. Aanvang
20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan
koffie en thee klaar.

Op Jenaplanbasisschool ‘Vlinderbos’
weten de kinderen inmiddels van
alles over het zonnestelsel, raketten
en Andre Kuipers. Dit komt doordat
er de afgelopen weken met alle
kinderen is gewerkt aan het thema
‘de ruimte’.
Wanneer een ruimtewezentje genaamd Ofu allerlei brieven op school
achterlaat met daarin vragen om
hulp kun je niet anders dan proberen
antwoorden te vinden op deze vragen.
Gelukkig kwam Roland Taams van
het Holland Space Center op school
om de kinderen heel veel te vertellen
en te helpen met die vragen. En als je

dan in de avond naar school mag komen om de sterren te bekijken is dat
wel helemaal fantastisch en gaat het
project echt leven! Uiteindelijk hebben we Ofu kunnen helpen en konden
alle kinderen zich voorbereiden op de
presentatie voor alle ouders aan het
eind van de projectweken. De ouders
werden getrakteerd op een dans door
aliëns, er was een aflevering van
‘de ruimte draait door’, een toneelstukje rondom een zelf gebouwd
ruimteschip en nog heel veel meer.
We hebben gemerkt dat dit thema de
kinderen heel erg aansprak, een zeer
geslaagd project dus!

Vorige week donderdag opende
hotel De Beatrix voor één dag haar
deuren. Dit ter ere van de verjaardagen van alle meesters en juffen
van de Pr. Beatrixschool in Wilnis.
Alle kinderen kwamen in hun mooiste kleren naar school. De meesteren juffendag begon in de klassen
met cadeaus en knutsels voor de
leerkracht. Daarna was er voor de
onderbouw een gezellige spelletjesochtend. In groepjes werden leuke
hotelspelletjes gedaan, zoals tafel
dekken, koksmuts maken, borden
werpen, je eigen hotel ontwerpen
en cakejes versieren. De bovenbouw
had een mysterie op te lossen. Alle
hotelgasten waren ziek geworden.
Iemand had iets in het eten gedaan.
Wie was de dader? Tussendoor
kwamen de serveersters van de
Ouderraad langs met drinken en
een lekkere traktatie. In de middag

ging het feest in de eigen groep
verder. Aan het eind van de middag
sloot het hotel haar deuren weer
en kon iedereen na een geslaagde
feestdag gaan genieten van een
week vakantie.

VIOS MusicKidz gaat door
Afgelopen vrijdagavond vond onder grote publieke belangstelling een
bijzondere MusicKidz les plaats. In deze les lieten de kinderen aan hun
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes zien en horen wat zij in 20
lessen van een uur allemaal geleerd hebben. Aan het einde kregen alle
16 MusicKidz uit handen van de juffen Sabina en Joyce een mooi
diploma en ging de groep nog even gezellig op de foto.
Sinds een aantal jaren is het voor
kinderen vanaf 7 jaar mogelijk
om een gratis muziekopleiding te
volgen bij muziekvereniging VIOS.
Met een uitgebalanceerd lespakket krijgen de kinderen in een half
jaar tijd een goed beeld van muziek
maken, noten lezen, instrumenten
bespelen en worden een aantal
basisvaardigheden aangeleerd. De
opleiding is gratis door een bijdrage
uit het Rabo Dichtbijfonds.
Dit jaar is de opleiding voor het
eerst met 7 lessen verlengd tot
aan de zomervakantie. Daarmee
overbrugt VIOS de anders lange
periode tot september wanneer de
vervolglessen en andere opleidingen starten. Kinderen die daar oud

genoeg voor zijn kunnen dan in
september met les op een blaas- op
percussie-instrument beginnen.
Kinderen die daar nog te jong voor
zijn kunnen naar de blokfluitklas
of, en dat is dit jaar voor het eerst,
kunnen deelnemen aan ‘MusicKidz
het vervolg’. Hier gaan de kinderen
gericht aan het werk met specifieke
blaas- en slagwerkinstrumenten en
wordt de muzikaliteit in algemene
zin verder gevormd.
Voor informatie en aanmeldingen
kan men terecht bij Sabina Hoogerdijk via musickidz@vios-mijdrecht.
nl of tel. 0297-242343.
Zie ook www.vios-midrecht.nl.

‘Kinderen helpen kinderen’ bij Passage Mijdrecht
Vorige week donderdag is tijdens de jaarvergadering van Passage afdeling Mijdrecht afscheid genomen van eerste secretaris Wil de Ruiter, die
gedurende zes jaar in het bestuur vol enthousiasme en met heel veel inzet
het secretariaat voerde. Na de pauze was Paulien van der Veen te gast,
de 'motor' achter de knutselclub ‘Kinderen helpen kinderen’. Elke woensdagmiddag komen kinderen vanaf 6 jaar bij haar thuis om samen leuke
knutselspulletjes te
maken, die worden
verkocht op o.a.
braderieën. De opbrengst is bestemd
voor het Liliane
Fonds, dat kinderen
met een handicap
in ontwikkelingslanden helpt. Meer
informatie op

http://kinderenhelpenkinderen.gethost.
nl

Oproep Rode Kruis De Ronde Venen
Op de woensdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur is onder begeleiding van
het Rode Kruis afdeling De Ronde Venen in zorgcentrum Gerardus Majella
in Mijdrecht een groep belangstellenden actief met handwerken, gezelligheid en sociale contacten. De
vrijwilligers geven aan dat er
in de groep nog ruimte is voor
uitbreiding. Daarbij zijn alle belangstellenden die wonen in een
ruime omgeving rondom Gerardus Majella en die zin hebben in
gezelligheid, handwerken, sociaal
kontakt, etc. van harte welkom
om eens langs te komen.
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Atlantis F2 is winnaar geworden van de wedstrijd tegen TOP/Wereldtickets.nl F4.
De meiden van Atlantis F2 (Tessa Verweij, Lisanne Troost, Maud de Jong, Emma
Rezaei, Silke van Scheppingen en Esmee Neeleman) en hun coaches (Iris Facee
Schaeffer en Joyce Rodenburg) hebben een super zaalseizoen doorgemaakt.
Met maar liefst 82 doelpunten voor en 21 tegen zijn zij uiteindelijk dus kampioen geworden van de poule tijdens de zaalcompetitie korfbal. Na afloop van de
wedstrijd werd er natuurlijk een feestje gevierd!

Maandagavond jl. is in Vinkeveen een auto door een uitwijkmanoeuvre tegen
een woonhuis in de Turelurenlaan gereden. De brandweer werd gealarmeerd in
verband met olie die uit de auto lekte. Die heeft ook het huis gecontroleerd op
instortingsgevaar. Een ambulance is ter plaatse geweest omdat de bestuurder
van de auto last had van zijn nek; hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De
dienst Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft het ongeluk in onderzoek.
foto kelvin doornekamp

Maandagochtend
jl. is een scooter
op de Prinses
Margrietlaan in
Mijdrecht in vlammen opgegaan.
Iets na twee uur
kregen de politie
en brandweer de
melding van een buitenbrand. Een bewoner zag achter zijn huis, in een steegje, vlammen
omhoog komen. De brandweer heeft de scooter, die al grotendeels uitgebrand was, geblust.
De politie vermoedt brandstichting. foto thijs van uden

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Help, een bij

U hebt ongetwijfeld wel eens iets gehoord over de bijenproblematiek. Het gaat wereldwijd steeds slechter met onze bijenkolonies.
Wetenschappers zijn het er nog niet echt uit maar er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen zoals het gebruik van landbouwgif, de
varoamijt, klimaatverandering, virussen en schimmels en minder
(bloeiende) gewassen die bijen nodig hebben voor hun voedsel.
Nu haalt u misschien uw schouders
op en zegt u: so what, ik heb alleen
maar last van die beestjes maar toch
kunnen we niet zonder hun nuttige bijdragen. Bijen vervullen een
belangrijke rol bij de bestuiving van
onze voedselgewassen waarvan wij
weer eten. Maar daarnaast zijn het
gewoon leuke diertjes, zeker als je
wat meer van hun leefwijze weet!
In Nederland komen circa 350 (!)
soorten bijen voor zoals o.a. zijdebijen, groefbijen, zandbijen, metselbijen en behangersbijen. Deze bijen
zijn slechts enkele maanden actief,
van voorjaar tot en met de herfst, en
de meeste soorten leven slechts een

paar weken. In die periode gaat elk
vrouwtje op zoek naar een geschikte
nestplaats. Een deel van de bijen
graaft een gang in de grond maar
30% van de solitaire bijen zoekt
bestaande holten in hout, stengels of
bamboe.
Wanneer een nestholte is goedgekeurd, begint het vrouwtje met een
aantal foerageervluchten. Daarbij
wordt stuifmeel verzameld dat in
de nestholte wordt opgestapeld.
Wanneer voldoende stuifmeel is
verzameld, legt het vrouwtje er een
eitje op. Dan wordt de nestholte afgedicht met een wandje van modder
en speeksel zodat er een dichte cel

Gerard de Jong
sluit na 34 jaar
bij de Gemeente
De Ronde
Venen voor het
laatst de poort.
Vele collega’s,
klanten, familie
en bekenden
kwamen deze
dag langs om hem veel plezier toe te wensen en hun laatste verzamelde afval
te brengen, samen met felicitaties. Ook Brandweer Wilnis kwam nog even om de
hoek kijken. Er werd nog even een gezellig borreltje genuttigd op deze mijlpaal...

ontstaat. Alles wordt herhaald totdat
de hele nestholte is volgebouwd. Elk
eitje ontwikkelt zich vervolgens tot
larve die zich voedt met het stuifmeel
dat opgeslagen ligt in zijn cel.
Zodra het stuifmeel op is ontwikkelt
hij zich tot volwassen bij. Deze
gedaanteverwisseling duurt
een aantal maanden en
afhankelijk van de soort
overwinteren ze als pop
of als volwassen bij. In
het volgend voorjaar
komen de poppen uit en
begint alles opnieuw.
Wilde bijen hebben vaak
een heel speciale relatie met
hun biotoop (leefomgeving).
Soms zijn ze voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel
afhankelijk van één soort plant. Zoals
bijvoorbeeld de slobkousbij die alleen
op de grote wederik (Lysimachia
vulgaris) leeft.
Honingbijen en hommels vliegen op
verschillende planten. Een honingbij
kan wel 3 kilometer vanaf haar kolonie een voedselplant vinden.
Bij wilde bijen gebeurt het vervoer van

het stuifmeel per soort verschillend.
Enkele soorten hebben zogenaamde
korfjes aan hun achterpoten terwijl
anderen, zoals metselbijen, lange
haren aan hun buik
hebben, buikschuier
genoemd, waartussen
de stuifmeelpollen
goed blijven zitten.
Sommige
soorten
wilde
bijen
verzamelen het
in hun
speciaal
daarvoor ontworpen krop,
een verbreding van
het
spijsverteringskanaal.
In je eigen tuin kun je bijen een
handje helpen door ze huisvesting
en voedsel te bieden. En dit is ook
precies wat Natuur- en milieuorganisatie De Groene Venen gepland heeft

om op 17 maart as. te gaan doen in
het kader van de actie NL DOET.
Samen met 20 vrijwilligers en hulp
van Bouw- en aannemingsbedrijf C.
Mulckhuyze BV gaan we bijenbungalows bouwen!
Deze bijenbungalows worden gevuld
met natuurlijke materialen zoals
bamboe en riet, en worden op een
zonnige plek in de tuin opgehangen.
En als alles goed gaat worden deze
nestelplaatsen al in het eerste seizoen
gevonden door “wilde bijen”. Het
gaat hier meestal om solitaire bijen
die niet zoals honingbijen in grote kolonies leven maar op zichzelf wonen.
De bij verdient dus veel meer
aandacht en respect dan dat wij hen
toedichten. We moeten zuinig op ze
zijn. Kom dus meebouwen en verrijk
uw tuin met een heuse bijenbungalow.
En als u naast de bijenbungalow ook
nog wat kleurige en geurige bloemen
in uw tuin zet dan wordt 2012 niet
alleen een fleurig jaar maar komt het
met onze bijen ook weer helemaal
goed!

www.degroenevenen.eu

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
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

Kennismaken met watergymnastiek bij Sport en Spel DRV
Watergymnastiek is voor iedereen de moeite
waard. Want jong, ouder, gezond of niet helemaal gezond, iedereen voelt zich lekker in
het water. Bewegen in het water is onbelast,
je kunt oefeningen doen, die je op de kant
nooit zou durven. Je kunt veel meer dingen
in het water dan je denkt. Het water is lekker op temperatuur en iedereen doet wat hij
of zij kan, zonder dat het pijn mag doen.
Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de eigenschappen van water.
Lopen in het water is bijvoorbeeld veel
zwaarder dan op de kant, met diverse
materialen kun je de kracht van het water
goed ervaren. En evenwichtsoefeningen in
het water zijn veel leuker dan op de kant, je
kunt nooit erg hard vallen. Iedere les komen
alle gewrichten aan de beurt en zonder
spierpijn achteraf kun je alle oefeningen op
je eigen niveau meedoen. Ook de kaakspieren zijn flink in beweging. Sociale contacten
zijn heel belangrijk en al pratend kun je toch
goed in beweging zijn.
Je hoeft niet te kunnen zwemmen en zelfs
mensen met watervrees doen heel gezellig

mee met de les. De bodem van het bad is
verstelbaar en de waterdiepte tijdens de les
is tussen 1,15 m en 1,40 meter. Kom eens
langs voor een gratis proefles en ervaar
waarom iedereen zo enthousiast is. De
watergymnastieklessen zijn donderdag tussen 12.00-12.45 uur in het Veenweidebad in
Mijdrecht.
Wel graag van te voren even aanmelden bij
Sport en Spel De Ronde Venen via tel. 0621918353.
Zie ook: www.spelensportdrv.nl.

Cursus Moderne buikdans in Abcoude

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

Wat kan voetreflexzonetherapie doen voor kinderen met
faalangst?
Voetreflexzonetherapie is een eeuwenoude
massagetherapie via de voeten en onderbenen. Zoals alle natuurgeneeswijzen gaat ook
de voetreflexologie uit van het zelfgenezend
vermogen van het lichaam. Door druk uit te
oefenen bepaalde gebieden, reflexzones en
meridiaanbanen, wordt de doorbloeding gestimuleerd, gaat de lichaamsenergie beter
stromen en ervaart de cliënt het sterke
ontspannende effect van de massage. Allemaal
met als doel het zelfgenezend vermogen van
het lichaam op gang te brengen.
Nicole Meinsma doet vanuit haar praktijk
Puur voor je Lijf in Vinkeveen onderzoek naar
wat voetreflexzonetherapie kan betekenen
voor kinderen met faalangst. Het doen van
onderzoek is onderdeel van het afronden
van haar driejarige opleiding Voetreflexplus
bij opleidingsinstituut Total Health. “Ik heb
gekozen voor een praktijkstudie over faalangst
bij kinderen en hoe voetreflexzonetherapie bij
kan dragen aan het verminderen van de meest
voorkomende symptomen. Gedurende zes we-

ze zowel solo op als in groepsverband op
feesten, bruiloften en festivals (Amsterdam
Roots Festival, Liteside, Poetry International). Ze vormt momenteel met collega
Josephine het duo ‘Ladies of the Lake’. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een
proefles op 8 maart a.s. om 19.45 uur bij:
Dance & Design, Tel. 06-41999020; e-mail:
info@dancedesign.nl.

Wereldproduct maart

Kleurige raamhanger uit Indonesië
ken behandel ik een aantal kinderen die last
hebben van faalangst volgens een behandelplan gericht op anders voelen, anders denken
en anders doen.”
De behandelingen zijn individueel, eens per
week en duren 30 tot 45 minuten. Alle verkregen informatie en resultaten vanuit de behandelingen zijn en blijven strikt vertrouwelijk
en worden gegarandeerd volledig anoniem
verwerkt.
Voor meer informatie over voetreflexzonetherapie en deelname aan deze praktijkstudie
www.puurvoorjelijf.nl kan men contact opnemen
via: nicole@puurvoorjelijf.nl.

Workshop: Een mollige kip met gouden eieren
Het voorjaar wordt extra gezellig met deze
mollige kip met haar gouden eieren. Ze is
gemaakt
met textielverharder
Powertex in
combinatie
met zelfhardende
poppenklei

Op donderdag 8 maart a.s. start de cursus
moderne buikdans in het Piet Mondriaan
gebouw te Abcoude.
Deze vorm van buikdans, gegeven door buikdanseres Annemijn, combineert traditionele
oriëntaalse buikdansbewegingen met andere
dansvormen zoals jazz, hiphop en flamenco.
Veel inspiratie wordt gehaald uit de Amerikaanse stijl ‘tribal fusion bellydance’. In de
lessen komen alle soorten muziek aan bod;
van klassiek Arabisch tot moderne westerse
muziek. Buikdans is een kunstuiting en
tevens goed voor lichaam en ademhaling. Je
krijgt er energie van en voelt spieren waarvan je niet wist dat je ze had! Het woord
‘buikdans’ dekt overigens niet de lading; veel
accent wordt gelegd op de heupen en het
isoleren van de torso. Annemijn heeft veel
ervaring met buikdansen en is gespecialiseerd in meerdere stijlen. Bovendien treedt

op papierbasis. Daarna is de kip afgewerkt in
brons met gouden accenten of naar keuze lood
met zilveren accenten.
Wat nodig is, is een vuilniszak en latex
handschoenen. Trek geen mooie kleding aan
en neem een doos of tas mee om uw ontwerp
mee naar huis te nemen. De workshop vindt
plaats op de dinsdagen 20 en 27 maart 2012,
van 13.30-16.00 uur. Informatie en inschrijven via www.stichtingparaplu.nl.

Het product van de maand is een kleurige
raamhanger uit Indonesië. Sarana, een
fairtade importeur van cadeauartikelen uit
Azië en Afrika kocht hem voor ons in. Het
Singhalese woord sarana betekent hulp in
welke vorm dan ook. Sarana geeft dan ook
adviezen bij productontwikkeling en zorgt
voor een duurzame handelsrelatie. Met
de import van fairtrade producten kan de
levensstandaard van producenten verbeterd
worden. En voor de consument hier is er
een wereldse mix van trendy en een beetje
oosters. De raamhanger met z’n warme
kleurstelling is vooral een vrolijk cadeau.
Hij kost € 7,50 en doet het op het raam ook
goed met z’n tweeën.
De nieuwe voorjaarscollectie heeft allerlei
leuke cadeaus voor Pasen en lekkere

chocolade-eitjes van Tony Chocolonely in
een parmantig eierdoosje. Reden genoeg
om een kijkje te nemen in de Rondeveense
wereldwinkels. U vindt ze in Abcoude aan
de Brugstraat 9 en in Mijdrecht aan De
Passage 14.
Zie ook: www.wereldwinkel-abcoude.nl en

www.derondevenen.wereldwinkels.nl.

Kledingbeurs 10 maart in De Roeping Wilnis
Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen,
die snel groeien. Daardoor moet er regelmatig kleding worden aangeschaft; een
stevige aanslag op het budget. Ook boeken,
spelletjes en ander speelgoed zijn duur
in aanschaf. Daarom is een kleding- en
goederenbeurs georganiseerd in De Roeping
achter de Herv. kerk te Wilnis op zaterdag,
10 maart 2012 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op vrijdag, 9 maart van 14.00 uur tot 17.00
uur is iedereen daar welkom om goede en
schone kleding, speelgoed e.d. in te brengen.
Er zijn kledingrekken, dus kleding kan op
hangers worden aangeleverd. De kosten zijn
gering, ongeveer €2,- per tafeloppervlakte.
Nadere informatie te verkrijgen via tel.
0297-282022 of mail: vanrijssel@hetnet.nl
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5 maart: Mix & Match woningbeurs bij Vida makelaars
U denkt wel eens aan een volgende stap in
uw wooncarrière, maar door de vastgelopen
woningmarkt stelt u uw verhuisplannen uit. U
wilt immers eerst de zekerheid dat uw eigen
woning verkocht is, voordat u een nieuwe
woning koopt. Even rustig blijven zitten en
afwachten tot de tijden wat beter zijn lijkt
dan soms ook de beste keuze…
Maar eigenlijk is dit zonde, want niemand
weet dat uw leuke woning te koop is, terwijl
er misschien best wel mensen zijn die een
woning zoals de uwe zoeken. Immers is
iedereen die zijn woning te koop heeft staan
op zoek naar iets anders.
Woningbeurs
Daarom introduceert Vida makelaars de MIX
& MATCH woningbeurs.
De woonwensen van iedereen die plannen
heeft om te verhuizen worden verzameld en
er wordt gekeken of er matches gemaakt

kunnen worden. Dit hoeft niet altijd één op
één te zijn, maar er kunnen bijvoorbeeld ook
“treintjes” gemaakt worden met meerdere
matches.
Match
Maak daarom kenbaar wat u aan te bieden
heeft en wat u zoekt. Wie weet wordt er een
match gemaakt en kunt u verder naar uw
nieuwe woning met de zekerheid dat uw huidige woning verkocht is. De woningbeurs is
op basis van no-cure-no-pay. U heeft in feite
dus niets verliezen.
Op maandag avond 5 maart 2012 wordt er
een inloopavond gehouden. Heeft u vragen
over de woningbeurs, de woningmarkt of
andere specifieke vragen? U bent van harte
welkom tussen 18:00 en 21:00 uur op het
kantoor van Vida makelaars og aan de Dorpsstraat 14 te Mijdrecht.

Digitaal prikbord voor goed nieuws in Mijdrecht bedacht

‘Dit is echt een website om blij van te worden!’
Het was aanvankelijk ‘zomaar een idee aan de keukentafel’. Maar wel een idee dat bleef
hangen en langzaam maar zeker vorm kreeg: de website hierwordenweblijvan.nl van
Eva en Gerben Boogaard uit Mijdrecht.
door anja verbiest

- foto patrick hesse

Niet ù, maar de fiscus kiest uw partner!
Met ingang van
1 januari 2011
zijn de regels
voor het fiscaal
partnerschap
gewijzigd. Deze
wijzigingen kunnen
van belang zijn
voor ongetrouwd
samenwonenden
en voor degenen
die duurzaam
gescheiden leven. Wanneer u binnenkort
uw aangifte inkomstenbelasting 2011 gaat
invullen is het van belang om te weten of
u fiscale partners bent van elkaar. Het zijn
van fiscale partners betekent namelijk dat
u voor bepaalde inkomsten en aftrekposten
zelf mag bepalen wie welk bedrag aangeeft
in de aangifte inkomstenbelasting. Tot 2011
kon u als ongetrouwd samenwonende nog
kiezen voor het fiscaal partnerschap. Sinds
1 januari 2011 bent u fiscale partners als u
voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt
er dus niet meer voor kiezen. In 2011 bent u
fiscale partners als u voldoet aan één van de
volgende voorwaarden:
• u bent getrouwd;
• u bent geregistreerd partner;
• u bent ongetrouwd en staat allebei op
hetzelfde adres ingeschreven bij de
gemeente, u bent allebei meerderjarig
en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten;
• u bent ongetrouwd en staat allebei op
hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven en u voldoet aan één van de
volgende voorwaarden:
• u hebt samen een kind;
• één van u heeft een kind van de ander
erkend;
• u bent bij een pensioenfonds aangemeld
als pensioenpartners;
• u bent samen eigenaar van een woning.
Degene die op grond van bovenstaande
omstandigheden voor een deel van het
kalenderjaar als fiscale partner wordt

Eva Boogaard: “We zaten er een keer over te
praten dat je in de kranten en op TV dagelijks
wordt geconfronteerd met bijna alleen maar
vervelend en akelig nieuws. Er gebeuren heel
wat nare dingen in het leven van een mens,
daar kan niemand omheen. Maar er zijn
ook veel positieve momenten en daar lees je
vrijwel nooit wat over. Dat waren wij ineens
beu. Voor een betere balans wilden wij een
tegengeluid laten horen en zo bedachten we
deze website, noem het een digitaal prikbord,
waarop mensen de positieve dingen die in hun
leven gebeuren op een simpele manier met
elkaar kunnen delen. Vaak zijn we met z’n allen bezig met dingen die we toch niet kunnen
veranderen en waar we heel ongezellig van
worden. Daar moeten we mee ophouden, vind
ik. Er is genoeg om wél blij over te zijn. Zelf
kan ik bijvoorbeeld blij worden van kleine
dingetjes. Wanneer de zon schijnt, als mijn
kinderen plezier hebben… Heerlijk toch?”
Hoe meer ze erover nadacht, hoe meer Eva
de website vol goed nieuws een idee vond dat
ze echt niet kon laten liggen. “We hebben
een aantal mensen opgetrommeld om ons
idee verder uit te werken en al snel waren
die net zo enthousiast als wij. Onder hen ook
mijn vriendin Mathilde ter Horst, die het
ontwerp voor de website heeft gemaakt. Dat
is echt prachtig geworden!”
Volgens Eva Boogaard onderscheidt hierwordenweblijvan.nl zich duidelijk van
andere ‘goed nieuws-websites’. “Onze site
wordt gevuld met ingezonden berichten van

bezoekers. Bij de meeste andere sites is dat
niet het geval en plaatst de redactie zelf een
positief krantenbericht of andere positieve
nieuwtjes.”
Op www.hierwordenweblijvan.nl kan iedereen
posten wat hem of haar een goed en positief gevoel geeft. Eva Boogaard: “Dat kan
nieuws in de persoonlijke sfeer zijn, maar ook
ontwikkelingen die goed zijn voor Nederland,
voor het milieu of de wereld in het algemeen. Hoe groot of klein ook: als het nieuws
positief is, hoort het thuis op ons digitale
prikbord. Natuurlijk zien ook wij niet alles
om ons heen door een positieve, roze bril.
Maar we vinden het wel de moeite waard
om mensen de gelegenheid te geven om met
anderen hun enthousiasme of plezier over iets
te delen. Van het kleinste menselijk geluk tot
de grootste politieke gebeurtenis.”
Berichten kunnen online worden gepost op
de website of worden getwitterd (#hwwbv).
De berichten komen echter niet onmiddellijk
online, Eva en Gerben bekijken ze eerst. Eva
Boogaard: “Dat doen we om de website ook
echt dat platform te laten zijn wat we steeds
voor ogen hebben gehad. Drie dingen laten
we bijvoorbeeld niet toe: expliciete aanstootgevendheid, berichten die ten koste gaan van
anderen en reclame. Er zijn natuurlijk wel
grijze gebieden, want als iemand bijvoorbeeld
een eigen bedrijfje is begonnen en daar
superenthousiast over is, is dat natuurlijk bij
uitstek een bericht voor onze website. Net
zoals het bericht dat we zelf online zijn…”

aangemerkt, wordt ook voor de rest van dat
jaar als fiscale partner aangemerkt als hij of
zij het hele jaar op hetzelfde woonadres als
zijn of haar partner staat ingeschreven bij de
gemeente.
Komt u tot de conclusie dat u fiscale partners
bent dan mogen bijvoorbeeld de volgende
inkomsten en aftrekposten naar eigen inzicht
tussen u en uw partner worden verdeeld in
de aangifte inkomstenbelasting: aftrekposten
van de eigen woning, inkomen uit sparen
en beleggen (box 3), betaalde alimentatie,
uitgaven voor levensonderhoud kinderen,
uitgaven voor specifieke zorgkosten, studiekosten en giften. Inkomsten en aftrekposten
die niet tussen fiscale partners verdeeld
mogen worden zijn onder andere: winst uit
onderneming, loon, uitkering, pensioen, bijverdiensten, ontvangen alimentatie, betaalde
lijfrentepremie.
Voor mensen die duurzaam gescheiden leven
zijn de regels met betrekking tot het fiscaal
partnerschap ook gewijzigd. Tot 1 januari
2011 was u geen fiscale partners meer
vanaf het moment dat u duurzaam gescheiden leefde. Dit is vanaf 1 januari 2011
veranderd. Ook als u duurzaam gescheiden
leeft, bent u fiscale partners van elkaar!
Dat blijft het geval tot u aan de volgende 2
voorwaarden voldoet: u hebt een verzoek tot
scheiding of echtscheiding van tafel en bed
ingediend bij de rechter en u staat niet meer
samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de
gemeente.
Als u duurzaam gescheiden leeft en nog fiscale partners bent, kan dit gevolgen hebben
voor het verdelen van bepaalde inkomsten en
aftrekposten, zoals hiervoor reeds aangegeven. Ik wens u veel succes bij het invullen van
uw aangifte.

Mr. Frank H. de Jong
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl
www.edo.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Tekst Peter Schavemaker

Abcoude

Blaasmuziek is Cool

Op zondag 11 maart geeft de
Abcouder Harmonie een scholenconcert. De scholen van Abcoude
en Baambrugge hebben van de harmonie het muziekproject ‘Blaasmuziek is Cool’ voor de groepen 5 t/m
8 aangeboden gekregen. Daarnaast
zijn de kinderen op bezoek geweest
bij de Abcouder Harmonie, waar zij
kennis maakten met verschillende
muziekinstrumenten. Als afsluiting
van het muziekproject geeft de
Abcouder Harmonie een scholenconcert voor alle kinderen van
groep 1 t/m 8. Iedereen is welkom
op zondag 11 maart van 15 tot 16
uur in de grote zaal van het Piet
Mondriaan gebouw. De Abcouder
Harmonie speelt o.a. liedjes van
het muziekproject ‘Blaasmuziek
is Cool’. Kom gezellig luisteren en
meezingen. Na het concert mag je
muziekinstrumenten uitproberen.
Iedereen is welkom, broertjes,
zusjes, vaders, moeders maar ook
opa’s en oma’s. Dit scholenproject is
mogelijk gemaakt door het coöperatieffonds van de Rabobank.
www.abcouderharmonie.nl

Vinkeveen

Margriet de Moor bij
Venen Literair
Venen Literair ontvangt vrijdag 16
maart schrijfster Margriet de Moor.
Zij komt naar De Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen voor een lezing
over eigen werk en zal vragen
beantwoorden en boeken signeren.
Aanvang 20.00 uur. De alleen in
voorverkoop te krijgen toegangskaarten kosten € 7,50 en zijn te
koop bij de Openbare Bibliotheken
in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht,
maar ook bij The Readshop in Vinkeveen en boekhandel Mondria in
Mijdrecht. Aanvang van de verkoop
van de kaarten is vrijdag 2 maart.
Margriet de Moor studeerde aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag piano en solozang. Eind
jaren zeventig studeerde ze kunstgeschiedenis en archeologie aan
de Universiteit van Amsterdam. In
1991 verscheen haar debuutroman
‘Eerst grijs dan wit dan blauw’,
Hiervoor kreeg zij de AKO Literatuurprijs 1992. Andere succesvolle
romans zijn ‘De virtuoos’ uit 1993,
‘Hertog van Egypte’ (1996) en
‘Zee-Binnen’ (1999). Het liefdesverhaal ‘Kreuzersonate’ kwam in
2001 uit. In 2005 zag ‘De verdronkene’ het licht, een verhaal van
twee zussen tegen de achtergrond
van de watersnoodramp 1953.

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Kees Hulst, die te zien is in de toneelbewerking –
door Kees Prins- van Het Diner, naar het succesvolle boek van Herman Koch.

Herman Koch's bestseller Het Diner nu op toneel

“De personages zijn op toneel uitgesprokener dan in het boek”
Het maken en opzetten van de voorstelling was een bijzonder proces voor
jullie acteurs.
“Dit nieuwe stuk is gebaseerd
op een boek, dat maakt het nog
ingewikkelder, ook omdat het boek
–vind ik– zich niet direct leent
voor een voorstelling. We zijn vijf
weken bezig geweest om een stuk
te construeren. Dat heeft de meeste
tijd gekost, niet waar je als acteur
normaal gesproken mee bezighoudt
als je een kant en klare tekst hebt.
We zijn niet bezig geweest met het
vak spelen en regisseren zelf, maar
met het maken van een vehicle,
waarbinnen we dan zouden moeten
ontdekken hoe dat gespeeld moest
worden. Dat is een beetje oneigenlijke manier van doen.”

Het boek leest door de ‘stem’ van een
verteller. Op het toneel moeten de
acteurs, de karakters uit het verhaal
brengen.
“Dat is een van de lastige dingen.
Het boek is vanuit het perspectief
van een ik-figuur geschreven. De
andere clichématige personages
in het boek bestaan eigenlijk al-

leen maar uit een naam, hebben
eigenlijk geen dialoog en worden
kort beschreven. Mijn drie collega acteurs vullen met hun eigen
persoonlijkheid deze personages
in. Jazeker, het is absoluut een
voordeel dat de karakters, via een
gezichtsuitdrukking en reacties,
duidelijker worden hoe ze reageren
op de verschillende dilemma’s uit
het stuk in plaats van de eenzijdige
vertelstem uit het boek. Je hebt als
theaterbezoeker de mogelijkheid
om partij te kiezen, mee te lachen
of aandachtiger te luisteren naar de
dialogen op toneel.”

U speelt Paul, een snel ontvlambare en
vervelende man.
“Het lastige van mijn rol zijn
de innerlijke monologen die nu
uitgesproken moeten worden.
Zijn binnenwereld wordt nu mijn
buitenwereld. Het personage wordt
hierdoor op toneel uitgesprokener,
helderder en onsympathieker dan
in het boek. In het boek kan mijn
karakter lange tijd de schijn ophouden, doordat hij zich niet uitspreekt
over het duivelse dilemma (moord

Immitsj Live met Rattlesnake Shake en Pro Fools
Morgenavond, zaterdag 3 maart
treden de bands Rattlesnake Shake
en Pro Fools op tijdens Immitsj
Live.
Pro Fools is een vierkoppige coverband uit de omgeving Woerden. Ze
spelen nummers van onder andere:
BZB, de Heideroosjes, Golden Earring en AC/DC en daarnaast zoals
ze dat omschrijven: ‘eigen herrie’.
Hun motto luidt: er een feest van
maken met vette alternatieve rock
songs uit de laatste dertig jaar.
Rattlesnake Shake is een oude
bekende binnen Immitsj en zorgt
gegarandeerd voor een groot feest.
Al meer dan 20 jaar houdt de band
een ongekende livereputatie hoog.
Afgelopen jaar werd Rattlesnake
Shake uit 1600 bands door het
Nederlandse publiek uitgeroepen
tot populairste coverband van Ne-

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

derland. De stijl laat zich het beste
omschrijven als ‘Cock Rock’, rock
met ballen dus! Het dak zal kraken
maar niet bezwijken en het publiek
zal met een overgrote glimlach
huiswaarts gaan.
Locatie: Immitsj, Windmolen 75 in
Mijdrecht. Aanvang 21.30 uur en
de entree bedraagt 7 euro. Onder
de 16 jaar heb je geen toegang,
legitimatie verplicht.

V.l.n.r.: Renée Fokker, Lies Visschedijk, Porgy Franssen en Kees Hulst in Het Diner,
naar het boek van Herman Koch. 			
foto ben van duin

op een dakloze vrouw door de twee
zonen van de twee echtparen, red.),
de basis van de voorstelling.”

Het boek is een bestseller, recent zijn
ook de filmrechten verkocht.
“Ik kende het boek al voordat dit
plan voor het toneelstuk bestond.
Daarna heb ik het eigenlijk nooit
meer gelezen. Tijdens de repetities
heb ik er af en toe nog een blik
ingeworpen. Ik heb de voorkeur
gegeven aan de kwaliteit van het

toneelstuk dan aan de overeenkomst van het boek. Het boek
heeft geïnspireerd tot een, in mijn
ogen, goed stuk. Dat is voor mij
voldoende.”

De voorstelling Het Diner is 14 en 15
maart te zien in Schouwburg Amstelveen.
www.schouwburgamstelveen.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

AJOC Festival

Nieuwe bands en Early Bird kaarten
De vrijwilligers van Jongerenvereniging AJOC hebben nieuws; DI-RECT,
2 Brothers on the 4th Floor en Het Goede Doel zijn gestrikt voor een
optreden op het hoofdpodium. 24 Maart start de Early Bird verkoop
van het AJOC Festival dat op 25, 26, 27 en 28 mei in Wilnis plaatsvindt.
Het AJOC Festival 2012 krijgt steeds
meer vorm. Vrijdag 25 mei staat in
het teken van de jaren ’90. Naast
90’s NOW! staat ook 2 Brothers on
the 4th Floor op het podium. ‘Never
alone’, ‘Come take my hand’ en
‘Dreams’, ken je ze nog? Zangeres
DesRay, die onlangs nog schitterde
in twee aflevering van ‘The Winner
Is’ zal samen met rapper D-rock een
nostalgisch optreden verzorgen.
DI-RECT komt alweer voor de zesde
keer de tent op zijn kop zetten en
nummers als ‘This is who we are’
en ‘Just the way I do’ ten gehore
brengen. Deze succesvolle band staat

op zaterdag 26 mei samen met The
Opposites op het podium.
Het Goede Doel is toegevoegd aan
het zondagprogramma. De band van
Henk Westbroek en Henk Temming
gaat dit jaar weer de planken op, en
zal het AJOC Festivalpubliek mee laten zingen met nummers als ‘België’,
‘Nooduitgang’ en ‘Sinterklaas’.
Vanaf 24 maart gaan er Early Bird
tickets in de verkoop via www.ajoc.nl.
Je koopt je kaarten dan zonder
BTW! Houd de site in de gaten voor
actuele informatie over het programma en de kaartverkoop.

DE GROENE VENEN 		
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Door Piet van Buul

Zwapo Blokhutten Mijdrecht

Van tuinkasten tot vakantiebungalows
In april vorig jaar gingen Gerard Zwanink en Björn Posdijk samen van start met hun nieuwe bedrijf Zwapo
Blokhutten, een bedrijf in blokhutten, tuinhuizen, vakantiewoningen en aanverwante artikelen. Daarmee vullen ze het gat op dat was ontstaan door de bedrijfsbeëindiging van Schuurmans Blokhutten, gedurende vele
jaren een gevestigde naam op dit gebied in de regio. Gerard en Björn hebben in het verleden regelmatig voor
dat bedrijf gewerkt, dus ze kennen deze markt.
Gerard Zwanink heeft een timmeren onderhoudsbedrijf in Breukelen
en Björn Posdijk is eigenaar van een
installatiebedrijf in elektra, verwarming en sanitair. Samen brengen ze
dus volop kennis in om hoge kwaliteit te kunnen garanderen. Gerard:
“Het is ook onze bedoeling om sterk
de nadruk te leggen op kwaliteit.
We zijn dealer van een aantal grote
merken op het gebied van blokhutten en tuinhuizen. Sinds kort hebben
we ook het dealerschap van Lagarde, een topmerk onder de blokhutten
in Nederland. De kwaliteit zie je af
aan de gebruikte materialen en aan
de afwerking. Een Lagarde tuinhuis
klopt helemaal.”
In de overdekte showroom aan de
Constructieweg in Mijdrecht is een
fraai overzicht opgesteld van de
mogelijkheden die Zwapo te bieden
heeft. “En het uitgebreide dealerprogramma is op allerlei onderdelen
altijd aan te passen,” zegt Björn. “In
onze showroom krijg je een beeld
van de verschillende mogelijkheden.
Men kan daarbij kiezen uit een
standaarduitvoering, maar daarop
zijn altijd aanpassingen mogelijk al
naar gelang de wensen van de klant.

En mocht men toch liever een heel
eigen ontwerp willen, dan kunnen
we het ook altijd helemaal zelf
maken.”
Van opslagruimte tot verblijfsruimte
Het aanbod van Zwapo Blokhutten
is aanzienlijk ruimer dan de bedrijfsnaam zou doen vermoeden. Gerard:
“Dat loopt van opslagruimte tot verblijfsruimte. Je kunt daarbij denken
aan tuinkasten voor het opbergen
van tuingereedschappen en containerkasten om de vuilcontainers in
weg te zetten. Er zijn tuinschuurtjes,
blokhutten en tuinhuizen in vele
soorten en maten. Maar wanneer
men een plekje op een vakantiepark
heeft en daar een vakantiewoning
of een chalet wil hebben dan kan
men daarvoor ook bij ons terecht. En
uiteraard maken we alles geheel op
maat. Soms moet je wel een speciale oplossing zoeken want niet elke
tuin is precies mooi recht. Het komt
voor dat men iets wil plaatsen op
een plek in de tuin met een schuine
hoek. Dat hoeft geen probleem te
zijn want dan maken we het precies
op de maat die beschikbaar is.”

Wanneer mensen een idee hebben
wat ze willen wordt altijd eerst ter
plekke de situatie bekeken en wordt
de zaak opgemeten. “We maken
dan een ontwerp en leggen dat aan
de klant voor. Uiteraard is ook het
beschikbare budget van de klant een
belangrijke factor. Wanneer we het
over de prijs en het ontwerp eens
zijn gaan we aan de slag. Indien
het, gezien de drassige veengrond
hier in de regio nodig is, maken we
met hardhouten palen een fundering
zodat de blokhut stevig verankerd
komt te staan.”
Alles voor de tuin
Zwapo levert ook houten schuttingen
en tuinafscheidingen, sierhekken en
aanbouwserres. “Steeds meer mensen willen graag optimaal van hun
tuin genieten en zolang de weersomstandigheden dat toelaten ook buiten
verblijven. Daar spelen we op in met
het aanleggen van terrasdekdelen
en buitenparket. We kunnen voor
de kinderen leuke speeltoestellen
leveren en we richten desgewenst
ook een buitenbarbeque of een
buitensauna in.”
In zitcomfort wordt voorzien door

Gerard Zwanink (links) en Björn Posdijk: “Het aanbod is groter dan je zou vermoeden. Het loopt van opslagruimte tot verblijfsruimte. Van kasten voor het opbergen
van tuingereedschap tot vakantiewoningen.		
foto patrick hesse
een ruime collectie tuinmeubelen.
Gerard: “Zo zijn onze Wicker meubelen zeer geschikt voor in de tuin.
Ze zijn onderhoudsvriendelijk en
weerbestendig. Ze zijn gemaakt van
kunststof, gevlochten over een aluminium frame en zijn uv bestendig.
Daarmee is een lange levensduur
gegarandeerd.”
Ook voor Gerard en Björn zijn de milieuvoorschriften maatgevend. “We
werken uiteraard met FSC goedgekeurd hout. Ter wille van de levensduur wordt hout geïmpregneerd en
is er keuze in verschillende kleuren.
Voor het onderhoud leveren wij ook
verschillende soorten beitsen . Deze
zijn ook milieu en onderhoudsvriendelijk en zorgen er voor dat men niet

Oogzorg bij uw opticien

Dankzij een nauwe samenwerking tussen Hans Winter Brillen in Mijdrecht
en Oogziekenhuis Zonnestraal in Hilversum wordt oogheelkundige zorg
dicht bij de mensen gebracht. Hans Winter Brillen beschikt over jarenlange ervaring in het beoordelen van ogen om geschikte brillenglazen en
monturen aan te meten.
terecht kunnen. Zowel onze klanten
als wijzelf zijn zeer tevreden.”
Resultaten doornemen
Na het onderzoek neemt de optometrist de resultaten van het onderzoek met u door en bespreekt of er
een vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Is dat laatste aan de orde,
dan stuurt de optometrist de resultaten van het onderzoek door naar
de huisarts, die uiteindelijk bepaalt
of verder oogheelkundig onderzoek
door een oogarts gewenst is. Tevens
kan de optometrist desgewenst uw
gegevens rechtstreeks, onderbren-

Zwapo Blokhutten is gevestigd aan de
Constructieweg 17 in Mijdrecht. Telefoon 0297 256900. Meer informatie op
www.zwapo.nl. Openingstijden van
dinsdag tot en met vrijdag van 08.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00
tot 17.00 uur. Op maandag is het bedrijf
gesloten.

Improvisatietoneel
voor kinderen

Hans Winter brillen werkt samen met oogziekenhuis Zonnestraal

“Wanneer wij vermoeden dat er
meer met een oog aan de hand is
dan wat met brillenglazen of contactlenzen kan worden verholpen,
verwijzen we naar de huisarts. Die
verricht een eerste oogonderzoek
en verwijst dan, indien nodig, door
naar een oogarts,” verklaart Rolf
Koot van Hans Winter Brillen. “Dat
kan in sommige gevallen een tijdrovend traject zijn. Daarom bieden
wij nu de mogelijkheid van een
specialistisch oogonderzoek bij ons
in de winkel, dat wordt uitgevoerd
door een gediplomeerd optometrist
van Oogziekenhuis Zonnestraal.”
Elke twee weken is de optometrist
aanwezig bij Hans Winter Brillen in
de Lindeboom in Mijdrecht. Vrijdag
9 maart aanstaande is de volgende
sessie. Voor het maken van een
afspraak gelden geen lange wachttijden. Rolf Koot: “Een groot voordeel is dat de optometrist na het
specialistische oogonderzoek direct
uitsluitsel geeft over de gezondheid
van uw ogen. Het scheelt afspraken
en dus tijd. Voor onze klanten is het
een groot voordeel dat ze, dankzij
deze samenwerking, ook voor deze
specialistische onderzoeken bij ons

meer jaarlijks hoeft te beitsen.”
Nu de lente in aantocht is, is er
weer tijd om over de inrichting van
de tuin voor de komende zomer na
te denken. “Een bezoek aan onze
showroom biedt mensen de kans om
zich uitgebreid te laten informeren
over de mogelijkheden,” zeggen
Gerard en Björn.

Rolf Koot: blij met de samenwerking met Oogziekenhuis Zonnestraal
foto patrick hesse

gen bij Oogziekenhuis Zonnestraal,
waardoor deze gegevens direct
beschikbaar zijn voor de oogarts. In
het geval van een spoedindicatie zal
de optometrist rechtstreeks contact
met uw huisarts opnemen en
vragen om een verwijzing richting
oogarts.

Een optometrisch onderzoek bij de
opticien kost 30 euro. Die worden
aan de klant doorberekend, maar
sommige zorgverzekeraars vergoeden dit bezoek aan de optometrist;
raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Hans Winter Brillen, tel. 0297 284479

Aanstaande maandag 5 maart
start een kennismakingscursus
improvisa-tietoneel voor kinderen
uit de groepen 6 t/m 8. Deze vindt
plaats als naschoolse activiteit voor
de kinderen die een basisschool in
Wilnis bezoeken. Er is nog plaats
voor kinderen die in zes lessen de
beginselen van het improviserend
toneelspelen onder de knie willen
krijgen. In deze cursus kun je veel
lachen en plezier maken met elkaar.
Met allerlei leuke opdrachten ga je
als groep, als duo en
solo aan de slag met improvisatietoneel. Leer je creativiteit te
gebruiken en tegelijkertijd ideeën
van elkaar aannemen: dat is de grote
uitdaging bij improvisatietoneel! De
lessen vinden plaats op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in OBS
de Willispoort in Wilnis. Kijk op
www.despeltuin.nl.

10		

DE GROENE VENEN

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Vinkevener Bert Spaargaren werkt als vrijwilliger in het cavaleriemuseum:

“Als je zo’n tank ziet rijden,
dan krijg je als techneut kippenvel”
In het Cavaleriemuseum in Amersfoort kijk je je ogen uit. In het Sint Jorisgebouw worden onder meer
uniformen, handvuurwapens,zilveren voorwerpen en schilderijen geëxposeerd. Het Landsverkgebouw staat
vol met imposante tanks, pantserwagens en radioapparatuur en ook op het buitenterrein is her en der een
legertank te bekijken. Allemaal indrukwekkende onderdelen, maar voor de 68-jarige Bert Spaargaren gaat
het vooral om één plek: de werkplaats waar de techneut elke dinsdag als vrijwilliger met de legertanks aan
de slag gaat. Bert: “Het is een stukje rijden van mijn woonplaats Vinkeveen naar Amersfoort en weer terug,
maar voor deze hobby neem ik dat wel voor lief.”
Bert heeft vrijwel zijn gehele loopbaan bij Renault gewerkt. Maar liefst
veertig jaar profiteerde de Franse
automaatschappij van zijn diensten.
Bert: “Daarbij was ik altijd actief in
de technische dienst, eerst bij een
dealer, later bij de importeur. Toen ik
drie jaar geleden met pensioen ging,
wist ik al dat daarmee de liefde voor
de techniek niet zou stoppen. Dat
bleek te kloppen, want ook nu ben ik
nog veel met techniek bezig. Ik rijd
al vanaf mijn achttiende motor en
mag nu ook graag aan mijn motor
sleutelen. En als de vaatwasser of de
wasmachine mankementen vertoont,
dan probeer ik die eerst zelf te repareren. Ook gaf ik een tijdje les op een
ROC waarbij ik de jongens en meiden
probeerde te interesseren in de
techniek, maar het meest technische
dat ik nu doe is toch wel het sleutelen
aan legertanks. Een oud-collega van
Renault werkte al als vrijwilliger
bij dit museum en toen hij daarover
vertelde, raakte ik enthousiast. Ik ben
er eens gaan kijken en al snel bleek
dat ze nog wel wat mensen met kennis van techniek konden gebruiken.
Zo ben ik erin gerold. Een mooie
uitdaging voor iemand als ik die alles
met een motor en wielen ontzettend
interessant vindt. Nu ben ik één van
de ongeveer tien vrijwilligers op de

werkplaats van het museum. We
hebben allemaal verschillende achtergronden qua arbeidsverleden en
de één is handiger met de handen en
de ander met de technische kennis,
maar uiteindelijk hebben we allemaal
één ding gemeen: de liefde voor de
techniek. Want zo’n tank is toch wel
een echt stukje techniek.”
Tanks en Pantserwagens
Bij het museum worden alleen legertanks en voertuigen opgeknapt die tot
de Nederlandse Cavalerie behoren.
Niet alle tanks en voertuigen zijn in
Nederland gebouwd, zo komt er ook
een groot aantal uit het Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Canada en de
Verenigde Staten, maar alle voertuigen zijn door Nederland gekocht en
gebruikt. Het eerste project waaraan
Bert meewerkte was de restauratie
van een Landsverk uit 1938 Bert legt
uit: “Deze pantserwagen heeft de
speciale eigenschappen dat er zich
twee stuurcabines in het voertuig
bevinden én dat deze even hard
achteruit als vooruit kan rijden. Het
idee was dat de ene bestuurder naar
voren reed en de kogels afschoot.
Daarna nam de andere bestuurder
aan de achterzijde van het voertuig
het stuur over en reed dan snel terug
zonder te hoeven keren. Het opknap-

pen van deze pantserwagen was een
mooi project waarbij we financiële
steun kregen van een donateur. Toen
het project af was gingen we met
de donateur- oud-militair en inmiddels al boven de 90 jaar oud - een
rondje over de Vlasakkers. Je zag
hem genieten! Van deze pantserwagens bestaan er nog vijf over de hele
wereld en dit is waarschijnlijk de
enige die weer rijdt.” De laatste twee
jaar werkt Bert aan een Staghound.
Bert: “Dit project heb ik samen met
één andere vrijwilliger opgepakt. De
pantserwagen rijdt inmiddels weer
en nu zijn we bezig met de laatste
mankementjes. Het was een hele
klus, want het motorische gedeelte
moest volledig opnieuw in elkaar gezet worden. Een bouwpakket zonder
handleiding. Anders dan met de auto’s
van tegenwoordig is er geen elektronica toegepast, maar veel hydraulische of pneumatische technieken, dus
door olie of luchtdruk aangestuurd.
Dat zijn hele andere technieken, maar
doordat ik al langer in het technische
vak zit, was het mij gelukkig niet
helemaal onbekend. Ik ben blij dat
ook deze pantserwagen nu ergens op
begint te lijken, maar eigenlijk is een
voertuig nooit af. Elke keer als er een
proefrit gemaakt wordt, kom je toch
weer wat tegen. Daarnaast moeten de

Bert Spaargaren voelt zich helemaal in zijn element, temidden van de tanks en
pantserwagens					
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voertuigen natuurlijk ook altijd goed
onderhouden worden.” Met een knipoog: “Zo houden ze ons van de straat.”
Nostalgie
De tank is voor Bert een stukje
nostalgie. Bert: “De tank herinnert
mij aan de diensttijd waar ik met
gemengde gevoelens aan terug denk.
Zelf ben ik 22 maanden in dienst
geweest. Ik begon met een opleiding
van zes maanden waarbij ik getraind
werd in onder meer schieten en marcheren. Daarna ging ik de technische
kant op en werd ik verantwoordelijk
voor het onderhoud van het wagenpark. Het militair zijn trok mij
absoluut niet, maar de techniek wel.
Logisch want ik ben geen militair,
ik ben een techneut. Toch is het niet
helemaal hetzelfde als toen. In dienst
sleutelde ik aan wielvoertuigen, nu
zit ik dus in de kolossale cavalerie.
Bovendien doe ik het nu als vrijwilliger, er is geen ‘moeten’ meer en dat
werkt een stuk prettiger.” Zo nu en
dan wordt er ook met de voertuigen
gereden, als onderdeel van het on-

derhoud, maar ook met festiviteiten.
Zo is er in mei een parade in 't Gooi
en houdt het museum in oktober een
vriendendag waarbij de tanks van stal
gaan en de bezoeker in de gelegenheid wordt gesteld met een tank
mee te rijden. Vorig jaren waren er
op die dag meer dan 800 bezoekers.
Bert: “Bij zulke evenementen zie je
hoeveel belangstelling er nog voor de
voertuigen is. Zelf vind ik het ook nog
altijd erg indrukwekkend. Zeker als
je je bedenkt dat de Centurion tank
van 51 ton minimaal 10 liter benzine
gebruikt voor het afleggen van 1
kilometer. Zo kolossaal is het. Bij het
zien van zo’n tank, krijg je zeker als
techneut kippenvel. Dan ben ik trots
dat ik daaraan mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

Wilt u het Cavaleriemuseum eens bezoeken? U vindt het museum op het terrein
van de Bernhardkazerne aan de Barchman Wuytierslaan 198 in Amersfoort.
Meer informatie over openingstijden en
toegangsprijzen vindt u op
www.cavaleriemuseum.nl.

W. Kool Grondverzet BV bestaat tien jaar

“Voor elk grondprobleem hebben we een oplossing”
Tien jaar geleden begon de toen negentienjarige Wouter Kool uit Wilnis
zijn eigen bedrijf: W. Kool Grondverzet BV. Inmiddels heeft hij een tiental
medewerkers in dienst en een groot aantal opdrachten uitgevoerd.
door anja verbiest

Vanaf zijn jongste jaren was Wouter
Kool (nu 29) al gefascineerd door
kranen en graafwerk. Niet zo
vreemd natuurlijk, als je vader en
opa allebei sinds jaar en dag in het
bagger- en grondwerk zitten. Dat hij
later zelf - na de technische school
en een machinistenopleiding - eveneens in die branche werkzaam zou
zijn, lag dan ook voor de hand.
“Ik ben er vanzelf ingerold, ik vond
het altijd al mooi werk wat mijn
vader en opa deden. Net zoals mijn
broer Martin. Dus toen mijn vader,
eigenaar van Heibedrijf M. Kool BV
en Alpha Bagger- en Gronddepot,
voorstelde dat ieder van ons een
tak van zijn bedrijf zou voortzetten, vonden we dat een prima idee.
Ik voelde het meeste voor het
grondwerk, Martin is verdergegaan

foto patrick hesse

met het heibedrijf en de funderingstechnieken.”
Twee op elkaar gestapelde portakabins achter het adres Bovendijk
16 vormen het ‘zenuwcentrum’ van
het grondverzetbedrijf van Wouter
Kool. Ze staan vlakbij het Golfpark
Wilnis, de baan die ruim vijfentwintig jaar geleden is aangelegd op het
terrein van de voormalige vuilnisbelt van Kools opa. En vanachter
zijn bureau kijkt hij op de baggerdepots die zijn vader ooit maakte
en die zo belangrijk zijn voor een
goede bewerking van de diverse
soorten grond. Wouter Kool: “Wij
zijn niet alleen gespecialiseerd in
grondtransport en grondsanering,
maar ook in het uitgraven van
kelders en de in- en verkoop van

zogenoemde aanvulgrond voor
bijvoorbeeld tuinen of bouwprojecten. Daarnaast verrichten we
ook sloopwerk, verhuren we onze
machines en doen we loonwerk.
Heel divers dus.”
Op dit moment is W. Kool Grondverzet niet alleen betrokken bij de
dijkverzwaring in De Hoef, maar
ook bij een groot grondsaneringsproject in Hazerswoude en, samen
met zijn broer, bij werkzaamheden
bij het Muiderslot.
Wouter Kool: “Tot begin vorig jaar
waren we ook nog druk bezig met
de uitbreiding van de golfbaan van
negen holes naar achttien holes,
een prachtig karwei! Zeker ook
vanwege onze familiegeschiedenis.”
Sinds 2002, toen hij startte met
de aankoop van een graafmachine
met lange giek, is zijn onderneming
volgens Wouter Kool uitgegroeid tot
een bedrijf dat elke civieltechnische
uitdaging aankan. “Voor elk grond-

probleem hebben we wel een oplossing. En, heel belangrijk in deze tijd
dat je aan allerlei regels moet voldoen: wij beschikken daarvoor over
zowel VCA-, ISO-9001- en BRL7000-certificaten. Die onderstrepen dat we kwalitatief goed werk
leveren. Natuurlijk houden we ook
alle nieuwe voorschriften scherp

in de gaten en zorgt het hele team
ervoor om de vakkennis op peil te
houden. Maar we doen niets zonder
het uitgebreide machinepark waarover we de afgelopen tien jaar de
beschikking hebben gekregen. Echt
materieel waar we trots op zijn en
dat elke klus in ons vakgebied snel
kan klaren!”

DE GROENE VENEN 		
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De Club van…

Door Piet van Buul

Coby van de Westeringh en Riet Zeeman

Zorg voor het leven
De Nederlandse Patiënten Vereniging is een algemeen christelijke, landelijk werkzame organisatie die zich
inzet voor de zorg voor het leven. Het motto van de vereniging is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ze doen dat vanuit bijbels perspectief. Dat betekent dat de NPV zich bezighoudt met ethische kwesties als abortus en euthanasie. Onderzoek, voorlichting
en beleidsbeïnvloeding zijn daarbij de instrumenten. Vrijwilligers zetten zich in voor praktische thuishulp.
“Die hulp richt zich vooral op de ondersteuning van de mantelzorgers in de omgeving van patiënten of mensen die om andere redenen hulp nodig hebben,” zeggen Coby van de Westeringh en Riet Zeeman.
“De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is ontstaan vanuit de
christelijke kerken, ten tijde van de
discussie over de abortuswetgeving,”
zegt Coby van de Westeringh. Zij is
bestuurslid van de afdeling De Ronde
Venen. “Vanuit die achtergrond zijn
thema’s als abortus en euthanasie
belangrijke punten in het beleid
van de NVP. Er wordt voorlichting
gegeven en er wordt gewerkt aan
beleidsbeïnvloeding. De NVP heeft
ook een landelijk consultatiepunt
waar men vierentwintig uur per dag
terecht kan met vragen over ethische
kwesties. Maar we staan mensen ook
bij wanneer er problemen ontstaan
tussen de patiënt en zijn verzorgers
en de behandelende medici en proberen in zulke situaties te bemiddelen.
De NVP is een brede organisatie die
zich niet beperkt tot de belangen van
patiënten met één bepaalde ziekte.
In die zin is de naam wellicht een
beetje verwarrend. Men kan dus ook
lid worden wanneer men gezond is,
maar betrokken is bij de zorg voor
patiënten in de familie of de naaste
omgeving. De NVP heeft ongeveer
66.000 leden. Die zijn ingedeeld in
afdelingen waar men zich vooral
bezig houdt met de directe belangenbehartiging. De vrijwillige thuishulp
neemt daarbij een centrale plaats in.”

Huishulp
“We zijn ongeveer twaalf jaar geleden met de thuishulp begonnen,”
zegt Riet Zeeman, lid van het afdelingsbestuur en coördinatrice voor de
thuishulpactiviteiten van de afdeling.
“Onze thuiszorg richt zich vooral op
de ondersteuning van de mantelzorgers in brede zin en de steun aan
patiënten. Dat kan zijn in de vorm
van een regelmatig huisbezoek aan
mensen die weinig contacten hebben.
We geven daarbij ook praktische
hulp. Indien nodig doen onze vrijwilligers wel eens een boodschapje.
Maar het gaat vaak om oppassen bij
een zieke, een oudere of een gehandicapte, zodat de vaste verzorger even
wat anders kan doen. In onze afdeling is er ook veel vraag naar vervoer.
We hebben vrijwilligers die patiënten
vervoeren naar de dokter of naar
het ziekenhuis. We kunnen hiervoor
een beroep doen op een zestal vaste
chauffeurs. Deze vrijwilligers gaan
mee naar de dokter of het ziekenhuis en wachten op de patiënt totdat
die weer naar huis kan. Het sociale
aspect is dus ook heel belangrijk.”
Grote hulpvraag
Het belang van de thuishulp blijkt
ook uit het aantal hulpvragen die bij
de afdeling binnen komt. “En dat

zal alleen maar toenemen,” denken
Coby en Riet. “De bezuinigingen in
de gezondheidszorg leiden er toe dat
de mensen steeds meer op zichzelf
en op hun naaste familie en vrienden
zijn aangewezen. Dat betekent ook
dat de vraag naar ondersteuning
door vrijwilligers zal toenemen.
We hebben in het afgelopen jaar in
totaal 1635 uren hulp verleend. We
beschikken gelukkig over een vaste
groep van zo’n vijfendertig vrijwilligers. De meeste hulpvragen komen
bij ons binnen via de Servicepunten
van de gemeente of vanuit de kerken.
Wij gaan niet zelf actief op zoek naar
mensen die mogelijk onze hulp zouden kunnen gebruiken. Wanneer men
een beroep op ons wil doen zal men
zelf om hulp moeten vragen. Er zijn
op lokaal niveau meer organisaties
die zich met vergelijkbare hulpverlening bezig houden. We werken dan
ook samen of hebben overleg met De
Baat, het Nederlandse Rode Kruis, de
Zonnebloem en anderen. Het is goed
dat we elkaar niet gaan beconcurreren maar dat er enige afstemming
is zodat iedereen, die dat nodig heeft,
ook op de gepaste hulp kan rekenen.”
Actieve afdeling
Naast de één op één hulpverlening
heeft de afdeling van tijd tot tijd ook

Head Pro Jacques Balvert:

Golfpark Wilnis is klaar voor het nieuwe golfseizoen
Nu het voorjaar nadert, breekt voor velen het golfseizoen weer aan. Uiteraard zijn er ‘die-hards’ die ook in de winter een baantje lopen, maar het gros van de golfers beoefent de sport het liefst onder gunstige weersomstandigheden. Velen van hen spelen op Golfpark Wilnis, dat sinds vorig jaar is uitgebreid naar een volwaardige 18-holes
wedstrijdbaan. Ook is er een 9-holes oefenbaan en een driving range. Jacques Balvert is al ruim 23 jaar golfdocent (Head Pro, in golfjargon). De opening van het seizoen betekent voor hem weer een volle lesagenda.“Dat
zijn deels beginners, die de sport onder de knie willen krijgen, maar ook veel gevorderden nemen vaak na de
winterstop weer een paar lessen om hun slag te verbeteren.”
tekst en foto's rob isaacs

Het aantal golfers in Nederland
neemt al een aantal jaren explosief
toe en golf is dan ook een van de
snelst groeiende sporten in Nederland. Met circa 300.000 beoefenaars
is het momenteel de derde sport van
ons land. De langverwachte uitbreiding van Golfpark Wilnis naar 18
holes betekende dan ook een flinke
ledenaanwas voor Golfclub Veldzijde,
de golfvereniging die gebruik maakt
van de banen van Golfpark Wilnis.
Momenteel telt de 'grote baan' zo’n
650 leden, de par-3 baan ca. 350.
Jacques Balvert (foto links) verzorgt
samen met zijn collega Jeroen Posthuma de golflessen. “Les nemen
kan bij ons zowel individueel als in
groepsverband en we hebben in de
zomermaanden ‘s avonds inlooplessen
voor beginners en gevorderden. Ook

zijn er speciale lessen voor de jeugd.
Na een aantal lessen krijg je van
ons een zogeheten baanpermissie,
waarmee je zelfstandig kunt oefenen
en spelen op de 9-holes par-3 baan.
Voor velen is het doel echter de grote
baan, of het spelen op andere golfbanen in Nederland. Daarvoor moet je
eerst je GVB halen,” aldus Jacques.
Het GVB, oftewel Golfvaardigheidsbewijs, is een bewijs dat men aan
de elementaire eisen van het golfen
voldoet, en daarmee de basisprincipes
van het spel beheerst. Voor het GVB
dient een examen te worden afgelegd. Golfpark Wilnis is één van de officiële locaties waar examens worden
afgenomen. Tussen begin april en eind
oktober worden maandelijks examens
afgenomen. Jacques vindt het belangrijk dan mensen niet alleen spelen
om het GVB te behalen: “Je bent
minimaal een half jaar bezig om je

Bestuurslid Coby van de Westeringh: “Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg
zijn mensen steeds meer op zichzelf en op hun naaste familie en vrienden aangewezen. Daardoor neemt ook de vraag naar ondersteuning door vrijwilligers toe.”		
foto patrick hesse
						
gezamenlijke activiteiten. Coby: “Ter
ondersteuning van de vrijwilligers
hebben we regelmatig vrijwilligersoverleg. En we doen ook leuke
dingen met elkaar. Twee keer per
jaar een gezellige koffieochtend of
een attentie met kerst. Elk jaar is er
een jaarvergadering van de afdeling.
Dit jaar is dat op woensdag 28 maart
aanstaande om 20.00 in gebouw
Irene in de Kerkstraat 9 in Mijdrecht.
Dan zal dominee Harry Tacken spreken over ‘psychisch lijden en zingeving
en hoe dat samen gaat’.”
Een bijzondere activiteit is de jaarlijkse vrijwilligersactiedag. Riet: “We
hebben dat nu al vijf keer gedaan en
dat is heel erg leuk om te doen. Het
komt er op neer dat we de bewoners
van een bejaardenhuis of verzorgingstehuis in de gelegenheid stellen
om een speciale wens in vervulling
te laten gaan. Dat kan van alles zijn
zoals een bezoekje aan een museum
of de dierentuin. Maar het kan ook

GVB te halen en je moet het spelletje
natuurlijk ook leuk vinden. We krijgen
veel mensen die al eens een golfclinic
hebben meegemaakt en graag verder
willen, maar niet precies weten hoe.
Voor die groep is er nu een interessante aanbieding.” Hij doelt op het
aanbod van 10 golflessen + een half
setje golfclubs + jaarlidmaatschap
van de 9-holes par 3 baan, totaal voor
750 euro; een scherp aanbod, dat
mogelijk is doordat veel leden van de
par-3 baan zijn ‘doorgeschoven’ naar
de 18-holes wedstrijdbaan.”
Behalve de privé- en groepslessen kan
men op Golfpark Wilnis ook terecht
voor bedrijfsarrangementen, vanaf
een clinic voor beginners tot en met
een complete bedrijfsgolfdag inclusief
catering en entertainment, of een familiegolfdag. Bovendien beschikt Golfpark
Wilnis over een professionele golfshop.
Jarenlang werd die door Jacques
gerund. “Als ik dan aan het lesgeven
was, was de winkel dicht. Dat bleek
niet handig. Nu is de winkel doorlopend
geopend, waarbij ik zelf nog wel de
verkoop van clubs, tassen en karren
doe. Dat zijn tenslotte zaken waarbij
persoonlijk advies komt kijken.”
Activiteiten
Over anderhalve week vertrekt
Jacques met een ploegje golfers naar
Portugal. “Jaarlijks organiseer ik een

een bezoek aan een familielid zijn of
een middag winkelen in een winkelcentrum. We hebben daarvoor
een flinke groep vrijwilligers nodig,
die vanaf 13.00 uur tot in de avond
beschikbaar zijn. De actiedag is dit
jaar op 19 april aanstaande. We
vertrekken om 13.00 uur, komen om
17.30 bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd en daarna brengen we
de deelnemers weer naar huis. Tot
nu toe hebben we elk jaar bewoners
van één van de verzorgingstehuizen
gevraagd. Dit jaar gaan we op stap
met bewoners van woonzorgcomplex
De Heuvelink in Vinkeveen. Indien
er nog vrijwilligers zijn die wel mee
willen doen kunnen ze zich nog tot 19
maart aanstaande melden.”

Meer informatie over de Nederlandse
Patiënten Vereniging en over de afdeling
De Ronde Venen is te vinden op
www.npvzorg.nl/de-ronde-venen.

golfreis; al een aantal jaren bezoeken
we de Algarve. ’s Ochtends geef ik les;
’s middags kan men vrij spelen.” Het
is één van de activiteiten op Golfpark
Wilnis dit voorjaar. Zo is er op 21
april aanstaande weer een open dag,
waarbij belangstellenden welkom zijn
en bij Jacques en Jeroen een clinic
kunnen volgen. Binnenkort zijn er
ook weer demodagen, waar belangstellenden clubs van diverse leveranciers kunnen uitproberen. Zo is er op
6 april een demo van Cobra.
Speciaal voor werkende vrouwen is
de Friday Morning Ladies ontwikkeld, waarbij men wekelijks 9 holes
op de par-3 baan loopt. Wie een keer
deelneemt, mag de week erna een
introducé(e) meenemen.

Jacques Balvert is te bereiken op tel.
06-44332788 (laat uw tel.nr achter en
u wordt teruggebeld) of per e-mail
ja.balvert@hetnet.nl. Zie ook:
www.golfparkwilnis.nl
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Ruijgrok Makelaars
adviseert: laat de WOZ
niet overwaarderen

DE GROENE VENEN

De keuze van...

Boeken tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1
Woningbezitters krijgen er jaarlijks
mee te maken; de WOZ-beschikking.
Op basis van de WOZ-waarde van de
woning betaalt men veel zakelijkeen gemeentelijke lasten, en sinds
kort ook veel belastingen! Voor uw
portemonnee is het van groot belang
dat de WOZ-waarde klopt!
WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De Wet WOZ wordt uitgevoerd door de gemeenten. Aan de
hand van taxatie wordt deze waarde
bepaald. Het is uiteraard niet mogelijk om iedere woning afzonderlijk te
taxeren. Verspreid door de gemeente
bezoeken taxateurs woningen die
representatief zijn voor een bepaalde
categorie woningen. De waarde die
men terugvindt op de WOZ-beschikking, is de waarde van de woning op
1 januari van het voorafgaande jaar.
Door de vertraging van een jaar kan
de WOZ-waarde dus hoger uitvallen
dan de economische waarde van de
woning op dit moment. Waterschapslasten, gemeentelijke belastingen,
inkomstenbelasting en (eventuele)
schenk- en erfbelasting zijn onder
andere afhankelijk van de hoogte van
de WOZ-waarde. Door bezwaar aan
te tekenen tegen de WOZ-beschikking kunt u zichzelf enkele tientallen tot honderden euro’s belasting
besparen. Let op! U dient binnen
zes weken na dagtekening van de
beschikking bezwaar te maken. Maar
ook als de bezwaartermijn verlopen
is, kan er aanleiding zijn om toch een
herziening aan te vragen.
Twijfelt u over de WOZ-beschikking
die u van de gemeente heeft ontvangen? Ruijgrok Makelaars adviseert
graag en voert desgewenst een
taxatie uit. www.ruijgrok.nl
tel. 0297-283375.

...Arthur J. Anders
Titel: Taal is zeg maar echt
mijn ding
Auteur: Pauline Cornelisse
‘Gedeelde smart is halve smart’.
Bekend spreekwoord. Maar
hoe zit het dan met 'plezier'?
Als je dat graag wilt delen? Dat
moet dan toch zeker dubbel
plezier opleveren! Nou, dat heb
ik beleefd aan het ontzettend
geestige en inspirerende boekje
van Pauline Cornelisse.
Ruim 200 pagina's met korte,
leuke en lachwekkende anekdotes over de verscheidenheid van
‘ons’ gebruik der Nederlandse
taal. Over vervorming van van
doodnormale woorden, die haast
ongemerkt ons taalgebruik zijn
binnen geslopen. een boekje,
waarin je vele van je vrienden en
kennissen en als je eerlijk bent
ook jezelf "herkent" via haar
spitse beschrijvingen, die dus
de lachspieren flink aan 't werk
zetten. en da's nooit weg in een
tijd, waarin we worden overladen
met crisis op crisis.

De door dhr. Anders ingeleverde,
zeer vermakelijke column is helaas
te lang om volledig te plaatsen.
U vindt de complete tekst op de
website:
www.boekhandelmondria.nl.

IVN-lezing over
natuurfotografie
Op dinsdag 6 maart organiseert
IVN afdeling De Ronde Venen een
inspirerende lezing over natuurfotografie in NME-centrum De Woudreus
in Wilnis. Vogel- en natuurfotografie
is populair. Voor geslaagde foto's heb
je geen exotische natuur of soorten
nodig. Maar wel goede apparatuur,
inzicht in composities, veldkennis van
planten en dieren en het allerbelangrijkste: fantasie. Ook is het belangrijk
te weten hoe je de dieren het beste
benadert. Om mensen hiermee op weg
te helpen hebben Edo van Uchelen
en Bart Siebelink, allebei bioloog én
natuurfotograaf, hierover het Handboek Natuurfotografie geschreven.
Op 6 maart houdt Edo van Uchelen
een lezing over dit onderwerp met
uiteraard veel aansprekende foto’s. U
kunt op deze avond ook het handboek
aanschaffen. Daarnaast is er een
kleine expositie van de fotowerkgroep
van het IVN. Aanvang 20 uur. Toegang
gratis. Aanmelden is niet nodig. Meer
informatie: tel. 0172-407054.

Fijne hobby
Ik lig op dit moment op de bank na
te genieten van onze eerste proefpanel avond! Wij hebben deze avond
georganiseerd vanwege één reden
en dat is dat wij dit jaar met onze
wijn inkoop eens een andere weg in
willen slaan.
Elke week komt er wel een leverancier die ons wil verrassen met
een mooie doos wijn, gewoon even
om te proeven. Heel lief, maar wij

Hou me vast 		
Hans Munstermann
Schitterende liefdesroman van
de meester
van de
emotie. De
jonge studente Zelda
is gefascineerd door
een van
haar docenten, die zijn privézaken angstvallig
geheimhoudt. Tijdens een etentje
licht hij toch een tipje van de sluier
op: er is een grote liefde in zijn
leven. Zelda rust niet voordat ze
het hele verhaal boven tafel heeft.
Met grote gevolgen voor haarzelf.
Het psychologische spel waarin
Zelda's lot bezegeld wordt, laat bij
de lezer een diepe indruk achter.
Off the record Hans Münstermann
is in zijn romans altijd op zoek
naar de juiste woorden om zo dicht
mogelijk bij emoties te komen. Zo
ook in 'Hou me vast'.

2

Blindgangers 		
Joke J. Hermsen
De winter
begint
vroeg. Dat
besef dringt
onvermijdelijk door tot
een gezelschap oude
vrienden
dat met
verschillende auto's in de vrijdagavondfiles
door sneeuwbuien vanuit Amsterdam op weg is naar het Drentse
buitenhuisje van een van hen. Ze
heben elkaar op de universiteit
leren kennen in het genootschap
Nil desperandum en vieren dit
weekend hun 25-jarige reunie.
Ze zijn gertrouwd of al dan niet

in harmonie gescheiden, ze zijn
ongehuwd maar niet kinderloos, of
kinderloos maar niet alleenstaand,
of zelfs van twee walletjes etend.
Vermoeid en vertraagd bereikt
de hele club, inclusief meegekomen kroost en oude aanhang, de
avondlijke bestemming. Het feest
kan beginnen.

3

Spring 			
Hella de Jonge
'Spring' is
het verhaal
over de
inspirerende band
tussen
twee kunstenaars,
over de
houdbaarheid van
vriendschappen, de ontdekking van het
oorlogsgeheim van haar tante en
haar gevecht tegen een chronische
immuunziekte. Een openhartig
boek over liefde en vrijheid.

4

Geluk is een jurk 		
Cecile Narinx
Vijftien
jaar geleden begon
ze op de
redactie
van de Nederlandse
ELLE;
inmiddels geldt
Cécile
Narinx, die niet terugschrikt voor
hakken van 15 centimeter, als een
van de mode-iconen van het land.
In 'Geluk is een jurk' biedt ze
ons een vrolijke blik achter de
schermen van de internationale
modewereld. Zo spreekt ze het
orakel Lagerfeld en het echtpaar
Beckham en ondervindt ze bij Jan
Taminiau de weelde van couture
aan den lijve. Daarnaast brengt ze
odes aan smaakbepalers als Carine
Roitfeld en Suzy Menkes, maar
ook aan evergreens als de LBD, Le
Smoking en het Chanel-jasje.

krijgen die wijn eigenlijk nooit op en
dat is natuurlijk hartstikke zonde!
Op een avond keken manlief en ik
naar het aanrechtblad in de winkel,
dat volbezaaid stond met proefflessen en toen kregen we een lumineus
idee (al zeggen we het zelf) we
gaan de flessen proeven met de
wijnliefhebbers die al een hele tijd
hun flesjes wijn bij ons halen. Wij
kunnen namelijk wel voor een groot
deel bepalen wat we in de winkel
neerzetten, maar het is natuurlijk
ook mooi meegenomen dat het lekker gevonden wordt.

wijnen oplevert.

Woensdag jl. was de eerste editie
met een bescheiden tiental wijnliefhebbers. Aan de flessen die wij
opgestuurd hadden gekregen was
al te zien dat frisse, fruitige wijnen
dit voorjaar de trend worden. Veel
Sauvignon Blancs en opvallend veel
Merlot wijnen. Ook Chardonnays
waren goed vertegenwoordigd, niet
gerijpt op hout wat mooie frisse

De meest verrassende wijn vond
ik persoonlijk de Chenin Blanc,
een wijn die in Zuid-Afrika bekend
staat als de Droë Steen. Deze druif
geeft vaak een mooie strak droge
witte wijn, maar omdat hij heel veel
tropische aroma’s heeft, voeren de
fruitige tonen toch de boventoon en
dat is heel prettig drinken kan ik
u zeggen. Niet iedereen kon deze

Op zo’n avond willen wij graag te
weten komen wat ‘de klant’ lekker
vindt en wat niet. Opvallend was ook
dat (bijna) iedereen heel eensgezind
met elkaar was en zo kwam er één
grote winnaar uit de bus: het wijnhuis Spier uit Zuid-Afrika.
Spier Estates ligt in het mooie Stellenbosch en produceert een aantal
hele mooie cepage wijnen, dit wil
zeggen dat de wijn altijd van één
druif gemaakt wordt en niet geblend
wordt met andere druiven.

Met aanstekelijk enthousiasme en
kennis van zaken laat Narinx zien
dat kleren wel degelijk de man
en vrouw maken, en zelfs levens
kunnen veranderen. Geluk is een
jurk bewijst dat mode niemand
onberoerd laat.

5

De ontknoping 		
Vasco van der Boon en
Gerben van der Marel

Onthullend vervolg op de bestseller
'De vastgoedfraude'. Een fraude
van ongekende omvang komt eind
2007 in de vastgoedwereld aan het
licht. Topbedrijven als Philips en
Bouwfonds blijken te zijn bestolen
door de eigen directeuren. Na
blootlegging van de schokkende
feiten volgt een monsterproces zeer binnenkort doet de rechter
uitspraak. Vasco van der Boon en
Gerben van der Marel, auteurs van
de bestseller 'De vastgoedfraude',
gaan in 'De ontknoping' op zoek
naar de motieven van deze ogenschijnlijk keurige zakenmannen.
Omkoper Jan van Vlijmen, mental
coach Nico Vijsma en bovenbaas
Cees Hakstege vertellen over
macht, de ongekende liefde voor
geld en de dubbele moraal in het
zakenleven. De auteurs hebben
naast de hoofdverdachten tientallen betrokkenen gesproken, en
woonden het hele proces bij, dat
ook uitgebreid in het boek aan bod
komt.

Chenin Blanc waarderen, het is
namelijk een zeer uitgesproken
druifsoort. Gelukkig waren er ook
andere soorten goed vertegenwoordigd en deze werden ook zeer
geschikt bevonden!
Niet is leuker dan een avondje
ouwenelen over wijn! De een vindt
dit, de ander vind dat, maar over één
ding waren we het eens: wijn als
hobby, is zo ontzettend fijn!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

foto's patrick hesse

Salade is zó 2012!
De ijskoude grip van ‘s winters knokige vingers verzwakt en de lucht
vult zich langzaam met het parfum van de lente, de prachtigste
dochter van vadertje tijd. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik
ben echt toe aan wat lichte maaltijden. Deze winter is mijn kleding
zeker één maat gekrompen en ik moet nodig wat van dat gewicht
wat ik tijdens m’n winterslaap ben aangekomen, kwijt raken. Als je
denkt dat dit betekent dat ik twee maanden lang toast en Hütekäse
ga eten, dan zit je er goed naast. Lijnen staat niet synoniem met
gevangenisvoedsel en water. We hebben gewoon een andere aanpak
en wat creativiteit nodig en bingo! Althans, dat hoop ik …

Goji bessen
Ook wel boksdoorn genoemd, worden veelal uit
China geïmporteerd. Het zijn zachte, rode bessen
die voor het vervoer gedroogd worden. Goji bessen
bevatten hoge concentraties antioxidanten en vitamine C en worden over het algemeen beschreven als
supervruchten. De kwaliteit kan nogal variëren. Kan
ook bij het bakken of als thee gebruikt worden.

Cashewnoten
Cashewnoten bevatten veel niacine, oftewel vitamine B3. Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.
Van cashewnoten is bewezen dat ze bijdragen in de
behandeling van depressies of zenuwstoornissen.
Medjool
Dadels bevatten veel tannine, zuiveren de darmen en
werken matig laxerend. Altijd handig om te weten,
nietwaar?

pt
e
c
e
r
s
’
David

In feite bevinden we ons nog in de winter en kunnen we pas over
zo’n maand of twee weer een verscheidenheid aan verse biologische producten kopen. We moeten daarom op een creatieve manier
omgaan met de dingen die we wel hebben. De meesten van jullie
weten dat er meer vitamines in lokale biologische groente zit, dan in
een twee weken oud geïmporteerd product. Voor onderstaand recept
heb ik daarom geprobeerd producten te gebruiken die, gezien de
stijgende temperaturen, makkelijk rauw gegeten kunnen worden.

Ingrediënten:
•
Biologische bloedsinaasappelen
•
Medjool dadels
•
Cashewnoten
•
Goji bessen
•
Rauwe bietjes
•
Rauwe wortels
•
Groene slabladeren

Sommige voedseldeskundigen zijn er van overtuigd dat een gezond
dieet, dat ook ons immuunsysteem ondersteunt, voor ongeveer
50% uit rauw voedsel moet bestaan. De achterliggende gedachte
is dat biologische producten, die niet te lang zijn blijven liggen, nog
steeds hun vitamines en mineralen bevatten en dus voorzien in de
behoeftes van het lichaam en ons helpen om een optimale conditie
te behouden. Gelukkig smaken de meeste rauwe producten heerlijk,
en om dit te bewijzen heb ik een kleine wintersalade bedacht die
aan alle voorgaande eisen voldoet. Omdat er bovendien cashewnoten
in zitten, helpt het ook nog tegen een winterdepressie (cashewnoten
zijn rijk aan niacine oftewel vitamine B3). Ik besef dat cashewnoten
en goji bessen geïmporteerd worden, en dat geldt ook voor bloedsinaasappelen. Producten die hier niet groeien, moeten worden
geïmporteerd. Ik probeer deze contradictie te compenseren door
deze producten fair trade of biologisch te kopen. Ik stel voor dat u
hetzelfde doet.

Bereiding:
Patrick heeft wat foto’s gemaakt zodat jullie kunnen zien hoe de salade is gemaakt.
1)
Zet alle benodigdheden klaar en zet reggaemuziek aan.
2)
Schil en rasp de wortel en de rode biet.
3)
Schil de bloedsinaasappelen en snijd in schijfjes (verwijder de pitten).
4)
Voeg de noten, de bessen, de in stukjes gesneden dadels en olijfolie toe en meng alles voorzichtig.
5)
Serveer de salade op een gekoeld bord en garneer met wat verse groene slabladeren.
(De goji bessen kunnen eventueel door zonnebloempitten vervangen worden).
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Yamaha XJR: aimabele bullebak
Ik hou er van: naked bikes met een knipoog naar de jaren ’80. Gewoon een motorfiets met een bak vermogen, stereo vering achter, geen kuip, een recht stuur en een paar verchroomde tellers; gewoon een niets-aande-hand fiets. Toen Yamaha in 1995 stopte met de immens populaire sporttoer FJ was het blok al opgeboord
tot 1188 cc en kwam de XJR1200 ten tonele; een rasechte retrobike met een iets teruggetuned blok (97
pk) voor betere trekkracht. Het gewicht nam af naar 235 kilogram. Dit resulteerde een in motor met een
enorme trekkracht, uitstekende stuureigenschappen –mede door de 17inch wielen– en een waanzinnige zit.
De XJR 1200 is gebouwd tot en met
1999; hij werd vervangen door de op
dezelfde leest geschoeide XJR1300.
Ik heb het altijd een machtige motor
gevonden, zeker in de retrokleuren
geel met wit en zwarte blokken. Deze
kleur staat bij de liefhebber beter
bekend als de Kenny Roberts kleuren.
Kenny Roberts is een legendarische
Amerikaanse racer die in de jaren zeventig en tachtig grossierde in 500cc
wereldtitels en die meervoudig AMA
Superbike-kampioen is. Hij was de
eerste Amerikaan die furore maakte
in Europa met zijn spectaculaire driftstijl en heeft de deur geopend voor
alle Amerikaanse coureurs die sinds
die tijd over de hele wereld racen. Hij
kwam in het begin van zijn carrière
uit in de kleuren van de Amerikaanse
Yamaha Importeur (geel wit en
zwarte blokken). Sinds die tijd heeft
hij de terechte bijnaam ‘King’ Kenny.
Ik ben bij Roké, waar ze net een XJR

hebben binnengekregen in de ook niet
te versmaden kleur zwart; altijd een
uitstekende kleur voor een motorfiets.
Hij is uit het bouwjaar 1995 en is
in zeer nette staat (zeker gezien de
leeftijd), maar wel wat smoezelig;
volgens mij heeft hij een lange tijd
stilgestaan en heeft hij wat poetsliefde
nodig. De kilometerstand is belachelijk
laag: 40.000 wat neerkomt op een
kleine 2.400 kilometer op jaarbasis.
Dat is mooi, maar ook bijna onbegrijpelijk, want als er nu één fiets is waar
je lekker mee kan uitwaaien en uren
achtereen op het riante zadel kan
vertoeven dan is het de XJR wel. Wel
een buitenkansje voor de nieuwe eigenaar, want met een ferme poetsbeurt
die wonderen voor zijn uiterlijk zou
betekenen, heb je hier een wereldfiets
in handen. Het nadeel dat hij nog niet
is gepoetst heeft toch ook weer een
voordeel: ik krijg hem ondanks het
miezerende weer zonder problemen
mee voor een rij-impressie

Eindelijk mag ik, een een paar weken
te hebben ‘droog gestaan’, weer
weg op de motor, nadat ik vorige
week twee keer de motorbeurs had
bezocht en inderdaad weer een helm
had aangeschaft werd de zin in het
motorrijden weer enorm aangewakkerd en speelde de zinnenprikkelende
temperatuur uiteraard ook mee. Nu
rijd ik weer met een vette glimlach
door ons groene hart en ben ik al snel
dikke maatjes met de Yam. De souplesse van het blok geeft duidelijk aan
dat de motor nog zeer gezond is en
enorm veel zin heeft om te gaan. De
remmerij daarentegen stopt de boel
zoals het hoort met veel overgave. Ook
het schakelen gaat als het bekende
mes door de warme roomboter. Ik zit
volop te genieten en ga ik ondanks het
verraderlijke wegdek lekker de bochtjes door, alsof ik al jaren met de dikke
Japanner op pad ben. Met tegenzin
neem ik na een klein uurtje afscheid
van de vriendelijke bullebak. Uiter-

aard word de XJR nog riant door de
mannen van Roké motors vertroeteld.
Een flinke poets- en onderhoudsbeurt
en hij staat er weer spick en span bij.
Zelden krijg je voor 2.990 euro zoveel
plezier voor je geld.

Recreantencompetitie bij Veenshuttle

Badmintonvereniging de Veenshuttle deed, samen met een
aantal verenigingen uit de omgeving, mee aan de recreanten competitie. Alle verenigingen spelen een wedstrijd uit
en een wedstrijd thuis. De Veenshuttle had veel belangstellenden voor het team en het is voor alle leden toegankelijk
die geen competitie spelen via de bond. De stand wordt
niet officieel bijgehouden. Maar het levert wel heel leuke
en gezellige wedstrijden op. Nieuwsgierig geworden naar
badminton? Kijk dan op: www.veenshuttle.nl Of kom kijken
en eens meespelen op de donderdagochtend of -avond in
sporthal de Phoenix.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl

Amstelhoek

Bingo op
zaterdag 3 maart
Zaterdag 3 maart kan men weer
gezellig komen bingospelen.
De avond begint om 20 uur en de
zaal is open vanaf ca. 19 uur.
Er worden weer 10 ronden gespeeld met vele mooie prijzen.
De entree en het eerste kopje
koffie zijn gratis.
Afgelopen keer waren er 103
bezoekers. ’n Prima aantal!
De organisatoren rekenen weer
op zo’n grote opkomst.
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek
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FAILLISSEMENT
EINDELIJK VRIJGEGEVEN!

HOOGLAND
MEUBELEN
MIJDRECHT WOONBOULEVARD · RENDEMENTSWEG 12
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De 2e ro

DE MAGAZIJNEN MOETEN WIJ
NU OOK LEEG VERKOPEN!
curator
FAILLISSEMENTS Vanendeandere
LEEGVERKOOP belanghebbende
moeten wij de
panden zo snel
2.000 M2
mogelijk leeg

opleveren.
EXCLUSIEVE MEUBELEN
DIV. BOXSPRINGS in div. maten (SUPER MATRASSEN!)

EXCLUSIEVE LEDEREN BANKSTELLEN · KASTEN · TAFELS · STOELEN enz.

NU KOPEN IS VEEL GELD VERDIENEN

ALLE ARTIKELEN VOOR DE

HALVE PRIJS!!
GEOPEND di. t/m za. 10:00-17:00 UUR

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 wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 9
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

14
20

23

25

26
30

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

39

40

45

48

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

19

22

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

17

10

© Puzzelland

45

52

27

6

38

63

44

HORIZONTAAL:
1. Vuurspuwende berg; 5. brandweerman;
10. deel van de mond; 11. bitter vocht; 12.
pover; 14. Spaanse heer; 16. deugdelijk; 18.
boosaardig persoon; 20. soort stof; 22.
kloosteroverste; 23. keukengerei; 24.
Trans-Europa-express; 25. slank; 27. weer;
29. Europeaan; 30. cijfer; 32. opstandeling;
34. amfibie; 35. gewicht; 37. rangtelwoord;
39. vrouwelijke godheid; 42. tijdverdrijf;
44. uitbouw; 46. tijdelijk gebruik; 48. behoeftig; 49. kloosterlinge; 50. lor; 51. bedwelming; 53. vat voor as; 55. doorzichtig
weefsel; 56. voorzetsel; 58. vereerd symbool; 60. hoeveelheid; 61. clown; 62. bekaf;
63. het in geluidssterkte doen afnemen.
VERTICAAL:
1. Tentakel; 2. klodder; 3. trotse houding; 4.
heilige stier; 6. kijkers; 7. echtgenoot; 8.
intrige; 9. gepensioneerd; 12. aaneenschakeling; 13. geeuwen; 14. plaaggeest; 15.
klepper; 17. Japanse gordel; 19. vod; 21.
sprookjesfiguur; 26. deel van het bestek;
27. bezoldiging; 28. redenaar; 29. soort
stof; 31. vluchtige stof; 33. kooppoging; 36.
echtgenote van de tsaar; 37. schoonmaken;
38. bezonnenheid; 39. genoegen; 40. nieuwigheid; 41. onderdanig; 43. voor; 45. armoedige woning; 47. roeipen; 52.
vleesgerecht; 53. deel van een kachel; 54.
deel van een breviergebed; 55. grafheuvel;
57. oude vochtmaat; 59. gedwee.

Sudoku week 9
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

8

9

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

4
3
1
7
8

Oplossing puzzels week 8
W
M
A
T

R
E
B
E
L
L
I
E

N
P
A
L
T

DESSERT

A
K
S
B
E
H
A

E
M
T
Z
O
N

O
N
E
R
A
R
U

L
O
G
I
E
S

B
E
T
O
G
E
N
-

N
N
E
P
I

H
E
M
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E
I
N

R
E
E
R
E
M

A
L
L
E
S
D
O

E
I
N
L
E
O

M
I
S
S
O
U
R
I

3
6
5
4
1
2
9
8
7

9
8
4
3
7
6
1
5
2

7
2
1
9
5
8
3
6
4

6
7
3
5
8
1
2
4
9

4
5
2
7
9
3
8
1
6

1
9
8
6
2
4
5
7
3

2
4
9
8
6
5
7
3
1

8
3
7
1
4
9
6
2
5

5
1
6
2
3
7
4
9
8
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Volwassenen
The Iron Lady

Süskind

My Week with Marilyn

mrt vr 2 za 3 di 6 wo 7 20.30 zo 4 15.45
Regie: Phyllida Lloyd – GB 2011 - 105 min

Mrt do 15 vr 16 za 17 di 20 wo 21 20.30 zo 18
15.30
Regie Rudolf van den Berg – NL 2011– 118 min

Mrt do 29 vr 30 za 31 20.30
Regie: Simon Curtis – GB 2011 – 99 min

The Iron Lady vertelt het indrukwekkende verhaal van Margaret
Thatcher, de eerste vrouwelijke
Britse premier en de strijd die
ze voerde om gehoord te worden
in een wereld gedomineerd door
mannen. Het is een film over
macht en de prijs die hiervoor
betaald moet worden. Een verrassend en intiem portret van een
bijzondere en complexe vrouw,
met een alles overstijgende rol van
Meryl Streep als The Iron Lady.
Met Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Anthony Head,
Alexandra Roach e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje:
http://cinema.nl/media/8345127/
trailer-the-iron-lady-van-phyllidalloyd
(kijkwijzer 12, geweld, eng)

1942. In het door de nazi’s bezette
Amsterdam besluit de Joodse Walter Süskind handjeklap met de SS
te spelen. Het is een levensgevaarlijk kat- en muisspel, waarmee hij
honderden kinderen van transport
naar de concentratiekampen weet
te redden. Terwijl de razzia’s
toenemen en het net zich verder
sluit rond de Joodse gemeenschap,
riskeert Walter alles wat hem lief
is en toont hij de moed van een
held. Een even aangrijpende als
adembenemende, waargebeurde
geschiedenis.
Met Tygo Gernandt, Nyncke Beekhuyzen, Jeroen Spitzenberger, Karl
Markovics, Katja Herbers, Nasrdin
Dchar, Olga Zuiderhoek, Chava voor
in ’t Holt e.a.
Bekijk hier de trailer van cinema.
nl/media/8381775/trailer-suskindvan-rudolf-van-den-berg
(kijkwijzer 12, geweld, eng, grof
taalgebruik, discriminatie)
foto independent films bv

The Girl With The Dragon Tattoo
Mrt do 22 vr 23 za 24 di 27 wo 28 20.30
Regie: David Fincher – VS 2011 – 156 min

The Artist
Mrt do 8 vr 9 za 10 di 13 wo 14 20.30 zo 11
15.30
Regie: Michel Hazanavicius – F 2011 – 100 min

Hollywood 1927. George Valentin
is knap, charismatisch en de grote
ster van de 'stomme film'. Wanneer
de geluidsfilm echter zijn intrede
maakt, raakt de carrière van George
in het slop. Drank en armoede
brengen hem verder in verval. De
carrière van de opkomende jonge
actrice Peppy Miller, schiet juist als
een raket omhoog. Zij biedt hulp aan
George om terug op het witte doek
te verschijnen en spoort hem aan
danser te worden. Samen proberen
zij de weg naar de top te vinden.
Met Jean Dujardin, James Cromwell, Bérénice Bejo, John Goodman
e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje
http://cinema.nl/media/8279443/
trailer-the-artist-van-michel-hazanavicius

The Girl With The Dragon Tattoo
is de eerste film van Columbia
Pictures’ filmtrilogie- de adaptatie
van Stieg Larsson’s literaire blockbuster: De Millennium Trilogie.
Geregisseerd door David Fincher
(The Social Network) en met
Daniel Craig en Rooney Mara in de
hoofdrollen. De film is gebaseerd
op het eerste deel van de trilogie, in
Nederland vooral bekend onder de
titel Mannen die Vrouwen Haten.
Hiervan zijn in totaal 50 miljoen
exemplaren in 46 landen verkocht
en is uitgegroeid tot een wereldwijd
fenomeen. Het scenario is geschreven door Steven Zaillian.
Met Daniel Craig, Rooney Mara,
Robin Wright, Stellan Skarsgard
e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje
http://cinema.nl/media/7692504/
trailer-the-girl-with-the-dragontattoo-van-david-fincher
(kijkwijzer 16, geweld)

foto cineart

foto sony pictures

(kijkwijzer 12, drugs)

kraanmachinist tot minister. Maar
op een dag hebben zijn ouders een
heftige ruzie en loopt zijn vader
weg van huis. Tony denkt dat zijn
vader verliefd is geworden op de
koningin. Hij doet er alles aan
om zijn ouders weer bij elkaar te
krijgen en krijgt daarbij hulp van
het koninklijk huis.
Met Carlo Boszhard, Anna Drijver,
Annet Malherbe, Faas Wijn,
Jeroen Spitzenberger, Rifka
Lodeizen e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje
http://cinema.nl/media/8433614/
trailer-tony-10-van-mischa-kamp
(kijkwijzer AL)
foto independent films bv

Sprookjesboom de film

In de zomer van 1956 bracht
filmicoon Marilyn Monroe (Golden
Globe winnares Michelle Williams)
voor het eerst een bezoek aan
Engeland voor de opnames van The
Prince and the Showgirl, waarin
zij het scherm deelde met Brits
acteur en legende Sir Laurence
Olivier (Kenneth Branagh), die
de film tevens regisseerde. In
diezelfde zomer mocht de net aan
Oxford afgestudeerde Colin Clark
(Eddie Redmayne) voor het eerst
voet zetten op een filmset. Met de
ambitie om ooit beroemd filmmaker te worden, nam hij een baantje
aan als 3e assistent op de set van
The Prince and the Showgirl, een
ervaring waar hij 40 jaar later een
boek over schreef. Eén week miste
echter in zijn schrijven... My Week
with Marilyn, genomineerd voor 7
BAFTA Awards, is gebaseerd op
dit pas jaren later gepubliceerde
hoofdstuk over deze week en geeft
op intieme wijze inzicht in de korte,
maar intense connectie tussen de
grootste filmster alle tijden en een
jonge man die haar beter begreep
dan iedereen.
Met Michelle Williams, Kenneth
Branagh, Emma Watson, Eddie
Redmayne e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje van http://cinema.nl/media/8382026/trailer-my-week-withmarilyn-van-simon-curtis
(kijkwijzer 12, grof taalgebruik,
drugs)
foto paradiso filmed entertainment
nederland

Jeugd films maart 2012

Mrt za 3 zo 4 zo 11 zo 18 zo 25 11.30 wo 7 wo
14 wo 21 wo 28 13.15
Regie: Hans Walther – NL 2012 – 70 min

Roodkapje, Wolf, Assepoester,
Reus en Klein Duimpje komen per
ongeluk terecht in het onbekende
Winterland. De Sprookjesbosbewoners willen heel graag terug
naar huis, maar dan moeten ze
eerst vijf kristallen vinden. Tijdens
de zoektocht naar de kristallen
probeert Heks daar een stokje
voor te steken.
Met de stemmen van Hero Muller,
Armin van Buuren, Ali B e.a.
Bekijk hier alvast een voorstukje:
http://cinema.nl/media/8486212/
trailer-sprookjesboom-de-filmvan-hans-walther
(kijkwijzer AL)

De Muppets – NL versie
Mrt za 3 zo 4 13.30 za 10 wo 14 za 17 wo 21 za
24 wo 28 za 31 15:15 zo 25 15:30
Regie: James Bobin – VS 2011 – 103 min

Abcoude

Meditatieve viering in
RK Kerk
Op zaterdag 3 maart om 19.00
uur organiseert de pastoraatgroep
van de HH Cosmas en Damianus
in het kader van Trefpunt voor
Levenskunst een meditatieve
viering rond het Isenheimer Altar
van Matthias Grünewald. Willem
Meijer zal over het gedeelte van
het schilderij dat de kruisiging
van Jezus Christus afbeeldt, een
overweging houden, waarna we
er samen in stilte, met muziek en
samenzang over kunnen mediteren. Peter Staats ondersteunt de
viering op piano. De viering vindt
plaats in ’t Trefpunt, naast de RK
kerk, Kerkstraat 23, Abcoude.
Een passende gelegenheid om
in de Vastentijd tot bezinning en
reflectie te komen.

Mijdrecht

Professor Den Hertog
in De Wegwijzer
Op zondag 4 maart zal in beide
diensten prof. dr. G.C. den Hertog voorgaan in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. De professor is geboren
in Mijdrecht, sinds 1974 is hij
christelijk gereformeerd predikant,
en sinds 2001 hoogleraar systematische vakken aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn, daar worden
toekomstige predikanten opgeleid.
In de morgendienst om 10 uur
stelt de professor in de preek de
volgende vraag aan de orde: Wat
is nu eigenlijk geloof? De één zal
zeggen dat het gaat om een bepaald
basisgevoel. De ander, dat het ’m zit
in bij de kerk horen.
De middagdienst om 17 uur zal een
zogenaamde leerdienst zijn, waarin
een gedeelte uit de catechismus
behandeld zal worden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Bekijk ook www.CGKMijdrecht.nl.

Abcoude

Hardloopclinics
Kermit de Kikker en zijn vrienden
proberen het oude theater te redden door een ouderwetse spektakelshow op poten te zetten.
Bekijk hier alvast een voorstukje:
http://cinema.nl/media/8382042/
trailer-the-muppets-van-jamesbobin.
(kijkwijzer 6, geweld)
foto the walt disney company
benelux

Tony 10
Mrt za 3 15.45 wo 7 15:15 za 10 za 17 za 24 za 31
13:15 zo 11 zo 18 zo 25 13:30
Regie: Mischa Kamp – NL 2012 – 90 min

Tony is bijna tien en heeft de beste
vader van de wereld. Hij is apetrots op zijn vader die opklimt van

Kort nieuws

Deze maandagenda wordt u aangeboden door De Groene Venen in
samenwerking met Cinema Amstelveen
Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen
Kassa Schouwburg en Cinema:
020 547 51 75
Online bestellen via
www.cinemaamstelveen.nl
programmawijzigingen en
zetfouten voorbehouden

Op zondag 4 maart start de eerste
van 14 wekelijkse hardloopclinics
op de zondagochtend. Vanaf het parkeerterrein van zwembad Abcoude
wordt om 10 uur gestart voor beginnende lopers en loopsters die 5 of 10
km aan een stuk willen hardlopen ter
voorbereiding op o.a. Geinloopde Ronde Hoeploop-AMC loop, of
de dorpslopen van Baambrugge en
Abcoude. De trainingen bestaan
uit warming-up-loopscholings
oefeningen-kerntraining en cooling down en worden gegeven door
gediplomeerde trainers met ervaring
van verenigingen uit de regio incl.
schema’s en e-mail ondersteuning
en duren circa 90 minuten.Ook is er
vanaf 5 maart a.s op maandagavonden vanaf 19 uur een 14 wekende
durende intervalclinic voor getrainde
lopers en loopsters vanaf 10 km die
sneller willen worden. Bij voldoende
belangstelling ook voor beginners 5
en 10 km als zondag bij minimaal 10
deelnemers.Inschrijven via
www.hardloop-begeleiding.nl.

