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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 12 februari 2011

• Theijsse & De Jong bij Ruijgrok
Makelaars, Mijdrecht
• Rommelmarkt, De Angstelborgh, Abcoude

Zondag 13 februari 2011

• Jeugddienst: Vet Laaauw!, CGK,
Mijdrecht
• Jeugdcircus Acrobatico, De Vijf Bogen,
Baambrugge
• Zwembadtraining WVA, Meerbad,
Abcoude

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

AJOC Festival kondigt aan: BZB én extra podium
BZB is toegevoegd aan de programmering van het AJOC Festival dat op 10 - 13 juni plaatsvindt. Het Brabantse BZB zal op maandag
13 juni als afsluitende band zorgen voor een groot feest. Omlijst door een stukje absurd theater op het podium, zal deze ‘dwaze’
band nummers als ‘Echte vrienden’ en ‘Koning Pinterman’ spelen. BZB zal de AJOC Festivaltent op zijn kop zetten! Daarnaast liet de
organisatie eerder al weten een aantal verrassende aspecten aan de vertrouwde beleving toe te voegen. Een tipje van de sluier kan
worden opgelicht; het AJOC Festival plaatst dit jaar een extra podium op het festivalterrein, zo is er binnen én buiten live muziek!
Op deze manier wordt minder bekende bands de kans geboden om voor een groot publiek muziek te maken. Speel jij in een band en
zie je het AJOC Festival als een geweldige kans om je band meer bekendheid te geven? Meld je dan via de website aan voor ‘Met je
band bij de festivaltent’. Eerder werd al bekend dat Jan Smit op zondag 12 juni op het podium van het AJOC Festival zal staan. De
kaartverkoop start op zaterdag 16 april. Volg alle ontwikkelingen van het AJOC Festival op www.ajoc.nl.

Brasserie De Waard vanaf 14 februari open
Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

www.perine.nl

goodiebag Aktie
wie niet ziet moet
maar voelen?
hans winter brillen
www.winteroptiek.nl

Jullie
bruiloft verdient
natuurlijk de
mooiste locatie
in de omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Tibor en Sandra van Nie zijn de
nieuwe eigenaren van Brasserie
De Waard in Wilnis. Op dit
moment vindt de finishing touch
plaats en zijn gasten vanaf valentijnsdag welkom.
Tibor en Sandra weten zich verzekerd van de steun van een stel
ervaren mensen in de keuken. Er
is een nieuwe chef-kok aangesteld.
Tibor: “We presenteren een kaart,
waarbij kwaliteit voorop staat. En
uiteraard tegen een redelijke prijs.
Bij de samenstelling en de bereiding
van de gerechten maken we gebruik
van streekproducten.” Naast een
gekwalificeerde ploeg mensen in
de keuken, mogen de gasten ook
rekenen op een vriendelijke en bekwame bediening in het restaurant.
Brasserie De Waard biedt nu plaats
aan zo’n 100 gasten. Daarnaast is
er nog de tuinkamer en wanneer
het mooi weer is, zal het op het

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

buitenterras ook goed toeven zijn.
Nieuw is ook de aperitiefbar in het
restaurant. Tibor benadrukt dat
men bij De Waard ook terecht kan
voor feesten en partijen, vergaderingen en recepties.
Reserveer nu alvast voor het speci-

ale valentijnsmenu of een heerlijk
avond eten op een later tijdstip.
U kunt daarvoor bellen met Tibor
van Nie: 06-51308694.
foto peter bakker

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Doe mee aan onze Valentijn-prijsvraag
en maak kans op een weekend in een
Bilderberg hotel.
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Nog een paar dagen en dan is het weer
Valentijn. Weet u al hoe u de man of vrouw
van uw dromen gaat verrassen? Misschien
wel met een droomweekend. Als u meedoet
aan onze Valentijn-prijsvraag, maakt u zelfs
kans op een gratis droomweekend voor twee!
Wat kunt u winnen?
Met een Opel Astra 1.4 Turbo Sport OPC Line, ter beschikking
gesteld door Van Kouwen Automotive Group, rijdt u naar één van
de 19 Bilderberg hotels in ons land voor een romantisch verblijf,
bestaande uit een welkomstcocktail, een viergangen diner, een
overnachting in een luxe tweepersoonskamer en een heerlijk
Bilderberg ontbijtbuffet.
Wat moet u doen?
Meedoen is simpel: we zijn op zoek naar uw allermooiste liefdesverhalen. De drie mooiste en meest ontroerende verhalen die we
ontvangen worden in deze krant gepubliceerd. De inzender van het
beste verhaal mag bovendien een weekendje met een auto van
Van Kouwen naar een Bilderberg hotel. Mail uw inzending
(maximaal 500 woorden) naar: valentijn@degroenevenen.nl.
U kunt deelnemen tot uiterlijk 14 februari 18.00 uur.
De winnaar wordt bekend gemaakt in onze editie van
vrijdag 18 februari a.s.

DE GROENE
VENEN
Deelname voorwaarden
1. De gewonnen prijzen (auto en hotel)
kunnen worden opgenomen tot 31-122011, met uitzondering van de feestdagen en op basis van beschikbaarheid.
2. Prijswinnaar dient in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs.
3. De prijs is geldig in alle 19 Bilderberg
hotels in Nederland en wordt uitgekeerd
in de vorm van een voucher. Voor enkele
hotels geldt een toeslag van 25-50 euro
per persoon. Deze toeslag maakt geen
deel uit van de gewonnen prijs.
4. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan
derden, worden niet in geld uitgekeerd
en kunnen niet worden ingewisseld voor
andere prijzen.
5. Door deelname aan de prijsvraag kent
de winnaar de organisator het recht toe
naam en foto te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder bijkomende
compensatie.
foto’s: van kouwen automotive group,
bilderberg
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Toch een nieuwe naam voor de gemeente?

Dilemma voor gemeenteraad
Toen vorig jaar duidelijk werd dat de fusie tussen de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude/Baambrugge
door zou gaan, is er een discussie gestart over een mogelijke nieuwe naam voor de nieuwe gemeente. Er
kwam een commissie en een inspraakronde voor de bevolking. Aan de beide gemeenteraden werd een keuze
voorgelegd. Men werd het echter niet eens. Besloten werd de hete aardappel door te schuiven naar de nieuwe raad en voorlopig de naam De Ronde Venen als werktitel aan te houden.

www.weerstationteraar.nl
door piet van buul

Grijs met paar buien
Een hogedrukgebied boven Europa gaat
zich verplaatsen richting Rusland, waardoor een lagedrukgebied bij ons een
paar dagen de dienst gaat uitmaken.
Zaterdag is het zwaarbewolkt en hebben we te maken met buien, de ochtend
begint droog maar vrij snel komen er
buien vanuit het westen binnen. De
temperatuur zal zaterdag zo rond de
9 graden zijn en dat bij een matige
zuidwesten wind.
Zondag is er vrij veel bewolking en
kan er nog een los buitje over trekken,
de temperatuur zal zondag rond de 7
graden zijn, bij een zwakke tot matige
zuidwesten wind.
Maandag is het half tot zwaar bewolkt
en houden we kans op een klein buitje,
de temperatuur zal rond de 7 graden
zijn. De dagen daarna zakt de temperatuur doordat er boven Scandinavië een
hogedrukgebied gaat ontwikkelen.
Hierdoor komen wij in een oostelijke
stroming. Vanaf dinsdag gaat overdag
de temperatuur naar een graad of 5
met in de nachten lichte vorst.
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De vormgeving en inrichting van de
nieuwe gemeente werd voortvarend
ter hand genomen, zodat er op
1 januari 2011 gestart kon worden.
Bij die ferme aanpak werd en passant
ook de naamgeving meegenomen. Er
kwam een nieuw logo en een nieuwe
huisstijl, uitgaande van de naam De
Ronde Venen. Het leek er even op dat
hiermee, in weerwil van de afspraken
van een half jaar geleden, de discussie over een nieuwe naam gesloten
was. Daar blijkt toch niet iedereen
gelukkig mee. Door middel van een
motie van SVAB werd een poging
gedaan de discussie over de naam van
de gemeente weer op de agenda te
krijgen. Tijdens de raadsvergadering
van donderdag 3 februari kwam de
kwestie uitvoerig aan de orde.
Dilemma
Al snel werd duidelijk dat vrijwel
alle fracties het eens waren over de
stelling dat de naamgeving een zaak
van de raad is. Het college mocht er
derhalve niet zomaar van uitgaan dat

Reactie PVV-er Dercksen
René Dercksen, lijsttrekker PVV
tijdens Provinciale Staten verkiezingen, is in krant van vorige
week geïnterviewd. Het nawoord
van hoofdredacteur Rob Isaacs
bij dat artikel ontlokte hem het
volgende commentaar:
“Mijn ouders hadden vrienden die
na de oorlog zijn geëmigreerd naar
Australië. Na 15 jaar konden zij
nog slechts Nederlands spreken
met een zwaar Engels accent en
hun kinderen zijn zelfs niet meer
terug geweest naar Nederland en
spreken slechts een enkel woord
Nederlands. Zij zijn Australiërs!
De tweede generatie Nederlanders in den vreemden zijn geen
Nederlanders meer. Laat staan
de derde en de vierde. Misschien
heeft het geholpen dat de Nederlandse overheid alle nakomelingen
niet automatisch een Nederlands
paspoort verschafte. Noch hield
de Nederlandse overheid direct en
beklemmend toezicht op die gemeenschappen. De Nederlanders in
den vreemde hebben geen gemeenschappen opgericht om Australiërs
uit te nodigen om pindakaas en
drop te komen eten. Nee, zij zijn
de Australische maatschappij ingestapt en zijn Australisch gaan eten
en hebben zich volledig aangepast.
Ze hoefden niet zo nodig hun
Nederlandse cultuur uit te dragen,
want in Australië en niet in Nederland lag namelijk hun toekomst en
die van hun kinderen. Ze zijn dus in
hun nieuwe vaderland opgenomen,
omdat men zich aanpaste. Australië
heeft zich niet aangepast aan de
Nederlanders.”

de naam De Ronde Venen geruisloos
kon worden ingevoerd. Tijdens de inspreekronde kwam een drietal sprekers uitleggen waarom er een nieuwe
naam moet komen. Daarbij werd terug gegaan tot ver in de historie van
deze regio om aan te geven dat de
huidige naam de lading niet dekt. Ook
de redenering dat ‘een nieuw kindje
recht heeft op een nieuwe naam’,
vond gehoor bij een aantal raadsleden. Maar de oplossing van het probleem lijkt niet echt eenvoudig. Een
pleidooi om opnieuw de bevolking om
een uitspraak te vragen ontmoette de
nodige scepsis. Enerzijds omdat dat
al een keer gedaan was en anderzijds
omdat men vreesde dat de kwestie
weinig inwoners bezig houdt. Of zoals
een van de raadsleden meldde: “De
Ronde Venen bestaan al 21 jaar maar
ik woon nog steeds in Mijdrecht. De
post bezorgt niet in De Ronde Venen,
maar in Abcoude, Wilnis of één van
de andere kernen.” Daar tegenover
stonden raadsleden die vooral de
symbolische betekenis van de nieuwe
naam benadrukten. Daarmee kon ook
voorkomen worden dat de indruk zou

ontstaan dat het hier niet om een fusie maar om een annexatie zou gaan.
Wat moet dit kosten?
De raadsleden die geen behoefte
hadden aan een onderzoek naar een
nieuwe naam, brachten als argument
naar voren dat er inmiddels de nodige
kosten waren gemaakt om de naam
De Ronde Venen en het nieuwe logo
overal in te voeren. Opnieuw flinke
kosten maken leek hen in een tijd
van bezuinigingen niet voor de hand
te liggen. De kostendiscussie bleek
uiteindelijk de reddingsboei om een
beslissing nog even uit te stellen.
Besloten werd om eerst uit te gaan
zoeken wat een naamswijziging
moet gaan kosten. Een deel van de
raad hoopt ongetwijfeld hierin het
alibi te vinden om de zaak verder te
laten rusten. Pleitbezorgers van een
nieuwe gemeentenaam zijn echter
van oordeel dat de kosten geen rol
mogen spelen, omdat het om een
principiële kwestie gaat. De knopen
zullen dus later worden doorgehakt.

Initiatiefnemers uit anonimiteit

‘Privacy Westerheulgegevens gewaarborgd’
“Er is geen reden tot bezorgdheid,”
zeggen de initiatiefnemers van
Nieuwbouwvinkeveen.nl in een
verklaring naar aanleiding van een
bericht in een van de Rondeveense
kranten over het project Westerheul IV.
“Nieuwbouwvinkeveen.nl is in het leven geroepen door een aantal lokale
ondernemers waaronder onder andere Makelaardij Witte, Studio 110
en mediapartner A-side media. De
doelstelling van de site was en is om
de belangstellenden te informeren
over al het nieuws omtrent Westerheul IV en een beeld te krijgen van
de wensen en behoeften uit de markt
voor dit project. Op de site heeft altijd
duidelijk gestaan dat het gaat om
informeren en niet om inschrijven
voor een woning.
Gemeente De Ronde Venen heeft
een aantal projectontwikkelaars
geselecteerd die in eerste instantie in
aanmerking komen om in te schrijven
voor dit project. In deze moeilijke
tijden zijn projectontwikkelaars zeer
voorzichtig. Met de informatie die wij
nu hebben, krijgen zij een beeld van
de belangstelling voor het project en
de wensen en behoefte uit de markt.
Een goed voorbeeld is de vraag naar
de voorkeur van de oppervlakte van
een woonkamer. Uit onze gegevens
blijkt dat veel consumenten kiezen
voor woonkamer van 35 tot 50 m2.
Een ontwikkelaar moet dan niet
aankomen met een woonkamer van
25 m2 of hij moet de mogelijkheid
bieden om uit te bouwen, anders
verkoopt het niet.

rené dercksen

Naar aanleiding van een constructief

gesprek met wethouder Lambrechts
hebben wij op haar verzoek nog
duidelijker op de site vermeld dat
het niet gaat om een gemeentelijk
maar particulier initiatief en niet om
inschrijven voor een woning. Op de
vraag waarom wij liever anoniem
wilden blijven zijn meerdere antwoorden. Ten eerste zou bij naamsvermelding het de indruk wekken
dat Makelaardij Witte verkopend
makelaar is, of Studio 110 de architect, terwijl het nog niet zover is. Ten
tweede wilden we een onafhankelijke
site maken zonder enige reclame. En
ten derde wilden wij de consument
informeren omdat op veel voorkomende vragen nu nog geen antwoord
mogelijk is.
Nieuwbouwvinkeveen.nl kent alleen
maar voordelen, de gemeente krijgt
meer belangstelling van ontwikkelaars, de ontwikkelaar weet wat
er speelt en de consument krijgt wat
hij of zij wil. Kortom een nieuwe
positieve benadering van creatieve
ondernemers.
Over de persoonlijke gegevens hoeft
men niet bezorgd te zijn, de Wet op
de Privacy schrijft immers voor wat
wel en niet mag. We zullen dan ook
zeer zorgvuldig met de ingevulde
gegevens omgaan.
Wilt u via ons op de hoogte gehouden
worden van het prachtige nieuwbouwproject Westerheul IV, meldt u
dan aan via ww.nieuwbouwvinkeveen.
nl of volg ons op twitter via @westerheul4. Mocht u zich willen uitschrijven of naar aanleiding van dit bericht
nog vragen hebben dan kan dat via
info@nieuwbouwvinkeveen.nl.”

Luistervink
ABC-tje

Wie op een zonnige dag door
Abcoude loopt, kan er niet
omheen. Twee fraaie kerken, het
doorkijkje op de brug nabij de
Wakende Haan doen historisch
aan. Het gezellige terras van de
Eendracht, persoonlijk geniet ik
daar van. Het is een dorp om trots
op te zijn. Overigens geldt dat
ook voor Baambrugge, waar de
Dorpsstraat de tijden van Ot en
Sien doet herleven. De bewoners
hebben wel wat met hun dorp. Ze
zijn er terecht trots op. Zonder de
rest van De Ronde Venen tekort
te willen doen, mag je ook stellen
dat de bewoners van Abcoude
voor een groot deel bestaan uit
beter-verdieners. Ik loop nog wel
eens voor nood een krantenwijkje
in Abcoude en het valt op dat
de huizen fraai en statig zijn, de
titels die achter de namen van de
bewoners staan vermeld mogen
er ook zijn. Toen ik laatst om tafel
zat met een aantal misnoegde
Abcoudenaren, die hun gram over
de gekozen gemeentelijke naam
proberen te halen, viel me iets op.
Ze hadden nagedacht over de door
hen voorgestelde naam. Ze gingen
terug naar de tijd dat de bisschop
van Utrecht het land Proosdijlanden verdeelde in een aantal
gebieden. Het is geen toeval dat
Abcoude, Mijdrecht, Waverveen
en andere gebieden daarin waren
betrokken. Dat de provincie in
1976 besloot een aantal waterschappen te bundelen onder de
naam Proosdijlanden, is ook geen
toeval. Onder de misnoegden bevindt zich mijn goede vriend, ik zie
hem helaas veel te weinig, Wim.
Typisch een voorbeeld van iemand
die weet waar hij over praat. De
historie van het wel en wee van
zijn dorp kent hij als geen ander.
Samen met zijn medemisnoegden
kaartten ze de kwestie aan bij
de werkgroep die zich over de
naamgeving zou gaan buigen. Nog
voordat deze haar werk kon doen,
hoorde ik al uit welingelichte bron
dat de naam De Ronde Venen zou
blijven bestaan. Of dat nou kostentechnisch terecht of onterecht is,
het is een schoolvoorbeeld van
hoe je nou net niet met Abcoudenaren om zou moeten gaan. Ik
ken geen dorp zo klein dat zoveel
voorzieningen kent als Abcoude.
Zelfs beschikt men over een fraaie
theaterzaal, iets waar we hier
in het Mijdrechtse al jaren over
bekvechten. Zonder resultaat overigens. Al sinds de zeventiger jaren
staat er een kei van een dorpshuis
in Baambrugge. Ook hebben ze
daar een eigen schaatsbaan. Het
zijn dorpen die gedragen worden
door hun inwoners. Wordt er een
plan uitgedacht dat de bewoners
niet past, dan wordt er zo maar
een blik advocaten opengetrokken. De misnoegden zijn, terecht
of onterecht, boos over de manier
waarop ze worden bejegend. Ze
voelen zich niet echt gehoord en
dat is jammer. Ik hoop oprecht dat
we de boosheid kunnen ombuigen
naar positieve energie en gezamenlijk kunnen profiteren van elkaars
plussen en minnen.
		
Luistervink
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Jaarvergadering
De Christenvrouw
De vereniging ‘de Christenvrouw’
afdeling De Ronde Venen, houdt
op donderdag 24 februari a.s
haar jaarvergadering in gebouw
’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk, Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht. Voor
de pauze zijn er de verslagen van
penningmeester en secretaresse.
Na de pauze is er een opfriscursus
theorie. Wilt u dit ook meemaken?
Kom gerust eens vrijblijvend een
keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte
welkom! Aanvang 20.00 uur en
de koffie staat om 19.45 klaar. Inlichtingen: Janneke KranenburgBluemink, tel. 0297-281882

De Ronde Venen

Horizon over Ruth
De Horizon-uitzending van zondag
13 februai en de zondag daarop
horen bij elkaar. De uitzendingen
gaan over de bijbelse figuur Ruth.
Deze uitzendingen worden
gedragen door muziek en bevatten een boodschap voor een ieder.
Horizon wordt uitgezonden van 9
tot 10 uur en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Vinkeveen

Driebandentoernooi
In het driebandentoernooi van
biljartclub D.I.O. en Café de
Merel te Vinkeveen hebben Henny
Hoffmans en Tino van Bemmelen
flink uitgehaald door hun partijen
overtuigend te winnen van Jan
Peters en Wim v.d.Linden die zijn
favorietenrol geen moment waar
kon maken. Ook door naar de
kwartfinales gingen op de valreep
Jan Eijsker, Rob Gels, Willem
Dokter en Bert van Walraven. Op
zondag kwamen daar nog bij Mees
Brouwer en Bertus van Veenendaal. Wim v.d.Linden, Dirk Verdel,
Gijs Rijneveld, Jan Peeters, Rene
Hoogenboom, Gerry Hozken, Jan
van Veen en Cor v.d.Kraats waren
de verliezers in deze eerst ronde,
geplaatst waren al Bram Koning,
Nick v.d. Veerdonk, Paul Huzemeier en Patrick v.d.Meer. We kunnen
nog enkele spelers plaatsen voor
dit driebanden toernooi om de
kampioen van verleden jaar Henk
Doornekamp te verslaan. Opgeven
kan in Café De Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen, tel. 0297263562.

DE GROENE VENEN

Kom naar de High Tea op de Driehuisschool

Lustrumprogramma HV Abcoude van start

Op maandagmiddag 14 februari
aanstaande is er op de Driehuisschool een High Tea vanaf 15.30
uur. Op school kan er dan niet alleen
een kijkje in de klas genomen worden, maar het is dan vooral lekker
snoepen geblazen.
Alle kinderen en groepen van de
Driehuisschool zijn namelijk druk
bezig geweest met het bakken van
cake, taarten en gebakjes. Deze
lekkernijen zullen dan op deze
middag verkocht worden. Elk jaar
in februari heeft de Driehuisschool
namelijk een actiedag. Een dag
dat de kinderen geld ophalen voor
een goed doel. Dit jaar gaat de
opbrengst naar onze overburen:
verzorgingstehuis Gerardus Majella.
Omdat we een goed contact hebben met het verzorgingstehuis en
regelmatig voor knutselen of een

Zaterdag jl. zijn de feestelijkheden rond het 35-jarig bestaan van
Hockey Vereniging Abcoude van
start gegaan met een clinic voor
de E- en F-jeugd. De spelers van
Heren 1 verzorgden een uitdagende
dag, waaraan de jongste leden van
de club met veel enthousiasme deel
namen.
Andere activiteiten die nog op het
lustrumprogramma staan zijn:
Seniorenfeest met veilig (16 april);
D-dag (7 mei); Familietoernooi met
loterij (4 juni) en een C-kamp (18
juni). Thema tijdens alle lustrumactiviteiten is ‘Samen spelen, samen delen’. En om dit nog beter te kunnen
doen zal geprobeerd worden tijdens
de komende maanden 35.000 euro
in te zamelen om de club uit te
breiden met een oefenveld.
Inzamelingsacties die de verschil-

spelletje bij elkaar op bezoek gaan,
vonden we het leuk om zo wat voor
elkaar te betekenen. Een goed doel
dichtbij huis! Zij gaan van de opbrengst bordspelen kopen, speciaal
geschikt voor de bewoners.

lende teams gaan ondernemen
zijn: F (6-8 jarigen): sponsorloop;
E (8-10 jarigen): cakefestijn; D
(10-12 jarigen): ondernemen met
een microkrediet; C (12-14 jarigen):
voorverkoop kaarten en loten; B
(14-16 jarigen): verkoop foto’s van
teams en spelers; A (16-18 jarigen):
verkoop clubshawls; Senioren (18
plussers): veiling en loterij.
Inbreng voor deze veiling en loterij
is overigens van harte welkom op
office@demeyeresearch.com. Alles
bij elkaar belooft het een mooi
en gezellig 7e lustrum te worden.
Inwoners van Abcoude en omstreken, familie en vrienden zijn ook
van harte welkom om een kijkje te
komen nemen tijdens de activiteiten
en zo de sfeer op de club te proeven.
Informatie over het lustrum en de
club is te vinden op www.hvabcoude.nl

‘Golden Drums’ wint 27e talentenjacht VLC
De talentenjacht van het Veenlanden College, dit jaar voor de 27e keer
gehouden, wordt groter en groter. Met 22 optredens van hoog niveau kan
intussen gerust worden gesproken van een professionele activiteit. Ook
dit jaar weer live uitgezonden op Midpoint FM en binnenkort op Midpoint
TV. Had leraar bewegen en sport Otto Hoogendijk ooit kunnen denken
dat dit het gevolg zou zijn van zijn idee?
Met vijf prijzen werden veel deelnemers beloond voor hun tomeloze inzet
en prachtige optreden.
De jury, onder voorzitterschap van
Otto Hoogendijk, vond de Golden
Drums het beste; Samuel Veerhuis en
David van Rijn, beiden gezeten achter
een immense batterij trommels en
andere slaginstrumenten speelden de
sterren van de hemel en de planken
uit de vloer.

zang) en Saar Ariel (basgitaar)
brachten een top prestatie.

De tweede plaats was voor Surfing
Allowed, met het eigen nummer
“Yesterday is history”; Remco
de Jonge (gitaar), Tim ter Laare
(drums), Twan Kruiswijk (gitaar,

Remco Tieman, Judith van Eijk en
Linda van den Aardweg hebben weer
een pracht talentenjacht 2011 op de
planken gebracht.

Twee derde prijzen waren er voor
Buiske Boone en Timon de Graaff en
Daphne Schiele en Quincy Sedney en
de aanmoedigingsprijs ging terecht
naar Esther van Harten.

't Anker nam deel aan Wheel of Energy
Wereldkankerdag werd op Schiphol
extra onder de aandacht gebracht
met het Wheel of Energy, dat tot
doel heeft het belang van onderzoek naar kanker en de behandeling
te benadrukken. De onvermoeibare
initiatiefnemer Richard Bottram
weet iedereen enthousiast te maken
om mee te lopen en zo kwam het

dat een delegatie gasten en vrijwilligers van Inloophuis 't Anker uit
Mijdrecht 'de benen uit het lijf'
liepen in het looprad.
De deelnemers vonden het een hele
leuke ervaring. Wie daar ook aan
mee wil helpen, kan nog tot eind
september terecht op Schiphol.
Kijk ook op: www.wheelofenergy.org.

s'Anders scoort voor Hospitium

Boven: ‘Godfather’ Otto Hoogendijk van de talentenjacht reikt de eerste prijs uit.
Onder: De band Surfing Allowed in actie

Bij de ontvangst ter gelegenheid van
de opening van restaurant s’Anders
in Vinkeveen had eigenaar Sander
Hogendoorn aan de bezoekers i.p.v.
bloemen of cadeaus gevraagd een
donatie te doen ten bate van het
Johannes Hospitium De Ronde Venen
in Wilnis.
Trots kwam hij op dinsdag 1 februari
jl. naar het Hospitium om de directeur,

mw. Anneline Smit, een cheque te
overhandigen met daarop een bedrag
van 1030 euro, de opbrengst van deze
avond. Anneline Smit was hiermee
erg verguld en gaf aan dat dit bedrag
waarschijnlijk besteed zou worden aan
vervanging van enige keukenattributen, een wens van de vrijwillige koks
in het Hospitium. Daarin kon Sander
zich natuurlijk helemaal vinden!
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Scholen in de Wereld
Dit schooljaar zijn de RKBS Driehuis, OBS Molenland en de RKBS
Proostdij gestart met een gezamenlijk project. Als eerste scholen in De
Ronde Venen willen zij een School in
de Wereld worden. Dat betekent dat
ze binnen het thema ‘actief burgerschap en sociale integratie’ zullen
werken aan een aantal doelen die
te maken hebben met het vergroten van tolerantie en respect naar
elkaar toe. De scholen vinden het
belangrijk dat de leerlingen kennismaken met verschillende aspecten
van de samenleving. Ver weg, maar
ook dicht bij huis. Het realiseren van
ontmoeting, contact en communicatie tussen leerlingen met diverse
achtergronden is een eerste stap. Ze
zullen ervaren dat ‘iedereen anders,
maar heel gewoon is’.
De afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 6 met elkaar
uitgewisseld. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag hebben
zij in gemengde groepen workshops

gevolgd. De groepen gingen elke
keer op een andere school aan het
werk. Het thema was ‘WELKOM’.
Op de Proostdij kregen ze een workshop drama, op Molenland deden
ze een knutselopdracht en op de
Driehuis een workshop muziek. De
leerlingen maakten op die manier
nader met elkaar kennis. Er werden
zelfs adressen uitgewisseld om de
kennismaking buiten de school voort
te zetten. Een aantal ouders zorgde
voor de begeleiding van en naar de
scholen. Zij konden op die manier
ook een kijkje nemen op één van de
twee andere scholen. De leerlingen
en de leerkrachten vonden het erg
leuk om op deze manier met elkaar
bezig te zijn en eens een kijkje te
nemen op elkaars school.
School in de Wereld is een project
van Alleato, een adviesbureau voor
sociale vraagstukken uit Utrecht. De
komende jaren zullen meerdere basisscholen in De Ronde Venen door
Alleato begeleid worden om een
School in de Wereld te worden.

Weissensee nieuwe schaatservaring
Na drie Elfstedentochten in Friesland
te hebben volbracht en 16 jaar deelname aan de alternatieve Elfstedentochten in Finland, was Ton Goedemoed uit Wilnis afgelopen week
voor de eerste maal te vinden op de
Weissensee in Oostenrijk. Als schaatsliefhebber heeft hij zich afgelopen
najaar met zijn bedrijf Piton Consultancy verbonden als co-sponsor aan
de schaatsploeg van Husqvarna die
nu als Husqvarna – Piton Consultancy
deel uitmaakt van het grote marathon schaatspeloton dat wekelijks de
strijd aangaat op kunst- en natuurijs
in binnen- en buitenland.
Om de gehele sfeer van het evenement te proeven (met name de start
van de 200 km in het donker met
daarop volgend het in het duister

afleggen van de eerste ronde) heeft
Ton Goedemoed afgelopen vrijdag als
oud marathonrijder 100 kilometer
afgelegd in een tijd van ruim 4 uur.
Daarna was het kaarsje op en stapte
hij met wat lichamelijke ongemakken, maar met een voldaan gevoel uit.
Enthousiast gemaakt door de ambiance van het evenement en
gestimuleerd door de goede resultaten van “zijn” ploeg zal het zeker niet
de laatste keer zijn dat Ton Goedemoed op de Weissensee te vinden
is. Mogelijk krijgt dan de afgelegde
100 kilometer, bedoeld om de sfeer
van het evenement te proeven, dan
een vervolg met het rijden van de
alternatieve Elfstedentocht van 200
kilometer.

Theijssen & de Jong Hoveniers
te gast bij Ruijgrok Makelaars
Voor iedereen die al een beetje
lentekriebels begint te krijgen en
de tuin wil gaan voorbereiden op
het komende seizoen, is komende
zaterdag 12 februari Theijssen en
De Jong Hoveniers bij Ruijgrok
Makelaars te gast.
Zij geven deze dag gratis advies
over de inrichting van uw tuin.
Heeft u vragen over het regulier
onderhoud van uw tuin of denkt u
aan een geheel nieuw ontwerp, u
kunt deze vragen voorleggen aan
Theijssen en De Jong Hoveniers uit
De Kwakel.
Theijssen en De Jong is een jong
en enthousiast bedrijf. Enige tijd

geleden zijn Rens en Jelle afgestudeerd aan de Hoveniersopleiding.
Zij richten zich o.a. op bestrating,
grondwerk, houtwerk, vijvers,
verlichting, transport, snoeien, aanplanten, rooien, gazon, bemesten
en maaien. De wensen van de klant
staan daarbij hoog in het vaandel.
Zaterdag tussen 10:00 – 13:00 uur
bent u van harte welkom op het
kantoor van Ruijgrok Makelaars
aan het Hofland 19 te Mijdrecht.
U kunt natuurlijk altijd even bellen
voor een afspraak. Ons telefoonnummer is 0297-283375 (Ruijgrok
Makelaars). Wij zien u graag
aanstaande zaterdag!

Jeugdraad Protestantse Gemeente opent Jeugdhonk Place2B
Zondagochtend 6 februari kon na
maanden van uitdenken, afbreken,
timmeren, schilderen, installeren,
schoonmaken en gezellig inrichten
eindelijk de nieuwe vaste plek voor
de jeugd worden getoond aan de
alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. De
Jeugdraad van de Protestantse
Gemeente Mijdrecht mag trots
zijn! Het Jeugdhonk is een mooie
ruimte geworden en doordat ook diverse jongeren er zich mee hebben
bemoeid, helemaal zoals de jeugd
het graag wil hebben. Kortom, ze

kunnen weer een tijdje vooruit.
Naast vaste activiteiten als Jeugdkerk, Hemels Gelag, Bijbel Basics
en Provider kunnen nu ook nieuwe
activiteiten worden ontwikkeld.
Uiteindelijk zal het Jeugdhonk
echt een plek moeten worden om
te zijn; een ‘place to be’. Oftewel
PLACE2B! Dit is dan ook gelijk de
nieuwe naam voor het Jeugdhonk.
De naam werd bedacht door Wim
en Carla den Boer. Dank daarvoor.
De jeugdraad is aan veel mensen
dank verschuldigd die op welke manier dan ook hun steentje hebben

bijgedragen om Place2B! te plek
te maken om te kunnen vertoeven.
Zonder hun inzet was het nooit zo
mooi geworden als het nu is.

Kort Nieuws
Baambrugge

Jeugdcircus
Acrobatico
in De Vijf Bogen
Op zondag 13 februari a.s. presenteert het Jeugdcircus Acrobatico
haar nieuwe Circustheatershow
Oscarion in Dorpshuis De Vijf Bogen
te Baambrugge.
Dertig artiesten tussen de 6 en 18
jaar brengen met hun veelzijdige
circustalenten en aanstekelijk
enthousiasme, natuurlijk in schitterende kostuums, een daverende en
onvergetelijke muzikale Jeugdcircusvoorstelling op hoog niveau.
Met deze geheel nieuwe show viert
Acrobatico haar 25-jarig bestaan.
Een leuk verhaal, hilarisch, ontroerend en adembenemend samenspel
en tot slot een piste vol dansende
Acrobaticokids. Zie ook www.
acrobatico.nl.
Kaarten reserveren bij Frits
Benacchio via telefoonnummer:
06-51609452. Zaal open 14.00
uur; aanvang voorstelling 14.30 uur.
Entree 6 euro. Let op uw schoeisel:
gymzaal! Info: www.devijfbogen.nl

Abcoude

Rommelmarkt bij
stichting Tympaan
Op zaterdag 12 februari is er een
rommelmarkt in ontmoetingscentrum “De Angstelborgh” in
Abcoude. U kunt hier terecht voor
leuke tweedehands spullen voor
weinig geld. Wie weet vindt u er wel
een oude Van Gogh tussen! Kleding,
huisraad, boeken speelgoed: voor
elk wat wils. De markt is geopend
van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang
is gratis. Adres: Angstelborgh Dorpszicht 22. Bereikbaar met bus 126
(halte Dr van Doornplein).

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 18 februari is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 uur starten met kaarten.
We spelen vier maal zestien giffies, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze
avond een grote tombola.
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DE WEEK IN BEELD

Mijdrecht is een winkel rijker. Op zaterdag 5 februari heeft BLOOM & Living haar deuren groots geopend op Helmstraat 54 A te Mijdrecht. Onder het genot van een hapje
en een drankje konden klanten kennis maken met dit gezellige winkeltje met haar
mooie bloemen en luxe woonaccessoires. Voor Peggy Oosterveld, bloemiste in hart
en nieren, en Linda Voorbij, die ruim zes jaar in een woonwinkel heeft gewerkt, gaat
een droom in vervulling. Voor mooie boeketten, bruids- en rouwwerk en luxe woonaccessoires zijn klanten bij BLOOM & Living aan het juiste adres. Neem een kijkje!

Op woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. In de provincie Utrecht is de
ChristenUnie daarom op campagnetour in een klassieke Amerikaanse schoolbus. Motto daarbij is ‘Uit
overtuiging. ChristenUnie’. Zaterdag jl. bezocht de ChristenUnie Mijdrecht. Ondanks de frisse wind was er
sprake van een warm onthaal door lokale leden. Samen met provinciale kandidaten trokken zij door het
centrum van Mijdrecht en werd er even geposeerd bij de opvallende campagnebus.

Afgelopen zaterdag werden de jongens van Hertha E6 spreekwoordelijk in het zonnetje gezet. De mannen zijn namelijk geheel verdiend winterkampioen geworden!
Met een bos bloemen op de foto, en lekker naar binnen waar Herhta ervoor zorgde
dat er een heerlijk bakje patat voor ze klaar stond. Met wat versterking binnen het
team en voortaan E5 als naam gaan de jongens voor de beker aan het eind van het
seizoen.
CDA-kandidaat Ria de Korte-Verhoef uit Baambrugge ontving 5 februari CDAkandidaten voor de Provinciale Staten en boeren voor een werkbezoek in Wilnis.
Wethouder Ingrid Lambregts en de stedenbouwkundige van de gemeente De Ronde
Venen brachten kandidaten en boeren op de hoogte van deze sterke "CDA" gemeente en hoe samengewerkt kan worden met de Provincie. Nico de Dood (raadslid
en bestuurslid waterschap en veehouder) nam de kandidaten mee in de complexiteit van het waterbeheer en veiligheid. Ben Versteegh (voorzitter LTO Noord West
Utrecht) liet zien waar agrariërs tegenwoordig mee te maken hebben en dat zij
prima beheerders zijn van onze mooie natuur. Dirco te Voortwis, een duurzaam en
modern agrarisch ondernemer, vertelde over zijn bijzondere combinatie van zorg(boerderij) en modern ondernemersschap. De kandidaten konden ook voor het eerst
kennis maken met het begrip de ‘koeientuin’, een buitengewoon moderne stal. Een
bijzonder interessant bezoek, dat de warme gevoelens die het CDA heeft voor dit
gebied wederom versterkt hebben.

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

DE GROENE VENEN

Kookcursus voor tieners in JC Allround
In deze kookcursus voor tieners
leer je in 7 lessen alle basisvaardigheden die je nodig hebt om
een heerlijke maaltijd op tafel te
toveren. In elk van de lessen staat
steeds een land centraal. In de
eerste les maken we bijvoorbeeld
recepten uit Nederland en de
tweede les staat in het teken van
Italië. De zevende les is een hele
speciale les, want tijdens deze les
gaan we laten zien wat we allemaal

geleerd hebben. Daarom mag je
drie mensen uitnodigen voor een
geheel verzorgd diner!! En als je de
cursus goed hebt gedaan, ontvang je
aan het eind een diploma!
Lokatie:
Jongerencentrum Allround Rondweg 1a Mijdrecht, 7 lessen vanaf 2
maart a.s., lesgeld 60 euro totaal.

Thema van Jeugddienst: Vet Laaauw!

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

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

De middagdienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk is zondag 13
februari gericht op jongeren vanaf
twaalf jaar.
Jongeren hebben hebben hun eigen
taalgebruik met daarbij allerlei
trendy termen: Relaxed! Te ziek!
Chill! Vet! etc. Soms is iets zelfs
vet laaauw! Dit betekent dat iets
heel cool, gaaf of vet is. Eigenlijk ‘te gek’. In dit winterseizoen
wordt er in de jeugddiensten in 'de
Wegwijzer' aan de hand van het
hoofdthema: “The Real Thing”
stilgestaan bij een aantal van deze
kreten en ook wordt er bekeken of
er in de Bijbel een link is met deze
woorden.
De derde jeugddienst van dit
seizoen zal plaatsvinden op zondag
13 februari en het thema van
deze dienst is “Vet Laaauw!”.
Het bijbelgedeelte dat dan aan de
orde komt, staat in Openbaring 3,
waar het gaat over de brief aan de
gemeente van Laodicea, een stad

in Turkije. De gemeente wordt hier
niet koud en niet heet genoemd,
maar lauw. Wat heeft dit ons te
zeggen? De dienst begint om 17.00
uur en wordt door dominee Arnout
Weststrate geleid. De predikant
kiest de woorden in zijn preek altijd
zodanig, dat het voor iedereen
begrijpelijk is, ook voor hen die niet
gewend zijn om een kerkdienst te
bezoeken.
Na afloop van de dienst staat op
het programma om met de jongeren gezellig te gaan gourmetten
in verenigingsgebouw 't Kruispunt.
Hiervoor is van tevoren aanmelding per email (gdkroese@planet.
nl) gewenst. Iedereen is van harte
welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Koningin
Julianalaan 22, zowel voor de
dienst als het gourmetten na afloop.
Voor meer informatie: bel met ds.
Weststrate op 0297 – 274847.
Bezoek ook eens de website van de
kerk: www.cgkmijdrecht.nl

20 februari: Eucharistieviering in Mijdrechtse Veenhartkerk IVN-Winternatuurwandeling op golfpark Wilnis
Onlangs is er een werkgroep opgezet die zich als doel heeft gesteld in Mijdrecht Eucharistievieringen te
organiseren waarin oud-katholieke priesters voorgaan. De werkgroep heeft de naam “Katholiek Alternatief
De Ronde Venen”meegekregen. De werkgroep richt zich op zoekenden vanuit allerlei richtingen. Je hoeft
dus niet Katholiek te zijn om de diensten mee te beleven.
door paul bosman

Wim de Boer, emeritus pastoor uit
Velserbroek, gaat de vieringen voorlopig leiden. Als bij toeval ontmoette
hij vorig jaar een aantal mensen uit
De Ronde Venen die een viering in
Aalsmeer bezochten. Een koor uit
Mijdrecht zong die dienst en daardoor was het niet vreemd dat ook
Rondeveners naar Aalsmeer waren
getogen. Gaandeweg de gesprekken
bleek, dat een flink aantal kerkelijk
meelevenden de zondagse bank
mijden. Veelal is het zo dat men zich
niet meer kan vinden in de kerken
die men vaak jaren heeft bezocht.
Jammer, vindt Wim, die verder van
mening is dat mensen zich graag met
gelijkdenkenden willen verenigen.
“Wij vormen een geloofsgemeenschap die een duidelijke openheid van
bestuur kent. Het kiezen van een bis-

Oproep:
korfballers gezocht
Het recreantenteam van KV
Atlantis is op zoek naar nieuwe
dames en heren die graag op een
leuke en gezellige manier sportief
bezig willen zijn. Korfbal is bij

schop vindt bijvoorbeeld plaats na het
raadplegen van geestelijken en representanten van het vacante bisdom. De
kern van het Christelijk geloof, het
‘Credo’ is iets wat met vast houdt. Dit
heeft immers alle tijden Christenen
verenigd. Maar de OKK wil in dialoog
gaan met de vragen, problemen en eisen van de hedendaagse samenleving
en is zo vernieuwend bezig.”
Na een aantal plezierige gesprekken
met voorganger Gerbrand Heek van
de Veenhartkerk werd de kerkdeur
wijd open gezet voor dit nieuwe initiatief. “We hebben allen het gevoel
welkom te zijn in een kerk die je
als Protestants mag aanmerken. De
warmte die we van dit kerkbestuur
mochten ontvangen, ervaren wij als
bijzonder en als prima uitgangspunt
om onze plannen te verwezenlijken.

uitstek een spel dat een combinatie
maakt tussen snelheid, behendigheid en vooral ook gezelligheid
waardoor deze sport voor personen
van jong tot oud heel leuk is om te
beoefenen. Kom gerust eens langs
bij KV Atlantis voor informatie, of
zelfs een aantal proeflessen. Indien
u al tijden denkt: ik wil graag iets

Voor alle duidelijkheid, wij huren dus
de kerk en staan dus volledig los van
de vrijgemaakte diensten.”
Wim de Boer: “De groep mensen die
we graag willen bereiken, is die van
de thuisblijvers. Mensen die zich om
wat voor reden dan ook niet meer
in het bestaande kunnen vinden,
heten we van harte welkom. Juist in
een tijd als deze, waarin de mensen
van alles op zich af zien komen en
behoefte hebben aan vaste ijkpunten,
is het van belang dat die ijkpunten er
inderdaad ook zijn. De afgelopen tijd
zijn er enquêtes gehouden die de behoefte aan dit nieuwe initiatief meer
dan duidelijk maken. U bent welkom
op 20 februari a.s. 16.00 uur in de
Veenhartkerk Grutto Mijdrecht.”

gaan doen aan sport, maar ik zoek
niet direct een zeer competitieve
sport maar vooral een waar ik in
een gezellige omgeving sportief
bezig kan zijn, dan is dit een sport
die bij uitstek voor u geschikt zal
zijn. We heten u van harte welkom, dus graag tot ziens!
www.kvatlantis.nl

Ook in de winter kun je met stevig
schoeisel en warme kleding genieten van de natuur. Met een winternatuurwandeling van het IVN op de
derde zaterdag van de maand kom
je steeds weer op mooie plekken.
Aan de wandeling is een thema
verbonden, gericht op een bepaald
aspect in de natuur, dat tijdens de
wandeling speciaal aandacht krijgt.
Het zijn altijd mooie routes en met
vogelaars en plantenkenners in het
gezelschap valt er altijd veel te
zien.
Voor de winterwandeling verzamelen we op de parkeerplaats van de
begraafplaats in Wilnis aan de Joh.
Enschedeweg en om 10.00 uur vertrekken we naar het startpunt van
de wandeling. Soms gaan we nog
een stukje met de auto. Omstreeks
12.30 uur zijn we weer terug. Er

zijn geen kosten aan de wandeling
verbonden en aanmelden is ook niet
nodig.
In overleg met golfpark Wilnis is
voor zaterdag 19 februari wel een
heel bijzondere wandeling gepland.
We mogen dan als onderdeel van de
winternatuurwandeling over de uitbreiding van het golfpark wandelen.
Dan kunnen we over de glooiingen
van de fairways de kerktorens van
de omringende dorpen zien. We
zullen ervaren dat de polder niet
meer zo laag en vlak is. Ook zal er
aandacht zijn voor de ontwikkeling
van de bovenlanden en het natuurbouwprojekt St. De Bovenlanden.
Winternatuurwandelingvan het
IVN: zaterdag 19 februari, 10.00
uur vanaf begraafplaats Wilnis.
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Computercursus voor senioren in De Hoef
Dorpscomité De Hoef en Stichting de Springbok organiseren in samenwerking met de helpdesk EHBPC een computercursus voor senioren.
In een viertal kleinschalige groepsbijeenkomsten worden de deelnemers in een paar overzichtelijke stappen thuisgemaakt in het gebruik
van hun PC, laptop of touchpad.
De cursus behelst een viertal
bijeenkomsten in kleine groepjes,
start eind februari t/m maart 2011,
kent verschillende instapniveaus
en biedt ruimte voor individuele
thuisbegeleiding. De cursus is zo
opgezet dat het voor iedereen goed
te volgen is. Naar aanleiding van de
groepsbijeenkomsten worden er nog
een of twee individuele afspraken
gemaakt voor bij de deelnemers
thuis. Zo komen de cursisten snel op

het niveau waarop goed en comfortabel met de eigen PC of laptop
overweg kan worden gegaan. Na
afloop van de cursus wordt er
nog een individueel werkplan
gemaakt op persoonlijke basis.
Cursusmateriaal is inbegrepen.
Prijs: € 50,00.
Voor meer informatie en/of uw
inschrijving neemt u contact op met
Ron van Vliet, tel. 06–25592274.
Zie ook www.ehbpc.nl

Erny is back, and the journey continues by Lutz!
Bij Lutz Fashion hebben we de terugkeer van Erny van Reijmersdal en zijn nieuwe collectie met open armen
ontvangen en trots brengen wij u het nieuws dat Erny en Lutz de handen ineen slaan voor een fantastische
aftrap van zijn nieuwe collectie, voorjaar 2011.
Na een turbulent jaar is ontwerper
Erny van Reijmersdal weer helemaal terug van weggeweest. Hij
presenteert een overzichtelijke,
‘typisch Erny’ collectie met koloniaal getinte, historische ontwerpen
in combinatie met hedendaagse,
ingetogen en business wear. Veel
wit gemixt met ecru en daarbij een
palet aan hortensiablauwe tinten.
Na een jaar van afwezigheid, zijn
Erny en zijn team er weer helemaal
klaar voor en introduceren ze ook
het nieuwe label ‘Washed by Erny
van Reijmersdal’. Dit is het casual
label van Erny met veel verwassen,
klassieke en traditionele kledingstukken met een moderne inslag.
Jeansjackjes, ongevoerde blazers,
van ‘Indiana Jones’ safarirokken tot
leatherlook jackets.
Erny van Reijmersdal en Lutz:
een unieke combinatie
De mix van stijlvol en creatief, te
vertalen naar draagbaarheid en
comfort; dat is Lutz Fashion en ook
typisch Erny van Reijmersdal.

Swingend bij themaviering TIJD

Op de vraag of hij bij Lutz zijn
première feestelijk wilde vieren,
hoefde hij niet lang na te denken.
Resultaat is dat Erny en zijn team

dinsdagavond
15 februari
vanaf 19.00
uur bij Lutz
in de winkel
aanwezig zijn
om u alles te
vertellen over
zijn nieuwe collectie. Laat uw
nieuwe Ernyoutfit door hem
persoonlijk
afstylen.
Om 9.00 uur ‘s
ochtends openen wij onze
deuren en bent
u van harte
welkom om zijn
nieuwe collectie te bekijken.
En Lutz is Lutz
niet als we er
deze dag geen
groot feest van
maken. We hopen dat u net zo verheugd bent over de comeback van
Erny als dat wij dat zijn. Om het
feest compleet te maken is chef-kok
David Hague de hele dag aanwezig
om u te verrassen met zijn culinaire
versnaperingen.

Tot dinsdag 15 februari!
Lutz Fashion m/v
Herenweg 43-45
3645 DE Vinkeveen

www.lutz.nl

Zaterdagavond 5 februari kwamen er swingende geluiden uit de Hoefse
kerk. Een groep jongeren tussen de 11 en 18 jaar hadden een themaviering over TIJD gemaakt. Zij kozen voor eigentijdse liederen, die met
zorg op hun inhoudelijke tekst en sfeer uitgezocht waren. Deze liedjes
werden afgewisseld met begrijpelijke, inspirerende teksten die door de
jeugd zijn voorgedragen.
Alle teksten zijn door de techniekcommissie op een PowerPoint
verwerkt, afgewisseld met grappige
en sfeervolle plaatjes. Iedereen was
welkom om actief mee te lezen,
zingen en swingen.
De voorbereidingen waren op zich
al een feest, maar de uitvoering
afgelopen zaterdag bevestigde waar
een kleine gemeenschap groot in
kan zijn. Na een wat afwachtende
start, groeide het koor tot een
dertigtal leden, tieners en oudere
jongeren, uit meerdere parochies
en deze werden ondersteund door
een begeleiding van keyboard en
saxofoon. De kerk was goed gevuld
en je voelde de saamhorigheid
en het positieve, blije gevoel. Na
afloop was er een collecte voor
stichting Heppie (www.heppie.nl).

Zij organiseren vakantiekampen
voor kinderen die om een bepaalde
reden niet 'gewoon' op vakantie
kunnen. En alle aanwezigen werden
uitgenodigd voor cola en chips of
koffie met een koekje. Jong en oud
schoven aan.
Vooraf aan dit geheel werden de
jongeren getrakteerd op een 'buffet'
van opa's kippensoep, fruitspiesjes,
snacks en ijs toe. Alles verzorgd
door een drietal jonge meiden.
Kortom een geslaagd geheel.
Op 26 juni vieren wij een jubileum
van de gezinsviering werkgroep en
het jeugdkoor. Samen met de 'jeugd
van toen' willen wij een soortgelijk
project gaan opstarten. Dus wie het
deze keer helaas heeft moeten missen, noteer vast in uw agenda 26
juni 10.30 uur in de Antoniuskerk in
De Hoef.

beestenboel
Teckel Lodewijk en de Pruikentijd

L

odewijk, een ruwharige teckel
van een jaar of 10 loopt kwispelend de spreekkamer binnen, gevold
door Mevrouw Jansen, zijn chique
uitgedoste eigenaresse. Mevrouw
Jansen wordt op haar beurt weer
gevolgd door een enorme wolk
parfum. Een goede middag!
Lodewijk komt voor zijn jaarlijkse
vaccinatie en dat wordt voorafgegaan door een algemeen onderzoek.

Op het eerste gezicht ziet Lodewijk er prima uit, hij is attent,
nieuwsgierig, mooi op gewicht en
zit ook letterlijk goed in z’n vel.

karakter. De charme van de teckel
zit hem in zijn selectieve ongehoorzaamheid, oftewel Lodewijk
gaat hardnekkig zijn eigen gang.

“Zijn er nog bijzonderheden?” is
de vraag.
“Nou nee, het gaat uitstekend met
Lodewijk, hij luistert alleen nog
steeds niet helemaal goed.”
Hoewel er tegenwoordig op iedere
kliniek veel kennis over gedragsproblematiek aanwezig is, is het
niet nodig deze te raadplegen. Het
grote voordeel van een rashond
is de voorspelbaarheid van het

Lodewijk wordt inmiddels nader
bekeken, afgetast en beluisterd
en lijkt inderdaad vlot door zijn
keuring heen te komen. Totdat zijn
bek geopend wordt. Een enorme
stank en een aanzicht van brokken
tandsteen zijn het gevolg. Hoe
is het mogelijk denk je, Mevouw
Jansen in gedachte of...de geschiedenis herhaalt zich, methode
Lodewijk de 14e.

Inmiddels is het gebit van Lodewijk de teckel prachtig gereinigd
(en gesaneerd) en gaat hij met
een stralend witte lach door het
leven, ongehoorzaam te wezen.
Meer informatie? Vraag uw dierenarts en kijk op:

www.gebitscontrole.nl

Hans Walder
Dierenartsen Amstel, Vecht &
Venen

www.dkavv.nl
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De Tra: nieuwe basisschool voor
Montessori onderwijs
Na de zomer start een nieuw soort basisschool, geïnspireerd door het gedachtegoed van Maria Montessori.
De Tra, weliswaar gevestigd in Uithoorn, maar ook kinderen uit De Ronde Venen zijn er straks welkom.
Morgenmiddag, zaterdag 12 februari, is er een informatiemiddag voor belangstellende ouders en kinderen.
Die vindt plaats in Buurthuis Ponderosa in Uithoorn.

Volendam is beroemd om de Dijk, de ontmoetingsplaats waar de dorpsroddels
worden besproken.

Waarom in een buurthuis en niet in de school
zelf? “We horen pas over enkele weken van de
gemeente Uithoorn in welk pand we gevestigd
worden. Het wordt ofwel het schoolgebouw
van het voormalig speciale onderwijs, of we
kunnen intrekken bij de nieuwe brede school.
We vinden het echter belangrijk om nu al met
de informatiebijeenkomsten te starten. Vandaar dat men ons morgen in Ponderosa treft”,
aldus oprichter/initiatiefnemer en directeur
Addy Vork van De Tra. Na ruim tweeënhalf
jaar plannen maken, vergunningen aanvragen
en goedkeuringsprocessen afwachten, is het
eindelijk zover dat De Tra van start gaat. “Na
de zomervakantie, in augustus aanstaande,
kunnen de eerste kinderen bij ons terecht
voor onderwijs dat is geïnspireerd door Maria
Montessori.”
De kern van de Montessori methode wordt
meestal samengevat in de uitspraak: 'Help mij
het zelf te doen'; alle opvoeding is in
principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat
een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang
tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften
van een kind op een gegeven moment zijn en
daarop inspelen, door de juiste omgeving en
materialen te bieden. Addy Vork: “Op onze
website www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl vindt
men alles over onze nieuwe school. Ouders en
kinderen zijn van harte welkom om persoonlijk
met ons en het team kennis te komen maken
op de informatiemiddag.” Die wordt gehouden
op zaterdag 12 februari van 14.00 tot 17.00
in Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27,
Uithoorn.

“Ooitje heeft een belangrijke taak om dat allemaal aan te zien en aan te
horen. De voorstelling is inderdaad een soort een theatrale kijk op de Dijk.
Een musical over het fenomeen Volendam.”

Abcoude

Extra stedeninkoop
Globe Reisburo
voor Valentijnsdag

Op zondag 20 februari om 15.00
uur organiseert de KSAB Abcoude
Concerten weer een concert in de
Dorpskerk van Abcoude. Het succesvolle Ensemble LUMAKA speelt
sinds 2007 in de huidige samenstelling en bestaat uit een harpist,
fluitist, violist, altviolist en cellist.
Vaak speelt het ensemble fraaie
Franse muziek uit het begin van de
twintigste eeuw. In Abcoude spelen
de musici werk van Maurice Ravel,
Albert Roussel en Joseph Jongen.
Ook nieuw werk staat op hun
programma. Het is bijzonder dat zij
in Abcoude een première uitvoeren.
Het fraaie stuk ‘Sporen’ van de hedendaagse componist René Samson
wordt gespeeld. De KSAB vindt het
eervol dat de première tijdens dit
concert plaats vindt en dat de componist bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig zal zijn! Het zal een
feestelijke tint aan het concert met
het mooie programma geven!
Na afloop van het concert is er
gelegenheid om met een glas wijn
na te praten.

Globe Reisburo lanceert een
10-daagse Valentijnscampagne
met spectaculaire aanbiedingen
naar een groot aantal romantische
steden. De kortingen op het veelal
extra ingekochte aanbod uit het
Oad-assortiment lopen op tot meer
dan € 150 p.p.

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.

Palingsound in het theater

‘Een musical over het fenomeen Volendam’
De Palingsound ontstond eind jaren zestig, toen de managers van The
Cats paling uitdeelden aan de diskjockeys van Veronica om de groepen
en artiesten uit Volendam meer op de radio gedraaid te krijgen. DJ Joost
den Draaijer bedacht hierna de term. Het is nog steeds synoniem voor de
populaire muziek uit het vissersdorp. Ereloge sprak met Jasper Kerkhof
(eerder te zien in Chess, Love Me Tender en Sunset Boulevard), die de rol
van Simon vertolkt.

‘Een grappig en aanstekelijk verhaal, met een lach en een traan’, stond in het
persbericht.
“Het is een vrolijke musical, met een enigszins dramatische verhaallijn.
Liefdesperikelen zorgen voor de lach en de traan, wel met een vette
knipoog. Het verhaal begint dat Ooitje (rol van Metta Gramberg), een
oude Volendamse vissersvrouw, met een nuchtere en chagrijnige blik naar
Volendam kijkt hoe het nu is, hoe de mensen zich gedragen en dat het
vroeger beter was.”

In de voorstelling zitten ijzersterke hits uit de Palingsound geschiedenis, van BZN
tot Jan Smit.
“De liedjes versterken de scènes en zijn een illustratie voor het verhaal.
De herkenbaarheid van de hits is mede de kracht van de voorstelling. Ik
was van te voren niet echt op de hoogte van de Volendamse muziek, maar
ik heb het nu beter leren kennen en waarderen. Het publiek bestaat uit
The Cats, maar ook de Nick & Simon generatie. Al deze generaties komen
ook aanbod in het verhaal.”

De Volendamse toneelvereniging Ons Pogen heeft de cast geleerd om met een
Volendams accent te praten.
“We hebben les gehad van Cees Kwakman, we proberen dat zo goed
mogelijk na te doen. Het versterkt onze rollen en zorgt voor een band en
de sfeer met het Volendamse.”

Jouw rol Simon is de grote jeugdliefde van Mary (rol van Maaike Widders-hoven).
“Hij was ooit een voetbaltalent en de hunk van het dorp, maar is door het
gebruik van drank en cocaïne aan lager wal geraakt. Als Mary na 20 jaar
terugkomt in Volendam, zorgt dat weer voor oude gevoelens. Simon is
niet echt een held, maar iemand met frustraties. Ik mag een aantal mooie
scènes spelen en liedjes zingen.”

Volendam de musical is op 26 februari te zien in Schouwburg Amstelveen
www.schouwburgamstelveen.nl en www.volendamdemusical.nl
foto roy beusker

Ensemble Lumaka
in Dorpskerk

Kaartverkoop à € 15.00 (donateurs
€ 12.50) tot zaterdag 19 februari
bij Drogisterij Van der Geest, Hoogstaat 30 of tot 17.00 uur bij Boekhandel Sprey in de Brugstraat 1-5
te Abcoude. Bovendien via

www.abcoudeconcerten.nl.
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Ruim aanbod Europese topsteden
Het betreft sterk afgeprijsd
aanbod naar de steden Madrid,
Praag, Lissabon, Istanbul, Berlijn,
Parijs, Venetië, Wenen en enkele
steden in België. Reizigers hebben
de keuze uit zowel eigen vervoersals vliegreizen.
Maak een boeking en ontvang ook
een gratis attentie
Bovendien ontvangt de vakantieganger bij het maken van een
boeking een presentje in de vorm
van een persoonlijke enveloppe
met daarin een te personaliseren
gift-cheque en kortingsvouchers
van enkele partners van Globe
Reisburo zoals Albelli, Ami kappers en de Zwaluwhoeve.
Kortom: het ideale Valentijnscadeau boek je bij Globe Reisburo!
De actie wordt ondersteund door
een landelijke reclamecampagne.

Dinsdag uitzending
Westbroek! in Mijdrecht
Henk Westbroek was op bezoek
in Mijdrecht voor zijn programma
Westbroek! op RTV Utrecht Op
dinsdag 15 februari is het programma vanaf 13.30 uur elk uur
te zien bij de regionale omroep.
Henk ging onder andere op bezoek
bij Anouk Hoogendijk en PetersHotnews. Anouk zal vertellen hoe zij
van jongs af aan al ambitie had om
te voetballen en inmiddels bij FC
Utrecht en het Nederlands Elftal
speelt.
Bij PetersHotnews stonden onder
andere de coniferenbranden centraal. Ook ging hij langs bij de knutselclub Kinderen Helpen Kinderen
en interviewde daar Paulien van
der Veen over het 20 jarig bestaan.
Zet dus 15 februari om 13.30 uur in
je agenda.
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Monique van Oostveen zet zich in voor A Sister’s Hope

“Bij de zoektocht naar sponsors word ik steeds creatiever”
Aanstaande zondag 13 februari
wordt Monique van Oostveen
veertig en ze weet precies wat
ze als cadeau wil: geld. Niet voor
haarzelf, maar voor de organisatie A Sister’s Hope. Op 8 en 9
oktober 2011 steunt ze de strijd
tegen borstkanker door mee te
doen met een tweedaagse wandeling van 60 kilometer. Om aan de
wandeling deel te mogen nemen,
moet ze voor minimaal € 1.500,gesponsord worden. Monique:
“Het is een pittige wandeling en
het verplichte sponsorgeld is ook
een aardig bedrag, maar ik zet me
hier graag voor in.”
door valérie smabrink sanderink
foto patrick hesse

Het is niet de eerste keer dat Monique aan deze actie meedoet. Ze
vertelt: “Zo’n vier jaar geleden werd
ik voor het eerst met de stichting geconfronteerd. Ik loop graag mee met
wandeltochten zoals de Vierdaagse in
Nijmegen of de Egmond Wandel Marathon. Toen ik in 2008 in Egmond
liep, stond A Sister’s Hope daar met
een stand. Ik kreeg een roze flyer
met een oproep om mee te wandelen
voor deze stichting. Uit nieuwsgierigheid besloot ik thuis de website te
bekijken. Ik heb naar mijn weten
zelf geen kennis of familielid die
borstkanker heeft, maar toch voelde
ik me geroepen om deze stichting te
steunen. Nu strijd ik al vier jaar mee.
Het eerste jaar als wandelaar, daarna
twee jaar als crewlid en nu weer als
wandelaar. Als crewlid verzorgde ik
samen met mijn vriend de op- en afbouw van de partytenten bij pitstops.
Dat was ook dankbaar werk, maar
dit jaar wordt de tocht voor de vijfde
keer gehouden. Bij zo’n lustrum
wandel ik liever weer mee.”
Ontlading
De wandeltocht start in Amersfoort.
Monique: “De eerste dag lopen de
deelnemers van Amersfoort naar
Weesp. Daar worden we na afloop
verwend met massages door fysiotherapeuten die dit belangeloos doen en
een lekker buffet dat ook door vrijwilligers wordt verzorgd. Mensen die
niet uit de regio komen, kunnen hier
ook kamperen. De volgende ochtend
gaan we ontbijten en houden we een
warming up. Daarna wandelen we
via Abcoude en Amstelveen naar Vakzuid in Amsterdam. Bij elke wande-

laar die de finish bereikt, wordt weer
gejuicht door vrienden, familieleden
en deelnemers die al ‘binnen’ zijn.
Zelf sta ik ook altijd fanatiek mee
te juichen. Zeker bij het finishen van
een wandelaar die borstkanker heeft
of heeft gehad is er veel ontlading.
Met al die emoties moet ik zelf ook
wel eens een traantje wegvegen.
Zo’n grote impact heeft het. Nadat
iedereen de eindstreep heeft gehaald, gaan we om 17.00 uur in colonne richting het Olympisch Stadion.
Familie en vrienden van de wandelaars en crew zitten daar op de
tribune. Daar word je als een soort
beroemdheid onthaald. In dit stadion
neemt Quinty Trustfull, ambassadrice
van de Stichting Pink Ribbon, de
cheque in ontvangst en worden vele
roze ballonnen losgelaten. Dat is echt
een mooi gezicht! Nog mooier is het
moment waarop alle wandelaars die
borstkanker hebben of hebben gehad
het podium opkomen. Daarna volgt
een vijf minuten durend oorverdovend applaus waarbij je het echt niet
droog kunt houden. Voor hen doe je
het én voor iedereen die de jaren
erop op dat podium kan komen te
staan. Eén op de acht vrouwen wordt
in haar leven geconfronteerd door
borstkanker, maar ook mannen kunnen deze ziekte krijgen. Daarom is
dat geld voor onderzoek zo belangrijk.”
Sponsorgeld
Om mee te mogen lopen, moet een
deelnemer minimaal 1.500 euro
inzamelen. Dit geld wordt gebruikt
voor onderzoek naar borstkanker.
Monique: “Hierbij merk je dat het
een initiatief van een Amerikaanse is,
want als je de 1.500 euro niet haalt,
mag je ook echt niet meelopen. Het
geld wordt gestort op de rekening

Israëlische verdedigingstechnieken eenvoudig aan te leren

Krav Maga Training in Mijdrecht
In deze tijd kan het je zo maar overkomen dat je ergens bij betrokken
raakt. Dat je wordt aangevallen of ziet dat iemand anders in de problemen
dreigt te komen. Je hoeft je beslist niet meteen slachtoffer te voelen. Je
kunt daadwerkelijk actie ondernemen, mits je over de juiste techniek
beschikt om je tegenstander(s) uit te schakelen. Krav Maga is een verdedigingssysteem, dat je kan helpen de situatie de baas te blijven. Sinds
kort kun je dit aanleren in Mijdrecht. Op dinsdag- en donderdagavond. Een
training kost slechts vijf euro, een kennismakingstraining helemaal niets.
door paul bosman

Mr. Imi Lichtenfeld is de grondlegger
van de verdedigingstechniek, die velen helpt zich uit moeilijke situaties te
redden. Hij ontwikkelde een tactiek
die is gebaseerd op het functioneren
van menselijk lichaam in combinatie
met techniek en effectiviteit. Het is

geen vechtsport. Het is een reality
based zelfverdedigingsysteem, dat je
zelf in staat stelt om bijvoorbeeld verwurgingen te voorkomen of aanvallen met een mes of stok af te slaan.
Zaken waar je liever niet aan denkt,
maar die je zo maar zouden kunnen

van de stichting. Iedere loper die
zich inschrijft, krijgt een deelnemersnummer. Sponsors kunnen donaties
storten op dat rekeningnummer met
vermelding van het deelnemersnummer. Dit is het vierde jaar dat ik
geld binnenbreng en daarbij word
ik steeds creatiever. Zo haal ik geld
op bij het hoveniersbedrijf waar ik
werk en bij andere bedrijven, heb ik
geldbusjes in verschillende winkels in
mijn woonplaats Abcoude gezet (nu
te vinden bij Stomerij van Rooijen,
de Readshop en kledingzaak Jamie
& Joelle), vraag ik mijn klaverjasmaatjes en medeleden van de Fiat
500 Club om donaties en maak ik
dankbaar gebruik van verjaardagen.
Het eerste jaar dat ik meedeed, werd
mijn moeder zestig jaar. In plaats
van cadeaus kreeg ze enveloppen
met geld die in een roze bus werden
gedaan. Al dit geld was voor A
Sister’s Hope. Dit jaar word ik zelf
veertig jaar. Mijn verjaardag staat
in het teken van de stichting. De
uitnodigingen en de zaalversieringen
zijn helemaal in de roze stijl van A
Sister’s Hope. Uiteraard vraag ik op
de uitnodiging om giften voor deze
stichting. Met alle activiteiten bij
elkaar hoop ik zoveel mogelijk geld
in te zamelen. Minimaal 1.500 euro
en het liefst nog veel meer. Ik zie het
echt als een sport om zoveel mogelijk
geld binnen te brengen. Een sport
met maar één doel: onderzoek naar
borstkanker!”
Monique steunt de strijd tegen
borstkanker. Wilt u haar sponsoren?
Maak dan een bedrag naar keuze
over op rekeningnummer 2947137
ten name van Stichting A Sister’s
Hope, te Amsterdam en onder
vermelding van deelnemersnummer
6086.

overkomen. Je hoeft beslist geen
krachtpatser of beoefenaar van een
vechtsport te zijn.
Iedereen kan het leren, hoe je fysieke
of mentale toestand ook is. De enige
limiet is de leeftijdsgrens van 14 jaar.
De trainingen worden gegeven in
groepen, zodat je meteen het geleerde in de praktijk kan gaan brengen.
Krav Maga is een verdedigingstactiek
die al jaren binnen het Israëlische
leger wordt toegepast,maar ook de
Amsterdamse politie bestaat uit een
flink aantal agenten die zich op deze
manier letterlijk en figuurlijk mensen
van het lijf weten te houden.
Als jij ook iemand bent die zich
zelfverzekerd door het (uitgaans)
leven wil begeven, of in staat wilt zijn

Het pretpakket
Hier in huize Weltevree is
het al maanden het gesprek van de dag geweest;
de profielkeuze voor de
middelbare school. Als je
14 jaar bent is het ingewikkeld om in de toekomst te kijken;
sterker nog zelfs als je 41 jaar bent
kan dat nog best lastig zijn. Een
profiel kiezen is zo moeilijk, omdat
je daarmee mogelijkheden uitsluit
en dat voelt doodeng. Wat als je
het verkeerde gekozen hebt en je
wilt ineens toch iets anders? Moet
je dan je hele leven iets gaan doen
waar je geen zin in hebt? Wat als je
iets kiest wat je leuk vindt en daar
is dan geen werk in te krijgen, wat
moet je dan?
Zo’n profielkeuze, de keuze voor de
vakken waarin je ooit eindexamen
in gaat doen; hangt als het zwaard
van Damocles boven het angstige
puberhoofd en –niet onbelangrijk–
ook boven dat van de ouders.
Zelf koos ik mijn vakkenpakket op
het VWO in het hart van de grimmige jaren tachtig. Mijn generatie groeide op met alleen maar
zwaarden boven het hoofd. De bom
kon elk moment vallen, de ziekte
Aids was uitgebroken en er was een
economische crisis. De crisis was
zo ernstig dat men sprak over ons
als een “Verloren Generatie” wat
achteraf op zijn minst bespottelijk te
noemen valt, om de term misdadig
niet te gebruiken.
“Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” was de slogan en
”Kies exact!” Exacte vakken leken
de enige oplossing voor deze misère
dus koos ik die als gehoorzaam
meisje. Na twee maanden kwam
ik daar al van terug, na een stroom
van verschrikkelijk lage cijfers koos
ik voor het zogeheten Pretpakket,
met wiskunde A –dat dan weer wel–
want wiskunde was heilig.
Ik ben nog altijd dankbaar dat ik die
keuze gemaakt heb. Het pakket met
alle talen, geschiedenis en aardrijkskunde zorgde voor een brede
algemene ontwikkeling, een grote
literatuur- en cultuurkennis en een
goede solide bodem voor het vak
dat ik nu uitoefen. Aan dat wiskunde
A overigens, heb ik nog nooit een
mallemoer gehad.

iemand wanneer nodig een helpende
hand toe te steken, neem dan eens
vrijblijvend contact op met Krav

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.

Nog altijd bestaat de term pretpakket voor vakken die niet exact zijn en
die term wordt vooral gebezigd door
mensen die die vakken niet gedaan
hebben. Want als ik me iets goed
herinner, is het de enorme hoeveelheid werk die ik had met dat pakket.
75 boeken lezen, allerhande speciaalstudies en werkstukken; altijd was
ik bezig. Mijn toenmalige vriendje
daarentegen was gezegend met een
bètahoofd vol exact inzicht en had
daardoor zo weinig te doen dat hij
voor de vorm –lees voor zijn moeder–
heus wel eens met een boek voor zijn
neus zat, maar met daarin steevast de
Donald Duck verstopt.
Mijn zoon kiest nu op basis van zijn
talenten en voorliefdes een profiel
dat loodzwaar is van de zogenaamde
pretvakken. Ik vind dat een verstandige keuze. Mijn ervaring is dat
mensen het gelukkigst zijn als ze
iets doen waar hun talenten liggen.
Talenten verdienen het om ontwikkeld te worden. Dus ik zeg: Leve het
Pretpakket!

Maga Mijdrecht.
Bezoek www.kravmagamijdrecht.nl of
bel met tel. 06 272 701 82
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GRATIS BOSCH
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Compleet als getoond.

T.E.A.B.

GRANDOPRU

WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COL
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H VAATWASSER

JDRECHT: VAN 12 T/M 19 FEBRUARI

KOOI 14
Compleet als getoond

KOOI 27
Compleet als getoond

T.E.A.B.

T.E.A.B.

UIMING

LLECTIE BADKAMERS

KOOI 23
Compleet als getoond

T.E.A.B.

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38 g, T: 0297250494, Openingstijden:
ma t/m do: 10.00 - 17.30, vr:
10.00 - 21.00, za: 10.00 - 17.00,
zo: 10.00 - 17.00

ALLE SHOWROOMKEUKENS:
WWW.GRANDO.NL

Vraag naar de voorwaarden
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‘Breinplein’ op bezoek bij De Eendracht

Ton van Burik hoofdtrainer zaterdagselectie Hertha

EHBO bij de Scouting

Breinplein is een reizende tentoonstelling voor kinderen rond de
thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. Het is een onderzoeksproject van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt
van onderzoeksinstituut Learn! van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Van januari t/m maart 2011 trekt de ervarings-expositie langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam. Deze week
mochten alle leerlingen van obs De Eendracht kennismaken met de 26
opstellingen van deze tentoonstelling!

S.V. Hertha is erin geslaagd een nieuwe trainer te vinden voor het nieuwe
seizoen voor de zaterdagselectie. Donderdag 3 februari heeft Ton van Burik
een contract getekend. Ton is zeker geen onbekende in het amateurvoetbal. Hij
speelde o.a. bij D.O.S. te Utrecht, FC Den Bosch en U.V.V. Hij was hoofdtrainer
van o.a. S.E.C, U.V.V., Brederodes en Vreeswijk. Vervolgens heeft hij drie jaar
gewerkt als analyticus en scout voor J.O.S. uit Amsterdam en Omniworld uit
Almere en vanaf 2007 was hij trainer van Saestum te Zeist. Al met al een zeer
indrukwekkende staat van dienst en het bestuur van S.V. Hertha is zeer verheugd om zo’n ervaren trainer te ‘strikken’. Op de foto tekenen voorzitter Harry
van Genderen, penningmeester Arno Hartsink en Ton van Burik het contract dat
laatstgenoemde het komende jaar trainer maakt van S.V. Hertha.

Afgelopen maandag hebben leiding
en bestuur van Scouting Jan van
Speyk uit Mijdrecht weer een
EHBO-update gevolgd. In een
avond met theorie en praktijk
zijn de belangrijkste onderdelen
van de eerste hulp behandeld. De
EHBO-cursus werd gegeven door
ambulanceverpleegkundige en
politieschooldocent Marcel Kooymans. Marcel friste onder andere
de kennis van de Scouts op voor
wat betreft de stabiele zijligging
en de rautek greep. Daarnaast was
er veel aandacht voor reanimatie,
onder andere kinderreanimatie.
Dit werd door de Scouts geoefend
op speciale poppen. Tevens was
er ruimte voor een vragenuurtje:
“wat doe je als…?” Hierin kwamen bijvoorbeeld wespensteken en
beenbreuken in het bos en aan de
orde. Het was weer een erg nuttige
avond!

Het doel van Breinplein is basisschoolleerlingen in contact brengen
met materialen die hen uitnodigen
te exploreren, te onderzoeken en
creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en
techniek. Het onderzoeksproject wil
schoolkinderen uitdagen om vragen
te stellen, zich te verwonderen en
zich af te vragen: “He? Hoe zit dat?
Hoe kan dat?”
De kinderen komen spelenderwijs in
contact met materiaal dat hen uitnodigt en aanspoort om met elkaar
handelend te beleven, te exploreren,

te onderzoeken en creatief te zijn.
Tegelijk zet het materiaal kinderen
aan het denken waarom bepaalde
uitkomsten zich voordoen. Het daagt
ze uit om originele oplossingen te
bedenken, hun eigen vragen en voorspellingen te ontwikkelen en deze
vervolgens te toetsen en te verfijnen.
Tot begin april 2011 trekt Breinplein
rond langs verschillende basisscholen
in de omgeving. De tentoonstelling
eindigt in science centre Nemo in
Amsterdam voor het weekend van
de Wiskunde Olympiade op 2 en 3
april 2011.

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
FotoCowboys

Portretfotografie in
een nieuwe studio
De Vinkeveense Mirjam Dekker werkt sinds 2004 als zelfstandig fotograaf.
Haar werkterrein omvat vele facetten van de fotografie. Ze werkt veel
voor bedrijven in het kader van productpresentatie of foto’s voor websites.
Ze maakt ook bruidsreportages en ze doet portretfotografie. Voor het
maken van portretten heeft Mirjam sinds kort de beschikking over een
ruime fotostudio. Ze is daar niet langer afhankelijk van het wisselvallige
Hollandse weer.
door piet van buul

Mirjam was al enige tijd op zoek
naar een ruimte om er een fotostudio in te richten. “Uiteraard
fotografeer ik vaak op locatie,” zegt
Mirjam. “Maar vooral bij portretfotografie is het belangrijk dat je de
tijd en de rust hebt om goede foto’s
te maken. In een fotostudio kun je
de omstandigheden zelf creëren en
heb je bijvoorbeeld helemaal geen
last van de weersomstandigheden.
Je kunt zorgen dat de belichting
optimaal is. En door te werken met
wisselende ondergrond en achtergronden maakt je binnen foto’s,
waarvan het lijkt dat ze buiten
gemaakt zijn. Verder heb ik hier in
de studio een aantal attributen die
ik kan gebruiken. Zo zijn er voor de
kinderportretten een paar speeltoestellen. Er is een ‘J-LO’ fiets en er
is zelfs een oude Chevrolet pick-up
truck uit 1957.”
Beroepsfotograaf
Mirjam was al jong geïnteresseerd
geraakt in het fotograferen. Haar
vader had een spiegelreflexcamera
met verschillende lenzen, waar
ze als meisje van een jaar of tien,
twaalf al mee aan de slag mocht.
Haar middelbare schoolopleiding
deed ze op het Alkwin College in
Uithoorn. Mirjam: “Daar kreeg ik de
kans om tijdens de lessen handvaardigheid te kiezen voor fotografie. Ik
leerde daar ook foto’s ontwikkelen
in de donkere kamer. Dat vond ik zo

leuk dat we thuis een doka hebben
ingericht zodat ik zelf mijn foto’s kon
ontwikkelen. In 1999 ben ik met een
driejarige opleiding begonnen aan
de fotovakschool in Amersfoort. Ik
werkte parttime bij een fotograaf in
Amsterdam, waar ik de fijne kneepjes van het vak heb geleerd. Ik werk
nu ruim zeven jaar als zelfstandig
fotograaf, en ben aangesloten bij de
BFN, Beroeps Fotografen Nederland.”
Voor particulieren en bedrijven
Mirjam maakt portretten voor zowel
particulieren als voor bedrijven.
“Bij dat laatste kun je denken aan
een portret van de directeur of van
de Raad van Bestuur voor in de
directiekamer. Maar het kan ook een
groep werknemers van een bepaalde
afdeling zijn of de ondernemingsraad. Ik maak ook veel reportages
voor bedrijven. Dat kan zijn van een
belangrijke gebeurtenis in het bedrijf. Maar vaak gaat het ook om het
productieproces of een deel daarvan.
Je vertelt als het ware door middel
van foto’s het verhaal van het bedrijf.
Dikwijls worden die foto’s dan weer
gebruikt voor de website van het
bedrijf. Voor het bedrijfsleven maak
ik ook vaak foto’s van producten.
Dat kan van alles zijn: van tassen
of schoenen tot machineonderdelen
of kerstpakketten. Die productfoto’s
zijn meestal ook voor brochures,
advertenties of voor op de website.”

Marina Benacchio met Dusty
Regiokampioen L1 dressuur

Mirjam Dekker: “Het leuke van die familieportretten is op de eerste plaats dat het om mensen gaat. Ik neem ook zoveel
mogelijk de tijd om er achter te komen met welke persoonlijkheden je te maken hebt.”
Voor particulieren gaat het om
bruidsreportages en de bekende
familieportretten. Mirjam: “Een
foto van het hele gezin of van de
kinderen of de kleinkinderen. Het
leuke van die portretten is op de
eerste plaats dat het om mensen
gaat. Ik neem ook zoveel mogelijk
de tijd om er achter te komen met
welke persoonlijkheden je te maken
hebt. Want dat wil ik graag in zo’n
portret tot uitdrukking laten komen.
Een bepaalde oogopslag of gezichtsuitdrukking kan net bepalend zijn
om de betrokken persoon neer te
zetten zoals hij of zij is. Ik ga bij de
compositie van een groep ook altijd
op zoek naar een zo ongedwongen
mogelijke pose. We kennen allemaal

Myra de Groot wint award
Myra Fictoor-de Groot is op 9 februari 2011 verkozen tot Vakvrouw
van het jaar. Uit de honderden aanmelden waren 16 finalisten geselecteerd die zich mochten presenteren aan een deskundige jury, bestaande
uit tv-presentatrice Antoinette Hertsenberg, tweede Kamerlid Nebahat
Albayrak, directeur van LinkedIn Eugenie van Wiechen en Marije de
Jong, hoofdredacteur van esta.
Na een spannende finale
werd Myra Fictoor-de
Groot verkozen tot vakvrouw van het jaar in de
categorie ZZP-ers. Myra
is de oprichtster van Myra
de Groot entertainment
producties. Deze organisatie richt zich op het
ontwikkelen, produceren
en uitvoeren van creatieve concepten waarbij de nadruk
ligt op interactie en beleving. Haar
team bestaat uit een groep creatieve
entertainers, een productie team en
een technisch team. Myra gelooft in
het bundelen van krachten; één team
verzorgt het complete event. Het
bijzondere hier aan is dat Myra zelf
ook altijd op de bühne staat.
Myra heeft in zes jaar tijd een uitge-

Foto: Marina Benacchio met Dusty in actie tijdens de winnende proef.
Zaterdag jl. werden onder winderige
omstandigheden de indoorkampioenschappen voor pony’s verreden in
Bunschoten. Aan start kwamen de
beste combinaties uit de vier
Utrechtse kringen. Na het succesvolle
buitenseizoen, dat door Marina met
de kleine maar dappere Dusty werd
afgesloten met een regiokampioenschap in de klasse B dressuur en
springen, kwam zij sinds november
uit in een hogere klasse. Na enkele

succesvolle indoor- en selectiewedstrijden met dikke winstpunten reed
zij opnieuw 196 punten bij elkaar.
Goed voor de eerste prijs en de titel
Regiokampioen Utrecht klasse L1
categorie A-B. Trots kwamen Marina
en Dusty thuis in Abcoude de gewonnen prijzen aan de eigenaar van de
pony, Dirk van den Bosch, showen.
Volgende week komt zij voor de
Slotruiters wederom aan start, maar
nu in Houten.

nog de oude statieportretten van opa
en oma en hun gezin, keurig in het
pak bij de fotograaf op de bank. Zo
werkt het tegenwoordig natuurlijk
niet meer. Het moet allemaal veel
losser en dat is natuurlijk ook veel
leuker. Vooral bij het fotograferen
van kinderen moet je de tijd nemen
en wachten tot je het goede moment
te pakken hebt. Wanneer je ze echt
laat poseren krijg je een gemaakte
pose. Ze kijken dan anders dan normaal of ze gaan juist gekke bekken
trekken. Het is opvallend dat meisjes
vaak de neiging hebben om echt te
poseren terwijl jongetjes veel meer
aandacht vragen. Ik laat ze dus het
liefst hun gang gaan. Zodra ze niet
meer in de gaten hebben dat ik er

breid netwerk van opdrachtgevers opgebouwd die haar steeds weer weten
te vinden met nieuwe aanvragen. Zij
is een creatieve en energieke vrouw
die zowel organisaties als deelnemers
in beweging weet te krijgen. Haar
bedrijf groeit jaar op jaar; dit jaar
heeft zij zelfs haar eerste werknemer
in dienst genomen. Entertainment
is een middel om een dieperliggend
doel te bereiken.

ben, kan ik het beste aan de slag.
Kinderen fotograferen is heel erg
leuk om te doen. En tegenwoordig
worden portretten vaak op canvas
afgedrukt zodat het net een schilderij is, dat je aan de muur hebt.”
Contact
Op www.mirjamdekker.com is alle
informatie over Mirjams werk te
vinden, met tal van voorbeeldfoto’s.
Voor de portretfotografie werkt ze
onder de naam FotoCowboys.
www.fotocowboys.nl. De fotostudio is
gevestigd aan de Legmeerdijk 276
Unit 5 in Amstelveen (net voorbij de
Bloemenveiling). Fotograferen doet
Mirjam op afspraak. Ze is bereikbaar onder nummer 06 125 184 64.

Winterstamppotavond
in De Hoef
De stichting “Vrienden van de Antoniuskerk” organiseert op vrijdagavond 18 februari een winterstamppotavond in de Springbok, waarvan
de opbrengst wordt gebruikt voor
het onderhoud van de kerk, pastorie
en de begraafplaats. De zaal gaat
open om 18.00 uur en de maaltijd
begint om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk kan men voor 25 euro kiezen
uit drie verschillende maaltijden:
Boerenkool met worst, Hutspot met
stoofvlees/jus en Stamppot andijvie
met kleine gehaktballetjes. Voor
iedere bezoeker is er een welkomstdrankje. De avond zal worden
opgevrolijkt door het shantykoor
“De Turfschippers” uit Vinkeveen.
Inwoners van De Hoef worden
persoonlijk benaderd, en belangstellenden van buiten De Hoef dienen
zich aan te melden bij Theo Röling,
tel. 0297-593292 of Gerda van
Blokland, tel. 0297-593253. Wie is
verhinderd, maar toch een gift wil
geven, kan dit doen op rekening
10.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

14 februari Valentijnsdag. Lezen
over liefde?

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
9:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 15:00
			
15:00 - 17:00

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
Ziezo FM
Door Corné Kremers
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

...Helen Boelens
Titel: Dat koop je bij de Turk
Auteur: Marianne Meijerink
'Mijn man en ik gaan vaak op reis
naar Turkije, omdat de geschiedenis van Turkije ons erg interesseert. Daar hebben we ook de
Turkse keuken leren kennen.
Om thuis ook die lekkere Turkse
gerechten te kunnen eten, ben ik
Turkse kooklessen gaan volgen.
Deze lessen werden gegeven werden door dames van de Stiching
Hakyol aan de Grutto in Mijdrecht.
Dat waren erg gezellige avonden!
De Stichting heeft ook een eigen
winkel met Turkse producten.
In het boekje 'Dat koop je bij de
Turk' kan ik bepaalde gerechten
nog eens nakijken en er staan ook
weer nieuwe recepten in. In de
eerste week van april is er weer
een Turkse braderie in de moskee,
dan kun je allemaal Turkse lekkernijen proeven. Daar ga ik meestal
wel even naar toe!'

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

opper ik het liefst weer het idee
om uit eten te gaan en gelukkig is
mijn mannetje daar altijd voor in!
Gewoon even een avondje met z’n
tweetjes lekker buiten de deur eten
en kletsen over van alles en nog
wat.

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Dit weekend op Midpoint
TV: de VLC Talentenjacht, op
zaterdag en zondag om 8.00,
12.00, 16.00, 20.00, 00.00
uur
2TheSport is te zien om
10.00 uur, 14.00, 18.00 en
22.00 uur
Beide programma’s worden ‘s
nachts herhaald.

De liefde			
Het boek met alle 		
antwoorden			
Carol Bolt
Hoe
gebruik je
De Liefde
– Het Boek
met alle
Antwoorden?
1. Houd
het boek
gesloten in de hand, op schoot, of leg
het op tafel.
2. Concentreer je tien tot vijftien
seconden op je vraag. Je mag geen
open vragen stellen; ze moeten met
‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden zijn.
3. Terwijl je je vraag formuleert, in
gedachten of hardop, leg je één hand
op het boek en strijk je met de vingers van je andere hand van achter
naar voren langs de zijkant van de
bladzijden.
4. Wanneer je het gevoel hebt dat
het ’t juiste moment is, sla je het
boek open en zie je het antwoord op
je vraag.
5. Herhaal deze procedure voor alle
vragen die je hebt.
Liefdesvragen? Dit boek geeft alle
antwoorden.
Ik hou van jou omdat
Frederike Schouten
Geef je
liefde cadeau! Met
'Ik hou van
jou omdat'
maak je zelf
de allerleukste, -dikste
en -mooiste
liefdesbrief. Een fantastisch invulboek speciaal over en voor je grote
liefde. In een handomdraai bundel je
nu al je mooi, leuke en lieve gedachten tot het àllerleukste cadeau voor

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

1

2

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

Boeken Tip 5...

De liefde van een
man...
De liefde van een man gaat door
de maag, oftewel “Je kunt een man
zijn hart veroveren door lekker voor
hem te koken”. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat ik daar de laatste tijd
niet zo veel zin meer in heb. Ik ben
ook een beetje inspiratieloos en
kom de laatste tijd niet verder dan
pasta, gebakken aardappeltjes of
een stamppot. In plaats van dat ik
zelf in de keuken sta te ploeteren

Nu hoef ik mijn man niet altijd te
veroveren met een zelfgekookte
maaltijd hoor, een flesje wijn doet
ook altijd wonderen. Voor alle
vrouwen die ook eens makkelijk het
hart van hun man wilt veroveren
met een flesje in plaats van een
driegangen diner, heb ik weer iets
lekkers! Iets waar de mannen vaak
warm voor lopen, is voor een lekker
glas bubbels. Nee, niet een biertje
maar voor andere belletjes.
Champagne, Prosecco en Cava,
dat zijn de bubbeltjes die we goed
kennen, maar voor alle lovebirds
die eens iets anders willen drinken,
probeer eens een Cremant.

de liefde van je leven.

3

Kikker is verliefd		
Max Velthuijs
Kikker
voelt zich
vreemd.
Soms heeft
hij het
warm en
dan weer
koud. En
zijn hartje klopt van boem-boem,
boem-boem. Varkentje denkt dat
hij kou heeft gevat. Maar Haas
weet wat er met Kikker aan de
hand is. 'Je bent verliefd,' zegt hij.

4

De weg van de liefde		
Anselm Grün
Wat voedt
de liefde?
Hoe kunnen
relaties
ook in het
dagelijkse
leven putten
uit de bron
van de
liefde? Spiritualiteit kan een weg tot deze bron
wijzen. Maar er is niet een bepaalde
‘methode’ die het welslagen van de
liefde tussen man en vrouw en de
liefde tussen vrienden garandeert.
Spiritualiteit is geen recept met een
vastgestelde werking. En ook geen
vrome mantel die de conflicten van
het dagelijkse leven bedekt. Het verhult niets. Veeleer wijst het een weg,
een realistische weg. Hoe kunnen
wij omgaan met ons verlangen naar
geslaagde relaties? Spiritualiteit relativeert onze krampachtige inspanningen voor geslaagde relaties. Ze
wil ons ontlasten van de overspannen
verwachtingen die we van onszelf
en onze relaties hebben. En tegelijk
toont ze ons een fundament voor
ons leven; een fundament waarop
we ook vol vertrouwen onze relaties
kunnen bouwen, vertrouwend op
Gods zegen.
Met talrijke rituelen en oefeningen.
Anselm Grün: 'Klaagzangen over
de relatieloosheid van de moderne
mens brengt ons niet verder. We hebben meer aan concrete hulpmiddelen
om relatievaardigheid aan te leren.

Cremant is een bubbeltje die net als
de grote broer uit Frankrijk komt,
alleen niet uit de champagnestreek.
De Cremant wijnen worden wel
volgens de champagnemethode gemaakt, dus in het glas zit een lekker
belletje en de fles kan met een knal
worden geopend. Cremants kunnen
uit diverse Franse gebieden vandaan komen, zoals de Bourgogne,
Bordeaux, Jura en de Limoux.
Veuve du Vernay is zo’n wijnhuis uit
de Bordeauxstreek dat drie soorten
bubbels maakt, een brut, brut-rosé
en voor de zoete koppeltjes een
demi-sec. Het wijnhuis omschrijft
zichzelf als een weerspiegeling van
de Franse levensstijl; geraffineerd,
spontaan, romantisch (niet geheel
onbelangrijk), elegant en chique.
Bubbels spelen een belangrijke rol
in de dagelijkse Franse levensstijl.
Ze worden gedronken als aperitief,
bij de maaltijd en bij feestelijke

Nogmaals: er bestaan geen snelle
trucjes om te leren hoe je relaties
kunt aangaan en in stand houden.
Moraliserende eisen stimuleren
een relatie in ieder geval niet. We
moeten een behoedzame oefenweg
afleggen. Die oefenweg begint bij
de relatie met mezelf en vervolgens
met de dingen, met God en ten slotte
met een partner.'

5

De toekomst van de liefde
Adjiedj Bakas
Tot 1850
stierf je
gemiddeld op
je 40ste
en kon je
dus zo’n
twintig
jaar
met een
geliefde samen zijn. Nu worden we
negentig, straks honderdtwintig en
wordt het de vraag of je het tachtig
à honderd jaar met dezelfde partner
volhoudt. Het hebben van meerdere
monogame relaties na elkaar, ligt
dan voor de hand. Liefde in de 21ste
eeuw wordt gevarieerder en kleurrijker dan ooit, door alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Oude en nieuwe vormen
van intimiteit vermengen zich. Hoe
gaat dit alles eruitzien? Een aantal
voorbeelden: Technologie en globalisering beïnvloeden de liefde meer en
meer, denk alleen al aan de invloed
van internet en straks van robots, die
betere minnaars dan mensen zouden
kunnen worden… en die geen
alimentatiekosten eisen bij scheiding. Senioren worden weer verliefd
op latere leeftijd. Ze gaan vaker
scheiden en zoeken nieuwe liefdes
op. De scheiding tussen homo’s en
hetero’s vervaagt, de liefde biseksualiseert. Huisdieren of robots worden
voor velen straks vervangers voor
menselijke liefde. Onder jongeren
nemen jeugdverliefdheden sterk
af en komt seks met vrienden op:
‘less dating, more hooking up’. Een
prikkelend boek van trendwatcher
Adgiedj Bakas.

gelegenheden. Een wijn is niet weg
te denken uit het Franse “Joie de
vivre”. Omdat het hier ook niet om
Champagne gaat, gelden er ook
geen Champagneprijzen.
Dus ben je net als ik inspiratieloos
wat koken betreft en wil je toch iets
leuks maken van een maaltijd van
de afhaalchinees? Trek een flesje
bubbels open! Hoe verder de avond,
hoe leger de fles, hoe meer liefde!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Anna Haen, Abcoude
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Deze week keren Patrick en ik
terug naar het pittoreske Abcoude.
We gaan op bezoek bij Anna Haen,
een juweeltje in het landschap en
een culinair Mekka voor degenen die goed eten houden en de
natuur waarderen. Dit is dè plek
voor goedbereide zelfgemaakte
maaltijden; om af te halen of daar
te eten in de Amerikaanse Deli-stijl.
Het heeft een hip New York gevoel
met leestafels, hangende gedroogde
worsten, geweldige snacks, goede
wijnen, biologisch fruitsap, olijfolie
op alfabetische volgorde, vriendelijk personeel en ga zo maar door.
Zodra je er binnenloopt voel je je
thuis en wanneer je weggaat, ben je
alweer aan het plannen wanneer je
terugkomt.
Maar dit is niet alleen een exclusieve winkel, zeker niet. Anna Haen is
ook gewoonweg een mooie locatie
om een stukje te fietsen of wandelen in het weekend en wij hebben
ervan genoten! Anna Haen is een
must voor degenen die de nieuwe
stijl in de horeca ondersteunen. Met
beide voeten op de grond en het
vertrouwen in betrouwbare producten die je voorgeschoteld krijgt van
mensen die weten waar ze het over
hebben is het ook een fantastische
plek om te winkelen en een lekker
brood te kopen (zuurdesem uit
Maastricht). Of om een avondmaal
te kopen aan de versbalie.
Dit prachtige ouderwetse gebouw
is vijf jaar geleden gebouwd door
de eigenaar, hoofdkok en gewoon
geweldige man Andy Verdonk en
biedt verschillende mogelijkheden
op een afstand van slechts vijf minuten van Amsterdam. Andy heeft een
multifunctionele ruimte gecreëerd

waar kooklessen en vergaderingen
gehouden kunnen worden. Bij Anna
Haen begrijpen ze dat je goede
koffie nodig hebt tijdens zakelijke vergaderingen en een goed
verlichte, verkwikkende kamer die
zeven dagen per week beschikbaar
is. Daarnaast wordt deze ruimte in
het weekend gebruikt als café en
delicatessenrestaurant. Maar naast
het prachtige interieur, de gezellige
sfeer en enthousiast personeel is er
ook nog een bewuste filosofie, die
alles omvat en de activiteiten verenigt in een gezamenlijk concept.
De boodschap is duidelijk volgens
Andy; pure, simpele en ouderwetse
kwaliteit is terug. Onze planeet
heeft het nodig en de samenleving
ook. Iedereen is hier welkom en
aan iedereen wordt hetzelfde
respect getoond, omdat zij de keuze
maken deze levensstijl te kiezen.
Dit vond ik erg geruststellend. Maar,
onthoud, als je even langs wilt om
Anna Haen te bekijken, ze zijn
alleen in het weekeinde geopend.
Als je een kookles wilt regelen
met een groep of een vergaderruimte wilt reserveren, dan kun
je bellen of e-mailen naar Andy's
geweldige mede-eigenaar Sylvia
Ruiter. Zij zal met liefde uw vragen
beantwoorden en Patrick vond haar
zelfs zo charmant dat hij bijna de
vergaderruimte voor zichzelf had
gereserveerd...

tip
David’s
Zullen we de kinderen vanavond het eten klaar laten maken?

Tagliatelle met basilicum en tomaat
Ingrediënten
320 g Tagliatelle
2 tenen knoflook
2 el vers gescheurde basilicum
50 g Parmezaanse kaas
1 el olijf olie
2 blikken tomaten van 400 g
100 g boter
Pel en snijd de knoflook. Scheur de
bladen basilicum. Verhit de olie en
bak de knoflook zonder hem bruin

Speciale punten:
Andy maakt zijn eigen video kookles. Kijk op www.ZTRDG.nl en bekijk
deze heerlijk simpele recepten.
Andy maakt zijn eigen Biltong,
Zuid-Afrikaans gedroogd vlees. Hij
is de enige die ik ken die dit geweldig product maakt en het smaakt
fantastisch. Dat moet je proeven!

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

N ZIEL
E
T
MET HAR

www.firmaruizendaal.nl

te laten worden. Voeg de tomaten
toe en breng op smaak met zout en
peper. Kook op een laag vuur, met
de deksel op de pan gedurende 30
minuten. Voeg de verse basilicum
toe. Zet een grote pan met water
op het vuur en breng aan de kook.
Voeg zout toe. Voeg de tagliatelle
toe en kook tot de pasta al dente
is. Giet de pasta af en smelt de
boter erin. Voeg de saus toe en
serveer meteen met geraspte
parmezaanse kaas.

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

?
e koop
Waar t

Anna Haen
Bezoekadres: Gein Zuid 23A
1391 JE Abcoude

www.annahaen.nl
www.ztrdg.nl
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Huizen bouwen voor de armsten in Cambodja

Marcel Straver bouwt mee namens Tweed uit Vinkeveen
Nog maar net bijgekomen van een lange terugreis doet Marcel Straver
van ontwerpbureau Tweed uit Vinkeveen verslag van een enerverende
reis door Cambodja met als hoofddoel: huizen bouwen voor de allerarmsten daar.
Eind november 2010 werd ik
benaderd door een klant van me,
Cor Hoogeveen van Eterno Terrazzo.
Samen met zakenpartner, Giulio
Tomaello van C. Tomaello BV, was
hij bezig een stichting op te richten
met als doel eerste levensbehoeften
(zoals een redelijk onderkomen)
te realiseren voor de allerarmsten.
Omdat beide partners in het terrazzowerk zitten werd de naam ‘Stichting
Toetssteen’ gekozen en het eerste
project zou worden: huizen bouwen in Cambodja. Dat had weer te
maken met het bezoek van Giulio
aan familie in Cambodja vorig jaar.
Daar kwam hij in contact met de
plaatselijke Tabitha Foundation die
geleid wordt door de van oorsprong
Nederlandse Janne Ritskes. Je mag
haar gerust de ‘Moeder Theresa’ van
Cambodja noemen, zoveel gezinnen
heeft zij daar al een menswaardiger
bestaand gegeven. Cambodja worstelt
nog dagelijks met de desastreuze gevolgen van het Rode Khmer bewind
van Pol Pot. In een periode van vier
jaar zijn zo’n 2 miljoen Cambodjanen
vermoord. Momenteel krabbelt het
land economisch gezien wel op, maar
van een evenredige verdeling van de
nieuw verworven ‘welvaart’ is daar
geen sprake, o.a. door corruptie.
Bijzondere nieuwbouwpromotie
Ik was direct enthousiast over de
plannen en zegde mijn medewerking
toe om, bij wijze van sponsoring, de
huisstijl, de website en de verdere
promotie van de Stichting Toetssteen
te verzorgen. Nadat het logo was
ontworpen zijn we dan ook direct
doorgegaan met de ontwikkeling
van een promotiecampagne, o.a.
bestaande uit een gedrukte en een
e-mail mailing, vooral via de eigen
netwerken van de deelnemers. Vervolgens is ook een (voorlopige) website gerealiseerd. Er was haast bij,
want het was de bedoeling dat eind
januari een bouwploeg zou afreizen
richting Cambodja om daar de eerste
gesponsorde woningen te bouwen.

Ook mij werd gevraagd mee te gaan
en een huis te sponsoren. Nou doen
wij als Tweed normaal gesproken veel
promotie voor nieuwbouwprojecten
in allerlei soorten en maten, maar dit
was wel een heel bijzonder nieuwbouwproject. Ik was direct enthousiast; we bestaan dit jaar 25 jaar en
dit leek me een goed begin van ons
jubileumjaar. Bovendien ben ik eind
november net 50 jaar geworden en
ik kreeg de reis- en verblijfkosten ter
gelegenheid daarvan van mijn vrouw
en kinderen cadeau. Wie mee wilde
naar Cambodja moest de reis- en verblijfkosten zelf betalen plus minimaal
één woning sponsoren. Een woning
sponsoren kost € 750,–. Het gezin in
Cambodja moet hiervoor zelf € 25,–
bij elkaar sparen. Daar doen ze wel
een jaar over, maar dit is nodig voor
hun zelfrespect.
Resultaat boven verwachting
Vrijdag 28 januari was het zover: het
bouwteam, bestaande uit een kleine
20 personen uit de bouwwereld
(zoals bouwers, architecten, ingenieurs, etc.) vertrok vanaf Schiphol
richting Cambodja. De reis ging
via Singapore naar Phnom Penh,
de hoofdstad van Cambodja. Daar
aangekomen werd al snel een bezoek
gebracht aan het hoofdkantoor van
de Tabitha Foundation waarmee
Stichting Toetssteen samenwerkt. In
de periode tussen begin december en
eind januari was succesvol actiegevoerd, want behalve de 20 personen
die meegingen, zijn er tot op heden
ruim honderd woningen bij elkaar gesponsord. We konden Janne Ritskes
van de Tabitha Foundation dan ook
een cheque overhandigen die haar
stoutste dromen overtrof. Toen zij de
cheque ter waarde van $ 100.000,–
(!) in ontvangst nam vertelde zij dat
zij nog niet eerder zo’n grote bijdrage
had ontvangen. We kunnen nu 100
gezinnen blij maken met een fantastische nieuwe woning (oorspronkelijke
streven was 75 woningen). De actie
is zelfs zo succesvol dat er zeker nog

een vervolg komt, waarschijnlijk in
de vorm van waterreservoirs. De
meeste boeren in Cambodja leven van
de rijstoogst. Daarbij zijn ze echter
nog teveel afhankelijk van de natte
periode waardoor ze vaak slechts
éénmaal in het jaar kunnen oogsten.
Door goede waterreservoirs en irrigatie kan dit twee- of driemaal per
jaar worden.
Per direct bewoonbaar
Het was een enorm indrukwekkende
reis. Het bouwen was vermoeiend,
maar zeer bevredigend. Je weet waar
je het voor doet als je merkt dat de
woning direct in gebruik genomen
wordt zodra je de laatste spijkers
erin geslagen hebt. Dat is ook niet
zo verwonderlijk als je ziet waar
die gezinnen nu in wonen; vaak wel
met zijn vijven of zessen: hutjes van
palmbladeren. Wij waren er in het
droge seizoen, maar je moet er niet
aan denken wat een modderpoel het
moet zijn in de natte periode. De huizen die we gebouwd hebben staan op
betonnen palen, hebben een stevige
houten vloer en wanden en daken van
groene golfplaten. In onze ogen niet
zo luxe, maar voor hen een enorme
vooruitgang.

Iedereen bedankt!
Wie een huis sponsort mag het ook
een naam geven. Toen we eind van de
dag 10 huizen klaar hadden konden
we dan ook de naambordjes aanbrengen. Ikzelf was erg blij dat ik op één
van de huizen het bordje van mijn
moeder en vader mocht ophangen; zij
hadden namelijk ook een huis gesponsord. Vele anderen hebben eveneens
enthousiast gereageerd op de oproep
om te sponsoren. Zo reageerde een
groep vrienden waarmee we Oud en
Nieuw vierden ook spontaan door
gezamenlijk een huis te sponsoren.
Ook op andere wijze zijn we goed
gesteund: zo was de firma d’Hersigny
direct bereid om onze oranje teamshirts te sponsoren en te bedrukken,
geweldig! Op deze manier zijn we dus
tot dit fantastische resultaat gekomen. Alle sponsoren, donateurs en
andere helpers: hartelijk dank voor
het bijdragen van al die steentjes!

Draag ook een steentje bij
Ik zou er nog lang over door kunnen
vertellen, maar wie meer wil weten
over de Stichting Toetssteen en het
huizenbouwproject kan beter op
de website van de stichting kijken:
HYPERLINK "http://www.stichtingtoetssteen.nl" www.stichtingtoetssteen.nl Hier is alle informatie te
vinden over hoe u de allerarmsten in
Cambodja kunt steunen door middel
van sponsoren of doneren. Op de
homepage is ook een (foto)verslag
van de reis te bekijken. Dat laatste
kan overigens ook op de website van
Tweed: www.tweed.nl. Dat was ook
wel weer grappig om te constateren:
waar het ook allemaal aan ontbreekt
daar, ik had wel overal prima wifi en
internet tot mijn beschikking, dus ik
kon elke dag makkelijk even mijn
reisverslag bijwerken door met mijn
laptop in te loggen op ons content
management systeem, pprzz®.

Marcel Straver (rechts) bij het aanbrengen van een naambordje.
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De Club van… Nita Gharbharan-Manurat

Een Oppepper om het vol te houden
Het begon vijf jaar geleden als een particulier initiatief van verpleegkundige
Lineke Steenhuis uit Abcoude. Vijf jaar later is de Wensstichting ‘De Oppepper’ een stevige organisatie, waar ruim zestig vrijwilligers zich inzetten om
langgekoesterde wensen van langdurig zieken en hun naasten in vervulling
te laten gaan. Vorig jaar heeft de Stichting 24 oppeppers gerealiseerd. Dit
jaar wil men de dertig gaan halen, zegt Nita Gharbharan-Manurat. Afgelopen
januari zijn er al vijf wensen vervuld.
door piet van buul foto patrick hesse

Als wijkverpleegkundige kwam Lineke Steenhuis regelmatig bij mensen
die door een chronische ziekte ernstig
in hun mogelijkheden beperkt zijn. Aan
bed of rolstoel gekluisterd wordt de
wereld om hen heen erg klein en zijn
ze aangewezen op de liefdevolle zorg
van familie en vrienden. Om voor deze
mensen een hartenwens in vervulling
te laten gaan en hen een onvergetelijke dag te bezorgen, bedacht ze
het idee van de Oppepper. “Daarmee
wilde Lineke ook aandacht vragen
voor de situatie waarin deze mensen
verkeren,” zegt Nita. “En soms is het
mogelijk om met beperkte middelen
een wens in vervulling te laten gaan,
waar de mensen weer heel lang op
kunnen teren. Zo ontstond Wensstichting ‘De Oppepper’. De stichting stelt
zich ten doel wensen van chronisch
zieken samen met hun sociale omgeving in vervulling te laten gaan. Daarbij
maken we geen enkel onderscheid.
Het maakt dus niet uit welke ziekte

men heeft. Het is ook niet zo dat we
alleen voor terminale patiënten een
ultieme wens vervullen. Het gaat ook
om langdurig zieken en we staan open
voor wensaanvragen van jong en oud.
Leeftijd speelt dus geen rol. Iedereen
mag voor iedereen een wensaanvraag
indienen. Dat kan een familielid zijn,
of goede vrienden, buren of mensen
uit de verzorging. Het kan ook de arts
of verpleegkundige zijn. Dat maakt
dus allemaal niet uit. Men kan zelfs
een wensaanvraag voor zichzelf doen.
Voor ons is uiteraard een belangrijk
criterium dat zo’n wens ook realiseerbaar moet zijn en dat we er in slagen
er voldoende middelen voor te vinden.
Ondanks het feit dat we met louter
vrijwilligers werken, kost alles wat je
doet nou eenmaal geld.”
De organisatie
Ook een vrijwilligersorganisatie moet
je professioneel inrichten teneinde het
optimale resultaat te bereiken, vinden

Sportnieuws
Zwembadtraining WVA
voor jeugdzeilers
De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude houdt op zondag 13
februari de traditionele zwembadtraining voor de jeugd. De training
wordt dit jaar gehouden in het
Sportfondsen Meerbad in Abcoude.
Tijdens deze training oefenen we
o.a. in het omslaan en weer rechtop
zetten van je zeilboot, reddend
zwemmen en estafettes. Ook is
dit een goede mogelijkheid om de
zwemvesten nog eens te testen op
drijfvermogen.
De training wordt dit jaar niet alleen
voor de eigen leden gehouden: ook

andere jongeren tussen 7 en 14 jaar
kunnen komen kennismaken met het
zeilen. De ideale omstandigheden
in het zwembad zorgen ervoor, dat
de eerste ervaringen positief zullen
uitpakken. De WVA zorgt voor de
bootjes en ook onze trainers zijn
aanwezig. Ouders kunnen vanaf het
terras te kijken hoe hun kinderen
oefenen. Aan de deelname zijn geen
kosten verbonden.
De zwembadtraining vindt plaats op
zondag 13 februari van 13.15 uur
tot 15.45 uur in het Sportfondsen
Meerbad aan de Amsterdamsestraatweg 40 in Abcoude. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Meer
info op www.wvavinkeveen.nl.

HVM meisjes D1 kampioen
Zaterdag was het een spannende dag voor de meiden van D1 van HVM. Pas
op deze allerlaatste speeldag van het zaalhockey seizoen kon het kampioenschap gehaald worden. Het was geen wonder dat HVM gespannen aan de
eerste wedstrijd begon. Tegen Qui-Vive uit Uithoorn bleef HVM de betere
ploeg en won verdiend met 4 -2. Vol vertouwen begon HVM aan de volgende
wedstrijd, tegen Myra uit Amstelveen. Met de eindstand 5 - 4 stelde HVM de
overwinning veilig. Na de wedstrijd was het volop feest op het veld en in de
kantine, met (kinder)champagne en lekker hapjes. Een verdiend kampioenschap. Nu op naar de veldcompetitie.

Van links naar rechts: Nita, Carmen, Lineke, Marlies en zittend Cora
ze bij de stichting. Vandaar dat men
een heldere organisatiestructuur heeft
gecreëerd, waarbij de vrijwilligers met
duidelijk omlijnde taken precies weten
wat van hen verwacht wordt. Nita:
“Er is een klein bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het is de bedoeling dat daar nog een
paar mensen bijkomen. Ooit begonnen vanuit de huiskamer hebben we
sinds kort een klein kantoortje kunnen
betrekken op het bedrijventerrein
Hollandse Kade in Abcoude. Naast
het bestuur hebben we enkele mensen
met een speciale taakopdracht. Ik hou
me bezig met de organisatiestructuur,
alsmede voorlichting en strategie. De
vrijwilligers werken in vier teams.
Er is een team dat zich bezig houdt
met de wensvervulling, een team
voor marketing en media, een team
voor fondsenwerving en evenementen
en het team facilitair zorgt voor de
benodigde capaciteit. Dan nog twee
stafleden, voor het secretariaat en
financiële/ICT zaken. En allemaal
onbetaald en voor dit doel onbetaalbaar,” zegt Nita.

Daar komt vaak van alles bij kijken.
Zo hadden we laatst een mevrouw
die dolgraag naar de Fashion Week in
Amsterdam wilde. We overleggen dan
eerst met de organisatie of die ons
kunnen ontvangen. Vervolgens hebben
we er voor die mevrouw een complete
Oppepperdag van gemaakt. We hebben haar met een limo opgehaald en
haar samen met haar familie de hele
dag begeleid. Ze kon zelfs backstage
alles meemaken. Na afloop zorgen we
ook nog voor een blijvende herinnering door middel van een fotoreportage van de dag, die door een vrijwilliger
gemaakt wordt. Een ander voorbeeld
is een ernstig zieke mevrouw die
haar huwelijksgeloften nog een keer
wilde hernieuwen. Dan maak je er
een complete reprise van de trouwdag
van, compleet met paardenkoets en
de plechtigheid bij de ambtenaar. Nog
een mooi voorbeeld: een meisje dat
zich op het Muiderslot een dag als
prinses kon wanen. In feite zijn er heel
veel wensen die we kunnen vervullen,
mits reëel uitvoerbaar en betaalbaar,”
aldus Nita.

Wensvervulling
Een wens komt doorgaans via de website en schriftelijk bij ‘De Oppepper’
binnen. Nita: “Allereerst bekijken we
of de uitvoering voor ons haalbaar is.
Wanneer we mogelijkheden zien volgt
er een intake gesprek met betrokkene
en diens naaste omgeving. Intussen
kijken we of de financiële middelen
beschikbaar zijn en gaan de wensvervullers aan de slag met de organisatie.

De financiën
De Stichting De Oppepper ontvangt
geen subsidie. Dat betekent dat ze
zijn aangewezen op de bijdrage
van mensen die de stichting willen
steunen. Nita: “Men kan al voor 35
euro per jaar donateur worden. Dat is
nog minder dan een euro in de week.
Uiteraard zijn ook eenmalige schenkingen welkom. We hebben ook goede
contacten met een aantal bedrijven

die ons financieel steunen. Soms
draagt men ook in natura bij. Bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf, dat voor
gratis vervoer zorgt. Wij zijn ANBI erkend. ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dat betekent dat
bedrijven die iets voor ons willen doen,
dat onder een gunstig fiscaal regime
kunnen verantwoorden. Bedrijven
kunnen ook een complete wens adopteren. Verder organiseren we van tijd
speciale evenementen om geld binnen
te krijgen. Dan kun je denken aan een
hockeyclinic in samenwerking met de
plaatselijke hockeyclub, die dan zorgt
voor een gerenommeerde speler. Of
de Hilversum Loop in april. Of een
vrijwilliger die de New York Marathon
meeloopt en daarvoor gesponsord
wordt. En het geld gaat rechtstreeks
naar de vervulling van de wensen.
We hebben alleen de vaste kosten
van de huur van het kantoortje. Alle
vrijwilligers doen dit werk onbetaald.
Wanneer mensen zich aangesproken
voelen en ons als vrijwilliger willen
komen helpen, dan zijn ze natuurlijk
van harte welkom.”Voor mensen die
meer willen weten over Wensstichting
‘De Oppepper’, verwijst Nita naar de
site www.deoppepper.nl. “Daar vindt je
alle informatie over het aanvragen van
wensen, over de mogelijkheid om ons
financieel te steunen en over de mogelijkheid om vrijwilliger te worden.
De site geeft ook veel voorbeelden van
wensen die we in de afgelopen jaren
vervuld hebben,” aldus een enthousiaste Nita Gharbharan-Manurat.

Scheurende raam- en deurstrips te lijf
Zoals we allemaal gemerkt hebben, worden de winters strenger en vriest het langer en vaker. Wij krijgen regelmatig vragen over het scheuren van rubberen afdichtstrips bij (garage-)deuren en ramen. Je hebt niet door dat
ze vastgevroren zijn, je opent ze... en krak!
Daarom raad ik u aan om de strips in te
wrijven met talkpoeder. Kleine moeite, groot
gemak. En ja, het werkt ook bij autoportieren!
Deze wintertip wordt u aangeboden door
de duizendpoot in De Ronde Venen

www.ronaldvaneijk.nl
T.: 0297 - 25 38 00.
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MOTOR&AUTO
Boom Trike Mustang

Inpikken
en wegwezen
Deze week test Patrick Hesse een Boom Trike Mustang bij het Trike
Centrum.
In 1974 kwam de spectaculaire
film Gone in 60 Seconds uit, of
zoals wij hem in Nederland kennen:
Inpikken en Wegwezen. De film
gaat over een paar autodieven die
op grote schaal en op bestelling
exclusieve auto’s stelen op een
bijzonder geraffineerde manier. Alle
auto’s hebben een damesnaam als
code. Wanneer ‘Eleanor’ gestolen
moet worden (een prachtige Ford
Mustang Mach 1 in een typische
jaren zeventig kleur), loopt dit
finaal uit de hand en mondt dit uit
tot de langste autoachtervolging
in de filmgeschiedenis. Als broekie van 12 jaar oud was ik gek op
deze film die ik, samen met mijn
helaas veel te vroeg overleden oom
Hans, in de bioscoop zag. De Ford
Mustang stond voor mij vanaf dat
moment synoniem voor alles wat
met stoere grote auto’s te maken
had. En het heeft de liefde voor de
Amerikaanse V8 voor altijd aangewakkerd. Toen in 2000 de film een
remake kreeg met Nicolas Cage in
de hoofdrol, was ik erg benieuwd
voor welke auto de belangrijkste
rol was weg gelegd. Het werd de
1967 Shelby Mustang GT 500,
met dezelfde codenaam Eleanor.
In de geweldige antraciet grijze
kleur en met de voor de Mustang
zo bekende zwarte banen over de
hele auto. Het werd een geweldige
remake en beide films zijn klassiekers geworden.
Met name die laatste film met
daarin de Shelby Mustang (vernoemd naar de vermaarde Mustang
tuner Carroll Shelby, die deze
specials bouwde) werkte zeer inspirerend bij Yehudi, om de bestaande
Boom trike Mustang ST1 Tourback
Long Version naar eigen inzicht te
pimpen. Dat de eigenaar van het
Trike Centrum niet zo maar wat

doet, blijkt uit het feit dat de mensen van Boom dusdanig dolenthousiast zijn over zijn ontwerpen, dat er
op dit moment gesprekken worden
gevoerd om Yehudi's modificaties
door te voeren in het origineel.
Yehudi: “Deze Trike wordt geleverd
in een korte en een lange uitvoering. Het verschil is 10cm lengte
in het frame en dat vertaalt zich
in de zitpositie van de bestuurder.
Onze uitvoering heeft een door ons
aangepaste tank met scoop (een
verhoging met roosters). Deze
scoop is een knipoog naar de Ford
Mustang Eleanor. Door de tank van
TCV komen ook de Mustang Striping tot z'n recht. Het 42mm stuur
‘The Ox’ is ook een ontwerp van
TCV, met de bedrading weggewerkt
in het stuur. Koplampen zijn voor de
helft meegespoten om de belijning
door te laten lopen.”
Helaas was de Eleanor nog niet gekentekend, want zo met het eerste
pré-voorjaarszonnetje erop was de
drang enorm om een straatje om
te gaan. Gelukkig had ik dit type
al een keer gereden. Dus weet ik
waartoe deze 1600 cc in staat is, en
geloof me dat is veel. Persoonlijk
vind ik dit de mooiste trike die door
de mannen van het Trike centrum
is gemodificeerd. De details maken
net het grote verschil tussen iets
speciaals en iets heel bijzonders.
De hele trike straalt kwaliteit en
schoonheid uit, echt een lust voor
het oog. Ook de rijeigenschappen
van deze uitstekend uitgebalanceerde machine is top. De prijs vooral
dit moois is nog niet bekend, wel is
het mogelijk hem te bezichtigen.
TCV
Constructieweg 23a
Mijdrecht
Tel. 0297-255546

www.trike-centrum.nl

tekst en foto's patrick hesse
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AUTO&MOTOR
Mitsubishi Colt

De Colt loopt met de
neus in de wind
Jawel, de Mitsubishi Colt heeft een make-over ondergaan. Ook Mitsubishi’s
kleinste is nu voorzien van de familieneus. Maar dit is niet alleen een facelift; ook enkele vitale onderdelen zijn onder handen genomen.
door michael reuling

Naast Donkervoort is dit één van
de weinige auto’s die in Nederland
geproduceerd wordt. ‘Ho ho, wacht
even’, denkt de oplettende autokenner. ‘Spyker wordt toch ook niet
Nederland gebouwd?’ Niet meer, dat
merk is namelijk recent vertrokken
naar Engeland. Dus we mogen best
een beetje trots zijn op deze kleine
uit het Limburgse Born. En dat zijn
we ook wel met zijn allen. Er rijden
namelijk redelijk wat Colts rond in
Nederland. Om even een beeld te
geven; in 2005 werd het huidige
model geïntroduceerd, met de wat
meer gestroomlijnde neus. Het eerste
jaar gingen er ruim 4.000 over de
spreekwoordelijke toonbank, het jaar
daarna 4.403 en in 2007 zelfs 4.732.
Toen zakte de gehele automarkt in,
maar Mitsubishi sloeg terug met de
facelift in 2010, met in dat jaar een
verkoopresultaat van 3.071 stuks,
ongeveer 300 meer dan het jaar
daarvoor. En dat heeft een reden.
Naar mijn mening is het één van de
meest praktische auto’s in de markt.
Van een afstand ziet de Mitsubishi er
klein uit. De driedeurs al helemaal.
Maar vergis je niet. Zodra je de deur
opent verdwijn je door een zwart
gat in de ruimte, alsof je opeens
gehalveerd wordt in lengte. De Colt
is namelijk extreem ruim van binnen. Door de grote schuin aflopende
voorruit strekt het dashboard zich tot
ver voor je uit. Echt, als je als lang
persoon op zoek bent naar een compacte auto vanaf € 10.599,-, sla de
Colt dan niet over. Ook achterin kun
je lange personen met alle gemak
kwijt, niemand zal klagen over beenof hoofdruimte. Doen ze dat wel,
dan kun je dan bank nog verder naar
achteren schuiven. En nu had ik het

foto's patrick hesse

nog maar over de driedeurs versie, in
de vijfdeurs hoef je je helemaal geen
zorgen te maken over ruimte. Tussen
de spreekwoordelijke neus en lippen
door heb ik wel een puntje van kritiek
op de gefacelifte Colt. Hoewel ik heb
gemerkt dat niet iedereen het met
mij eens is, ben ik eerlijk gezegd geen
fan van de nieuwe neus. Voor mijn
gevoel sluit deze minder mooi aan
op de andere lijnen van de carosserie. Op een Outlander en Lancer
vind ik de 'Jet Fighter' grill echter
prima smoelen. Een kleine enquête
op de redactie leert dat collega's de
neus wat plomp vinden, maar alles
behalve storend. Toch heb ik liever het
alweer spreekwoordelijke neusje van
de zalm; de spitse koplampen van de
eerste generatie Colt van 2005.

Mitsubishi Colt CZ5
Gereden versie: Mitsubishi Colt
CZ5 1.3 Cleartec Edition Two
Vermogen: 95 pk
0-100: 10,6 s
Top: 183 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 20,0 / 5,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 13.799,00
Alternatieven: Ford Fiësta,
Hyundai i20, Mazda2, Opel Corsa,
Renault Clio, Skoda Fabia, Suzuki
Swift, Toyota Yaris

Als fan van de eerste generatie Colt
CZ3 (de driedeurs uit 2005) mis ik
een beetje de speelse elementen in
het interieur. Weg zijn de drie sportieve klokken, gekomen zijn de twee
zakelijke en duidelijke meters met in
het midden een digitale meter voor
het benzinepeil. Ook de draaiknoppen
zijn wat serieuzer geworden. De handigheidjes zijn gebleven en zijn zelfs
toegenomen. Vanzelfsprekend heeft
de Colt een 12 volt aansluiting, ruim
voldoende praktische opbergvakken,
een aansluiting voor bijvoorbeeld je
mp3-speler (geen USB-aansluiting),
audiobediening op het stuur, maar ook
een koelvak voor een fles water of
frisdrank in de zomer.

kom je rap weg. Althans, dat is mijn
ervaring met de CZ3. Op de teller van
dit testexemplaar stond nog nauwelijks vijf kilometer op de teller, dus
het gaspedaal heeft de vloermat niet
gezien. Maar met die ervaring kan
ik zeggen dat het ondanks de stevige
wegligging geen puur rallykanon is.
Ben je daar wel naar op zoek? Kies
dan voor de Colt Ralliart. Je valt dan
met je neus in de boter met een 1.5
benzinemotor met 150 pk. Hiermee
kun je zelfs een Fiat 500 Abarth laten
zien wie de baas is.

Ook onderhuids is een en ander
vernieuwd. Door de nieuwe neus
ademt een viercilinder 1.3 ClearTec
benzinemotor frisse lucht in. ClearTec
betekent dat deze 95 pk sterke motor
afslaat als je de versnelling in zijn vrij
zet voor het stoplicht. Maak je geen
zorgen; dat is de bedoeling. Zodra je
de koppeling weer intrapt en een versnelling kiest, ontwaakt de viercilinder zeer vlot, bijna onmiddellijk zelfs,
zodat je weg kunt rijden. Een startstop-systeem dus. En met die 95 pk

De Mitsubishi Colt is leverbaar vanaf
ongeveer tien mille. Je rijdt dan in
een 1.1 ClearTec benzinemotor.
Mijn tip is om toch voor de iets
zwaarder gemotoriseerde 1.3
ClearTec te gaan, zodat je wat meer
vermogen onder het rechterpedaal
hebt. De vijfdeurs is praktisch voor
ouderen of jonge gezinnen met kinderen, de driedeurs is een vlotte kar
voor jonge mensen. Momenteel heeft
het merk een actie waarbij je de
ruimere vijfdeurs voor de prijs van de

driedeurs kunt aanschaffen, waarbij
je voordeel op loopt tot € 600,-. Voor
ieder wat wils dus!

Constructieweg 2
3641 SB Mijdrecht
T 0297-284610

www.vanyperen.nl
Mitsubishi Van Yperen

Auto nieuws
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.

Vernieuwde Captiva
in april

De Chevrolet Captiva heeft een
belangrijke make-over ondergaan
voor 2011. Met name de neus is
flink onder handen genomen. Daarnaast is de Captiva voorzien van een
nieuwe reeks krachtige en zuinige
motoren en een verbeterd interieur
en onderstel voor een verbeterd
weggedrag. Vanaf eind april staat de
Captiva in de showroom bij Van Kouwen in Mijdrecht. Het 2011 model
is leverbaar vanaf € 34.995,-, met

handgeschakelde of automatische
versnellingsbakken.
In heel Europa zijn er sinds eind
2006 zo’n 120.000 Captiva’s verkocht. De populariteit van het SUVsegment vertoont geen teken van
terugval; in 2005 vertegenwoordigde het 6,2% van de totale Europese
markt, terwijl het marktaandeel eind
oktober 2010 was gestegen naar
bijna 10%. Martijn Schenk, hoofd
verkoop bij Van Kouwen Mijdrecht:

“Wij zijn er van overtuigd dat we
met deze nieuwe Captiva aan onze
klanten een sterke propositie bieden
in het marktsegment van compacte
SUV’s. Een sterk bezet segment,
maar waarvan wij verwachten dat
de Captiva er dankzij zijn scherpe
prijsstelling, de uitgebreide uitrusting, de moderne motoren en
transmissies en standaard zeven
zitplaatsen een aanzienlijk deel van
voor zijn rekening kan nemen.”
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Sudoku week 6

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.

Zweeds raadsel week 6
drank

roofdier

atmosfeer

dansschoen

enz.

kaartruitertje

afgemat
Int. Olympisch Comité

7
8

Guinees
biggetje

huizen

tod

rij
soldaten

porren

5
7

Romeinse
ambtenaar

1

2

4

5

6

dat is

5 4

7

8
4
3 1
7

1
9 3

9
1
7 6
4 6
3

Oplossing puzzels week 5

computeronderdeel

werelddeel

2

3

deel v.e.
schip
dominee

boksterm

2
5 7

droog

6

bedorven

filmprijs

4 9

roofdier
vrouwelijk
mythisch
wezen

geraspte
snuiftabak

2
4

3

brillantine
rins

7 6
1
8 2

compagnie

soort
rammenas
huish.
apparaat

4

uitroep
van schrik

bijzondere
uitstraling

ooievaar

huilerig
klagen

zie ommezijde

1

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.

6
3
8
4
9
2
7
5
1

© Puzzelland

VERPIETEREN

4
5
7
8
1
3
9
6
2

2
9
1
7
6
5
8
3
4

8
2
9
3
7
1
6
4
5

5
1
3
6
4
8
2
7
9

7
4
6
2
5
9
1
8
3

3
8
5
1
2
7
4
9
6

1
7
4
9
3
6
5
2
8

9
6
2
5
8
4
3
1
7
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Ben jij, net als
een kind, steeds
in beweging?

Wil jij jezelf
blijven
ontwikkelen?

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Assistent Vestigingsmanager
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur en medewerker kwekerij.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Winkel medewerkers gezocht
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een beheerder kunstwerken/ watergangen
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Customer service medewerker luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een werkleider buitendienst
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (parttime)
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP BV
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Fulltime medewerker bediening s'Anders
Organisatie: s'Anders eten en drinken
Plaats: Vinkeveen
Functie: Grondwerker/ Stratenmaker
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkend kok M/V
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker
(fulltime)
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Storings en onderhoudsmonteur CV
Organisatie: Installatiebedrijf van Walraven b.v.
Plaats: Uithoorn

Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Heb je interesse?
Kijk op de website
of bel 0346 262887

De Klimboom is per direct op zoek naar:

Pedagogisch Medewerker KDV de Droomboom, Abcoude
Pedagogisch Medewerker voor de invalpoule KDV/BSO
Pedagogisch Flexmedewerker

De Klimboom
Stichting voor Kinderopvang

www.deklimboom.nl
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UW OUDE TUINSET
IS TOT

€ 200,- WAARD

ALLEEN GELDIG 11 T/M 28 FEBRUARI
(vraag naar de voorwaarden)

WWW.RIJKENBERGTUINMEUBELEN.NL
I n d u s t r i e w e g 4 3 M I J D R E C H T - Te l e f o o n : 0 2 9 7 - 2 8 1 5 0 1
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