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U gaat toch zeker geen

Foto-expositie in gezondheidscentrum Croonstadt
Niemand hoeft te bukken om de foto-expositie “laag standpunt” te bekijken. Maar om deze foto’s te maken, zijn de clubleden
flink door de knieën gegaan. En soms was door de knieën gaan niet voldoende. Menig clublid van fotoworkshop De Ronde
Venen is op de buik beland om een treffend beeld vast te leggen. Dit lage standpunt geeft een heel andere kijk op de wereld
om ons heen. Zo staan we niet vaak oog in oog met een teckel, of zien we het gezicht van een dubbelgevouwen gymnaste.
Bij sommige foto’s zal de kijker zich nietig voelen, andere beelden zijn juist lachwekkend door de onwerkelijke grootte van
een gewoonlijk zo klein voorwerp. Deze foto-expositie is de gehele maand februari in gezondheidscentrum Croonstadt te
zien. Kijk voor meer informatie en foto’s op: www.fotoworkshop.nl.				
foto nienke visser
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Agenten weer thuis na ongeluk N201 Agenda Kort
Het gaat goed met de agenten die dinsdagmiddag betrokken raakten bij een frontale botsing op de N201 tussen een politieauto en een personenauto.
De personenauto reed richting de Amstelhoek toen hij door nog onbekende oorzaak
op de andere rijbaan terecht kwam. De tegemoetkomende agenten konden de auto
niet meer ontwijken. De politieauto reed zonder optische en geluidssignalen. De bestuurder van de personenauto mankeerde niets. De twee agenten hadden na de klap
last van hun nek, maar mochten na onderzoek in het ziekenhuis weer naar huis. De
N201 was lange tijd af-gesloten voor onderzoek. De bestuurder van de personenauto
foto: peter bakker
is aangehouden voor onderzoek.			

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 6 februari 2010
• Après ski feest, AJOC, Mijdrecht
• 70’s & 80’s Party met Ben Liebrand, De
Meijert, Mijdrecht

Zondag 7 februari 2010
• Winterstopzaalvoetbaltoernooi, SV Herta,
Vinkeveen

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

extra
maandelijkse
vergoeding

aan uw tussenpersoon betalen?

ascol.nl
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Wegaanpassingsbesluit
A2
Holendrecht – Maarssen

Molenland-, Driehuis- en Proostdijschool worden Brede School

Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg
versneld aan om de doorstroming
te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken.

Deze maand starten de Molenland-, Driehuis- en Proostdijschool een
Brede School samenwerkingsverband om de ontwikkelingskansen van
kinderen te vergroten en ouders te ondersteunen bij de opvoeding.
Kinderen worden uitgenodigd om mee te doen aan uitdagende en leuke
naschoolse activiteiten.

In het kader van deze Spoedaanpak
Wegen heeft zij een zogenaamd
Wegaanpassingsbesluit vastgesteld om tussen Holendrecht en
Maarssen een extra rijstrook in de
middenberm aan te leggen tussen hectometerpaal 34,35 (oostbaan)/34,6 (westbaan) en hectometerpaal 56,60. Daarnaast wordt
een fietsviaduct tussen Maarssen en
Utrecht aangelegd.

Voor de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 wordt een cursus zang en dans
aangeboden. Op de muziek van bekende liedjes worden in 8 lessen diverse
dansen ingestudeerd. De laatste les zal worden afgesloten met een voorstelling waarbij de kinderen geschminkt en verkleed op het toneel staan. Een
andere manier van dansen, streetdance, wordt aangeboden aan de kinderen
uit de groepen 4, 5 en 6. Op hiphop, R&B of rapmuziek worden coole dansen
ingestudeerd. Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 wordt een cursus videoclip maken georganiseerd onder leiding van een bekende acteur die heel veel
ervaring heeft met toneel en film.

Wilt u meer weten over dit Wegaanpassingsbesluit en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten? Tot en met
vrijdag 5 maart a.s. ligt dit besluit
ter inzage bij het gemeentehuis van
De Ronde Venen. U kunt het besluit
ook inzien op www.centrumpp.nl
onder de kop projecten en vervolgens algemene beroepsprocedures. Voor nadere informatie over
de inhoud van het project of het
aanvragen van exemplaar kunt u
contact opnemen met de landelijke
informatielijn van Rijkswaterstaat
op telefoonnummer 0800 8002
(gratis nummer). Dit nummer kunt
u ook bellen voor actuele informatie over werkzaamheden en de te
verwachten hinder.
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De drie scholen onderstrepen het belang van samenwerken: door krachten te
bundelen kan veel meer gerealiseerd worden in het belang van de kinderen
en hun ouders. De Brede School wordt mede mogelijk gemaakt door een
subsidie van de gemeente De Ronde Venen.

Start aanleg fietspad en ruiterroute
Sinds kort wordt gewerkt aan de aanleg van een fietspad en ruiterroute in
de gemeente De Ronde Venen. Het werk wordt uitgevoerd door Mouwrik
Waardenburg B.V. Gedurende de werkzaamheden zullen er verkeersmaatregelen worden genomen die enige vertraging kunnen opleveren voor de
weggebruiker. De werkzaamheden zullen in twee termijnen plaatsvinden in
week 3 tot en met week 7. Afhankelijk van het weer zal het deel Fietspad
vanaf week 9 tot en met week 12 plaatsvinden.
Ruiterroute
De manegehouders van
Lucky Stable, Maria
Hoeve, stal Bos en de
regioconsulent van de
Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie zijn actief betrokken
geweest bij het ontwikkelen
van een ruiterroute door De Ronde
Venen. De route wordt gecreëerd
door het aanbrengen van een zandpakket. De ruiterroute zal lopen over
de Schattekerkerweg, Hoofdweg en
de Kerkvaart. In het Wickelhofpark
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Fietspad
Tussen Kerkvaart en
Schattekerkerweg wordt
een fietspad aangelegd.
Met deze ontbrekende
schakel in het fietspadennetwerk wordt het Wickelhofpark aan
de noordzijde ontsloten en wordt het
landelijke gebied verder toegankelijk
gemaakt.

Eigenlijk zouden veehouders al per
1 januari moeten voldoen aan het
verminderen van ammoniakemissie
door het realiseren van stalaanpassingen. In overleg met de Tweede
Kamer heeft de minister – onder
voorwaarden- uitstel verleend aan
de veehouders. Ammoniak is een
aspect dat bij vergunningverlening
voor veehouderijen beoordeeld
moet worden. Recentelijk is hierover nieuwe wet- en regelgeving
verschenen. Veehouders hebben nu
tot 1 april 2010 de tijd om in een
plan aan te geven hoe en wanneer
ze voldoen aan de eisen voor ammoniakuitstoot.
Dat staat in het Actieplan Ammoniak Veehouderij, dat in december
2009 bekend is gemaakt. Het
actieplan is gericht op pluimvee-,
varkens- en melkveehouderijen. In
de regio Noord-West Utrecht gaat
het om 84 veehouders, verdeeld
over de gemeenten Abcoude,
Breukelen, Loenen, Montfoort,
Oudewater, De Ronde Venen en
Woerden. De Milieudienst heeft
de betreffende veehouders een
brief gestuurd om ze te informeren
over het Actieplan en de gevolgen.
Veehouderijen moeten voor 1 april
2010 een Bedrijfsontwikkelingsplan
(BOP) bij de Milieudienst NoordWest Utrecht indienen.
Meer informatie of vragen? Voor
meer informatie over het Besluit
huisvesting en het Actieplan Ammoniak Veehouderij kunt u de websites
van het Ministerie van VROM
www.vrom.nl en Infomil
www.infomil.nl raadplegen.
Als u vragen heeft over het
Actieplan Ammoniak Veehouderij,
dan kunt u contact opnemen met
de heer J. Pronk of mevrouw M.
Reijnen van de Milieudienst NoordWest Utrecht, tel. (0346) 26 06 00.

Nog weinig vrouwen met andere
nationaliteit fitnessen

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

en langs de Westerlandweg is
het pad al aangelegd.

Actieplan Ammoniak
Veehouderij

Er zijn weinig vrouwen met een
andere nationaliteit die fitnessen.
Wat bij de doorsnee Nederlandse
vrouwen heel gewoon is, is voor
vrouwen van wie de wieg in een ander land heeft gestaan veel minder
gewoon. Die vinden het nog lang
niet vanzelfsprekend dat ze in een
groep sporten om hun lijf in conditie te houden. Vanuit de Stichting
Maghariba is Quassima Asafiati de
contactvrouw voor de vrouwen die
de stap naar sporten willen zetten.

Het komt de laatste tijd steeds
vaker voor dat o.a Turkse dames
de wandelschoenen aantrekken
en gezamenlijk wandelen langs de
polderwegen. Een goede zaak vindt
Quassima want zij weet al te goed
hoe belangrijk bewegen is voor de
mens. Zo is er ook een vrouwengroep ontstaan die in het Mijdrechtse zwembad baantjes trekt en
zo actief bezig zijn in het water. Dat
zwemmen heeft nogal wat voeten
in de aarde gehad. De moslimvrouw
mag op basis van haar geloof niet
samen zwemmen met mannen of
door buitenaf gezien kunnen worden
door mannen.
Ondanks het geloof vinden wat
oudere vrouwen het sowieso minder
fijn om met mannen te zwemmen, ze
voelen zich ongemakkelijk/ bekeken
en worden afgeleid. Daarom zijn
er speciale voorzieningen getroffen
die de bezwaren opheffen, waardoor ook deze vrouwen actief de
zwemsport kunnen beoefenen. Dat
wil Quassima nu ook mogelijk gaan
maken op het gebied van fitness.

In het nieuwe gezondheidscentrum
Hofland is een praktijk voor fysiotherapie gevestigd dat maar wat graag
haar deuren opent voor de groep
vrouwen. “Ik Quassima: wil Jeroen
Morssink hier ook voor bedanken.
Onder leiding van fysiotherapeuten
kan er actief worden gesport. Er
zijn al groepen opgestart waaraan
al flink wordt deelgenomen, maar
als er vrouwen zijn die hier ook aan
mee willen doen, zijn ze natuurlijk
van harte welkom”.
Vrouwendag VLC druk bezocht
Quassima verwacht veel van
vrouwenactiviteiten in De Ronde
Venen. Vorig jaar werd er al een
vrouwendag georganiseerd in het
VLC die druk werd bezocht. Er werd
toen gegeten,gekletst, gelachen.
Velen keken hun ogen uit tijdens de
modeshow, je kon je met henna laten
beschilderen, het was vooral een
gezellige en geslaagde avond.
Voor nadere inlichtingen kunt
u Quassima gewoon mailen op
mevrouwtje_q@hotmail.com.

Luistervink
Mierenneuken
voortaan verboden
Vanmorgen vroeg ben ik al aan de
slag gegaan. Het zat me niet lekker.
Je zal toch maar ineens worden
overvallen en je boeken, waar je
jarenlang aan hebt gewerkt, worden
in beslag genomen. Nee, ik ben ze
voor geweest. Het eerste waar ik
op stuitte was het boek waarin de
plaatjes staan van een bezoek aan
Artis. Ik wilde mijn oudste meteen
bellen. Hem waarschuwen dat
de foto´s destijds twee maal zijn
afgedrukt. Nooit heb ik er bij stilgestaan. Maar het kon echt niet. Samen met zijn moeder zaten we op
een bankje bij de kinderboerderij,
het ventje had een konijn op schoot.
Hij aaide het dier dat verlekkerd
naar hem op keek. Zelf, ik schaam
me er nog steeds diep voor, had ik
de hand op de kop van een langslopend schaap gelegd. Mijn ega keek
naar een paard dat even verderop
rek- en strekoefeningen deed. Dat
kan allemaal echt niet meer. Vanaf
nu zijn de mensen met een hond die
altijd op je been staat te rijen ook
niet meer welkom. Ik vond het al
nooit wat, maar nu heb ik tenminste
een oprecht excuus ze uit mijn huis
te weren. Ik heb zojuist een kanarie
gekocht, natuurlijk omdat hij zo
mooi kan zingen, maar grappen
over zijn kwistig zaadverbruik kan
ik niet meer maken. Die buurman
verderop, die altijd op de dijk ligt
te kijken hoe stier Bertus zijn
haremdames verwent, mag ook wel
oppassen. Op de boerderij waar ik
destijds woonde kwamen wel eens
klasgenoten op bezoek en gezamenlijk sloten we weddenschappen hoeveel sperma de dienstdoende stier
wel niet in huis had. We bedoelden
er niets mee, maar het ging slechts
om bewondering voor de stuiters
waarover zo´n dier wel niet de
beschikking had. De vereniging van
dekhengsten heeft inmiddels haar
leden aangeraden voorzichtig te
zijn met het aannemen van klussen.
Terecht, want pis je een keer naast
de pot, kun je zo maar preventief
geruimd worden.
In onze samenleving verblijven
een aantal gekken die zich laten
fotograferen met bijvoorbeeld
paarden, waar ze van alles mee
doen. Er zijn ook malloten die seks
hebben met geiten en dat nog lekker schijnen te vinden ook. Over de
volslagen gekken die met stokken
en andere zaken in dierenlijven
prikken wil ik het eigenlijk helemaal niet hebben. Deze categorie
stop je niet met een wetje dat seks
met dieren verbiedt en het bezit van
dierenporno strafbaar maakt. Nee,
het is een ideetje van lieden die het
dierenbelang wel erg misbruiken
voor hun eigen belang. Als je het
opvangen van sperma ten behoeve
van kunstmatige inseminatie en het
castreren van biggen als ongewenst
seksueel gedrag naar dieren toe
interpreteert, ben je zelf ziek,
doodziek zelfs. Tenslotte wil ik u nog
waarschuwen, drijf niet de spot met
mij, ik ben ook maar een dier.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon op Midpoint
Zondag 7 februari verzorgt Horizon
van 9.00 – 10.00 uur een uitzending met als thema ‘De indruk van
God op de mens in de bijbel’. De
uitzending wordt dezelfde dag herhaald van 17.00 – 18.00 uur. “God
maakt soms een verpletterende
indruk op een mens”. Voorbeelden
van ontmoetingen met dergelijke
indrukken, met de bijbel als uitgangspunt, zijn: Mozes op de berg
Sinaï en ‘Saulus ontmoet Jezus’. Wij
gaan in gesprek met een pastor uit
onze regio. Programmamakers en
presentatoren in februari zijn Winny
van de Schraaf, Huub van Bemmelen en Nel Pauw. Horizon valt
te beluisteren op radio Midpoint:
kabel 101,9 FM of ether 105,6 FM.
(In verzorgingsinstellingen kan een
andere kabelfrekwentie gelden).

Mijdrecht

Bijbelstudie avonden
in Gemeente De Weg
De Evangelische gemeente de Weg
houdt op maandagavond 8 februari
en 22 februari weer een Bijbelstudie- en toerustingsavond.Steve van
Deventer, spreekt de 1e avond over
het: “Bovennatuurlijke”. Gordon
van Veelen spreekt maandag 22
februari over “Het verstaan van
Gods stem”. De avonden beginnen
om 20.00 uur en vanaf 19.30 staat
de koffie klaar. U bent van harte
welkom in De Weg, industrieweg
38F 3641 RM te Mijdrecht (ingang
links naast Karwei).
Voor info www.deweg.net.

DE GROENE VENEN

De Schakel zamelt
3543 euro in voor Haïti

In Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
zijn de afgelopen weken plakzuilen
neergezet, ronde zuilen van metaal
waarop aankondigingen en mededelingen kunnen worden geplakt. De
gemeente hoopt met de plakzuilen
het zogenaamde ‘wildplakken' op
elektriciteitskasten, muren en glasbakken terug te dringen.
Het idee voor plaatsing van plakzuilen is afkomstig van raadslid Youssef
Rasnabe (Gemeentebelangen) en
ontstaan na gesprekken die hij heeft
gevoerd met jongeren. Naar aanleiding daarvan heeft hij het college
van B en W vragen gesteld over het
wildplakken in de gemeente en de
mogelijkheden dit terug te dringen
door de plaatsing van plakzuilen.
Wildplakken is in De Ronde Venen,
op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden.
Tot op heden was er één plaats
in de gemeente waar posters en

andere aankondigingen geplakt
mogen worden, en dat is het bord aan
de Rondweg bij de kruising met de
Stationsweg/Industrieweg. Dat is in
zekere zin een beperking aangezien
iedereen gerechtigd is zijn mening
te geven of aankondigingen te doen.
Wanneer er echter geen speciale
plakplaatsen daarvoor zijn, werkt dat
het wildplakken in de hand. Hiermee
wordt het straatbeeld bepaald niet
verfraaid.
Het college van B en W heeft daarom
besloten plakzuilen in de gemeente
te plaatsen. Deze zijn de afgelopen
weken in Mijdrecht (Margrietlaan),
Wilnis (Pieter Joostenlaan) en in
Vinkeveen (winkelcentrum Zuiderwaard) neergezet en inmiddels met
de eerste posters beplakt. De zuilen
kunnen door iedereen worden gebruikt om aankondigingen, mededelingen etc te doen.

Hulpverleningszondag
in ‘de Wegwijzer’

www.CGKMijdrecht.nl.

maakte beelden en raamhangers.
Voor de liefhebbers van spelletjes
kon er o.a. gesjoeld worden. Ook de
inwendige mens werd niet vergeten.
Hamburgers, erwtensoep, fruitsalade, popcorn en cake; het werd
allemaal genuttigd voor het goede
doel. Er werd muziek gemaakt, er
werden prijzen verloot en er werd
een schilderij van de Vinkeveense
kunstenares Annie Overbeeke
geveild. Een aantal kinderen had
zelf een sponsorloop georganiseerd.
De opbrengst was in ieder geval
geweldig en op deze manier heeft
De Schakel toch haar steentje bij
kunnen dragen aan de noodhulp
voor Haïti.

Gemeente plaatst plakzuilen

Mijdrecht

In de Christelijke Gereformeerde
Kerk ‘de Wegwijzer’, Koningin Julianalaan 22, zullen op zondag 7 februari de diensten in het teken van
de jaarlijkse Hulpverleningszondag
staan. Elk jaar op de eerste zondag
in februari wordt er stilgestaan bij
de grote nood die hier en daar is in
de wereld. Onlangs is er in de diensten voor Haïti gecollecteerd, daar
is de nood nu bijzonder groot, maar
niet alleen in Haïti is er grote nood,
er zijn nog heel veel andere mensen
die onze hulp hard kunnen gebruiken. Wij hebben slechts beperkte
middelen, als je dan denkt aan de
grote nood die er is, dan vraag je je
af of ons kleine beetje hulp wel zin
heeft. Dominee Weststrate legt dat
verder uit in de preek aan de hand
van het verhaal waarin Jezus 5000
mensen te eten gaf met slechts een
kleine hoeveelheid brood en vis, dat
zijn leerlingen meegebracht hadden.
Ze gaven in geloof dat kleine beetje
geheel aan Jezus en Hij zorgde dat
het genoeg was om velen te helpen.
Zo kan het geld dat we geven in de
handen van de juiste hulporganisatie
ook op plekken waar de nood groot
is, vele monden voeden. De diensten
worden om 10 en 17 uur gehouden,
zie ook de ‘Agenda’ op

Woensdag 27 januari jl. heeft basisschool De Schakel maar liefst 3543
euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De
leerlingen van groep 8 waren erg
onder de indruk van de vreselijke
beelden op televisie en zij wilden
graag iets doen naast de inzameling
van lege flessen. De leerlingen, het
team en ouders hebben toen op hele
korte termijn een kraampjesmarkt
in de school georganiseerd. Dat
is een groot succes geworden. De
avond is heel druk bezocht. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maar
ook veel anderen belangstellenden
wisten de weg naar de kraampjes
te vinden. Er waren kraampjes
met speelgoed, kaarten, en zelfge-

Peuters Dribbel wiebelen ook met de billen
Ook bij peuterspeelzaal Dribbel werd volop aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen! Het voorleesfeestje begon met het zelf smeren van
heerlijke boterhammetjes en daarna kwam er een heel speciaal vertelkastje tevoorschijn.
In dit Japanse vertelkastje zaten de
prenten van De Wiebelbillenboogie,
het Prentenboek van het jaar 2010.
De juf vertelde hoe een papaolifant
op de kinderen past, zoals alleen
papa’s dat kunnen, als mama van
huis gaat. Papa zet samen met de
kinderolifantjes de boel op stelten
en leert ze daarbij een lekker gek
dansje, de ‘wiebelbillenboogie’,
terwijl ze zingen:
“Een voor de centjes, Twee voor de
show, op drie ben je klaar voor de
billenboogie, GO!”

Waarna de deurtjes van het vertelkastje weer dichtgingen, maar
de kinderen bij Dribbel nog even
doorgingen met het dansen van de
wiebelbillenboogie….
Peuterspeelzaal Dribbel hoort bij
de Stichting Peuterspeelzaalwerk
De Ronde Venen. Voor inschrijving
of informatie kunt u kijken op de
website,
www.peuterspeelzaaldrv.nl of bellen,
op werkdagen van 9.00 uur tot
11.00, uur naar telefoonnummer
0297- 254778.

Workshop Linkedin voor ZZP-ers
De kersverse Vereniging ZZP De Ronde Venen organiseert op 15 februari
de eerste activiteit van 2010. Succesvol zakendoen is vandaag de dag
sterk afhankelijk van een gedegen (online) netwerk. Maar hoe begin je
nu een goed netwerk op Linkedin? Wat zijn de voordelen en de Do’s en
Don’ts?
De beginnerworkshop ‘Linkedin for
zzp-ers’ zal op maandag 15 februari
worden gegeven door Jan Posdijk,
bestuurslid ZZP - De Ronde Venen
en tevens specialist in marketing
van diensten. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de
aanmaak van het profiel en het opbouwen van een zakelijk netwerk,
tot het gebruik van de belangrijkste
functionaliteiten. Vanaf 19.30 uur
kunt u binnenlopen en om 20.00
uur start de workshop. Om 22.00
uur zal er dan gelegenheid zijn om
onder het genot van een drankje
nog even persoonlijk te netwerken.
De workshop vindt plaats in de Wil-

lisstee te Wilnis.
De kosten zijn alleszins redelijk:
voor leden € 17,50 en voor nietleden € 35,00 (incl. BTW, contant
aan de zaal te betalen).
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze
workshop door een e-mail met uw
gegevens (bedrijfsnaam, naam,
adres, telefoonnummer en emailadres) te sturen naar evenementen@zzpdrv.nl. U ontvangt dan
een bevestiging met daarin nadere
gegevens. Reageer snel, want er is
slechts plaats voor 20 personen en
vol = vol!

Puppy-training weer van start bij Tennisvereniging Wilnis
Vanwege het grote succes in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging Wilnis
ook dit jaar weer van start met een training voor kinderen van zeven tot en
met negen jaar. Het doel van de puppy-training is het aanleggen van een basis
voor het tennisspel. Met name gaat het om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen, stuiteren, gooien en goed kijken naar de bal.
De lessen beginnen op 17 februari 2010. De laatste les (24 maart) wordt
feestelijk afgesloten met het behalen van het balvaardigheidsdiploma. Om mee
te kunnen doen aan de puppy-training, hoeven de kinderen geen lid te zijn van
Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts € 25,- kan uw kind deelnemen aan deze
vijf speciale lessen. Wilt u meer informatie of uw kind opgeven? Dan kunt u
contact opnemen met Saskia van Loon 0297-273433
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Zondag 7 februari a.s. bij SV Hertha

Winterstopzaalvoetbaltoernooi
Aanstaande zondag 7 februari vindt de finaledag plaats van het Winterstopzaalvoetbaltoernooi 2010 van SV Hertha uit Vinkeveen. De wedstrijden
worden gespeeld in De Willisstee. Er wordt gestart om 9.40 uur. De laatste
prijsuitreiking is om 20.10 uur. In de vier poules, naar leeftijd ingedeeld
in gemixte teams, is de spanning ongekend. Ondanks dat het toernooi, met
circa 175 deelnemers, over vijf zondagen loopt, is na vier speelronden in
nog geen enkele poule de winnaar al bekend. In drie poules zijn er zelfs
nog drie kanshebbers op de eindzege. Het toernooi is daarmee spannend
tot het eind. Bij de kleinsten, de F-jes, is er een echte finale, tussen Ajax
en PSV. Daaraan voorafgaand speelt de nummer 4, Heerenveen, de laatste
wedstrijden tegen de moeders. Kijk voor de uitslagen, standen en het programma op www.hertha.nl.

Jaaruitvoering V.I.O.S.
Bezoekers van de jaaruitvoering
van V.I.O.S. trotseerden afgelopen
weekend Syberische toestanden om
er bij te kunnen zijn. Daar kregen
ze geen spijt van. Alle afdelingen
van de vereniging maakten er met
muziek, spectaculair slagwerk en
majoretteshows een ware happening van. Vlot en vaak met een
knipoog aan elkaar gepraat door
Robert Stoesser, werd op zaterdag
en zondag de grote zaal van De
Meijert op z’n kop gezet.
Kijk voor de foto’s en meer informatie over V.I.O.S. en dweilorkest
DORST op www.vios-midreth.nl
en www.dweilorkest-dorst.nl.

Roodlicht controles in
De Hoef
Maandagmorgen heeft de politie
een controle gehouden bij een
stoplicht op de Oude Spoorbaan
in De Hoef. De ouders van schoolgaande kinderen hadden geklaagd
dat de auto’s en fietsers het rode
licht regelmatig negeren en dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. De
politie schreef vier bekeuringen uit
aan fietsers en zes automobilisten
kregen een bon. Vanwege de gladheid konden personenauto’s niet aan
de kant worden gezet en deze bestuurders zullen thuis de bekeuring
krijgen. Ook werd een automobilist
bekeurd vanwege het niet handsfree
bellen. Vorige week werden hier
acht bekeuringen uitgedeeld.

Drie inbraken in één
straat

Stichting de Baat en de bibliotheek Mijdrecht organiseren in samenwerking met Myra de Groot 2 middagen musical/zang/danstraining
voor kinderen van 10 t/m 12 jaar (groep 7 en 8). Dit alles in het kader
van 4Kidz.
Een professionele entert(r)ainer/regisseur/choreograaf gaat op woensdag
17 maart samen met jullie in twee repetities een bruisende presentatie in
elkaar zetten. Zij zal tijdens de repetities op haar eigen enthousiaste wijze
werken aan choreografie en staging, desgewenst aan zang, zanginterpretatie, spel en rolbeleving. Zit je in groep 7 en/of 8 en lijkt het je leuk om op
een podium te staan, liedteksten te schrijven, je eigen nummer te zingen,
een choreografie in te studeren, uitnodigingen te ontwerpen, wordt jij de
presentator of heb jij al een eigen act? Geef je dan nu op!

Valentine Party voor
10 t/m 12 jaar

Youngone’s Valentine Party
Vrijdag 12 februari 2010
Van 19.30-23.00 uur
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar
Entree: 5 euro zonder discopas, 3 euro
met
Lokatie: JCAllround, Rondweg 1a
Mijdrecht
Meer info op: www.stichtingdebaat.nl
http://allround.hyves.nl

De Hoef

Vinkeveen

Musical-, zang- en danstrainingen groep 7 en 8

Op vrijdag 12 februari is er een
Youngone’s Valentine Party voor iedereen van 10 t/m 12 jaar. Het feest
vindt plaats in JC Allround en staat
helemaal in het teken van Valentijn.
Onze dj’s draaien weer de leukste
plaatjes, natuurlijk ook schuifelliedjes.
We gaan allemaal leuke spelletjes
doen, je kunt via de dj’s liefdesberichten achterlaten, er is een heerlijke
valentijnscocktail (zonder alcohol)
en de Allround zal helemaal versierd
zijn! De dresscode is Pink en Red.
Dat betekent dus dat je je allermooiste rode of rose outfit moet aandoen!
Iedereen die iets roods of rose aan
heeft, krijgt 1 bonnetje voor een
drankje. Kom je als stelletje naar de
disco, dan krijg je 2 euro korting per
persoon en betaal je dus nog maar
3 euro. Het wordt een superleuk valentijnsfeest, dus kom allemaal naar
Allround op 12 februari.

Kort Nieuws

Jeugd Kwinkslag in de Top 3
Onder grote belangstelling van ouders
en belangstellenden heeft de jeugd
de laatste competitiewedstrijden
gespeeld in de Boei. Jeugdteam 2
speelde thuis en dit team heeft een
welverdiende 3e plaats veroverd in
hun poule, een topprestatie! GEFELICITEERD Laura, Bonny, Tijs en
Tim. Deze thuiswedstrijd hebben ze
helaas verloren met 3-5, maar dit had
geen invloed op hun 3e plek. Ook hier
waren een aantal 3 setters gespeeld,
dus dit team heeft de punten niet
zomaar weggegeven. Het jeugdteam
1 was al uitgespeeld in de competitie.
Dit team heeft ook een zeer welverdiende 3e plaats behaald in hun
poule, deze uitslag bleef spannend
tot de laatste wedstrijden in de
poule gespeeld waren. Dit jongensteam bestaande uit Leon, Tim,
Michael, Jesper, Martijn en Patrick
ook van harte gefeliciteerd!

Heb je leuke ideeën of wensen?
Eigen creatieve inbreng is altijd
welkom! Op 31 maart wordt de
pres(en)tatie na de repetitie opgevoerd in Allround en kunnen alle
fans, familie en vrienden komen
kijken. De entree voor deze presentatie bedraagt 2,50 euro.
Wie gaat samen met ons deze uitdaging aan? Myra Fictoor-de Groot
heeft samen met haar creatieve
team, met veel plezier mogen meewerken aan bedrijfs/evenementen,
workshop projecten voor kinderen
& volwassenen, theaterproducties
en verscheidene specifieke producties. Zij verzorgen de ontwikkeling,
productie en uitvoering van entertainment concepten op maat.

Locatie:JC Allround - Mijdrecht
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar (groep 7
en 8)

Data en tijden:
Woensdag 17 maart 13:30 – 17:30 uur
repetities
Woensdag 31 maart 14:00 – 16:00 uur
repetities
Woensdag 31 maart 16:00 - 17:00 uur
voorbereidingen
Woensdag 31 maart 17:00 - 18:00 uur
presentatie
Kosten training: 10 euro p/p
Entree presentatie 31 maart: 2,50
euro p/p
Meer informatie? Kijk op www.
stichtingdebaat.nl of http://allround.
hyves.nl of http://drv4kidz.hyves.nl

In de nacht van vrijdag 29 op
zaterdag 30 januari jl. werd in drie
woningen op het Oudeland in Vinkeveen (geprobeerd) in te breken. De
inbraken werden op zaterdagochtend ontdekt door de bewoners van
drie woningen. In alle gevallen was
een gaatje in een kozijn geboord,
bij twee van de drie woningen was
vervolgens het raam ontgrendeld
en waren de inbreker(s) de woning
binnengegaan. Uit één van de twee
woningen bleek o.a. computerapparatuur te zijn gestolen. De
tweede woning was wel doorzocht,
maar hier werd niets gestolen.
Bij de derde woning kwamen de
verdachte(n) niet binnen, doordat
het raam was voorzien van extra
bijzetsloten. Aan getuigen die in de
nacht van vrijdag op zaterdag iets
opvallends hebben gezien op of in de
omgeving van het Oudeland wordt
verzocht contact op te nemen met de
politie van district Rijn & Venen op
telefoonnummer 0900-8844.

Mijdrecht

Boni-medewerker
slaat overvaller de
winkel uit
Dinsdagavond jl. is rond 19.45 uur
een overval gepleegd op de Boni
supermarkt in Winkelcentrum De
Lindeboom in Mijdrecht. Er kwam
een man de winkel binnen, die een
medewerker bedreigde met een
steekwapen. Deze gaf hem direct
een harde stomp, waardoor de
verdachte op de grond viel en de de
winkel uitrende in de richting van de
Dorpsstraat. Signalement: De verdachte is een lichtgetinte jongeman,
18-20 jaar, ± 1.80 meter, tenger
postuur en donkere ogen. Hij had een
donkere sjaal om, droeg een bruin/
groene jas en een blauwe spijkerbroek met gebleekte vlekken. Getuigen van de overval en mensen die
de verdachte in de omgeving van De
Lindeboom hebben gezien, worden
verzocht contact op te nemen met
de politie van district Rijn & Venen .
Tel. 0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800-7000.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Woensdagmiddag is er een brand onstaan bij de LPG pomp aan de
Bozenhoven. Door nog onbekende oorzaak vatte de pomp vlam.
Ook was er een sterke gaslucht aanwezig. Wegens ontploffingsgevaar werd zowel de Bozenhoven als de Anselmusstraat afgesloten
voor het verkeer. Na ongeveer 30 minuten werd de weg weer
vrijgegeven.		
foto: peter bakker

Wat is de winter toch prachtig!

foto sandra le cointre

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

Doe mee aan onze Valentijn-prijsvraag en maak kans op een
weekend met een Opel cabrio naar een Bilderberg hotel
Nog even 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. En 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 Twintop 1.6
Turbo Temptation, ter beschikking gesteld door Van Kouwen
Automotive Group, rijdt u naar
één van de 20 Bilderberg hotels
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: ga naar
www.degroenevenen.nl/valentijn en
beantwoord de onderstaande
vragen*.
U kunt deelnemen tot uiterlijk
8 februari 12.00 uur.

Daarna wordt uit de juiste antwoorden één winnaar getrokken, die bekend wordt gemaakt
in onze editie van 12 februari
a.s.
Vragen:
1.		 Met welke projecten houdt
Roland Borst zich de komende
tijd bezig?
2.		 Wat is de definitie van Frailty?
3.		 Waarom gedijen grutto’s goed
in de Demmerikse polder?
4.		 Noem tenminste vier automerken die Van Kouwen
		 Automotive Group voert.
5.		 Welk Bilderberg hotel ligt er in
Tegelen?

Tip: De antwoorden vindt u in de krant
van vorige week en op Internet.
* u kunt de antwoorden ook mailen
aan: valentijn@degroenevenen.nl,
vergeet daarbij niet uw naam en
contactgegevens mee te zenden.

Deelname voorwaarden
1. De gewonnen prijzen (auto en hotel) kunnen worden opgenomen tot 31-12-2010, 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 20 Bilderberg hotels in Nederland en wordt uitgekeerd in de
vorm van een voucher. Voor enkele hotels geldt een toeslag, van 25-50 euro. 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 patrick hesse (cabrio) en bilderberg met
dank aan peter en marieke.

DE GROENE
VENEN

Familieberichten
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Daniëlle jarig!

XXXX

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

Wouter
Fransen
22 jaar

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

Hoera, wat een hit;
Ben is 50 jaar fit!

Maikel
Warmerdam

Evelien Rademaker
20 jaar

Weer een jaartje ouder

Van harte namens
je collega's
Van je collega’s moet je het hebben...

Koen Mulder
19 jaar

Peter Clarke
					 31 jaar

Boekhandel Mondria
al 20 jaar in de
vertrouwde handen van
Nelie Groenendijk
Van harte feliciteerd
De Mondriaatjes
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Instructieavond
verkeersregelaars

Column
ego

Voor een aantal verenigingen
en instellingen die een activiteit
of evenement organiseren geldt
dat zij dienen te beschikken over
evenementen-verkeersregelaars.
Deze verkeersregelaars zorgen
ervoor dat het verkeer in goede
banen wordt geleid tijdens evenementen. Ook in 2010 worden
verenigingen en instellingen in de
gelegenheid gesteld om (nieuwe)
personen aan te melden voor het
volgen van de (herhalings)instructie evenementen-verkeersregelaar.
Aan de instructie zijn geen kosten
verbonden.

eco

Als leverancier van grafmonumenten gaat Marco
Fronik dagelijks met de dood om. Regelmatig
bericht hij hier over zaken die hem raken.

Feit of spiritualiteit
Afgelopen week liep ik op een begraafplaats in De
Ronde Venen. Ik zag dat er ergens een liggende zerk
door de vorst was verschoven op zijn fundering.
Sommige zerken worden niet verlijmd op de fundering.
Als er tijdens vorst ijs tussen de zerk en de fundering
komt, kan het zijn dat de zerk verschuift. Vorig jaar
las ik een krantenartikel dat er op een begraafplaats
achter een kerk ergens in Friesland ook een liggende
zerk verschoven was. Nadat er vier keer melding was
gedaan van grafschennis heeft de politie een camera
aan de kerk gehangen om te kunnen achterhalen wat
er nu precies gebeurde. Op de camera was te zien dat
de zerk in een paar seconden een meter verschoof.
Allerlei geruchten deden de ronde, want hoe was dit
nu mogelijk? Als het een begraafplaats achter een
kerk betreft kunnen dit soort zaken extra gevoelig
liggen. De plaatselijke steenhouwer had er maar één
theorie voor namelijk, het moest een dikke muskusrat
zijn geweest die de 450 kilo zware zerk van onder af
verplaatste. Wat zal zo’n rat in de loonkosten doen?

De Fiat 500 1.2 met gratis Dualogic-automaat
met maar 14% bijtelling.
Schoon, zuinig, zakelijk. Nu voor 5 12.995,Gem. brandstofverbruik: 4,7 l/100 km (1 op 21,3) CO 2 : 110 gr/km.
Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
Deze actie loopt t/m 31 maart 2010.
L E S S

Een tijd terug belde een begrafenisondernemer mij
met de vraag een grafkelder te openen. Op zo’n
moment heb ik nog geen contact met de nabestaanden,
want deze ad-hoc klus voeren wij meestal uit voor een
begrafenisondernemer. In dit geval belde de
nabestaande me al op voordat we met de
werkzaamheden begonnen waren. De mevrouw aan
de andere kant van de lijn stond er op aanwezig te zijn
als wij de kelder zouden openen. De mevrouw kwam
kribbig over. Toen ik wat meer informatie vergaarde,
bleek haar humeur te zijn veroorzaakt door de
desbetreffende gemeente. Die had achteloos gevraagd
waar de kist ten opzichte van de drie andere gezet
moest worden in de kelder. De familie had toch echt
maar twee familieleden in de kelder begraven, dus
waar kwam ineens die derde vandaag? Nee mevrouw,
had de gemeente gezegd, u vergist zich; het zijn er echt
drie. Toen de kelder openging, bleek dat de vrouw zich
met een gerust hart kon voorbereiden op de uitvaart.
De gemeente kon de inmiddels klaargemaakte
creditnota ‘logies’ in de prullenbak gooien.
Ik ben gek op anekdotes en word regelmatig
deelgenoot gemaakt van opmerkelijke weetjes of
verhalen van overledenen. Vorige week nog vertelde
een vriend mij tijdens de derde helft van het
zaalvoetbal, dat zijn opa een Ajax-shirt onder zijn
pak aan had in de kist. Inmiddels weet ik ook dat veel
overledenen een mobiele telefoon meenemen tijdens
de reis naar het hiernamaals. Een bijzondere keuze,
want het lijkt mij geen pretje als je rust in vrede en
plots opgeschrikt wordt door een ringtoon van “the
A-team”, “Tuintje in mijn hart” of “Heb je even voor
mij”.
Toch vind ik het jammer dat mensen zelden markante
karaktertrekken durven bloot te leggen, wanneer zij
een dierbare gedenken. In Oostenrijk is een man die
al 40 jaar oude grafkruizen verzamelt met saillante
teksten. Hij heeft er zelfs een museum voor opgericht.
Teksten als: “Hier ruht Franz Josef Matt der sich zu
Tod gesoffen hat. Herr gib ihm die ewige Ruh’ und ein
Gläsle Schnaps dazu” of “Hier ruht der ehrenriche
Jüngling Lenz Richter, jetzt stumm und kalt. War 89
jahr alt.” Eén keer raden welk museum ik op mijn
verlanglijst heb staan om te bezoeken deze zomer.

www.fronikgrafmonumenten.nl

I S
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www.fiat.nl

G E N I U S .

2010: chiqo-deck in uw tuin te zien?

In 2010 organiseert de gemeente
De Ronde Venen in samenwerking met de politie Utrecht één of
meerdere instructieavonden voor
(toekomstige) verkeersregelaars.
De gemeente De Ronde Venen is
aan het inventariseren welke personen er deel willen nemen aan een
(herhalings)instructie evenementenverkeersregelaar.
Organisaties die personen hebben die willen deelnemen aan een
(herhalings)instructie kunnen deze
voor 15 februari 2010 schriftelijk aanmelden via: Gemeente
De Ronde Venen, t.a.v. afdeling
Integrale Veiligheid, Postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Aanmelden
is tevens mogelijk via de e-mail:
integraleveiligheid@derondevenen.
nl. Voor de opgave van deelnemers
zijn de volgende gegevens van belang: achternaam, voorna(a)m(en),
geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats,
herhalingsinstructie ja/nee.
Deelnemers die de instructie volgen
zullen door de burgemeester worden aangesteld als evenementenverkeersregelaar voor de duur van
één jaar.

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

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

Lezing Prof. Manu Keirse
‘de winst van zien’
Op uitnodiging van Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen zal Professor Manu Keirse op
zaterdag 6 februari aanstaande een lezing verzorgen. Thema van deze bijeenkomst is ‘de
winst van het zien’. Prof. Manu Keirse is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de
K.U.Leuven en in deeltijd hoogleraar aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Keirse schreef
meerdere boeken over verlies en verdriet en sprak ook tijdens het tienjarig lustrum van de
Stichting Thuis Sterven. Op 6 februari gaat het over ‘de winst van het zien’. De verschillende
dimensies van zien worden besproken. Van zien in de horizontale en verticale dimensie tot
zien van de buitenkant naar de binnenkant. “Zien heeft met meer te maken dan onze ogen
observeren,” aldus Professor Keirse.
De lezing vindt plaats op zaterdag 6 februari 2010 in Partycentrum De Meijert, Dr. J. van
der Haarlaan 6 te Mijdrecht van 15.00 tot 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur). Als u de
lezing wilt bijwonen dient u zich bij voorkeur aan te melden via stichting@thuissterven.info of
telefonisch via coördinator Jannie van Kooten op 06-51451130. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle inwoners van De Ronden Venen. De Stichting Thuis Sterven stelt het op prijs u op
6 februari te ontmoeten.

Na inventarisatie van de deelnemers worden de deelnemende
organisaties zo spoedig mogelijk
geïnformeerd over de data van de
instructieavonden.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot V.C. Schulein – Löwe,
bereikbaar op (0297) 29 16 71/
cv.schulein@derondevenen.nl.

Tafeltennistafel
Korenbloem wordt
verplaatst
Een paar jaar geleden is in de
openbare ruimte tussen twee appartementengebouwen aan de Korenbloem (Wickelhof II), ter hoogte
van Bolderik, een tafeltennistafel
geplaatst op verzoek van de jeugd
in de wijk.
De tafel is vrij dicht op het appartementengebouw Korenbloem 30
t/m 56 geplaatst. Na een onderzoek
naar overlast en in overleg met de
bewoners is besloten om de tafel te
verplaatsen naar de verharde middencirkel tussen de appartementengebouwen. De verplaatsing zal op
korte termijn plaatsvinden.
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Expositie Janny L. van
Wijngaarden-Landman in
Bibliotheek Mijdrecht

Agenda

Op 25 februari
1950 ben ik in
Wateringen, een
dorpje ten zuiden
van Den Haag
geboren. Ik wilde
graag naar de
kunstacademie,
maar mocht niet van mijn vader, dus
volgde ik een secretaresseopleiding.
Na mijn trouwen, gingen we voor
mijn mans werk veel naar het buitenland.

AJOCafé + Pokeren
Vrijdag 5 februari
Tijd: 20.30 uur

Afrika heeft een grote invloed gehad
op ons leven. We hebben veel gezien
van Afrika: zowel west, centraal als
oost Afrika. We zijn samen drie keer
de Sahara doorgetrokken. We hebben
veel gereisd over de wereldbol, veel
ervaren, positief als negatief, maar
voor ons sloeg de weegschaal altijd
weer door naar het positieve. We
hebben Azië leren kennen, woonden
in Marawila, Sri Lanka, hebben getrokken door het noorden van India,
Noord-Amerika, Australië, Indonesië
en Nieuw-Zeelan. En overal ontdekten we dat de rijkdom zit in de
ontmoeting met mensen. Zodra we
de moed hadden onze vooroordelen
los te laten, ontmoetten we mensen
die uiteindelijk vrienden zijn geworden. we hebben overal op de wereld
zoveel gastvrijheid ondervonden, zelfs
midden in de Sahara. We hebben
altijd gefotografeerd. Fotograferen is
kijken, plaatjes zien. Eigenlijk net een
beetje als schilderen... want dat is ook
kijken…
In 1995 hield ons zwerversbestaan
op. Sinds december 1997 wonen we
in Mijdrecht. Via een koffieochtend
vertelde iemand me over de Paraplu
in Wilnis waar schildercursussen
worden georganiseerd. Ik ben begonnen bij Ida van Leeuwen: een cursus
aquarel voor beginners. Vervolgens
kwam ik bij Nel Huurman. Nel heeft
me veel geleerd en zei telkens maar:
Janny ga toch met acryl werken, dat
past bij je. Eerst ben ik nog bezig
geweest met pastel maar uiteindelijk
toch olieverf bij Nel. De laatste jaren
acryl en gemengde technieken bij
Marijke Zwart, waar ik nog steeds les
heb. Ik wil mijn juffen bedanken voor
hun geduld: want ik was knap eigenwijs en ben dat met schilderen nog
steeds. Ik wilde wel de aanwijzingen
maar altijd alles zelf doen. Ik ben nog
steeds aan het experimenteren wat ik
met de verf kan doen.
De expositie is te zien tijdens
openingstijden van de bibliotheek
Mijdrecht, van 1 februari tot 1
maart 2010.

Gezellig

Er is dit seizoen, naast de prijzen,
ook een echte competitie ontstaan!
Wil je de beste zijn? Dat kan! (je
moet alleen nog even winnen! ) Geen
zin in pokeren? Je kunt natuurlijk
ook gewoon een drankje aan de bar
(of op de bank) doen!! Drankjes in
Immitsj kosten slechts 1.50! Iedere
vrijdag is Immitsj geopend vanaf
20.30 uur! Immitsj: Windmolen 75,
Mijdrecht.

Zang

Calle Real
Vrijdag 5 februari
Dorpshuis de Boei – VinkeveenTijd: 20.30 uur
Calle Real is de naam van het

Nederlands-Spaanse flamencokoor,
dat gespecialiseerd is in de muziek
van het westen van Andalusië. Dit
koor brengt de sevillanas en fadangos
en de cantes uit de flamenco
puro zo authentiek mogelijk.
Entree: €10.00 euro.

aan. Je hoeft je niet op te geven. Bij
slecht weer staat er in de lichtkrant
van www.sneuper.web-log.nl of het
doorgaat. Kosten: Worden hoofdelijk
omgeslagen. Meer informatie bij:
Gerrit Hiemstra, tel: 0297 285285.

Excursie

Jostiband
Zaterdag 6 februari
Tijd: 15.30 & 20.00 uur

EZVDM vogelexcursie naar de
Kennemerduinen.
Locatie/vertrekpunt: Parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Enschedeweg bij
Wilnis.
Zaterdag 6 februari
Tijd: 8.30 - 14.00 uur
Aanstaande zaterdag wordt er door
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
een vogelexcursie georganiseerd
naar de Kennemerduinen onder
leiding van Gerrit Hiemstra. Neem
brood en koffie mee. Kleed je warm

Muziek

vol = vol.

Uitgaan

Ben Liebrand ‘70’s & ‘80’s The
Party
Zaterdag 6 februari
De Meijert Mijdrecht
Tijd: 21.00 uur
Lekker dansen, sjansen en swingen
op de mixen van Ben Liebrand.
Entree: € 10,00

Het Jostiband Orkest komt naar
Mijdrecht. Niet het voltallige meer
dan 200 muzikanten tellende orkest,
maar wel een stevige samenstelling
die past in het decor van de Janskerk in Mijdrecht. Twee concerten
zullen er worden gegeven. ’s Middags
voor de doelgroep. Door een gulle
bijdrage van het Rabofonds Dividend
voor de samenleving, is dit mogelijk gemaakt. ’s Avonds worden er
kaarten verkocht die 20 euro per
stuk kosten. Wees er snel bij, want

Natuur in Zicht!

Expositie van Ad Posdijk in
het Dorpshuis Willisstee

Ad is een geboren inwoner van De
Ronde Venen. Beter bekend uit de
amusementswereld onder de naam
“The Rhythm Jiggers”, waarin hij
zo’n 35 jaar als saxofonist, klarinettist
speelde. De nu 71-jarige Ad begon al
in zijn jeugd zich te interesseren voor
het vak tekenen. Toen hij de Grafische
school te Amsterdam doorliep, nam
hij daarnaast privé-lessen tekenen
bij de heer Hoefsloot te Aalsmeer.
Na zijn pensionering is Ad weer gaan
tekenen en schilderen, hij werkt met
potlood, Pastel, Aquarel en Acryl, wat
resulteerde in mooie werken. Ad trad
hiermee niet zo op de voorgrond, terwijl menigeen vond, dat zijn werken
eens tentoongesteld moesten worden.
Nu is het dan zover gekomen, dat Ad
zijn werken worden tentoongesteld.In
het inpandige café “Stee-Inn”in ons
Dorpshuis “Willisstee”Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. Vanaf heden is
deze Expositie te bezichtigen, tot 30
mei 2010 tijdens de openingstijden
van “Willisstee”. Zo zijn er vast in De
Ronde Venen nog wel meer natuurtalenten. U kunt gratis exposeren bij
ons, in het Dorpshuis “Willisstee”te
Wilnis. Neem even vrijblijvend contact op met Diny Kroon, zij regelt de
exposities. Tel. 06-5100.59.20

Tot 13 maart a.s. is in het Zuwe
Hofpoortziekenhuis in Woerden
de expositie 'Natuur in Zicht' te
zien van de in Mijdrecht wonende
Annie Drost-Maaijen. Het is niet
de eerste keer dat hier werk van
haar te bewonderen valt. Ook in
2005 exposeerde ze hier en mogelijk bent u werk van haar tegengekomen in de gemeentehuizen
van De Ronde Venen en Noordwijkerhout, in de bibliotheken van
Oudewater en Mijdrecht en in de
HEMA.
Aquarelleren is haar grootste hobby,
hoewel ze ook met acryl werkt.
"Schilderen is voor mij kijken in
de natuur en spelen met licht en
kleuren. Het liefst schilder ik het
Hollandse landschap. De polders
van De Ronde Venen bieden zoveel
moois: weilanden, water, bomen,
prachtige luchten en ’s winters de
sneeuw. Ik kan er ademloos van
genieten en het wordt ons allemaal
door de Schepper gegeven!"
Eerst schetsen en dan voorzichtig
de eerste lijnen aanbrengen en vervolgens met kleuren aan de gang,
zo gaat Annie Drost te werk. Het is
steeds weer een uitdaging, vereist
inspanning en concentratie. "Soms
kan ik met verwondering van mijn
eigen werk denken: “dát is het!”
Dan geeft dat een brok ontspanning.
Heerlijk om te doen!"
Ze vindt exposeren leuk, maar ook
moeilijk. "Wat hang je op? Alleen
maar mooie plaatjes? Of ook werk
waarin je iets van jezelf laat zien?
Werk, waarin iets van de strijd en
moeite die het gekost heeft om
het te maken, zichtbaar is? Maar
de reacties die ik soms later krijg
wegen daar ruimschoots tegenop.
Dan ervaar ik dat ik niet alleen voor
mijzelf schilder, maar dat het ook
emoties van anderen raakt."

Jazzvedette Lils Mackintosh
bij René van Beeck in De Boei
Jazzvedette en Edisonwinnares Lils Mackintosh treedt vrijdag 12
februari 2010 op in De Boei , Kerklaan 32 te Vinkeveen. Zij is daar de
speciale gast van René van Beeck & Friends. De begeleiding bestaat uit
Jonn Reyna –piano, Jonny Boston-tenorsax, Chris Strik-drums en René
van Beeck- contrabas. Het concert begint om 20.30 uur
Lils Mackintosh, jazzvedette,
zangdocente en actrice, behoort tot
de meest vooraanstaande jazzvocalisten van ons land. Haar debuutalbum in 1993 “It’s not Perfect to
be Easy”imponeerde zozeer, dat zij
hiermee de titel “De Europese Billie Holiday” verwierf. Voor het door
Hans Dulfer in 1999 geproduceerde album “Black Girl”ontving zij
in 2000 een Edison. Inmiddels zijn
vele CD’s verschenen samen met
o.a. het Rosenberg Trio, Louis van
Dijk, Hans en Candy Dulfer en de
Dutch Swing College band. Ook dit
jaar heeft zij diverse optredens met
de DSC en laat haar agenda vele
concerten zien. Naast haar werk als
zangeres verzorgt Lils regelmatig
masterclasses in het Parool Theater
te Amsterdam. In november 2006
trad Lils voor de eerste maal op
in De Boei. Het werd een gedenkwaardige avond door het swingende optreden van Lils met een zeer

enthousiast reagerend publiek.
René van Beeck heeft inmiddels
een grote faam in De Ronde Venen
verworven. In zijn concerten treedt
werkelijk de top van de jazzwereld op. Als René spreekt van een
“topbezetting” voor de begeleiding
van Lils, dan belooft ook deze avond
een super jazzfestijn te worden.
Toegangskaarten
Voor deze superavond zijn kaarten
te reserveren op www.cultura-drv.nl.
De prijs bedraagt voor volwassenen
€ 10,- , voor 65+ en houders CJP
€8,- en jongeren tot 16 jaar betalen
€ 7,- Kaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij drogisterij De Bree,
Herenweg 12 te Vinkeveen en
boekhandel Mondria, Lindeboom te
Mijdrecht en een half uur voor aanvang aan de zaal. Op www.culturadrv.nl staat verdere informatie. Lils
Mackintosh, de Europese Billie
Holiday, in De Boei te Vinkeveen!

DE GROENE VENEN 		

11

Directeur OBS De Eendracht

Hans Slagboom gaat met pensioen
Wanneer je Hans Slagboom aan de vooravond van zijn vertrek bij basisschool De Eendracht vol enthousiasme over zijn school hoort praten, rijst onherroepelijk de vraag of hij eigenlijk wel weg wil. Hij kijkt je grijnzend aan met een blik van ‘wat dacht je zelf’. Dan bekent hij: “Ik kijk er niet naar uit, maar heb er ook geen
moeite mee.” Na 36 jaar in het onderwijs is hij klaar voor nieuwe ervaringen.
door piet van buul foto patrick hesse

Hans Slagboom is geboren en getogen in Sloten bij Amsterdam. Na de
kweekschool kwam hij als 19-jarige
beginnende onderwijzer voor een
klas van 52 leerlingen. Hij was 20
toen hem werd gevraagd waarnemend hoofd te worden. Dat heeft hij
vier en een half jaar gedaan. Toen
diende zich de vacature in Mijdrecht
aan. “De sollicitatieprocedure ging
toen wel even anders dan tegenwoordig. Je kwam in dienst van de
gemeente. Mijn aanstelling was in
24 uur geregeld. Ik had een gesprek
met burgemeester Haitsma. Die zag
het wel zitten met mij. Het moest
alleen nog in de raad. Met één stem
tegen werd ik aangesteld. En die
tegenstem was van iemand die vond
dat er uit meer kandidaten gekozen
had moeten worden.” Hans Slagboom
begon in 1990 bij De Eendracht. “We
hebben hier een bijzondere constructie omdat we als openbare school,
samen met de protestant christelijke
school De Hoeksteen en de katholieke school Hofland in één gebouw
zitten. Zoals in elk samenlevingsverband vereist dat goed overleg,
geven en nemen en samenwerken.
Terugkijkend stel ik vast dat het altijd
heel goed gegaan is. Wat mij betreft
is een compliment aan de collega’s

van de twee andere scholen zeker op
zijn plaats.”
De Eendracht
Openbare basisschool de Eendracht
telt momenteel ongeveer 280
leerlingen. Dat zijn er ooit wel 380
geweest. Hans: “Over de hele linie
lopen de leerlingaantallen terug. Kijk
ook naar de sluiting van de Veenzijdeschool in Wilnis. Belangrijkste oorzaak is dat er nauwelijks meer gebouwd wordt. Jonge gezinnen trekken weg. Er staan wel een paar
nieuwbouwprojecten op stapel,maar
voordat die bewoond zijn en daar
kinderen op basisschoolleeftijd zijn,
ben je jaren verder.” Hans voorziet op
den duur ook consequenties voor het
Hofland-complex. “We zijn al begonnen met de verhuur van leegstaande
ruimten. In het deel van de Hoeksteen zit de muziekopleiding van De
Hint. Hier hebben we een ruimte met
een dubbele keuken voor kooklessen.
In samenwerking met De Baat worden hier activiteiten georganiseerd.
We doen veel aan buitenschoolse
opvang. We hebben ook nog een paar
containerlokalen die indertijd als tijdelijke voorziening zijn geplaatst. Die
zouden terug kunnen.” Hoewel dat
allemaal zorgen voor zijn opvolger

zijn, wil Hans best laten weten hoe hij
de toekomst ziet. “Ik denk dat er hier
op den duur plaats is voor één school
in plaats van drie. En dan heb ik het
over een Brede School. Want dat is
wel de toekomst. Wij hebben hier in
dat kader al verschillende projecten
zoals Relax Kids voor de groepen
1 en 2, Vertellen en Knutselen voor
groepen 3 en 4, Kookcursus voor
groepen 5 en 6 en Improvisatietoneel
voor de groepen 7 en 8. We doen dat
samen met de twee andere scholen.
Het gebouw is verouderd en moet
eigenlijk helemaal tegen de vlakte.
Bouw dan een nieuwe, moderne
school, eventueel met appartementen
er boven zodat je het ook goed kunt
financieren.”
Altijd in beweging
Wanneer je zo lang op één plek zit
loop je het risico dat je op den duur
op de automatische piloot gaat.
Daar was bij De Eendracht weinig
kans op, volgens Hans. “We hebben
hier altijd heel alert ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen. Zo waren
we indertijd een van de eersten die
de ombouw van de kleuterscholen en
lagere scholen naar de basisschool
in uitvoering namen. Bij de opkomst
van de computer zaten we samen

met scholen uit Groningen en Noordholland in een pilotproject. Ook met
de buitenschoolse opvang lopen we
voorop. Dat betekent dat er altijd
beweging is. Dat maakt het ook zo
leuk. En ik kan zeggen dat we hier
een fantastisch team hebben. Over
het algemeen weinig personeelswisselingen. Veel vrouwen, dat maakt het
voor mij ook wel leuk. Hoewel een
paar mannelijke leerkrachten niet
slecht zou zijn. Bij sommige kinderen,
vooral jongetjes, merk je dat een
meester een goede uitwerking zou
hebben. Problemen pakken we
meteen aan. Ouders zijn mondiger geworden. Men wil gehoord en gerespecteerd worden. Dat moet dan wel
van twee kanten komen. Wanneer je
een probleem op basis van wederzijds
respect aanpakt, kom je vrijwel altijd
tot een oplossing.”
Maatschappelijke rol
Hans Slagboom blaast ook buiten
de school zijn partijtje mee. Hij is
onder meer lid van het Rabofonds
dat zich inzet voor allerlei maat-

schappelijke projecten. En dan is
er Argon. De club heeft een aparte
plaats in zijn leven. Hij zat in het
begeleidingsteam van de selectie,
maar zette zich ook in voor de f-jes.
Voor de selectiekinderen van Argon
zette hij ‘The School’ op, een speciaal
huiswerk begeleidingsproject. “De
rol van een vereniging als Argon in
de plaatselijke gemeenschap wordt
naar mijn mening onderschat. Het
is fenomenaal wat de club allemaal
doet op het gebied van ontwikkeling
van de jeugd en op het gebied van
integratie. Sportclubs zoals Argon
kunnen en willen ook bijdragen aan
buitenschoolse opvang. Het gemeentebestuur zou daar meer oog voor
moeten hebben.” Alles overziend
zegt Hans dat hij het ook wel weer
heerlijk vindt om te stoppen met de
school. “Meer aandacht voor mijn
familie en mijn zes kleinkinderen lijkt
me ook wel leuk.” Maar hij mijmert
ook al weer over een nieuwe rol als
een soort mediator bij problemen in
verenigingen of bedrijven. We zullen
ongetwijfeld nog wel van hem horen.
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Groene aanslag op houtwerk en terras
Groene aanslag op het houtwerk en op uw terras ontstaat door een combinatie van minder zonlicht en meer
nattigheid. Het zijn in wezen microscopisch kleine plantjes die goed gedijen in vochtige omstandigheden.
Algen op het terras kunnen zelfs gevaarlijk zijn, je kunt er een flinke smakker op maken. Het bestrijden van
algen is makkelijker dan het voorkomen ervan. Van huis uit zijn er veel middeltjes die de algen effectief te
lijf kunnen gaan. Zo kun je gebruik maken van azijn of chloor, maar niet alle middelen zijn even milieuvriendelijk en de werking ervan houdt ook niet over. Een minder frisse variant maar wel een hele goede is urine
van een mannetjeshond. Let u maar eens op, betonpaaltjes waar de honden tegenaan plassen zijn altijd vrij
van algen. Ik voorspel u alleen een enorme kliederzooi bij het opvangen ervan.

Jasper de Boer is hovenier en
mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Eindhoven & de Boer
Hoveniers. In deze rubriek behandelt hij veel gestelde vragen
en zaken uit de dagelijkse praktijk. Ook geeft hij tips op het
gebied van ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen.

Het beste is het om bij aanleg van de
tuin rekening met de groei van algen
te houden. Dit begint al bij de keuze
van de materialen. Natuursteen of
gebakken klinkers hebben door de
dichte structuur een zeer geringe
vochtopname en ook het oppervlak
van de steen droogt sneller waardoor
de algen minder kans hebben. Een
houten vlonder, betontegel of steen
daarentegen wordt door en door
vochtig en zal dus veel sneller groen
worden. Een uitzondering hierop zijn
de betontegels die voorzien zijn van
een speciale coating die de algen
geen kans geven, maar deze zijn vrij
duur in aanschaf.
Verder is het van belang om het
terras tijdens de aanleg voldoende afschot te geven zodat regenwater snel
wordt afgevoerd en het terras snel
droogt. Ook de plaats van het terras is
belangrijk, een terras op een zonnige
plek in de tuin zal minder problemen
geven. Als er dan toch nog algen ontstaan dan zult u toch aan de bak moeten. Een fout die veel mensen maken
is om de hogedrukreiniger te pakken

en de boel eens even lekker schoon
te spuiten. Betonstenen en houtwerk
kunnen hier niet tegen! De gladde
oppervlakte wordt door de hoge druk
straal open gespoten. Het resultaat
is een schoon terras dat nog sneller
weer groen wordt en het houtwerk
of de stenen worden steeds minder
mooi. Het beste is om met zachtere
hand te werk te gaan. Een heel goed
middel hiervoor is Dimanin blauw
van Bayer. Dit product is te koop bij
elk tuincentrum en heeft niet alleen
een directe werking waardoor het
terras of houtwerk binnen een aantal
dagen schoon is van algen maar ook
een preventieve werking van circa
3 maanden om het vrij van algen te
houden. Het gemakkelijkst is dit aan
te brengen met de plantenspuit.
Wij adviseren om hier in september
al preventief mee te beginnen. Bij
vlonders die vaak spekglad worden is
het voorkomen van algen nog belangrijker. Dit kan heel eenvoudig door
de vlonder 2x per jaar te behandelen
met bankirai olie. De vlonder zal dan
nauwelijks glad worden. Ook hier

geldt dat je het beste in september
al kunt beginnen met preventief
behandelen met Dimanin. Volgende
maand wil ik het met u hebben over

de tuinplannen voor het komende
seizoen. Tot dan!

www.edbtuinen.nl

ROM-koor zingt in FIGI Theater Zeist
Het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) verzorgt tezamen met zes andere operette- en musicalverenigingen uit de Provincie
Utrecht op zaterdag 20 februari a.s. een romantische korenavond onder
de naam:“Musical Operette Gala” in het FIGI Theater in Zeist. Zij verzorgen een avondvullend zangprogramma met vele musical- en operettemelodieën. Aanvang van het Gala is 20.00 uur. Het FIGI Theater is gelegen
aan Het Rond 2 in Zeist.
Het Musical Operette Gala is een korenavond die tot voor tien jaar in het
Beatrix Theater in Utrecht werd georganiseerd en daar volle zalen trok.
Helaas was dat niet meer mogelijk
toen het theater in 1999 in gebruik
werd genomen als musicaltheater.
Met dit Gala hoopt de organisatie de
traditie weer nieuw leven te kunnen
inblazen.
Het ROM-koor bestaat volgend jaar
25 jaar en wil dat jubileum vieren
door het uitvoeren van de operette
“Im Weissen Rössl” van Ralph
Benatzky. In haar bijna 25-jarig
bestaan heeft het ROM-koor al vele
operettes en musicals uitgevoerd. En
nog steeds zijn nieuwe stemmen, zowel bij de dames als bij de heren van
harte welkom! En daarom doet het
ROM-koor een oproep aan iedereen
die de musical- en operettemuziek
een warm hart toedraagt en natuurlijk ook graag zingt. Naast operette
en musical is er nog een heel scala
aan andere muziek dat wordt gezongen. Tijdens de Kerstperiode gaat het
koor, gekleed in Dickenskleding, het

land in om overal Kerstoptredens te
verzorgen. Er wordt iedere donderdagavond tussen 20.00 uur en 22.30
uur gerepeteerd in Basisschool De
Fontein in de Joh. van Renessestraat
in Mijdrecht.
De organisatie van het Musical
Operette Gala, waaraan ook een
tweetal leden van het ROM-koor
hebben bijgedragen, is in handen van
BOOG Utrecht. BOOG is de Bond van
Opera- en Operettegezelschappen.
www.boog-utrecht.nl. Kaarten voor dit
concert à € 17,50 kunt u bestellen
bij het ROM-koor (info@romkoor.
nl), tel. 06-22561791, of via boogutrecht@muziektheater-nederland.
nl). Telefoon: 030-6960040, uiteraard zolang de voorraad strekt. U
kunt ook met de bus meereizen naar
Zeist voor maar € 10 uit en thuis.
De bus vertrekt echter wel al om
13.00 uur richting Zeist omdat er
ook ’s middags nog gerepeteerd moet
worden. Maar het theater bevindt
zich in het centrum van Zeist waar
u kunt winkelen of ergens wat kunt
gebruiken.
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Herenweg 152, Wilnis
Als ik over de Herenweg in Wilnis rijd, valt het me op dat hier eigenlijk
veel verschillende soorten woningen staan. Oude karakteristieke woningen, maar ook prachtige nieuw gebouwde woningen. De woning die ik ga
bezoeken staat al sinds 1967 aan de Herenweg en wel op nummer 152.
door carin van tellingen

Wanneer ik hier aankom kan ik
mijn auto voor de deur parkeren
op de eigen oprit. Dat is altijd erg
prettig, geen gezoek naar een
parkeerplaats in de straat maar
gewoon lekker voor de deur.
De aanblik van deze sfeervolle tweeonder-een kapwoning geeft een
goed gevoel, de voortuin is netjes
aangelegd en de woning is erg goed
onderhouden.
Ik ben benieuwd naar de binnenkant en bel aan voor een rondleiding die ik krijg van de bewoners.
In de hal zit een provisiekast/kelder met veel opbergruimte voor
boodschappen en bijvoorbeeld een
stofzuiger. Naast de kast zit het
toilet wat in 2006 geheel vernieuwd is. Vanuit de hal lopen we
de woonkamer in die zich aan de
straatzijde bevindt. Hij is lekker
ruim met voldoende zitruimte en
een aparte eethoek die weer aan de
half open keuken grenst. De keuken
is van alle gemakken voorzien en je
kijkt hier zo de achtertuin in die net
als de voortuin netjes is aangelegd.
Ik begrijp van de bewoners dat
deze in 2009 nog geheel opnieuw
is betegeld dus voorlopig hoeft hier

niets aan te gebeuren. De tuin ligt
op het noord/oosten wat inhoudt
dat je in de zomer de hele dag de
zon in je tuin hebt, maar dat er
ook altijd wel ergens een schaduwplekje te vinden is.
Voor kinderen is er genoeg ruimte
om te spelen, maar ook voor een
lekkere bbq met vrienden is de
tuin zeer geschikt. Achter in de
tuin staat nog een berging voor
fietsen en dergelijke.
We gaan weer naar binnen door
de bijkeuken om de eerste en
tweede verdieping te bekijken.
Boven aangekomen stap je rechts Herenweg 152 in Wilnis is een lekkere, rui
me woning met veel mogelijkh
eden in een rustige buurt.
meteen de badkamer binnen, die
bereikbaar.
Kort samengevat is dit een lekkere
is voorzien van een ligbad, aparte
douche, tweede toilet en een dubbel ruime woning met veel mogelijkDe huidige bewoners
heden.
wastafelmeubel. De badkamer is
hebben hier met veel
heerlijk ruim, maar wel enigszins
plezier gewoond, het
De huidige bewoners willen voor
gedateerd. Maar ja, wat is er nou
is een rustige buurt
hun (kleine) kinderen graag wat
leuker dan een huis kopen waarin
met vriendelijke
meer speelmogelijkheden in de
je geheel naar eigen smaak een
mensen zoals je kunt
buurt, vandaar dat zij hun woning
badkamer kunt plaatsen?
verwachten in een
in de verkoop hebben gezet. Nu is
Zeker omdat hij lekker ruim is kun
dorp als Wilnis.
er binnen en in de tuin van deze
je hier echt iets moois van maken.
woning wel voldoende speelruimte,
maar in de buurt is niet echt een
Er zijn twee ruime slaapkamers op
Facts & Figures
plein of een speeltuin waar de
deze verdieping en is er naast de
Herenweg 152, Wilnis
kinderen als ze wat ouder zijn zelf
badkamer een aparte wasruimte
Vraagprijs: € 389.000 k.k.
Afstand tot:
Aantal km:
heen kunnen lopen of fietsen.
met een wasmachine en droger
Perceeloppervlakte 221 m2
aansluiting. De tweede verdieping
Inhoud 435 m3
Supermarkt
0,7
telt nog 2 royale slaapkamers, waar- Qua afstanden is de ligging van
5 kamers (4 slaapkamers)
Snelweg A2
5,5
de woning gunstig, je fietst in vijf
van er nu één in gebruik is als
McDonald’s
11,9
minuten naar de dichtstbijzijnde
kantoor. Verder komen we op de
ERA Makelaardij Van der Helm
Basisschool
0,7
supermarkt en ook de sporthal,
overloop nog de cv-ruimte en een
Wilnis
Sportschool
1,5
de voetbalvelden en het kleine
bergruimte tegen.
Tel 0297-591996
Bushalte		
0,6
centrum van Wilnis zijn per fiets
www.vanderhelmmakelaardij.nl
of auto binnen een paar minuten

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

Gemeentelijke aanslagbiljet komt er aan!
Inwoners van De Ronde Venen ontvangen eind februari het jaarlijkse
aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Bij het aanslagbiljet
zit een bijsluiter waarop informatie is te vinden over de verschillende
belastingsoorten, de bijbehorende tarieven, kwijtschelding, automatische
incasso, de Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) en het WOZ-loket
dat inwoners kunnen inzien via internet.
Hoeveel gemeentelijke belasting u
moet betalen, hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld of
u alleen woont of met meerdere
mensen een huishouden vormt. Voor
de aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB), die woningeneigenaren
krijgen opgelegd, is de waarde van

hun woning van belang. Deze wordt
jaarlijks door een ervaren taxatiebureau vastgesteld. Het stelt de WOZwaarde vast naar aanleiding van
de verkoopprijzen van soortgelijke
woningen in de directe omgeving.
Hierbij let de taxateur op onder meer
grondoppervlak, woonoppervlak, in-

houd, staat van onderhoud en ligging
van de woning.
De waarde van woningen is vastgesteld in overeenstemming met de
regels van de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). De Wet
schrijft voor dat de WOZ-waarde in
2010 moet zijn vastgesteld naar het
waardeniveau van uw woning op 1 januari 2009. Die waarde kan hoger of
lager zijn dan de vorige WOZ-waarde
in belastingjaar 2009.
In de eerste helft van 2008 was
sprake van een stijging van prijzen van woningen. De waarde van
woningen op de peildatum 1 januari

2009 is dus, gemiddeld genomen,
toegenomen in vergelijking met 1
januari 2008.
Inwoners vragen zich wellicht af
waarom de gemeente geen rekening
heeft gehouden met de dalende markt
na 1 januari 2009.
In de eerste plaats zou de gemeente
hiermee in strijd handelen met de Wet
WOZ. Die schrijft voor dat de WOZwaarde in 2010 moet zijn vastgesteld
naar waardepeildatum 1 januari 2009.
De Waarderingskamer ziet nauwgezet
toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen

toestemming de WOZ-beschikkingen te
verzenden.
Bovendien zijn huiseigenaren niet gebaat bij een te lage waardering in een
vastgoedmarkt waarin prijzen onder
druk staan. Ook al betreft het hier het
waardeniveau per 1 januari 2009,
onjuiste negatieve berichtgeving over
het waardeniveau van woningen zet
de huidige prijzen alleen maar verder
onder druk.
Kort samengevat bewijst een gemeente huiseigenaren geen dienst
met een te lage WOZ-waardering.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

EN

ND
AUTOBA

APK

GRATIS

CONTROLE/MONTAGE

van uw uitlaat

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

UR

ACCU’S

I
FEBRUAR
G
N
I
D
E
I
B
N
AA
Wees er snel bij,
neem geen risico
en maak een afspraak!
tel: 0297 - 281 392.

•
•
•

VERHU

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

•
•
•

•
•

Incl. viergasmeting
(benzinemotoren)
Incl. roetmeting
(dieselmotoren)

HOUD

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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IN VOL BEDRIJF
MZ Beveiliging

Bij elk evenement
hoort een goede beveiliging
Sinds het uit de hand gelopen strandfeest in Hoek van Holland is iedereen er wel van overtuigd dat een goede beveiliging van zo’n evenement heel belangrijk is. Om te voorkomen dat de avond verziekt wordt
door lieden die niet in de eerste plaats gekomen zijn om er een leuk
feest van te maken, huren organisatoren tegenwoordig speciale beveiligingsbedrijven in. Erik van der Maat is zo’n specialist die zich met zijn
mensen vooral toelegt op de beveiliging van feesten waar veel mensen
op afkomen.
door piet van buul

“Beveiliging is voor organisatoren
van grote evenementen vaak een
lastig punt,” zegt Erik van der Maat.
“Het is vaak een sluitpost op de
begroting. En wanneer zich geen
problemen voordoen vraagt men
zich soms af of het wel nodig was
geweest. Maar wanneer er wel
problemen dreigden te ontstaan dan
zegt men achteraf: ‘goed dat die lui
van de beveiliging er waren’. En of
je het nou leuk vindt of niet, je moet
bij de organisatie van een groot evenement nou eenmaal rekening houden met de mogelijkheid dat er wat
mis kan gaan. Het is vervelend om
te moeten vaststellen dat grote evenementen vaak lieden aantrekken
die je er liever niet bij hebt. Maar
het is nou eenmaal niet anders. Je
vraagt je wel af wat mensen bezielt
die met een wapen of een mes op
zak naar een feestje gaan. Die hebben dan toch duidelijk de bedoeling
om problemen te veroorzaken. En
het is onze rol om die problemen te
voorkomen.”
De rol van de beveiliging is ook
wel sterk veranderd, legt Erik uit.
Vroeger had je deurwachters bij een
disco of een feestzaal. Het accent
lag toen sterk op het welkom heten
van de klanten, zorgen dat er geen
ongewenste figuren naar binnen
gingen. En in voorkomende gevallen

foto patrick hesse

moest er wel eens een lastige klant
buiten gezet worden. Erik: “Maar de
tijden zijn veranderd. Het lijkt wel
of het aantal relschoppers toeneemt.
En veel mensen hebben tegenwoordig een kort lontje. Dat merken de
politie en ambulancemedewerkers
ook regelmatig. Je moet in dit vak
dan ook beschikken over goede
communicatieve vaardigheden. Ik
zeg altijd dat het makkelijker is om
er maar meteen op te slaan. Maar
het is uiteraard veel beter om eerst
te praten. Op een zelfbewuste en
verantwoorde manier proberen een
opgewonden standje te kalmeren.
Dat is dan ook elke keer weer de
uitdaging die het vak zo boeiend
maakt.”
Afwisselend werk
De mensen van Erik van der Maat
worden bij vele gelegenheden in de
regio ingezet. Dat kunnen bedrijfsfeesten of privéfeesten zijn. “We
doen veel schuurfeesten waar vaak
honderden jongeren op af komen.
Ook bij het Ajoc festival zijn we
betrokken. Daar leveren we ook de
verkeerregelaars. Maar we zijn ook
present bij grote schoolfeesten, bij
het 70 en 80er jarenfeest in De Meijert of bij feesten in de Willisstee.
We doen tassencontrole en alcoholcontrole. Het is niet de bedoeling

dat mensen al dronken op het feest
aan komen. Bij de Willisstee hebben
ze daar een stringent beleid voor
ontwikkeld dat goed werkt. We
hebben vorig jaar niemand hoeven te
weigeren. En het is wel prettig dat
een feest daarmee ook een positieve
uitstraling heeft. Want het is natuurlijk ook jammer wanneer mensen
wegblijven omdat ze zich niet veilig
voelen. Je moet zo’n deurbeleid ook
goed aanpakken. Vooral jongeren
moet je uitleggen waarom ze bij binnenkomst met een metaaldetector
gecontroleerd worden. Wanneer je
daar heel bewust mee om gaat en
uitleg geeft over het fouilleren dan
weten ze wat ze te wachten staat.
En dat werkt heel goed. Ik moet
ook zeggen dat we hier een goeie
verstandhouding met de politie hebben. Dat vind ik ook wel belangrijk.
Het moet een goed samenspel zijn
tussen ons en de politie. We zijn er
immers voor elkaar. De politie krijgt
vaak veel kritiek, maar ik heb veel
respect voor wat ze doen en hoe ze
het doen. We hebben hier in de regio

Starterscafé bij Ruijgrok Makelaars
Starterscafé is de ontmoetingsplaats voor zowel de koper als verkoper van een starterswoning of startersappartement.
Wij ondersteunen starters op de
woningmarkt met :
- het zoeken naar een woning;
- het verkrijgen van de juiste hypotheek (eventueel met starterslening);
- een juridische perfecte afwikkeling
van de aankoop;
- een op maat gesneden verzekeringsadvies;
- een inzicht in de bouwkundige staat
van de woning;
- een persoonlijke en correcte begeleiding van de aankoop.
Antwoord op al je vragen
Op vragen over onder andere startersleningen, koopsubsidie, bouwkundige gebreken, nationale hypotheekgarantie, servicekosten, gewilde
locaties en bankgaranties geven onze
makelaars en hypotheekadviseurs
graag een antwoord. Zij verkleinen
het doolhof aan regelingen, mogelijkheden en voorwaarden voor de
starters. Bovendien wordt de eerste
belastingaangifte verzorgd door een
belastingadviseur van GT Bunck

accountants en belastingadviseurs
uit Amstelveen. Ook ondersteunen
wij de verkopers van de starterswoning of het startersappartement. De
starters die wij ontmoeten tijdens
ons starterscafé, brengen wij na een
deskundige screening graag in contact met de verkoper. Van de mensen
die na het starterscafé een woning
willen bezichtigen, of nog beter, aan
willen kopen, weet de verkoper in

ieder geval dat ze op de hoogte zijn
van hun mogelijkheden en dat de
kans op een succesvolle verkoop aanmerkelijk groter is. Wij nemen koper
en verkoper graag bij de hand en
brengen ze onder het genot van een
hapje en een drankje bij elkaar. Het
éérste starterscafé van dit jaar vindt
plaatst op vrijdag 12 februari 2010
van 17.00 tot 21.00 uur op Hofland
19 in Mijdrecht.

veel jonge politiemensen die heel
goed op de situatie inspelen.”
In de zorg begonnen
Erik heeft jarenlang in de zorgsector gewerkt. Daar had hij veel te
maken met psychiatrische patiënten,
drugsverslaafden en dergelijke. Erik
is wel een stevige, uit de kluiten
gewassen kerel die diverse malen
aan wedstrijden om de sterkste man
van Nederland heeft meegedaan,
zonder daarbij overigens tot de top
te behoren. Op zeker moment werd
hij gevraagd om bij de Boeifeesten
in buurthuis De Boei in Vinkeveen
als deurwacht op te treden. Zo is
hij geïnteresseerd geraakt in het
beveiligingswerk. Hij ging diploma’s
halen. Maar in plaats van een
dienstverband bij een beveiligingsbedrijf koos Erik er voor om een eigen
bedrijf te starten. Bij De Boei had
hij de familie Zaal leren kennen die
wel met hem mee wilden doen. Zo
ontstond M(aat)Z(aal) Beveiliging.
Inmiddels geheel op eigen benen,
richt Erik zich vooral op de evene-

mentenbeveiliging. “Voordeel van
de start met een nieuw bedrijf is
het feit dat je aan niemand gebonden bent. Nadeel is dat je van de
grond af aan een relatiekring moet
opbouwen. Maar dat is inmiddels in
de acht jaar dat we bezig zijn, aardig
gelukt.” Meer informatie over het
bedrijf kan men vinden op

www.mz-beveiliging.nl.
Erik stelt wel vast dat het werk
veel is veranderd. “Het is allemaal
wel wat harder geworden. Een
paar jaar geleden hield ik het niet
voor mogelijk dat onze mensen met
kogelwerende vesten rond zouden
lopen. Maar ik vind het ook wel
weer een uitdaging om die lastige
problemen aan te pakken en op te
lossen. Ik beschouw ons werk vooral
als dienstverlening en over het
geheel genomen is het heel boeiend
en heel afwisselend. Je hebt altijd
met mensen te maken. Soms zijn er
een paar wat lastig, maar over het
algemeen zijn de meesten heel leuk
en komen ze in een vrolijke stemming naar het feest.”

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

EN ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL
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Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1
...Laura Passet
Titel: Iedereen was er
Auteur: Toon Tellegen
Toon Tellegen schrijft bijzondere dierenverhalen met een
boodschap. Vaak gaat het over
ontmoetingen tussen dieren.
Het zijn verhalen vol fantasie en
filosofische gedachten. Dat kan ik
goed gebruiken in mijn werk als
kindertherapeute. Ik lees dan een
verhaal voor dat aansluit bij de
gevoelens van een kind. Kinderen hebben veel fantasie en een
beeldend vermogen, en aan de
hand van de ‘helende’ verhalen van
Toon Tellegen kunnen ze ook zelf
verhalen maken. Het verhaal kan
een kind helpen om zich erkend te
voelen, om zijn of haar gevoel een
plekje te geven, om het gevoel te
verwerken.

Vloed		
Susan Smit

Noordwijk,
1899.
Adriana van
Konijnenburg
weigert haar
eerste huwelijksaanzoek.
Liever zit ze
te lezen of te
schrijven, zoals haar vroegere speelkameraadje Henriëtte
Roland Holst. Haar vader, hotelier
en reder, verandert het vissersdorp
in een mondaine badplaats door
badkoetsjes op het strand te zetten
en een badhotel te beginnen. Als
Adriana liefdadigheidswerk doet in
een clubhuis voor vissers ontmoet
ze Jacob, een jonge visser op wie
ze verliefd wordt. Het verschil in
klasse is groot en de verhouding
strandt. Ze stort zich op haar
poëzie en laat zich schaken door
een ober die in een van de hotels
werkt, een charmeur en bastaardkind van Willem III.
Ze wordt onterfd en verbannen uit
Noordwijk, maar kiest vol overgave
voor de liefde, alsof ze alsnog de
juiste keuze wil maken. Jaren later,
als ze inmiddels moeder is, levert

ze de grootste strijd van haar leven
om terug te keren…

2

De Nederlandse en Vlaamse
literatuur vanaf 1880 in 60
lange verhalen		
Samengesteld door Joost
Zwagerman
Na het succes van zijn bloemlezing
met 250 korte verhalen stelde
Joost Zwagerman een nieuwe
monumentale bloemlezing samen
met lange verhalen: zestig meesterwerken uit de Nederlandse en
Vlaamse literatuur, met klassiekers
als ‘Titaantjes’ van Nescio, ‘Het
dwaallicht’ van Willem Elsschot en
‘Het grote medelijden’ van Willem
Frederik Hermans. In de Inleiding
verantwoordt Zwagerman zijn
keuzes en hij bespreekt het onderscheid tussen verhaal en novelle.
Uit Zwagermans beide bloemlezingen van verhalen blijkt dat de kwaliteit van de verhalen zeker niet
onderdoet voor die van de roman.
Samen vormen ze een indrukwekkend overzicht van verhalen in de
Nederlandse en Vlaamse literaruur.
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Aan het einde van de wereld
Douglas Kennedy
Op de avond van
haar dertiende
verjaardag
zweert Jane
Howard in het
bijzijn van haar
ruziënde ouders
dat ze nooit zal

Postzegelverzamelaar André:

Het gaat allemaal om de heb
De Ronde Venen telt verschillende verzamelaars. Winkelwagenmuntjes, Disneyspullen, theezakjes, voetbalplaatjes en flippo’s worden vol passie verzameld. Maar
zeg eens eerlijk: denkt u bij het woord ‘verzamelaar’
ook niet al snel aan de eeuwenoude postzegelverzamelaars? Ik wel en gelukkig hebben we ook dit soort
verzamelaars in de Ronde Venen. André uit Mijdrecht
bijvoorbeeld. Al 25 jaar lang kan hij ’s avonds uren
naar deze zegels turen. Suf? Echt niet!
door valérie sambrink sanderink

A

ndré: “Mijn vader spaarde vroeger al munten en postzegels. Ik
was de enige in de familie die altijd
wel geïnteresseerd was in verzamelen. Ik heb wel negen broers en
zussen, maar niemand heeft het in z’n
hoofd gehaald om ook maar iets te
sparen. Behalve ik dus. Ik verhuisde
van Amsterdam naar Mijdrecht en
mijn buurman spaarde postzegels.
Dat in combinatie met mijn vaders
verzameling maakte me helemaal
enthousiast. Ik ging ook sparen en 25
jaar later doe ik dat nog. Ik begon in
de jaren 80 met het aanleggen van
een muntenverzameling, maar dat is
zo duur! En daarmee kom ik meteen
op het grote voordeel van postzegels
verzamelen: je kunt het zo goedkoop
of duur maken als je zelf wilt. Zo
blijft het financieel ook nog leuk. Er
zijn zelfs mensen die uiteindelijk veel
geld kunnen verdienen als ze hun
verzameling verkopen. Maar bij mij
is het echt een hobby. Het geld maakt
me niet zoveel uit.”
André concentreert zich vooral op de

Nederlandse zegels. “Anders is het
geen doen. Ik heb ook wel wat buitenlandse zegels op de kop weten te
tikken, maar dat wordt te veel allemaal. Vooral de Duitse zegels zijn een
ramp. Daar hebben ze voor iedere
streek weer een ander watermerk.
Toch kan ik het niet laten om ook de
zegels van Nederlandse overzeese
gebieden en die van België te sparen.
Tja, die horen voor mijn gevoel
toch wel bij Nederland. Mijn oudste
zegel komt uit 1852, maar ik heb
ook moderne hoor. In totaal heb ik
denk ik wel honderdduizenden zegels
verdeeld over zo’n honderd mappen
en nog een paar schoenendozen. ”
Postzegelkamer
Al die mappen en dozen staan netjes
in een kast in Andrés postzegelkamer.
“Hier zit ik het liefst. Kijk, dan doe
ik de radio zachtjes aan, pak ik mijn
loep erbij en ga ik lekker naar de
postzegels kijken. In de zomermaanden vind ik het leuk om te varen,
fietsen of vissen. Maar in de winter

foto patrick hesse

probeer ik iedere avond wel een
uurtje aan de postzegels te besteden,
al lukt dat niet altijd. Ik kijk iedere
postzegel die ik koop of binnenkrijg
na en berg hem daarna op in een
map of doos. En geloof me: dat duurt
echt uren. Maar ik heb inmiddels al
wel verschillende apparaatjes zodat
ik het watermerk kan bekijken en
ook kan ik het zien als een postzegel
fluoriseert. Dat zie je met het blote
oog namelijk niet.”
Vol trots pakt de verzamelaar delen
van zijn verzameling erbij. “Wat ik
erg leuk vind zijn de plaatfouten.
Soms staat er iets op dat niet hoort
en zijn sommige zegels in de serie
net even iets anders. Dan staat er
bijvoorbeeld ineens een zwart stipje
of een kras op de zegel. Soms zit dat
stipje net bij het oog, dan noem je het
een traan. Ik controleer alle zegels
hierop. Het geeft echt een extra
dimensie aan mijn hobby.”
En ik let natuurlijk op de stempel.
Hoe meer hiervan zichtbaar is, hoe

trouwen of kinderen krijgen. Jane
groeit op tot een eigenzinnige en
onafhankelijke vrouw, maar het
leven valt niet zo gemakkelijk te
sturen...
In ‘Aan het einde van de wereld’
beschrijft Kennedy op prachtige
wijze de grillige wegen van het
leven en de grote willekeur van
het lot.
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Hypnose			
Lars Kepler
Tien jaar
geleden
heeft Erik
Maria Bark
gezworen
nooit meer
iemand onder
hypnose te
brengen.
Maar als
inspecteur Joona Linna hem om
hulp vraagt bij een moordzaak
waarbij de levens van twee jonge
mensen op het spel staan, heeft
Erik geen andere keuze. Hij brengt
een zwaargewonde getuige onder
hypnose. Al snel wordt duidelijk
dat Erik de prijs moet betalen voor
zijn verbroken belofte. Hij wordt
getroffen door een serie gewelddadige en onverklaarbare gebeurtenissen. Gebeurtenissen die ook zijn
gezin meesleuren in een vreselijke
nachtmerrie.
Lars Kepler is het pseudoniem van
het Zweedse schrijversechtpaar

beter. Ik wil de plaatsnaam en de
datum kunnen lezen. Soms staat er
zelfs een tijd op, vooral bij oudere
zegels. En de postfrisse zegels zijn
interessant. Dat betekent dat de
zegel nooit een brief heeft gezien en
de hele lijmlaag aan de achterzijde
onbeschadigd is. Die hebben meestal
de hoogste waarde.”
Alleen en toch samen
“Postzegels verzamel je eigenlijk
in je eentje. Mijn gezin vindt er niks
aan. Mijn vrouw vindt het leuk voor
mij, maar heeft er zelf niets mee.
Voor mijn twee kinderen spaar ik ook
een beetje, maar volgens mij weten
ze dat niet eens meer. Vroeger kreeg
ik ze nog wel eens zover dat ze de
zegels voor me weekten zodat ze van
de enveloppen afkomen. Daar laten
ze zich nu niet meer voor strikken.
Dan moet ik het toch zelf doen. Erg
jammer want het is een rotkarwei,”
zegt hij lachend.
“Ik ben lid van de Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen, het vroegere ‘Munt en post’. Deze vereniging
heeft zo’n 120 leden en is echt een
aanrader voor verzamelaars. We
komen iedere eerste maandagavond
van de maand bij elkaar en het is
hartstikke leuk. Op de derde zaterdag
van de maand is er in De Meijert een
verzamelbeurs. Daar probeer ik altijd
even een kijkje te nemen. Ik heb voor
de grap samen met mijn vroegere
buurman een bedrijfje genaamd
‘Het plakkertje’ opgericht. Samen
huren we een standje op de beurs.
Voor die €1,50 hoef je dat namelijk
niet te laten. Daar probeer je een
beetje te handelen en te ruilen.”
André is namelijk een handelsman
in hart en nieren. “Ik werk bij een
groothandel in vlees en vleeswaren

Ahndoril. Hypnose werd in Zweden
direct een bestseller en stond
maandenlang op nummer 1 in de
toptienlijsten.
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Versier me dan		
Jill Mansell
Cleo
schrikt zich
lam als
ze op een
begrafenis
opeens oog
in oog staat
met haar
vroegere
klasgenoot
Johnny.
Wat een
pestkop was dat altijd; ze heeft er
nog een complex van! Kort daarna
stort haar hele wereld in: ze komt
er namelijk achter dat haar fantastische vriend Will al getrouwd
is. Bovendien blijkt het huwelijk
van haar zus Abbie en haar zwager
Tom op springen te staan. Er moet
dan ook heel wat gebeuren voordat
Cleo zich weer met mannen inlaat.
Haar zelfvertrouwen is bijna
helemaal verdwenen – totdat ze
voorgoed versierd wordt, door de
liefste man van de wereld!

en vind handelen gewoon ontzettend leuk om te doen. Postzegels
verzamelen is voor mij net het
runnen van een bedrijfje. Ik koop
alleen zegels met de opbrengsten
van de zegels die ik verkocht heb.
Je kunt natuurlijk wel iedere keer
je portemonnee opentrekken en
daaruit geld bij leggen, maar dan
is het een stuk minder leuk. Niet
dat het altijd goed gaat! Een tijdje
terug heb ik op kavels geboden.
Dan bied je op een pakketje en de
hoogste bieder krijgt het. Omdat
dit schriftelijk gebeurt, heb je geen
flauw idee wat een ander biedt. Ik
zette in op wel tien verschillende
pakketten. Meestal word je al snel
overboden en heb je geluk als je
twee kavels in handen hebt. Wat
denk je? Krijg ik een enorme doos
binnen. Ik had wel zes of zeven
keer het hoogste bod uitgebracht
en moest €350,- betalen,” zegt
André lachend. “Het ergste was dat
ik van bijna iedere zegel er zelf al
minstens twintig had, maar er zaten
wel wat mooie bij en het blijft altijd
spannend wat je uiteindelijk krijgt.”
Voor de ‘heb’
“De waarde is niet het belangrijkste van een postzegel voor mij. Uiteindelijk gaat het echt om de ‘heb’:
Hebben, hebben, hebben! Postzegels, belastingzegels, spoorwegzegels…het zijn allemaal hebbedingetjes. En ik kan er niet genoeg van
krijgen! Toen ik een weduwnaar op
mijn hobby wees, raakte hij geïnteresseerd. Wat denk je? Hij verzamelt nu ook en zei: ‘André, bedankt
dat je me aan deze hobby geholpen
hebt.’ Zegt glunderend: “Wat is er
nu mooier dan dat?”
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Wauw bij Ron Blaauw
Toen ik afgelopen week bij een redactievergadering Youri Lieberton
(een van de motors achter De Groene Venen en eigenaar van onder
andere A-side) sprak, stelde hij voor graag een keer mee te gaan op
restaurantbezoek. Dat deze jonge entrepreneur niet alleen een goede
neus voor zaken heeft, maar ook voor lekker eten bleek uit ons bezoek
aan Ron Blaauw in Ouderkerk aan Amstel.

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Ron Blaauw
Ron Blaauw Restaurant
Kerkstraat 56
1191 JE Ouderkerk a/d Amstel
Tel. 020 4961943
www.ronblaauw.nl
Openingstijden:
Lunch:
di t/m vr, arrivé tussen 12 en 14 uur
Diner:
di t/m zat, arrivé vanaf 18.30 uur

tekst en foto’s: patrick hesse

Het prachtige restaurant van Ron
Blaauw zit al meer dan 10 jaar midden in het dorp, aan de Kerkstraat.
We zijn uitgenodigd voor de lunch
en kunnen zonder problemen voor
de deur de auto kwijt. We worden
ontvangen door sommelier Marijke
Koppe en hoeven niet te melden wie
wij zijn, want Marijke’s taak is o.a.
te weten wie wij zijn. Youri en ik
krijgen in een van de geschakelde
‘woonkamers’ een plek in het midden.
In dit warm ingerichte restaurant is
het heerlijk toeven, het tapijt, de open
haard, geweldige fauteuils; het geeft
allemaal een behaaglijk en huiselijk
gevoel. Marijke meldt dat de chef
een menu voor ons heeft samengesteld. Youri en ik zien het met zeer
veel vertouwen tegemoet. Met een rij
kunstzinnige amuses laat Ron Blaauw
onmiddellijk zien waar zijn mensen
toe in staat zijn: Hollandse garnaaltjes met bosui en soja, Pizza van
kaantjesboter en kruiden, vervolgens
krijgen we een bloempotje met jonge
verse, biologische groente van boerderij De Lindenhoff in Baambrugge,
watermeloen met mango en piment
d’espelette, zoetzure komkommer
met radijs en gember, knoflooktoast
met prei en dragon en als laatste
amuse caprese marshmellow. Wat
een smaaksensatie! Youri en ik zijn
op culinair gebied wel wat gewend,
maar de totale beleving is geweldig,
wat een feest om hier te zijn. Als
eerste gang brengt gastheer Vincent
van Riet ons Ron Blaauw’s interpretatie van een broodje kaas: luxe
sandwich van boerenbruin met steak
tartare en ganzenlever. Briljant!
Bij dit smaakvolle gerecht schenkt
sommelier Marijke een lichte witte
wijn vermintino Tenuta Guado Al
Tasso Bolgheri uit Toscane uit 2008;

deze jonge frisse wijn past uiteraard
geweldig bij het voorgerecht.

Stoofperen-recept

steeltjes afschrappen. De peren wassen en met zoveel water opzetten,
dat ze half onderstaan. 300 ml per
kilo. Een scheutje citroenschil of
pijpkaneel en suiker toevoegen. De
peren 15 minuten goed doorkoken
en daarna zachtjes laten koken tot
ze gaar en mooi rood van kleur zijn.
(reken op een paar uur kooktijd)
Vervolgens de pijpkaneel verwijderen en het vocht bijbinden met wat
aangemengde sago of aardappelmeel. Aan stoofperen, die moeilijk
rood koken, kan wat bessensap
worden toegevoegd.

Ingrediënten
1 kg Gieser Wildeman stoofperen
Citroensap
50 gram Suiker 			
1/2 dl bessensap
300 ml water 			
Wat sago of aardappelmeel
Pijpkaneel
Het recept
De peren schillen, in vieren snijden
en van de klokhuizen ontdoen.
Kleine peertjes heel laten doch de

Wij zitten uitstekend in de kleine
doch ruim opgezette kamer, waar je,
als je de stoel naar achter schuift niet
meteen tegen iemand aanstoot en het
perfect op elkaar ingespeelde personeel weet wat er van hun verwacht
wordt.
Het volgende gerecht is alweer een
feest om te aanschouwen: Koningsvis met jus van pandan oester en
zeewier. Ook hierbij wordt een
bijpassende wijn geschonken een
Lirac van 2008 deze Rhone wijn is
van het huis Domaine Pelaqui en is
iets zwaarder dan zijn voorganger.
Wederom een voortreffelijke keus.
Een nieuwe ronde: Gebraiseerde
bloemkool met lopend Pierre Robert,
Lardo di Colonnato en zoete ui. Dit
kostelijke gerecht gaat samen met
een mooie chardonnay En Paradis
Vielles Vignet 2006, geproduceerd
door het wijnhuis van de Belg Jean
Rijckaert uit Arbois.
Alles klopt hier, de zeer smaakvolle
huisstijl die overal in terug komt,
het bestek, de menukaart en het
personeel, de vriendelijke gastheer,
de bijzonder goed geïnformeerde
sommelier. Niet voor niets is dit
restaurant met 2 Michelin sterren
bekroond.
Het volgende gerecht is wederom
op eigen wijze bereid: zwezerik
met boerenkool in combinatie met
Italiaanse Primitivo Rosa del Golfo
Salento uit 2008. Als één-na-laatste
gerecht krijgen we een longhaas met
zacht gegaarde ossenstaart, gepofte
rode ui en mergravioli. Bij dit we-

derom geweldige gerecht wordt een
volle Zuid-Australische Il Briccone
van Primo Estate uit 2003 geschonken. Eerlijk gezegd mijn favoriet van
de middag: een heerlijk gerecht met
een meer dan uitstekende wijn.
Na deze sensationele achtbaan van
culinair genieten, is het tijd voor het
nagerecht. Ron Blaauw zou Ron
Blaauw niet zijn als hij ook daar weer
niet een eigen interpretatie aan weet
te geven: Tiramisu met amandelen,
chocolade en citroen. Bij dit zoete
ensemble wordt een Spaanse dessertwijn geschonken van Pedro Xeminez
een Málaga Virgen. Deze stroopach-

tige, bruine wijn is mierzoet en is in
goede harmonie met het nagerecht.
Met een kopje koffie ter afsluiting
zijn Youri en ik er stil van. Dit is genieten in optima forma. We krijgen
nog een mooi zilver doosje met het
logo van Ron Blaauw en de tekst
‘de zoete groeten’. Het doosje bevat
enkele bonbons voor thuis; dingen
die een mens vrolijk stemmen. Ron
Blaauw’s restaurant is er een uit het
topsegment met een hoge kwaliteit.
Ron en zijn team hebben de lat hoog
gelegd, kan het beter?
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Geweld in weekend
stevig aangepakt met
‘Weekendarrangement’

Makelaardij Witte: Woningmarkt krabbelt langzaam op

In De Ronde Venen is sinds 1 februari 2009 het zogenaamde Weekendarrangement van
kracht. Dat betekent dat het plegen van geweld vanaf die datum steviger wordt aangepakt. Geweldplegers die vanaf vrijdagavond worden opgepakt, moeten het hele weekend
in een politiecel doorbrengen. Pas op maandag worden zij vrijgelaten, voorzien van een
boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Schade blijft
beperkt
Met een lichte
prijsstijging
in het vierde
kwartaal van
0,4 procent
ten opzichte van het
voorgaande
kwartaal, is
de gevreesde
prijzenval in
2009 al met
al redelijk binnen de perken
gebleven.
Arnold de Groot: “De prijsdaling voor 2009
is uitgekomen op 2 procent, terwijl we op 5
procent hadden gerekend. Voor de koper is
dit prima, want voor 2 procent minder kosten
heeft hij bovendien meer waar voor zijn geld.
En voor verkopers valt het verlies mee. De
gevoelstemperatuur van de prijsdaling was in
2009 blijkbaar groter dan de daadwerkelijke
prijsdaling!”.

Om het Weekendarrangement onder de
aandacht te brengen, wordt de komende tijd
in de gemeente een communicatiecampagne
gevoerd. Het is een campagne met een knipoog
Ervaringen leren dat van bekendheid met de
maatregel al een preventief effect uitgaat.
Rondeveense weekenden zijn gezellig en
verlopen over het algemeen in een goede sfeer.
Geweld hoort daar niet bij. Het aantal geweldsdelicten in De Ronde Venen geeft niet direct
aanleiding tot zorg, maar toch heeft ook deze
gemeente te maken met geweld op straat, in
het verkeer, bij het sporten, in het uitgaansleven

Het lijkt erop dat de woningmarkt langzaam maar zeker uit haar diepe dal kruipt. In
het vierde kwartaal van 2009 zijn 4,8 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden bijna 34.000 woningen verkocht. Ook de prijs van de
gemiddelde woning steeg licht met 0,4 procent en bedraagt 228.000 euro. "Een heel
positief geluid, eindelijk!" Makelaar Arnold de Groot ziet ook in De Ronde Venen betere
cijfers. "Maar we zijn er nog lang niet. Willen we terug naar het niveau van 2008 dan zal
een actieve en doelgerichte marktbenadering van doorslaggevend belang zijn".

en thuis. Uit ervaring blijkt dat, over het algemeen, op de avonden van vrijdag en zaterdag
een verhoging waarneembaar is van het aantal
geweldsincidenten. De kans dat geweldsdelicten
zich in het weekend voordoen is groter door
alcoholgebruik en een concentratie van veel
mensen op relatief kleine gebieden (uitgaanscentra, sportvelden). Dit kan sneller tot irritatie
leiden.
Met de harde aanpak van geweldplegers in het
weekend willen gemeente, politie en Openbaar
Ministerie deze ontwikkeling terugdringen. De
partijen verwachten dat van de harde aanpak
een preventieve werking
uitgaat. Juist daar waar
mensen bijeen zijn voor
ontspanning, dienen
geweldszaken stevig te
worden aangepakt.
De aanpak maakt een
zogenaamd lik-opstuk beleid mogelijk
omdat, als de verdachte
op maandag wordt
vrijgelaten, hij of zij
de cel verlaat met een
concrete beslissing op
zak. Ook ondervindt de
verdachte meteen de
consequenties van zijn
handelen omdat hij in
het weekend vastzit en
op maandag niet naar
het werk of naar school
kan.
Het weekendarrangement wordt sinds 1
februari ook toegepast
in de gemeenten
Breukelen, Maarssen
en Woerden.

15 procent meer verkopen in 2010
Voor 2010 rekent de NVM op een verdere
stabilisering van de markt. Arnold de Groot:
‘We verwachten voor 2010 een herstel van
het aantal transacties op een niveau dat
15 procent hoger ligt dan 2009. Dat zijn
zo'n 140.000 transacties in 2010. Dat is op
zich hoopgevend, maar vergeleken met het
hoogtepunt van de woningmarkt in het tweede
kwartaal van 2006 (toen er 215.000 transacties plaatsvonden) ligt het aantal transacties
dan nog wel ruim 30 procent lager.

Allround Talent Night
Na een korte winterstop is de Allround Talent
Night terug dit jaar! Er staan dit jaar weer een
hoop vette dingen gepland! En vanaf nu zal de
Talent Night op vrijdag plaatsvinden in plaats
van op donderdag!
Voordeel hiervan is dat niet iedereen de volgende dag vroeg op moet om naar werk of school
te gaan, maar gezellig kan blijven hangen en
genieten van de sfeer, muziek en gezelligheid!

Neutrale prijsverwachting
De NVM verwacht voor 2010 een stabilisatie
van de prijs. Sinds de financiële crisis in
september 2008 zijn de huizenprijzen met
5,6% gedaald. ‘Voor 2010 verwachten we een
neutraal prijsniveau," aldus Arnold de Groot.
Geen al te grote schommelingen meer. Dat is
op zich goed voor het vertrouwen in de markt.
Waarbij wel moet worden opgemerkt dat met
name in het hogere segment nog veel woningen te koop staan en daar nog prijscorrecties
voor de hand liggen.
Cijfers gebruiken voor actieve marketing
De NVM (Nederlandse Vereniging van
Makelaars) ziet dat er regionaal veel verschillen zijn. Zeeland en Amsterdam bijvoorbeeld
zien hun prijzen stijgen, terwijl Almere en
Eindhoven het flink laten afweten. De prijs
van de gemiddelde verkochte woning is in het
vierde kwartaal van 2009 in bijna alle regio's
gedaald. Alleen in Zuid-Limburg en Den Haag
zijn de woningprijzen gestegen. Arnold de
Groot: “We gebruiken de actuele cijfers om
onze opdrachtgever inzicht te geven in de
lokale markt. We laten zien wat er in onze
gemeente te koop staat, wat de gemiddelde
verkoopduur is en wat men gemiddeld voor
een woning vraagt. Met andere woorden: we
brengen de concurrentie in beeld en gaan vervolgens heel actief op zoek naar kopers middels een uitgekiend panden-marketingplan.”
"Wij zijn zeer positief gestemd. Samen met
onze opdrachtgevers bundelen wij onze krachten om gericht op zoek te gaan naar kopers.
Want we kunnen urenlang op cijfers blijven
staren, alleen een actieve houding en een
enthousiaste werkwijze kan succes opleveren,”
besluit Arnold de Groot.
We trappen dit jaar af op 26 februari met een
bandavond! We kunnen nog bands gebruiken
die willen optreden, dus komt jouw band uit de
regio De Ronde Venen en lijkt het jullie wel vet
om bij ons op te treden? Stuur dan een mailtje
naar talentnight@popenpodium.nl. We zoeken
tevens een DJ die lekker swingende muziek wil
draaien. Noteer het alvast in je agenda:
26 februari, JC Allround, Rondweg 1a in
Mijdrecht. De deuren openen om 20.00 uur
en sluiten als de laatste weg is. De schade is 5
euro (met een kortingflyer slechts 3 euro).

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur
met Nico van			
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Maandag
Non Stop Hit Mix

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

Goedemiddag met
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Bijna Maandag
met Jorg Heijmink
Liesert

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint FM LIVE bij
VLC Talentenjacht
Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

A.s. vrijdag is er op het Veenlanden College in Mijdrecht de finale
van de jaarlijkse talentenjacht.
Midpoint is weer aanwezig om
verslag te brengen. Midpoint TV zal
gedurende de avond opnames maken om later in een compilatie uit
te zenden.Midpoint FM zal in een
speciale uitzending LIVE verslag
brengen. Anne van Leest en Jim
Clarke zullen achter de schermen
aanwezig zijn om de talenten te
laten horen en om te praten met
de deelnemers. Mocht je er niet bij
kunnen zijn, stem dan a.s vrijdag
af op Midpoint FM. Mocht je de
deelnemers willen aanmoedigen,
dan kun je 's avonds mailen met
Midpoint vlc@midpoint.fm. www.

midpoint.fm.
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De Club van… Jacques van der Sluis

Videoclub maakt ook speelfilms
Jaren geleden won Jacques van der Sluis op zijn werk een 8 mm
Kodak filmcamera. Daar is het allemaal mee begonnen. Hij was lid van
het duikteam Nemo en bouwde zelf een onderwatercamera. Hij raakte
zo gefascineerd dat hij besloot om lid te worden van de Videoclub De
Ronde Venen. Nu is hij voorzitter van een club met zo’n zestig leden.
door piet van buul

Videoclub De Ronde Venen heeft
inmiddels landelijke bekendheid opgebouwd. Dat hebben ze ondermeer
te danken aan het succesvolle filmfestival dat ze jaarlijks organiseren
en dat vorig jaar het tweede lustrum
beleefde. Dat filmfestival was ooit
een initiatief ten behoeve van de virtuele leden van de vereniging. Want
naast de 60 leden kent de videoclub
ook nog eens ruim vierhonderd
‘virtuele’ leden. Jacques: “Dat zijn
amateurfilmers die zich op onze site
aanmelden en die via deze site met
ons communiceren. Het zijn soms
individuele filmers, maar er zijn er
ook bij die elders lid van een club
zijn. Wij beschouwen ze ook min of
meer als lid omdat ze via die mailcontacten er toch een beetje bijhoren.
We wisselen ervaringen uit, ze
maken gebruik van onze expertise
en volgen uiteraard alles rond ons
jaarlijks filmfestival. Dat is inmiddels
een mooie traditie. In maart nodigen
we filmers uit om films in te zenden.
Die worden dan door een deskundige
jury bekeken. Zij maken dan uit de
inzendingen een selectie van de films
die we tijdens het festival vertonen.
Het festival is altijd op de tweede
zondag van december in De Boei in
Vinkeveen, de thuisbasis van onze
vereniging. Afgelopen jaar hadden
we maar liefst 23 films. We mochten

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

- foto patrick hesse
ons verheugen in ruim honderd bezoekers die vanuit het hele land naar
Vinkeveen zijn gekomen. Tijdens het
festival is er een jury van de Nova, de
Nederlandse Organisatie Voor Amateurfilmers die de ingezonden films
beoordeelt en prijzen toekent. Deze
prijzen, de gouden, de zilveren en de
bronzen turfsteker zijn inmiddels landelijk een begrip. Wij zijn de enige
plaatselijke club die zo’n festival
organiseert en we hebben een heel
goede naam opgebouwd door een
goede organisatie van het festival,
maar vooral ook door het niveau en
de kwaliteit van de vertoonde films.”
Kwaliteit
Bij de werving van nieuwe leden
hanteert de vereniging twee sporen.
“We richten ons uiteraard op de
beginnende filmers. We willen graag
amateurfilmers bereiken die kwaliteit nastreven. Wij bieden beginnende filmers de mogelijkheid om
cursussen te volgen, we organiseren
platforms en er is veel onderlinge
uitwisseling van ervaring. Er is heel
veel expertise in onze club. Elke
veertien dagen hebben we een clubavond in de Boei waar onze leden
elkaar ontmoeten.
Tot de tweede categorie van leden
behoren de gevorderde filmers. Ook
zij spijkeren uiteraard steeds hun
kennis bij. Er is tegenwoordig zo’n
aanbod in de digitale camerasystemen. We organiseren met een zekere
regelmaat cursussen en workshops,
bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen. De meeste van onze leden
beschikken over (semi) professionele digitale videocamera’s. Voor
de bewerking en de montage heb je
dan ook weer computers nodig met
uitgebreide mogelijkheden.
We werken ook veel samen met Midpoint. Een aantal van onze leden is
bij de lokale zender actief. Vanuit de
vereniging hebben we ook een aantal
projecten die wij filmen, zoals het
straattheater of de museumnacht.
We maken ook documentaires
zoals over de Wilnisser Molen of
de Zorgboerderij langs de Kromme
Mijdrecht. Ideale projecten om het
geleerde ook in praktijk te brengen.
En we maken tegenwoordig films
van HD kwaliteit,” zegt Jacques.

Speelfims
De Rondeveense videoclub heeft
inmiddels al een aantal speelfilms
uitgebracht. In 2008 was dat een
heuse soap ‘Leven en laten leven’
en op 12 december jl. vond aan de
vooravond van het tiende filmfestival de première plaats van de
nieuwste speelfilm ‘Kim’. Jacques
vertelt dat zo’n speelfilm helemaal
wordt opgezet zoals dat ook in
de professionele filmwereld gaat.
“We zijn wel driekwart jaar bezig
met zo’n film. We hebben dan een
volledige crew van scriptschrijver,
regisseur, cameralieden, licht en
geluidsmensen. Bij de laatste film
was ik zelf verantwoordelijk voor de
locatiekeuze. We hebben ondermeer
opnames gemaakt in het ziekenhuis
in Amstelveen. En het casten van de
acteurs is ook altijd een hele klus. Bij
de opnames was een ploeg van zo’n
zestien mensen actief. We hebben
10 dagen gedraaid. Dan gaan de
editor en de regisseur aan de slag
om de film af te ronden. Ook moet de
juiste muziek erbij gezocht worden.
Kortom het hele proces wordt door
ons uitgevoerd. Het is dan erg leuk
wanneer zo’n film nog in de prijzen
valt ook. Dat was bijvoorbeeld met
de film ‘Verboden Liefde’ die zilver
won bij de landelijke finale van de
Nova Manifestatie.” Jacques adviseert mensen die meer over de club
willen weten of over de films die zijn
gemaakt, om de website te bekijken.
En amateurfilmers die meer uit hun
hobby willen halen zijn altijd welkom
bij de videoclub.

www.videoclub-derondevenen.nl

Systeem/netwerk beheer
Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen

Allround zoekt vrijwilligers en stagiaires!
Het tiener- en jongerenwerk kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Vanaf je 14e mag je bij ons ook als vrijwilliger aan de slag! Tot
en met je 16e kun je dan vooral taken doen die te maken hebben met
promotie. Dus helpen bij het maken van de tienerkrant, flyers uitdelen
enz. Vanaf je 16e mag je ook helpen bij bijvoorbeeld de verschillende
feesten, Super Sunday enz.
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit? Dan kunnen wij je helpen deze
activiteit ook echt te organiseren. Dat kan van alles zijn: een leuke cursus,
een feest, een website etc. Wij bieden al onze vrijwilligers:
•
•
•
•
•
•
•

gratis toegang bij allerlei activiteiten van J.C. Allround!
de kans om heel veel te leren!
verschillende cursussen zoals EHBO, Sociale Hygiëne etc.
de kans om mee te denken en mee te bepalen!
zeker 2 keer per jaar een leuk feestje of uitje!
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering tijdens een activiteit.
en natuurlijk superveel gezelligheid!

En we hebben ook altijd plaats voor (maatschappelijke) stagiaires. Dus moet
jij voor school een aantal uren stage lopen? Kom dan vooral langs bij JC Allround! Voor meer info kun je contact opnemen met Wendy de Waal via e-mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl of tel: 0297 230280.

Vrijwilligers gezocht voor Veenig, het jongerenplatform
Stichting Pop en Podium en Stichting De Baat zijn bezig met het oprichten van
een jongerenplatform. Dit platform is bedoeld om bijvoorbeeld jongeren en organisaties die met jongeren te maken hebben, bij elkaar te brengen. Maar ook om
de talenten van jongeren beter te benutten en hen kansen te bieden. Een ander belangrijk doel is informatievoorziening aan jongeren. Binnenkort gaat
daarom de nieuwe website in de lucht: www.veenig.nl. Op deze website
kun je info zoeken over allerlei onderwerpen: Werk, studie, wonen,
uitgaan, geld, gezondheid enz., speciaal voor jongeren uit de
Ronde Venen! Verder vind je op de website interessant nieuws
uit de buurt, leuke reports, filmpjes, foto's, een agenda enz.
Nu zoeken we voor het jongerenplatform nog vrijwilligers die het leuk vinden om een bijdrage te
leveren aan de website, dus: informatie aanleveren en up-to-date houden over verschillende onderwerpen, leuke reports maken,
filmpjes maken etc. Lijkt het je leuk
om hieraan mee te werken? Of heb
jij nog ideeën voor het jongerenplatform? Neem dan
contact op met Wendy
de Waal: w.dewaal@
stichtingdebaat.
nl of tel: 0297
230280.

Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

PRWORKS bv • Rendementsweg 24 • 3641 SL Mijdrecht
T 0297-250530 • E info@prworks.nl I • www.prworks.nl
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Roké bouwt Triumph
zijspancombinatie
Deze week krijgt Patrick Hesse een sneak preview
van de speciaal door Roké motors ontwikkelde zijspancombinatie.
Met het oog op de komende jaarlijkse Motorbeurs
Utrecht praat ik met Aad Kentrop over de nieuwtjes
op de beurs. “We staan de tijdens de beursdagen (18
tot en met 21 februari - Red.) zoals elk jaar bij de
importeur van Triumph op de stand; dit jaar ook met
een eigen product. Kees, mijn vader en oprichter van
Roké motors, is een begenadigd technicus en heeft
zelf een ontwerp gemaakt voor een
zijspanophanging. We kopen een
Duits basisspan, dat vervolgens volledig wordt aangepast en verbeterd
en die gaan we op kleine schaal
bouwen, ziet er supermooi uit, werkt
erg goed en is nog zeer betaalbaar
ook. We bouwen de span aan een
Triumph Bonneville SE en houden
ook nog rekening met de persoonlijke smaak van de klant.”
Het klinkt erg gaaf, kan je al wat
laten zien?
“Kees is er momenteel eentje aan
het bouwen, we kunnen nog niet
het eindresultaat laten zien, want
het eerste span was binnen 3 uur
verkocht. Dus is Kees druk met het
tweede span, dat waarschijnlijk ook
al verkocht is. Het kan snel gaan…”
Een aantal jaren geleden had ik het
wilde idee om er een zijspanmotor
bij te kopen. Ik had inmiddels vier
motoren in de garage staan. De
reden van dit idee: Erwin! Mijn
gehandicapte zwager vindt auto’s
en motorfietsen helemaal te gek,
hij kan niet veel, maar genieten kan
hij wel, helemaal als hij een paar
keer per jaar met de motor mee
kan. Door zijn fysieke beperking is
achterop zitten onmogelijk, maar in
de zijspan is het prima toeven voor
mijn grote vriend. Dus wij opzoek
naar een betaalbare zijspancombinatie. Ondanks mijn dertigjarige ervaring in motorfietsen, was
zijspanrijden helemaal nieuw voor
mij. In mijn onervarenheid maakte
ik de fout niet eerst informatie in
te winnen. Een motor is een motor,
dacht ik. Mijn oog viel op een klassiek Russische zijspan; een Jupiter
Planeta, een 350cc tweetakt twin
uit de tijd van de koude oorlog.

Net een tank, onverwoestbaar. De zeer aantrekkelijke
prijs en het idee Erwin mee te kunnen nemen wanneer
we er zin in hadden, maakte de aanschaf makkelijk.
Dat je echt verstand moet hebben van een zijspan en
het rijden daarop weet ik nu. Na een paar rokende en
niet geruisloze rondjes rond de kerk bleek dit niet de
ideale combinatie te zijn. Het span wilde vaak naar
links wanneer ik naar rechts stuurde. Geen succes dus.
Binnen twee maanden was hij weer verkocht. Na wat
interessante gesprekken met zijspangoeroe Kees van
De Ronde Venen weet ik waarom.
Kees Kentrop rijdt en bouwt al ruim 26 jaar zijspancombinaties, is oprichter van Roké motors en racet
sinds 2007 samen Gerard Daalhuizen op een racezijspancombinatie. Kees legt uit: “Toen we plan hadden
opgevat om zelf een mooie combinatie te maken, ben ik
eerst op de tekentafel gaan ontwerpen en meten. Vervolgens heb ik een Duits span gekocht en ben die gaan
aanpassen aan onze wensen. Om te beginnen heb ik
een klein wiel gespaakt, heb zelf een subframe gelast
voor de montage aan de Triumph, dit bestond namelijk
niet, heb de wielophanging veel steviger gemaakt, een
veel betere schokbreker ingebouwd en heb de trommelrem van het zijspanwiel hydraulisch gemaakt voor
veel betere en gedoseerde werking. Vervolgens heb ik
zelf een mal gemaakt voor een kleiner spatbord wat
veel mooier aansluit op het span. We laten het span in
de exacte kleurstelling spuiten als de motor, zodat alles
een fraai geheel wordt. En als laatste heb ik nieuwe
kroonplaten ontworpen zodat het voorwiel van het
span wat naar voren komt en daardoor veel lichter en
stabieler stuurt.”
Ik ben zwaar onder de indruk van stukje pure vakmanschap en vertel Kees nogmaals van mijn deceptie met
mijn Russisch span. Kees doet een heel mooi aanbod:
“Ik zal je in het voorjaar leren zijspan rijden op de
juiste manier, dan kan je zonder problemen een Bonnevillecombinatie testen en als je dan in de zomer
een straatje om wil met je zwager, mag je van mij een
zijspanmotor lenen.”
Kees heeft me vandaag een blij mens gemaakt. De
originele Roké zijspancombinatie is op bestelling te
koop. het totale span inclusief hagelnieuwe Triumph
Bonneville SE komt op € 15.990 en voor de tweekleurencombinatie op € 16.990. U zult in ieder geval veel
bekijks trekken, want de zijspancombinatie wordt maar
mondjesmaat geproduceerd en u zult ze zeker niet op
iedere hoek van de straat tegen komen. De combinatie
is te bewonderen op de Motorbeurs in Utrecht van 18
tot en met 21 februari a.s. op de Triumphstand. Kunt u
niet wachten, ga dan langs bij Roké Motors. De heren
laten u graag met trots dit stukje vakmanschap zien.
Roké Motors zit aan de Ondernemingsweg 9 te Mijdrecht
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Autonieuws
Lancering IX35

En Route met Reuling

Mitsubishi Outlander

Er was eens een Hollandse Japanner
Mitsubishi bouwt al jaren ijzersterkte terreinauto’s. Denk bijvoorbeeld aan de vele generaties Pajero en de
beresterke pick-up L200. Om hun kunnen te bewijzen reden de Japanners regelmatig mee met Pajero’s in
de zware Parijs-Dakar Rally, waarbij steevast podiumplaatsen werden behaald. Enige jaren geleden startte
het merk met de bouw van offroaders die wat praktischer waren voor het alledaagse (stads)leven. Zo verschenen onder meer de Pajero Pinin en de Outlander op de markt. Enige jaren geleden verscheen van de
Outlander de tweede serie op de markt, die sinds kort is vernieuwd.

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.

Hyundai lanceert binnenkort de
IX35. In eerste instantie wordt
de auto leverbaar met een 2.0
benzine en een 2.0 diesel. De IX35
is leverbaar vanaf € 26.295,-. Alle
uitvoeringen zijn leverbaar met
vierwielaandrijving.

Renault Wind
In Genève toont Renault de Wind.
Een coupé-roadster op basis van de
Twingo. Zowel met het dak open als
dicht, is er 270 liter bagageruimte
beschikbaar.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe
Outlander, leverbaar vanaf € 26.999,is de neus. Daar kan je simpelweg
niet omheen. Er is al lange tijd een
trend gaande in autowereld, waarbij de neuzen op alle verschillende
modellen gelijk zijn. Met name bij
Audi is dit goed te zien. Ook Mitsubishi lijkt deze strategie toe te passen
op haar modellen. De nieuwe neus,
met de stoere bijnaam ‘Jet Fighter
grille’, zagen we voor het eerst bij de
Lancer. Het aggressieve uiterlijk van
die auto is bijna geheel te danken aan
die grille. Ook de Colt werd voorzien
van de nieuwe neus en nu dus ook
deze Outlander. Persoonlijk vind ik de
neus een goede vooruitgang, maar ik
heb ook andere meningen gehoord.
Hieruit blijkt maar weer: styling
blijft een kwestie van persoonlijke
smaak. Verder kan het zo zijn dat je
kijkt naar deze auto en denkt: waar
ken ik dat uiterlijk van? Mitsubishi
heeft voor de ontwikkeling van deze
auto samengewerkt met Citroën en
Peugeot, die elk hun eigen versie van
de Outlander hebben (respectievelijk
de C-Crosser en 4007). Echter lijkt
Mitsubishi op het stylingvlak tijdens
de ontwikkeling een voorkeursbehandeling te hebben gekregen. Weetje:
de Outlander wordt gebouwd bij
NedCar in het Nederlandse Born!
De eerste serie Outlanders (de
Outlander-Sport) was voor lange
personen redelijk krap achterin.
In de nieuwe Outlander hebben
lange personen achterin een zee van
ruimte. Beenruimte te over, evenals
hoofdruimte. Ook de achterbak is

behoorlijk ruim met meer dan 775
liter inhoud. Voor die ruimte zijn als
optie twee stoelen te bestellen, zodat
je de Outlander in een zevenzitter
kunt omtoveren. De achterklep scharniert, zoals bij de meeste auto’s, naar
boven, maar het is mogelijk om een
gedeelte van de bumper weg te klappen. Hierdoor krijg je een zeer lage
bodem, waardoor zware boodschappen makkelijk naar binnengeschoven
kunnen worden.
In het interieur vinden we helder
afleesbare klokken, met daartussen
een mooie grafische weergave van
het verbruik of, op eigen verzoek,
andere belangrijke informatie. Deze
Outlander was daarnaast voorzien
van een uitgebreid navigatiesysteem
met touchscreen. Verder zitten alle
knoppen onder handbereik en is het
geen drukte met lossen knopjes op
het dashboard. Met gewoon drie simpele, maar tot in detail vormgegeven
draaiknoppen kan het ook. Aan de
buitenkant is te zien dat de Outlander
een behoorlijke bodemvrijheid heeft.
Je zou dus wat ruwer terrein kunnen
opzoeken. Echter zal de gemiddelde
Outlander daar niet vaak komen. Je
moet de Outlander meer zien als ruime reisauto. De stoelen zijn in ieder
geval gebouwd voor die taak: vooral
met langere autoritten zul je merken
dat ze voldoende steun geven.
Het gereden model was voorzien
van de CVT versnellingsbak die we
ook al kennen uit de Lancer Sportback. Gekoppeld aan een 2.0 liter
benzinemotor lanceert de Outlander

Peugeot en Citroën
lanceren hybrides
PSA, waarin Peugeot en Citroën
participeren, komen de komende
drie jaar met vier modellen op de
markt, die voorzien zijn van diesel
hybride-techniek. In 2011 komt eerst
de Peugeot 3008 met een diesel- en
elektromotor. In 2012 willen Peugeot en Citroën gezamenlijk meer
dan een miljoen auto’s verkopen,
waarvan de uitstoot minder dan 120
gram CO2 per kilometer is.
naar 100 km/u in 10,8 seconden en
gaat door tot 184 km/u. Dit klinkt
niet snel, maar voor een grote auto
als deze Outlander is dat zeker niet
verkeerd. Je kunt, als je dat persé
wilt, nog kiezen voor grotere motoren
als een 2.4 benzinemotor of een 2.2
dieselmotor. Mede dankzij de hoge zit
en het goede zicht rondom rijd je vol
zelfvertrouwen gemakkelijk met deze
grote auto weg. Ondanks de grootte
kun je redelijk sportief rijden met
deze auto. Met de flippers aan het
stuur bepaal je zelf wanneer er geschakeld wordt. In het bochtenwerk
merk je dat de Mitsubishi niet snel
overhelt. Maar wil je écht sportief rijden, dan moet je eigenlijk kiezen voor
de SST-transmissie. Een automaat
met dubbele koppeling (vergelijkbaar
met de DSG-versnellingsbak in de
Skoda Superb V6), die ook in Mitsubishi’s rally-kanon Lancer EVO ligt.

Mitsubishi Outlander
Gereden versie: Mitsubishi Outlander 2.0 Intro Edition CVT
Vermogen: 147 pk
0-100: 10,8 s
Top: 184 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,0 /
7,7 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 29.499,00
Alternatieven: Citroën C-Crosser,
Peugeot 4007, Volkswagen
Tiguan

Hieraan is echter wel de (duurdere)
2.2 dieselmotor gekoppeld. Schrik
niet van het woord diesel, want dit is
een bulk van een motor, die ervoor,
zorgt dat deze Outlander goed van
zijn plek komt.
Al met al is de belangrijkste conclusie
dat deze Outlander een sublieme
reisauto is. Met zeeën van ruimte,
een goede motor, stevige wegligging
en verzorgd exterieur en interieur
is dit een echte allrounder. Offroad
of onroad, het maakt de Outlander
allemaal niet uit.
Mitsubishi Van Yperen
Constructieweg 2
3641 SB Mijdrecht
T 0297-284610

www.vanyperen.nl

Vorige week werd vermeld dat u
vandaag op deze pagina kon lezen over de Mercedes G55 AMG.
Helaas moet u nog één week
geduld hebben.
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Regio Agenda
Expositie

ook Tiana verandert in een kikker.
Samen gaan zij als kikkers op zoek
naar de goede voodoo-priesteres,
Mama Odie (met de stem van Ruth
Jacott). Daarbij raken ze op hun
tocht bevriend met een trompetspelende alligator (Marcel Jonker) en
een hopeloos romantische vuurvlieg
(Jerrel Houtsnee).
De rol van Charlotte, Tiana’s vriendin
wordt ingesproken door Georgina
Verbaan.

Fototentoonstelling
Right to Play
Holiday Inn Amsterdam Schiphol
Lijnden
T/m 25 april 2010.
De foto-expositie ‘Right To Play’ is
te bezichtigen in Holiday Inn Amsterdam Schiphol te Lijnden. De
tentoonstelling werd vorige week
feestelijk geopend door Ellen van
Langen, Olympisch kampioene op
de 800 meter en ambassadrice van
Right To Play.

www.disney.nl/the-princess-and-the-frog

Activiteit

Knotgroep werkt op
Landje van Vermeij

De tentoonstelling, die mede mogelijk is gemaakt door Nikon, bevat
indrukwekkend materiaal van de
Nederlandse fotograaf Raymond
Rutting, die zowel in 1997 als in
2004 werd gekozen tot Fotojournalist van het Jaar.

6 februari
Uithoorn

De Prinses en de
Kikker (NL)
Sinds woensdag 3 februari in de
diverse bioscopen
Prins Naveen, ingesproken en
gezongen door Jeroen van der Boom
wordt omgetoverd in een kikker door
de kwaadaardige voodo-priester dr.
Facilier met de stem van Stanley
Burleson. De kikkerprins vraagt
aan prinses Tiana (Linda Wagenmakers) of ze hem wil kussen om
de spreuk te verbreken. Echter, de
kus verbreekt de spreuk niet, want

Musici van Koninklijk
Concertgebouworkest
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Op zaterdag 27 maart organiseert de
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude een
bijzonder concert in de dorpskerk
van Abcoude. Vier musici van het
Koninklijk Concertgebouworkest
treden belangeloos voor u op in
de Dorpskerk van Abcoude. Tjeerd
Top (viool), Ursula Schloch (viool),
Michael Gieler (altviool) en Johan
van Iersel (cello) spelen strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven en
Antonin Dvorak. De muziek wordt
afgewisseld met een optreden van
Carel Alphenaar, theatermaker. In de
pauze en na afloop van het concert

u-

foto: Ronald
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Doelnet.

het vijfde jaar. Door het verlies van
twee miljoen mensenlevens is veel
kennis verloren gegaan over de zorg
voor kinderen. Nederlandse studenten geneeskunde hebben in Mundri,
Zuid-Soedan, samen met lokale
jongeren in het project Mpower!Kids
een succesvol kindergezondheidscenPagina 7
trum opgezet. Dit biedt preventieve
;;U;V;A;;E
gezondheidszorg (vaccinaties
en adEREPENNING
;OF;L;N;;E
vies) voor kinderen tot
5 jaar en hun
SCAN;MODEL
moeders. De Soedanese
jongeren
;H;ARA;ET;
;ERG;SNACK
runnen het centrum inmiddels
zelf,
;F;ELS;L;O
maar het blijft nodig BOWL;AM;DR
hen verder te
;R;EI;OUWE
scholen. Zij worden getraind
om zelf
STEN;NL;ZN
workshops te geven over algemene
Façade.
gezondheid, ziektepreventie
en kinderrechten. Rotaryclub VinkeveenAbcoude draagt het werk in Mundri
een warm hart toe. Door het organiseren van ons concert dragen we een
steentje bij aan het behalen
van8één
Pagina
van de millenniumdoelen,
te
weten
;I;G;Z;A;;
het terugdringen vanSNEEUW;LPG
het percentage
;D;G;ANGEL
kinderen jonger dan vijf
jaar dat in
;IDOOL;ERA
ontwikkelingslanden LEGO;U;B;S
sterft.
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aar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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27 maart
Abcoude

Kruiswoordraadsel
Bij De vakjes
Groene
Venen
kunt u
zich
het dan
hele
uitleven op de oplossingen van
naar de gelijkgenummerde
van de
oplossingsbalk.
Daar
verschijnt
de weekend
oplossing.
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
Kruiswoordraadsel
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

et

kunt u genieten van een lekker
glas wijn, geserveerd met muzikale
gerechtjes van Anna Haen. U kunt
deze unieke avond bijwonen voor
€ 30, inclusief wijn en amuses. Die
toegangsprijs komt geheel ten goede
aan Mpower!Kids in Zuid-Soedan.
Als u voorafgaand aan het concert
Pagina 1
wilt dineren, dan is er een aantrek;;G;T;C;;O
kelijk dinerarrangement
bij restauKORENMOLEN
;NO;V;L;;A
rant de Wakende
Haan, Kerkplein
IGLO;VANAF
9 te Abcoude.;E;LEI;OA;
Voor de prijs van €
32,50 krijgt u;KEI;OOGST
een drie gangenmenu
;O;EGO;A;E
aangeboden met
een glas wijn. Voor
ZOAB;LL;GR
;K;OH;ODER
het arrangement
kunt u rechtstreeks
STYL;CG;HA
reserveren bij het restaurant (0294
281271). Kiezer.

Concert

Vanaf de Boterdijk in Uithoorn,
parallel aan het Elzenlaantje ligt
een bijzonder stuk ‘schraal grasland’: het landje van Vermeij. In
de zomer staan daar opmerkelijke
planten als grote ratelaar, orchidee,
koekoeksbloem en pinksterbloem.
Deze planten kunnen blijven terugkomen. Want door het regelmatig
maaien van de sterk aanwezige
pitrus blijft het grasland schraal.
Op zaterdag 6 februari gaat de
Knotgroep Uithoorn dit landje
hooien. De dagen ervoor heeft de
beheerder, Landschap Noord-Holland, het maaiwerk gedaan. En op
zaterdagochtend harkt de Knotgroep het maaisel bijeen en voert
het af naar de Boterdijk waar het
vóór de middag wordt weggehaald.

Film

Dat is pittig werk, maar geeft veel
voldoening als je er zomers weer
eens lang loopt. De Knotgroep start
vanaf 9 uur vanuit de Werkschuur
op de hoek Boterdijk-Elzenlaan.
Om 13 uur zijn we wel klaar met
de klus. Iedereen die het leuk vindt
om een ochtend actief te zijn in
de natuur is van harte welkom.
Vele handen maken licht werk.
De Knotgroep zorgt voor gereedschap, handschoenen, koffie met
koek en als afsluiting heerlijke
soep. Zorg zelf voor een beker met
lepel. Laarzen zijn aan te raden in
het landje van Vermeij. Voor meer
informatie: Bert Schaap, 0297565172.

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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samenhangend geheel van woorden 34 Bijbelse
figuur 35 familielid 38 geabonneerde 40 het
onbegroeid zijn 42 beschermeling 44 sierplant
45 tafellinnen 46 ik 47 tijdstip 49 wc 50
schildershulpmiddel 53 minnaar 54 inleidend
gedeelte 57 hoeveelheid 59 Surinaamse
pad 61 Spaanse edelman 63 in werking.
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357691248
129487536
Pagina 4
684523197
465318729
;D;S;M;F;;
ROEPIA;IEL
973264815
;P;R;GALEI
812759364
;HAITI;ING
731846952
REST;E;A;A
296175483
;I;STRAAT;
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten 5
één4keer
voorODE;O;SLIB
89
32671
komen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
;ERNA;E;KO
;;O;SOMS;O
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
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539842167
461579328
827316954
196425873
375198642
248763519
613284795
754931286
982657431
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Sudoku
YSMUTS;FAN
Tiptoets.

3 4 1
6
]]]]]]]]]
_________
9 5 8 3 2
]]]]]]]]]
_________
9 5 7
4
]]]]]]]]]
_________
Pagina 5 2
7 5
]]]]]]]]]
_________
;L;W;T;L;;
GEBAAR;OLE
8
1 6
]]]]]]]]]
_________
;E;R;ODEUR
;RAMSJ;MIV
Pagina
32
1
3
8
ELFT;K;P;E
]]]]]]]]]
_________
;I;EVASIE;
319864257
ENT;O;NASI
3
5
8 5 79
1 219 6 3 4
]]]]]]]]]
_________
;GRIL;E;PR
;;U;TRUI;A
7 8 1 2 92
66 445 7 3 9 1 8
DICTEE;DON
432918576
]]]]]]]]]
_________
178635492
4
6
8
Loting.
596247381
]]]]]]]]]
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721356849
945782163
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;D;N;C;O;;
LEGATO;PRE
;U;R;NEDER
;RECHT;EIG
SKAI;R;L;O
;N;SMAKEN;
ZOZ;A;ENIG
;PAPA;R;SR
;;A;GENT;U
MIKADO;VAT
Centrum.

247389561
358126794
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726915483
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Servicedesk Engineer m/v
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: (Senior) Accountmanager MKB m/v
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: system engineer (junior en senior) Amsterdam/
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Helpdeskmedewerker Uithoorn
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Web Designer Interactief Reclamebureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Website Coördinator (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Ervaren voeger/gevelreiniger HGT Geveltechniek
Organisatie: HGT-Geveltechniek bv
Plaats: Mijdrecht
Functie: online strateeg online fullservice bureau 24-32
uur A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Werkplaatsreceptionist bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Business controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Engineer technische automatisering
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Assistente directeur verkoop & marketing
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna

Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Telefoniste/ adm. medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Technisch Advisor (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: medew. inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: HR MANAGER 3-5 DAGEN AMSTERDAM
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Strateeg DM Activatie Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: projectmanager online (digitaal/interactief)
Amsterdam interactief reclamebureau
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Web Designer Interactief Reclamebureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Customer Service Representative – Uithoorn
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES
ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24
uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht
Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een Financieel Adviseur
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account Manager A-side media
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht
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