DE

va w
n ee
De ke
Ro nd
ndekr
a
Ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

DE GROENE
VENEN
WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

De Groene Venen
Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.200 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 16 – Nummer 13 – 1 april 2011

Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

U laat ‘m toch niet
in de garage staan?

Kids in Bizz: groep 8 runt eigen bedrijf
Groep 8 van basisschool de C.N.S. Abcoude is onlangs gestart met het ondernemersproject ‘Kids in Bizz’, een leerzaam
project, waarbij groepjes kinderen een eigen bedrijf runnen. Hierbij worden zij begeleid door een zakelijk begeleider. De
kinderen werken binnen dat bedrijf met echte producten en geld. Inmiddels hebben de kinderen allen gesolliciteerd naar een
functie binnen hun onderneming, is er marktonderzoek uitgevoerd en worden de eerste reclamecampagnes bedacht.
Dit alles om de Fair Trade Original producten met een mooie winst te verkopen: babbelaars, thee, vlindermagneten, dromenvangers en vlinderslingers! Om de verkoop te stimuleren organiseert de school op dinsdag 12 april van 14:30 tot 15:30 een
verkoopbeurs in de hal van de school. De kinderen zullen dan hun bedrijf presenteren en tevens hun producten aan de bezoekers verkopen. Wilt u ook de kans krijgen om deze prachtige producten te kunnen kopen, kom dan naar de verkoopbeurs!
De winst die de bedrijfjes maken gaat naar KiKa (Kinderen Kankervrij).
RE

SE

RV

EE

RN

U!

Koffieconcerten
met lunch
in restaurant Kameryck 17 april en 29 mei

ACTIE 4=3*

4e persoon gratis toegang op 17 april
* Telefonisch reserveren als u gebruik maakt
van de actie 4=3

Oortjespad 3 • 3471 HD Kamerik
(0348) 400 771 www.kameryckklassiek.nl

Eerste Zorgcafé
De Ronde Venen
door paul bosman

Dinsdag jl. is in het Gemeentehuis
het eerste Zorgcafé gehouden. Het
Zorgcafé heeft als doel eerstelijnszorgverleners in De Ronde Venen op
een informele manier met elkaar in
contact te brengen. Initiatiefneemster
Miranda van Dijk (Mensendieck oefentherapeute) heeft een werkgroep
bij elkaar gebracht die een half jaar
geleden gestart is met alle voorbereidingen voor het eerste Zorgcafé.
De werkgroep bestaat uit Reinier
Groeneveld (huisarts), Charissa van
Bruggen (fysiotherapeut), Marianne
Karstanje en Annet de Vos, beiden
diëtist.
Het programma tijdens het eerste
zorgcafé bestond uit een presentatie
van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). Sonja van Beek en Annegien
Helderman van de gemeente De
Ronde Venen spraken over de start

De initiatiefnemers van het Zorgcafé.
van het CJG, wat het CJG doet en
waarin het CJG en de eerste lijn
kunnen samenwerken, bijvoorbeeld
in de casuïstiekbesprekingen die zijn
gestart bij het CJG. Eerstelijnszorgverleners kunnen hierbij aansluiten
als het over patiënten gaat die zij in
behandeling hebben of waar zij zich
zorgen over maken.
Het Zorgcafé stond daarnaast in het

teken van kennismaking. Verschillende werkvormen ondersteunden dit en
zijn door cabaretier Wouter Monden
op een ludieke manier gebracht.
De borrel na afloop nodigde uit om
hierover verder te praten.
Gezien de zeer grote opkomst én
alle positieve reacties wordt nu al
druk overlegd over de inhoud van een
volgend Zorgcafé…

BBIG
gaat binnenkort
op de versiertoer...

kids eyewearbij

hans winter brillen
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Wereldwijd succesproduct nu ook in Nederland

Vloeibaar rubber geschikt voor vele toepassingen
Sinds twee maanden is Liquid Rubber Europe gevestigd op het industrieterrein in Mijdrecht. De firma is importeur van diverse milieuvriendelijke coatings van Liquid Rubber Worldwide. Deze producten zijn geschikt
voor vrijwel alle denkbare toepassingen. “We willen een begrip worden in bouwend Europa.”
door marlous van merkenstein foto patrick hesse

Liquid Rubber Europa importeert
een heel bijzonder product. Zoals
de naam al doet vermoeden is het
geïmporteerde product Liquid Rubber oftewel vloeibaar rubber. Volgens eigenaar Marcel van Til is het
product oorspronkelijk ontwikkeld
door NASA voor toepassingen in de
ruimtevaart. Het product beschermt
materialen tegen water, erosie, UVstraling, chemicaliën en corrosie.
Het is een makkelijk te verwerken
product; het kan worden aangebracht met een airless spuitsysteem,
maar ook met een kwast of roller.
Nog belangrijker is het feit dat het
een duurzaam en milieuvriendelijk
product is dat veilig is voor mens
en dier.

Liquid Rubber Worldwide is een
Canadees bedrijf met fabrieken in
Canada, Rusland en Australië. Het
product wordt wereldwijd toegepast
waarbij alleen Europe nog geen
goede dekking had. Liquid Rubber
Europe gaat daar dus verandering
in brengen.
Marcel van Til, afkomstig uit Vinkeveen, heeft bewust gekozen voor
een locatie in Mijdrecht. Vanuit
deze centrale locatie zal de importeur het product gaan leveren aan
de aangesloten landen in Europa.
De eerste twee maanden verliepen
al voorspoedig en die korte periode
heeft het bedrijf inmiddels een
netwerk opgebouwd van meer dan
tweehonderd verkoopkanalen. In

Mijdrecht worden de producten van
Liquid Rubber Europe verkocht
door Gerritse IJzerwaren en Gebr.
Walraven. De jonge organisatie
van Liquid Rubber Europe zal
naar verwachting in de komende
periode groeien naar een volwassen
organisatie met vijftien tot twintig
personeelsleden.
Van Til was verbaasd dat het
product van Liquid Rubber nog niet
in Europa werd toegepast, want hij
was het product al jaren geleden
tegen gekomen in de Verenigde
Staten van Amerika. Daar ontstond
ook zijn interesse in het product en
uiteindelijk heeft hij in concurrentie
met gerenommeerde bedrijven de
licentie als importeur voor Europa
verkregen.
De milieuvriendelijkheid, de
eenvoudige en snelle verwerking
en de veiligheid van het product
zijn belangrijke argumenten om dit
product te gebruiken. Van Til vertelt
dat hij laatst langs een school in
Vinkeveen reed. “Daar was een
aannemer onder schooltijd met een
brander het dak aan het dekken,”
vertelt hij. “Het is toch belachelijk
dat dit tegenwoordig nog steeds
met vuur wordt gedaan, terwijl het
veel simpeler, veiliger en goedkoper
kan met Liquid Rubber.”

Maar niet alleen voor dakbedekking is Liquid Rubber geschikt. Het
is toepasbaar voor tunnels, kassen,
booreilanden en de bescherming
van ondergrondse gebouwen. Maar
ook voor huis-, tuin- en keukentoepassingen is het een ideaal product.
Het waterdicht maken van tegelvloeren in badkamers, het dak van
een konijnenhok of de vijver in de
tuin. Van Til: “Doordat het milieuvriendelijk is en niet schadelijk
voor dieren kunnen vissen gewoon
direct zwemmen in een vijver die
met Liquid Rubber waterdicht is
gemaakt.” Zelfs op meubels is het
product toepasbaar. Van Til haalt
een stukje matras tevoorschijn, dat
is bedekt met een laagje Liquid
Rubber. “Het buigt mee, waardoor
je gewoon zacht kunt zitten. Dit
wordt onder andere toegepast in
ziekenhuisbedden en bij buitenmeubilair.” Om de buigzaamheid
te demonstreren, pakt hij een stuk
Liquid Rubber en rekt het op tot

het drie keer zo groot is. Een paar
minuten later heeft het rubber
weer zijn oorspronkelijke vorm
aangenomen. “Liquid Rubber kan
uitzetten tot 1.100 procent, zonder
daarbij te beschadigen,” legt Van
Til uit. “En het gaat lang mee. Door
de UV-bestendigheid veroudert het
dak niet en gaat het niet lekken.
Daarom zit er ook een lange garantie op het product.”
Liquid Rubber timmert wereldwijd
al lang aan de weg. In 2009 won
het product een grote milieuprijs
en inmiddels merkt Van Til dat de
media Liquid Rubber Europe met
grote interesse volgen. Hij ziet de
toekomst dan ook met vertrouwen
tegemoet. “Onze doelstelling is dat
straks bouw gerelateerde bedrijven
in Europa straks allemaal met producten van Liquid Rubber werken,”
zegt Van Til. “We willen een begrip
worden in bouwend Europa.”

Ruud van Dijk draagt voorzittershamer over aan Arwin Brouwer

VIB gaat voor uitbreiding bedrijventerreinen
Vandaag, 1 april 2011, heeft Ruud van Dijk officieel de voorzittershamer
van bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen overgedragen
aan zijn opvolger Arwin Brouwer. De afgelopen tien jaar is de vereniging
fors gegroeid en is op veel fronten vooruitgang geboekt. Tevreden achteroverleunen is er echter niet bij. Daarvoor liggen er teveel uitdagingen
en ambities. Dat past ook precies bij het elan van Arwin Brouwer: “De
uitbreiding van bedrijventerreinen moet er komen.”
door rob isaacs

Ruud van Dijk houdt niet van terugkijken, maar realiseert zich dat hij
er na tien jaar voorzitterschap niet
aan ontkomt. Dat hij meteen roept
dat de bereikte resultaten op het
conto van het hele bestuur moeten
worden bijgeschreven, en zeker niet
het werk zijn van één man, is Ruud
van Dijk ten voeten uit. Diplomatiek, scherp en in staat in moeilijk
politiek vaarwater partijen bijeen
te brengen én te houden. Dat na
jaren van praten, ontwikkelen,
rekenen, nog meer praten uiteindelijk de handen van veel partijen
ineen konden worden geslagen voor
camerabeveiliging op het bedrijventerrein in Mijdrecht, is één van
de hoogtepunten uit zijn tienjarig
voorzitterschap. “Hoewel ik er ook
wel een beetje dubbel gevoel bij
heb. Beveiliging is tenslotte een
taak van de politie en niet van particulieren. Maar het feit dat het nu
draait, is een mooi staaltje samenwerking van tal van partijen.”

Revitalisering
Ook de revitalisering van het bedrijventerrein is een project geweest
van lange aanloop. Beslissingen als
wel of geen detailhandel toestaan op
het bedrijventerrein, of wel of geen
bewoning toelaten, het afhandelen
van het toenemende autoverkeer,
zijn ingewikkelde kwesties, waarover het laatste woord nog niet
gezegd is en die nu op het bordje van
zijn opvolger komen. Arwin Brouwer
heeft zich al bijna anderhalf jaar
kunnen voorbereiden op zijn nieuwe
voorzittersrol en is er klaar voor:
“We moeten doorpakken met die revitalisering. We staan voor discussies
als verdichting en uitbreiding van
bedrijventerreinen. Destijds is ons
bij de omlegging van de N201 de
driehoek tussen de bestaande N201
en een doorsteek tussen de Shell en
Verweij toegezegd als nieuw bedrijventerrein. Die doorsteek komt er
niet, maar het kan niet zo zijn dat de
uitbreiding van het bedrijventerrein
daarmee wordt geschrapt. Dat hoeft
niet op dié locatie, maar wij denken
vooral aan een grote variant van de

Blueportlocatie.” (N.B. Blueport is
het plan om ten noorden van Amstelhoek een zogeheten ‘nat bedrijventerrein’ aan te leggen voor bedrijven
die hun aan- en afvoer via het water
in plaats van over de weg kunnen
laten plaatsvinden. Het terrein komt
aan de omgeleide N201 te liggen.
Juist vanwege die aansluiting is een
uitbreiding van bedrijventerreinen,
die op andere locaties haast niet meer
mogelijk zijn, interessant – Red.).
Stationslocatie
De laatste jaren vestigt steeds meer
detailhandel zich op het bedrijventerrein, een ontwikkeling die de VIB
met lede ogen aanziet. Arwin Brouwer: “We zijn niet tegen detailhandel, integendeel, maar we zien wel
de netto oppervlakte voor bedrijven
teruglopen. Vandaar dat we warm
pleitbezorger zijn om de Stationslocatie in te richten als bedrijventerrein en vaart te maken met het
aanleggen van de doorsteek tussen
Bozenhoven en Nijverheidsweg. Een
goede mobiliteit is noodzaak vooral
voor de gebieden rondom de Industrieweg, maar ook de aanvoerwegen
N201 en N212.”
Ruud van Dijk memoreert de balans
tussen wonen, werken en recreëren:
“We moeten voorkómen dat de focus
alleen komt te liggen op wonen en
recreëren en dat werkgelegenheid
sluitpost wordt. Dat verstoort de

Ruud van Dijk (links) en Arwin Brouwer zien nog voldoende uitbreidingsmoeilijkheden.
balans. Mensen kunnen niet alleen
maar ergens wonen, je moet ook
werken.”
Lobby’en
Hoewel de uitdagingen vooral lokaal
liggen, wil dat niet zeggen dat de
VIB uitsluitend lokaal opereert.
Integendeel. Er is regelmatig en
nauw contact met vele collega-verenigingen in de regio, met de Kamer
van Koophandel voor West Utrecht
en met ondernemersverenigingen
als VNO/NCW en MKB Nederland.
Ruud van Dijk: “De afgelopen jaren
hebben we hier flink wat lobbywerk
verricht, waarbij onze invloed is
versterkt. Dat geldt overigens ook
voor de contacten op gemeentelijk niveau, die de afgelopen jaren
sterk zijn verbeterd. Men is ons als

volwaardig gesprekspartner gaan
zien.” Zelf was hij groot voorstander
van de grote herindelingsvariant,
inclusief Breukelen en Loenen. “Het
had ons een betere positie op de
provinciekaart gegeven; dat Breukelen en Loenen nu met Maarsen zijn
samengegaan, maakt onze toekomst
niet makkelijker, maar de uitdaging
des te groter. Ik heb er het volste
vertrouwen in, dat het bestuur van
de VIB, dat de afgelopen twee jaar
is uitgebreid, hier een uitstekende
belangenbehartiger in zal zijn,”
besluit Ruud van Dijk.
Het boek als voorzitter slaat hij
dicht, maar hij blijft aan als enthousiast lid van de vereniging, als
directeur van zijn pas opgerichte
eigen bedrijf. We zullen beslist nog
van hem horen.
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Gaan we voor kwaliteit, of willen we voor een dubbeltje op de eerste rang zitten?

Legen van vuilcontainers nog niet op de rit
Aan het einde van de dagen waarop de vuilcontainers geleegd zouden moeten worden, staat de telefoon
op het gemeentehuis roodgloeiend. Burgers melden zich ietwat geërgerd dat hun container die dag niet is
geleegd. Sinds 1 januari, toen een nieuw vuilophaalbedrijf met haar werkzaamheden is gestart, regent het
klachten. Gemeentepersoneel springt nu zo veel mogelijk bij. Maar of dat nu de bedoeling is geweest toen
men besloot om met de aanbieder van de laagste prijs in zee te gaan?

www.weerstationteraar.nl
door paul bosman

Afwisseling...
In het weekend hebben we door
een hogedrukgebied boven het
Europese vasteland twee verschillende dagen. Zaterdag is het
droog en aardig wat zon, zondag
is het totaal weer anders met veel
wolken en regen. Het voordeel
van dat hogedrukgebied is dat
de temperatuur omhoog gaat en
lokaal de 20 graden gehaald kan
worden.
Zaterdag is het vrij zonnig, er
komen wel wat wolken voorbij
drijven. De wind komt uit de zuidhoek en die neemt een aangename
temperatuur mee, Overdag kan de
temperatuur lokaal oplopen tot 21
graden. In de nacht ligt de temperatuur zo rond de 9 graden.
Zondag is het totaal anders. Er
is vrij veel bewolking en er gaan
genoeg buien over ons heen komen. De temperatuur zal zondag
ook iets lager gaan uitkomen, zo
rond de 17 graden en in de nacht
ligt het rond de 5 graden. De wind
komt uit het zuidwesten vandaan
komen en zal matig tot krachtig
zijn.
Maandag is er vrij veel bewolking
en kunnen er wat buien over komen, de temperatuur zal overdag
zo rond de 15 graden zijn en dat
bij een matige zuidwesten wind.
De dagen daarna zullen wisselvallig zijn. De temperatuur ligt
rond de 15 graden en de eerste
dagen is er zeker kans op een bui.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 2 april 2011
• Kleding- en speelgoedbeurs, 		
De Vlinderbos, Wilnis
• Opening expo ‘Uitstekend werk’, Museum
De Ronde Venen, Vinkeveen
• Straf, toneelvoorstelling DOA, De Hoef
• Im Weissen Rössl, ROM Koor, De Meijert,
Mijdrecht
• Donateursconcert Triviant, VLC, 		
Vinkeveen
• Slagwerkdubbelconcert, PM Theater,
Abcoude

Zondag 3 april 2011

• Lenterit, starten vanaf Rendez Vous,
Mijdrecht
• Argon-Quick ’20, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Im Weissen Rössl, ROM Koor, De Meijert,
Mijdrecht
• Regiokoor De Ronde Venen, RK Kerk
Mijdrecht/Wilnis

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

Ruim 15.000 huishoudens zetten braaf de vuilcontainers aan de
straat. Dan mag je ook verwachten
dat ze worden geleegd. Zeker met in
het achterhoofd dat je daar jaarlijks
flink voor betaalt. Sinds 1 januari
van dit jaar is dat niet altijd zo. Onze
redactie wordt met enige regelmaat
op de hoogte gesteld dat het nogal
eens voorkomt dat de containers niet
of gedeeltelijk worden geleegd. Ook
worden er straatjes overgeslagen.
Kortom, irritatie. Een woordvoerder
van de gemeente bevestigt het probleem dat we op verzoek van onze
lezers aankaartten. “We zijn met
de afvalophaler aan de slag om de
zaken goed geregeld te krijgen. Ook
wij vinden het als gemeente niet ac-

ceptabel dat onze burgers ons op de
vingers tikken dat de grijze of groene bak niet wordt geleegd. Dat raakt
onze burgers rechtstreeks en terecht
dat ze klagen. Na een ophaaldag
staat de telefoon roodgloeiend en als
dienstverlener word je daar niet echt
blij van. Als gemeente stellen wij ons
op het standpunt dat we de klagers
moeten helpen. Dat vereist manvrouwkracht, maar dat zullen we
blijven doen tot dat de zaken op de
manier lopen zoals we dat wensen.
Intussen zijn er gesprekken gevoerd
met het bedrijf dat de werkzaamheden voor ons uitvoert. We hebben
aangedrongen op vaste chauffeurs
per wijk, die moeten voorkómen dat
er stukjes wijk worden overgeslagen.
Op zich lijkt dit simpel, maar de
praktijk wijst anders uit. Ook hebben

we eisen gesteld aan de werknemers
die de werkzaamheden uitvoeren.
De komende weken zal blijken of de
afhaler de afspraken die we maakten na kan komen.”
Een en ander lijkt het gevolg van
de manier van aanbesteding die de
gemeente verplicht is te voeren.
Enerzijds worden er eisen gesteld
aan materieel, kwaliteit van dienstverlening en tal van andere zaken.
Anderzijds is de laagste prijs die een
indiener van een offerte neerlegt
doorslaggevend om met de indiener in zee te gaan. Ook als die om
prijstechnische redenen met minder
gekwalificeerd personeel wenst te
werken. De gevolgen van dit beleid
zijn nu duidelijk.

College praat met inwoners over plannen

Denk mee en geef uw reactie op concept-beleidsplan
B en W bezoekt deze weken alle
kernen van de gemeente om inwoners te vragen naar hun reactie
op het concept-beleidsplan. De
avonden in Amstelhoek, Abcoude,
Baambrugge, De Hoef en Waverveen hebben al plaatsgevonden.
Daar hebben burgemeester en wethouders een korte toelichting op
het plan gegeven om vervolgens
te horen wat inwoners er van
vonden. In het concept-beleidsplan
beschrijft het college zijn visie op
onderwerpen als ruimtelijke ordening, verkeer, onderwijs en sociale
voorzieningen en wat het college
op deze gebieden wil bereiken.
De komende tijd bezoekt het college de drie resterende kernen in
de gemeente. U bent van harte
uitgenodigd een van de avonden te
bezoeken. Dit geldt ook voor mensen die de avond bij hen in de buurt
hebben gemist. Alle bijeenkomsten
beginnen om 19.30 uur en duren
tot ongeveer 21.45 uur.
5 april: Mijdrecht (Gemeentehuis)
6 april: Vinkeveen (De Boei)
7 april: Wilnis (De Willisstee)
Kunt u niet aanwezig zijn op één

Goede opkomst in Amstelhoek.
van de avonden? Op de website
www.derondevenen.nl is een forum
geopend, waar intussen al de eerste
reacties zijn binnengekomen. Het
indienen van een reactie kan tot
15 april. U kunt ook schriftelijk uw
reactie indienen bij de gemeente
De Ronde Venen, onder vermelding
van ‘reactie concept-beleidsplan’,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Serieus
Het college neemt alle ingediende
reacties serieus. In een aparte Nota

van Antwoord, die tegelijkertijd
met het definitieve beleidsplan aan
de gemeenteraad wordt aangeboden, zal staan welke reacties zijn
binnengekomen, wat ermee gebeurt
en waarom het wel of niet in het
definitieve beleidsplan is opgenomen. Indieners van een reactie
krijgen deze nota na vaststelling
door het college in mei toegestuurd. De gemeenteraad zal het
definitieve beleidsplan en de Nota
van Antwoord behandelen in de
vergadering van 30 juni.
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Luistervink
Voorjaar
In onze tuin is het een gekwetter
van jewelste. Was het vorig jaar
zo dat we onze koolmezen familie
met hand en tand tegen de buurtkatten hebben verdedigd, dit jaar
staat dit weer te gebeuren. Het
eigenhandig door mij opgehangen
nestkastje staat optimaal in de
belangstelling. Op het schuurdak vindt een menage-à-trois
tafereel plaats dat mij ernstig
aan het denken zet. Precies kan
ik het niet ontwaren, maar het
lijkt er op dat twee mezenkerels
hun uiterste best doen zich te
verzekeren van de belangstelling
van mezenvrouw. Ik zou daar wat
meer duidelijkheid over kunnen
krijgen, door de bewegingen die
de vogels maken per verrekijker
te aanschouwen. Dat durf ik niet.
Stel dat ik wordt gadegeslagen
door derden, zou ik zo maar de
verdenking op mij kunnen laden
vogelfiel te zijn. Alleen al de laatste lettergreep van dit woord zou
je op een urenlang verhoor door
de zedenpolitie kunnen komen te
staan. Mij niet gezien dus. Toch
heb ik duidelijk gezien dat beide
kerels de anatomie van de dame
in kwestie intensief verkenden.
Uiteindelijk zijn er twee vogels
overgebleven. De aspirant vader,
ik zou er geen DNA-test op
durven te verwedden, vliegt af
en aan. Moeders zal de komende
weken wel een ei leggen en de
stiefmees zal het geheel van wurmen en insecten gaan voorzien.
Zwanen schijnen dat ook te flikken. Het is wetenschappelijk bewezen dat een statig, elkaar tot in
de dood trouw zijnd zwanenpaar
soms schone schijn blijkt te zijn.
Het komt maar al te vaak voor,
dat moeder zwaan heimelijk het
echtelijke nest verlaat om zich in
vreemde vlerken te verdrinken.
De dagen daarna krijgt het ‘schat,
je wordt vader’ zo wel een heel
andere betekenis. De natuur vindt
dat dus allemaal goed. Alles is
geoorloofd om een zo sterk mogelijk nageslacht te verwekken. In
onze vijver voltrekt zich weer een
wonder. Waar ze vandaan komen,
ik weet het niet, maar er liggen al
weer knoerten van kikkers klaar,
die zich opmaken voor het grote
werk. Ieder voorjaar is dat het
geval. Grote trossen kikkerdril
zijn het gevolg. Dat vinden onze
kooikarpers erg fijn, maar er
blijven kennelijk genoeg exemplaren over die het prima doen.
Dat hoor je aan het gekwaak dat
weken na dat het heeft plaatsgevonden weerklinkt. Wist u dat
een kikkervrouw haar man soms
kilometers op haar rug meeneemt
naar de plek waar het allemaal
moet gaan gebeuren? Dan kan
hij daar vervolgens uitgerust aan
de slag. Zouden er mannen zijn
die graag dromen dat ze vanuit
hun luie stoel naar boven worden
gedragen om vervolgens uiting
te geven aan de oerdrift van de
mens. Dat laatste lijkt mij niet de
standaard.
		

Luistervink
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Smullen bij workshops
Zoete Toeten Taartdecoratie

De Ronde Venen

'Hartweek' bij
Hartstichting
Volgende week is de Hartweek.
Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun voor het
gericht ontwikkelen en inzetten van
wetenschappelijke kennis om harten vaatziekten te bestrijden. Toch
overlijden iedere dag nog steeds 108
mensen aan een hart- of vaatziekte.
Die 108 per dag bestaan uit 51
mannen en 57 vrouwen. Hart- en
vaatziekten hebben een enorme
impact op de samenleving. Een op
de drie Nederlanders sterft aan een
hartinfarct, beroerte of andere hartof vaatziekte. Bij vrouwen is het zelfs
doodsoorzaak nummer één. Hoewel
het aantal sterfgevallen afneemt,
neemt het aantal patiënten toe.
Op dit moment zijn er ongeveer 1
miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar
verwachting stijgt dit tot 1,3 miljoen
in 2020.
Vele tienduizenden collectanten
gaan volgende week op pad om geld
op te halen. Van elke ontvangen euro
gaat € 0,80 naar wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. De Hartstichting vraagt de
bevolking te geven aan de collectant
of te storten op giro 300.

De Ronde Venen

Golfpark Wilnis heeft 18 holes
Na drie jaar van aanleg en uitbreiding is sinds afgelopen week de 18
holes wedstrijdbaan van Golfpark
Wilnis eindelijk compleet. Negen
nieuwe uitdagende holes zijn toegevoegd aan de bestaande negen
holes wedstrijdbaan. Op dit moment
vindt er nog een verbouwing plaats
in het clubhuis, maar in juni wordt
de opening van zowel de 18 holes
golfbaan als het compleet gerenoveerde clubhuis groots gevierd.
Wat Golfpark Wilnis speciaal
maakt, is de ultieme rust en stilte.
Midden in het Groene Hart, zonder
snelwegen of treinverkeer, maar
wel op slechts 20 minuten van

Amsterdam of Utrecht. Omdat er
relatief weinig leden zijn, is er
veel ruimte voor greenfeespelers.
Naast greenfee spelen is lid worden
natuurlijk ook mogelijk. Door de
uitbreiding is er weer plaats voor
nieuwe leden en die zijn van harte
welkom. Wie nog nooit heeft gegolft, maar de rust, de beweging en
het vakantiegevoel wel iets l;iojkt,
komt kijken op de Nationale Open
Golfdag op zaterdag 23 april a.s.
Meer informatie kunt u ontvangen
via
www.golfparkwilnis.nl of e-mail naar
golf@golfparkwilnis.nl.

Oproep straattheaterfestival

Zaterdag 18 juni a.s. vindt in het
dorpscentrum van Mijdrecht het
19e straattheaterfestival plaats.
Het belooft dit jaar weer een
gezellig spektakel te worden met
bijzondere artiesten die een bonte
mix van straattheater, theaterdans door dansende apen, dwaze
straatmuzikanten, Circustheater
en acrobatiek naar Mijdrecht
brengen. De festivalorganisatie is
voor aankomend festival op zoek
naar lokale culturele organisaties en artiesten die in 2011
een optreden willen verzorgen.
Wagenspel door toneelgroepen,
zang door koren of duo’s, levende
standbeelden, akoestische muziek,
sportdemonstraties, acrobatiek,
one-man shows: het is allemaal
mogelijk. Een optreden op het
straat¬theaterfestival is een stuk
promotie voor eigen publiek. De
voorwaarden voor deelname zijn:
u komt uit De Ronde Venen of omgeving en u verzorgt een optreden
dat een breed publiek aanspreekt.
Voor aanmelding (uiterlijk 24
april) of meer informatie: Theo de
Vaal (email: info@straattheaterdrv.nl), Tel. 06-23226691
www.straattheaterdrv.nl. Hier is
ook het aanmeldingsformulier te
downloaden.

Zondag 27 maart jl. is de workshopruimte van Zoete Toeten feestelijk
geopend aan de Handelsweg 10-A
in Mijdrecht. Anoeska Everts, de
eigenaresse van Zoete Toeten, kan
nu haar klanten in een ruime en
modern ingerichte workshopruimte
ontvangen. “Ik ben erg trots op hoe
de ruimte geworden is. Het doel
was een professionele, open ruimte,
maar met behoud van een gezellige
sfeer. Het gaat per slot om taartjes,”
lacht Anoeska. “De klanten die al
een kijkje hebben kunnen nemen
waren zeer enthousiast, dus onze
opzet is geslaagd.”
Na een carrière in de zakelijke
dienstverlening wilde Anoeska
Everts het roer volledig omgooien.
Van commercie naar creatief. Zij
heeft altijd een passie voor taarten
en decoreren gehad en dat vertaalde zich naar vele opdrachten.

In eerste instantie voor de vriendenkring en later daarbuiten. Na
een aantal specialisatiecursussen
werd de dienstverlening vervolgens aangevuld met workshops en
kinderfeestjes op het gebied van
taartdecoratie. En nu dan inmiddels
een eigen workshopruimte die ruim
genoeg is om tussen de 8 en 12
personen te plaatsen.

DuoD2 wint zilver op NK
Twee leden van de Mijdrechtse
Muziekvereniging V.I.O.S. hebben
zaterdag 26 maart deelgenomen aan
de Nederlandse Kampioenschappen
Majorette 2010. Dagmar van Vroenhoven & Danique Mayenburg, oftewel
duoD2, wisten zich hiervoor tijdens
het voorgaande seizoen overtuigend
te plaatsen: een ZILVEREN medaille
en een uitnodiging voor de Europese
Kampioenschappen in Engeland!
De komende maanden zal er extra
hard getraind gaan worden. Omdat
de meisjes nu deel uitmaken van de
Nederlandse equipe zullen zij, naast
de eigen trainingen, twee verplichte
trainingen bij de bondscoach volgen.

Daarnaast staan er nog een aantal wedstrijden, waaronder twee
verplichte, in het seizoen 2011 op
het programma. Al deze voorbereidingen moeten ervoor gaan zorgen
dat de dames er straks in Engeland
helemaal klaar voor zijn. Overigens
heeft duoD2 zich tijdens de eerste
wedstrijd van dit seizoen al geplaatst
voor de volgende NK…
Meer info: www.duoD2.nl. Om hun
hobby te bekostigen zijn de dametjes
nog op zoek naar sponsors. Wie een
bijdrage wil leveren aan dit sportieve
majorette duo, kan via de website
contact opnemen.

Nieuw concept: Roekz to share
Donderdag 7 april a.s. start
Partycentrum & Catering Roekz
uit Vinkeveen een nieuw concept:
iedere donderdag komt er in Roekz
een andere Gastkok, die ca. zes
tot acht verschillende gerechtjes
maakt. Slijterij Vreeland heeft
mooie wijnen geselecteerd die
passen bij de gerechtjes van onze
Chefs, maar uiteraard kan men ook
van de wijnkaart bestellen. Ook is
het mogelijk om Champagne per
glas te bestellen of een cocktail bij
de Flairtender van Roekz. De hele

avond is bedoeld om lekker en ongedwongen te genieten. De muziek
is relaxed en wordt verzorgd door
een dj en een saxofonist. Parkeren
is geen probleem, maar desgewenst
kan gebruik worden gemaakt van
de parkeerservice. Reserveren is
gewenst om teleurstelling te voorkomen. Iedere donderdag geopend
v.a. 17.00 uur. Roekz, Herenweg
55, Vinkeveen, info@roekz.nl.

Ron en Liza van Roekel

Zeer geslaagde Korfbalquiz
Afgelopen zaterdag was de kantine van korfbalvereniging De Vinken het
decor voor een geweldige quizavond. Een enthousiaste groep meiden heeft
in het kader van het vijftigjarig jubileum van de plaatselijke korfbalclub
een perfecte variatie van het zo populaire tv-spel van Linda de Mol geproduceerd. Met de inbreng van een zeer enthousiast meespelend publiek
hadden de Vinkeveense korfballers een geweldige showavond.
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Sint Jozefschool wandelt voor water

Geslaagd badmintontoernooi
Abcoude-Vinkeveen
Zondag 20 maart organiseerde
Badminton Abcoude een vriendschappelijk toernooi met Badmintonvereniging Kwinkslag uit
Vinkeveen. Vier gemixte partijen en
twee heren/dames dubbel werden
er gespeeld, waarbij het er met
standen van 21 - 19 soms erg spannend aan toeging. Er werden leuke
partijen gespeeld. Men was aan
elkaar gewaagd en het is altijd leuk
om met en tegen anderen te spelen
waarvan je de trucjes nog niet
kent. Na twee uur spelen werden
de in totaal behaalde individuele
punten opgeteld en was duidelijk
wie de meeste punten had behaald.
Wat volgde was een finale partij
tussen de vier beste spelers van dit
toernooi: Hedy Lustehouwer, Hans

Ruis en Patrick Gijsen uit Abcoude
en Ali Mooij uit Vinkeveen. Na
een spannende partij wisten Hedy
Lustehouwer en Hans Ruis de partij
met 21 - 17 te winnen.

Op vrijdag 25 maart deed de Sint
Jozefschool mee aan de landelijke
sponsorloop Wandelen voor Water.
Normaal lopen alleen de groepen
7 en 8, maar de Sint Jozefschool
deed met de hele school mee.
De groepen 7 en 8 wandelden 6
kilometer met 6 liter water op hun
rug. De lagere klassen liepen 2 of
4 kilometer. Het aantal kilometers bepaalde hoeveel liter water
de kinderen op hun rug moesten
dragen. De rugzakken werden voor
de groepen 7 en 8 aangeboden door
AMREF. Voor de overige groepen
heeft de nieuwe Albert Heijn in
Vinkeveen de kinderen voorzien van
rugzakken. De opbrengst van deze

dag was bestemd voor AMREF, dat
zorgt voor schonere en veiligere
waterputten en wc’s in Tanzania. De
kinderen hebben op deze dag ervaren hoe het is om als een kind in
Tanzania elke dag water te moeten
halen.
Alle kinderen hebben hiervoor
sponsors gezocht. Zij hebben met
elkaar een bedrag van ruim 4.000
euro bij elkaar gelopen. Er komt
nog steeds geld binnen, dus het
bedrag kan alleen maar hoger
worden! Iedereen vond het leuk en
het was gezellig om met elkaar te
wandelen. Kijk voor meer info op

www.jozefschoolvinkeveen.nl.

Vrijdagavond
Ieder vrijdagavond wordt in de
Kees Bonzaal badminton gespeeld.
De jeugdleden (9 tot 16 jaar)
spelen van 19.30 tot 20.45 uur
onder leiding van trainer Kenneth
van Leeuwaarde. Senioren spelen
aansluitend tot 23.00 uur. Lijkt
badminton jou ook leuk, kom dan
eens een proefles meedoen. Je bent
van harte welkom! Meer informatie
kan je vinden op

Een bos vol geheimen
in De Woudreus

Voor de lessen drama aan het VeenLandenCollege in Mijdrecht speelde
vorige week ‘Toneelmeesters’. Vrouw
en man, gekleed in mantelpak en
colbert, beginnend met een aantal
rekoefeningen en daarna als een
hogesnelheidstrein door het lokaal
denderend. De voorstelling ging over
theater maken en alles wat daarbij
komt kijken. Rollen van echte mensen, gespeeld in het klaslokaal. Ruimte en meeleven als aspecten van het
theater. Van het spelen van slapstick
tot dramatische scenes, alles vloog in
sneltreinvaart voorbij. Opletten was
het credo voor de brugklasleerlingen,
één moment van onoplettendheid
bleek genoeg om de, niet bestaande,
draad van het verhaal kwijt te raken.
Waarnemen, blijven waarnemen, was
de opdracht. Al je zintuigen gebruiken
en nooit zwart-wit denken, want niets
bleek wat het leek. Lachen bij verdriet of huilen bij blijdschap, het bleef
acteren, maar ineens werden de acteurs persoonlijker waar je niet meer
tegenop keek. Echte kunst in het
klaslokaal. De leerlingen hebben veel
geleerd dat voor hun eigen expressie,
waarneming en het vorm geven, heel
goed voor hun zelfvertrouwen en de
interesse in de andere leerlingen.

Midden in De Woudreus, achter de
holle boom, is een groot bos. Daar
woont Evert de egel met een heleboel vrienden. Het is een bos vol
geheimen die alleen Evert en zijn
vrienden kennen. Weet jij bijvoorbeeld wat je kunt tegenkomen in
een mollengang? Of hoe de kabouter zijn tuintje maakt? De bosdieren
willen heel graag aan jou laten
zien wat je kunt beleven in het bos.
Heb je zin om spannende dingen te
ontdekken in het bos? Ben je tussen
de 4 en de 7 jaar? Kom dan naar de
spelmiddag op woensdag 13 april
in het Bos vol Geheimen in NME
centrum de Woudreus!
Opgeven is niet nodig. De spelmiddag is gratis. Het Bos vol Geheimen
opent om 13.30 uur en sluit om
15.30 uur. Op die tijd mag je binnenlopen wanneer je wilt! Je vindt
NME Centrum de Woudreus in de
Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis.
Voor meer informatie kunt u bellen met het NME Centrum: 0297
273692 of e-mailen naar info@
nmederondevenen.nl
In verband met de spelmiddag is
op woensdagmiddag 13 april geen
inloopmiddag op de Woudreus.

Van Scheppingen sponsort HVM M8D2

Vroeg in het seizoen is de ME1 van
FC Abcoude kampioen geworden.
Door een 12-0 overwinning op SDZ
uit Amsterdam werden de meisjes
onbereikbaar voor de enige concurrent RKDES (Kudelstaart).
Gefeliciteerd: Jeanine, Hannah, Vera,
Nikki, Dzeni, Alyssa, Tara, Nora, Isa,
Fleur en Noam! En natuurlijk de coaches Anton, Nedzad en trainer Ron.

Kleding en Speelgoedbeurs Vlinderbos
Morgen, zaterdag 2 april, vindt op
de Jenaplanschool Vlinderbos in
Wilnis voor de twaalfde keer de
jaarlijkse Kleding en Speelgoedbeurs plaats. De school verandert
dan voor één dag in een grote
winkel, waar allerlei koopjes
te halen zijn. Er worden naast
(tweedehands) kinderkleding
(maat 92 t/m 176), (buiten)speelgoed, boeken, skates, schaatsen,
kinderfietsen en kindercd’s e.d.
verkocht. Voor de kinderen is er
een video- en kleurhoek. Deze in
de wijde omgeving goed bekend
staande beurs begint om 09.00
uur en eindigt om 11.00 uur. Van
de opbrengst is 60% bestemd
voor de verkopers en 40% voor
de school. Voor meer informatie:
beurs@vlinderbos.nl. Het adres
van de school is Veenweg 117A in
Wilnis.

Braderie op 9 april

Toneelmeesters zet
VLC-ers op scherp

FC Abcoude ME 1
Kampioen voorjaarscompetitie

Wilnis

Baambrugge

www.badmintonabcoude.nl.

Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen BV sponsort de meisjes
HVM M8D2. "Nadat wij vorig
jaar het nieuwe clubhuis voor
HVM hadden gebouwd, werd ons
gevraagd het team van de meisjes
8D2 te sponsoren. Dat hebben wij
meteen toegezegd tijdens de feestelijke opening. Dus hierbij wensen
wij jullie veel succes dit seizoen",
aldus directeur Rob van Scheppingen. De meiden zijn duidelijk
erg blij met het nieuwe tenue en
spelen wekelijks de sterren van de
hemel, waarbij het plezier voorop

Kort Nieuws

staat. Afgelopen winter hebben
zij voor het eerst meegedaan aan
de zaalhockeycompetitie, en niet
onverdienstelijk, want zij werden
kampioen. En natuurlijk wil het
team de sponsor die ervoor zorgt
dat ze er zo prachtig uitzien, heel
erg bedanken.
Op de foto het team: Sara, Julia,
Gemma, Tessa, Myrthe, Annabel,
Nubia, Chelsea, Charlotte en Julia,
geflankeerd door de directeuren
van het bouwbedrijf de heren Rob
en Antoine van Scheppingen.

Zaterdag 9 april wordt in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge
een braderie georganiseerd. Vanaf
10.00 uur gaan de deuren open en
start de verkoop. Er zijn ruim 30
marktkramen met diverse spullen, zoals fruit, bloemen, curiosa,
kleding, sieraden, enz. De entree
is gratis. Kijk ook op

www.devijfbogen.nl

De Ronde Venen

Dit jaar geen
Kom in de Kas
Dit jaar doet De Ronde Venen
niet mee aan Kom in de Kas, de
open dag van de glastuinbouw, die
2 en 3 april wordt gehouden. De
organisatoren hebben niet genoeg
tuinbouwbedrijven kunnen vinden
die dit jaar open wilden zijn. De
dichtstbijzijnde locatie die wel
mee doet is Aalsmeer. Zie voor
meer info: www.komindekas.nl

Regio

Informatieavond
basisschool de Tra
De nieuwe basisschool de Tra,
waarvoor ook uit De Ronde Venen
veel belangstelling bestaat, gaat
zich vanaf augustus vestigen in
de Brede School Legmeer in
Uithoorn, zo heeft de gemeente
Uithoorn definitief besloten. Van
hieruit gaat de Tra zich inzetten
voor het creëren van een passende,
vrije omgeving en de natuurlijke
ontwikkeling van het kind, geïnspireerd door Maria Montessori.
Op dinsdag 12 april organiseert
Stichting Zelfontwikkelingsonderwijs Uithoorn voor ouders en belangstellenden (ook uit De Ronde
Venen) een informatieavond in
de Brede school Legmeer. Inloop:
19.45 uur; aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Brede school Legmeer,
Randhoornweg 31-39, Uithoorn.
Zie ook:

www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl.
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Benefietdiner in De Meijert

DE GROENE VENEN

Met een opbrengst van 30.000
euro is het zaterdag jl. gehouden
benefietdiner in Partycentrum De
Meijert een groot succes geworden.
Ruim 200 gasten kwamen aanzitten
voor twee goede doelen: Sportvereniging Argon en Stichting4Life,
dat kinderen en moeders in Nairobi
ondersteunt.

De dames van Jazz & Showballet Nicole mochten de 'aftrap' geven.

Glennis Grace gaf een wervelende show met haar mooiste hits.

Voorzitter Pieter Koeleman van de Stichting Topsport Argon (links op de foto)
is een beetje beduusd van de opbrengst van de avond, die door organisator
John Schut bekend werd gemaakt.

Na de openingsact van Jazz &
Showballet Nicole, konden de
gasten tussen de gangen van het
diner genieten van vocaal spektakel. Glennis Grace, die in 1994
als 16-jarige de Soundmix Show
won en vorig jaar, na vele muzikale
successen, werd uitgeroepen tot
Beste Zangeres van Nederland,
bracht een aantal van haar successen, waarbij het moeilijk was stil te
blijven zitten. Ook de carrière van
tenor Jorge Castro startte met de
Soundmix Show, en zijn optreden
in De Meijert begon met indrukwekkend gezongen repertoire van
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli
en Alessandro Safina, gevolgd door
een mix van swingende nummers.
Moeiteloos kreeg hij de zaal uit de
stoelen en op de dansvloer.

Bij het geweldige optreden van Jorge Castro moest je wel meezingen. Dat
deed Hans van Veen dan ook uit volle borst.

Hoogtepunt van de avond was de
veiling van uitstapjes en entertainment. Spreekstalmeester Hans van
Veen toonde zich deze avond niet
alleen een kundig presentator, maar
ook een opzwepend veilingmeester,
die kans zag de 20 entertainmentbelevenissen tegen recordbedragen
te verkopen. Een BBQ thuis voor
10 personen, een sloepentocht voor
6 personen, een vakantiehuis in
Turkije voor een week, een gesigneerd Rabobank wielerploeg shirt,
een Porsche VIP-arrangement
voor twee, een weekend in een
zespersoonsbungalow bij Landal
GreenParks, een borreluur in het
Rechthuis voor 10 personen, alles
ging tegen recordbedragen weg.
Samen met een loterij (met als
hoofdprijzen een 37 inch flatscreen
TV van Expert en een Luxe Cadeauarrangement van Bilderberg) kon
aan het eind van de avond een
opbrengst van 30.000 euro bekend
worden gemaakt.
Eenderde van dat bedrag is
bestemd voor de Stichting4Life;
tweederde gaat naar Argon.
Voorzitter Erik de Graaff was zeer
verguld met de opbrengst. In zijn
dankwoord sprak hij zijn grote
waardering uit voor Midreth, dat
Argon 22 jaar lang als hoofdsponsor heeft ondersteund, en dankte
hen voor alles wat het bedrijf voor
de club had betekent.
Zondag 5 april a.s. maakt Argon
bekend welke drie nieuwe sponsors
voortaan het Argonshirt zullen
sieren.

tekst rob isaacs
foto’s peter bakker

Het team van De Meijert zorgde voor een perfecte culinaire verwenning.
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DE WEEK IN BEELD

Zaterdag 26 maart jl. vonden er Backseat audities
plaats bij Fiat Kooyman in Vinkeveen. Iedereen
met talent was welkom om zijn of haar zangkunsten te laten zien en horen.
Er kwamen mensen van ver buiten de regio auditie
doen. Op Facebook van X-Factor staan de audities
van Vinkeveen. Hier kan op alle filmpjes gestemd
worden.

De ontmoetingskerk in Wilnis stond afgelopen zondag in het teken van het
bezoek van de Afrikaanse Motshidisi Leomile Moetsi, die meer vertelde over het
initiatief een meer eigen Zuid Afrikaanse Theologie te ontwikkelen. Ze was hier
op uitnodiging van de PKN Kerk De Ronde Venen. Na de dienst werd er nog even
gezellig bij gepraat.

foto's peter bakker

Dinsdagmiddag heeft er op de N201 ter hoogte van het industrietrerrein in
Mijdrecht een klein ongeluk plaats gevonden. Een automobilist wilde van rijstrook wisselen maar zag een andere auto over het hoofd. Hierdoor ontstond
op de kruising een aanrijding met veel blikschade. Er vielen geen gewonden.
De politie heeft de weg snel vrij gemaakt in verband met de avondspits.
foto peter bakker

Woensdagmiddag is er een ongeval
gebeurd op de kruising van de Proostdijstraat en Johan van Lochemstraat in
Mijdrecht.
Door nog onbekende oorzaak kwamen
de twee auto's in botsing. Door de klap
verdween een auto in de bosjes. Beide
bestuurders kwamen met de schrik vrij.
De auto's zijn weggesleept.
foto's thijs van uden

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

DE GROENE VENEN

Nieuwe tekenopleiding: De Tekenacademie in Abcoude
In mei start De Tekenacademie. Deze intensieve tekenopleiding duurt
een jaar, maar het is mogelijk eerst aan de introductielessen deel te
nemen. Wekelijks gaan de leerlingen drie uur in de leer bij Ariane
Berends-Brouwer in Abcoude. Jonge mensen vanaf 15 jaar kunnen zich
nog inschrijven voor de woensdag- of zaterdagmiddag.

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
''Op De Tekenacademie leer je de
fijne kneepjes van het vak,'' zegt de
docente Ariane Berends-Brouwer.
''Ik ga uitgebreid in op vragen als:
Hoe meet je verhoudingen? Hoe
gebruik je lichtval op de vorm?
Hoe teken je gebouwen, ruimte
en landschappen? Hoe teken je
handen, figuren en anatomie? Hoe
werkt het perspectief? Hoe bepalen
richting, maat, ritme en geometrie
je tekening?''
''Deze kleine tekenopleiding is
bestemd voor jonge mensen met

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

Ariane Berends-Brouwer

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

Zaterdag 2 april: Opening picknickplaatsen met uitzicht op boerenland

Op markante plaatsen in de polder
staan deze nieuwe picknicktafels
met informatie over de natuur, landschap, cultuurhistorie en de land-

bouw. Luchtfoto’s vormen de basis
van de informatie en toelichtende
teksten vertellen het verhaal verder.
Deze picknickplaatsen liggen aan
graag gebruikte wandel- en fietsroutes, met uitzicht op boerenland. De
agrarische natuurvereniging komt
hiermee tegemoet aan de behoefte
van wandelaars en fietsers om meer
te weten te komen over de achtergrond van de polders in de regio.
De picknickplaatsen zijn verdeeld

Familieberichten
Carel-Jan Kuiter

Gefeliciteerd
namens je collega's!

Na het Barlaeusgymnasium studeerde Ariane Berends-Brouwer
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.
De kunstenares exposeerde haar
schilderijen op de Universiade in
Kobe (Japan), in het Singer Museum (Laren), in Arti et Amicitiae
(Amsterdam) en op de internationale kunstbeurs GEAF (Hilversum).
Sinds 1985 geeft ze cursussen.
Daarbij heeft ze zich speciaal
toegelegd op de leermethoden en
technieken van de klassieke tekenen schilderkunst. Meer weten? Kijk
op www.detekenacademie.nl of bel:
0294-283671.

Vrolijke Paasgroet voor 15.000 ouderen

Boeren-land-banken nodigen u uit

Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen
heeft op negen plekken in het buitengebied van Woerden, Stichtse
Vecht en De Ronde Venen een
picknickbank met informatiebord
geplaatst.

een toekomst in de kunsten of in
design,'' aldus de docente. ''Bijvoorbeeld als je bent uitgeloot voor
een kunstopleiding en een zinvolle
invulling zoekt voor een tussenjaar.
Of als je je tekenvaardigheid wilt
verdiepen naast de tekenles op
school of als je een portfolio wilt
opbouwen.''

over de regio: in elk van de drie
gemeenten zijn er drie geplaatst. Op
de bijbehorende informatieborden
wordt op basis van een luchtfoto op
aansprekende wijze inzichtelijk gemaakt hoe de polders en droogmakerijen eeuwen geleden tot stand
zijn gekomen, hoe boeren er nu hun
werk doen, waarom het landschap
er zo uitziet en welke dieren en
planten er voorkomen.
Vanaf Boerderij Hazenveld, Laag
Nieuwkoop 36 te Kockengen gaan
morgen, zaterdag 2 april, om 11.00
uur de drie wethouders recreatie
van de drie gemeenten Stichtse
Vecht, Woerden en De Ronde
Venen per tandem naar een van
de nieuwe plaatsen om officieel de
negen picknickplaatsen in gebruik
te nemen. Na de onthulling kunnen
bezoekers deze boeren-land-banken
zelf ontdekken. De negen picknickplaatsen zijn aangegeven op de
eerder uitgegeven Recreatiekaart
De Venen.
Op 2 april zijn bovendien vanaf
Boerderij Hazenveld, Laag Nieuwkoop 36, 3628 GC Kockengen
fietsroutes te verkrijgen. Men kan
dezelfde middag al kennis maken
met drie van de picknickplaatsen.
Er is gratis parkeergelegenheid,
eventueel zijn er fietsen te huur.

Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem brengen 15.000 paaspakketjes bij ouderen thuis. Dit zijn 15.000 betekenisvolle ontmoetingen.
In Mijdrecht brengen op 12 april
leerlingen van OBS De Eendracht
pakketjes rond in Woonzorgcentrum
Nieuw Avondlicht. Op 15 april brengen leerlingen van R.K.B.S Driehuis
pakketjes rond in Zorgcentrum
Gerardus Majella. Wethouder Erika
Spil zal hierbij ook aanwezig zijn.
Vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Mijdrecht brengen pakketjes
rond bij hun gasten.
Aanleiding van de Paasgroet is het
feit dat terwijl er de laatste jaren
volop aandacht is om de decembermaand voor ouderen zo gezellig mogelijk te maken, het met de paasdagen bij veel senioren angstvallig stil
blijft. Juist dan is aandacht voor hen
extra belangrijk. Rond feestdagen
als Pasen, wanneer iedereen met
familie of vrienden bij elkaar komt,
voelen veel ouderen zich eenzaam
of vergeten. In Nederland voelt een
miljoen ouderen zich vaak eenzaam,
waarvan 200.000 zelfs extreem
eenzaam. Zij krijgen slechts eens in
de vier weken bezoek. In zorginstellingen krijgen meer dan 10.000
ouderen nooit bezoek.
De Riki Stichting wil hier verandering in brengen en zet daarom
15.000 ouderen in het zonnetje.

Met deze actie wil de Riki Stichting
ook jong en oud dichter bij elkaar
brengen en anderen oproepen om
met Pasen ook iets te gaan doen
voor deze vergeten groep. Met deze
Paasactie worden mensen ook bij
elkaar gebracht. Het geven of krijgen van een presentje is een goede
aanzet om met anderen vriendschap
te sluiten. Meer dan de helft van de
paaspakketjes brengen leerlingen
van 45 basisscholen rond in nabijgelegen woonzorgcentra en bij ouderen
in hun privé omgeving. Vrijwilligers
van de Zonnebloem brengen de overige paasattenties persoonlijk langs
bij zelfstandig wonende ouderen.
Oud en jong samen
In alle verzorgingshuizen vinden ook
activiteiten plaats, waarbij oud en
jong elkaar ontmoeten zoals paashazen schilderen, samen ontbijten,
liedjes zingen of paasstukjes maken.
Samen een activiteit doen verbindt
en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat
tussen jong en oud. De Riki Stichting
roept anderen op met Pasen ook iets
te gaan doen voor ouderen in hun
omgeving. Een beetje aandacht voor
elkaar doet zoveel goed.
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Bankbiljetverzamelaar Remco van Kempen:

“Eurobiljetten spaar ik niet, dat is net monopoliegeld”
Op de middelbare school kreeg Remco van Kempen de opdracht de economische situatie van een land te
bestuderen. Remco koos het land Mexico en kreeg hierbij Mexicaanse peso’s in handen. Hij was zo gefascineerd door deze bankbiljetten, dat hij besloot bankbiljetten van over de hele wereld te gaan sparen. Zo
groeide het schoolproject uit tot een heuse hobby. Inmiddels heeft de 30-jarige inwoner van Mijdrecht al
zo’n 700 verschillende biljetten en zijn collectie is nog steeds groeiende. Remco: “Op 21 mei sta ik op De
Hoefse Hobbydag. Mochten mensen nog oude en/of buitenlandse biljetten thuis hebben liggen, dan hoop ik
dat ze die meenemen. Daar ben ik zeker in geïnteresseerd!”
door valérie sambrink sanderink

Van de oude Nederlandse guldens
tot de Japanse Yens. Remco spaart
alle bankbiljetten uit elk land. De
fanatieke verzamelaar vertelt: “Ik
heb in totaal zeven mappen. Elke
map staat voor een continent. Op de
computer houd ik bij welke biljetten
ik heb en uit welk jaar deze komen.
Inmiddels heb ik uit vrijwel elk
land minimaal één biljet. Sommige
landen ontbreken nog, daarvan zijn
de biljetten erg moeilijk te verkrijgen. De Libische Dinar bijvoorbeeld
mag niet worden uitgevoerd. Dat
maakt het lastig om deze in handen
te krijgen. Aan de andere kant heb
ik wel biljetten van landen die nu
niet meer bestaan. Zo heb ik biljetten van Ceylon, dat was een klein
landje bij India, van de oude USSR
en van Tsjechië en Slowakije nog
voordat deze landen tot TsjechoSlowakije samengesmolten werden.
Inmiddels zijn dit weer twee aparte
landen geworden en daar heb ik
ook weer biljetten van. Verder heb
ik veel Russische roebels en ook
wat Australische dollars. Een leuk
weet-je is dat de Australische biljetten niet van papier zijn, maar van
plastic. Het meest trots ben ik op
mijn oude Nederlandse serie. Mijn
oudste Nederlandse bankbiljet komt
uit 1938. De serie is geliefd en het
was ontzettend moeilijk om deze te
bemachtigen, maar ik heb het van
een handelaar kunnen kopen. Het
Nederlandse biljet is echter niet het
oudste biljet dat ik heb. Het oudste
biljet in mijn hele verzameling is
namelijk een Frans biljet uit 1792.
Daar ben ik natuurlijk ook erg blij
mee.”
Gradaties en handtekeningen
De oudheid is belangrijk voor de
waarde, maar zeker niet het belangrijkst. Remco: “Het gaat ook om
de staat waarin het biljet verkeerd.
Daarin heb je verschillende gradaties van ongebruikt tot erg versleten.

foto patrick hesse

Ongebruikte biljetten heten ‘unc’,
één gradatie lager is ‘zeer fraai’.
Uiteindelijk wil ik dat alle biljetten
in mijn verzameling tot deze gradaties behoren. Tot slot bestaan er van
diverse biljetten meerdere versies.
Hierbij is telkens de handtekening
op het biljet verschillend, bijvoorbeeld doordat er op dat moment
een ander staatshoofd kwam. Ik
spaar dus niet alleen alle biljetten
ter wereld, maar wil dus ook van
elk biljet alle handtekeningen hebben. Kortom: Ik heb nog genoeg te
sparen!”
Geen euro’s en munten
Remco houdt zijn verzameling zo
breed mogelijk. Toch zijn twee
eenheden uitgesloten: eurobiljetten
en muntgeld. Remco: “Ik vond het
vreselijk toen de euro werd ingevoerd. Daardoor vielen er in Europa
allerlei valuta weg. Daarvoor in
de plaats kon ik eurobiljetten gaan
sparen, maar dat trekt mij niet.
Eurobiljetten zijn net monopoliegeld. Een guldenbiljet bijvoorbeeld
is veel levendiger. Dat spreekt! De
eurobiljetten vallen mij erg tegen.
Die spaar ik daarom ook niet. Wat
ik ook niet verzamel zijn munten. Er
zijn heel veel mensen die munten
sparen, maar ik haal mijn plezier uit
de biljetten. Die kleuren op de biljetten fascineren mij. Ik kan een hele
zondagmiddag gaan zitten om naar
mijn biljetten te kijken. Dan zoek er
wat over op in één van mijn catalogi
en dat vind ik leuk. Munten kunnen
mij dat plezier niet geven, al zijn ze
wel handig als ruilmateriaal.”
De Hoefse Hobbydag
Op zaterdag 21 mei wordt er in De
Hoef een hobbydag georganiseerd.
Remco zal hier aanwezig zijn. Hij
vertelt: “Vorige editie stond ik
samen met mijn moeder bij een
kraam. Mijn verzameling trok toen
veel belangstelling. Ik vond het zo

leuk dat ik besloot dit jaar zelf ook
een kraam te nemen. Als mensen
geïnteresseerd zijn in mijn hobby,
kunnen ze bij me langs komen. Ik
kan genoeg over de biljetten vertellen. Mochten er bezoekers zijn die
binnenkort op vakantie gaan of
die nog een paar mooie biljetten
thuis hebben liggen, dan zijn zij ook
van harte welkom bij mijn kraam.
Voor die biljetten wil ik dan best
een mooie wisselkoers betalen. Zo
helpen we elkaar.”
Geen einde
De verzameling is voor Remco na al
die jaren erg waardevol geworden.
Over de verkoop van zijn collectie
heeft hij dan ook nog nooit nagedacht. Remco: “Ik wil de biljetten
niet verkopen. Ik hoor wel eens over
verzamelaars die hun collectie voor
een prikkie wegdoen en daar later
enorm veel spijt van krijgen. Dat zal
mij niet gebeuren, zelfs niet voor een
hoog bedrag. Voor mij is de verzameling namelijk veel meer waard, dan
voor een handelaar. Als er brand is,
zijn mijn mappen ook het eerste wat
ik meeneem. Dat is het eerste wat
ik zal redden.
En als de oorlog uitbreekt,
mogen ze alles
van mij hebben, behalve
mijn biljetten.
Die zijn mij zo
dierbaar, die
doe ik nooit
weg.”

Hobbydag bezoeken, kom dan op
zaterdag 21 mei naar De Springbok
op Oostzijde 61a in De Hoef. Meer

inlichtingen over dit evenement via
e-mailadres bramkeizer@planet.nl
of via tel. 0297-593835.

Persoonlijk
en zorgvuldig

Op De Hoefse
Hobbydag
zullen 36
hobbyisten
verspreid over
30 kramen
hun hobby’s
vertonen. Wilt
u De Hoefse

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

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

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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De natuur als decor voor kunst
Ook dit jaar staat de kunstroute
Te Hooi & Te Kunst weer op het
programma van de Maand van het
Groene Hart. Met de prachtige
natuur van het Groene Hart als
decor, tonen meer dan twintig
kunstenaars op 9 en 10 april
hun ‘duurzame’ werken rond het
thema (re)creatie.

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam
en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is
een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater en toneel.
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Vierde solovoorstelling voor breed publiek

'Een echte Joep-voorstelling’
Joep Onderdelinden is een veelzijdig acteur, televisie- en theatermaker. Hij was te zien als Postbode Siemen in de zeer populaire
VPRO jeugdserie ZAAI, werkte met Paul de Leeuw in de theatervoorstelling Beste Maatjes en de tv-serie Seth & Fiona en speelde
vorig seizoen in de toneelversie van Ja Zuster, Nee Zuster.
NAT is je vierde soloprogramma. Was het een bewuste keuze om
solo te gaan?
“Nee. Tijdens de opnames van ZAAI werd ik gevraagd door drie jeugdtheatergezelschappen, maar besloot om niet vooral in die hoek te willen werken. Ik wilde al heel lang een soloprogramma maken en dacht
nu is het moment om dat te doen. Ik ontdekte dat ik het leuk vond om
in mijn eentje een zaal bezig te houden. Ik vind het wel ingewikkeld
om een solo te maken, het denk- en maakproces kost me veel tijd. Ik
had bij het schrijven van de eerste drie voorstellingen regelmatig grote
twijfel. Tijdens Ja Zuster, Nee Zuster had ik weinig tijd over om rustig
te denken en te schrijven, meteen daarna ben ik wel fulltime gaan
schrijven aan deze voorstelling.”
Had je deze keer ook twijfel?
“Ja, heel erg. Bij de eerste voorstellingen vond ik het zelf steeds niet
goed, terwijl mensen om me heen –zoals de regisseur- zeiden: ‘Het
materiaal klopt gewoon, je moet er een beetje in gaan geloven.’ Uiteindelijk viel het op z’n plek, maar het heeft lang geduurd.”
De Volkskrant (23/11/2010, red.) vergeleek je met Toon Hermans.
“Daar ben ik zeer trots op. Mijn eerste voorstelling was meer een
uitprobeersel, ik had niet de keuze gemaakt voor cabaret of toneel.
Door het succes van ZAAI kreeg ik veel aandacht en verwachtingen
van de pers, daar had ik niet bij stil gestaan. Nu zijn het echte Joepvoorstellingen, voor een breed publiek, waarin mijn theater, toneel,
dans, musical en televisie ervaring terugkomt. Mijn voorstelling
worden steeds beter. Ik heb meer rust gekregen en durf veel meer. Het
hoeft allemaal niet grappig te zijn, het gaat ergens over. Ik heb mijn
draai helemaal gevonden."
Wat je verdere plannen?
“Volgend seizoen speel ik in het comedy thriller toneelstuk 39 Steps,
gebaseerd op een Alfred Hitchcock film. Op dit moment een hit op
Broadway. Ook ga ik mee regisseren aan The Producers (door Mark
Vijn Theaterproducties, red.). Verder ga ik volgende maand voor televisie een soort improvisatieprogramma maken, maar daar mag ik nog
weinig over zeggen.”

Joep Onderdelinden is
op 19 april te zien in de
Schouwburg Amstelveen.

Startpunt voor de 30 kilometer lange route van Te Hooi & Te Kunst is
Kasteel de Haar in Haarzuilens. Op
de fiets, maar ook met de auto de
moeite waard om na het zien en beleven van de overzichtstentoonstelling in het koetshuis te beginnen.
Naast schilderijen en sculpturen zijn
er namelijk complete installaties
te bewonderen. En, geheel volgens
het thema (re)creatie, allemaal
gemaakt van gebruikte producten.
Te Hooi & Te Kunst voert langs elf
landelijke locaties rondom Woerden.
De deelnemende boerenbedrijven
openen tussen 11:00 en 17:00 uur
hun (stal)deuren voor kunstenaars
en publiek. Bekijk bijvoorbeeld de

expositieplek. De organisatie geeft
er namelijk twee weg in aanloop
naar het evenement.
Het kunstevenement Te Hooi & Te
Kunst is gratis. Meer informatie
over de locaties en route vind je op
www.tehooientekunst.nl. Hier vind je
ook een overzicht van deelnemende
kunstenaars en kun je alvast in
de stemming komen met foto’s en
filmpjes van vorig jaar.

Zaterdag 9 april: Van der Laan & Woe - Superlatief

Bijtende satire met een overtuigende glimlach
Recentelijk zijn ze genomineerd
voor de Neerlands Hoop prijs voor
veelbelovende theatermakers met
het grootste toekomstperspectief.
En terecht! Met hun weergaloze
humor, acteertalent en enorme
muzikaliteit pakken Van der Laan &
Woe elke zaal in.
In de Oudejaarsconference 2010
Gedoog Hoop & Liefde op Nederland 1 bedankten zij ons land
namens Griekenland in een speciale
sirtaki voor de groothartige financiële hulp in crisistijd. Een aanrader.
Een nog grotere aanrader is dit

illustere duo live te komen zien in
theater Piet Mondriaan in Abcoude.
Meeslepende verhalen, bijtende
satire, hilarische acts, sterke grappen en mooie liedjes. Na twee
bejubelde programma’s is Superlatief de overtreffende trap. Een must
see. Er zijn nog beperkt kaarten
verkrijgbaar.
Tekst, muziek en spel: Niels van der
Laan & Jeroen Woe
Regie: Erik van Muiswinkel

Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 14,00 / CJP € 13,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via

www.ab-art.nl

Cultuur kort
Donateursconcert
Triviant op VLC in
Mijdrecht
Op zaterdagavond 2 april a.s. geeft
Muziek- en Showkorps Triviant uit
De Ronde Venen weer haar jaarlijkse
donateursconcert. Met dit concert
wil Triviant iedereen bedanken die de
vereniging in het afgelopen jaar op
welke wijze dan ook heeft gesteund.
Dit jaar werkt aan het concert ook
de melodische Slagwerkgroep Arti
et Religioni uit Langeraar mee. De
muziek is heel divers, van Latijns
Amerikaans tot Duitse marsmuziek.
Zowel Arti et Religioni als Triviant
zullen individueel alswel gezamenlijk optreden en natuurlijk zijn ook
de majorettes onderdeel van het
programma. Het concert wordt
gehouden in de Aula van het Veenlandencollege te Vinkeveen en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.

ROM-koor jubileert
met “Im Weissen
Rössl”
www.schouwburgamstelveen.nl • www.joeponderdelinden.nl

werken van Bien Velds en Sophie
Colpa bij biologisch melkveebedrijf
Blik op de Polder en geniet van de
plantaardige sculpturen van Hans
Willemse bij Boer Bert.
Er is niet alleen moois te bezichtigen, als bezoeker van Te Hooi & Te
Kunst kun je ook zelf creëren. Bijvoorbeeld tijdens een miniworkshop
schilderen of een cursus boetseren.
De echte talenten krijgen zelfs een

Zaterdag 2 en zondag 3 april speelt
het Regionaal Operette- en Musicalkoor de operette “Im Weissen Rössl”,

ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan. De operette, die geheel
in het Nederlands wordt gespeeld
en gezongen, wordt uitgevoerd in
Partycentrum De Meijert aan de
Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Op zaterdag 2 april begint
de voorstelling om 20.00 uur en op
zondagmiddag 3 april om 14.15 uur.
De kaarten kosten € 18,- en zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij:
Boekhandel Mondria in Mijdrecht,
Slijterij Vreeland in Vinkeveen en bij
The Read Shop in Abcoude en vooraf
aan de zaal.

Concert Regiokoor
De Ronde Venen
Regiokoor De Ronde Venen geeft
zondagmiddag 3 april a.s. een
concert in de RK-kerk Johannes
De Doper in Mijdrecht/Wilnis. Op
het programma staan werken van
Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten Antonio Vivaldi en Jan Dismas
Zelenka. De muzikale begeleiding
wordt verleend door het NAtionaal
Symfonisch KAmerorkest en de algehele leiding is in handen van dirigent
Gert J. Hans.
Aanvang van het concert is om 15.00

uur. Toegangskaarten à 16 euro zijn
verkrijgbaar bij Boekhandel Mondria
in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in
Vinkeveen en bij de leden van het
koor.

Botervloten in de bieb
van Wilnis
In de Bibliotheek Wilnis is tot 16
mei een tentoonstelling ingericht van
verschillende botervloten van Annette
van der Veen uit Vinkeveen.
Zij kreeg acht jaar geleden van haar
moeder, wegens verhuizing, een
verzameling van 250 botervloten.
Inmiddels bestaat de verzameling uit
420 vloten, die in verschillende kasten staan en ook op zolder in dozen
worden bewaard.
De verzameling bestaat uit de kleine
kruidenbotervlootjes, maar ook
antieke vloten van porselein en aardewerk. Een selectie van de vloten
is nu te bezichtigen in de Bibliotheek
Wilnis.
Naast het aardewerk en botervloten
van porselein zijn er ook vloten van
glas, rvs, bakeliet te bekijken.
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De kleurrijke koeien
van Nico van Oosten
De schilderijenexpositie "Kleurrijke koeien" van Nico van Oosten in
het gemeentehuis van De Ronde
Venen is de hele maand april nog
te bezichtigen.
In deze kleine expositie staan
koeien centraal. Het zijn intieme
portretten van verschillende koeienrassen, in voor hen kenmerkende
en dus herkenbare houdingen. Ze
staan in een vaag landschap, dat
geïnspireerd is op het landschap
van de Zuid Hollandse en Utrechtse
polders, waarmee schilder Nico
van Oosten zich intens verbonden
voelt. De werken zijn geschilderd
met acrylverf op papier met behulp
van verfroller, paletmes, verftube en
kwast.
"Koeien horen voor mij echt bij de
omgeving waarin ik leef: het plassen- en polderland met zijn weidse
vergezichten, water en intieme
plekjes. Ik vind het fascinerende
dieren: vaak schichtig, maar ook
heel nieuwsgierig en aaibaar," aldus
Nico van Oosten.
Over zijn manier van werken zegt
hij: "Kunst maken is reizen. Onder-

weg zijn belangrijker dan aankomen. Daardoor is het eindresultaat
altijd een verassing. Soms omdat
het mijn verwachtingen overtreft,
soms omdat ik al werkend een
andere richting ben ingeslagen. Ik
noem het wel ‘zoekend schilderen’.
Mijn werk kenmerkt zich door het
gebruik van krachtige, sprekende
kleuren. In dat opzicht ben ik meer
schilder dan tekenaar. Altijd ben ik
opzoek naar herkenbare vormen en
beelden, waar ik dan op doorga."
Nico van Oosten woont met zijn
vrouw Meikie van Suchtelen,

die eveneens schildert, in De Hoef.
Hun dochter Joska heeft de aanleg
van haar ouders meegekregen, en
is inmiddels afgestudeerd aan de
academie voor beeldende vorming
in Amsterdam.Sinds 2002 geeft hij
ook zelf les bij deze vereniging en
organiseert hij zelfstandig workshops o.a. met zijn eigen schip,
De Waterlelie. Onderwerpen zijn
landschappen en koeien. Vorig jaar
werd hij tweede bij Expeditie 2010,
de prijs voor de amateurkunst in de
provincie Utrecht.

Wil je mijn pleister zien?
Tuurlijk! Bas had ook liever gehad dat er wél vrouwen van zijn eigen
leeftijd op hem vielen (Johan het tegenovergestelde).En dat ze nou
eens wél op tijd naar huis gingen. En dat ze wél een veilig en stabiel
leven hadden en ook eens aanspraak zouden kunnen maken op de
titel: ‘medewerker van de maand’. Maar om daar nou een drama van
te maken…de mannen schrijven er liever liedjes over!

In hun cabaretprogramma scheppen
de heren een alternatieve werkelijkheid die je laat lachen om je eigen
ongeluk, waarbij je als het ware
onder je verband toekijkt. Liedjes
als helende pleisters, met ijzersterke
teksten, vol humor. Het plezier
waarmee ze spelen, straalt van het
podium af. De Telegraaf noemde hen

Kinderconcert
Abcouder Harmonie
op 10 april
Wie zijn er beter in het raden van
dierengeluiden? Jongens of meisjes?
Kom daar achter tijdens het kinderconcert van de Abcouder Harmonie
op zondag 10 april om 15.00 uur in
de grote zaal van het Piet Mondriaan gebouw te Abcoude. Dit keer
treedt de jeugdige, getalenteerde
zanger Kelvin Galegher op. Ook zij
er slagwerkleerlingen en wordt er
een dierenquiz gehouden, waarbij de
jongens strijden tegen de meisjes!
Na het concert is het mogelijk om
diverse instrumenten uit te proberen.
Ook staat er dan wat lekkers klaar,
mogelijk gemaakt door de rotaryclub
Abcoude – Vinkeveen, die het concert
ondersteunen.
De zaal is open vanaf 14.30 uur en
de toegang is gratis.

‘de verrassing van het cabaretseizoen!’ Trouw roemde de ‘ijzersterke
teksten.’
Nog tot juni wordt er met het huidige programma door Nederland
getourd. Daarin wil het trio vooral
wat meer aan verschillende karakters
gaan werken. De voorbereidingen
voor een nieuw programma beginnen
langzamerhand vorm te krijgen.
Vrijdag 15 april in Partycentrum
De Meijert in Mijdrecht, aanvang
20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt
10 euro; jongeren op vertoon van
studie- of schoolpas betalen 5 euro.

Reserveringen op www.cultura-drv.nl
zijn mogelijk tot 3 dagen voor
de voorstelling. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar bij boekhandel Mondria,
winkelcentrum De Lindeboom te
Mijdrecht, drogisterij De Bree,
Herenweg 12 te Vinkeveen en aan
de zaal een half uur voor aanvang.
foto govert de roos

Mensje van Keulen sluit Venen Literair af
De laatste schrijver die Venen Literair in seizoen 2010/2011 ontvangt is de
schrijfster Mensje van Keulen. Zij komt op vrijdag 15 april om 20.00 uur in
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. De kaarten voor deze avond zijn alleen
in voorverkoop te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis
en Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen en kosten € 7,50. De verkoop begint vandaag, vrijdag 1 april.
Mensje van Keulen’s debuutroman
was Bleekers Zomer die in 1972
uitkwam als eerste van tientallen
boeken in diverse genres, die vanaf
dat moment met grote regelmaat
verschenen. In 2004 ontving zij de
Annie Romeinprijs voor haar gehele
werk, waarbij de jury haar fijnzinnig
realistische verteltrant prees. Van
Keulen heeft nooit te klagen gehad
over de waardering van zowel lezers
als van critici.Zeer goed besproken
werd de in 2001 verschenen roman
De Gelukkige over, zoals zij zelf zei:
“Liefde, trouw en ontrouw, maar ook
een boek over kwetsbaarheid. Illusies

Een van de meest fascinerende natuurverschijnselen die er bestaan is
wel de vogeltrek. Miljoenen vogels
trekken elk jaar duizenden kilometers op zoek naar warmere oorden
en voedsel. Landen en continenten
worden aaneengeregen tot een
groot leefgebied. Vogels van slechts
enkele grammen leggen duizenden
kilometers af en trotseren grote
hoogten. En daarbij gaan hun prestaties ons voorstellingsvermogen
te boven.
Even een paar indrukwekkende
kengetallen: Indische ganzen die
de Himalaya moeten oversteken
bereiken hoogten van 9000 meter.
Wilde zwanen vliegen met hun
grote lijven rustig tot 8000 meter
hoog, wilde eenden 6400 meter,
rosse grutto's 6000 meter, ooievaars 4800 meter, kieviten 3900
meter en gierzwaluwen 2000
meter.

Cabaretesk muziektheater 15 april a.s. in De Meijert

Johan Hoogeboom en Bas Marée
hebben een behoorlijk gezamenlijk
verleden als kleinkunstduo. Op vrijdag
15 april staan ze in De Meijert in
Mijdrecht met hun voorstelling 'Wil
je mijn pleister zien?”, dé verrassing
van het cabaretseizoen.

Stevige trek

en desillusies, geluk en ongeluk.” De
Laatste Gasten verscheen in 2007,
over een aantal excentrieke mensen
die in een landhuis aan de Amstel
wonen. In 2010 werd de bundel Een
Goed Verhaal genomineerd voor
de Gouden Uil en de Libris Literatuur Prijs. Ter gelegenheid van haar
vijfenzestigste verjaardag en haar
veertigjarig schrijverschap zijn haar
verhalen bijeengebracht in een in mei
uit te komen uitgave “De verhalen”.

Wilt u meer weten over Venen Literair,
dan kunt u bellen met Anneke van
Gessel, tel. 0297-261382 of met Erwin
Horwitz, tel. 0297-263195.

Kampioenvlieger de Noordse Stern
legt om te broeden al gauw 18.000
kilometer af vanaf de zeeën rond
de Noordpool naar de Zuidpool.
Datzelfde jaar vliegt hij in omgekeerde richting weer terug. Op die
manier legt hij jaarlijks afstanden
af van tussen de 30.000 en 40.000
kilometer. Van hem kun je zeggen dat hij eigenlijk niets anders
doet dan heen en weer vliegen om
tussendoor ook nog even een nest
jongen groot te brengen. De oudste
Noordse Stern (door zendertjes
gevolgd) is ongeveer 26 jaar
geworden. Hij heeft in zijn leven
meer dan een miljoen kilometer gevlogen en heeft daarmee
het wereldrecord op zijn naam
geschreven.
Ooievaars leggen met gemak
7.000 km af, onze grutto zo’n
4.000 tot 5.000 km en kwartelkoninkjes 4.000 tot 10.000 km.
Ook het bij ons wat algemener
voorkomende visdiefje draait zijn
vleugeltjes niet om voor een flinke
reis. Een in Finland geringde visdief werd teruggezien in Australië,
op meer dan 26.000 kilometer!
Zwaluwen zijn eveneens reislustig
en vliegen in de trektijd rustig
zo'n 10.000 kilometer. Steltlopers
kunnen non-stop 4.000 kilometer
afleggen met een snelheid van
68-80 km per uur. En dat op een
voedselvoorraad van omgerekend
een half pakje boter!

En daar zit ‘m de crux, want hoe
doet zo’n vogel dat nu precies? Wel
nu, aan al deze halfjaarlijkse prestaties gaat een onwaarschijnlijke
lichamelijke verandering vooraf.
Om grote afstanden te kunnen
afleggen moet er in het vogellichaam energie worden opgeslagen.
Er is tenslotte onderweg geen tijd
om te eten. Hij moet dus opvetten. De vogel kan wel twee keer
zo zwaar worden door extra vet
op te slaan. Vet levert per gram de
meeste energie en is daarmee een
uitstekende brandstof. Om voor de
trek een grote energievoorraad
aan te leggen wordt het spijsverteringskanaal (maag, darmen,
lever en nieren) vergroot. Alles
wat hij tijdens het opvetten niet
nodig heeft zoals geslachtsorganen,
borstspieren en hart, wordt tot een
minimumomvang gereduceerd.
Maar een vet lijf met dikke darmen, een uitpuilende maag en een
opgezette lever vliegt natuurlijk
niet lekker en dus vindt er een
tweede metamorfose plaats. Maag,
darm en lever zijn eigenlijk niet
echt meer nodig. Het vet dat ze
geproduceerd hebben is inmiddels
opgeslagen. De organen krimpen
dus weer naar hun oorspronkelijke
omvang en worden vaak zelfs nog
iets kleiner dan normaal. Wel heb
je om te vliegen sterke spieren
nodig. De borstspier als een van de
belangrijkste spieren om te vliegen
ontwikkelt zich daarom sterk.
Omdat de vetverbranding van kleine vogels niet zo efficiënt is als die
van grotere vogels, kunnen kleine
vogels de oversteek van de Sahara
niet in één keer doen. Per uur
verbruiken ze ongeveer een half
procent van hun lichaamsgewicht.
Een grasmus bijvoorbeeld kan
zonder onderbreking ongeveer 400
km (35 tot 40 kilometer per uur)
afleggen maar moet dan landen om
opnieuw op te vetten. Zij en andere
kleinere Sahara-overstekers moeten dus telkens opnieuw opvetten
en laten ze alle niet-noodzakelijke
organen nóg kleiner worden. Maag
en darm schrompelen tot miniformaat en het immuunsysteem wordt
nagenoeg stilgezet. En dan lukt het
hem uiteindelijk om de andere kant
te halen.
Een bovenmenselijke prestatie die
je voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Beloon ze daar nog maar
eens voor en gooi af en toe een
extra sneetje brood naar buiten.

www.degroenevenen.eu
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Dr. Beeker

Slapen is niet altijd rustgevend
De klok is vooruit gegaan dit weekend en daarom had ik me maandag bijna verslapen. Het hele huis staat vol met klokken en
nadat ik alles weer op tijd gezet had, was ik uitgerekend mijn wekker vergeten. Gelukkig moest onze jongste op tijd naar school
en werden we van haar wekker wakker.
Heeft iemand zich wel eens afgevraagd of die omschakeling van
winter naar zomertijd en weer terug
eigenlijk wel wat oplevert?
Een tijd geleden las ik een analyse
van de kosteneffecten van de
omschakeling, het blijkt dat (volgens
de auteur) de energiebesparing ten
gevolge van verminderd inschakelen
van lampen enz. teniet wordt gedaan
door afgenomen arbeidsproductiviteit. Ook voor mij geldt dat ik na
de omschakeling een tijdje behoorlijk uitgekakt ben, met name naar
de winter toe overigens. Door de
verstoring van de biologische klok
presteren mensen gewoon minder
en afhankelijk van hoe je lichaam in
elkaar zit, kan dat dagen tot weken
duren. Ik stel voor om die tijdswitch
af te schaffen, wie doet mee?
Wat voor mij en voor veel anderen
geldt bij het omschakelen van de
tijden, geldt voor mensen met OSAS
en CSAS het hele jaar door; moe
opstaan en snel uitgeput.
Beginnen we met de vertaling; de
SAS komen van slaap apneu syndroom
en dat betekent weer slaap-gebrek
aan zuurstof-beeld.De O komt van
obstructief (door verstopping) en de
C van centraal (uit het lichaam).
Het slaapapneusyndroom is een term
voor een slaapstoornis, waarbij tijdens het slapen periodes voorkomen
waarin niet wordt geademd (ademstilstand). Nu heeft iedereen dat
wel eens, vroeger toen onze kinderen klein waren lag ik wel eens te
luisteren naar hun ademhaling en dan
hoorde je de ademhaling stokken. Als

dat echter meer dan vijf keer per uur
optreedt, is er sprake van slaapapneu.
Het lichaam zit zo in elkaar, dat in de
bloedbaan kleine zuurstof metertjes
zitten (receptoren) en die metertjes
geven een signaal naar de hersenstam –in die stam zit het meest zelfstandige deel van onze lichaamsfuncties– en de hersenstam regelt op
basis van die gegevens de ademhaling. Bij baby’s is dat systeem nog
niet helemaal volwassen en daarom
houden die wat vaker hun adem in.
Mensen die in het water raken, krijgen altijd water in hun longen omdat
de zuurstofreceptoren een signaal
geven en je wel moet inademen, ook
al weet je dat er dan water naar binnen komt.
Bij Centraal SAS werkt dat systeem
toch niet zo goed, en krijgt de hersenstam dat signaal niet lekker binnen
of wordt er niet goed op gereageerd.
Logischerwijs zie je dit beeld dus
bij beschadigingen van de hersenen,
zoals bij een hersenbloeding. Op de
intensive care van de neurologen
liggen de mensen met een Cva
(hersenbloeding) dan ook altijd met
stokkende ademhaling.
Vaker voorkomend is de OSAS.
Obstructie (verstopping) van de luchtwegen komt in onze tijden gewoon
veel voor. Je ziet het bij rokers, zware
mensen, patiënten met een longziekte
(vaak ook weer door roken) en bij
bijvoorbeeld kinderen met vergrote
amandelen.
Een gemengd beeld zie je soms bij
gebruikers van slaapmiddelen, niet

alleen zorgen deze middelen voor
demping van de ademhalingsreflex,
ook zorgen ze voor verslapping
van de spieren in de mond en kaak
waardoor de boel tijdens het slapen
dichtzakt.
Als je nou last hebt van slaap apneu,
wat voor klachten krijg je dan?
• Je partner merkt het eerst dat je
last hebt, door het snurken met
diepe ademteugen en af en toe niet
doorademen. Een beetje partner
wordt daar wel wakker van en kan
dan mooi de aanvallen klokken;
meer dan vijf per uur is raak!
Je kunt de diagnose als arts soms
stellen op basis van het slaapgebrek van de partner.
• Zelf schrik je af en toe wakker met
een schok, de hersenen krijgen te
weinig zuurstof en raken in paniek
• Je wordt met een stress reactie
wakker.
• Door het gebrek aan zuurstof in de
nacht, word je helemaal niet lekker
wakker, je zou zo weer kunnen
slapen en in praktijk doe je dat ook.
Mensen met SAS vallen bij het
minste weer in slaap, onder het TVkijken, maar soms ook in de auto,
achter het stuur.
• Door de gebrekkige slaap word je
’s ochtends wakker met een rotbui,
de hele dag ben je prikkelbaar.
• Soms heb je het gevoel dat je in je
slaap de marathon hebt gewandeld,
de spieren hebben ook te weinig
zuurstof gehad en verzuren alsof je
je hebt ingespannen.
Ik weet trouwens niet of u wel eens
teveel alcohol hebt gedronken, maar

Poelier Van Egmond start met afhaalmaaltijden
Overwerkers hoeven voortaan geen patat of pizza meer naar binnen te werken. Poelier van Egmond vindt dat
late werkers een goede maaltijd verdienen en gaat daarom van start met de verkoop van afhaalmaaltijden.
door marlous van merkenstein

Het idee van Poelier van Egmond
om maaltijden te gaan leveren voor
overwerkend personeel, komt niet
uit de lucht vallen. Eigenaren Dirk
van Egmond en Sebastiaan Strubbe
verkopen in hun zaak al veel kant en
klare producten. Van bedrijven waarvan het personeel vaak overwerkt
kwam steeds vaker de vraag of ze
het ook op konden warmen. “Op een
dag stapten er twee personen binnen,
die kwamen informeren naar de mogelijkheden voor afhaalmaaltijden,”
vertelt Sebastiaan. ‘Daar moeten we
méér mee doen’, bedachten de ondernemers zich. Sebastiaan: “Het opwarmen van een maaltijd is immers
een kleine moeite.” Ze kiezen bewust
voor afhaalmaaltijden in plaats van
bezorgmaaltijden. “Voor die paar
maaltijden is het niet de moeite om
ze zelf te gaan bezorgen,” vertelt
Sebastiaan. “Bovendien rijd je vanaf
het industrieterrein in Mijdrecht zo
op en neer en kunnen wij de prijs van
de maaltijden laag houden.”
Binnenkort komt er meer informatie
over de maaltijden online te staan,
maar bedrijven kunnen hun bestelling het beste doorbellen, in plaats

foto patrick hesse

van mailen. “Dat is
wel makkelijkste,
want we werken met
verse producten en
kunnen de maaltijden
afstemmen op ieders
persoonlijke smaak,”
legt Sebastiaan uit.
“We hebben verschillende groenten en
vleessoorten, combineerbaar met aardappeltjes of rijst. Bedrijven kunnen ook
aangeven hoe groot ze de porties
willen. Een schepje meer of minder is
een kleine moeite.”
Door de het gevarieerde aanbod
zijn er dus veel meer combinaties
mogelijk dan de suggesties die in de
folder en op internet komen te staan.
De roerbakschotels lopen al goed.
Deze zijn in verschillende varianten
verkrijgbaar, zoals de Mexicaanse
of de Indiase schotel met krieltjes,
vlees en groenten. “Daar kunnen we
dan nog een extra stuk gegrilde kip,
saté of piri piri kip bij doen,” zegt
Sebastiaan. Ook hebben ze een rode
koolschotel, een zuurkoolschotel,
tortilla’s, lasagne en nasi, bami of

de klachten zijn
grofweg hetzelfde
dan. Dat komt
doordat alcohol ook
centraal dempend is
en je daar dus ook
een vorm van SAS
van krijgt, gelukkig
is dat na een dag
over.
• Wij als dokters
merken nog dat veel
mensen met SAS een
hoge bloeddruk hebben, dat is een vorm
van compensatie van
het lichaam; er komt
te weinig zuurstof
in de weefsels en
het lichaam krikt
de bloeddruk
omhoog om
daarmee de
bloedtoevoer te
verbeteren en de zuurstof aanvoer dus ook.
De diagnose wordt over het algemeen
gesteld in een speciaal slaapcentrum.
Behandeling;
• Natuurlijk moet je geen slaapmiddelen nemen, minder alcohol
gebruiken en minder roken.
• Afvallen is ook logisch, maar niet
altijd simpel, mensen met slaapapneu produceren namelijk ook
wel eens meer insuline terwijl het
lichaam voor die insuline minder
gevoelig is geworden . Ze krijgen
eigenlijk een milde vorm van
suikerziekte en daardoor worden
hun koolhydraten gemakkelijker
omgezet in vetten en worden ze
dikker. Het is lastig om deze cirkel
te doorbreken.
- Ik heb een patiënt die in de achterkant van zijn pyjama een tennisbal
heeft zitten, daardoor kan hij niet
op zijn rug slapen en zakt zijn

zachte verhemelte niet
naar beneden en weg is
de obstructie. Moet je wel
willen natuurlijk.
• Neusspray om er voor
te zorgen dat je neus niet
verstopt is ’s nachts.
• Er bestaat een beugel die
er voor zorgt dat de tong niet
naar achteren kan zakken
tijdens de slaap, daardoor is de
luchtpijp vrij.
• De meest voorkomende behandeling bestaat uit het toedienen
van extra zuurstof, door middel van
een maskertje krijg je ’s nachts
extra zuurstof, dat heet Positive
Airway Pressure of PAP. Van deze
behandeling heb je dan weer de
CPAP (continu), BIPAP (niet
alleen aanvoer van lucht maar ook
afzuiging van lucht) en de APAP
(automatisch, afhankelijk van de
ademhaling). Alles met elkaar geen
feest, want je slaapt natuurlijk nog
steeds niet echt lekker met een
masker en slang aan je hoofd.
• De nieuwste ontwikkeling is dat
er met behulp van een endoscoop
(kijkbuisje) wordt gekeken in de
mond, keel en luchtpijp en dat dan
daarna met behulp van laser of
warmte behandeling de slijmvliezen die samenvallen tijdens de
slaap en dus voor de vernauwing
zorgen worden weg gebrand.
Ook niet echt feestelijk, maar toch
vaak wel een aanmerkelijke verbetering, maar alleen zinvol als de
andere bovengenoemde oorzaken
zijn uitgesloten.
Ik ben blij dat mijn slaapstoornis
wordt veroorzaakt door Benjamin
Franklin, een Amerikaans geleerde
die zelf allang dood is, maar ons
opzadelde met tweejaarlijkse jetlag!
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Slanker, fitter, gezonder
mihoen met diverse sauzen. Het eten
van de poelier is lekker gekruid, want
Dirk en Sebastiaan proeven zorgvuldig alle kruidenmixen. “Smaak
is belangrijk. Je moet feeling met
eten hebben,” vertelt Sebastiaan.
“Onze kipkruiden vind je nergens
anders, want die proeven en proberen
we net zo lang tot de fabrikant het
perfect voor ons heeft afgemengd.”
Dirk en Sebastiaan verwachten dat
de maaltijden vanzelf gaan lopen. De
zaak sluit doordeweeks om 18:00
uur. Bedrijven die voor die tijd bestellen, kunnen de warme maaltijd
op komen halen in de winkel. Voor
meer info zie

www.poeliervanegmond.nl
of bel naar tel. 0297-253936.

Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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7 t/m 9 april alle dagen

20% korting
op alle positie- en
babykleding

extra BBB dagacties:

donderdag 7 april
- lakentjes cottonbaby 2 halen, 1 betalen
van dezelfde prijs
- aerosleep gehele assortiment 10% korting
- bebe-jou assortiment 10% korting

vrijdag 8 april
- 15% korting op alle kinderkamermeubels
- 15% korting op alle kinderstoelen

zaterdag 9 april
- 15% korting op alle autostoelen en kinderwagens uit de showroom en in voorraad

Mitsubishi verovert Nederland met spectaculaire acties
Mitsubishi verovert Nederland met spectaculaire acties en Editions; Tatjana Simic ging
in een Mitsubishi ASX met succes op zoek naar een nieuwe man. Ben Saunders won met
The voice of Holland een Mitsubishi. En ook de rest van Nederland loopt steeds meer
warm voor Mitsubishi. Dat is niet vreemd, want Mitsubishi biedt riant uitgeruste, voordelige modellen en denkt aan het milieu (de eerste volledig elektrische auto in Nederland is
van Mitsubishi!). Met de huidige Edition-uitvoeringen en extra kortingen doen ze er nog
een flinke schep bovenop. Ook bij Autobedrijf van Yperen, met vestigingen in Mijdrecht
en Aalsmeer, is dat duidelijk merkbaar.
De Mitsubishi-dealer legt uit: “De Editionuitvoeringen bieden klanten de mogelijkheid
om tegen een geringe meerprijs een pakket
aan extra’s toe te voegen, om hun nieuwe
Mitsubishi nog completer en luxer te maken.
Het voordeel kan daarbij oplopen tot 3.100
euro.”
Een overzicht van wat Autobedrijf van Yperen biedt:
Colt
De Colt, een rijk uitgeruste ´hoogzitter´ met
veel extra’s, is nu al leverbaar vanaf
€ 10.599,-. Naast het pakketvoordeel van de
Editions ONE en TWO heeft de Colt nu een
extra pluspunt: 5 deuren voor de prijs van 3!
Sinds de start van deze actie begin februari
zijn de gratis ‘extra deuren’ een enorm succes. Ze leveren gemak op voor de eigenaar,
en later ook een hogere inruilwaarde dan een
model met 3 deuren. Deze actie duurt nog tot
30 april.
Lancer
De Mitsubishi Lancer is net als de Colt verkrijgbaar met A-label én in de Edition ONE
en TWO uitvoeringen. Het is een zuinige,
voordelige auto die net als de Colt prima kan
concurreren met vergelijkbare merken in zijn
klasse.

Mitsubishi-model heeft een zeer voordelige
(Intro) Edition-uitvoering.
Outlander
Sinds vorig jaar is ook de Outlander vernieuwd. Deze stoere SUV kreeg een complete facelift, kent een Intro Edition-pakket
en is nu ook verkrijgbaar met een zeer sterke
en uiterst zuinige 2.0 motor. Voor € 1.000,meer is hij er ook in automaat.
i-MiEV
Iets heel anders van Mitsubishi is de nieuwe
i-MiEV. Deze eerste volledig elektrische auto
in ons land is snel oplaadbaar, heeft een grote
actieradius en wordt standaard geleverd met
3 jaar garantie. Voor zowel particulieren als
bedrijven is het nu extra aantrekkelijk om
elektrisch te gaan rijden in verband met interessante financiële regelingen. De i-MiEV is
net als alle andere modellen van Mitsubishi
duurzaam, milieuvriendelijk en goed voor de
portemonnee!
Wie meer Mitsubishi wil, kan volgende week
maar het beste extra goed op zijn brievenbus
letten. Dan verspreidt Autobedrijf van Yperen
namelijk een volledige update huis-aan-huis,
met het laatste nieuws over alle modellen
en acties.

ASX
Deze nieuwkomer bij Mitsubishi
is hard op weg om records
te breken. Niet alleen
Tatjana en Ben
Saunders rijden
erin, ook veel
andere mensen waren
blijkbaar
toe aan iets
heel anders
en kochten
een ASX. Ook
dit nieuwste

Winnaars Jakers! kleurwedstrijd
De kindertelevisiezender JimJam organiseerde onlangs samen met de Groene Venen een
kleurwedstrijd. Twee weken lang kwamen op de redactie de mooiste kleurplaten binnen.
Daaruit zijn twee winnaars gekozen die deze week hun prijs konden ophalen: een pluche
Wiley, het bekende schaap uit de Jakers!, en een dvd van Bob de Bouwer.
De met een Emmy Award bekroonde serie ‘Jakers! De avonturen van Piggley Winks’ is dagelijks te zien op de kindertelevisiezender JimJam (08.00, 12.00, 17.35 en 21.30 uur). Jakers!
gaat over de avonturen van Piggley Winks, een varkentje uit Ierland. Piggley is 8 en woont
met z'n vader, moeder en zusje Molly op een boerderij waar hij allemaal spannende avonturen
beleeft. Oja, Jakers! is Iers voor ‘wouw’ of ongelofelijk!
JimJam is een themakanaal gericht op
kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar,
ouders en verzorgers. De TV-zender is een
ideale ondersteuning voor ouders en
voorziet in een educatieve, vrolijke
en veilige omgeving voor baby’s en
peuters. JimJam is bij Ziggo
in De Ronde Venen te bekijken op het digitale kanaal
308. Kijkers in Abcoude en
Baambrugge stemmen af
op kanaal 508 bij UPC.

Prijswinnaars: Hugo van
der Schaaf (3 jaar) en
Saskia van Weerdenburg (4 jaar).
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Onderhoudsbedrijf R. de Wit

De Wit is een veelzijdig bedrijf
De activiteiten van onderhoudsbedrijf De Wit uit De Hoef bestaan uit
een drietal onderdelen. Het bedrijf van Robert en Tamara de Wit is
vooral actief met schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast heeft men
zich toegelegd op gevelreiniging en glasbewassing en ten slotte is er
de ongediertebestrijding. Tegenwoordig wordt dat dierplaagbeheersing
genoemd, vertelt Robert.
door piet van buul foto patrick hesse

De ouders van Robert de Wit zijn
vijfentwintig jaar geleden met het
onderhoudsbedrijf begonnen. In
2005 hebben Robert en Tamara
het bedrijf overgenomen. Er zijn in
totaal nu twintig medewerkers voor
het bedrijf aan het werk. “Wij zijn
een allround schoonmaakbedrijf,”
vertelt Robert. “Dat wil zeggen
dat we ons met schoonmaken in de
breedste zin van het woord bezig
houden. Dat kunnen eenmalige
klussen zijn, zoals het schoon opleveren van een nieuw, pasgebouwd
bedrijf of een woning. We werken
veel met bedrijven waar we, veelal
op contractbasis kantoren schoonhouden. Dat kunnen dagelijkse
werkzaamheden zijn maar ook een
paar keer in de week. Het is maar
net wat men wil. Vaak is dat werk,
dat buiten de openingstijden van
het bedrijf plaatsvindt. Het is dus
een kwestie van vertrouwen dat
het werk ook goed gedaan wordt.
Vanzelfsprekend zorgen wij er voor
dat het vertrouwen niet beschaamd
wordt en de klant tevreden is. In
dat verband werken wij ook met
logboeken. Daarin wordt steeds per
dag bijgehouden wat we gedaan

hebben. Dat is in de eerste plaats
voor onze eigen mensen makkelijk,
zodat er een goed overzicht is van
wat er gedaan is en er dus niks
vergeten wordt. Maar het is ook
handig voor de klant, die dan ook
precies kan zien welke werkzaamheden er buiten zijn aanwezigheid
verricht zijn.”
Naast het werk voor bedrijven zijn
er ook tal van werkzaamheden op
de particuliere markt. Tamara: “We
doen geen puur huishoudelijk werk.
Maar wij richten ons vooral op de
wat grotere schoonmaakklussen.
Dat is bijvoorbeeld met de hogedrukspuit het tuinpad en het terras
mooi schoon maken. We doen ook
veel houtwerk. Daarmee hebben we
het momenteel behoorlijk druk. Het
mooie weer komt er weer aan en
voordat de schilder komt, laat men
ons dan het houtwerk even lekker
goed schoonmaken.”
Gevelreiniging
Onderhoud van de gevel is erg
belangrijk voor de goede conditie
van het pand, vinden ze bij De Wit.
Robert: “Het belang wordt nog wel
eens onderschat. Bij gevelrenova-

Lions op de bres
voor Team Alpe d’HuZes
In de eerdere berichten van de Lions en ook uit de lokale pers
heeft u vernomen van de actie ‘Team Alpe d’HuZes Abcoude tegen
kanker’. Een geweldig project van zeven plaatsgenoten, waarvan er
enkele persoonlijk getroffen werden door het dramatische verlies
van hun kind aan kanker. Dit team gaat op 9 juni a.s. de beruchte
Alpe d’Huez beklimmen. Het evenement wordt voor de zesde maal
georganiseerd en onze plaatsgenoten willen deze berg dan ook maar
liefst zes keer bedwingen. Dit geweldige lokale initiatief, dat onderdeel is van de landelijke actie www.opgevenisgeenoptie.nl, verdient
de steun van alle inwoners van Abcoude en Baambrugge!
Meevaller doneren aan strijd
tegen kanker
Doordat inwoners van AbcoudeBaambrugge een mogelijke financiële meevaller wacht (de OZB aanslag valt namelijk dit jaar lager uit
vanwege gelijktrekking van tarieven
na de gemeentelijke herindeling)
en de actie van onze plaatsgenoten die de berg -en daarmee ook
kanker- willen (helpen) bedwingen,
zijn de Lions zo vrij om de inwoners van Abcoude-Baambrugge te
vragen een deel van de mogelijke
meevaller te willen afstaan aan het
‘Team Alpe d’HuZes Abcoude tegen
kanker’. Alle opbrengsten worden
ingezet via het KWF-fonds in de
bestrijding van kanker en met een
‘100% anti- strijkstokbeleid’ en
worden ‘geoormerkt’ voor onderzoek. U kunt dat doen door uw
bijdrage over te maken op Rabo
rekening 3005.18080 van de Lions

Abcoude Baambrugge, onder vermelding van Actie Alpe d’HuZes.
Fundraising Dinner
Als extra bijdrage aan de kankerbestrijding organiseren de Lions op
14 mei a.s. een Fundraising Dinner
in de romantische en culinaire boerderij de Lindenhoff te Baambrugge.
Het vijfgangen diner met kwalitatief zeer hoogwaardige producten
en uitstekende wijnen doet niet
onder voor dat van een sterrenrestaurant, want topkok Alain Caron
staat in de keuken! Per couvert van
90 euro gaat maar liefst 60 euro
naar het goede doel! Als u interesse
heeft, dan kan dat nog, maar wees
er snel bij want er zijn nog maar
30 kaarten beschikbaar! Voor meer
informatie kunt u mailen info@
hansschuurman.nl.

ties maken wij de gevel schoon met
gebruikmaking van de vochtstraal
methode. We spuiten de gevel onder
hoge druk met een combinatie
van water en zand. We hakken de
voegen uit en brengen weer nieuwe
voegen aan. Ook wordt de gevel
behandeld met een impregneerlaag
die een vochtwerende werking
heeft. Na zo’n renovatie ziet de gevel er weer als nieuw uit. Dat is niet
alleen een fraai gezicht, maar zo’n
gevelrenovatie is ook in het belang
van het behoud van de gevel. Doe
je dat niet dan gaat er op den duur
vochtinwerking ontstaan en dat kan
vervelende gevolgen hebben. Wij
geven op ons werk een garantie van
tien jaar. Dus één keer zo’n opknapbeurt zorgt er voor dat je pand er
weer jaren tegen kan.”
De Wit verzorgt ook glasbewassing
bij particulieren en bedrijven. “Er
gaan nogal wat vervelende verhalen
rond over de glazenwassersbranche,” zegt Tamara. “Wij proberen
ons er verre van te houden en er
voor te zorgen dat we kwaliteit
leveren en dat het glas inclusief de
kozijnen keurig worden gereinigd.”
Ongediertebestrijding
Een heel aparte tak van sport is de
ongediertebestrijding of dierplaag
beheersing, zoals dat tegenwoordig
veelal genoemd wordt. “Dat woord
‘beheersing’ is niet ten onrechte,”
vertelt Robert. “Wanneer je met
zo’n probleem zit, wil je niet alleen een snelle aanpak, maar wij

Het onderhoudsbedrijf van Tamara en Robert de Wit legt zich toe op drie takken:
schoonmaak, gevelreiniging en dierplaagbeheersing.
kijken ook hoe het probleem in de
toekomst te voorkomen is. Wanneer
we over dierplagen spreken, dan
gaat het om de bekende problemen,
zoals wespennesten, muizen en
ratten, kakkerlakken, maden, zilvervisjes en noem het verder maar
op. Iedereen kan er mee te maken
krijgen en die overlast overkomt je
soms.
Uiteraard is een eerste vereiste
dat je zorgt dat je woonomgeving
schoon is en dat er zorgvuldig met
afval wordt omgegaan. Maar dan
nog kan het gebeuren, dat er opeens
een wespennest in een opening van
de spouwmuur zit. Of dat je opeens
een muis door de kamer ziet rennen. Of je merkt bij het opruimen
van de zolder dat er een paar dozen
zijn aangevreten. Voor een muis kun
je wel een val zetten of een doosje
korrels. Maar muizen zijn nooit alleen. Wij bestrijden dus, maar gaan
op zoek naar het nest, of naar de
oorzaak van de overlast. Bestrijding
gaat bij ons dan ook hand in hand
met bouwkundige adviezen. We

gaan na waar de dieren vandaan
komen en hoe ze binnen komen. En
we geven dan adviezen wat je kunt
doen om het probleem definitief uit
te bannen.”
Omdat er gebruik gemaakt wordt
van verschillende, vaak giftige bestrijdingsmiddelen, is de dierplaag
beheersing aan strenge regelgeving
onderworpen. Robert: “Er is een
landelijke organisatie, CPMV, die
opleidingen verzorgt. Je kunt dan
een certificaat halen. Dat is dan vijf
jaar geldig. Je moet je dus constant
bijscholen. Overigens is het niet
altijd nodig dat je de plaag met
chemische bestrijdingsmiddelen
te lijf gaat. Er zijn ook muizen en
rattenvallen waarmee je de diertjes
levend vangt.”

Onderhoudsbedrijf R. de Wit is gevestigd aan Oostzijde 17a in De Hoef. Tel.
0297 593275, mobiel 06-53909585.
www.onderhoudsbedrijfdewit.nl.

Krijgt ook uw bedrijfspensioenaanspraak een opPEPPer?
Het
Chinese
gezegde
‘moge
u in een
interessante tijd
leven’
slaat mogelijk op uw pensioen.
Zonder direct de link te willen
leggen met Japanse ‘meltdown’achtige taferelen, heeft dat toch
een bepaalde ‘uitstraling’.
Na het vervangen van eindloon
door middelloon in het vorige
decennium, leek er rust aan het
pensioenfront. Vervolgens werden
vanaf medio 2000 veel middelloonregelingen omgezet in
beschikbare premieregelingen.
Dat dit een grote stap was, blijkt
steeds meer.
Daarmee loopt de werknemer
opeens een substantieel beleggingsrisico tijdens de looptijd. Aan
het einde van de looptijd wordt
verder een substantieel renterisico
gelopen. Met het opgebouwde
kapitaal moeten op pensioendatum namelijk pensioentermijnen
worden aangekocht. Als de rente
dan veel lager is, zorgt dat voor
een tegenvaller.
De overheid voelt zich, net als in
vele andere landen, genoodzaakt
de AOW leeftijd te verhogen.

De fiscale lijfrente c.q. woekerpolis
ruimte is steeds kleiner geworden.
Daardoor is een goed bedrijfspensioen nog meer van belang geworden
voor veel werknemers.
Doordat de levensverwachting van de
gemiddelde Nederlander nog meer
is gestegen dan al verwacht, is het
financieren van bedrijfspensioen nog
duurder geworden. Temeer als ook
rekening wordt gehouden met de
beweeglijkheid op de beurzen en de
historisch lage rente. Dat een aantal
vakbonden ermee heeft ingestemd
dat deelnemers beleggingsrisico en
renterisico ‘dienen te gaan lopen’
is veelzeggend. Dan zou je kunnen
denken dat er mogelijk echt iets aan
de hand is.
(Ook) voor Nederlandse pensioengerechtigden kan er verder een harde
wind gaan waaien uit Brussel. De EU
heeft blijkbaar de indruk dat er op
pensioengebied zal moeten worden
gezorgd voor regelgeving die leidt
tot ‘goede, betaalbare en uniforme
pensioenregelingen’.
De noodzaak van een goed Europees
kader bleek recent weer tijdens de
kredietcrisis en het effect daarvan
op een aantal vooral Zuid-Europese
landen. Aangezien de EU verordening
uit 2003 niet heeft gezorgd voor de
beoogde harmonisatie, heeft de EU in
juli 2010 een nieuwe poging gedaan
middels het opstellen van haar

‘Groene Boek’.
Aangezien de harmonisatie van
pensioen en het mogelijk maken
van een Pan European Pension
Plan (PEPP) alleen mogelijk lijkt
voor een beschikbare premiesysteem, wordt daar veel aandacht
aan besteed. De exacte inhoud van
een aantal voorstellen is nog niet
helder. Zo is nog niet duidelijk hoe
een ‘bepaald vangnet’ ter voorkoming van ‘te grote beleggingsverliezen’ binnen een beschikbare
premieregeling op een gepaste en
betaalbare wijze kan worden voorkomen. Hetzelfde geldt voor een
‘bepaalde garantie’ en het zorgen
voor ‘goede’ Life Cycle fondsen.
Om veel redenen kan in de
toekomst worden verwacht dat bedrijfspensioenregelingen meer dan
nu een beschikbare premiesysteem
zullen hebben. Of dat de omvang
van uw pensioenaanspraak opPEPPt is nog even afwachten.
Een gewaarschuwd mens telt
echter gelukkig voor twee!
Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

www.edo.nl
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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.

Legakker
Op een legakkertje in de Vinkeveense plas, in de buurt van
jachthaven Proosdij, hark ik door
de aarde. Vergeleken met vorige
week hoor je nu een stuk meer vogels. Ganzen vliegen over met veel
lawaai. In de grond liggen nieuwe
kabels. Nu hark ik de grond weer
op z’n plek. Met mijn rubberen
laarzen stamp ik de boel aan.
Er staat een klein briesje en het
water is glad. Nog geen boot heb
ik langs zien varen. Nog even, dan
wordt het weer druk. Het wordt
zomer. Daar kijk ik naar uit, maar
ondertussen geniet ik alvast van
het lenteweer. Verderop staan twee
vrienden op een platte schuit. Die
hadden we vanmorgen volgeladen
met hout. Via de doorgang bij de
Heulweg, de kleine plas over, zijn
we uiteindelijk hier gekomen. Nu
zagen zij palen op maat en slaan
deze in de grond langs het eiland.
Straks komt daar nieuw vlechtwerk
van takken tussen. “Kijk.” Eén van
hen wijst in het water. “Het akkertje kwam eerst tot daar, maar het is
weggeslagen door de langsvarende
boten.”
Ik veeg zweet van mijn voorhoofd.
Al ploegend dwalen mijn gedachten
af naar afgelopen zomer. Naar de
verrassingsreceptie op één van de
zandeilanden voor opzichter Jaap
Catsburg, die veertig jaar in dienst
was bij De Goede Vangst. Hoe
alle genodigden voor aanvang al
stiekem per boot naar het eiland
vervoerd werden vanaf jachthaven
Bon. Zelfs de Turfschippers waren
van de partij. Die voeren nog een
tijd lang rondjes om het eiland,
terwijl ze liedjes repeteerden. Alsof
de zingende mannen zomaar uit de
lucht waren gevallen en zingend
wat ronddobberden.
Ik denk aan de verregende dagen,
vorig jaar. Die ene zaterdag dat het
in de avond ineens keihard ging
stormen en ik met vrienden aan
het picknicken was op starteiland
Vinkeveen. En aan een tocht met
familie en vrienden op een boot van
Klinkhamer, eind augustus. Bijna
werd er een weeralarm afgegeven,
maar onder een zeiltje ging de
barbecue gewoon aan.
Ik fantaseer hoe het er hier vijftig
jaar geleden aan toe ging. Deze
akkers werden gebruikt als droogvelden van de nog natte turf. Het
geluid van de bronsmotor van de
veensteekmachine, tot in de verte
te horen. Dit weekend opent de expositie over de machine, de laatste
volledig in tact gebleven van zijn
soort in Nederland. De metershoge
machine hapte met enorme messen
grote stukken veen weg, tot wel zes
meter diepte. Waar het ding het
veen heeft weggehaald, is water
overgebleven. Zo zijn de Vinkeveense plassen ontstaan. In stilte ben ik
de machine dankbaar.
marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: De vrouw met de sleutel
Auteur: Vonne van der Meer
'Elke werkdag krijgen we boeken
geleverd, en natuurlijk zijn daar
vaak nieuwe titels bij. Soms
word je dan meteen geïntrigeerd
door een boek, vanaf het moment
dat het uit de doos komt. Dat kan
dan komen door bijvoorbeeld de
afbeelding op de kaft, door de
titel, door de auteur -wanneer
je al meer van deze schrijver
hebt gelezen- of door de korte
beschrijving op de achterkant.
'De vrouw met de sleutel' wekte
meteen mijn belangstelling. Het
verhaal gaat over een 59-jarige
vrouw die alleen komt te staan,
en zich op een heel originele
manier weer op de arbeidsmarkt gaat begeven. Ze zet een
advertentie waarin ze zichzelf
aanbiedt om mensen 's avonds
voor te lezen en in te stoppen. Zo
komt ze in de slaapkamers van
onder andere een stewardess,
een werkloze veertiger en een
elfjarig meisje. De vrouw leest
bijzondere verhalen voor, en
de klanten hebben ook elk hun
eigen verhaal. Mooi geschreven,
plezierig om te lezen. Jaren
geleden heb ik 'Eilandgasten'
van Vonne van der Meer al eens
gelezen, en ik werd toen geraakt
door de sfeer die ze wist op te
roepen. Daar slaagt de schrijfster
nu weer in!'
gelezen door margit rechtuijt

Het lied van de grotten
Jean M. Auel
Het slot van
de serie De
Aardkinderen. De
serie vertelt
het verhaal
van het
mysterie
van het
ontstaan
van de
mensheid en de harde strijd om in de
prehistorie te overleven. Jean Auels
boeken hebben al miljoenen lezers
meegevoerd naar de boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar
tijdgenoten. In dit zesde en laatste
deel van de serie kunnen haar vele
fans eindelijk lezen hoe het afloopt
met Ayla, Jondalar en hun dochtertje
Jonayla. De saga gaat verder met
de opleiding die Ayla geniet tot
Zelandoni, een spiritueel leider en
genezer. Ze wordt de acoliet van de
Zelandoni van de Negende Grot en
ze begint aan een reeks intensieve
reizen die deel uitmaken van haar
heilige training. Maar het dagelijks
leven in de prehistorie is zwaar en
Ayla worstelt om de juiste balans te
vinden tussen haar spirituele roeping
en haar taak als jonge moeder van
Jonayla. De gevolgen kunnen niet
uitblijven en haar relatie met Jondalar komt onder spanning te staan…

2

Het huis aan het plein
Cathy Kelly
Eleanor
verliet
Ierland
toen ze elf
was. Na
het overlijden van
haar man
keert ze
terug naar
Dublin,
met haar
moeders oude receptenboek in haar
koffer. Er is nog één laatste opdracht

terwege. Dit gaf ons wel een leuk
idee om de nieuwe maand mee te
beginnen, een Spaanse wijnmaand!
Vier topwijnen uit het zo zonnige
Spanje staan deze maand bij ons in
het zonnetje.

Viva la Spanje!
Ik durf te wedden dat iedereen
morgen de BBQ aansteekt, of op
zijn minst lekker buiten een terrasje
gaat pakken. Met verwachte temperaturen van boven de 20 graden
kunnen we het al een beetje zomers
noemen! Dat het zondag weer
terugzakt naar 14 graden, laten we
voor deze column maar even ach-

Protocollo is het wijnhuis waar we
drie lekkere voorjaarswijnen bij
vandaan gehaald hebben. Dit Rioja
huis heeft een frisse witte, een
sappige rosé en een lekkere stevige
rode wijn. Rioja wijnen staan bij
het grote publiek bekend om hun
volle body en kruidige smaak, maar
helaas ook om het gebruik van
overmatig hout bij de productie van
de wijn, waardoor je een overvloed
aan vanille proeft en bijna niets
meer van de wijn. Deze wijnen
staan bekend om het jonge karakter,
waardoor er alleen ruimte is voor
de smaak van de druiven en niet
voor de houtsmaak.
Mocht je de Weber weer uit het

die Eleanor moet vervullen. De
beroemde jonge actrice Megan hoeft
het succes niet na te jagen, dat komt
vanzelf. Tot een liefdesschandaal een
abrupt einde maakt aan haar carrière. Nu zoekt Megan wanhopig naar
een plek waar ze zich kan verstoppen. Rae is een toegewijde echtgenote en een trouwe vriendin. In
haar gezellige tearoom is iedereen
welkom en het is er altijd druk. Een
tragisch geheim uit Raes verleden
blijft niet langer verborgen. Hoe
kan zij haar man en zoon uitleggen
welke keuzes ze in haar jonge jaren
moest maken? De vrolijke Connie,
onderwijzeres van beroep, loopt
tegen de veertig en heeft helaas nog
nooit een man ontmoet die lijkt op
de helden uit haar romans.

3

Casper, de kat die met de
bus ging			
Susan Finden

mensen geraakt waren door het
verhaal van haar bijzondere kat.

4

Bedrog 			
Joseph Finder
De zeventienjarige
Alexa krijgt
in een bar
een drankje
aangeboden.
Een paar uur
later wordt
ze wakker,
levend begraven, met
een webcam die al haar wanhoop
en angst registreert en op internet
openbaar maakt.
Alexa’s vader, een steenrijke en
machtige zakenman is ten einde
raad. Hij weet maar één persoon die
kan helpen: zijn oude vriend Nick
Heller. Maar wat als Heller meer
ontdekt dan de bedoeling was?

5

Bij toeval ontdekt Susan dat haar
kat Casper wel heel bijzondere
uitstapjes maakt. De buschauffeur
vraagt haar of ze ergens anders
wil gaan zitten, het blijkt de vaste
plaats van Casper. Casper is op slag
een beroemdheid in Engeland als
zijn verhaal de kranten haalt. Hij
staat altijd geduldig bij de bushalte
te wachten tot lijn 3 komt voorrijden en alle chauffeurs kennen
hem. Onderweg maakt hij talloze
vrienden en voor veel mensen is
Casper het lichtpuntje in hun leven
vol dagelijkse beslommeringen.
Begin 2010 overleed Casper nadat
hij was aangereden door een
auto en berichten van medeleven
stroomden binnen van over de
hele wereld. Susan Finden vond
het hartverwarmend dat zoveel

vet halen en lekker gaan BBQ’en
dan zijn deze wijnen zeker aan te
raden!
Maar bij deze drie wijnen houdt
het niet op, we hebben ook een
van onze paradepaartjes van stal
gehaald, een rosé die al meer dan
drie keer op rij de titel ‘Beste rosé
van Nederland’ heeft gewonnen
in de prijscategorie tot tien euro.
De Huerta del Rey rosé van het
Spaanse wijnhuis Palacio del Bornos. Dit wijnhuis komt uit de Rueda,
een streek die over het algemeen
bekend staat om zijn mooie witte
wijnen. Deze rosé is gemaakt van
de Tempranillo druif, zoals de naam
al zegt, lekker temperamentvol met
een bite! De druifschilletjes hebben
kort na de oogst wat langer meegeweekt, waardoor ze veel kleur
en vooral smaak hebben afgegeven. Wat je proeft is een tikkeltje
aardbei, met vooral veel kruiden en

Het masker van Dante
David Hewson
Tijdens de
première
van de controversiële
film Inferno
wordt het
dodenmasker
van Dante
tentoongesteld. Nic
Costa moet de kostbare relikwie
bewaken, maar bij de onthulling
blijkt het te zijn vervangen door het
hoofd van de ster van de film, die op
gruwelijke wijze is vermoord. Dan
wordt er ook een aanslag gepleegd
op de hoofdrolspeelster. Costa en zijn
team reizen af naar San Francisco
voor de Amerikaanse première, in de
hoop het masker te vinden. Daar is
de actrice opnieuw doelwit van een
aanslag. Costa zet alles op alles om
de dader te vinden voordat het leven
de kunst imiteert…

misschien een klein beetje vanille.
Niet meteen dat zoetsappige dus,
dat bewaren we wel voor temperaturen van 30 graden of meer!
Voor mij is dit weekend in ieder
geval op een voorproefje op een
kleine zonvakantie, die we aankomende week gaan houden. Volgende
week dus geen column, dan ben ik
druk bezig een hoog drukgebiedje
richting Nederland te blazen, want
we willen natuurlijk nog heel lang
van dat lekkere zonnetje genieten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Haal Hesse in huis de Buurtkamer

Een schitterend project
Vandaag ben ik voor de lunch uitgenodigd door Annie van Gelder van
welzijn Stichting de Baat. Zij is projectcoördinator van de Buurtkamers in Mijdrecht en Vinkeveen. Ik eet op deze zonnige lentedag mee
met een Samen-koken-samen-eten-groep. Wat houdt dit precies in?
De Buurtkamer is een gastvrije ontmoetingsplek voor 55 plussers.
Vrijwilligers zijn hier de gastheren en –vrouwen ook zijn er vier vrijwillige koks, die zorgen dat er maximaal twaalf mensen twee keer per
week voor vijf euro, oftelwel kostprijs, kunnen mee-eten. De gasten
kiezen elke week weer het menu voor de week erop en kunnen ook per
keer beslissen of ze mee-eten, mits het maar ’s morgens voor 10.00
uur wordt doorgeven. De kok gaat dan de boodschappen doen en na
de koffie wordt er gestart met de voorbereidingen. Er is een schil- en
snijgroepje, enkelen helpen in de keuken en om 12.00 uur gaan de andere gasten naar huis en wordt de tafel gedekt voor de maaltijd-groep.
Op papier een schitterend initiatief en ik ben ook benieuwd hoe ik
dit ga ervaren. Voorlopig zit ik nog niet in de categorie 55 plus, maar
ik kan het over het algemeen uitstekend vinden mensen die een stuk
meer levenservaring hebben dan ik.
door patrick hesse

Wanneer ik de gezellig ingerichte
Buurtkamer binnenloop, stelt Annie
net de gasten op de hoogte van mijn
komst. Onder grote hilariteit word
ik door Annie voorgesteld, samen
lopen we naar de keuken waar ik
kennis maak met de twee vrijwillige
koks, Arjen Schuil en René Valk, die
na hun werkzame leven met veel

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio haalden hem al in huis. Dat kunt u nu
ook, want de komende maanden
breidt Patrick zijn werkterrein
uit naar ùw keuken. Om uw favoriete recepten en gerechten te
proeven, uw kooktips te noteren
en daarover te schrijven in de
krant. Dat levert ongetwijfeld
leuke verhalen op en beslist ook
een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

plezier koken voor de gasten. De
sfeer is uitstekend, er wordt veel
gelachen in de keuken. René staat
in een grote pan te roeren en Arjen
proeft het voorgerecht, het ruikt in
ieder geval goed!
Ik ben dan ook blij verrast als ik me
tussen de gasten meng en het voorgerecht geserveerd krijg door Arjen:
broccoli soep met room en citroen.
Meteen valt er een stilte en geniet
iedereen van dit prima gerecht.
Uiteraard eten de koks gezellig mee.
Zodra de lepels worden neergelegd,
gaat de discussie over Ajax, die twee
heren links van mij waren gestart,
gewoon weer verder. Wanneer
beide heren het eens zijn kan ik ze
vragen hoe vaak ze hier komen en
hoe lang. “Ik kom hier twee keer
per week eten en dat doe ik al vanaf
het begin. Moeder de vrouw is dan
de hort op en dan zit ik lekker hier
even twee middagen geen gezeur
aan mijn hoofd.” De hele groep heeft
veel plezier om deze opmerking en
de sfeer is opperbest, ik kan ik me
voorstellen dat mensen hier graag
komen. Inmiddels hebben Arjen en
René de volgende dis geserveerd:
risotto met garnalen en gerookte kip,
ook aan dit gerecht doet iedereen
zich zichtbaar te goed en ook ik vind
het uitstekend smaken.
De Buurtkamer, die in november
2009 in Mijdrecht is geopend, heeft

in december 2010 in Vinkeveen een
tweede ruimte gekregen; gesitueerd
in de bibliotheek en wordt inmiddels
ook regelmatig bezocht. Helaas zijn
hier nog geen eet faciliteiten.
Inmiddels is het tijd voor het dessert,
dat er ook weer prima verzorgd
uitziet: frambozenkwark met munt,
verse frambozen, slagroom en nootjes. Ook dit valt bij iedereen in goede
aarde, logisch want de smaak is
wederom uitstekend. Aan de gasten
wordt gevraagd wat ze donderdag op
het menu willen. Donderdag is altijd
de “Hollandse middag”, dan wordt
er echte Hollandse pot gekookt.
Wanneer ik nog even natafel met
Arjen en René, verdwijnen de gasten
één voor één de zonnige middag in,
maar niet voor dat er in bakjes het
overgebleven eten word verdeeld.
Een paar dames nemen de heerlijke
soep mee onder het mom van ‘even
een stokbroodje erbij halen dan heb
ik weer een heerlijk maaltje vanavond’ (en gelijk hebben ze).
Bent u boven de 55 en heeft u
eens zin om gezellig met een
groep mensen te eten, meld u dan
gewoon aan want voor vijf euro
eigen bijdrage wordt er voor u een
driegangen menu gekookt door een
stel enthousiaste mensen die er echt
plezier in hebben. Ik kan u melden:
het is reuzegezellig en heerlijk eten

daar aan de G.van Aemstelstraat
5 in Mijdrecht. U bent er welkom,
niet alleen om te eten, maar ook
tijdens de andere uren tussen 10.00
en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur
voor de gezelligheid.

Interesse? Vragen? Opgeven?
Telefonisch op deze tijden
0297 – 288466
Openingstijden van de buurtkamer:
Dinsdag,woensdag en donderdag
10.00-12.00 uur en 14.00-16.00
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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
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
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 - 00:00

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

De Club van… Bob Versteeg
Klaverjassen hoorde bij de opvoeding
In veel gezinnen vond men vroeger ontspanning in het kaartspel. In gezinsverband of met buren of vrienden werd er regelmatig een avondje gekaart.
En in deze regio was dat dan vooral klaverjassen. In de loop der jaren is de
belangstelling voor het kaarten wat teruggelopen. Maar bij de Baambrugse
klaverjasclub ‘De Joker’ komt men nog elke maandagavond bij elkaar om
een kaartje te leggen. De meeste leden zullen die wekelijkse kaartavond niet
snel verzuimen, zegt voorzitter Bob Versteeg.
door piet van buul

De klaverjasclub is op 4 maart 1974
opgericht en bestaat nu dus zevenendertig jaar. “Zelf ben ik kort na
de start lid geworden,” zegt Bob
Versteeg, momenteel voorzitter/penningmeester van de vereniging. “Maar
we hebben twee leden die er al vanaf
het begin bij zijn. We zijn altijd wel
een bloeiende en actieve vereniging
geweest. Er was een periode dat we
meer dan vijftig leden hadden. Op dit
moment zijn dat er achtentwintig. Dat
aantal is al een tijdje redelijk stabiel.
De verhouding mannen en vrouwen is
ongeveer half om half en de leden zijn
vrijwel allemaal boven de vijftig.”

Dinsdag
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
Alive met Roel & Anne
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

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

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

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

Er is altijd iemand
voor wie je collecteert.
wordnucollectant.nl
070 - 315 56 83
Hartweek: 3 t/m 9 april 2011
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De Club van...
Elke sportclub of vereniging heeft
ze. Die stille krachten die bescheiden op de achtergrond een onmisbare schakel vormen bij het reilen
en zeilen van de club. Die er altijd
zijn en op wie je altijd een beroep
kunt doen. Piet van Buul zoekt ze
op en zet er wekelijks één in het
zonnetje. Want dat verdienen ze...

foto patrick hesse

Bob stelt met spijt in zijn stem vast dat
de belangstelling voor het kaarten in
het algemeen afneemt. “Er zijn in de
loop van de jaren zoveel mogelijkheden bij gekomen om je te ontspannen.
En voor zover er nog gekaart wordt,
is dat in toenemende mate bridgen.
Bridge is de laatste jaren sterk in opkomst. Was het vroeger nog een spelletje dat vooral in de gegoede kringen
gespeeld werd, dan is het de laatste
jaren sterk ontwikkeld en neemt het
aantal bridgeverenigingen flink toe.
Het spijt me dan ook te moeten vaststellen dat het klaverjassen een beetje
dreigt uit te sterven.”
Dat laatste is wellicht een extra reden
voor de Baambrugse Klaverjasclub
om door te gaan. “Ik ben er zeker van
dat er nog heel veel mensen zijn die
ooit klaverjassen geleerd hebben. In
veel gezinnen hoorde dat een beetje
bij de opvoeding. En het zijn heus niet
allemaal ouderen. Ook bij de jongere
garde zullen zeker nog klaverjassers
te vinden zijn.”
Bob zou willen dat die mensen een
avondje televisiekijken of aan de computer zitten, zouden willen inruilen
voor een avondje klaverjassen. “Je
zult merken dat het reuze gezellig is.
Onze leden komen uiteraard om te
kaarten. Maar het wekelijkse contact
met elkaar is zeker zo belangrijk. De
meeste leden komen uit Abcoude en
Baambrugge, maar we hebben er ook
een paar uit Vinkeveen. Het zou leuk
zijn wanneer meer mensen uit de
oude gemeente De Ronde Venen zich
bij ons aansluiten.”

Bob Versteeg: “Het is spijtig te moeten vaststellen dat het klaverjassen een
beetje dreigt uit te sterven. Dat is een extra reden voor de Baambrugse Klaverjasclub om door te gaan.”
Competitie
Het seizoen bij de klaverjasclub loopt
van september tot eind april. Er wordt
gedurende het seizoen elke maandagavond gespeeld in gemeenschapshuis
‘De Vijf Bogen’ in Baambrugge. Bob:
“We spelen een interne competitie,
volgens de Amsterdamse regels. Je
hebt ook een Rotterdamse speelwijze,
maar wij doen het dus op z’n Amsterdams. We spelen elke avond drie
rondes van zestien spelletjes. Voor elke
ronde worden er kaarten getrokken
om te bepalen wie je partner wordt.
We nemen dan vier boeren uit het
kaartspel. Daar trek je een kaart
uit en dan spelen de roden tegen de
zwarten. Elke avond zijn er een paar
prijsjes. Tevens houden we dan een loterijtje om met de opbrengst daarvan
de kosten te bestrijden. En aan het
eind van het seizoen wordt de balans
van de interne competitie opgemaakt
en worden de prijzen uitgereikt. Onze
secretaris, Jan van de Marel zorgt
voor de prijzen. Vorig jaar was ik ook
prijswinnaar doordat ik op de derde
plaats was geëindigd,”vertelt Bob
lachend.

Prijsklaverjassen op 11 april a.s.
Jaarlijks wordt er rond Kerstmis
en rond Pasen een speciale open
klaverjaswedstrijd georganiseerd. Bob:
“Die avonden zijn voor iedereen toegankelijk of je nou lid bent van onze
vereniging of niet. Dit is natuurlijk een
uitgelezen kans om mee te doen en de
sfeer te proeven. Wellicht bevalt het zo
goed dat men besluit om lid te worden
en vanaf september weer elke week
mee te doen. Lid worden is makkelijk.
Je komt gewoon op een maandagavond een keer meedoen. Wanneer
het bevalt kan men zich ter plekke
aanmelden.”
Op maandagavond 11 april a.s. is iedereen die van klaverjassen houdt dus
van harte welkom om mee te spelen
met de jaarlijkse Paaswedstrijd. Aanmelding vooraf is niet nodig. De avond
wordt gehouden in ‘De Vijf Bogen’ in
Baambrugge en begint om 20.00 uur.
Voorzitter Bob Versteeg rekent op een
flinke deelname aan deze bijzondere
kaartavond. En uiteraard hoopt hij
dat men het plezier van het samen
klaverjassen weer opnieuw ontdekt en
lid wordt van zijn klaverjasclub.

gewoon wandelen, het is méér dan
gewoon wandelen. Het is wandelen
met aandacht voor wandeltechniek,
uithoudingsvermogen, spierkracht
en lenigheid. Natuurlijk wordt er
ook gewoon gewandeld waarbij er
gelegenheid is om onderling een
praatje te maken. Er wordt in en
om Wilnis gewandeld met als start/
eindpunt Sporthal De Willisstee aan
de P. Joostenlaan te Wilnis. Dit alles
gebeurt onder deskundige leiding van
twee gediplomeerde wandeldocenten,
te weten Lydia de Rijk en Joke van

Diemen. De Stichting Spel en Sport
55plus biedt ook dit jaar weer de
gelegenheid om aan deze wandeltraining deel te nemen.

Sportnieuws
Veensteker
bedrijventoernooi
Atalante 22 april
Op vrijdag 22 april organiseert volleybalclub Atalante het ‘Veensteker
bedrijventoernooi’. Maximaal 16 bedrijventeams kunnen inschrijven voor
een leuk toernooi in de ‘gezellige’ of
‘sportieve’ poule. In de sportieve poule
spelen voornamelijk volleyballers
of handige sporters. In de gezellige
poule de gelegenheidssporters. Heb

je een leuk team met je collega’s of
een team dat mee wil doen onder een
bedrijfsvlag? Meld je dan aan via pr@
vv-atalante.nl. Het inschrijfgeld is 30
euro. Café Restaurant De Veensteker
sponsort dit toernooi in De Boei al
voor de zesde keer, een lekkere combinatie, we zijn er blij mee.

Sportief wandelen in
Wilnis
Wat is dat eigenlijk? Sportief
Wandelen? In ieder geval geen

Het seizoen start op 5 april en loopt
door tot en met 27 september 2011.
De start is iedere dinsdagavond
om 19.00 uur bij de ingang van de
Willisstee, waar men rond 20.00 uur
terug is. Voor verdere informatie en/of
aanmelden kunt u terecht bij Ada Vis,
Tel. 0297-284828 of via

www.spelensport55plus.nl.
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MOTOR&AUTO
Nieuw Zijspan Connect - Roké zijspanteam

Kees Kentrop & Gerard
Daalhuizen zijn er klaar voor!
In de bloedmooie kleur baby blue wordt het span voorzichtig naar
buiten geduwd en blinkt vervolgens in het voorjaarszonnetje. Ze zijn
er maar wat trots op: Kees & Gerard en hun eerste spiksplinternieuwe
zijspan. En niet de eerste de beste: dit is een LCR oftewel een Louis
Christen Racing. Een zijspan van deze mondiaal vermaarde auto/motorbouwer uit Zwitserland heeft al vaak garant gestaan voor een lading
wereldtitels en is het beste dat erop dit gebied in de wereld te koop is.
Dus het is niet zo gek dat Kees en
Gerard staan te glimmen van trots.
Beide heren hebben de hele winter
keihard gewerkt om het span helemaal naar hun zin te maken, want
met de aanschaf van een LCR is deze
verre van bedrijfsklaar. Kees en Gerard hebben zelf het blok ingebouwd
en wat ingenieuze modificaties aangebracht, waar zelfs Louis Christen
zeer over te spreken was. “We hebben het blok een ander smeersysteem
gegeven, waardoor het blok een stuk
lager kan liggen, wat de motor compacter maakt,” aldus zijspantovenaar
Kees Kentrop. “Ook hebben we een
manier gevonden om te voorkomen
dat wanneer je met weinig brandstof
aan boord een bocht in gaat, je in
het midden zonder benzine komt te
staan, door in het grotendeels uit
Kevlar bestaande frame een klein
tankje te bouwen (ter grootte van

een pak melk), met een continue
pomp, zodat je altijd brandstof tot je
beschikking hebt.”Verder hebben de
heren coureurs nog tal van details
veranderd, die het span helemaal hun
hand hebben gezet. Kees en Gerard
werden vorig jaar met hun oude span
derde in het Nederlands kampioenschap. De vraag of ze dit jaar met
het nieuwe span dan tweede of zelfs
eerste kunnen worden iets te simpel
gesteld. “Er zit nog wel een heel gat
tussen ons en de eerste twee spannen, we zijn ook twee keer zo oud als
die gasten,” vult Gerard aan, “maar
als we weer een derde plaats kunnen
halen aan het eind van het seizoen,
zou dat super zijn. Ook rijden we dit
jaar wat wedstrijden in het Duits
kampioenschap mee en als we een
wild card krijgen, willen we zelfs een
WK-race meerijden. Dat is helemaal
top, gewoon met de beste zijspanrij-

tekst en foto's patrick hesse

ders ter wereld,” aldus de enthousiaste bakkenist Gerard Daalhuizen.

volgens Kees Kentrop. Ook de motorpakken van de heren zijn fonkelnieuw
met prominent, zowel op het pak als
op het zijspan, de nieuwe hoofdsponsor Connect ZZP Service. Na
drie jaar als hoofdsponsor te hebben
gefungeerd is BOS Mijdrecht gelukkig nog steeds subsponsor, samen met

Net nadat we de foto’s van het schitterende span hebben gemaakt laden
de mannen het span in om drie dagen
te gaan testen in Frankrijk, want
als deze krant uitkomt moeten de
heren hun eerste
Agenda
training rijden
voor de eerste
Wedstrijddag		
wedstrijd van het
NK op 3 april op
zondag 3 april 2011
het legendarizondag 24 april 2011
sche circuit van
zondag 8 mei 2011
Assen. Dat wordt
zondag 15 mei 2011
eerste echte
zondag 22 mei 2011
krachtmeting,
zondag 5 juni 2011		
maandag 13 juni 2011
zondag 19 juni 2011
zondag 17 juli 2011
zondag 7 augustus 2011
zondag 14 augustus 2011
zondag 28 augustus 2011
zondag 18 september 2011
zondag 25 september 2011

Plaats		

ONK		

hele lijst van sponsors die het voor
Kees & Gerard mogelijk maken deze
peperdure vorm van sport op dit hoge
niveau te kunnen blijven doen.
Kees & Gerard Heel veel succes in
het seizoen 2011 en we blijven jullie
volgen.

IDM		

Assen		
X
Lausitzring			
X
Mettet		
XX		
Schleiz
				
Assen		
X
Hengelo		
X
Oss		
X
Sachsenring
		
X
Sachsenring
			
Schleiz 			
X
Spa-Francorchamps XX
Zolder		
X
Hockenheim
		
X
Assen		
X

WK

XX

X

ONK = Open Nederlands Kampioenschap
IDM = Internationale Deutsche Meisterschaft
WK = Wereld Kampioenschap

Ten bate van de slachtofferhulp in Japan

Fotoworkshop De Ronde Venen draagt
foto expositie op aan Rode Kruis
Fotoworkshop De Ronde Venen is een vereniging waar amateur-fotografen hun passie
voor fotografie met elkaar delen. Dit jaar bestaat Fotoworkshop De Ronde Venen
12,5 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Deze Foto Expo wordt tevens opgedragen aan het Rode Kruis ten bate van de slachtofferhulp in Japan.
Foto expositie
Omdat de club dit jaar 12,5 jaar bestaat
wordt er een grote Foto Expo gehouden.
Deze vindt plaats in het clubgebouw van
Stichting Paraplu te Wilnis. Een centrale
locatie in de gemeente De Ronde Venen die
makkelijk toegankelijk is en goed bereikbaar met openbaar- en eigen vervoer.
Wat kan men verwachten?
Naast de tentoongestelde foto’s zijn er
diverse activiteiten, zoals een diashow, een
studio met gratis portretfotografie, een
opzet van een oude doka en een publiekswedstrijd, waarbij het voor alle bezoekers
mogelijk is om een mooie ingelijste foto
van hun keuze te winnen. Verder zal Maarten Koch tijdens de opening op zondag 1
mei aanwezig zijn om zijn favorieten van

de geëxposeerde foto’s bekend te maken.
De toegang tot deze Foto Expo is natuurlijk
geheel gratis!
Waar en wanneer?
Op zondag 1 mei vindt de grootse opening
plaats vanaf 14.00 uur. De Foto Expo loopt
door t/m zondag 8 mei 2011 en is de hele
week te bezichtigen van 13.00 tot 17.00
uur, behalve op donderdag 5 mei en vrijdag
6 mei.
Locatie
Stichting Paraplu, Pieter Joostenlaan 28,
3648 XR Wilnis.
De Fotoworkshop verwelkomt u graag op
de Foto Expo!

DE GROENE VENEN 		
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AUTO&MOTOR
Kia Sportage

On-Koreaans
Nadat we op deze pagina al de Kia Soul presenteerden, kunnen we nu de
grote broer in de spotlights zetten. Dit is de nieuwe Kia Sportage. Inmiddels al weer een tijdje op de markt en dat is te merken.
door michael reuling

De Sportage, herkenbaar aan de
strook LED-verlichting in de koplampen duikt al met regelmaat op in het
verkeer. Een goed teken. Voor het
merk, maar ook voor aspirant kopers.
Want blijkbaar heeft deze Sportage
dus echt iets te bieden. Het vorige
model was nodig toe aan vervanging,
maar dat Kia zo’n enorme stap voorwaarts durfde te maken, verwachtte
niemand. Zijn het alleen looks, of
worden de Koreanen steeds beter in
hun werk?
Ontwerper Peter Schreyer, de man
die ooit de Audi TT tekende, werd
door Kia aan het werk gezet om van
deze Sportage iets moois te maken.
En toegegeven, hij heeft goed werk
afgeleverd. Met de looks van deze
sportieveling zit het meer dan goed;
een eigenwijze neus, een hoge kont,
strakke deuromlijstingen, mooie
velgen; hier is goed over nagedacht.
Sowieso zit Kia op de juiste weg
wat betreft design. Ook de nieuwe
Picanto, die in Genève onthuld werd,
mag er zijn.
Het is grappig om te zien dat grote
SUV’s een aantal jaren geleden
superhip waren, maar door diverse
factoren een absolute no-no werden.
Misschien terecht, want echt zuinig
zijn de slagschepen niet te noemen.
Maar dat was toen. Hummer is
inmiddels al helemaal van de markt
verdwenen en fabrikanten zijn eens
goed na gaan denken. De grote SUV’s
werden ingeruild voor kleinere exemplaren als de Audi Q5, Mercedes GLK
en Ford Kuga. Voor de onderkant van
de markt kwamen auto’s op de markt
als de 107, Aygo en C1; kleine, zuinige karretjes die extra aantrekkelijk
werden door diverse belastingvoordelen. Tegelijkertijd groeiden kleine
SUV’s in populariteit, die ook steeds
schoner en zuiniger werden. En nu?

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

foto's patrick hesse

Nu kun je je ook weer vertonen in
een medium-sized SUV. Zo ook met
deze nieuwe Kia Sportage. Toegegeven, van 20% bijtelling of zelfs 14%
bijtelling profiteer je nog niet, maar
het gaat de goede kant op. Zo kun je
deze Koreaan bestellen met een 1.6
benzinemotor met 135 pk en slechts
149 gram CO2 uitstoot of met een
1.7 diesel met 135 gram CO2 uitstoot
per kilometer met start-stop-systeem.
Wij reden met de iets dikkere 2.0
viercilinder benzinemotor met 163
pk. Volgens de kenners is het met de
1.6 ook goed toeven, maar ik vermoed dat de bijna 1400 kilo zware
vierwieler de extra 30 pk goed kan
gebruiken. Onze demo is ten opzichte
van de andere modellen voorzien
van een aantal extra’s, waaronder
een panoramadak. Standaard is de
Sportage voorzien van zaken als
Hillstart Assist Control en Downhill
Brake Control, zes airbags, airco en
elektrische raambediening voor en
achter. De Kia Sportage deelt overigens een flink aantal componenten
met de Hyundai ix35, zijn (eveneens)
Koreaanse broertje.
Wat direct opvalt bij het instappen is
dat er een groot plusteken genoteerd
mag worden voor het interieur. Allereerst zit je lekker hoog, zodat je een
goed overzicht hebt op het overige
verkeer. De gebruikte materialen
voelen degelijk aan, alleen daar
waar je nooit met je hand langs zult
gaan zijn wat goedkopere plasticsoorten gebruikt. De lay-out van het
dashboard doet zelfs Europees aan.
Daarbij is het instrumentarium speels,
maar overzichtelijk vormgegeven. De
drie tunnels bieden plek aan duidelijk
afleesbare rode tellers met witte
cijfers en symbolen. De demo was
voorzien van een radio met CD- en
MP3-speler, maar je kunt kiezen voor
een navigatiesysteem met touchscreen. Iets wat vandaag de dag toch
wel een aanrader is. Bij het starten
van de motor blijft het akelig stil, ook
bij het optrekken heb je nauwelijks
rumoer van de motor. De route van
de proefrit voert over diverse wegen
naar Abcoude. Allereerst een stuk
door Amsterdam Zuid-Oost. Hoewel
de wegen daar niet overal even gelijkmatig zijn, effent het onderstel van
Sportage alle hobbels weg. Met alle
comfort glijdt de auto over het wegdek van de nieuwe A2. Een inhaalactie vraagt niet heel veel moeite van
de 2.0, dus dit is zeker een aanrader
als je met regelmaat op de snelweg
zit en van een wat vlottere rijstijl
houdt. Ook in de nauwe straatjes
van Abcoude bewijst de Sportage
hoe wendbaar hij is. In tegenstelling tot wat van je zo’n ‘terreinauto’
verwacht, stuur je vrij direct bochten
door. Één nadeel van de Kia is de vrij
grote dode hoek die je hebt bij het
achteruitrijden, veroorzaakt door de

brede C-stijl. Een achteruitrijcamera
biedt uitkomst, maar daarvoor moet
je voor het optionele navigatiesysteem kiezen.
Op de achterbank vinden we genoeg
ruimte voor drie personen. Dit is te
danken aan de vlakke vloer; de tunnel
die hier bij de meeste auto’s loopt is
hier niet te vinden. Het panoramadak
zorgt er echter wel weer voor de
hoofdruimte iets afneemt. Overigens
is de Sportage tijdens de ScanCoveryTrial ingezet door het team van
RTL Autowereld om ruim 7.000 kilometer af te leggen naar het noorden
van Scandinavië. De Kia legde deze
afstand in erbarmelijke temperaturen
van soms wel -30 graden Celsius
zonder problemen af. Iets wat niet
elke auto aankan. Fijn om te weten
als Nederland weer bedolven is onder
een laagje witte sneeuw.

In combinatie met de goede kwaliteiten van het interieur, het mooie
exterieur en verbazingwekkende
rij-eigenschappen, is de Sportage een
goede allrounder voor een relatief
zacht prijsje. Instappen kan al vanaf
€ 22.995,- en dat is niet veel geld
voor zoveel auto. Ga je het model
aankleden en kies je voor een vierwielaangedreven dieselmodel, dan
mag je een kleine 45 mille aftikken.
Kia Van Kouwen Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650380

Kia Sportage
Gereden versie:
Kia Sportage 2.0 CVVT X-ecutive
Vermogen: 163 pk
0-100: 10,4 s
Top: 184 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,3 /
7,5 l/100km
Prijs gereden model: € 32.000,Alternatieven: Hyundai ix35,
Mitsubishi Outlander, Nissan
Qashqai, Peugeot 3008, Skoda
Yeti, Toyota RAV4

Kia Van Kouwen Aalsmeer
Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
Telefoon: 0297-329911
Website: www.vankouwen.nl

Auto nieuws
Trajectcontrole A2
tussen Amsterdam en
Utrecht in 2012
Het Landelijk Parket Team Verkeer
is voornemens voor het eind van
2012 op de A2 in beide richtingen
een nieuw trajectcontrolesysteem te plaatsen tussen het
knooppunt Holendrecht bij
Amsterdam en de aansluiting
Maarssen bij Utrecht. Het
traject van 20 kilometer
wordt opgesplitst in drie
zogenoemde secties tussen
Abcoude - Vinkeveen, Vinkeveen - Breukelen en Breukelen - Maarssen.

Om te voldoen aan milieudoelstellingen voor lucht en geluid is op de A2
tussen Amsterdam en Utrecht door
Rijkswaterstaat een limiet van 100
km/u vastgesteld. Om deze milieueisen te realiseren is gekozen voor
een trajectcontrolesysteem; een manier van controleren waarbij meer

dan 99,5% van de weggebruikers
zich aan de norm houdt. Daarnaast
levert een trajectcontrolesysteem
een bijdrage aan de doorstroming
en de verkeersveiligheid. Binnen het
trajectcontrolesysteem wordt per
sectie één meting verricht. Wordt in
meerdere secties te hard gereden,
dan volgt alleen de boete
voor de hoogst gereden snelheid. De Europese aanbestedingsprocedure is gestart om
tot de keuze van leveranciers
van de nieuwe generatie
trajectcontrolesystemen
te komen. Deze systemen
kunnen onder meer op wisselende maximumsnelheden
controleren.
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De nieuwe voorzitter, Otto van
Asselen, informeerde de aanwezigen over de activiteiten van St. De
Bovenlanden in het afgelopen jaar.
Hij kondigde ook aan dat er binnen
de Stichting ook een Jeugdafdeling
zal worden opgestart. Bedoeling
is jonge kinderen vertrouwd te
maken met de natuur en het landschap dat voor de toekomst behouden moet blijven. Er zijn reeds verschillende grootouders donateurs
die hun kleinkinderen als ‘Juniordonateur’ hebben aangemeld. Al in
het komend jaar zullen er speciale
activiteiten voor kinderen worden
georganiseerd. Voor belangstellenden: www.debovenlanden.nl

Stichting De Bovenlanden bedankt
aftredend voorzitter
In het Oude Parochiehuis is vorige
week vrijdag afscheid genomen
van Jan van ’t Riet, die na 25 jaar
voorzitter (en mede-oprichter) van
Stichting De Bovenlanden te zijn
geweest, deze taak nu heeft overgedragen aan de vice-voorzitter,
Otto van Asselen.
De scheidend voorzitter werd op
veel manieren geprezen; Vogelwerkgroep De Bovenlanden had al
een vogel naar hem vernoemd, de
Janvantrietzanger. De verhalenvertelster Elza Vis droeg een speciaal
voor deze gelegenheid geschreven
verhaal de Rietman voor. Kern van
het verhaal was : Hij kijkt wélke
stukjes de moeite waard zijn behouden te blijven en ... hij bewaart het
land voor de kinderen…
In een uitgebreide brief – vergezeld
door een prachtig boeket namens B
& W - prees burgemeester Burgman Jan van ’t Riet uitvoerig voor
zijn vele activiteiten bij uiteenlopende natuurprojecten binnen de
gemeente.

Na de koffie bent u in de gelegenheid
om uw vragen te stellen aan de aanwezige leden van de genealogiegroep.
Dus graag opnieuw tot ziens in de
Oudheidkamer in verenigingsgebouw
‘De Boei’ in Vinkeveen waar u kennis
kunt maken met andere onderzoekers. De avond eindigt rond 21.00 uur.

Mijdrecht

Informatieavond
werkgroep Katholiek
Alternatief DRV
De werkgroep Katholiek alternatief
De Ronde Venen organiseert op 5
april in de Obs Molenland, Molenwiek
48, Mijdrecht een informatieavond
rond de vraag: ‘Waarom zijn er in ons
land TWEE zich katholiek noemende
kerken?’ Pastoor Henk Schoon houdt
hierover een inleiding. Er is veel
ruimte voor discussie en alle vragen
kunnen gesteld worden, zoals over de
overeenkomsten en de verschillen.
We gaan inzoomen op de traditie
en de gebruiken van het katholieke
Nederland van na de Reformatie.Een
tijd waarin het niet lukt om de eenheid onder katholieken te bewaren.
De avond begint om 20.00 uur

Vinkeveen

Inloopavond
Stamboomonderzoek
Maandagavond 4 april a.s. bent u
van harte welkom bij een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd door de
genealogiegroep van de Historische
Vereniging De Proosdijlanden. De
avond begint als gebruikelijk om
19.30 uur, deze keer met een korte
lezing door de heer Hans Snaterse
over de Mormonen.
Iedere stamboomonderzoeker kent
de mormoonse kerk. Dat komt omdat
deze geloofsgemeenschap de grootste
collectie genealogische gegevens ter
wereld heeft.
In het Amerikaanse Salt Lake City
bewaart de kerk alle burgerlijke
bestanden die ooit zijn geschreven.
Alleen al in Nederland bestaan er tien
centra voor familiegeschiedenis, waar
de genealoog voor persoonsgegevens
terecht kan; zie ook

Abcoude

Groot slagwerk
dubbelconcert
Zaterdag 2 april geven de slagwerkgroep van het douane orkest
en de Abcouder Harmonie een
uniek dubbelconcert. Zij zullen u
een swingende avond bieden met
vele ritmes. Het concert is in het
Piet Mondriaangebouw en zal om
20.00 uur beginnen. De zaal is

www.familysearch.org

De Ronde Venen e.o.

open vanaf 19.30 uur. De toegang
is 5 euro (incl. een drankje). Kaarten u bestellen via info@abcouderharmonie.nl of bij de deur van het
Piet Mondriaangebouw.

Lenterit op
zondag 3 april a.s.
Aanstaande zondagmiddag 3
april start in Mijdrecht de achtste
Lenterit. Aan deze recreatieve
puzzelrit voor het goede doel
kan iedereen per auto of motor
deelnemen. Kaartlezen of puzzelrit
ervaring is niet nodig.
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de jaarlijkse rit, waarbij
het recreatieve karakter voorop
staat. De opbrengst gaat naar de
Stichting Gehandicaptenplatform
De Ronde Venen.
Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro
per auto bij voorinschrijving via

Wilnis

Concert met drie
Kinderkoren
Zaterdag 9 april 2011 geeft
Kinderkoor Ismaël uit Wilnis het
jaarlijks kinderkorenconcert.
Veel koor- en samenzang met verschillende muziekinstrumenten,
zoals de dwarsfluit, gitaren,
djembè, piano en orgel.
Aan deze avond hopen drie kinderkoren mee te werken:
Kinderkoor ‘Joraï’ uit Kockengen
o.l.v. Angela Smit-Strubbe;
Kinderkoor ‘Emanuël’ uit Linschoten, o.l.v Warno Ruting;
Kinderkoor ‘Ismaël’ uit Wilnis, o.l.v.
Angela Smit-Strubbe.

www.lenterit-mijdrecht.nl.
De start vindt plaats op zondag 3
april a.s. tussen 12.00 en 13.00
uur bij Eet- en Drinkgelegenheid
Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te Mijdrecht. Deelnemers
kunnen zich daar vanaf 11.30 uur
melden om hun startnummer en
routepapieren op te halen Hier
ontvangt men ook instructies voor
de route.

Kom luisteren en meezingen! De
toegang is gratis. Aanvang: 19.00
uur. Locatie: Hervormde Kerk te
Wilnis (Kon. Julianastraat).

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 13
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

22

14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
51

40

25

39

52

21

19

57

41

45

HORIZONTAAL:
1. Sportartikel; 5. training door lichaamsbeweging; 10. Japanse gordel; 11. tweetal; 12.
vereerd symbool; 14. baljuw; 16. slotwoord;
18. uniform; 20. inwendig orgaan; 22. gevangenis; 23. kleding; 24. bid; 25. droogplaats; 27. inzet bij een spel; 29. lekkernij;
30. frisdrank; 32. idee; 34. kloosterlinge;
35. soort stof; 37. Italiaanse componist; 39.
jaargetijde; 42. geestdrift; 44. sleeën; 46.
zure appelsoort; 48. hoofddeksel; 49. cijfer; 50. zwarte delfstof; 51. deel van een
plant; 53. binnengoed van een sigaar; 55.
Griekse letter; 56. slingerplant; 58. blootje;
60. ambacht; 61. deelgenoot; 62. houtsoort; 63. slapte in handel of bedrijf.
VERTICAAL:
1. Door een prestatie verwerven; 2. soort
baken; 3. kloosteroverste; 4. oevergewas;
6. denkbeeld; 7. scheepstouw; 8. middag; 9.
zangstem; 12. de woorden van een lied; 13.
wijnsoort; 14. Zwitsers rauwkostgerecht;
15. afvoerbuis; 17. Chinese deegwaar; 19.
thans; 21. ernstig; 26. laten zien; 27. olienootje; 28. doen voortgroeien op; 29. petroleumether; 31. gevangenis; 33.
voorzetsel; 36. hulpmiddel bij het tillen; 37.
leenman; 38. godin van de vrede; 39. ten
gebruike geven; 40. gouden tiendollarstuk;
41. aanval; 43. deel van het oor; 45. opstootje; 47. venijn; 52. gevierde zangeres;
53. schrijfvloeistof; 54. hoffeest; 55. opera
van Verdi; 57. voorzetsel; 59. fris.

Sudoku week 13
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.

9

7 4
3
6
9

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

Oplossing puzzels week 12
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1
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9
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9
8
6
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4
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VACATURES
HOMAN Beveiliging B.V.
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: Verkoopmedewerkster El Fuego Mijdrecht
Organisatie: El Fuego
Plaats: Mijdrecht
Functie: bedrijfleider wijnhandel de zwart
Organisatie: Wijn en drankenhandel de Zwart
Plaats: wilnis
Functie: Commercieel Medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vlotte sterke bijrijder
Organisatie: Rijkenberg Tuinmeubelen
Plaats: mijdrecht
Functie: allround + leerling cv-monteur/loodgieter
Organisatie: Van Zijtveld Technisch Installatieburo
Plaats: Mijdrecht
Functie: Leerling electrotechniek of mechatronica
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Verpleegkundige op zoek naar afwisseling
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Typiste (scholier)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Installateur beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging
Plaats: Mijdrecht

Functie: Gedreven calculator/Werkvoorbereider GWW
Organisatie: Van Schie B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commerciële telefoniste/receptioniste (m/v)
Organisatie: IMPLIVA
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratieve duizendpoot
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Transportplanner
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Magazijnmedewerker parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker personeelszaken
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Netwerk Specialisten / Consultants (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Implementatie Specialist Match-Online (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: ICT Service Desk Medewerker met groei ambitie
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Homan Beveiliging bv uit Mijdrecht is een bekende
naam als het om beveiligen gaat. Van alarm- en camerasystemen tot alarmopvolging en meldkameraansluitingen.
En van toegangscontrolesystemen tot computerbeveiliging.
Een dynamisch bedrijf met leuke klanten. We leveren topkwaliteit en weten door onze aanpak en deskundigheid steeds
meer klanten aan ons te binden.
Ter ondersteuning van onze gestage groei zijn we op zoek naar een

Installateur beveiligingstechniek
Je komt te werken in een klein en hecht team, waarin je snel je
draai zult vinden. Alle technische installatiewerkzaamheden behoren tot je werkgebied. Afhankelijk van het project doe je dat alleen
of samen met collega’s. Je vindt het leuk om je kennis met anderen
te delen en bent bereid om mee te draaien in ons storingsrooster.

Jouw bagage

Voor deze job heb je echt een MTS-opleiding nodig. Daarnaast ben
je in het bezit van een rijbewijs B en een MBV en/of TBV diploma. Je
hebt minimaal 5 jaar ervaring in de branche en bent tussen de 25 en
35 jaar oud. Kennis van CCTV en IP-systemen moet je zeker hebben. En als je woonachtig bent in onze regio, is dat wel zo prettig.

CCTV
security

Ons aanbod

DOOR
HOMAN
BEVEILIGING

Naast een plezierige werkkring met een collegiale en enthousiaste
werksfeer, hebben we je onder meer het volgende te bieden:
Een goed salaris dat boven de CAO Kleinmetaal ligt
Een auto en mobiele telefoon van de zaak
Interessant werk bij een zeer gevarieerde klantenkring

Interesse?

Stuur dan snel je reactie met je motivatie en belangrijke gegevens per e-mail
aan jeroen@homan-beveiliging.nl. Je kunt hem voor informatie ook bellen
op 0297 255 235. Om meer over ons bedrijf te weten te komen, kijk je
op www.homan-beveiliging.nl.
Communicatieweg 9 – 7 | 3641 SG Mijdrecht | T 0297 255 235

www.homan-beveiliging.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!
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