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Op het strand
of in de sneeuw?

Massaal genieten van schaatspret
MijdrechT - Schoutenstraat 24
Vraagprijs:
€ 265.000,- k.k.
Geschakelde hoekwoning
Woonopp.: 130 m²

Perceelopp.: 225 m²
Tuinligging: west

GroenWest opent
haar deuren!
Welkom op de open dag
op maandag 27 februari
in Mijdrecht. (Zie voor
Kijk
voor
meer de
meer
informatie
informatie
opinpagina
18.
advertentie
dit blad).

voor websites met cms
zoals www.croonstadt.nl

meer voorbeelden en info op:

www.pprzz.nl

zoek niet verder

tot ziens bij

hans winter brillen
in de lindeboom mijdrecht

Ook inwoners van De Ronde Venen hebben het afgelopen weekend massaal op de schaats gestaan. Er waren diverse toertochten uitgezet (zoals op bovenstaande foto bij Botshol), de ijsbanen trokken veel belangstelling en ook dicht bij huis, op
sloten en plassen werd genoten. Onze oproep via social media om leuke foto's in te zenden van de winterpret heeft tientallen reacties opgeleverd. De leukste inzendingen hebben we voor u verzameld op pagina 12 en 13.
Dank voor het inzenden van uw beeldmateriaal! 				
luchtfoto rob isaacs / peter bakker

Weer drie nieuwe acts voor AJOC Festival bekend gemaakt
Van vrijdag 25 t/m maandag 28 mei vindt voor de 27e keer het AJOC Festival plaats. De organisatie heeft deze
week de line-up van drie nieuwe artiesten bekend gemaakt. Op vrijdag 25 mei opent 90's NOW! het AJOC Festival met een tripje down memory lane (foto links). Op zaterdag 26 mei staat er een, voor het AJOC Festival, nieuw
duo op het podium, maar zij zijn zeker geen onbekenden in de Nederlandse muziekindustrie. The Opposites hebben
al aardig aan de weg getimmerd met nummers als ‘Broodje bakpao’ en ‘Dom, lomp en famous’ (foto midden).
Op maandag 28 mei kun je een geweldig interactief spektakel meemaken. De Coronas komen deze dag optreden,
maar het bijzondere aan deze band is dat ze niet werken met een vaste playlist, maar alleen maar verzoekjes uit
het publiek spelen. Eerder werd al bekend dat op zondag 27 mei, eerste pinksterdag, De Dijk komt optreden op
het AJOC Festival. Zie ook www.ajoc.nl/festival

Plezier
verzekerd!

ascol.nl
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Loopveltweg 138, Vinkeveen
Deze week ga ik op bezoek bij een woning in de wijk Westerheul in Vinkeveen. De woning ligt
aan de Loopveltweg, in een gezellige buurt met veel groenvoorzieningen en speelmogelijkheden voor kinderen. De auto kan voor de deur geparkeerd worden en veel voorzieningen zoals
het winkelcentrum, een middelbare school, verschillende basisscholen en sportvoorzieningen
zijn lopend of met de fiets makkelijk te bereiken. In tien autominuten zit je in Mijdrecht of
op de A2 richting Amsterdam of Utrecht. De ligging is dus ideaal.
Ik word hartelijk ontvangen door
de bewoners, die me graag een
rondleiding door de woning willen
geven. De hal waar we binnenkomen is voorzien van een toilet, de
meterkast en de trap naar de eerste
verdieping. Maar we gaan eerst
beneden kijken en komen via de
hal in de half open keuken en de
woonkamer. De woonkamer is echt
de blikvanger van deze woning, wat
enorm veel ruimte is hier ontstaan
doordat er een stuk is aangebouwd.
Je kunt hier een lekkere grote
eettafel neerzetten en dan blijft
er nog genoeg ruimte over om de
zithoek royaal in te richten. Lekker
zeg, zoveel ruimte in huis. En door
de grote ramen aan de achterzijde
is er veel lichtinval wat ook altijd
erg fijn is.
Vanuit de woonkamer stap je zo
de tuin in, waar een terras is om
gezellig te zitten. Ook staat er een
stenen berging waardoor je weinig
inkijk hebt van de buren en heb je
de mogelijkheid om achterom weg
te fietsen.

We kijken binnen verder en komen
in de keuken die aan de voorzijde is
gesitueerd en die door een muurtje
half is afgescheiden van de woonkamer. Dit muurtje is ook zo weer te
verwijderen als je liever een open
keuken zou willen. De keuken ziet
er netjes uit en is van alle gemakken voorzien. Naast de keuken zit
onder de trap een grote voorraadkast, waar je behoorlijk wat spullen
in kwijt kunt.
Op de eerste verdieping vind je
twee ruime slaapkamers waarvan
één met vaste kasten en de badkamer die voorzien is van een extra
ruime douche, een wastafelmeubel
en een tweede toilet. Naast de
badkamer is een kleine kamer als
bergruimte in gebruik, deze kamer
zou ook bij de badkamer getrokken
kunnen worden, waardoor je nog
een ligbad zou kunnen plaatsen.
Op naar de zolderverdieping, waar
twee dakkappellen zijn geplaatst
zodat er een hele ruime zolderka-

mer is ontstaan: de
master bedroom.
Aan beide kanten
zijn vaste kasten
geplaatst en er is
extra bergruimte
gecreëerd achter
de schotten in de
kamer. Ook staan
hier –netjes weggewerkt in een
kast– de wasmachine en droger.
Door de dakkapellen aan de vooren achterzijde is het echt een lichte,
ruime kamer waar je heerlijk kunt
vertoeven.
Deze woning heeft veel meer
ruimte dan je van de buitenkant zou
vermoeden. Er zijn nog verschillende mogelijkheden om de woning
helemaal naar je eigen zin te maken. Maar ook als je geen zin hebt
in verbouwen of klussen kun je hier
terecht, want alles ziet er gewoon
netjes uit. Een leuke woning, die
echt de moeite waard is om eens te
komen bekijken.

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

1,2
5,9
0,4
1,1
0,4

Facts & Figures
Loopveltweg 138, Vinkeveen
Vraagprijs € 269.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 141 m2
Inhoud 322 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Winterse buitjes
De westcirculatie is op gang
gekomen na een paar weken
koud weer, en dat merken we ook
meteen. Het weekend wordt in
tweeën gedeeld door de wind.
Zaterdag zitten we nog onder
invloed van een hogedrukgebied
achter Ierland en dus een westelijke stroming; zondag komen we
in een stroming terecht die weer
koudere lucht naar ons toe stuurt.
Wat verder geen verschil is dat
het hele weekend veel wolken
zijn en buien die later overgaan in
buien met winterse neerslag.
Zaterdag is zwaar bewolkt en
komen er lokaal nog wat buien
voor, de zon zullen we bijna niet
zien die dag. Later op de dag
volgt er een storing met regen en
daarna gaat er koudere lucht over
ons heen komen. De maximum
temperatuur ligt tussen de 6 en de
8 graden, en de minimum temperatuur rond de 2 graden. De wind
is matig van kracht uit zuidwestelijke richting.
Zondag is het goed bewolkt en
komen er lokaal wat buien voor
met een winters karakter. De zon
zien we wel een paar keer tussen
de wolken door verschijnen. De
maximale temperatuur zal tussen
de 4 en de 6 graden liggen, en de
minimum temperatuur ligt rond
het vriespunt. De wind is matig tot
vrij krachtig en zal uit westelijke
richting komen.
Maandag is er veel bewolking en
komen er nog wat buien over ons
heen. De maximum temperatuur
ligt tussen de 5 en de 7 graden en
de minimum temperatuur rond de
2 graden.
De dagen daarna komt het wisselvallige weer gewoon bij ons terug.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 18 februari 2012
• Knotten Velterslaantje, Abcoude
• Foto-expositie IJsland,
fotostudio Natuurlijk Gezien,
Vinkeveen
• Open Dag Beautysalon Solente,
Mijdrecht
• Ridder De Grijze Jager,
Boekhandel Sprey, Abcoude

Zondag 19 februari 2012
• Foto-expositie IJsland,
fotostudio Natuurlijk Gezien,
Vinkeveen
• PK Sport Bosdijkloop, starten
op Kerklaan Vinkeveen

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

Doorgeschoten...
Een 3-jarig jongetje moet 120 euro betalen wegens
wildplassen. De moeder van het Amsterdamse kind liep
met haar zoontje van de peuterspeelzaal naar huis, toen
hij opeens wat urine moest lozen. Hij stond op knappen,
dus besloot de moeder haar kind op straat te laten plassen. Een toevallig passerende motoragent greep naar
zijn bonnenboekje en slingerde de turf op de bon...

De Abcouder
twaalfdaagse

Het moet toch niet gekker worden, dacht ik bij het
lezen van dit nieuwsbericht. Waar zijn we mee bezig in
dit land?
Diezelfde gedachte ging door me heen, nadat uit alle
hoeken van onze gemeente berichten kwamen over
de gevolgen van Operatie Kaalslag. Doorgeschoten
bezuinigingsdrift bij de dienst groenbeheer leidde op tal
van plaatsen tot kaalgeplukte plantsoenen en perken.
Verontruste inwoners zagen hoe veilig met struiken
afgebakende speelweides in enkele uren veranderden
in risicogebieden, waar je je kind niet kunt laten buitenspelen. En in sommige wijken staan inmiddels surrealistische silhouetten, waar ooit fraaie bomen voor schaduw
zorgden. De inkt van een inderhaast samengestelde
gemeentelijke excuusbrief was nog niet droog, of achter
ons huis ronkten de kettingzagen vrolijk verder en werd
er gehoutsnipperd dat het een lieve lust was...

Even overwoog ik de naam van onze krant te veranderen van De Groene Venen naar De Kale Venen. Het bekt
alleen niet, maar voor de dienst groenbeheer stel ik onmiddellijk een andere naam voor. Daarmee kun je toch
niet langer met droge ogen de telefoon opnemen? Ik
voorspel u dat het de komende tijd stil wordt op verjaardagen. Want je zal maar tegenover je vrienden en familie
moeten toegeven dat jij die agent was die dat jongetje
van drie bekeurde. Of dat jij in een oranje pak als Rambo
kettingzagend het gemeentelijke groen te lijf ging. Orders
van hogerhand? Misschien wordt het tijd dat we weer
eens gewoon ouderwets en logisch gaan nadenken...

Rob Isaacs, hoofdredacteur

Gemeente waarschuwt Wijkteam Vinkeveen houdt inloopspreekuur
voor Zeker en Mobiel Heeft u vragen over bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, groen- en speelvoorDe gemeente De Ronde Venen
waarschuwt haar inwoners voor het
bedrijf Zeker en Mobiel.
Vertegenwoordigers van dit bedrijf
gaan op dit moment langs de deuren
om langlopende contracten aan
te bieden om verstoppingen in het
riool te verhelpen. Daarbij wordt
de indruk gewekt dat het bedrijf
in opdracht van of samen met de
gemeente werkt. Dit is niet waar.
Het bedrijf is bij ons onbekend en
heeft ook geen ventvergunning van
de gemeente De Ronde Venen. Op
internet en bij de consumentenbond
regent het klachten over het bedrijf.
Bel 1-1-2
Bent u slachtoffer of getuige van de
misleidende verkoop van dit bedrijf?
Of staan ze bij u voor de deur? Bel
dan direct 1-1-2. Let daarbij op
het signalement van de dader(s) en
noteer als het kan het kenteken van
hun auto.
Blijf alert
Sommige bedrijven zijn wel heel
creatief om klanten te werven. Soms
gebruiken ze briefhoofden van gemeenten, gerenommeerde bedrijven
etc. Lees altijd zeer goed de contracten/aanbiedingen etc. Twijfelt u: ga
dan niet op deze aanbiedingen en
diensten in.

zieningen of wilt u iets anders bespreken met betrekking tot het wonen en
leven in Vinkeveen? Kom dan naar het maandelijkse inloopspreekuur van
wijkteam Vinkeveen. Dit wijkteam bestaat uit wijkagent Raoul Vrijhoef,
woonconsulent Fianca Euverman (GroenWest), opbouwwerker Henk
Rikveld (Stichting De Baat) en projectleider wijkgericht werken Marcel
Wolswijk (gemeente De Ronde Venen).
Per keer zijn er twee leden van het wijkteam aanwezig. Het kan zijn dat u
een vraag heeft die niet direct beantwoord kan worden. In dat geval wordt
met u afgesproken wanneer u wel een antwoord zult krijgen. Het spreekuur is niet bedoeld om kleine onderhoudsklachten te melden, zoals scheve
stoeptegels of niet brandende lantaarnpalen. Voor dergelijk klachten kunt
u gebruik maken van het gemeentelijke Meldpunt Openbare Ruimte (tel:
0297- 291616).
Het inloopspreekuur vindt plaats op 23 februari van 18.30 tot 20.00 uur in het
Servicepunt, Futenlaan 52 te Vinkeveen. Een afspraak maken is niet nodig.

Lions doneren 2.000 euro aan Dorpshuis Baambrugge
De Lions Abcoude-Baambrugge hebben tijdens de jaarlijkse erwtensoepactie
ruim 1200 liter erwtensoep aan de man gebracht. Het leeuwendeel van de opbrengst is bestemd voor het dorpshuis "De Vijf Bogen” in Baambrugge. Na 35
jaar is het toe aan een grondige opknapbeurt. De kosten hiervan zullen, evenals
bij de oprichting, grotendeels gedragen moeten worden door de gemeenschap.
Arie Nelis en Mieke
van Schaick hebben
namens het bestuur
van het Dorpshuis de
cheque ter waarde
van 2.000 euro in
ontvangst mogen
nemen uit handen van
Lions voorzitter Cor
Both (midden).
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In het verre verleden was het
doodnormaal dat er zeven dagen
per week werd gearbeid. Meestal
had men op zaterdag een vroegertje, vier uur ‘s middags was het
dan gedaan. Zelf ken ik de tijd nog
dat er op zaterdagochtend gewoon
school was. De zondag daaropvolgend werd er gerust na gedane
arbeid. Een heldere uitvoering
van hetgeen er in Gods woord, de
Bijbel, wordt gepredikt. Op zondag
moest je niet schilderen, want
de volksmond sprak "Een zondagse streek houdt geen week."
Zo waren er wel meer. Fietsen en
zwemmen op zondag was uit den
boze. Ons land, dat toen nog werd
bevolkt door een meerderheid
van kerkgangers, had daar vrede
mee. Sinds die tijd is er heel wat
veranderd.
Alhoewel een flink aantal mensen
het horen der kerkklokken als
signaal zien het Woord tot zich te
nemen, is er een veel groter aantal
dat de vette lappen verkiest boven
de wekelijkse preek van dominee
of pastoor. Die nemen lekker een
beschuitje op bed en maken plannen voor de lange dag die voor
hen ligt. Bijvoorbeeld de nieuwe
keuken op zondag gaan bekijken
of een auto aanschaffen zou je ook
zo maar op die rustdag kunnen
doen.
Heeft de eenwording van onze
gemeente met die van Abcoude
en Baambrugge al wat stof doen
opwaaien, er is weer een item bijgekomen. Voordat de eenwording
een feit was, heeft het Abcouder
gemeentebestuur toestemming
gegeven de supermarkten jaarlijks
maximaal een twaalftal zondagen
open te zijn. De Abcouder middenstand maakt daar maar beperkt
gebruik van. Die kunnen kennelijk
rekenen en zien de extra opbrengsten die de zondagsopening
brengt niet als dekking voor de
extra kosten die de zondagsarbeid
nu eenmaal met zich meebrengt.
Datzelfde zie je tijdens de koopzondagen in Mijdrecht waar een
steeds groter aantal winkels de
deuren dicht houdt. Religie en
kostenbeersing hebben dus zo hun
raakvlakken.
‘Abcoude-wel-en-wij-niet’ levert
verhitte discussies op. Om daar een
eind aan te maken, lijkt het goed
de Twaalfdaagse van Abcoude ook
hier door te voeren. Het scheelt
een hoop mensen een ritje naar
Uithoorn, waar de supermarkt wel
open is. Lekker op zondag shoppen
in eigen dorp. De trouwe kerkgangers doen dit natuurlijk niet. Die
blijven de rustdag op gepaste wijze
doorbrengen. Anderen die dit wèl
willen moet je niet beknotten in
hun vrije keuze. Die willen net
zoals het kopen van een bakkie
friet of een kroket nu ook hun
broodje kunnen halen. Waarom
ook niet, uiteindelijk zal de kostenbatenanalyse uitkomst geven.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Jan Korver te gast bij
Horizon
Op zondag 19 februari zendt Horizon een gesprek uit, van programmamaker Henk Oudshoorn met
Jan Korver, in het dagelijks leven
bloemist.
Jaren zette hij zich in als jeugdouderling in de PKN Kerk te
Mijdrecht. Het gesprek krijgt als
titel mee: ‘De rol van de kerk in
de moderne samenleving’. Hoe
ziet de kerk haar taak in onze
wereld en welke boodschap wil
zij uitdragen? Welke gevolgen
zou de boodschap van de kerk
moeten hebben? Het is belangrijk,
dat jonge mensen luisteren naar
dit gesprek, want Jan had jaren
contact met hen.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Inbraak bij Beeldhouwatelier: veel stenen plus
groot gat
In de nacht van zondag op maandag
jl. is er ingebroken in Atelier van
Steen tot Beeld in Mijdrecht. Doel
van de inbraak was de wietoogst
van de buren. Om het alarm van het
aangrenzende pand te omzeilen, is
in de muur van het atelier een groot
gat gemaakt, om zodoende bij de
plantage en de oogst te komen. De
koelkast van het atelier is gebruikt
om de wiet in op te slaan. Bij de
inbraak zijn veel waardevolle spul-

len van het atelier meegenomen.
“Het is een grote strop voor onze
activiteiten. We zijn echter niet
voor één gat te vangen en gaan zo
spoedig mogelijk weer aan de slag.
De workshops in de voorjaarsvakantie, op 27 en 29 februari en 1
maart, gaan dan ook beslist door,”
zo verzekert Corinne Bredemeijer
van het gedupeerde atelier. Voor
meer info: www.vansteentotbeeld.nl.

Onder de noemer NRE ON ICE werd op zondag jl. op spectaculaire wijze
het startsein gegeven voor het Nationaal Regenboog Evenement (NRE),
dat van 4 tot en met 8 juli 2012 wordt gehouden op de Hollandse en
Utrechtse plassen. Twaalf ijszeilers demonstreerden op de Nieuwkoopse
Plassen wat er op zeilgebied mogelijk is op het ijs. De gemeente De Ronde
Venen was ook vertegenwoordigd. Op 7 juli 2012 doet het NRE de
Vinkeveense Plassen aan.

JONGleren in het verkeer bij
kinderopvang De Ronde Venen

Vinkeveen

Sobere maaltijd in
Morgensterkerk
Sinds 2006 wordt binnen onze
gemeente op de eerste dag van de
40-dagen-tijd een gezamenlijke
sobere maaltijd georganiseerd. Het
is de tijd van inkeer en bezinning.
Op woensdag 22 februari hoopt
men deze bijzondere ‘ontmoeting’
opnieuw te laten plaatsvinden en
evenals in 2011 met muziek te omlijsten. Liederen/gedichten van ds.
Sytze de Vries, musicus/theoloog,
zullen de volle aandacht krijgen
en worden gepresenteerd door ds.
Pieter Oussoren. De maaltijd is van
18 tot 20 uur in het Ontmoetingscentrum van de Morgensterkerk,
Herenweg 253 te Vinkeveen. De
kosten zijn € 2.- p.p. Aanmelden bij
Ida Bouwman, tel. 0297-265045.

Door het ijs gezakte Harley geborgen
Zondag jl. zakte de Harley Davidson van de Abcouder IJsclub door het ijs
van de ijsbaan op de Fortgracht. Maandagochtend kwam er van alle kanten
hulp om de motor weer te bergen. Zelfs een grote kraan kwam spontaan
aanrijden om de motor op het droge te zetten. Heel Abcoude leefde mee
met de Abcouder IJsclub en het was het gesprek van de dag. Rond het
middaguur stond de motor weer op het ijs. Alles werd snel gedemonteerd
en schoongemaakt. Een paar uur later kon na een paar ferme trappen de
motor weer gestart worden. De rest wordt nu weer allemaal gerepareerd.

Oversteken, oversteken, stoeprand
stop! Dit is een van de verkeersliedje die de jongste kinderen van
kinderopvang De Ronde Venen
nu uit volle borst meezingen. Ze
hebben de afgelopen vier weken
meegedaan met het verkeersproject JONGleren in het verkeer; een
educatief programma van het ROVUtrecht dat gericht is op kinderen
van nul tot vier jaar én hun ouders.
De kinderen konden spelenderwijs
kennismaken met verkeer en de
verkeersregels. Dankzij sponsoring
van Blom en Blom fietsexpert uit
Mijdrecht en De Haan Fietsen uit
Wilnis kregen de kinderen na afloop

Mijdrecht

Student Bot te gast
in De Wegwijzer
Op zondag 19 februari zal student
M. Bot uit Wageningen in beide
diensten voorgaan in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. In de morgendienst,
aanvang 10 uur, gaat de preek over
het Schriftgedeelte Mattheus 3:15,
waarin het gaat over de doop van
Jezus, en dat Jezus dan zegt: 'zo
past het ons alle gerechtigheid te
vervullen'. Dat is best een moeilijke
zin, wat bedoelt Jezus daarmee?
In de middagdienst, die om vijf uur
begint, wordt stil gestaan bij Romeinen 9, over de uitverkiezing. Hoe
geven we dat een plaats in ons geloof, zonder dat daarbij onze eigen
verantwoordelijkheid weggeschoven
wordt? Hoe kan het thema van de
uitverkiezing van aanstoot tot juist
verwondering leiden? Belangstellenden van harte welkom. Kijk ook
op: www.cgkmijdrecht.nl.

NRE 2012 spectaculair gestart met ijszeilen

Fantastisch G-hockeytoernooi bij HVM
HVM organiseerde zondag jl. in
sporthal De Phoenix het eerste
zaaltoernooi voor G-hockeyers in
de regio. Zes teams hadden zich
ingeschreven: Bloemendaal, Myra,
Alliance, Kampong, een combinatieteam uit Alkmaar en Hoorn, en
natuurlijk HVM uit Mijdrecht.
Opvallend waren het enthousiasme en
de inzet van de spelers en speelsters,
die allemaal voor de winst gingen,
maar met veel respect voor elkaars
beperkingen. De begeleiders zorgden
ervoor dat iedereen evenveel speeltijd kreeg, ook als het spannend werd.
En spannend werd het, vooral de
finale tussen HVM en Bloemendaal,

die uiteindelijk in de laatste minuut
door HVM met 5-4 werd beslist.
Ieder team ging met een mooie
beker naar huis, na een gezamenlijk
lunch. Diverse sponsors maakten dit
toernooi mogelijk. De hoofdsponsors
waren het VIOS Dweilorkest Dorst
en de Hutsgeklutste Kliek van AJOC.
Ook Albert Heijn aan de Leicester
in Mijdrecht, LACO en café de
WaVe (beide van de sporthal) en de
Rabobank droegen een steentje bij
als sponsor. Via een afdeling van de
hockeybond konden zaalsticks worden geleend. Het toernooi was een
groot succes, de plannen voor volgend
jaar liggen al klaar!

van het project een mooie fietsvlag
mee naar huis. Voor de ouders werd
de thema maand afgesloten met
een informatieavond. Door de foto`s
en filmpjes kregen de ouders een
goed beeld van de verschillende
activiteiten die hun kinderen tijdens
het verkeersproject gedaan hebben.
Er werd verteld over de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen
en praktische tips voor de verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van
hun kinderen. Ook was er aandacht
voor het veilig meenemen van
kinderen in de buggy, op de fiets en
in de auto.
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Feestende VLC-ers in actie

Gezondheidscentrum Croonstadt online

Het 100-dagenfeest op het VeenLanden College is een gezellige, sfeervolle aangelegenheid geworden. De honderden examenkandidaten
vermaakten zich de hele dag prima en sloten de dag af met een spetterend feest in De Willisstee.

Sinds vandaag is de nieuwe website
van het Gezondheidscentrum
Croonstadt online. De site biedt
een overzicht van de 14 praktijken
die zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Croonstadt aan de
Croonstadtlaan 1-3 te Mijdrecht.
Het initiatief tot Gezondheidscentrum Croonstadt is destijds genomen door de inmiddels overleden
heer Jan Boekschoten. Toen zijn
bedrijf Croon Meubelen begin
jaren negentig verhuisde van het
centrum naar het industrieterrein
van Mijdrecht, vatte hij het plan op
om het pand te bestemmen voor
het eerste gezondheidscentrum in
de gemeente. Door de jaren heen
is Gezondheidscentrum Croonstadt
uitgegroeid tot de 14 zelfstandige praktijken op het gebied van
gezondheid en welzijn die er nu
gevestigd zijn. Dat zijn: Huisartsenpraktijk H. Boelhouwer; Maatschap
Verloskundigen De Ronde Venen;
Mondhygiënepraktijk De Ronde
Venen; Fysiotherapie Muusse & Van

Vroeg in de morgen vertrokken de bussen richting Den
Haag waar een bezoek werd
gebracht aan de Uithof. Men
kon hier kiezen uit skiën of
schaatsen en de sportievelingen van het VLC maakten
hier dankbaar gebruik van.
In de middag werd de terugreis naar Mijdrecht gemaakt
waarna men enige tijd had
om zich op te maken voor
het galadiner.
Vanaf 17 uur kwamen de
leerlingen weer naar school, dit
keer niet op de fiets of brommer,
maar gebracht in de meest in het
oog springende voertuigen. Speciaal
hiervoor was eenrichtingsverkeer
ingesteld op de Diamant.
Grote brullende Ford’s, een politie-

wagen met gillende sirene, maar
ook een tweetal brandweerauto’s
werden ingezet om de kandidaten
in stijl naar school te brengen. Daar
werden de leerlingen opgewacht
door de heer Boonstra die hen een
speciaal welkom heette. Daarna
snel naar binnen waar het
galadiner opgediend werd
in de gymnastiekzalen.
Na het galadiner trokken
de honderden leerlingen
naar De Willisstee waar
het afsluitende feest werd
georganiseerd en waar men
welkom werd geheten door
de stampende beat van de
discotheek. Tot in de late
uurtjes genoten de examenkandidaten van deze
speciaal voor en door hen
georganiseerde dag.

Deudekom; Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck; Manuele
Therapie De Ronde Venen; Medisch
Diagnostisch Centrum Amstelland;
Diëtistenpraktijk Equilibrio; Graas
Orthopedische Schoentechniek;
Praktijk voor Klassieke Homeopathie; Jenny van Egmond, coaching
& therapie; Voetreflexzonetherapie
en La Stonetherapie; Acupunctuur
W. Muusse en Mimiko allround
make-up specialisten.
Waar mogelijk en gewenst werken
de praktijken samen ter bevordering van de gezondheid van hun
cliënten. Twee jaar geleden is het
interieur van het gezondheidscentrum gerenoveerd. Het ontwerp van
de nieuwe website is gebaseerd op
de kleuren die gebruikt zijn in het
gezondheidscentrum. De praktijkmedewerkers van Gezondheidscentrum Croonstadt nodigen u van
harte uit om een kijkje te nemen op

www.croonstadt.nl.
foto rob isaacs

De E3 van Argon blijft ondanks de vorst topfit
Vanwege de vorst kon er op de velden niet getraind worden bij Argon.
Maar dat weerhield de spelers en
trainers Ronald en Gert-Jan van
de E3 er niet van om toch lekker
met elkaar bezig te zijn. Vorige
week woensdag was er een kick- en
funtraining bij PK sport te volgen.
Zo werden er eens andere spieren
gebruikt en ook conditioneel waren
de jongens goed bezig. En zaterdag

jl. werd er met elkaar een tochtje
vanaf de Kerkvaart in Mijdrecht
gemaakt naar de schaatsbaan in
Wilnis. Natuurlijk met een lekker
bekertje warme chocolade en wat
lekkers, verzorgd door de moeders.
De teamspirit is goed en de eerste
winstpunten binnen en dat is mede
te danken aan de sportiviteit van
de jongens, enthousiaste ouders en
natuurlijk de goede trainers!

Verrassing voor peutertjes Duimelot

Dinsdag- tot en met donderdagochtend was het muisstil in school. Alle
kinderen uit de groepen 8 van de Sint Jozefschool werkten geconcentreerd
aan de eind Cito. Deze inzet werd donderdagmiddag beloond met een
middagje ijspret op ‘het Meertje’. 70 Kinderen konden naar hartenlust een
wedstrijdje schaatsen, ijshockeyen of ‘gewoon’ lekker rustig rondjes schaatsen. Een welverdiende ontspanning na een paar dagen inspanning.

Abcoude

Spreekuur SVAB

De lokale politieke partij SVAB
stelt inwoners van Abcoude en
Baambrugge in de gelegenheid
om met een van haar gemeenteraadsleden of bestuursleden van
gedachten te wisselen over de
plaatselijke politiek, problemen
betreffende de leefbaarheid in
onze gemeente en het welzijn
van de burgers. Donderdagavond
23 februari houdt de SVAB haar
spreekuur van 19-20 uur, in de
Angstelborgh. Kijk voor informatie
over de SVAB op www.svab.nl.

Vinkeveen

Vier spelers door
naar kwartfinale
biljarten
In het driebandentoernooi van
biljartclub D.I.O. en Cafe de Merel
te Vinkeveen hebben Henk Doornekamp en Ronald Schoonhoven
flink uitgehaald door hun partijen
overtuigend te winnen. Ook door
naar de kwartfinales gingen op
de valreep Bart Hoffmans, Thijs
Hendrikx, Bert van Walraven, Wim
Bakker, Frank Witzand en Heny
v. ’t. Hul. Op zondag kwamen
daar nog bij Jan van Veen en Jos
Lugtigheid. Geplaatst waren al
Ton Driehuis, Ed van Heuven, Wil
Bouweriks en Gijs Rijneveld. Er
kunnen nog enkele spelers worden
geplaatst voor dit driebanden toernooi om de kampioen van verleden
jaar Ed van Heuven te verslaan.
Opgeven in Café De Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562 of per e-mail:
thcw@xs4all.nl.

Abcoude

Knotten aan het
Velterslaantje

De peuters van Peuterspeelzaal Duimelot werden getrakteerd op een poppenkastvoorstelling. Oma Jeanet en vriendin Marion kwamen voor de 3e
verjaardag van kleinkind Iris poppenkast spelen. Na een lekkere traktatie
en wat drinken kwamen er 2 clowntjes, eentje in de poppenkast en eentje
voor de poppenkast. De peuters hebben heel veel plezier gehad. Het was
voor de jarige Iris en haar vriendjes en vriendinnetjes een onvergetelijke
dag. Na de poppenkast was er nog tijd om, dik ingepakt, buiten te spelen in
de sneeuw. Voor informatie: www.stichting-speel-wijs.nl.

Afsluiting van de Cito-toets groepen 8

Kort nieuws

Zaterdag 18 februari vindt de
traditionele knotdag aan het
Velterslaantje plaats. De Landschapwerkgroep Abcoude doet
mee! Deze dag wordt om het jaar
georganiseerd door bewoners Willem Groeneveld en Moon Wolters.
Traditioneel is de Landschapwerkgroep Abcoude op deze dag de
leverancier van het gereedschap
en extra manschappen. De lunch
wordt verzorgd door de organisatoren dus dat wordt een vijfsterrensoep met lekkere broodjes.
Verzamelen rond 9 uur aan het
eind van het Velterslaantje, de
caravan van LWAB staat tegen
het Amsterdam-Rijnkanaal. Omstreeks 15 uur wordt afgesloten
met zoals gewoonlijk een biertje
of Berenburg bij de caravan. Denk
om warme waterdichte kleding.
Voor vragen of inlichtingen kun
je contact opnemen met Willem Groeneveld of Koos van der
Weijde: koos@lpretail.nl, tel. 0654684793.
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U bepaalt de prijs!
(laatste kans! Let op: wie het eerst komt, het eerst profiteert! Er is er nog slechts één!)

LUXUEUS VILLA APPARTEMENT, MEERKIKKER 15 (COMPLEX ALBA) IN LEGMEER WEST

!
D
O
B
N
E
E
E
O
D
KOOPSOM € 565.000,- v.o.n. CASCO OPLEVERING.
De vraagprijs van dit villa-appartement bedroeg tot op
heden € 565.000,- v.o.n. maar wij staan open voor ieder
reëel bod. Voor vragen en een bod kunt u direct contact
opnemen met de makelaar. Aangezien wij graag én snel
zaken willen doen geven wij u binnen 24 uur antwoord.

Een bijzonder appartement, zo kunt u dit luxe villa-appartement aan
Meerkikker in Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in
hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks te vinden is.
 luxe villa-appartement van ca. 165 m2
 riante woonkamer/keuken van ca. 79 m2
 drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2
 twee badkamers
 optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping
 voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen
 inclusief parkeerplaats in de ondergelegen
stallingsgarage
od dan

goed b
Doet u ons een een extra
staat er voor u ar!
verrassing kla

OPENHUIS OP ZATERDAG 18 FEBRUARI A.S. VAN 11.00 TOT 13.00 UUR
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl
Waterrijck_Advertentie 265x390 Groene Venen.indd 1

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

2e Poellaan 12
2161CJ Lisse
www.horsman.nl
09-02-12 09:26
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Sfeervol benefietdiner voor Argon in De Meijert
Ruim 200 gasten hebben zaterdag
jl. een topavond beleefd tijdens een
benefietdiner voor Sportvereniging
Argon en Stichting Topsport Argon,
dat ook dit jaar plaatsvond in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht.
Presentator Hans van Veen kon de
trotse voorzitters van beide verenigingen, respectievelijk Ton Goedemoed en Pieter Koeleman, aan het
eind van het officiële programma
een cheque met de opbrengst van
24.750 euro overhandigen.
tekst en foto's rob isaacs

Tussen de gangen van het diner
konden gasten genieten van entertainment. Heel bijzonder was het optreden
van de in Berlijn wonende Italiaan
Alessandro Di Sazio. In, naast en
rondom een op het toneel geplaatste
badkuip verrichtte hij prachtige staaltjes acrobatiek. Hoofdact van de avond
was de populaire zangeres/actrice
Mariska van Kolck, die eigenlijk nauwelijks verdere introductie behoeft.
Zij bracht een keur aan nationale en
internationale evergreens, liedjes uit
musicals en onvervalste meezingers,
waarbij het niet makkelijk was om stil
te blijven zitten.
Hoogtepunt van de avond was de veiling van uitjes en entertainment. Hans
van Veen toonde zich wederom niet
alleen een kundig presentator, maar
ook een opzwepend veilingmeester,
die kans zag de vele entertainmentbelevenissen tegen recordbedragen te
verkopen. De 21 veilingitems vielen
goed in de smaak bij de sponsoren en
zorgden voor een hoge opbrengst. Ook
de hoofdprijs in de loterij, een week
een vakantiewoning in de Toscane,
zorgde voor veel deelnemers.
De trotse voorzitters konden hierdoor
aan het eind van de avond uit handen
van Hans van Veen een cheque van
24.750 euro in ontvangst nemen!
De opbrengst van de avond wordt
verdeeld tussen SV Argon en Stichting
Topsport Argon zodat zowel de top- als
de breedtesport profiteert.
Na het uitreiken van bloemen aan de
organisatoren Event Station, sponsorcommissie Argon en De Meijert, begon
de slotact van Peter Zwerver. Peter
is een veelzijdige top-pianist/zanger/
entertainer met ervaring in de grote
nationale en internationale pianobars
zoals het bekende Crazy Pianos.Peter
speelde verzoeknummers en zorgde
voor een gezellige afsluiting. Volgend
jaar vindt de vijfde benefietavond
plaats: op 9 februari 2013.
Kijk voor meer sfeerbeelden van de
avond op http://a-url.nl/f5Tr

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

			

			

Diegene die ik liefheb verlaat ik
om diegene die ik liefhad weer terug te vinden

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, geven wij u kennis
van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

RINA BAKKER - BROUWER
echtgenote van Ton Bakker †

27 mei 1957				

13 februari 2012

				
				

Vincent en Suzanne
Tara

				

Peter en Aline

Onze dank gaat uit naar het personeel van Vinkenoord, voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Heulweg 45
3645 HB Vinkeveen
Onze moeder is op haar kamer in Vinkenoord. Wilt u
afscheid van haar komen nemen, dan graag in overleg
met Peter.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 18 februari
om 11.00 uur in aula De Ronde Venen, Ringdijk 4 te
Wilnis, waarna we haar ten ruste leggen in het graf bij
haar geliefde Ton.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula
van de begraafplaats.

Rust zacht lieve Rina
Van je zussen, broers, schoonzusjes en zwagers

Rozen als afscheid
Rozen vol rouw
Rozen vol liefde alleen voor jou
Als blijk van dank voor je bestaan
Waarin wij een eindje mee mochten gaan
Toch nog onverwachts is van ons heengegaan onze schoonzus
Rina Bakker-Brouwer
Familie Bakker
De Hoef
Wij wensen de kinderen veel sterkte

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

DE GROENE VENEN

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

Minicursus badminton bij Spel en Sport
Spel en Sport De Ronde Venen biedt naast
haar vele andere sportactiviteiten ook
badminton. Op de woensdagmiddag wordt
al vele jaren door veel mensen geestdriftig
gebadmintond. Niet in competitieverband
maar gewoon lekker een potje badminton.
Het gaat niet om het winnen, maar er wordt
wel fanatiek gespeeld. Na afloop zit iedereen
nog even gezellig bij elkaar in de Stee-Inn.
Spel en Sport DRV biedt de mogelijkheid
om goed kennis te maken met badminton;
een minicursus badminton van 5 lessen voor
slechts tien euro. Men leert de technieken en
vaardigheden van het badminton en natuurlijk wordt er ook een partijtje gespeeld.
Iedereen kan meedoen; ook wie nog nooit of
al heel lang niet meer heeft gebadmintond.
Aansluitend kan men bij Spel en Sport DRV
blijven spelen voor een aantrekkelijk tarief.
Dit allemaal onder leiding van gecertificeer-

Ridder in de Boekhandel
Alle liefhebbers van de boeken van De Grijze
Jager kunnen zaterdag in Abcoude kennis
maken met een echte ridder en zijn schildknaap. Deze week komt het laatste deel
uit van de populaire serie en dat was voor
boekhandel Sprey reden om een ridder uit te
nodigen.
Lezers van de Grijze Jager kunnen met de
ridder op de foto of een boek laten signeren.
De ridder en zijn schildknaap vertellen over
het dragen van een harnas en het leven in de
Middeleeuwen.
De boeken van De Grijze Jager zijn ongekend populair, vooral onder jongens. Hoofdpersoon is de 15-jarige Will, die uitverkozen
wordt om Grijze Jager te worden. Niet meer
het saaie weeshuis waar hij is opgegroeid.
Nu beleeft hij het ene avontuur na het
andere. Hij en zijn vrienden reizen het hele
land en de hele wereld af om anderen te
helpen. Zo komen ze in gevaarlijke situaties

de badmintondocenten.
Men is welkom op de woensdagmiddag van
14.30-15.45 uur in Sporthal de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Graag schone gymschoenen aan. Er zijn
voldoende badmintonrackets aanwezig.
Meer informatie: www.spelensportdrv.nl of tel.
06-21 91 83 53.

terecht. Met hun pijl en boog en een aantal
andere wapens moeten ze met hun vijanden
afrekenen. De ridder en zijn schildknaap
zijn zaterdagmiddag 18 februari bij Sprey in
Abcoude van 15.30 tot 16.30 uur.

Peuters KDV Wilnis geven gehoor
aan oproep dierenbescherming
Toen een van de peuters van de week op de groep kwam en zei dat er helemaal geen vogels
meer zijn en vroeg hoe dat kwam, was het antwoord omdat het koud is buiten en er bijna
geen eten is. Dit vonden de peuters van de groep Groene Rupsen erg zielig en zijn daarom
flink aan de slag
gegaan. Er is heel
druk pinda’s geregen
en er zijn vetbollen
gemaakt. Natuurlijk
werden deze rond
het kinderdagverblijf
opgehangen maar ook
zijn ze mee naar huis
genomen zodat de
vogeltjes ook bij de
kinderen thuis weer
terug kunnen komen.

DE GROENE VENEN 		

9

Zondag: PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen
Loop het voorjaar tegemoet! Aanstaande zondag 19 februari organiseert Toer Trimclub
De Merel voor de 34ste keer de PK Sport Bosdijkloop. Afstanden die gelopen kunnen
worden zijn 1,7 (voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 kilometer. Sportwethouder David Moolenburgh geeft het startschot op de Kerklaan in Vinkeveen.
De lopers kunnen kiezen uit een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en een 10kilometerloop, beide door het fraaie buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop
door de kern van Vinkeveen. Deze afstanden
zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als
voor recreanten. Voor de jeugd tot en met 12
jaar is er een loop van 1,7 kilometer, eveneens door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen. Deze sporthal is
een fraaie en ruime accommodatie, voorzien
van kleedruimten, douches en een foyer met
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook is er een
masseur om de benen voor en na de loop te
laten masseren.
Lopen is leuk en gezond, doe ook mee!
Inschrijven kan in De Boei op zondag 19
februari, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een
kwartier voor de start. De inschrijfformulieren liggen op de tafels in de zaal. Vul ter
plekke het inschrijfformulier in en betaal
contant het inschrijfgeld. Bij de inschrijving
op de dag van de loop bedragen de kosten
voor deelname aan de halve marathon en de
10-kilometerloop 7 euro en aan de 5-kilometerloop 5 euro. Het inschrijfgeld is inclusief

het startnummer en het gebruik van de
(huur) chip.
Deelname aan de jeugdloop is gratis! Alle
deelnemers aan de jeugdloop ontvangen een
medaille.
Starttijden, parcours en drinkposten
De start van de halve marathon is om 12.00
uur, de 10 kilometer om 12.05 uur, de 5
kilometer om 12.10 uur en de 1,7 kilometer
jeugdloop om 12.12 uur. Het parcours is vlak
en over verharde wegen. Vele vrijwilligers
van TTC De Merel zorgen voor een veilige
route. Wil je alvast de route zien? Ga naar
www.ttcdemerel.nl, per afstand staat daar een
plattegrond met een routebeschrijving.
Op verzoek van de lopers op de halve marathon zijn er meer drinkposten, namelijk
drie (na 4½, 11 en 18 kilometer). Op de 10
kilometer is er één drinkpost (na 7 kilometer). Alle drinkposten zijn voorzien van water,
sportdrank (Maxim Lemon) en sinaasappels.
Na de finish zijn er flesjes water.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De Boei,
volgens het schema: 1,7 kilometer om 12.45
uur, 5 kilometer om 13.00 uur, 10 kilome-

Winnaar Efteling arrangement bij Karwei Mijdrecht
Enige tijd geleden stond Karwei in het teken van het
Sprookjesbos van De Efteling. Middels uitgegeven
coupons werden er 50 Efteling-arrangementen voor 4
personen verloot, bestaande uit een overnachting, ontbijt
en dagkaart voor de Efteling. Eén van de prijzen is
gevallen bij Karwei Mijdrecht, de heer Sprengers kwam
afgelopen dinsdag zijn prijs in ontvangst nemen.
Gordijnendag
Ook a.s. zaterdag 18 februari valt er weer van alles te
beleven bij Karwei Mijdrecht. Het is Gordijnendag bij
Karwei, met hoge kortingen op raamdecoratie, maar ook
een demonstratie rolgordijnen en horizontale lamellen
inkorten. De kinderen kunnen knutselen (poppenkastfiguren maken) en de koffie, thee en limonade staan klaar.

Van Roon en FC Abcoude gaan met elkaar door
Trainer Rini van Roon en FC Abcoude hebben een overeenkomst voor onbepaalde tijd
getekend. De intentie is om in ieder geval
de komende twee jaar nog met elkaar door
te gaan. Aan het eind van dit seizoen is Van
Roon 3,5 jaar trainer bij de club. En er zit
nog volop rek in de samenwerking met zowel
de spelersgroep, de begeleiding als het be-

stuur. In het seizoen 2009-2010 promoveerde
de trainer (voormalig speler van Ajax1) met
zijn team naar de tweede klasse. Na een
seizoen hard knokken wist de ploeg zich één
wedstrijd voor het eind van het seizoen veilig
te spelen. Dit seizoen doet FC Abcoude goed
mee. Op dit moment neemt het de vierde
plaats in en is nog actief in de beker.
In de toekomst hoopt de club een rol van
betekenis te kunnen gaan spelen in de tweede
klasse en op langere termijn door te stomen
naar de eerste klasse.
Van Roon: “De kracht van Abcoude is dat
we steeds de spelersgroep bij elkaar kunnen
houden, ook al betalen we geen dubbeltje. De
sfeer en alle faciliteiten – want daar ontbreekt het niet aan – maken dat ruimschoots
goed. Als we de groep de komende jaren ook
bij elkaar houden, dan kunnen we echt gaan
meedoen voor promotie.”

De start van de halve marathon in 2011.					
ter om 13.30 uur en de halve marathon om
14.00 uur. Voor de prijswinnaars van de
halve marathon en 10-kilometerloop zijn er
geldprijzen. Voor de winnaar van de halve
marathon, zowel bij de dames als de heren, is
er een wisselbeker. Ook voor het verbeteren
van het parcoursrecord op de halve marathon
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.11.17 uur)
is een geldbedrag te winnen, zowel bij de
dames als bij de heren. Voor de prijswinnaars
van de jeugdloop en de 5-kilometerloop zijn
er medailles.

VLC rijders naar NK
De scholieren ploegen achtervolging kampioenschappen, onlangs in Haarlem gehouden,
zijn bij de jongens 15 tot en met 17 een prooi

foto wim de bruijne

Alle deelnemers ontvangen een sportbon
van hoofdsponsor PK Sport. Tevens is er een
tombola met mooie prijzen op de startnummers. De uitslagen kun je zondag 19 februari
vanaf 17.00 uur vinden op www.uitslagen.nl en
vervolgens ook op www.ttcdemerel.nl.
Informatie
Meer weten over de PK Sport Bosdijkloop?
Kijk op www.ttcdemerel.nl; bel Peter Meijer,
tel. 06-48013782; e-mail naar bosdijkloop@
gmail.com of volg ons op Twitter (@Bosdijkloop).

geworden voor het VeenLanden college. In
twee ritten van 1600 meter bleken de VLC
mannen te sterk voor de concurrentie. Die
concurrentie kwam uit Alphen aan de Rijn en
Leiden. De andere teams konden niet bij het
VLC team aanpikken.

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.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

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

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week Dirk Scheele, die te zien is in de voorstelling Dikkie Dik en zijn vriendjes, geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

Dirk Scheele:

“Dikkie Dik is net als kinderen ondeugend en stout”
Je bent oorspronkelijk muziektherapeut.
“Dat klopt. Ik werkte destijds
met verstandelijk gehandicapte
kinderen. Ik heb altijd liedjes voor
kinderen in de leeftijd vanaf 2 tot 8
jaar geschreven. Kinderen zijn bezig
met het ontdekken van de wereld
en zijn verwonderd over allerlei dingen. Ik vind het erg leuk om hier in
mijn liedjes bij aan te sluiten. Mijn
liedjes zijn eigenlijk ook een soort
kinderen die zich verwonderen over
de dagelijkse huis-, tuin- en keukenvoerworpen, zoals een kraan of
fluitketel. Ik verwoord deze wereld
van de kinderen in mijn liedjes,
waardoor het begrijpelijk wordt
voor kinderen. Deze ideeën komen
ook terug in mijn tv-serie ‘Huis-,
tuin- en keukenavonturen’ die bij
Nickelodeon te zien is en in mijn
solotheatervoorstelling ‘Ik woon in
een huis’.”

Je gebruikt als instrumenten niet alleen een gitaar of piano, maar bestek,
een sleutelbos, gereedschap en
speelgoed.
“Deze dingen komen ook voor in de
leefwereld van kinderen. Een eenvoudig gebruiksvoorwerp als sleutel
inspireert me ook tot het maken
van een liedje, je kunt er mee rammelen en muziek mee maken. Een
eenvoudig liedje spreekt kinderen
ook aan. Mijn liedjesrepertoire is
inderdaad oneindig, ik kan van alle
dingen een liedje maken. In mijn eigen voorstelling zing ik liedjes over
pannenkoeken bakken en muziek
maken met de rits van je jas. Ik wil
van elke voorstelling een feestje
maken. De voorstelling begint rustig, maar is ook uitbundig en lekker
meedoen. Ik wissel dat graag af, het
is niet alleen maar veel en vol. Door
deze dynamiek houden kinderen het
ook een uur vol.”

Jazzmuzikante Kim Hoorweg & The Houdini’s
in Mijdrecht

Wat kunnen kinderen zien in de voorstelling Dikkie Dik en zijn vriendjes?
“Dit is mijn tweede voorstelling
over Dikkie Dik. Dikkie Dik is, net
als kinderen, ook de wereld aan
het ontdekken en dingen aan het
uitproberen. Hierdoor is hij voor
kinderen heel erg herkenbaar. In
deze voorstelling gaat het ook over
de vriendjes van Dikkie Dik (poes
Muis, hond Blaf, kat Rover, de pauw
en de kikker, red.). De karakters
van deze dieren lenen zich heel
goed voor liedjes. In de voorstelling
worden de dieren, op het podium in
het decor van de Dikkie Dik wereld,
gespeeld door drie poppenspelers.”

Wat is de kracht van het karakter
Dikkie Dik (in 1977 bedacht door Jet
Boeke, red.)?
“Ik denk zijn eenvoud. Het is een
hele sprekende kat, die vertederend
werkt. Maar hij is ook ondeugend
en stout, net als kinderen.”

De voorstelling ‘Dikkie Dik’ is 26 februari te zien in Schouwburg Amstelveen.
De voorstelling ‘Ik woon in een huis’ is
op 27 februari te zien in De Vorstin in
Hilversum.

Expositie kunstschilder VanBert
Kunstenaars hebben ruimte nodig om hun kunst te exposeren. Omdat
exposeren in een galerie niet altijd een optie is, zoeken veel kunstenaars naar een alternatief.

Op vrijdag 2 maart is de jonge
Rotterdamse jazzmuzikante Kim
Hoorweg (19) de volgende gast
van Cultura. Samen met het sextet
The Houdini’s brengt zij dan in De
Meijert in Mijdrecht een ode aan
haar grote voorbeeld, de Amerikaanse jazz- en popzangeres Peggy
Lee. In de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw bestormde Lee de
hitparades en bereikte ze de sterrenstatus met onder meer het nog
altijd prachtige nummer ‘Fever’.
The Houdini’s vormen al bijna
vijfentwintig jaar een van de
toonaangevende jazzensembles van
Nederland. Ze toerden onder meer
door Australië, de Verenigde Staten
en Canada en traden meerdere malen op tijdens het North Sea Jazz
Festival. Zangeres Kim, dochter van
Houdini’s-pianist Erwin Hoorweg

bracht al twee albums uit bij het
legendarische jazzlabel Verve en
werkte onder andere samen met
Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis.
Kaarten voor het concert in De
Meijert, dat om 20.30 uur begint,
kosten € 16,50 per stuk en zijn te
reserveren via www.cultura-drv.nl.
Scholieren en studenten betalen,
op vertoon van een school- of
studiepas, € 5 per kaart. In de losse
verkoop zijn kaarten te verkrijgen
bij boekhandel Mondria en Partycentrum De Meijert in Mijdrecht en
bij drogisterij De Bree te Vinkeveen. Aan de deur van de zaal zijn,
indien nog voorradig, vanaf een half
uur voor aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.
foto sander nagel

Op dit moment exposeert VanBert
bij Gasse. VanBert is het pseudoniem
waaronder Bert Slagt zijn schilderijen signeert. Het afgelopen jaar is
zijn veelzijdig schilderwerk op maar
liefst negen kunstevenementen te
bezichtigen geweest, waaronder de
Open Art Fair in Utrecht en De Nati-

Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ereloge
foto willem schalekamp

Gasse geeft kunstenaar de ruimte

Gasse interieur & advies in Mijdrecht beschikt over een grote
meubelshowroom, waar kunst door
de wat huiselijke omgeving optimaal
tot zijn recht komt. Daarom heeft
Gasse besloten om (lokale) moderne
kunstenaars de ruimte te geven om
hun werk enige maanden in hun
showroom te exposeren. Zo was er
in de afgelopen tijd een afwisselende
expositie van Lily Marneffe, Allick
en Pascale Bazille. En het volgende
seizoen zal een kunstenaar van
Artence de wanden vullen.

www.dirkscheele.nl

onale Kunstdagen in Amsterdam. De
collectie van VanBert is er een met
scherpe contrasten tussen onderwerpen, technieken en stijlen. Ieder
schilderij staat op zichzelf, kleurrijk
en boeiend. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.vanbert.nl, of
voor het originele werk nog enkele
weken bij Gasse, Bozenhoven 53 te
Mijdrecht (www.gasse.nl). Wellicht
een goed idee om de expositie het
komende weekend te bezoeken.
Op zaterdag houdt Gasse een ski
warming-up (of zo u wilt after-skate)
feestje. Met glühwein en skitaart!
Gasse is overigens altijd op zoek
naar goede moderne kunstenaars die
in hun showroom willen exposeren.
Kunstenaars die hierin interesse
hebben kunnen een mail sturen naar
info@gasse.nl of bellen met 0297283165 (vragen naar Ben Diepenmaat).

Concert Regiokoor
De Ronde Venen
Zondagmiddag 11 maart brengt
het Regiokoor De Ronde Venen een
bijzonder concert ten gehore. Op
de eerste plaats bijzonder omdat
het koor samen met de zangers van
Jubilate Deo uit Alphen aan de Rijn
op het podium zal staan, maar ook
bijzonder omdat het programma zo
gevarieerd is.
Men kan genieten van werken van
Schubert, Mozart en Haydn. Van
laatstgenoemde componist wordt
een prachtig werk voor koor, solisten en orkest uitgevoerd: de Mis in
C nr. 9, ook wel de ‘Paukenmesse’
genoemd. Joseph Haydn componeerde dit meesterwerk op latere
leeftijd, in de tijd dat Napoleon
met zijn legers voor de grenzen van
Oostenrijk stond. In het laatste deel
van deze Mis maakt Haydn met
paukengeroffel de oorlogsdreiging
voelbaar. Niet voor niets wordt de
Mis ook wel ‘Mass in time of War’
genoemd.
Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest zorgt voor de begeleiding.
De solisten zijn: Maja Roodvedt
(sopraan), Mariëtte Witteveen (alt),
Ruud Fiselier (tenor) en Erks Jan
Dekker (bas). Het geheel staat
onder leiding van dirigent Gert J.
Hans. Het concert wordt uitgevoerd
in samenwerking met de Stichting
tot instandhouding van het monument Johannes de Doper te Mijdrecht die het Regiokoor jaarlijks
onmisbare ondersteuning biedt.

Geisha Mind Like Water - VanBert

Times Square New York - VanBert

Meer informatie omtrent locatie en
kaartverkoop van het concert staat
op www.regiokoorderondevenen.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Kelly Castien:

“Mensen herkennen mij aan mijn auto”
Je eerste auto blijft bijzonder, maar er zijn er maar weinig zo blij met hun eerste wagen als Kelly Castien.
De 22-jarige inwoonster van Vinkeveen is namelijk apetrots op haar gele Volkswagen New Beetle. Kelly: “Ik
heb hem niet alleen in het groot, ik verzamel er ook miniaturen en sleutelhangers van. En zelfs de kinderen
op de opvang waar ik werk weten maar al te goed in wat voor auto ik rijd.” Met een knipoog: “Dat heb ik ze
even geleerd.”
Nog voordat ze haar rijbewijs op
zak had, was ze haar auto al gaan
uitzoeken. Kelly: “Ik begon al
vroeg met het oriënteren naar een
auto en kwam er dan ook al snel
achter welke ik wilde. Het moest
een auto zijn die bij mij past. Een

Katinka Polderman:
‘Polderman Tuigt Af’
Zaterdag 25 februari is in Theater Piet Mondriaan Abcoude
de voorstelling ‘Polderman Tuigt
Af’ te zien. Ogenschijnlijk lieflijk,
maar schijn bedriegt. Polderman is
onverstoorbaar, gortdroog, subtiel,
lomp, hilarisch en ontroerend. En
dat allemaal tegelijk. Haar rake observaties, haar zelfspot, haar grote
taalgevoel, haar engagement en
haar oorspronkelijke liedjes maken
Polderman tot een van de meest
intrigerende cabaretiers van dit moment. In dit derde soloprogramma
gaat Katinka in op de angst die ons
door de overheid wordt opgelegd:
angst voor terrorisme, angst voor
natuurrampen, angst voor aanslagen. De overheid heeft zelfs een
rampenton samengesteld waarmee
wij Nederlanders rampen zullen
overleven. Maar of we daar nou zo
mee geholpen zijn…?
Na in 2005 de jury- en publieksprijs van het Leids Cabaretfestival
gewonnen te hebben, maakte
Katinka Polderman in 2006 haar
eerste avondvullende programma
Polderman. Pers en publiek waren
laaiend enthousiast en de opvolger
Polderman Kachelt Door werd zelfs
genomineerd voor de VSCD Cabaretprijs Neerlands Hoop.
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 17,00 / CJP € 12,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

foto rudi gagel

Ford Ka vond ik te klein, een Opel
Corsa te stoer. Toen kwam ik bij mijn
oppasadres en dat gezin had een
oude kever. Ik was meteen onder
de indruk, maar toen ik over de modernere variant hoorde, was ik pas
echt verkocht. Een vrouwelijke auto
met mooie rondingen, dit moest hem
worden. En toen begon de zoektocht.
Overal hadden ze de auto’s staan,
maar ik wilde per se een gele, want
dat is een vrolijk kleurtje. Uiteindelijk kwam ik na een speurtocht op
internet bij een dealer in Rotterdam
terecht. Samen met een vriend die
automonteur is, maakte ik een proefritje. Hij zat achter het stuur, want ik
had nog niet eens mijn rijbewijs. De
auto zag er goed uit, maar er waren
wel wat kleine mankementen. Als
die verholpen zouden worden, zou ik
hem meenemen. Een week later was
de auto van mij. Inmiddels had ik
ook mijn rijbewijs gehaald en mocht
ik er daadwerkelijk in rijden. Dat
was ontzettend gaaf. Iedereen was
onder de indruk. Zelfs mijn rijleraar
die mij eerst uitlachte omdat ik dit
model wilde kopen, stak zijn duim
naar mij op. En door die gele kleur
ben ik goed te herkennen. Onderweg
wordt er dan weer hard getoeterd.
Dan hebben ze mij natuurlijk een
stuk sneller gezien, dan ik hen. Ook

foto patrick hesse

als ik in Mijdrecht bij het dorpscentrum mijn auto parkeer, krijg ik
regelmatig een telefoontje met de
vraag: ‘Hey Kelly, we zien je auto
staan dus we weten dat je in het
dorp bent. Waar zit je precies?’ Dat
opvallende en die herkenbaarheid
vind ik prachtig. Dan denk ik weer:
Ja, dat is mijn autootje.”
Miniaturen
Maar Kelly’s liefde voor de kever
gaat verder dan het vervoersmiddel
waarin ze rijdt, ze verzamelt er ook
miniaturen van. Kelly: “De eerste
miniaturen had ik al voordat ik de
auto had. Ik was op vakantie in België en zag de miniautootjes in allerlei verschillende soorten print staan.
Toen heb ik er drie gekocht. Ik was
er zo blij mee dat ik de verzameling
ben gaan uitbreiden, vooral toen ik
ook de grote, echte auto had. Overal
waar ik een kleine kever zie, moet
ik even kijken en meestal neem ik
er dan ook één of twee mee. Zelfs
mijn buurman, die van mijn hobby
afwist, kwam na zijn vakantie met
een nieuw exemplaar bij mij aan de
deur. Later vond ik ook een groene
theedoek met een afbeelding van
een kever erop en heb ik twee platen
met teksten over de New Beetle op
de kop weten te tikken. Die platen

liggen nog bij mijn ouders in Mijdrecht, maar de rest van de collectie
heb ik vorig jaar meegenomen naar
mijn eigen huisje in Vinkeveen.
Ik heb niet veel ruimte, maar de
autootjes moesten mee. De collectie
vult nu een plank in mijn kleine woning, maar als ik straks wat groter
woon, dan breid ik de verzameling
zeker nog veel verder uit. Of ik dan
nog in de New Beetle rijd of niet
meer, dat maakt niet uit. Het is
en blijft mijn eerste auto en die is
bijzonder. De miniaturen blijf ik dan
ook sparen.”
Pech
Hoewel Kelly dol is op haar auto
ziet ze ook de nadelen van haar
gele moderne kever. Kelly: “De auto

was ondanks dat het een kleinere
tweedehands auto is toch redelijk
duur in aanschaf. Ook de kosten voor
het onderhoud vallen tegen. Drie
weken nadat ik de auto gekocht had,
was hij al bekrast. Daarnaast heb ik
in de drie jaar dat ik erin rijd al veel
reparaties moeten laten uitvoeren. Zo
zijn alle banden inmiddels vernieuwd.
In dat opzicht was het een miskoop,
maar toch heb ik geen spijt van de
keuze. Ik moest erin investeren en
nu rijdt hij weer heerlijk en ik hoop
er nog jaren mee vooruit te kunnen.
Maar mocht ik straks een andere
auto uitzoeken, dan weet ik al wat
het wordt.”Trots: “Een roze Fiat 500
mét bloemetjes. Tja, mijn vrienden en
kennissen moeten mij wel aan mijn
auto kunnen blijven herkennen.”

Unieke website voor bruidsparen in De Ronde Venen

‘Alle informatie voor een prachtige trouwerij bij elkaar’
Trouwplannen? Is het dan niet handig om alle informatie die je nodig
hebt voor een geweldig feest op één plek bij elkaar te vinden? Die
mogelijkheid is er nu.
Kijk maar eens op www.trouwenindegroenevenen.nl.
door anja verbiest

De unieke trouwwebsite, waarop je
in principe je hele huwelijk kunt regelen, is door A-side media gebouwd
en bedacht door fotograaf Patrick
Hesse uit Vinkeveen. Sinds hij twintig jaar geleden zijn bedrijf Vision
Quest Fotografie begon, heeft Hesse
een paar honderd trouwreportages gemaakt, naast zijn werk voor
onder meer deze krant en een groot
aantal bedrijven en instellingen in
De Ronde Venen en ver daarbuiten.
“Het maken van trouwreportages
is hartstikke leuk. En een vak apart.
Het bruidspaar is het middelpunt,
een fotograaf mag niet opvallen.”
Met de opkomst van de sociale
media zag Hesse nieuwe kansen om
zijn werk, maar ook dat van andere
bedrijven en instellingen die zich
met bruiloften en alle aanverwante
zaken bezighouden, op een eigentijdse en gemakkelijke manier onder
de aandacht van trouwlustigen te

foto rob isaacs

brengen. Patrick Hesse: “Het is
een hippe en toegankelijke website
geworden. Met links naar een groot
aantal trouwgerelateerde bedrijven
hier in de regio en een scala aan
algemene informatie en weetjes.
Zoals een uitgebreide checklist en
uitleg van een notaris over allerlei
belangrijke zaken, maar ook een
lijst met ‘do’s and dont’s’ en waarom
de bruid bijvoorbeeld het bruidsboeket opgooit. Als fotograaf krijg ik
daar best vaak vragen over.” Ruim
twintig regionale ondernemers
hebben zich inmiddels als partner
aangesloten bij
www.trouwenindegroenevenen.nl.
Hun nieuwtjes op trouwgebied zijn
straks ook via Twitter te volgen is
(@trouwenindgv). En op Facebook
vind je ‘Trouwen in de Groene
Venen’ eveneens. Patrick Hesse: “In
elke categorie, zoals bijvoorbeeld
‘Trouw- en feestlocaties’ of ‘Ringen

en sieraden’, kunnen maximaal vijf
ondernemers aan dit project meedoen. Alleen bij de trouw- en feestlocaties bieden we trouwlustigen
een ruimere keuze. Bij alles wat je
voor zo’n mooie dag afspreekt moet
je natuurlijk wel een goed gevoel
hebben. En de smaak van de een is
nu eenmaal niet de smaak van een
ander. Door middel van publicatie
van ons logo, dat je kunt zien als een
soort keurmerk, kan iedere partner
laten zien dat hij of zij staat voor
kwaliteit. Mede daarom bieden we

iedereen die gebruik maakt van de
diensten van een van onze partners
ook de mogelijkheid om na afloop
van alle feestelijkheden een recensie
te schrijven. Ik ben heel benieuwd
naar de reacties.”
Er is nog wat ruimte voor ondernemers om partner te worden.
Patrick Hesse: “Aanmelden kan via

www.trouwenindegroenevenen.nl
onder het kopje ‘Deelnemer worden’. En wie een vraag heeft, kan
altijd mailen naar info@trouwenindegroenevenen.nl.”
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De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis was op de Kerkvaart present
met een Koek en Zopie hut. Dankzij de grote belangstelling kon ruim
1500 euro worden ingezameld voor het goede doel. foto otto boelens.
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Niels Oosterlee stuurde een
prachtige foto van Julie en
Beer, samen op het ijs van de
achtervaart. Onze fotoredactie
vond 'm beslist een afdruk op
canvas waard.
Gefeliciteerd; je kunt 'm binnenkort komen afhalen!
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Kort Nieuws
Onze senioren zijn
niet zo in voor
Twitter...
“Wat moet ik nou over mezelf
vertellen. Moet ik elke keer als
ik naar Albert Heijn ga om daar
boodschappen te doen dat op
internet laten weten? Kom nou. Ik
heb wel wat anders te doen.” Het
is een van de eerste opmerkingen
die werden geuit tijdens de groots
aangekondigde workshop kennismaken met Twitter, vorige week
georganiseerd door de SeniorWeb
De Ronde Venen. Later worden die
opmerkingen wat afgezwakt als
blijkt dat je met Twitter ook anderen kunt volgen, om op die manier
op de hoogte te blijven van veel
doen en laten in de maatschappij..
De verwachtingen waren hooggespannen. Het kon, gelet op de
publiciteit, wel eens druk worden
in het leslokaal. Zeker nu die 't'
van Twitter bijna overal te zien is
en veel ondernemingen er alsmaar
op hameren hen te volgen. Tijdens
de presentatie blijkt al snel dat
je eerst een account moet maken
om op Twitter te komen. Was niet
bekend. Het lijkt allemaal een
simpele zaak, maar de realiteit is
anders. Zo verschillen de beelden
van Twitter onder Windows XP,
Windows7 en de iPad. Lastig als
je mooie handouts hebt gemaakt
en de mensen thuis andere beelden
zien.
Al snel blijkt dat vooral politici
erg druk zijn zich te profileren.
Zij hebben vaak iets uit te leggen
en daar leent Twitter zich prima
voor, want nieuws verspreidt zich
daar razendsnel. Maar als je iets
beweert dat niet helemaal waar is,
krijg je gelijk repliek en word je
teruggefloten. Twitter is goed als je
echt iets te vertellen hebt. Het gaat
om de boodschap. Dan pas krijg je
volgers. Zo niet, dan kun je altijd
nog anderen gaan volgen en die
van repliek dienen.
Via het zoekveld werd gekeken
naar wat @gemeenteDRV en
@albertheijn zoal twitteren.
Verrassend: onze grootgrutter
blijkt via Twitter bereid lastige
klanten van repliek te dienen en
veel ondernemers proberen onder
die naam bekendheid te krijgen
en reageren via Twitter sneller op
klachten. “Als je echt op aanbiedingen uit bent, moet je gewoon naar
hun site gaan,” luidt een advies uit
de klas. Jongeren op Twitter zijn
voornamelijk met klasgenoten bezig en uiten veelal onbegrijpelijke
opmerkingen in turbotaal. Conclusie: gelet op de lage opkomst en
de commentaren ziet het er naar
uit dat onze senioren in De Ronde
Venen niet echt op Twitter zitten te
wachten. Op de vele internetsites
kunnen ze via Google alles van hun
gading vinden en zichzelf profileren
hoeft niet meer.
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Garages Abcoude en Baambrugge in actie
voor Johan Cruijff Foundation
Garage Abcoude BV uit Abcoude
en Garage Petrogas uit Baambrugge hebben de handen ineengeslagen voor een goed doel. De
twee garagebedrijven doen mee
aan de APK-actie van de Bovag
ten behoeve van de Johan Cruijff
Foundation.
door anja verbiest
foto patrick hesse

Bert Sessink van Garage Abcoude
zegt: “Net zoals onze collega’s van
Garage Petrogas uit Baambrugge
tonen wij, op kleine schaal, onze
maatschappelijke betrokkenheid in
ons eigen dorp. Door mee te doen aan
de APK-actie van de Bovag voor de
Johan Cruijff Foundation kunnen we
echter nog iets meer doen. Het is een
prachtig doel.” Rogier van Oostrom
van Garage Petrogas knikt instemmend en vult aan: “Bij elke APK die
wij dit jaar in onze garages uitvoeren,
doen wij een donatie aan de Johan
Cruijff Foundation. Deze non-profit
organisatie zet zich in voor het welzijn van kinderen met een beperking
en van jongeren die zijn opgegroeid
in een minder kansrijke omgeving.
Dit doen ze door het stimuleren van
sportprojecten voor kinderen met
een beperking, onderwijs voor (ex-)
sporters en veilige sportplekken - de
welbekende Cruijff Courts - in een
groot aantal steden. Daar zijn er

inmiddels al zo’n 140 van!”
Onafhankelijk
Garage Abcoude en Garage Petrogas
verrichten voor het grootste deel de
autoreparaties en APK-keuringen in
Abcoude en Baambrugge.
Bert Sessink: “We zijn geen dealers
van een specifiek automerk, maar
onafhankelijke garagebedrijven. Dat
betekent niet alleen dat je bij ons
auto’s van diverse merken kunt aan-

schaffen, of dat nu een nieuwe of een
gebruikte wagen is. Het betekent ook
dat we in feite elke auto van welk
merk dan ook kunnen onderhouden
en repareren.”
Rogier van Oostrom: “Daarbij helpen
we elkaar wanneer dat nodig is, we
hebben dezelfde mentaliteit wat
betreft verantwoord ondernemen.
Vandaar ook deze mooie actie.”
Zowel Garage Petrogas als Garage Abcoude is aangesloten bij de

beroepsorganisatie Bovag en zo
kwamen ze op het idee om mee te
doen aan de APK-actie. Bert Sessink:
“Extra mooi is dat we in het kader
van deze actie ook een sportproject
binnen onze eigen gemeente voor ondersteuning mogen aandragen. Welk
project dat wordt, gaan we goed
bekijken. Eerst maar eens zorgen dat
deze APK-actie een succes wordt en
dat vele automobilisten de weg naar
ons weten te vinden.”

Zaterdag 18 februari van 10 tot 17 uur

Feestelijke heropening VOKU Serres & Kozijnen Amstelveen
VOKU, vertrouwd en dichtbij in de regio, heeft onlangs naast de bestaande showroom in Mijdrecht nu ook de showroom in Amstelveen verbouwd. Daarin is een breed assortiment aan producten tentoongesteld die huis of bedrijfspand opwaarderen. Reden genoeg voor een feestelijke
heropening, die gepaard gaan met een springkussen voor de kleintjes, een showwagen met Novoferm garagedeuren, een showwagen met extra deurpanelen. Alle bezoekers ontvangen bovendien een goodybag met leuke attentie én maken kansop een reischeque van vijfhonderd euro.
WERU Kunststof kozijnen
Kunststof kozijnen van het merk
WERU staat in Nederland op nummer 1 als het gaat om kwaliteit en
veiligheid. Standaard worden alle
raam- en deurkozijnen geleverd
met het politiekeurmerk. Ook levert
WERU glasbreukmelders voor
niet-WERU kozijnen. Bij ruitbreuk
gaat er net als bij het geïntegreerde
WERU Secur alarm, keihard een
alarm loeien. De kozijnen zijn er in
diverse kleuren en stijlen van modern tot en met klassiek. Ze hebben
het uiterlijk van hout, maar zijn ook
verkrijgbaar met een rechte verbindingsnaad bij een verdiept profiel.

Dakkapellen met geïntegreerde
airco/verwarming
VOKU levert al sinds 1985 service
en kwaliteit en innoveert bovendien
voortdurend. De dakkapellen voorzien van kunststof kozijnen, kunnen
nu ook geleverd worden met een
geïntegreerde airco die tevens als
verwarming dient. De airco/verwarming is aan de binnen- en buitenkant niet zichtbaar. De dakkapellen
zijn in alle afmetingen, vormen en
kleuren te verkrijgen en worden
door de vakkundige monteurs van
VOKU opgebouwd om vervolgens in
maar 1 dag te worden geplaatst.

huis wil, kan een
overweging maken
om een lichtstraat
op het dak van de
uitbouw te laten
plaatsen. VOKU
verzorgt zelf alle
nodige bouwkundige werkzaamheden, van begin tot eind, waardoor
de klant nergens omkijken naar
heeft. Benieuwd wat het verschil is
tussen een serre of een overkapping
en wat er zoal mogelijk is binnen
uw budget? De vertegenwoordigers
van VOKU informeren u graag
geheel vrijblijvend.

Serres & Uitbouwen
Naast een houten en aluminium
serre kan men ook
voor uitbouwen
terecht bij VOKU.
Ook hier geldt dat
deze verkrijgbaar
zijn in vele kleuren
en afmetingen,
waarbij er ook
nog eens een
ruime keuze is
aan zonwerende
glassoorten. Wie al
een uitbouw heeft,
maar meer licht in

Tuinkamers & Overkappingen
VOKU vertegenwoordigt diverse
overkappingen; een hot item de
laatste tijd. Een tuinkamer kan
rondom worden dichtgemaakt. Gaat
uw voorkeur uit naar schuif- vouwof vaste elementen aan de zij- of
aan de voorkant? Een vast- of
elektrisch dak? Een dak van glas of
kunststof? Met windscherm en led
of spot verlichting? De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.
Garagedeuren
Leverancier Novoferm heeft een
zeer groot assortiment aan garage-

deuren, u kunt dan denken aan een
garagedeur hand bediend, electrisch
met afstandbediening of aan een
geïsoleerde loopdeur in uw garage.
Deze garagedeuren kunnen op maat
worden gemaakt en zijn in alle
kleuren en types te verkrijgen. De
garagedeuren worden ook door de
monteurs van VOKU gemonteerd.
Alles voor uw gevel!
Naast de genoemde producten heeft
VOKU ook Aluminium Kozijnen,
Carports, Dakramen, Deurluifels,
Gevelbekleding, Horren, Schuifpuien & Windschermen in haar
assortiment. VOKU heeft echt alles
voor de gevel van uw woning of
bedrijfspand.
De medewerkers van VOKU heten u
van harte welkom!
Voku Amstelveen, Zetterij 1 (Bovenkerk) / Voku Mijdrecht, Communicatieweg 4 /
0297-284970 / www.voku.nl.
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Door Piet van Buul

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen

“Het menselijke aspect maakt dit werk zo boeiend”
Het beeld van de notaris, zetelend in een statig kantoor met houten lambrisering en met rekken vol dossiers
en wetboeken is al lang achterhaald. “Achter elk dossier zitten mensen,” zegt notaris Arjen Fanoy. “Je krijgt
te maken met mensen die een huis kopen, met ondernemers die hun opvolging willen regelen of families
waarvoor de afhandeling van de erfenis geregeld moet worden. Die variatie en het menselijk aspect daarin
maken dit werk zo boeiend.”
In 1987 begon notaris Peter
Forsthövel een zelfstandige notarispraktijk in Mijdrecht. In 1989
betrok hij een modern nieuw kantoor
aan Bozenhoven en in 1997 kwam
Arjen Fanoy naar Mijdrecht. Na
zijn opleiding had hij op verschillende notariskantoren in Amsterdam
en Woerden gewerkt. “Je begint
doorgaans niet zomaar een zelfstandige notarispraktijk,”zegt Arjen.
“Meestal start je in dienst van een
gevestigde notaris en wordt dan
kandidaat-notaris. In 2001 was het
de bedoeling dat ik, naast Peter
Forsthövel, de tweede notaris op
het kantoor zou worden. Juist in die
periode kreeg Peter problemen met
zijn gezondheid en hij heeft zich uit
de praktijk teruggetrokken. Ik ben
daarom sinds 2002 de enige notaris
op dit kantoor, maar aan het kantoor
zijn ook twee ervaren vrouwelijke
kandidaat notarissen verbonden. Dat
deze collega’s vrouw zijn is een trend
die zich al geruime tijd ontwikkelt.
Het notariaat wordt steeds meer een
vrouwenberoep. Ik vind dat overigens wel een goede zaak. Los van
het feit dat ik wat minder kans krijg
om over voetbal te kletsen, merk je
wel dat de werksfeer er heel plezierig door wordt beïnvloed.”
Ondernemingsrecht
De stagnerende markt in onroerend
goed heeft ook consequenties voor
het notariaat. Er worden daardoor
ook minder koop- en overdrachtsaktes afgesloten. Arjen: “Gelukkig hebben wij ons al enige tijd sterk gericht
op ‘het ondernemingsrecht’. Daarbij
kunnen wij als notarissen ook een
belangrijke rol spelen. Denk maar
aan de oprichting van nieuwe ondernemingen of aan aandelentransacties. Vaak gaat het om familiebedrijven en spelen er ingewikkelde
problemen rond de opvolging in het
bedrijf. Daarbij moet bekeken worden welke partijen er in de familie
een rol spelen. Om er voor te zorgen
dat iedereen daarbij op rechtmatige
manier behandeld wordt moeten
de zaken nauwkeurig beschreven
worden. Dat is echt maatwerk. Het
opstellen van dergelijke contracten

is heel boeiend en je zoekt steeds
weer naar goede zakelijke oplossingen. Dankzij het feit dat wij ook
juridisch onderlegd zijn kunnen wij
onze klanten goed adviseren. Wij
willen ons als notariskantoor dan
ook onderscheiden in het ondernemingsrecht. Dat doen we door goede
advisering over vermogensbeheer,
pensioenen en levensverzekeringen.
Naast ondernemingen mogen wij in
onze praktijk ook tal van verenigingen en stichtingen tot onze clientèle
rekenen. We zien ook hier een toenemende markt, vooral als het om
stichtingen gaat. In de maatschappelijke dienstverlening zie je dat men
stichtingen opricht om voldoende
rechtszekerheid en transparantie in
handelen te kunnen verzekeren.”
Nalatenschappen
Een terrein waar bij uitstek een
beroep gedaan wordt op de sociale
vaardigheden van de notaris is het
opstellen van testamenten en het
regelen van nalatenschappen. Arjen:
“Naast je vakkennis heb je daarbij
ook een flinke dosis mensenkennis
nodig en moet je sociaal vaardig zijn.

Dat het notariaat steeds meer een vrouwenberoep wordt, is goed te zien. Arjen
Fanoy: “Ik vind dat een goede zaak. Los van het feit dat ik wat minder kans krijg
om over voetbal te kletsen, merk je wel dat de werksfeer er heel plezierig door
wordt beïnvloed.”					
foto patrick hesse
weer symposia organiseren waarbij
deskundigen worden uitgenodigd.
Zelf ben ik actief in de vakwerkgroep Ondernemingen. En een groot
voordeel van het netwerk is ook dat
we gemeenschappelijk aan marketing kunnen doen. Door binnen het
netwerk samen te werken kunnen
wij als relatief klein kantoor een
bovengemiddelde kwaliteit leveren.”

Netwerk Notarissen
Notariskantoor Fanoy Forsthövel
heeft zich in 2004 aangesloten bij
Netwerk Notarissen. Arjen: “Dat is
een netwerk van ongeveer tweehonderd notariskantoren in Nederland.
We hebben daarmee de krachten gebundeld om met elkaar te
investeren in het verbeteren van de
kwaliteit van onze dienstverlening.
We hebben regelmatig bijeenkomsten waarin we ervaring met elkaar
kunnen uitwisselen. We hebben ook
vakwerkgroepen die op deelgebieden zaken uitdiepen en daarover

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
is gevestigd aan Bozenhoven 115 in
Mijdrecht. Tel. 0297 288086. Voor meer
informatie:
www.netwerknotarissen.nl/fanoy.

door de Schaakvereniging Amstel
en Gein ter beschikking gestelde
prijzen.
De basisscholen Mondriaan en Pius
ontvingen wedstrijdbekers.
Jaap Tump en Tom Sluijk ontvingen
wedstrijdplaquettes voor hun eerste
en tweede behaalde plaatsen in het

individueel schoolkampioenschap.
PLUS Koot - Abcoude sponsorde
de aan de deelnemers verstrekte
frisdranken en versnaperingen.
Alle deelnemers aan het toernooi
ontvingen van de Schaakvereniging
Amstel en Gein een herinneringsvaantje.

Schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge
Zaterdag jl. is onder auspiciën van de Schaakvereniging Amstel en Gein
het schoolschaaktoernooi Abcoude-Baambrugge 2012 gehouden in de
basisschool Pius te Abcoude. Hieraan deden de basisscholen Mondriaan
en Pius in Abcoude mee, met 48 leerlingen. Zo streden er zeven teams
van de basisschool Mondriaan en vijf teams van de basisschool Pius
onder toezicht van wedstrijdleider R. Klooker om het schoolkampioenschap en het individueel schoolkampioenschap in zeven wedstrijdronden.
Het eerste team van de basisschool
Mondriaan werd kampioen. Het
eerste team van de basisschool Pius
werd tweede en het tweede team
van de basisschool Mondriaan eindigde op de derde plaats. De teams
van de basisscholen Mondriaan en
Pius die eindigden op de eerste,
de tweede en derde plaats van het
toernooi gaan in maart 2012 deelnemen aan het regionaal schoolschaaktoernooi in Amsterdam.
Het individueel schoolkampioenschap diende in een nacompetitie
beslist te worden.

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

Bij het opstellen van testamenten
moet er dus goed gekeken worden
naar de gezinssamenstelling. Welke
partijen zijn er in het geding, hoe
regel je de positie van de langstlevende partner. Hoe kun je fiscale
kanten van de erfenis zo gunstig
mogelijk regelen. Dat is allemaal
maatwerk. Je merkt bij gesprekken
met familieleden al snel wanneer er
bepaalde spanningen in zo’n familie
leven. En ik kan verzekeren dat er
in veel families wel eens wat aan de
hand is. Bij de besprekingen die wij
daarover hebben komt er vaak nog
wel wat oud zeer boven tafel. Het
vereist dan ook de nodige tact om
voor iedereen een passende en aanvaardbare oplossing te bereiken. Je
duikt diep in de familie en het is dan
ook zaak dat er een goede vertrouwensrelatie ontstaat. Gezinssituaties
zijn ook lang niet meer standaard.
We krijgen steeds meer te maken
met echtscheidingen en partners die
weer een nieuw gezin stichten. Dat
kan heel gecompliceerde situaties
opleveren. Voor ons als notaris is dat
natuurlijk wel erg boeiend om te
doen.”

22-7-09 19:21

Daaraan namen drie deelnemers,
Bram ten Broecke, Tom Sluijk
en Jaap Tump van de basisschool
Mondriaan mee, omdat iedere
deelnemer zeven wedstrijdpunten
had behaald.
De nacompetitie werd gewonnen
door Jaap Tump die zich voor het
jaar 2012 schoolschaakkampioen
van Abcoude en Baambrugge mag
noemen.
Tom Sluijk eindigde als tweede in
de nacompetitie.
Het schoolschaaktoernooi werd
afgesloten door de uitreiking van de
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

1
Titel: Het meest fantastische
liefdesverhaal aller tijden
Auteur: Lucy Robinson
'Woensdagmiddag, de kleine
man was niet zo lekker (sliep
veel) dus mama had extra tijd
voor zichzelf.
Lekker met een boek op de
bank, Lucy Robinson: Het meest
fantastische liefdesverhaal aller
tijden.
Het begon al goed. Fran (hoofdpersoon in dit boek) ligt al 3
weken in haar bed te stinken
nadat haar vriendje op d'r 30ste
verjaardag doodleuk verteld dat
hij een time out van 3 maanden
wil. (terwijl ze eigenlijk een
aanzoek verwachtte).
Haar vrienden pikken het niet
langer en krijgen Fran zover dat
ze in de tussentijd op 8 dates
gaat.
Heeft ze een moeder die graag
een borrel teveel drinkt,ligt haar
carrière in puin en heeft haar
soort van ex alweer een ander?
Genieten dus,kon het boek
helaas die dag niet uitlezen het
was opgegeven moment toch ook
bedtijd voor mij maar heb
hem met smaak de volgende
avond uitgelezen!'
gelezen door marianne ten thije

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Voorjaar in het glas

24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

2

De primeur 			
Ellen den Hollander
Timo lijkt
in alle
opzichten
de ideale
verslaggever:
serieus,
ambitieus
en sympathiek. Op
een koude
herfstochtend wordt hij dood gevonden

Laat het voorjaar nu maar komen!
Beetje groen aan de bomen, vrolijke
mensen, een voorjaarsjas in plaats
van dat dikke gewatteerde ding en
zo kan ik nog heel veel redenen
opnoemen.

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Remote beheer

Het kraaienmeisje 		
Eriksson & Sundquist
Midden in
de nacht
wordt in
het besneeuwde
struikgewas vlak
bij een metrostation
in Oslo het
lichaam
van een
jongen gevonden. Het is volledig
uitgedroogd en lijkt wel gemummificeerd. Hoofdinspecteur Jeanette
Kihlberg wordt op de zaak gezet,
maar tast in het duister. Wanneer
er nog meer lichamen gevonden
worden gaat het van kwaad tot
erger. Psychotherapeut Sofia Zetterlund raakt ondertussen gefascineerd door een van haar patiënten:
Victoria Bergman, een vrouw die
door mishandeling en misbruik in
haar kindertijd ernstig beschadigd
is. Dan wordt het lichaam gevonden van een jongen die onder
behandeling is van Zetterlund.
Kihlberg en Zetterlund werken
samen verder aan de zaak en er
ontstaat een vriendschap tussen de
twee vrouwen. Alle sporen wijzen
naar Victoria Bergman, maar die
lijkt spoorloos verdwenen…

De pret is weer voorbij. We hebben het goed afgesloten met een
schaatsdag. Daarna snert, bruine
bonen soep en een hoop glühwein.

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Systeem/netwerk beheer

Boeken tip 5...

Vorige week was weer een week
uit duizenden! Heerlijk zonnetje,
sneeuw en vooral veel ijs. Onze
kleine man heeft het meest van
ons allemaal op het ijs gestaan, of
gereden moet ik eigenlijk zeggen.
Een keertje met mama mee, dan
weer met papa en als die niet konden –want ja, we moeten gewoon
doorwerken– dan was het opa die
een tochtje ging maken!

In de winkel is het voorjaar al aangebroken. De zware wijnen hebben
plaats gemaakt voor de wat lichtere
types. Wijnen met veel fruit, een
zonnetje in het glas!
Een wijnhuis dat wijnen veel op
fruit maakt in plaats van hout is
het Italiaanse huis Pico Maccario.
De beide broers Maccario, Pico en
Vitaliano zijn verantwoordelijk voor
onze voorjaarsfavorieten, de Berro
Bianco Chardonnay en de Berro
Rosso Barbera. Twee huiswijnen
voor alledag. Beide wijnen komen

op het dak onder de balustrade
van zijn appartement. De ervaren
journalist Evelien Bos dacht haar
collega goed te kennen, en ook
de adjunct-hoofdredacteur van de
krant, Ted Damen, is verbijsterd
door de plotselinge dood van sterverslaggever Timo. Hij heeft zelf
de jonge onderzoeksjournalist een
klein jaar geleden weggekaapt bij
een opinieweekblad. Heeft hij een
fout gemaakt?

3

De helden van New York
R.J. Ellroy

5

'kHebjelief, en trek! 		
Paul de Leeuw

Wie

draait op voor misstappen uit het
verleden? Een jonge dealer lijkt
het zoveelste slachtoffer in de
drugsoorlog te zijn. Wanneer ook
zijn zus dood wordt aangetroffen,
worden er vraagtekens bij de zaak
gezet. Inspecteur Frank Parrish,
die worstelt met demonen uit het
verleden, wordt op de zaak gezet.
Hij probeert de reputatie van zijn
vader te evenaren. Maar was deze
wel zo mooi als het lijkt...?

4

doet vermoeden. De opvolger van
Taal is zeg maar echt mijn ding
staat weer vol met onnuttige, maar
toch amusante analyses van ons
taalgebruik. Dit is geen postscriptum maar een update. Wat is het
verschil tussen leuk en leuk-leuk?
Wat zijn de fijnere nuances van
nazi-Duits en porno-Duits? Wat is
nouveau kak?

En dan nog iets 		
Paulien Cornelisse
Het vervolg op de
bestseller
Taal is
zeg maar
echt mijn
ding En
dan nog
iets is
meer dan
de titel

uit de Piemonte, een noordelijk
gelegen provincie. Deze streek staat
bekend om druiven die een eigen
karakter hebben en daarbij ook
eigentijdse wijnen opleveren. Nu
staat de Chardonnay druif wereldwijd aangeplant, maar deze versie
uit Piemonte is met weinig andere
wijnen te vergelijken.
De Chardonnay is mooi vol en fruitig
met een hele kleine romige toon.
De Barbera heeft een DOC status,
de op een na hoogste classificering
in Italië. Deze wijn is jong en heeft
daarom veel fruit, maar ook een
klein bittertje dat echt bij deze druif
hoort. Zelfs licht gekoeld is deze
wijn super!
Voor de hogere klasse wijnen
hebben ze een unieke fles laten
ontwerpen, waarop het schild met
een roos is terug te vinden. Deze
roos wordt ook aan het begin van
iedere rij wijnstokken aangeplant.
Rozenstruiken zijn namelijk gevoeli-

In ’kHebjelief, en trek! blikt Paul
de Leeuw terug op zijn leven tot
nu toe.
Dat doet hij zoals we van hem
gewend zijn: in een vrolijke
chaos. Het is een kookboek en
een autobiografie in één, want
Paul herinnert zich niet alleen de
belangrijkste gebeurtenissen uit
zijn leven, maar vooral ook wat hij
daarbij heeft gegeten!
De lezer stapt in een achtbaan die
hem van een vijver vol Bulgaarse
kikkers naar de keuken van een
restaurant in Polen voert, waar de
appelmoes van moeder De Leeuw
nog altijd op de kaart staat. Maar
hij belandt ook op de intensive care
van een Amerikaans ziekenhuis
waar een nieuwe telg van de familie De Leeuw in de couveuse lag,
en in de keuken van de auteur zelf,
die ons laat zien hoe je nou precies
een perfecte halve kip tevoorschijn
tovert.

ger voor ziekten dan druifranken.
Gaat het niet goed met de roos?
Dan weet je dat er iets aan de hand
is en kan daar snel op geanticipeerd
worden voordat de ranken worden
aangetast.
Je proeft dat er veel aandacht aan
de wijn wordt besteed. Zo wordt
er bijvoorbeeld ook met de hand
geoogst, en dat 70 hectare! Word
al moe als ik er aan denk. Alhoewel, als je als beloning lekker mag
uitrusten met een goed glas wijn van
de broertjes Maccario… ik hou me
aanbevolen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Schorseneren

vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

				

door david hague en patrick hesse		

Voortbordurend op het thema van seizoensgebonden producten uit ons eigen land, wil ik het deze
week over de schorseneer (ook wel winterasperge genoemd) hebben. Het brengt een zekere mate
van geduld maar ook van gezonde verwachting met zich mee om op deze manier te koken naarmate
favoriete producten in het seizoen zijn. We worden beloond met ingrediënten die op z’n minst vrij
zijn van conserveringsmiddelen en een lage co2-afdruk achterlaten, als gevolg van de korte afstand
naar de consument. Dit is een fantastisch makkelijke culinaire filosofie. Tegelijkertijd komt er ook
enige melancholie om de hoek wanneer we afscheid moeten nemen van ‘dierbare vrienden’ die pas
over een jaar weer terugkeren. Althans, in deze biologische vorm en met het huidige vitaminegehalte.
Een dergelijke ‘goeie vriend’ is de wonderbaarlijke
schorseneer, die nog enkele weken te verkrijgen
is. Een MUST om te proberen voordat het te laat
is en de lente voor de deur staat. Deze vreemd
uitziende wortel is lang en dun en veelal nog
bedekt met een laagje aarde, wat hem er niet heel
aantrekkelijk uit doet zien. Dit is echt zo’n groente
die mensen links laten liggen, juist door z’n uiterlijk
of doordat ze geen idee hebben hoe ze het moeten
bereiden. En dat is zo jammer want schorseneren
zijn werkelijk overheerlijk. En niet alleen dat, maar
hier in Nederland produceren we de beste kwaliteit
schorseneren ter wereld. De smaak van de wortel
lijkt heel erg op die van de artisjok. Schorseneren
hebben een hoog fosfor- en ijzergehalte, en bevatten een overvloed aan polyfenoloxidase, waardoor
de wortel snel verkleurt nadat hij geschild is.
Leg de schorseneren direct na het schillen in een
bodempje water met wat citroensap om deze
verkleuring (oxidatie) tegen te gaan.
De wortels, die zich diep in de grond boren om al
die voedzame mineralen die we zo nodig hebben
om gezond te blijven eruit te halen, zijn te koop in

de meeste groentezaken, maar let op dat je om de
Hollandse variant vraagt. Onze soort is veel langer
dan de Belgische of Duitse variant. Ik heb met
m’n vriend Leo van de groentehal in Vinkeveen
gesproken, en hij kan aan de beste kwaliteit komen,
echter alleen als er voldoende vraag is aangezien
de minimum bestelling 20 kilo is.
Ik hoop daarom dat er voldoende fanaten onder
de lezers zijn die een bestelling willen plaatsen
voordat het seizoen voorbij is!
Andere seizoensgroenten op dit moment:
Jerusalem artisjokken
Rode bietjes (Vinkeveense specialiteit)
Broccoli
Spruitjes, savooiekool, rodekool, spitskool
Selderij, wortelen, witlof, andijvie
Boerenkool, koolraap, prei, sla, uien, paksoi,
pastinaak
Zoete aardappelen, peren, kastanjes en appels.

Menusuggestie
Prei / aardappelsoep
Geroosterde varkensrollade met appelmoes
In de schil-geroosterde aardappelen
Gratin van schorseneren
Appel-en-kastanje kruimeldeeg met Engelse
Custard

www.davidhague.nl

twitter:

@davidhaguenl

tip
David’s

Gratin van schorseneren
- 1 kg Hollandse schorseneren,
geschild en gewassen
- 200 ml room
- 50 gram boter
- 100 gram geraspte kaas
(Old Amsterdam)
- 1 citroen
Deze manier om kaassaus te
maken, geeft het beste resultaat.
De saus bevat echter ook héél veel
calorieën. Gebruik het zoals je
mayonaise zou gebruiken: lekker
veel dus, en ga daarna joggen om
de calorieën te verbranden!
Zet je favoriete muziek op, zorg
dat je ‘Zen’ en in balans met
het universum bent, en schil de
schorseneren. Als je ze plat op de
snijplank legt,
gaat dit een stuk
makkelijker.
Dompel ze hierna direct onder
in koud water
met citroensap.
Breng een pan
water met zout
aan de kook.
Voeg een schijfje
citroen toe.

Snijd de wortels in stukken en
gooi ze in het kokende water. Laat
koken tot ze al dente zijn en haal
ze dan met een schuimspaan uit
de pan en leg ze in de ovenschaal.
Nu ga je de saus maken. Smelt
de boter in een steelpan, voeg
de room toe en verwarm tot
80°. Roer de kaas er doorheen
en blijf roeren tot je een romige
saus hebt. Giet de saus over de
schorseneren, en zet de schaal in
de oven om te gratineren. Je kunt
de schaal ook kort onder de grill
zetten, net wat je wilt.
Daarna direct opdienen met een
lekker glaasje frisse witte wijn.

ROM-koor zoekt trompettisten
Het ROM-koor is op zoek naar mensen die trompet spelen en het leuk
zouden vinden om tijdens een tweetal concerten met een groep medetrompettisten samen te spelen. De nummers waar aan gedacht moet worden
zijn onder andere: ‘De Triomfmars’ uit Aïda en ‘76 Trombones’ (uitgevoerd
door '-tig' trumpets). De concerten zijn op 21 en 22 april en staan onder
leiding van dirigent en trompettist Ferdinand Beuse. De speellocatie is De
Meijert in Mijdrecht. Het gaat tijdens deze Night of the ROM’s concerten
een waar trompetspektakel worden.
Voor aanmelding, of voor meer inlichtingen, kan een e-mail worden gestuurd
aan: bernadebree@xs4all.nl
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GroenWest opent
haar
deuren!

Kom zwemmen in
de voorjaarsvakantie
en ontdek onze Voordelige
combi-actie!

+

+
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Recreatief zwemmen:
Woensdag & Vrijdag 9 - 12u en 13.30 - 17u •
Zondag 09.30 - 17u •
Discozwemmen vrijdag 19 - 21.30u

7

€ 0
, 0

*Keuze uit drankjes:

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297-256589
I www.optisport.nl/veenweidebad

Uitnodiging

rtje
Entreekaaad
zwemb
Sinds 17 oktober 2011 zijn de gefuseerde corporaties GroenrandWonen,
SWW en Westhoek Wonen actief onder de nieuwe naam GroenWest.
Bent u ook nieuwsgierig naar GroenWest?
Kom dan op maandag 27 februari met ons kennismaken en zie hoe wij
werken aan een thuis in het Groene Hart voor onze huurders.
U bent van harte welkom op maandag 27 februari 2012 tussen
13.00 en 15.00 uur op de Rendementsweg 14 in Mijdrecht.

Rendementsweg 14
Mijdrecht
T (0297) 23 23 23
I www.groenwest.nl
E info@groenwest.nl

“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”

Afslanken met het Prodimed proteïnedieet
voor hem en haar
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Persoonlijke begeleiding
Medisch onderbouwd
Gegarandeerd resultaat
Geen hongergevoel
Energiek en fit

Martine Hoogendijk, gewichtsconsulente
Praktijk: Abcoude en Blaricum.

www.dietsolutions.nl, tel. 06-52437598

Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.

Advertentie 130x94.indd 1

27-07-11 12:23
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De Club van…

Door Piet van Buul

Leonie Minnee, Veenig.nl

Online platform voor jongeren
Leonie Minnee studeert Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. Ze hoopt dit jaar
af te studeren. Daarvoor werkt ze aan een project in opdracht van het NME-centrum. Toen ze vier jaar geleden in Mijdrecht kwam wonen, raakte ze al snel betrokken bij tal van activiteiten voor jongeren. Ze is een
van de drijvende krachten achter Veenig, een online platform voor jongeren.
De belangstelling van Leonie gaat
vooral uit naar jongeren in de middelbare schoolleeftijd. “Het stageproject dat we momenteel voor het
NME opzetten is ook gericht op die
doelgroep. Over het algemeen wordt
er veel georganiseerd voor kinderen
en ook voor ouderen. Maar vanuit het
NME centrum wil men graag ook de
jongeren bereiken. Dat is best lastig.
De jongeren in de puber leeftijd
zitten meestal niet te wachten op natuureducatie. Vandaar dat we in het
project de ‘natuurbeleving’ centraal
stellen.”
Jongerenwerk
Vanwege haar interesse voor jongerenwerk en activiteiten voor jongeren
kwam Leonie in contact met De
Baat, waar ze stage ging lopen. Ze
raakte betrokken bij de Stichting Pop
en Podium. Deze stichting is begin
2007 opgericht door Vincent van
Beek, Tijmen Klinkhamer en Robert
Oosterwaal. Leonie: “Ik ben er begin
2009 bijgekomen. De stichting is opgericht omdat er in De Ronde Venen
weinig te doen was op het gebied van
podiumcultuur. Onze missie is dan ook
om de podiumcultuur in De Ronde
Venen te stimuleren en te versterken.
Dat willen we onder meer bereiken
door iedereen die het podium op wil
de kans te bieden om op te treden; of
dat nu een beginnend bandje is, een
gevorderde zanger of zangeres, een

dansgroep of een stand-up comedian.
Daarmee willen we een groter cultuuraanbod creëren in de gemeente.
Via de stichting willen we de artiest
ook een stem geven. Tevens kunnen
de vrijwilligers die binnen de stichting
actief zijn, zich ontwikkelen op het
gebied organisatie en creativiteit.”
De stichting werkt samen met
Stichting De Baat; een organisatie
die zich bezig houdt met zorg en
welzijn in de gemeente. Zij richten
zich op verschillende doelgroepen,
waaronder ook jongeren. Leonie:
“Al snel ontstond bij Pop en Podium
de behoefte om de activiteiten in de
richting van de jongeren te verbreden. Naast het organiseren van talentenjachten en dergelijke willen we
jongeren ook over bredere thema’s
informeren en daarover een discussie
op gang brengen. Maar dat valt nog
niet mee. Zo hebben we bijvoorbeeld
een forumavond georganiseerd, maar
die sloeg niet erg aan. In samenwerking met Jongerenwerk van De
Baat hebben we een keer een soort
Lagerhuis debatavond georganiseerd,
maar dat was ook geen groot succes.
Ik wil overigens nog wel kwijt dat De
Fabriek voor het organiseren van activiteiten voor jongeren onontbeerlijk
is. Die mag dus niet weg, want dan
hebben we helemaal geen plek meer
waar jongeren bijeen kunnen komen.
Het is toch al lastig om jongeren te

bereiken en ze aan te spreken op hun
interesses. Omdat voor de jongeren
internet en de sociale media veelgebruikte communicatiekanalen zijn
hebben we de site Veenig.nl opgezet.”
Jongerenplatform Veenig.nl
Om voor de jongeren een plek te creëren waar ze informatie over tal van
onderwerpen kunnen vinden, is de
site ‘Veenig.nl’ gestart. “We werken
aan de uitbouw van een informatiecentrum op de site, waar jongeren
geïnformeerd worden over een groot
aantal onderwerpen,” zegt Leonie,
die leiding geeft aan de redactie van
de site. “We verzamelen informatie
over tal van zaken die voor jongeren
interessant zijn. Dat kan gaan over
wonen en werken, over geld, over
studie of over gezondheid. We hebben
het over alcohol en drugs, over seksualiteit, rechten en plichten, over vrije
tijd, over jongerenwerk, over het JAC
en over de gemeente. Kortom over
tal van zaken waarvan wij denken
dat die voor jongeren van belang zijn.
We schakelen ook deskundigen in
om over bepaalde thema’s stukjes te
schrijven. Wanneer er mensen zijn die
een bijdrage zouden kunnen leveren dan zijn ze uiteraard van harte
welkom. Bij voldoende belangstelling
willen we in de toekomst ook speciale
voorlichtingsavonden over bepaalde
thema’s beleggen.”

Jeugdige marathon kampioenen in Baambrugge

Niet het aantal deelnemers, maar de kwaliteit
van de rijders zorgde in Baambrugge bij het
gewestelijk marathon kampioenschap van
Noord-Holland / Utrecht voor de jeugd voor
aantrekkelijke wedstrijden. Zo werd de pupil
B Janno Botman uit Andijk kampioen na een
zeer levendige race. Ook de race bij de junioren
A/B jongens kende een enerverend verloop. De
jonge schaatsers, onder meer Niels Immerzeel
uit Wilnis, in deze klasse demarreerden keer
op keer gedurende de 40 ronden lange race op
de 200 meter lange landijsbaan. Ruud Slagter
uit Lutjebroek nam in de laatste drie ronden
het heft in handen en mocht zich bij de finish
de nieuwe kampioen van de jongens junioren
B marathon noemen van het KNSB schaatsgewest Noord-Holland/Utrecht. Over alle klas-

sementen gezien waren de Noord-Hollandse
schaatsers de winnaars. Enkel Jonathan Boom
uit Mijdrecht wist als Utrechter de winst te
pakken bij de junioren A. Daarmee komt ook
een minpunt naar voren, bij deze door IJsclub
Baambrugge perfect georganiseerde wedstrijden, de geringe belangstelling van de kant van
de jeugdige schaatsers voor dit kampioenschap.
Ongetwijfeld zullen daar de vele wedstrijden
aan ten grondslag hebben gelegen die er voor
de jeugd her en der georganiseerd werden.
Maar de wedstrijden op het perfecte ijs van
de landijsbaan in Baambrugge waren om van
te smullen, daar zorgden de aanwezige rijders
voor, maar ook het publiek dat genoot van de
jonge rijders in de snelle pakken, de kampioenen van de toekomst.

Leonie Minnee: “De missie van Veenig is om de podiumcultuur in De Ronde Venen
te stimuleren en te versterken. Overigens is De Fabriek voor het organiseren van
activiteiten voor jongeren onontbeerlijk. Die mag niet weg, want dan hebben we
geen plek meer waar jongeren bijeen kunnen komen.”
foto patrick hesse
Wisselwerking
Leonie: ‘We willen verder gaan dan
alleen het verstrekken van informatie.
We nodigen iedereen dan ook uit om
te reageren, hun mening te ventileren
of dingen te signaleren, waar men
zich druk over maakt, zodat er een
discussie op gang komt. De site moet
dus echt een platform worden waar
men elkaar ontmoet en waar gedachtenwisseling kan plaatsvinden. De
jongeren kunnen dus zelf ook dingen
aandragen en daarover de mening
van anderen vragen. Zo speelt er op
dit moment een discussie over de
vraag of op zondag de supermarkten
open moeten zijn. We hebben die
vraag ook op Veenig geplaatst en men
kan hier op reageren.”
De site is ook uitermate geschikt om
activiteiten aan te kondigen die voor
jongeren van belang zijn. Leonie:

“Zo kan AJOC er hun activiteiten op
aankondigen en er verslag over doen.
De Jongerenadviescommissie JAC
kan de jongeren op de hoogte houden
van de onderwerpen die zij bespreken
en waarover zij advies uitbrengen. We
hebben recent de politieke partijen
in de gemeente benaderd met het
verzoek om via de site mee te doen
aan discussies over jongerenzaken.
Lijst 8 heeft al positief gereageerd en
we hopen dat de anderen snel volgen.
Wij gaan er van uit dat alle politieke
partijen wel iets te melden hebben
dat voor jongeren van belang kan zijn.
Publicatie op onze site biedt goede
kansen om de jongeren, die voor hen
als kiezers ook belangrijk zijn, te
bereiken. En wij willen op Veenig het
brede scala van politieke opvattingen
aan bod laten komen.”

Showballet Nicole met twee teams in de prijzen
Met twee teams in de categorieën jazzdance rules en
no-rules nam Showballet Nicole
zondag jl. deel aan de eerste
voorronde van het NK Soneo
Dance te Drachten. De competitie bestaat uit drie voorrondes
waar men zich kan plaatsen
voor het NK, het EK en zelfs
het WK in Orlando in de dansstijlen Streetdance/Hip-Hop,
Showdance, Jazz en Cheerdance. Elke voorronde wordt je
dans beoordeeld op originaliteit,
presentatie, muzikaliteit, techniek, formaties en algemene
indruk. Je verdient dan punten en aan de hand van de hoogte van je punten voor de verschillende voorrondes mag je wel
of niet uitkomen op een van
de kampioenschappen.
Het optreden van Selectie
2 in de no-rules divisie werd
beloond met een eerste plaats
en hopelijk genoeg punten
voor een vervolg tijdens
het NK. Het tweede team
behaalde in de rules divisie
een mooie tweede plaats! Nu
verder trainen en op naar de
volgende voorronde voor nog
meer punten: Dronten, here
we come!
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Laat het voorjaar maar komen!
We zijn gelukkig van de sneeuw af en het kwik gaat langzaam maar zeker richting de 10 graden. Dat betekent dat
motorrijders ontwaken. Eind deze maand vindt de jaarlijkse motorbeurs in Utrecht plaats; meestal het teken dat
het motorseizoen is begonnen. Eind deze maand halen de Harley-specialisten uit Amersfoort in een dichte vrachtauto mijn fiets op voor een servicebeurt en leveren hem een week later weer af, zodat, wanneer de zon zich laat zien,
er weer meteen gereden kan worden. Service noemen ze dat. Met hoofdletter S.
Ik praat erover met Aad Kentrop van
Roké: “Wij hebben deze service ook.
Binnen een straal van 25 kilometer
komen wij de motor gratis ophalen en

krijgt hij een servicebeurt en dan leveren we hem vervolgens weer netjes
af bij de eigenaar.” Het mes snijdt aan
twee kanten: zo zitten de mannen van
Roké in de winter niet om
werk verlegen en voorkom
je lange wachttijden in het
voorjaar als iedereen er
tegelijkertijd per motor op
uit wil trekken.
Aad: “Het is belangrijk dat
je motor wordt nagekeken
als hij een langere periode
heeft stilgestaan. Verse
olie erin, alle vloeistoffen
controleren, ketting spannen en de banden vol met
lucht. Dat zijn toch echt
hele belangrijke zaken als
je in de zomer zorgeloos
wilt rondtoeren.”
Wanneer ik in de
showroom sta valt mijn
oog op een vak met een
helm-merk dat ik nog niet
eerder zag bij Roké; het
legendarische Arai, waar

menig wereldkampioen wegrace mee
rond heeft gereden, zoals bijvoorbeeld
Freddy Spencer, vijfvoudig wereldkampioen Mick Doohan en natuurlijk
de fenomenale Phil Reads. Van de
laatste heeft Roké zelfs een replica
te koop. “We zijn er inderdaad erg
trots op dat we dealer zijn geworden
van dit topmerk,” vervolgt Aad. “Er is
een aantal modellen gespoten met de
Union Jack, wat natuurlijk super is in
combinatie met een Truimph motorfiets en het comfort van deze helm is
geweldig. Natuurlijk kunnen we elke
maat en type van Arai leveren.”
Ook de twee weken geleden aangemelde Beta enduro motorfietsen zijn
binnen, ze zien er erg gaaf uit. Aad
heeft er mee gereden en volgens hem
rijdt het helemaal te gek, alles wat
erop moet zitten zit erop: “Deze fabrikant bouwt al meer dan 60 jaar niets
anders dan enduro en trail fietsen en
die ervaring straalt de fiets niet alleen
uit, maar voel je tijdens het rijden. De
beste enduro die ik ooit heb gereden!”
Zullen we in het voorjaar maar eens
even het terrein ingaan dan, stelt hij

voor. Kun je meteen de fijne kneepjes
van enduro-rijden leren. Daar hoef ik
natuurlijk niet lang over na te denken:
lekker in het terrein boenderen met
een ex-Nederlands kampioen Supermotor, natuurlijk wil ik dat!

Roké heeft 2 modellen van Beta: de
RR350 2012 van 8.999 euro en de
Beta RR450 2012 van 9.299 euro.

Hapje, drankje, zeemansliederen en bingo

Rode Kruis trakteert op feestelijke middag
Heel wat handen-uit-de-mouwen-stekers, getooid in Rode
Kruis T-shirts, stonden afgelopen dinsdag paraat om een
groep ouderen naar de Meijert te brengen. Het Rode
Kruis trakteerde ze op een gezellige middag waar de lach
regelmatig weerklonk. Natuurlijk was er ook het bekende
advocaatje met slagroom te vinden. Dat ging er gretig in.
Het is niet altijd leuk thuis te zitten en de televisie als
enig aanspreekpunt te hebben. Daarom organiseert het
Rode Kruis activiteiten die de oudere medemens wat
extra kleur aan het leven biedt. Een grote groep Rondeveense ouderen werd dan ook van huis gehaald en met
een bus naar de Meijert gebracht. Anderen werden door
vrijwilligers met de auto thuis opgepikt en sloten zich
aan bij de groep pleziermakers.Koffie met gebak, bingo,
meezingen met de Turfstekers, het bekende shantykoor
uit Vinkeveen. Wat kon er nog stuk gaan op deze middag? De organisatie dankt OKK voor het lenen van het
Bingoapparaat, De Meijert voor het gastvrije onderdak,
bakkerij de Kruyf, de Huifkar en Rozenkwekerij van Weerdenburg en Geert Slingerland voor het
beschikbaar stellen van de bus.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Opel Astra GTC

Affengeil
Affengeil staat er met koeienletters op een billboard langs de A2 richting het zuiden van het land. Je kunt er niet omheen dat dat een glimlach op je gezicht tovert. De auto die ernaast staat is de nieuwe Opel
Astra GTC. En ook in het echte leven tovert die auto een glimlach op je
gezicht. Maak kennis met een echte ‘rijdersauto’.
En bij een ‘rijdersauto’ hoort een
fijne motor. Nu kun je kiezen voor
een 2.0 CDTI dieselmotor met 165
pk voorzien van, jawel, daar is ie
weer, de start-stop-functie. Maar
echte petrolheads gaan voor de 1.6
turbo met start-stop en vermogens
variërend van een matige 120 pk
(kom op, in een auto als deze wil je
kunnen spelen), tot 140 pk en 180
pk. Nu is dat laatste wel erg veel
van het goede op de voorwielen,
maar met de 140 pk kun je ook uit
de voeten. En iedereen weet dat
benzineprijzen alsmaar stijgen.
Dus koopt de slimmerik, althans,
de zakelijke slimmerik die least, de
1.4 turbo met 140 pk en handgeschakelde versnellingsbak. De
dikkere motoren of de combinaties
met automaat vallen namelijk in
de 25% bijtellingscategorie. Met
de handgeschakelde zesbak val
je in 20% categorie. Dan houd je
geld over voor andere leuke dingen,
want de tankpas is als het goed is
op rekening van de zaak. Met de
1.4 turbo met 140 pk onder de
kap sprint de GTC in ongeveer 10
seconden naar de 100 en gaat door

tot 201 km/u. Genoeg om lol mee te
hebben. Het verbruik blijft rond een
beschaafde 1 op 16,9 liggen.
En hoe rijdt dat dan? Nou, erg gaaf.
De GTC ligt lekker laag op de weg
en vertoont goed bochtengedrag.
Je kunt je helemaal nestelen in
de stevige stoelen die goede steun
bieden in de bochten. Als je het
stuur op de juiste manier afstelt,
kun je de positie aannemen van
een coureur, waardoor je echt lol
krijgt in het rijden met deze Astra.
Schakelen doet de Astra ook goed;
een korte pook en je voelt precies
in welke versnelling je zit. Dat is
wel eens anders bij dit soort auto’s.
Opel heeft het begrepen. Op het
bestelformulier kun je de optie
FlexRide aanvinken. Hiermee kun
je het onderstel aanpassen waarbij
je de rijdynamiek bepaalt. In de
Tour-modus is de auto comfortabel,
maar kies je voor Sport dan wordt
het onderstel een tandje harder
afgesteld, reageert het gaspedaal
feller en is de stuurbekrachtiging
wat strakker. Hiermee weet je
zeker dat je lol gaat beleven.

foto's patrick hesse

De looks van de GTC spreken
boekdelen. Dit is een ongelofelijk
gave bak om naar te kijken. Overal
zie je sportieve lijnen. Waarvan
een aantal lijnen ook een functie
heeft. Zo zitten er kleine randjes
onder de spiegels, die voor een
betere luchtstroom zorgen. En wat
te denken van kleine plastic randjes
in de wielkasten die ervoor zorgen
dat de grote ouderwetse spatlappen
verleden tijd zijn. Het viel op dat bij
het rijden over modderige landweg-

getjes in de regio de spierwitte GTC
verdacht schoon bleef. Blijkbaar
werkt het! Wie goed naar de
achterkant kijkt, herkent misschien
wat lijnen van de Renault Mégane
Coupé, maar dat staat de Opel
niet minder goed dan de Fransoos.
Olympic White is een mooie lakkleur voor de Astra, maar in de
showroom is een knalgele Flaming
Yellow GTC te bewonderen, met
daarbij nog eens 20 inch megavelgen die het plaatje écht compleet
maken. De demo was voorzien van
stoere 19 inch velgen die ook zeker
niet verkeerd staan.

Opel Astra GTC
Gereden versie: Opel Astra GTC
1.4 Turbo
Vermogen: 140 pk
0-100: 9,9 s
Top: 201 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 16,9 / 5,9 l/100km
Prijs gereden model: € 26.645,Alternatieven: Alfa Romeo
Giulietta, Ford Focus, Renault
Mégane Coupé, Volkswagen
Scirocco

Het interieur is gelijk aan dat van
de andere Opels. Degelijk, met
chromen randjes en megaveel
knoppen. Hier en daar zijn mooie
details te vinden, zoals led verlichting onder de sierstrips en mooie
instaplijsten op de dorpels. Op zich
oogt dit interieur al sportief genoeg
in de standaard Astra’s, dus kan dit
ook makkelijk gebruikt worden voor
de GTC.
De GTC is in de prijslijsten te
vinden vanaf € 25.745,- voor de
1.4 turbo met 120 pk. Verstandige
mensen gaan voor de 140 pk vanaf
€ 26.645,- (€ 29.195,- in Sport
uitvoering met automaat). Mensen
die de max willen gaan voor de
bijna 30 mille kostende 1.4 turbo
met 180 pk. Dieselen kan vanaf
€ 31.895,-.

Auto nieuws
Nieuwe Outlander
Een week nadat de medewerkers
massaal staken omdat Mitsubishi de
productie van auto's bij de NedCar
fabriek in Borne weghaalt, verschijnt
het persbericht met de gloednieuwe
Outlander. Een model dat dus niet
meer in Nederland gebouwd zal
worden.
De auto is op een flink aantal punten

verbeterd. Zo is de CO2-uitstoot
drastisch teruggebracht en is de auto
voorzien van het Forward Collision
Mitigation System, Lane Departure
Warning System, Active Cruise Control en Super-HiD Wide Vision Xenon
koplampen.
De nieuwe generatie Outlander zal
in Europa geleverd worden met een
keuze uit twee motoren (met 2WD of
4WD): 2.0 benzine of 2.2 Clean Diesel. Afhankelijk van land, versie, motor

en specificaties
zullen Auto Stop
& Go evenals een
geheel nieuwe
zestraps automatische versnellingsbak leverbaar
zijn. De auto
wordt onthuld op
de Autosalon van
Genève.

Van Kouwen Automotive
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl

22		

Toch Elfstedentocht
voor Rondeveners
Zondag jl. hebben de broers Ron
Zaal (Vinkeveen; links op de foto)
en David Zaal (Mijdrecht) op eigen
houtje de Friese Elfstedentocht
gereden. Ze hebben deze 200 km
met materiaalpech, veel klunen en
nog 8 km extra schaatsen vanweg
een verkeerde afslag in 14 uur
en 50 minuten afgelegd, sneller
dan Ben van de Burg (bekend oud
lange afstandsschaatser), hij reed
de tocht in 15 uur. Een felicitatie is
dan ook wel op zijn plaats voor deze
mannen van stavast vanwege hun
doorzettingsvermogen, wilskracht
en daadkracht! Op de foto staan
Ron en David met de paal in het
midden bij de officiële finishplaats
op de Bonkevaart in Leeuwarden.

DE GROENE VENEN

Autobedrijf Benton opent nieuwe vestiging in Nieuwveen

“Uitbreiding van onze truck- & trailerservice”
Met een nieuwe vestiging voor zijn truck- en trailerservice in Nieuwveen wil Autobedrijf Benton uit Ter Aar zijn klanten, met name die in
en rond De Ronde Venen, nóg beter van dienst zijn.
door anja verbiest

Autobedrijf Benton is een vermaard verkooppunt voor nieuwe en
gebruikte vrachtwagens, waarvoor
ook al het onderhoud en alle voorkomende reparaties gedaan kunnen
worden.
Arjan van der Voorn, samen met
Ben Kleybeuker en Rob van der
Ploeg eigenaar van het autobedrijf dat dertig jaar geleden werd
opgericht door Kleybeuker en Ton
Klarenbeek, zegt: “Wie niet zo
bekend is met onze branche zal
versteld staan van alle expertise
die nodig is. De vrachtwagens van
tegenwoordig zijn uitgegroeid tot
een soort rijdende huizen, die veel
maatwerk vergen. En die kunnen
wij hier bij Benton als geen ander
leveren.”
Rob van der Ploeg: “Wij kunnen
voor alle types vrachtwagens echt
alles verzorgen. En dan bedoelen
we ook echt alle merken, niet alleen de trucks van MAN waarvoor
wij al bijna dertig jaar onder-

- foto patrick hesse
housbedrijf zijn. Bij ons kan men
bijvoorbeeld niet alleen terecht
met de lange, zware voertuigen van
ruim vijfentwintig meter, maar ook
met bussen, trekkers en, onze grote
kracht, de opleggers. Met onze
ervaring herkennen we problemen
voortijdig en weten we precies aan
welke punten we extra aandacht
moeten schenken.”
Rob van der Ploeg: “In de loop der
jaren hebben niet alleen klanten uit
het hele land, maar ook een groot
aantal buitenlandse transportondernemingen ons weten te vinden. En
ze komen telkens weer terug. Ook
voor zaken als de APK-keuringen,
de jaarlijkse keuring van de laadklep en de tweejaarlijkse van de
tachograaf.”
Om alle klanten van hun truck- en
trailerservice, en zeker die uit en
rond De Ronde Venen, nóg beter
van dienst te kunnen zijn, heeft
Benton in januari tevens een
vestiging aan de Schoterhoek in

Nieuwveen geopend.
Arjan van der Voorn: “In Ter Aar
hebben we geen uitbreidingsmogelijkheden meer, daar zijn de
grenzen bereikt. En toen kwam het
pand van een voormalig transportbedrijf in Nieuwveen leeg. Met voor
ons opstallen met precies de goede
maten en voorzieningen. We kunnen
twee combinaties daar bijvoorbeeld
zo naar binnen rijden en net zo lang
laten staan als voor het onderhoud
en de eventuele reparaties nodig is.
In Ter Aar moesten we daar steeds
vaker allerlei noodgrepen voor
uithalen. Perfect dus.”
Rob van der Ploeg: “Naast onze

vestiging in Nieuwveen, die voor
zwaar verkeer heel goed te bereiken is, zit ook een wasstraat voor
vrachtwagens. Voor ons een belangrijk onderdeel van onze service, dus
een samenwerking lag al meteen
voor de hand.”
Autobedrijf Benton is aangesloten
bij het internationele netwerk van
de organisatie Top Truck. Meer
informatie daarover is te vinden op
www.toptruck.nl. Meer informatie
over de truck- en trailerservice van
Autobedrijf Benton staat op

er nog twee biljartverenigingen die
in het eetcafé hun thuisbasis hebben. Rob en Jerry streven er naar
dat Eetcafé De Schans zal uitgroeien tot een gezellige uitgaansgelegenheid voor de inwoners van
De Ronde Venen en omgeving. Met
een gezellige inrichting, een fraai
buitenterras, een goede keuken, een
biljart en een dartbord en televisie
aan de wand waar men ook samen
naar belangrijke voetbalwedstrijden kan kijken, moet dat lukken,
denken zij. Naar verwachting zal er

in het laatste weekend van maart
een officiële en feestelijke opening
plaatsvinden.

www.bentonautobedrijf.nl.

Oude café omgebouwd tot eetcafé

De Schans is weer open
De leden van toerfietsclub De Merel hebben er sinds jaar en dag hun
thuis- en uitvalsbasis. Café De Schans in Vinkeveen is ook bij de recreatieve fietsers een bekend rustpunt. Gelegen aan een kruispunt van
fraaie toeristische fietsroutes is het de ideale plek om even uit te rusten, en iets te drinken. Na een ingrijpende verbouwing van vier maanden is De Schans weer open. Bij Eetcafé De Schans kan men nu ook
terecht voor een lunch of een diner.

Jeugdschaatsers
IJsclub Nooitgedacht
schaatsen in Wilnis

Ook de ijsbaan in Wilnis was een
aantal avonden geopend voor
eigen leden en voor publiek. Op
zaterdagmiddag jl. kon dan ook het
jeugdschaatsen op de eigen baan
plaatsvinden. Op deze dag stond
bovendien het examenschaatsen op
het programma.; een mooie gelegenheid om voor het thuispubliek te
laten zien wat de jeugdschaatsers
in huis hebben. De omstandigheden
waren perfect. Hard ijs, een strakblauwe lucht en weinig wind. Met
een week natuurijs al in de benen
was er ook nog eens goed geoefend
en met de aanmoedigen van ouders,
opa’s, oma’s en bekenden langs de
kant, kon het examen niet meer mis
gaan.
De gereden tijden waren dan ook

door piet van buul

Vorig jaar oktober namen vader
Rob en zoon Jerry van Noot het
bedrijf over. Zij hadden duidelijke
plannen met het café. Rob: “Het
café is bij heel veel recreanten
bekend als een trefpunt voor de
mensen die het mooie polderlandschap doorkruisen. Die functie
willen we zeker in stand houden.
Maar we vonden het wel nodig om
het interieur flink op te knappen.
De indeling is veranderd en er is
extra ruimte gekomen doordat we
een mooie serre hebben aangebouwd. Van daaruit hebben onze
bezoekers een mooi uitzicht over de
polder aan Donkereind. Wanneer
straks het buitenterras van honderd
vierkante meter ook klaar is, zal
het hier heerlijk toeven zijn.”
Eetcafé
De plannen van Rob en Jerry gaan
echter verder. Jerry: “We willen
meer zijn dan een café waar je

spectaculair. Kinderen die al één of
meerdere jaren geschaatst hebben, hebben zich flink verbeterd
ten opzichte van vorig jaar. Ook de
nieuwelingen lieten zien het schaatsen snel onder de knie te hebben
gekregen. Hun tijden deden niet
onder voor de meer ervaren schaat-

- foto patrick hesse
even aanlegt om een kopje koffie
te drinken, al dan niet aangekleed
met een appelpunt. We willen van
Eetcafé De Schans een echt gezellig trefpunt maken, waar men ook
terecht kan voor een goede lunch
of voor een diner. We presenteren
een laagdrempelige kaart. In de
nieuwe uitgebreide keuken zwaait
een professionele kokkin de scepter
en we bieden gerechten van goede
kwaliteit voor een aanvaardbare
prijs.”
Eetcafé De Schans biedt ook de
gelegenheid voor het organiseren
van feesten en partijen. Rob: “We
kunnen hier feestjes organiseren tot
een maximum van zo’n 150 gasten.
Wanneer men dus iets te vieren
heeft in de familie of met vrienden
of met de sportclub, dan is men hier
van harte welkom.”
Gezellig trefpunt
Naast toertrimclub De Merel zijn

sers. Een absoluut hoogtepunt van
het jeugdschaatsseizoen.
Ook geïnteresseerd in het jeugdschaatsen? Kijk dan eens op

www.ijsclubnooitgedacht.nl
voor informatie en opgave;
of bel naar Luciën Wolvers,
tel. 0297-282156.

Eetcafé De Schans is gevestigd
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen aan
het kruispunt Uitweg, Demmerik,
Donkereind. Telefoonnummer 0297
261425. Aan een nieuwe website
wordt nog gewerkt. Openingstijden
van zondag tot en met donderdag
van 09.00 tot 01.00 uur en op
vrijdag en zaterdag van 09.00 tot
04.00 uur.

Hizi Hair verwent klant op Valentijnsdag

In de salon van Hizi Hair Mijdrecht werd een vaste klant verwend met een
nieuwe look. Expert Linda van het technisch centrum van L’Oreal kwam
speciaal op Valentijnsdag naar de salon om deze klant eens te verwennen
met een nieuwe kleuring van de allernieuwst kleurlijnen die Hizi Hair is haar
assortiment heeft. Ook voor u heeft Hizi Hair gevestigd aan de Dorpsstraat 46
een passende behandeling. Kijkt ook eens bij de advertentie van Hizi Hair op
0297-online bij zettertje, daar vindt u een
mooie actie. Tot ziens
bij Hizi Hair!

V.l.n.r.: Renata Cherillo
(eigenaresse Hizi Hair),
mevr Glas (de verwende
klant) en Linda Loderus
(technisch kleurspecialist van L'Oreal).
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Haarstylisten M/V 24-31 uur p.w
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Amsterdam

Functie: commercieel medewerker binnendienst m/v
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Technisch commercieel verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Oproepkracht verkoopster
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Ronde Venen

Functie: Verkoper/accountmanager (planten)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA)
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek medewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Webontwikkelaar (36 uur) - Utrecht
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Utrecht

Functie: startersfunctie Medewerker Bedrijfsburo M/V
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: Van Kouwen zoekt junior verkoopadviseur!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Financieel Administratief Medewerker (m/v)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken
Plaats: Uithoorn

Functie: Product Specialist
Organisatie: Flexibility
Plaats: Mijdrecht

Functie: (Gastheer/vrouw)beveiliger
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Van Kouwen zoekt representatieve gastvrouw!
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: Brandwacht (M/V)
Organisatie: Paraat Veiligheidsdiensten B.V.
Plaats: Aalsmeer

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.

Woordzoeker week 7

Sudoku week 7
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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Oplossing puzzels week 6
P
I
A
S
T
E
R
S
T
U
I
T
E
N

R
L
A
T
A
I
R
E

E
C
A
M
E
E
B
A
L
I
E
V

F
L
O
P
R
E
K
E
L
S
I
R
E

E
E
N
R
E
K
V
A
L

C
O
U
P
T
S
A
A
R
B
O
D
E

HANDGEMEEN

T
S
A
L
E
T
F
E
M
E
L
N

L
E
L
N
U
T
-

S
H
E
K
E
L
T
E
D
E
R
D

P
R
E
I
N
A
D
A
T
L
A
M
A

E
E
D
R
I
F
D
A
M

K
L
E
P
P
I
P
E
T
G
A
N
S

K
N
A
T
I
E
L
I
T
E
R
L

I
N
E
O
E
R
E
A

E
V
I
D
E
N
T
K
N
I
P
O
O
G

8
5
6
1
7
3
9
2
4

9
1
2
4
6
8
3
5
7

7
4
3
2
9
5
6
1
8

4
7
5
6
3
1
2
8
9

2
3
1
7
8
9
4
6
5

6
8
9
5
4
2
7
3
1

5
9
7
8
2
6
1
4
3

3
6
8
9
1
4
5
7
2

1
2
4
3
5
7
8
9
6

24		

DE GROENE VENEN

De nieuwe ASTRA GTC

ONWEERSTAANBAAR.
MAAR NIET ONBEREIKBAAR.
Profiteer nu van 5 jaar 0% rente én gratis onderhoud!
De nieuwe Astra GTC is een auto die in alle opzichten nieuwe wegen inslaat. Een nieuwe generatie Opel. Met nieuwe motoren, een ongeëvenaarde
wegligging. Met state-of-the-arttechniek. En een opvallend mooi uiterlijk. Maar het allermooiste is misschien nog wel dat-ie heel makkelijk binnen
handbereik komt dankzij onze unieke 5+5 actie. 5 jaar 0% rente én 5 jaar gratis onderhoud. Zo rijd je al een Astra GTC vanaf €186,- per maand.
Zo krijgt de economie een boost. En jij de auto van je dromen.

Aalsmeer

Amstelveen

Hoofddorp

Mijdrecht

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2 -uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 1,2; km/liter: 8,8 – 83,3; CO2 gr/km: 265 – 27.

De 5+5 actie loopt op nieuwe Astra GTC orders t/m 31 mrt 2012 (uiterlijk 30 juni 2012 kentekenregistratie). Het betreft een niet doorlopend krediet
aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Max. te nancieren bedrag is 65% van de adviesconsumentenprijs incl. btw/bpm, excl. aeveringskosten. Toetsing bij BKR te Tiel. Zie www.opel.nl voor de uitgebreide 5+5 actievoorwaarden.

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET

MAANDLAST DEBETRENTEVOET

€ 5.000,€ 7.500,-

€ 83,34
€ 125,-

60
60

€ 5.000,€ 7.500,-

0,00%
0,00%

