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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 13 februari 2010
• Knotten in De Ronde Venen, Bovendijk

Zondag 14 februari 2010
• Jeugddienst De Wegwijzer, Mijdrecht
• Tuincentrum Wiegmans geopend 9-14 uur,
Mijdrecht

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

Guus Meeuwis en De Dijk op AJOC Festival 2010
Er kunnen weer twee grote namen aan het programma van de 25e editie van het AJOC Festival toegevoegd worden: De Dijk en
Guus Meeuwis zullen op zondag 23 mei in Mijdrecht optreden en daarmee is het programma voor deze dag ook compleet! Eerder
werd al bekend dat Waylon en zijn band de avond zullen openen. Natuurlijk komt ook Guus Meeuwis met zijn eigen band het
AJOC Festival plat spelen! Dit heeft hij al meerdere keren gedaan, maar nu mag hij het grote feest op zondag maken! Ook De Dijk
is een oude bekende van het AJOC Festival, maar het laatste optreden van de band op het festival is alweer vier jaar geleden.
Hoog tijd dus dat deze podiumbeesten weer komen laten zien en horen waar zij zo goed in zijn: een geweldig optreden neerzetten! De kaartverkoop voor het AJOC Festival 2010 start op 20 maart aanstaande. Meer informatie staat op: www.ajoc.nl.

De Ronde Venen in finale Richard
Krajicek Foundation Award 2010
OBS de Eendracht uit Mijdrecht
vertegenwoordigde afgelopen
woensdag 11 februari de provincie Utrecht tijdens de finale
van de Richard Krajicek Foundation Awards in Ahoy Rotterdam.
De finaleplaats was voor het
‘kinderraad’-project dat zich
op de school afspeelde, met als
uitkomst het ontstaan van een
fietscrossbaan voor jongeren.
Een geldprijs zat er voor initiatiefnemers Niels Schenk en Joost
Flick niet in, maar tevreden zijn
ze zeker.
door eveline esser

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

Niels en Joost hadden wel geweten wat ze met de geldprijs van €10.000,- hadden
willen doen.

De RKF Award is in het leven geroepen voor Nederlandse sportprojecten waarin het thema “meedoen door sport”
tot uiting komt. Na doorgestroomd te zijn tot de Utrechtse voorrondes en deze vervolgens gewonnen te hebben,
mochten initiatiefnemers Niels Schenk en Joost Flick, inmiddels oud-leerlingen van de Eendracht, hun project
“fietscrossbaan” presenteren tijdens de landelijke finale. Het idee is ontstaan vanuit het kinderraadproject dat
zich op de Eendracht afspeelde. Dit project geeft verschillende Lees verder op pagina 17

LUTZ
Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Lutz Fashion m/v
Herenweg 43-45
Vinkeveen
T: 0297 212121
info@lutz.nl

Dinsdagavond
vaste koopavond

WIJ ZOEKEN B2B
OUTBOUND VERKOPERS

voor onze projecten ‘
Bekend in ...’
HOGE PROVISIE &
ZELFSTANDIGHEID

Bel of mail voor een afspraak
met FSN Media
Tel: 020-7549750 of 06-46080649

www.LUTZ.NL

Mail: info@fashionstylenederland.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

Voorscholen tekenen convenant
foto panoramio/maartenjulia

Kinderdagverblijf- en peuterspeelzaalorganisaties, in onderwijsjargon
voorscholen genoemd, in de gemeente De Ronde Venen hebben een
convenant getekend voor het effectief en vroegtijdig aanpakken van
onderwijsachterstanden. Hiermee moet een doorgaande leerlijn worden
gecreëerd van voorschool (peuterspeelzalen/kinderdagverblijven) naar
vroegschool (groep 1 en 2 van het basisonderwijs) door middel van
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Eén en ander is vastgelegd in
de nieuwe wet Onderwijsachterstanden.
De voorscholen die het convenant
getekend hebben gaan o.a. het taalstimuleringsprogramma Boekenpret
gebruiken; een logopediste inzetten
die peuters observeert en ouders
en leidsters adviseert; overdrachtformulieren van voorschool naar
basisschool invullen en doorsturen; cursussen voor medewerkers
organiseren ter bevordering van
signaleren, observeren en registre-

ren en ondersteuning bieden door
een klassenassistente en toetsleidster op de peuterspeelzalen.
Kinderdagverblijf Marionette heeft
dit convenant op eigen initiatief
niet ondertekend. Hierdoor kunnen
kinderen van dit kinderdagverblijf
geen gebruik maken van deze
activiteit.

Provincie Utrecht:

Irenebrug moet open blijven
De Provincie Utrecht ziet niets in het plan om de Irenebrug tussen
Amstelhoek en Uithoorn te laten uitmonden in een parkeergarage.
De gemeente Uithoorn besloot bij de omlegging van de N201 het oude
traject verkeersluw te maken. Gedeputeerde Staten zijn bang dat dit
tot te grote overlast op het nieuwe traject gaat leiden. De provincie stelt
niet bij de plannen betrokken te zijn geweest en er bij de omlegging van
de N201 van uit te zijn gegaan dat de Irenebrug open zou blijven voor
doorgaand verkeer. De gemeente Uithoorn moet nu op korte termijn een
onderzoek starten naar aanvullende maatregelen of alternatieven, om
een goede doorstroming te garanderen als er toch voor wordt gekozen de
oude weg te laten doodlopen in een parkeergarage.
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Lezing over boerderijen
in het Groene Hart
Historische Vereniging 'De Proosdijlanden' heeft op donderdag 18
februari a.s. Piet den Hertog uit
Vianen uitgenodigd om een lezing
te komen geven over boerderijen in
“Het Groene Hart.” Hij zal vertellen
over de historische achtergronden van
de boerderijen in dit gebied, met aandacht voor de plaats, de constructie,
de bouwmaterialen en het gebruik
van boerderijen. Ook zal er aandacht
zijn voor enkele boerderijen uit De
Ronde Venen. De heer den Hertog
is technisch adviseur van de Boerderijen Stichting Utrecht. Deze stichting
steunt boerderij-eigenaren bij het in
stand houden van de karakteristieke
boerderij en erf. Ze geeft bv. advies
aan eigenaren die hun boerderij
willen restaureren en aan boeren die
een bijgebouw willen herbestemmen
tot bv. Bed & Breakfastlocatie, of hun
boerderij tot woonhuis willen laten
verbouwen. Elk jaar wordt er een
‘boerderij van het jaar’ gekozen. In
2008 werd de zorgboerderij ‘Bethlehem’ aan de Amstelkade hiervoor
uitgezocht. Bij die boerderijen wordt
een gevelsteen ingemetseld en de
eigenaren krijgen een oorkonde en
een aquarel van hun pand.
De lezing wordt gehouden in: Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg
207 te Vinkeveen. Aanvang 20.00
uur.

Op de dijk van de Kerkvaart in Mijdrecht worden in opdracht van de gemeente
een fietspad en ruiterpaden aangelegd. Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg
voert de werkzaamheden uit. Door de zachte grond van de veendijk moeten de
werkzaamheden met rupsvoertuigen uitgevoerd worden. Vrachtwagens en shovels
zakten weg in de veendijk. Op de foto voeren rupsdumpers de ondergrond aan.
					

Dirk was een succesvol man.
Prima baan, mooie vrouw en twee
dotten van dochters. Toen de kleinkinderen kwamen was het feest
dat leven heet compleet. Dirk
genoot aanzien, er werd naar hem
geluisterd en bovenal Dirk was
zelf in staat te luisteren. Op een
dag sloeg het noodlot toe. Na een
bezoek aan het toilet knapte er
iets van een adertje in zijn hoofd.
Dirk tolde in het rond en tuimelde
op de grond. Een dokter, een
ambulance, zorgelijke gezichten
rondom zijn bed, dat alles ontging
Dirk. Na een maandenlange
revalidatie kwam hij uiteindelijk
terecht in het tehuis dat voortaan
zijn thuis zou zijn. Samen met
anderen die ook door narigheid
op het kleine van het menselijke
bestaan werden teruggeworpen.
Zichzelf aankleden doet hij nog
wel. Dat wil zeggen, de knopen
van zijn gulp maakt hij nog vast ,
maar de goede volgorde lukt niet
altijd. Zijn haar wordt door de zuster gekamd en er worden grapjes
gemaakt over zijn kuif waar hij
vroeger zo uitbundig mee scoorde.
Zijn trui of vest wordt klaargelegd, het aantrekken gaat nog net.
Per dag brengt hij uren door met
het zoeken naar zijn portemonnee. Het wil maar niet tot hem
doordringen dat hij die niet meer
nodig heeft. Missen doet hij hem
echter wel. Soms zegt hij nog wel
eens dat hij naar huis wil. Ook
moppert hij op het moment dat
alles gebeurde, het toiletbezoek
herinnert hij zich dan, maar bij de
rest houdt het op. Aan de manier
waarop Dirk praat, merk je dat
Dirk over een scherp verstand
heeft kunnen beschikken. Zijn
ingezakte houding en zijn starende
blik verdringen dit niet.

foto persbureau dijkstra

Buurtbus in De Hoef omgeleid
Na enig uitstel door de vorstperiode, kan de Buurtbus sinds maandag
8 februari jl. geen gebruik maken van de route aan de Oostzijde (vanaf
de Spoorbrug tot aan de Schattekerkerweg), in verband met de werkzaamheden voor de dijkverhoging. Waternet en aannemer verwachten
dat dit 10 – 12 weken zal duren, mits er niet weer langdurig vorstverlet
optreedt.
De route van de bus wordt gedurende het werk aan de Oostzijde verlegd:
Vanuit Uithoorn gezien:
- Er komt een noodhalte, net voor de Spoorbrug, voor het stoplicht, bij
huisnummer 13.
- De route gaat dan verder Linksaf over de Oude Spoorbaan.
- Er komt een noodhalte ter hoogte van de Meerendonckstraat.
- Dan Rechtsaf naar de Westerlandweg
- Vervolgens rechtsaf naar de Schattekerkerweg, en daar naar de nieuwe
noodhalte bij de kantine van HSV, waar de bus keert.
Daarna wordt de vertrouwde route weer opgepakt.
Vanuit Mijdrecht geldt dezelfde route, maar dan in omgekeerde richting!
Ook dan wordt eerst de noodhalte bij de kantine van HSV aangedaan.
Dit betekent voor de passagiers van de Oostzijde en de Merelslag, dat zij
gedurende die periode kunnen in- en uitstappen bij de noodhalte nabij de
Spoorbrug, ter hoogte van Oostzijde 13, of bij de noodhalte bij de kantine
van HSV. Voor de goede orde moet gemeld worden, dat de haltes aan Oostzijde en de stalling aan Oostzijde 68, gedurende deze periode zijn opgeheven. De bussen zijn bereikbaar volgens het schema:
Bussen die Uithoorn op de even uren aandoen zijn bereikbaar onder telefoonnummer 06-53 808744. Bussen die Uithoorn aandoen op de oneven uren
hebben telefoonnummer 06-83 219209. Zaterdags: ’s morgens tot 13.15
uur: 06-83 219209. En ná 13.15 uur: 06-53 808744.

Als het bezoek zich meldt, merk je
aan Dirk dat hij weet wat er aan
zit te komen. Hij fleurt op. Een
goed geklede vrouw komt binnen
en loopt op haar man af die ze
begroet met de handen om zijn
hoofd geslagen en een lieve kus op
zijn mond. “Dag Liefie, ik ben er.
Ik heb heerlijke chocolade meegebracht en nog meer dingen die je
allemaal zo lekker vindt, we gaan
naar het restaurant en nemen een
tafeltje bij het raam.” Ze slaat
de arm om Dirk heen en samen
schuifelen ze de afdeling af. “Tot
straks!”, roept de vrouw naar de
verpleegster die het stel nakijkt.
In het voorjaar van hun samenzijn
hebben ze wellicht nooit gedacht
dat dit moment er ooit zou gaan
komen. Daar sta je niet bij stil
en als het gebeurt is het altijd bij
de buren. Nu het volop winter is,
houden ze elkaar nog steeds innig
vast. Ieder op hun eigen manier.
In voor- en tegenspoed.
Luistervink
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Jeugddienst op
Valentijnsdag
In ‘de Wegwijzer’, Koningin Julianalaan 22 te Mijdrecht, wordt zondag
14 februari een jeugddienst gehouden. Elk jaar wordt op 14 februari
Valentijnsdag gevierd, een heel
spannende dag. Zal ik nog een kaart
of een cadeautje krijgen van een
(on)bekende liefde? Dit jaar valt 14
februari ook samen met de eerste
lijdenszondag. In de lijdenstijd
wordt herdacht hoe Jezus naar het
kruis moest gaan. Hij moest daar
sterven om onze schuld te verzoenen. In deze jeugddienst, die om 17
uur begint, wordt de combinatie van
eerste lijdenszondag en Valentijnsdag gebruikt in het thema: ‘Voor
jou’. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie / thee / fris te drinken
in het verenigingsgebouw.
‘s Morgens om 10 uur worden
tijdens de dienst 2 kleine baby’s gedoopt. Heel bijzonder dat God niet
alleen een verbond wil sluiten met
volwassenen, maar ook de kinderen
van gelovige ouders er al bij betrekt.
Wij weten nog niet hoe ze zullen
opgroeien, maar Hij weet alles al.
Ds. Weststrate zal lezen uit Psalm
139 waar duidelijk wordt dat God
ons helemaal kent... vanaf het allereerste begin. Dat kan bedreigend
overkomen (Hij weet alles van me),
maar als je bedenkt dat Gods kennen óók inhoudt dat Hij ons opzoekt,
ons wil redden, een relatie met ons
wil, is dat ook heel troostvol en bemoedigend. Voor meer informatie:
www.CGKMijdrecht.nl of ds. Weststrate tel.: 0297 – 27 48 47.

Event Station trotse sponsor van
Tom Coronel in WTTC 2010
“Super trots zijn wij op het Event
Station met het vandaag overeengekomen sponsorcontact met Tom
Coronel”, vertelt eigenaar John den
Hollander die de dagelijks leiding
heeft over dit toonaangevende evenementenbureau uit Mijdrecht.
Tom: “ik ben erg blij en vereerd dat
dit bedrijf haar naam aan mij verbindt en vertrouwen in mij uitspreekt.
Dit wordt een jaar met veel kansen
in het WTCC vanwege de krachtige
TDI motor. Dat maakt het een extra

speciaal seizoen en wordt voor de
gasten van Event Station die naar
de races gaan erg leuk en een ware
beleving. Geloof me ik weet waar ik
het over heb. Dat maakt de link ook
zo leuk met zijn bedrijf.”
Het team van Event Station organiseert nationaal en internationaal
hoogstaande evenementen en zocht
een mogelijkheid om de echte
beleving die zij verkopen op een verrassende wijze bekend te maken aan

Horizon op Midpoint
FM

Wilnis

Jaarvergadering
De Passage

Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling
Wilnis houdt woensdag 17 februari
a.s haar jaarvergadering. Na het
huishoudelijke gedeelte komt de
heer W. Schipper uit Tiel vertellen
over “Antiek en Kitsch”. Zelf kunt
u voorwerpen meebrengen om te
laten beoordelen op antiek of kitsch.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
De avond is in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint om
20.00 uur.

Tijdens de regionale jeugdvakwedstrijden voor bakkers, die jl.
vrijdag in Heerhugowaard werden
gehouden, heeft de Wilnisser Erik
Stapel de eerste prijs gewonnen.
Eriks recept, dat bestond uit een
krentenbroodje, gevuld met kersen
en bedekt met witte chocola en
hazelnoot scoorde met 70 punten
het hoogst van alle deelnemers.
Erik studeert aan het ROC in
Amsterdam. Praktijkervaring doet
hij op tijdens zijn werk bij bakkerij
Leonard/de Kruijf met vestigingen
in de Passage in Mijdrecht, aan de
Molmlaan in Wilnis en in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen.
In de broodbakkerij in Wilnis mocht
Erik ook oefenen voor zijn inzending.
Als regiokampioen mag Erik op 14
april a.s in de bakkersvakschool in
Wageningen strijden om de titel
Nederlands kampioen.
Op de foto de trotse winnaar met
zijn producten en 1e-prijs beker.

Scouting Jan van Speyk ontvangt
Keurmerk100 voor 100 liter bloedactie

De Ronde Venen

De indruk van God op de mens van
nu. Zondag 14 februari van 9 – 10
uur verzorgt Horizon een tweede uitzending met het thema “God maakt
soms een verpletterende indruk op
een mens”. Deze keer gaat het niet
over mensen uit de bijbel, maar over
mensen van nu. Herhaling van 17 –
18 uur. Hierbij kunnen wij denken
aan ingrijpen van God in een mensenleven en de ‘Bijna dood ervaring’.
Horizon praat over dit onderwerp
met een pastor uit de regio.

toonaangevende bedrijven. Ook het
WTTC is natuurlijk toonaangevend
in de autosport als klasse. Al vele
jaren een echte race beleving op zich
en met een Nederlandse topcoureur
als Tom Coronel is beleving, zakelijk succes en overwinningen op de
circuits gegarandeerd. “Ik ben al
jaren supporter van Tom en dat hij nu
ook als supporter van ons bedrijf de
hele wereld overgaat in zijn nieuwe
SEAT Leon TDI was voor ons een
echte buitenkans en geeft ook de
juiste vorm en inhoud aan waar Event
Station en Tom Coronel samen voor
staan: Beleving op het hoogste niveau
en zonder strijd geen overwinning!”
Nieuw op de kaart is het Belgische
circuit van Zolder, waar op zondag 20
juni geracet wordt.

Erik Stapel uit Wilnis
wint bakkerswedstrijd

Feestelijk afscheid Hans Slagboom
met dansdag op De Eendracht
Op maandag 8 februari hebben de
leerlingen van De Eendracht op
feestelijke wijze afscheid genomen van meester Hans Slagboom,
die na bijna 37 jaar als schoolhoofd/directeur, zijn school op
1 maart gaat verlaten.
Een dansdag met een landenthema
vormde het feestelijke sluitstuk van
het landenproject. Maar bovenal
werd de voorstelling gegeven aan
Hans Slagboom, vanwege de afsluiting van zijn lange loopbaan.
Met een welkomstlied: “Ter ere van
de meester, het is een echte feester!”
werden Hans Slagboom en zijn vrouw
door de kinderen in de gymzaal
ontvangen. Daarna volgden optredens
van alle groepen. De hele dag was er
door de kinderen hard geoefend op

de dansen en het resultaat was dan
ook een prachtig schouwspel. Na afloop bestond voor ouders de gelegenheid om ‘meester Hans’ de hand te
schudden en vanaf 16.30 uur volgde
er een receptie voor genodigden.
De komende weken is meester Hans
nog volop op school te vinden voor
het overdragen van zijn taken aan
de nieuwe directeur Peter Ranzijn.
Wilt u nog even persoonlijk afscheid
nemen van Hans, loopt u dan de
komende dagen nog gerust even de
school in. Tot donderdag 18 februari
zal Hans nog geregeld op school te
vinden zijn. Voor wie hiertoe niet in
de gelegenheid is, hebben we een
weblog geopend. Hier kan iedereen
een persoonlijke reactie aan Hans
achterlaten. Het adres is:

http://hansslagboom.web-log.nl.

Afgelopen dinsdag werd aan Scouting Jan van Speyk het Keurmerk100 uitgereikt. De bedenkers van de actie "Scouting doneert 100 liter bloed", respectievelijk Roel Speyer en Marcella van Dijk, ontvingen het felbegeerde bord uit
handen van regiovoorzitter René van Andel, namens Scouting Nederland. In
2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar. De grootste jeugd- en jongerenorganisatie van dit land viert een jaar lang uitbundig feest met alle jeugdleden
en vrijwilligers.
Binnen Keurmerk100 heeft Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht samen met
Scouting Lady Baden Powel uit Badhoevedorp een actie bedacht "Scouting
doneert 100 liter bloed". Op 7 november jl. is de actie van start gegaan, tijdens
een kaderdag. Voor 100 liter bloed, zijn ruim 230 donors nodig. Vele nieuwe,
maar ook al bestaande bloeddonors hebben zich al aangemeld om hun bloeddruppels mee te laten tellen voor deze actie. Bent u al bloeddonor? Of heeft u
er al tijden over nagedacht om donor te worden, maar nog nooit de stap gezet,
meldt u zich dan nu aan!! U helpt hiermee niet alleen uw medemens, maar
ook Scouting Jan van Speyk om deze actie tot een succes te maken.Aanmelden kan via e-mailadres: bloeddonor.scouting@gmail.com. Als nieuwe donor
dient u zich ook aan te melden bij www.sanquin.nl.
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Hoflandschool in Schaatsmuseum 'Koud aan de dijk'
Dinsdag 2 februari jl. was de eerste Cito-dag. De ochtend werd er hard
gewerkt en iedereen heeft goed zijn best gedaan om een goed resultaat te
behalen. Voor de kinderen van groep 8 van de Hoflandschool reden om in
de middag iets gezelligs te ondernemen.
Omdat we al op de kunstijsbaan schaatsles hebben gehad en op de ijsbaan
van Nooitgedacht ook onze rondjes hebben geschaatst was er een goede
reden om eens een kijkje te gaan nemen in het schaatsmuseum van de fam.
van Kempen in de Hoef. Hier vertelden mevrouw en meneer van Kempen
alles over het ontstaan van de schaats. Van de eerste schaats (een koeienbot of paardenbeen) tot de klapschaats werd een verhaal verteld. Er waren
wel vijfhonderd verschillende schaatsen en heel veel schaatsmutsen, priksleeën en het bruggetje van Bartlehiem. Op het bruggetje hebben we met
zijn allen nog een foto gemaakt. Na een drankje en een bedankje gingen
we met een voldaan gevoel weer naar school terug. Leuk om zo'n museum
in de buurt te kunnen bezoeken.

De Hoef

Winterstamppotavond in De Springbok
De stichting “Vrienden van de Antoniuskerk” gaat weer een winterstamppotavond organiseren waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaats. Deze gezellige avond
zal plaats vinden op vrijdagavond 19 februari 2010 in de Springbok. De
zaal gaat open om 18.00 uur en de maaltijd begint om 19.00 uur. Voor
25 euro kan men kiezen uit drie verschillende maaltijden: Boerenkool
met worst, hutspot met stoofvlees/jus en stamppot andijvie met kleine
gehaktballetjes.
Voor iedere bezoeker is er een welkomstdrankje. De avond zal worden
opgevrolijkt door het zeemanskoor “De torren” uit Lisse.
Iedereen is welkom
De inwoners van De Hoef worden persoonlijk benaderd, en de mensen
buiten De Hoef die willen deelnemen, dienen zich aan te melden bij: Theo
Röling tel. 0297-593292 of Gerda van Blokland 0297-593253. Bent u
helaas verhinderd, maar wilt u toch een gift geven, dan kunt u dit doen op
rekening 10.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrienden Antoniuskerk De Hoef.

In actie voor de Voedselbank
De St. Jozefschool en de Katholieke
Kerk Vinkeveen zamelen boodschappen in voor de voedselbank
De Ronde Venen. De voedselbank
deelt iedere week een boodschappenpakket uit aan mensen in onze
gemeente, die onder het minimum
zitten. Ook de voedselbank merkt
de gevolgen van de crisis. Enerzijds
zijn er steeds meer mensen die
hulp nodig hebben, anderzijds krijgt
de voedselbank zelf steeds minder
producten binnen.
De werkgroep Eerste communie
en Vormselvoorbereiding van de
katholieke kerk steunen ieder jaar
tijdens de voorbereidingsperiode
een goed doel en besloot zich aan

te sluiten bij de inzamelactie voor
de voedselbank. Gedurende een
week hebben in alle klassen van de
St Jozefschool manden gestaan om
boodschappen te verzamelen. De
kinderen bleven maar boodschappen aandragen en het resultaat was
overweldigend.
Tijdens de gezinsviering van 7 februari jl. hebben de communicanten
en vormelingen manden en karren
vol met boodschappen overhandigd
aan de voedselbank. Ook binnen het
schoolproject van Slot Waardenburcht, waar waarden en normen
centraal staan, was dit een prachtige actie. Samen werken en Samen
delen. Goed zijn voor elkaar, dat is
toch waar het allemaal om gaat?

Kort Nieuws
Vinkeveen

Aanvulling welkom in
nieuwe leesgroep
Een onlangs opgerichte leesgroep
in Vinkeveen heeft enkele plaatsen
vrij. De leesgroep (circa 50-plus) die
opgericht is door Senia Literair leest
en bespreekt de komende maanden
drie boeken. Het gaat om ‘Zaterdag’
van Ian MacEwan, en verder ‘De
alchemist’ en ‘De eenzaamheid van
de priemgetallen’. De leesgroep
maakt gebruik van speciale leeswijzers van Senia Literair, waardoor de
besprekingen zinvol zijn en diepgang
hebben. Voor die ´leeswijzers´ betalen de deelnemers een bedrag per
jaar. De leesgroep komt ongeveer
een keer in de 6 weken bij elkaar, op
donderdagmorgen. De eerste keer is
donderdag 11 maart. In de nieuwe
leesgroep zijn nog een paar plaatsen
vrij. Aanmelden kan door een e-mail
te sturen naar info@senia.nl. U kunt
ook bellen naar (0570) 562656.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
de Merel
Op vrijdag 19 februari 2010 is er
prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562. Aanwezig zijn stipt
om 20.00 uur en uiterlijk om 20.15
starten met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Er worden vier maal zestien
giffies gespeeld, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola.

Mijdrecht

Controle blauwe zone

Kop en schotels te
koop in het Spoorhuis

Jubileumconcert Regiokoor De Ronde Venen op zondagmiddag 7 maart
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan verzorgt het Regiokoor De Ronde Venen een afwisselend concert,
met medewerking van Caroline Stam, sopraan; José Scholte, alt; Arco Mandemaker, tenor; Matthijs Mesdag,
bas en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en onder de bezielende leiding van de dirigent Gert Hans.
Op het programma staan het Stabat
Mater van J. Rheinberger, de bij
velen bekende Cantique de Jean
Racine van G. Fauré en het Requiem van W.A. Mozart. Verder kunt u
luisteren naar het Salve Regina van
F. Mendelssohn, uitgevoerd door
sopraan en orkest, en het Adagio e
Grave-allegro van de 8e Symfonie,

eveneens van deze componist.
Het concert wordt gehouden in de
RK kerk van Mijdrecht/Wilnis op
7 maart 2010 en begint om 15.00
uur.
De entree bedraagt € 15 en toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij
de leden van het koor, boekhandel
Mondria te Mijdrecht, Drogisterij

De Bree te Vinkeveen en vóór aanvang van het concert bij de ingang
van de kerk.
Meer informatie over het koor en
het programma kunt u vinden op

www.regiokoorderondevenen.nl

Morgen, zaterdag 13 februari, is de
rommelmarkt in het oude spoorhuis
aan Demmerik in Vinkeveen weer
open. U kunt er terecht voor verschillende tweedehands spullen als
lampen, puzzels, kookgerei, glas en
servieswerk. Bijzonder is ook de
collectie kop en schotels en serviesgoed. Vraag ook eens naar de berber
tafelkleden. Voor de lezers zijn er
veel boeken die door verschillende
mensen bij huisopruimingen worden
geschonken aan het Spoorhuis. Zo
wordt er door ouders met opgroeiende kinderen ook vaak speelgoed
gebracht. U bent van harte welkom
om even rond te snuffelen tussen 9.00
uur en 15.00 uur.

Surveillanten van de politie hebben
woensdagmiddag een controle
gehouden op de blauwe zone in
Mijdrecht. Zowel bij winkelcentrum
Adelhof als in het centrum werden
diverse bekeuringen uitgeschreven.
In totaal werden er vijf procesverbalen uitgeschreven voor het
verlopen van de parkeertijd. Een
proces-verbaal voor het parkeren bij
een parkeerverbod en maar liefst
28 personen gingen op de bon voor
het niet voeren van de parkeerschijf.

Vinkeveen

Bijna inbreker
aangehouden
Agenten namen in de nacht van
woensdag 10 op donderdag 11
februari inbrekersgereedschap in
beslag. Rond 03.50 uur controleerden agenten een 27-jarige automobilist uit Uithoorn op de Vinkenkade.
Zij hadden de automobilist een uur
daarvoor al op de Provinciale weg
N201 zien rijden. De Uithoorner
had een ongeloofwaardig verhaal
over zijn aanwezigheid daar en
de agenten troffen inbrekersgereedschap in de auto aan. Daarop
hielden de agenten hem aan en
namen het gereedschap in beslag.
De verdachte is naar het politiebureau overgebracht en tegen hem is
proces-verbaal opgemaakt.
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DE VERNIEUWDE
MITSUBISHI OUTLANDER

NU VERkRIjgBAAR BIj DE
MITSUBISHI-DEALER | VANAf € 26.999,-*

AUTOBEDRIJF VAN YPEREN B.V.
Constructieweg 2,

3641 SB MIJDRECHT,
Tel. 0297 - 28 46 10

Brandstofverbr.:
CO2-uitstoot:

7,0 t/m 9,2 l/100 km
182 t/m 220 g/km

AUTOBEDRIJF VAN YPEREN B.V.
Pontweg 4,
1432 BW AALSMEER,
Tel. 0297 - 32 43 80

www.vanyperen.nl

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Vanafprijs per 1 januari 2010 is € 26.999,-. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Outlander wordt geleverd met 3 jaar
Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden.
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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.

		

Ondanks alle perikelen bij het Veenbad is er afgelopen week gewoon
weer afgezwommen voor het A-diploma. Op de foto van links naar
rechts: Xander Pessemier, Timo Stolk en de jongste afzwemmer van
afgelopen week Daan Lucas.
foto letty verweij

Simone en Paul Brockhoff uit Vinkeveen zijn de gelukkige winnaars
van de Valentijnprijsvraag van De Groene Venen. Zij gaan binnenkort met een Opel Astra cabrio een weekend naar een Bilderberg
hotel. "We hebben er veel zin in. We hebben een druk gezin met
vier kinderen, dus even een weekendje samen er tussen uit is
dan heerlijk." Hoofdredacteur Rob Isaacs (links) overhandigde de
symbolische prijs.
foto peter bakker

Dinsdag jl. hield de Hoefse damesvereniging De Springgeiten een
wel heel originele avond in De Strooppot in De Hoef. Zij hadden hun
leden gevraagd de bruidsjurken weer eens van zolder te halen en
te kijken of hij nog paste. Dit leverde 14 prachtige bruiden op, die
hun jurken met veel plezier nog eens showden. De Strooppot was
voor de gelegenheid omgetoverd tot een waar bruidsparadijs. De
sfeervolle zaal was uitbundig versierd met rode en witte ballonnen, oude trouwfoto's, doopjurkjes gemaakt van trouwjurken en de
prachtigste trouwjurken en accessoires.  Een zeer geslaagde avond
in het teken van de liefde.

Woensdagavond jl. heeft rond 20.30 uur een eenzijdig
ongeval plaats gevonden waarbij een auto te water is geraakt. De bestuurster reed over de Dr. J. van der Haarlaan
in Mijdrecht richting de Oosterlandweg, toen zij in een
scherpe bocht moest uitwijken voor een tegenligger die
een te ruime bocht nam. De vrouw raakte in een slip en
kwam met haar auto in het water terecht. Ze raakte niet
gewond. Graag wil zij hier alle voorbijgangers die gestopt
zijn bedanken voor het aanbieden van de hulp.  
foto: peter bakker

Afgelopen zaterdag was Ben Liebrand te gast in Partycentrum de Meijert.
Liebrand zette de bomvolle zaal volledig op z'n kop met de hits uit de
jaren 70, 80 en 90. Meer foto's van het feest vindt u op www.meijert.nl.
					
foto peter bakker

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!

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Iris Prange
13 jaar

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

Florian
Vermeulen
43 jaar
IJsclub VIOS Achterbos Vinkeveen
gedenkt

ALBERT VAN RIJN
Albert was 27 jaar bestuurslid van onze ijsclub,
waarvan enige jaren voorzitter.
Hij trok de kar, hij inspireerde, hij besliste en hij lag soms dwars.
Het was een fijne collega.
Zijn kinderen en kleinkinderen,
familieleden en vrienden wensen wij veel sterkte.

Maikel Pauw
19 jaar

Bestuur en leden IJsclub VIOS
Jos van Wijk voorzitter
Stefano van Schie secretaris

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

de rooij adv. 94 x 63 kerst

10-12-2009
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de Rooij
zand en grindhandel b.v.

Keuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind mijnsteen - graniet - bielzen - grond wegendoek - grijze & gele split - etc.
Thuisbezorgd of zelf af te halen

Prettige Kerstdagen en een
goed en gezond 2010
Oostzijde 61 • 1426 AG DE HOEF
Tel. 0297 - 593 202

www.derooijzand.nl

Aangepaste strooiroutes blijven voorlopig van kracht
Begin januari heeft de gemeente De Ronde Venen besloten alleen nog maar op belangrijke doorgaande verkeersroutes te strooien in geval van gladheid. Hiertoe is besloten
vanwege een tekort aan strooizout. Door het aanhoudende winterse weer is het zouttekort in Nederland alleen maar toegenomen, de aangepaste strooiroutes blijven dan ook
voorlopig van kracht. De Ronde Venen beschikt echter over voldoende strooizout om
belangrijke doorgaande routes berijdbaar te houden.
De afgelopen dagen is er veel publiciteit geweest over een groot tekort aan strooizout bij gemeenten, provincies en rijk. Aangezien De Ronde Venen al eerder heeft besloten de strooiroutes aan te passen, is zuinig omgesprongen met de voorraad en is er voorlopig nog voldoende
zout om belangrijke hoofdroutes voor auto’s, bussen en fietsen berijdbaar te houden. Wel
wordt zo zuinig mogelijk met het beschikbare zout omgesprongen en wordt in sommige gevallen het strooizout vermengd met zand. Dit is vaak afdoende, maar levert een minder kwalitatief resultaat op als strooien met alleen zout.
Buiten de belangrijke verkeersroutes wordt alleen nog maar in incidentele gevallen gestrooid.
Dit betekent dat straten en wegen buiten de hoofdroutes zeer glad kunnen zijn! Verkeersdeelnemers worden opgeroepen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en voorzichtig te
zijn.
Op bijgaande kaart is in rood aangegeven wat de gemeente als belangrijke routes beschouwt.
De provinciale wegen (aangegeven in groen) worden door de provincie berijdbaar gehouden.

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.

Het Servicepunt is er voor u!
Het Servicepunt biedt inwoners van de
gemeente De Ronde Venen dichtbij huis
informatie en advies over diensten en producten van Westhoek Wonen, stichting De
Baat, de Rabobank en verschillende andere
organisaties die actief zijn op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
Het Servicepunt geeft toegang tot ruim 300
diensten voor jong en oud, variërend van tieneractiviteiten tot mantelzorg en van hulp bij
het invullen van formulieren tot rechtswinkel.
In het colofon op de gemeentelijke informatiepagina vindt u contactgegevens.

Naar de film in De Ronde Venen
Cinema Plus vertoont films in Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord aan de Herenweg 69 in
Vinkeveen. Iedereen is welkom, maar de films
zijn gericht op mensen boven de 55 jaar. Iedere
eerste donderdag van de maand kunt u om
14.30 uur voor slechts € 4,- een voorstelling
bezoeken.
Heeft u moeite met het vinden van vervoer,
dan kan de Plusbus u naar Zuwe Maria-Oord
brengen. De Plusbus verzorgt iedere maand
een aantal uitstapjes voor ouderen en rijdt
wekelijks naar de winkelcentra in De Ronde
Venen voor uw boodschappen.

- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Nieuwe cursus
zelfverdediging voor
ouderen
Voor alle senioren uit De Ronde
Venen organiseert Stichting De
Baat dit voorjaar weer een cursus
Zelfverdediging voor ouderen. De
cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
op woensdagmiddag van 13.00 tot
14.15 uur in de gymzaal van de Vlinderbosschool aan de Wagenmaker in
Wilnis. De cursus start op woensdag
14 april en wordt op woensdag 6
juni afgesloten. De prijs van de totale
cursus is 50 euro. De zelfverdedigingcursus kunnen mensen van 55 jaar en
ouder gebruiken om zich daadwerkelijk te verdedigen als ze worden
vastgepakt of lastig gevallen. Maar
de wetenschap dat men bijvoorbeeld
een pijnlijke trap kan uitdelen, maakt
dat men zich sterker, zelfverzekerder
en minder bang voelt. Dit zelfvertrouwen leidt tot minder agressie. Tevens
is de kans om lastig gevallen te
worden kleiner als je een weerbare
uitstraling hebt. De cursus wordt gegeven door Helga Vandijck. Zij is een
rijkserkende docente weerbaarheid
en zelfverdediging. Voor informatie
en/of aanmelden voor de cursus
Zelfverdediging voor ouderen kan
contact worden opgenomen met
één van de servicepunten in de gemeente 0297-587600. Aanmelden
vóór 19 maart.
Ook cursus voor meiden
In dezelfde periode wordt ook een
cursus voor meiden van 10 t/m 12
jaar en voor 13 t/m 17 jaar gegeven. Voor de meidencursus gaan de
aanmeldingen via Wendy de Waal
bij Stichting De Baat 0297-230280
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

DE GROENE VENEN

Agenda
Exposities

Activiteiten

Expositie van Ad Posdijk in het
Dorpshuis Willisstee
In het inpandige café “Stee-Inn”in
ons Dorpshuis “Willisstee”Pieter
Joostenlaan 24 te Wilnis. Te bezichtigen tot 30 mei 2010 tijdens de
openingstijden van “Willisstee”.

Zaterdag 13 februari
9.00 tot 14 uur; locatie: Eiland
aan de Bovendijk t/o golfbaan
Info (0297)567437
Zaag mee met Knotwerkgroep De
Ronde Venen.

Expositie van Janny L van
Leeuwen
Tot 1 maart zijn de werken van
Janny van Leeuwen te zien in de
bibliotheek van Mijdrecht tijdens
de openingstijden.
Foto expositie “Laag Standpunt”
Een expositie van fotoshop De
Ronde Venen. Te zien in het gezondheidscentrum in de Croonstadlaan te Mijdrecht in de hele maand
februari. Voor meer info:

www.fotoworkshop.nl
Expositie Yvonne Philippo in
gemeentehuis Mijdrecht
In de hal van het gemeentehuis is
momenteel een tentoonstelling te
zien van de Mijdrechtse beeldend
kunstenaar Yvonne Philippo.
Met veertien nieuwe schilderijen
toont Yvonne haar veelzijdigheid.
Aan zes werken gaf ze het thema
‘water en licht’ mee. Verder hangen
er een aantal grote abstracte
werken en een viertal realistische
doeken. De tentoonstelling is nog te
zien tot en met aanstaande maandag 15 februari.

Zaterdag 13 februari
Aanvang: 20.30 uur
Er wordt weer gekaart in De Springbok aan de Oostzijde 61a in De Hoef
Woensdag 17 februari
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Het Ontmoetingscentrum achter de Gereformeerde
Kerk (PKN)
Herenweg 253 te Vinkeveen
Onderweg naar pasen – I en II
I De sobere maaltijd (aanvang
18.00 uur)
II Muziek : Schatgraven naar Paasliederen (ds.Erick Versloot)
Uitgebreide informatie vindt u op de
website :

www.gereformeerdekerkvinkeveenwaverveen.nl
Woensdag 17 februari
Onderstaande lezingen/gespreksavonden onder de naam
“Ontmoetingen”
Onderwerp: Het Oude Egypte met
spreker ds. Harold Oechies uit
Uithoorn.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Het Ontmoetingscentrum
achter de Gereformeerde Kerk
(PKN)
Herenweg 253 te Vinkeveen.
Uitgebreide informatie vindt u op de
website :

www.gereformeerdekerkvinkeveenwaverveen.nl

Donderdag 18 februari
Band-night
Wij zoeken nog bands die op willen
treden tijdens deze talent night.
Wil je met je band optreden voor
publiek meld je dan aan!
Info: Tiener en jongerenwerk
J.C.Allround aan de Rondweg 1a te
Mijdrecht.
(T) 0297-272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl of
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Vrijdag 19 februari
AJOCafé + Poolen
Immitsj: Windmolen 75, Mijdrecht
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 poolen? 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!
Zaterdag 20 februari
Knotgroep Uithoorn: Botshol
Locatie: werkschuur Botshol
NM,Botsholsedijk Vinkeveen
Aanvang: 9.00 uur
Info: t. op werkdag; 06 20724497
Zaterdag 20 februari
Tijd: vanaf 20.00
Locatie: De Meijert, aan de Dr.J.
van der Haarlaan te Mijdrecht
Rotaract Aalsmeer-MijdrechtUithoorn (AMU), dé serviceclub
voor jongeren in de leeftijd van 18
t/m 30 jaar uit de regio Amstelland/
De Ronde Venen, bestaat inmiddels alweer vijf jaar! Reden voor
een feest en daarom wordt op 20
februari a.s. een feest georganiseerd
in Partycentrum De Meijert in

Mijdrecht. De thema’s van de eerder
georganiseerde feesten worden met
een goede reden weer uit de oude
doos gehaald, de afgelopen jaren
is met deze thema’s namelijk zo’n
€ 6.000 opgehaald voor het goede
doel! Haal dus de monopolyhoed,
hawaïslinger, ski’s en pokerchips uit
de kast, want de thema’s: monopoly,
snowfever, carribean beach en casino
night worden gecombineerd tot een
spetterend feest. De opbrengst van
de avond gaat naar het Jeugdsportfonds Noord-Holland, dit is een fonds
dat bestemd is voor kinderen en
jongeren in de leeftijd van 6 tot en
met 18 jaar, die om financiële reden
geen lid kunnen worden van een
sportvereniging.
Vrijdag 5 maart
Locatie:Dorpshuis De Boei aan
de Kerklaan 32 te Vinkeveen.
Aanvang: 20.30 uur
Entree: €10.00
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.
Via internet kunt u tot 3 dagen voor
de voorstelling op www.cultura-drv.nl
kaarten kopen.
Gereserveerde kaarten liggen een
half uur voor de voorstelling voor u
klaar aan de zaal.
Gedurende 10 dagen voorafgaande
aan de betreffende voorstelling zijn
ook kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Boekhandel Mondria in
het winkelcentrum De Lindeboom te
Mijdrecht en bij Drogisterij De Bree
aan de Herenweg te Vinkeveen.

27 maart a.s. 70’s 80’s party in De Meijert

IVN-Cursus Vogelgeluiden voor beginners en
gevorderden

Dance Classics, een begrip. Een evenement wat veel enthousiaste toehoorders trekt. Er wordt volop gedanst. In twee zalen vindt het evenement
plaats. In de grote zaal staat DJ Hans van Veen. In de kleine zaal staat Boes
Kranenburg. De sfeer die destijds de club “Bonverre” zo typeerde brengt hij
terug. Oldschool Dance Classics uit die tijd zullen het weer echt Mijdrechts
gaan maken.

Dit jaar worden er twee
vogelgeluidencursussen
georganiseerd (beginners
en gevorderden).
Allebei o.l.v. Walter
Büsse en Ad van Uchelen.
Bij de beginners wordt
aandacht besteed aan
de verschillende soorten geluiden, die vogels
kunnen voortbrengen,
onder andere de vogelzang. Hoe
komen deze geluiden tot stand, wat
is het doel ervan en hoe herkent
men deze geluiden met behulp van
“ezelsbruggetjes”. Aan de hand
van een computerpresentatie met
film wordt er over vogelgeluiden
verteld en worden deze ten gehore
gebracht. Ook de leefwijze en het
broedgedrag komen aan bod. Daarnaast wordt er tijdens de avonden,
maar ook tijdens de aansluitende
excursie op een zaterdagochtend
geoefend in het leren herkennen
van vogelgeluiden.
De meest voorkomende vogels in
park en tuin worden behandeld, wel
beperkt tot 20 soorten, omdat het
anders te veel en te moeilijk wordt.

Het geheim dat je deelt met Boes Kranenburg

Club Bonverre had destijds een prima
naam. De zogeheten importplaten
werden er gedraaid en in 1986 werd
er een activiteit voor jongeren aan
toegevoegd in De Meijert. Onder
de naam Club 86 en die groeide en
groeide. Met als grote voorbeeld de
soulshow van Ferry Maat werden
de platen van Change, Loose Ends,
Kleeer en vele andere gepresenteerd.
De Drive-Inn Show Galaxy vulde
deze avond met heel veel importmuziek. De plaatjes die gedraaid
werden door de DJ vrienden, Arjan
Outshoorn, Jeroen Homan, René van
Dijk, Wilco Kruijt, Aryan Jansen en
natuurlijk door Boes Kranenburg zelf
gekocht. Zo ging dat in die tijd.
Dat deze muziek aansloeg is wel
duidelijk als je de evenmentenlijst
eens bekijkt. Wekelijks worden er
Oldschools en Club Classics georganiseerd. De avonden worden druk
bezocht, er komen heel veel mensen
naar toe die de goede herinneringen
uit die tijd maar wat graag ophalen.

1983 was voor Boes het jaar dat het
allemaal begon. Toen, hij was nog
te jong om in de clubs toegelaten te
worden, nam hij zijn toevlucht tot
Bonverre waar hij zijn zelfgekochte
singles op bandjes mocht zetten. Op
vrijdagmiddag, voorafgaand aan het
echte werk. Eigenaar Joep, bevriend
met vader Koos, kneep graag een
oogje toe en zag het enthousiasme
dat Boes uitstraalde met genoegen
aan. Uitjes die Boes nooit vergeet
waren de bezoeken aan Amsterdam
waar de echte dj Ron Boersma
zijn nieuwe importplaten aankocht.
Goede herinneringen, zo typeert Boes
de tijd van weleer. Dat de Oldschool
Sound magisch is en blijft gaat op
27 maart a.s. meer dan duidelijk
worden in de Meijert. De Gold Old
Days worden weer teruggehaald
naar Mijdrecht. Mijdrecht komt weer
bijeen en het zal een avond worden
die je nooit meer zal vergeten. Wil
je vast een beetje proeven van het
sfeertje wat die avond gaat ontstaan.
Luister dan naar Rosa FM die iedere

vrijdagavond van 21.00 tot 24.00 is
te beluisteren op
behindthegrooves.nl. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij De Meijert en via:
denzboes@gmail.com. Maak er een
leuke avond van.

Top drie Boes Kranenburg:
Stike One, Can’t
touch me anymore.
The BB&Q Band,
Dreamer
Atmosfear, Extra
Special

Wie de beginnerscursus al heeft
gevolgd, kan doorgaan met de vogelaarshobby en zich opgeven voor de

gevorderdencursus.
Met een verrekijker zult
u dan vogelsoorten willen opzoeken buiten uw
woongebied. Vogels die
gebonden zijn aan open
terrein, bos of watergebieden. Ook hier worden
20 nieuwe vogelsoorten
behandeld.
Korte filmpjes zullen de
presentatie ondersteunen.
Beginners:
Data: 13 april en 20 april 2010;
Excursie: 24 april, Recreatiecentrum Bosdijk
Gevorderden:
Data: 30 maart en 6 april 2010;
Excursie: 25 april, Natuurgebied
De Groene Jonker
Beide cursussen:
Locatie: NME-centrum “De Woudreus”, Pieter Joostenlaan 28a,
Wilnis
Aanvang 20.00 uur
De kosten per cursus bedragen 14
euro, incl handleiding (beg) CD met
geluiden (gev)
Opgeven bij: Ton Verweij 0297264300 AJMVerweij@hetnet.nl
(Met vermelding van naam adres
en beginners of gevorderden)
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Dr. Beeker

Dilemma's
In het vorige stukje heb ik het over Frailty gehad en in dat verband ook de verkorte Frailty test besproken. Ik hoor van patiënten en ook van kennissen dat ze
die test op zichzelf hebben gedaan. Dat is mooi! De verkorte Frailty test maakt onderdeel uit van een aantal andere testen die uiteindelijk bedoeld zijn om valneiging en lichamelijke gesteldheid te onderzoeken. Bij ons wordt het onderzoek gebruikt voor ons protocol om de valneiging bij ouderen in kaart te brengen.
Dat protocol zijn we samen met de fysiotherapeuten van Kerngezond (die bij ons in het pand zitten) aan het uitwerken. Uiteindelijk moet dat plan uitmonden in
een oproep voor onze patiënten en een onderzoek met daaraan gekoppeld een advies of behandeling. Maar met het huidige weer is het niet slim om onze ouderen voor zo’n onderzoek de straat op te sturen dus we wachten nog even, u hoort van ons!
Even wat
anders;
De laatste
tijd loop ik
steeds vaker
aan tegen de
grenzen van
de juridische
mogelijkheden van het
vak.
Voorbeeld
één:
Ik spaar
opmerkelijke stukjes uit kranten en
tijdschriften en die hang ik dan op de
koelkast. Vaak is het onzin, maar er
zitten ook wel eens dingen bij...
Recent is een huisarts door het regionaal tuchtcollege veroordeeld, omdat
hij de vader van een kind niet had
ingelicht over diens gezondheid. De
ouders waren gescheiden en de vader
had uitdrukkelijk aan de huisarts
gevraagd om op de hoogte te worden
gehouden over de gezondheid van het
kind. Het kind kreeg een oorontsteking en daarvoor antibiotica. De
huisarts had verzuimd dit uit eigen
beweging door te geven aan de vader
(het kind kwam met de moeder op
het spreekuur). Op het hele verhaal
is nogal wat af te dingen: het geven
van antibiotica bij een oorontsteking
is omstreden; we weten dat het er
sneller van over gaat, maar ook dat
het dan weer sneller terugkomt dan
wanneer je gewoon uitziekt. Maar
dat was voor het tuchtcollege niet
relevant, blijkbaar vond het college
de oorontsteking belangrijk genoeg
om als relevante informatie voor
de vader te beschouwen. De arts
heeft een geheimhoudingsplicht naar

niet-betrokkenen, maar een informatieplicht naar de wel-betrokkenen,
dat is de essentie. De grenzen van die
plichten zijn met deze uitspraak wel
weer wat opgerekt (denk ik).
Voorbeeld twee;
Mijn broertje is de slimpik van de familie, hij is Internist, Haematoloog en
Oncoloog. Als jongste werd hij blijkbaar teveel geplaagd, hij moest dus
ergens anders in excelleren (grapje).
In ieder geval, mijn vader (huisarts
in ruste), mijn broertje, en ik hebben
een gemeenschappelijke kennis. Nu
is die kennis ziek en spreekt mijn
broertje wel met mij over die kennis
omdat die in mijn praktijk zit, maar
niet met mijn vader (die de gewezen
huisarts is van die kennis). Klopt dat?
En zouden we het niet aan de patiënt
zelf moeten vragen?
Voorbeeld drie;
Even een langer voorbeeld. Toen
ik begon met mijn plannen voor de
bouw van het gezondheidscentrum,
heb ik eerst een kostenopstelling
gemaakt en ben daarmee naar mijn
bank gegaan. Die brachten mij in contact met de specialist voor medische
beroepen, we noemen hem Marco
Lening. Met zo’n naam komt het
goed, dacht ik toen nog... Het kwam
ook goed, want ik kreeg de hypotheek en de bouw kon beginnen. De
bouw duurde een klein jaar en bleek
duurder geworden dan voorspeld.
Dat is ook weer zoiets: als je als arts
zegt dat je verkoudheid een weekje
duurt, komt men na 7 dagen terug
dat het nog niet over is. Maar als je
als aannemer zegt dat de bouw een
x bedrag kost, mag je als consument
in je handen klappen als alles maar

15% duurder wordt en dan moet je
niet zeuren ook...
Maar goed, mijn geld was dus op. Ik
bel de bank weer en meneer Lening
zegt: “ik denk er even over na”.
Later word ik gebeld door de bank;
"Meneer Lening komt even langs,
want inmiddels is de vastgoedmarkt
in elkaar gedonderd en we moeten
even serieus praten.” Ik ben blijkbaar
naïef, want ik dacht nog dat die bank
beter het extra geld kon investeren
teneinde het project tot een goed
einde te brengen dan de boel af te
knijpen en met de finish in zicht de
zaak te laten klappen.
Meneer Lening kwam niet alleen,
hij had meneer Beurs meegenomen.
En deze meneer liep wat geagiteerd
door het pand en verklaarde toen dat
hij als bewaker van de schatkist van
de bank geen geld meer ging betalen
en dat ik –kort samengevat– de pest
kon krijgen.
Ik keek de man aan en afgezien van
de brute taalgebruik viel mij op dat
die meneer niet gezond is! Maar
hoe vertel je dat, en moet je dat
wel vertellen? Meneer Beurs had
geen enkele moeite met zijn slecht
nieuwsbericht aan mij (een gesprek
kan ik het niet noemen), maar wat
moest ik?
Na de mededeling van meneer
Beurs moest ik een andere oplossing
zoeken. Daartoe was weer toestemming nodig van de bank, want ik was
inmiddels in de hoek gezet en mocht
alleen naar de WC als ik mijn vinger
opstak. Dus ik stelde een voorstel op
en stuurde dat per mail naar meneer
Beurs. Tegelijkertijd dacht ik aan
mijn gezondheidsdilemma en dus
schreef ik er bij, dat we misschien

later onder een gelukkiger gesternte
even konden spreken over meneers
gezondheid.
Nou, dat heeft hij niet goed opgevat,
want hij mailde terug dat ik dan ook
maar even de jaarverslagen van mijn
bedrijf moest opsturen en niet alleen
van de afgelopen jaren, maar ook die
van de komende jaren en dat hij ook
nog eens ging kijken of ik wel recht
had op de auto waar ik in reed!
Ik heb het er maar bij gelaten, zo’n
man is niet in staat te communiceren,
zijn beroep bestaat slechts uit eenrichtingsverkeer. Het gezondheidsdilemma laat ik zitten; iedere keer
als ik daar iets over kwijt wil, vat hij
dat op als een potentiële bancaire
aderlating.
Inmiddels is het centrum klaar en
zijn de rekeningen betaald, dus dat
is goed gekomen. Over de ziekte van
meneer Beurs hoor ik later wel.
De kernvraag in deze dilemma’s luidt;
waar begint de informatieplicht en
waar houdt die op? Meneer Beurs
is in dit geval zeker de betrokkene,
maar ik kan hem dus niet tegen zijn
wil informeren, want hij vindt zichzelf
niet ziek. Ik ben er niet uit.
Nu heeft de minister het onzalige
idee dat er een Epd, een elektronisch patiënten dossier, moet worden
opgericht. De huisartsen moeten hier
aan mee werken en omdat zij dat niet
wilden, heeft die boef alvast een brief
gestuurd naar alle Nederlanders dat
de huisartsen ook meewerken.
Maar wat staat er in zo’n dossier?
Wanneer is informatie noodzakelijk
en wanneer niet, of wanneer is het
juist schadelijk?
In Engeland is daar al eens onder-

zoek naar gedaan en daar bleek dat
de waarde van de informatie afhankelijk is van een aantal variabelen;
- Informatie heeft alleen maar zin
als de ontvanger daarvan de info op
waarde weet te schatten, dus artsen
onderling zouden informatie kunnen
delen zou je denken. Maar helaas
dat is niet zo; wat de ene arts een
bovenste luchtweginfectie noemt,
heet bij de ander een holteontsteking
en bij een derde hoesten. Dan heb
je nog dat bijvoorbeeld cardiologen
grossieren in afkortingen waar je
als huisarts kop noch staart aan kunt
ontdekken.
-Teveel informatie werkt verwarrend,
het fenomeen van de bomen door het
bos zien.
-Bij analyse van gemaakte fouten
in de afgelopen jaren is gebleken,
dat het grootste deel daarvan is
terug te voeren op de arts en niet
op de informatie. Helaas is het zo,
dat domme dokters domme fouten
maken, de hoeveelheid informatie is
niet relevant.
En dat is dus het grootste probleem;
het epd maakt de slimme dokters
niet slimmer en de domme dokters
raken meer in de war, de kans op
fouten neemt toe. Overigens: het
onderscheid tussen slimme en domme
dokters is natuurlijk fictief, maar
bedoeld om aan te geven hoe het mis
kan gaan met zo’n epd!
Hmm. Alweer zo’n dilemma, het vak
wordt er niet simpeler op. Het blijft
iedere dag weer een uitdaging om
binnen de marges te manoeuvreren!
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Ruilbeurzen voetbalplaatjes op 17 februari en 3 maart

'Verzameldrang(hekken) bij Albert Heijn'
Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, noem
ze maar op, de eredivisieclubs zitten er allemaal bij. De welbekende
voetbalplaatjesactie van Albert
Heijn is ook dit jaar weer razend
populair onder de kids. Wat héét:
sinds kort staan er bij beide Albert
Heijn-filialen in Mijdrecht zelfs
dranghekken om de voetbalplaatjesgekte in goede banen te leiden.
door rowin ubink

In de jaren ’60 en ’70 spaarden
veel mensen sleutelhangers, die je
kreeg bij aankoop van een bepaald
product. Zo kreeg je bij de jam
de logomascotte van het merk,
en bij het waspoeder een minipak
waspoeder; in de vorm van een
sleutelhanger. Deze sleutelhangers reeg je als een ketting aan
elkaar en hing die vervolgens voor
je raam. Tegenwoordig gaan we,
net zo fanatiek als toen, voor de
voetbalplaatjes en het bijbehorende
album van Albert Heijn. “De actie

is nu al een groot succes.” zegt Gert
Jan Boterenbrood, assistent-supermarktmanager van Albert Heijn
Leicester Mijdrecht. “We hebben
in één week al 10.000 zakjes met
voetbalplaatjes weggegeven.” Ook
bij Albert Heijn De Passage is het
een drukte van jewelste, daar zijn al
ongeveer 40.000 pakjes per week
over de toonbank overgegaan.
Klanten besprongen
De populariteit van de plaatjes
is alleen niet voor iedereen even
aangenaam. “Vorig jaar kwam het
nog wel eens voor dat er klanten
besprongen werden door ‘wilde’
kinderen, of dat ze bij de kassa
onze klanten in de weg liepen. Daar
hebben we toen ook meerdere
klachten over ontvangen.” Maar...
dit jaar is daar een oplossing voor
bedacht. De kinderen krijgen een
eigen plekje, waar ze mogen vragen
wat ze willen.” aldus Gert Jan.
Rinus Schrama, supermarktmanager van Albert Heijn De Passage

Mijdrecht werd door het moederconcern getipt om dranghekken te
bestellen bij de gemeente, om zo de
kinderen wat meer te ‘stationeren’.
“Vergeleken met vorig jaar is het
veel beter georganiseerd. We hebben door het plaatsen van de hekken een duidelijke afspraak met de
verzamelaars. Er is geen discussie
over tot hoever de kinderen mogen
komen. Zelf lijken ze er geen erg
in te hebben. Ze houden zich netjes
aan de regels, en zo af en toe breng
ik ze ook nog een roze koek of

warme chocolademelk. Zo’n actie
moet vooral voor iedereen leuk
zijn.” meent Rinus.
Ruilmiddagen
Vorig jaar werd er maar één ruilmiddag georganiseerd. Dit jaar zijn
het er twee, namelijk op woensdagmiddag 17 februari en woensdagmiddag 3 maart. Nu maar hopen
dat die net zo’n succes worden als
de dranghekken.
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“Wij zoeken een doener die niet van veel vergaderen houdt”

Organisatie Straattheaterfestival
zoekt uitbreiding
Het Straattheaterfestival valt als groots evenement niet meer weg te denken en is een combinatie van
professioneel straattheater en een cultuurfestival van eigen bodem; een festival met, voor en door de Rondeveners. 40 professionele straattheater-artiesten drukken een stempel op de dag maar er treden in totaal
400(!) mensen uit de regio op, individueel of in een gezelschap. Samen toveren zij met zeer wisselende
optredens het dorpscentrum van Mijdrecht om tot een sprankelend decor en podium voor het straattheaterfestival De Ronde Venen. Bezoekers kunnen zappen van de ene voorstelling naar de andere, de diversiteit
is enorm.
artiesten hebben hoogstaande en
festival onderscheidt zich verder
opvallende optredens van hoge
door
de
aandacht
voor
artiesten
Het mengen van professionals en
kwaliteit die in Nederland niet altijd
die
jong
en
veelbelovend
zijn.
Ook
amateurs wordt door de organizijn gelijke kennen. Bedenk verder
probeert de organisatie artiesten te
satie als een verrijking gezien. De
dat reiskosten tegenwoordig met de
vinden met bijzondere en verrassenamateur-spelers spiegelen zich
low-cost luchtvaartmaatschappijen
de optredens die weinig op andere
aan professionals. Bezoekers die
nauwelijks meer een rol spelen. Een
Nederlandse festivals te zien zijn.
worden aangetrokken door het
gezelschap dat uit Groningen moet
professionele theater maken kennis Het enige thema dat ieder jaar terugkeert is kwaliteit en gezelligheid. komen vraagt meer reiskosten dan
met de culturele activiteiten in de
een Amerikaan die een Europees
Verder wil men niets met thema´s
regio. De culturele gezelschappen
tournee maakt en die we vanuit
doen op het festival. Een thema
promoten zich met hun optredens,
hindert de vrijheid en creativiteit die Nice laat overvliegen. Bovendien
en hun aanhang maakt weer kennis
begrijpen buitenlandse artiesten veel
je als organisatie nodig hebt.
met andere vormen van theater die
beter dan Nederlandse artiesten dat
te zien zijn. Optredens door jongeDe afgelopen jaren is de populariteit er een recessie gaande is, en dat
ren trekken meer jong publiek aan.
festivals minder geld om handen
Met een juiste balans ontstaat er zo van het festival uitgegroeid tot een
hebben.
groots en vooral gezellig evenement
een mooie wisselwerking.
in het hart van De Ronde Venen. We
We willen afwisseling en vernieugaan dit jaar weer mooie professioHet publiek en de artiesten zijn
nele shows inkopen van Nederlandse wing en we zoeken daarom vrijwel
enthousiast over het intieme
alle artiesten buiten de platgetreden
maar ook heel wat buitenlandse arkarakter, de grote verscheidenpaden van boekingsbureaus om.
tiesten. De belangstelling vanuit de
heid en de hoge kwaliteit van de
Internet is hierbij onmisbaar: ieder
regio groeit, zowel van deelnemers
voorstellingen. Het is de vrije geest
voorjaar speuren we uren over het
als bezoekers. Het dorpscentrum
waarbinnen alles mogelijk wordt,
web naar artiesten, optredens en
wordt bijna te klein.
die menigeen boeit. Naast profesfestivals in Nederland en omrinsionele optredens komen sommige
gende landen. Het is puur genieten
Het is geen doel op zich om juist
artiesten met try-outs; artiesten en
als je de originaliteit en schitterende
culturele gezelschappen uit de regio meer internationale artiesten naar
uitvoering van optredens ontdekt.
het festival te halen. Buitenlandse
komen met al hun talenten. Het

DE NIEUWE CHEVROLET CRUZE.
GRATIS MICHEL VAILLANT STRIPBOEK
OVER CHEVROLET BIJ EEN PROEFRIT!
Met de Cruze voegt Chevrolet een nieuw hoofdstuk toe aan
zijn roemrijke historie. De nieuwe Cruze speelt dan ook een
belangrijke rol in het nieuwste stripboek van Michel Vaillant dat
geheel gewijd is aan de geschiedenis van het merk Chevrolet.
Wie nu een proefrit maakt met de Cruze bij Chevrolet dealer
Van Kouwen ontvangt daarom gratis dit unieke exemplaar van
Michel Vaillant over Chevrolet!

Vanaf

€ 17.995,-

Lease vanaf € 361,- per maand
Energielabel:
Standaard:d:
-

6 airbags, ABS, ESC & TC
schone & efficiënte motoren
airconditioning
elektrisch bedienbare en verwarmde
spiegels en elektrische ramen voor
- radio/CD/mp3 stereo
- centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening

Amsterdam
Aalsmeer
Mijdrecht
Amstelveen

Transformatorweg 39, 020-5816200
Oosteinderweg 110, 0297-329911
Communicatieweg 26, 0297-272272
Vlielandstraat 1, 020-6432680

www.chevrolet.nl

Vraag uw dealer naar alle voorwaarden. De verkoopprijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage.
Sommige afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Leasebedragen zijn o.b.v. full operational lease excl. BTW, vervangend vervoer en brandstof bij 60 mnd/20.000 km/pj. Kijk op
www.chevroletlease.nl.

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.6l/100 km tot 7.8l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert
van 132 gr/km tot 184 gr/km.

Aldert Kamp, Bertien Tweehuijsen en Peter Bakker zoeken een nieuwe collega
voor het Straattheaterfestival.  
foto patrick hesse
Het selecteren betekent een flinke
tijdsinvestering maar is het leukste
en meest creatieve onderdeel van de
voorbereiding van het festival.
Het festival houdt een regionale
functie en wil zich blijven onderscheiden van andere festivals op
de wijze als we nu doen. We willen
omvang en niveau handhaven en
hebben niet de ambitie veel groter
te groeien; althans niet in aantal of
grootsere optredens. De huidige opzet past goed bij onze gemeente. Wel
moet de organisatie op korte termijn
met een paar vrijwilligers versterkt
worden. De hele organisatie en voorbereiding ligt dit jaar bij slechts vier
personen, die goed op elkaar zijn
ingespeeld en precies weten wat er
gedaan moet worden. Als gevolg van
verhuizing hebben we een vacature
in het bestuur en hebben we twee
mensen nodig die willen helpen met
de fondsenwerving en sponsoring.

Vanzelfsprekend hangt de toekomst
ook af van toegekende subsidies en
sponsorgelden. In de huidige economisch mindere tijd zijn veel bedrijven terughoudend met sponsoring.
Het is opvallend dat een toenemend
aantal bedrijven hun sponsorbeleid
lijkt te beperken tot sport. Het
zou het voor De Ronde Venen een
verarming zijn wanneer culturele
evenementen moeten inkrimpen of
zelfs ophouden te bestaan en dat we
straks ons vertier alleen nog kunnen
vinden in voetballen in De Driehoek.
Maar dat is een keus die we als Rondeveners uiteindelijk zelf maken.
Om qua organisatie op sterkte te
blijven, zoeken we dus een aantal
mensen dat ons daadwerkelijk wil
helpen het Straattheater te houden
hoe het nu is en zo mogelijk nog
beter te maken.

Aanmeldingen en informatie bij:
info@straattheaterdrv.nl
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Waverbancken 26, Vinkeveen
In de wijk Westerheul in Vinkeveen staan een aantal opvallende drivein woningen aan de Waverbancken. Bij een drive-in woning bevindt de
garage zich in het pand in plaats van er naast. De woonkamer en de
slaapkamers liggen er boven. Ik ben benieuwd naar de indeling van
deze woning omdat er natuurlijk vele variaties mogelijk zijn. Snel maar
eens binnen kijken.
door carin van tellingen

Ik kom binnen in de ruime hal waar
zich een toilet bevindt en van waaruit je toegang hebt tot de inpandige
garage en een slaapkamer. Vanuit de
slaapkamer stap je zo de achtertuin
in. Wat ik erg leuk vind, is dat in
deze kamer een pantry zit in de
inbouwkasten, met een ijskast en
een spoelbak. Wanneer je dus lekker
achter in de tuin zit, hoef je niet
naar boven te lopen om je biertje of
je rosé uit de keuken te halen. Die
heb je dan lekker dicht bij de hand.
De tuin, gelegen op het westen, is
behoorlijk ruim en leuk aangelegd
met buxusperkjes. Je hebt geen
inkijk van of bij de omliggende woningen, dus dat is erg prettig. Achter
in de tuin staat een houten berging
waar je met gemak je tuinmeubilair
kunt opbergen.
Via de trap in de hal lopen we naar
de eerste etage. Hier aangekomen
valt me meteen op dat het lekker

licht is in de woning. Zowel aan de
voorkant als aan de achterkant van
de woning zitten grote ramen en een
deur met toegang tot de balkons op
het oosten en het westen. Op beide
balkons kun je lekker vrij zitten in
de heerlijke ochtend- of avondzon.
De keuken is natuurlijk voorzien
van alle apparatuur en er is ruimte
genoeg om een gezellige eethoek te
creëren.
Op de tweede etage loop ik een
badkamer binnen waar je U tegen
zegt. Enorm groot en voorzien van
een ligbad, inloopdouche/stoomcabine met een ingebouwde kraan en
douchekop. Verder een tweede toilet, wastafelmeubel en vloerverwarming. Bijzonder aan deze badkamer
is de piramidevormige lichtkoepel
in het dak. Hierdoor heb je enorm
veel lichtinval, waardoor de luxe
badkamer met lichte betegeling nog
groter lijkt. Een heerlijke badkamer,
waar ik als vrouw uren zou kunnen
doorbrengen.

De woning is centraal gelegen in
Vinkeveen. Een winkelcentrum,
verschillende basisscholen, een
middelbare school, sportgelegenheden en de bushalte zijn
makkelijk per fiets of lopend te
bereiken. En natuurlijk liggen
de Vinkeveense Plassen binnen
handbereik waar je ‘s zomers en
’s winters kunt genieten van dit
mooie stukje natuur.
Deze verrassend ruime woning is
dus eigenlijk van alle gemakken
voorzien.

Afstand tot:

Aantal km:

Facts & Figures

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportvelden

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

Waverbancken 26, Vinkeveen
Vraagprijs € 337.500,- k.k.
Perceelsoppervlakte 173 m2
Inhoud 400 m3
4 kamers (3 slaapkamers)

De twee slaapkamers die zich op
deze etage bevinden zijn ook al zo
ruim. Ik ben onder de indruk van de
ruimte in deze woning. Wanneer je
er langs rijdt verwacht je eigenlijk
niet dat de woning zo groot is van
binnen. Ook de afwerking ziet er
goed uit. Wanneer je geen zin hebt
om te klussen zou je hier zo kunnen
intrekken.

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.

Makelaardij Witte
Herenweg 167
VINKEVEEN
Telefoon 0297-263219
www.makelaardij-witte.nl

De bewoner vertelt dat de ruimte
op de begane grond ook goed is in
te richten als praktijk- of kantoorruimte. Je kunt een aparte ingang
maken en er is een parkeerplaats
op eigen terrein, zaken die goed van
pas kunnen komen als je cliënten
wilt ontvangen.

Betaal geen afsluitprovisie voor uw hypotheek
SNS Regio Bank in Wilnis biedt een heel bijzondere actie* in de maand
februari. Wie in deze maand een hypotheek afsluit met Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) betaalt geen afsluitprovisie, bespaart dan al
snel honderden euro’s èn profiteert van 0,4% korting op de hypotheekrente!
Hypotheek met NHG
Als de hypotheek wordt afgesloten met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor de terugbetaling van het hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Vanwege deze extra zekerheid voor de
SNS Regio Bank ontvangt men een korting op de hypotheekrente. Daarnaast hoeft er deze maand geen afsluitprovisie te worden betaald.
SNS Regio Bank informeert u graag of u in aanmerking komt voor een
hypotheek met NHG. Jon Alberts: “Graag maken we met u een afspraak
zodat we u persoonlijk hypotheekadvies op maat kunnen geven en om te
kijken of u kunt profiteren van deze mooie actie! U kunt ons bellen op telefoonnummer: 0297-250301 of even binnen lopen aan de Dorpsstraat 7 in
Wilnis. We zijn u graag van dienst!”

Onderhoud uw
hang- en sluitwerk!

De winter heeft de laatste maand behoorlijk toegeslagen op het hangen sluitwerk van buitendeuren en draairamen.
Vaak komt dit doordat er geen druppeltje vet meer in zit. Ook kunnen
deuren gaan knellen doordat ze uitzetten van het vocht.
Ondanks de verf kan er namelijk toch vocht in een deur trekken, bijvoorbeeld wanneer de deur niet is afgeschilderd aan de kopse boven- of
onderzijde, of wanneer een verkeerde verf is gebruikt.
Door condensvorming kunnen sloten gaan roesten of vastzitten.
Ik raad u aan een keer per jaar uw sloten van een zuurvrij vet te voorzien. Zo voorkomt u een hoop ellende. Het is in de winter aan te raden
talkpoeder op de tochtstrippen te smeren, zodat ze niet aan de draaidelen vastvriezen en niet kapot gaan bij het openen.
De winter heeft misschien zijn hoogtepunt gehad, maar het is beslist
raadzaam deze klusjes alsnog te doen!
Advies van De duizendpoot van de Ronde Venen, Ronald van Eijk.

www.ronaldvaneijk.nl
*Vraag naar de voorwaarden van de actie of kijk op www.snsregiobank.nl
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Bart Aben uit Wilnis:

“Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde”
Wat doen jongens van negentien? Voetballen, hockeyen, tennissen, autorijden, studeren en werken. Maar filosoferen? Dat hoor je niet vaak. Bart Aben (19) uit Wilnis doet dit wel. Hij denkt na over het leven, de dood en vooral
over zichzelf. Hij heeft zelfs een eigen levenswijze ontwikkeld. Opvallend, vooral gezien zijn leeftijd. Bart denkt
daar heel anders over: “Wat is nu leeftijd? Voor mij is dat niet meer dan een getal op je ID-kaart.” Een interessant gesprek volgt…
door valérie sambrink sanderink - foto patrick hesse
Bart: “Ik heb een moeilijke tijd
gehad. Vooral de dood speelde hierin
een grote rol. Ik heb in een korte
periode veel mensen verloren en
raakte hierdoor met mezelf in de
knoop. Filosoferen hielp me om uit
dit diepe dal te komen. Veel mensen
kiezen meteen een pad. Ze worden
direct christen of moslim of kiezen
voor een ander geloof of een andere
levenswijze. Ik heb allerlei geloven
bestudeerd. Van het christendom tot
de Noorse Oudheid en combineerde
dit met de spiritualiteit. Zo kwam ik
erachter dat al deze geloven eigenlijk
dezelfde basis hebben. Ik geloof in
een God, maar niet zoals de meeste
mensen dit doen. Ik geloof niet dat
God een wezen is, maar een bovennatuurlijke kracht. Dat de mens God
ook als een wezen ziet, vind ik een
zeer egoïstisch beeld van de mens.
Allah, God en alle andere Heren zijn
eigenlijk allemaal één pot nat. Het is
één kracht die allemaal verschillende
namen heeft gekregen.”
Over het ontstaan en vergaan van de
mensen en de aarde heeft Bart ook
nagedacht. “Ik geloof niet in een begin of een einde. Je gaat wel dood,
maar je lichaam bestaat uit moleculen. Deze vervormen zich en zo ontstaat er weer een nieuw wezen. En

dat geldt voor het hele heelal. Ik geloof in veranderingen, maar een einde, dat bestaat niet. Dat tijdsbesef is
door de mens gecreëerd om een soort
houvast te hebben.”
Jezelf leren kennen
Daarnaast heeft hij ontdekt dat het
heel belangrijk is om jezelf te leren
kennen. “Als je jezelf niet kent, kun
je anderen niet helpen. Je moet je
eigen krachten kennen, zo zei ook de
laatste Boeddha. Mijn kracht is bijvoorbeeld dat ik diep bij mensen naar
binnen kan gaan. Ik kan vaak veel uit
mensen krijgen, al moet diegene zich
daar wel voor openstellen. Mijn
kracht is ook een vloek: in het verleden is deze namelijk vaak misbruikt.
Ik zal nooit mensen manipuleren. Zodra ik het gevoel heb dat ik misbruik
van iemand maak, kap ik het meteen
af. Of ik mezelf nu echt ken? Ik heb
mezelf beter leren kennen, maar
weet nog steeds niet alles. Ik kan wel
zeggen dat het belangrijk is om meer
over jezelf te weten: begin altijd bij
jezelf om er voor anderen te kunnen
zijn. Verder vind ik dat mensen hun
eigen leven moeten leiden. Anderen
kunnen je helpen maar je moet zelf
beslissen. Mensen willen vaak de
ander helpen door zijn of haar handje

vast te houden. Dat werkt niet. Zoals
die tv-dokter Phil werkt, dat is eigenlijk het beste. Zo doe ik het ook. Ik
geef aan welke opties er zijn en welke consequenties die opties kunnen
hebben, maar ze moeten zelf beslissen wat het beste is.”
Te jong
Hoewel Bart vindt dat hij niet te jong
is om te filosoferen, is hij wel van
mening dat hij te vroeg is begonnen.
“Ik was dertien toen ik begon. Op die
leeftijd hoor je niet over dit soort
dingen na te denken. Als puber ben je
net geen kind meer, maar ook geen
volwassene. Je weet dan dat de wereld veel complexer is dan je als klein
kind dacht, maar je hebt er nog geen
grip op. Om in die tijd te beginnen
met filosofie is daarom niet aan te
raden, maar ik zat in een emotioneel
zware periode en kon hierdoor niet
anders.”
De lolbroek
Wie denkt dat Bart een vreemde
jongen is, heeft het mis. Hij heeft net
als vele jongeren een bijbaantje bij
de supermarkt en volgt een vooropleiding voor een school waarmee hij
regisseur kan worden. Hij is serieus,
maar kan ook een enorme lolbroek

Bart Aben: “Als je jezelf niet kent, kun je anderen niet helpen
zijn. Bart: “Ik heb twee jaar op een
camping in Italië gewerkt. Daar heb
ik het enorm naar mijn zin gehad. Ik
mocht de kinderen daar entertainen.
Ik was de gek, de mongool, de clown!
En ja, dat vond ik leuk. Ik vind het
geweldig om mensen te laten lachen.
Ik denk daarom ook dat ik twee
persoonlijkheden heb. Met filosoferen bijvoorbeeld ben ik eigenlijk erg
volwassen, maar ik kan soms ook echt
net een kind van vier zijn. Ik merkte
dat ik die grappige kant van mezelf
erg leuk vond en besloot deze erbij
te houden. Nu switch ik steeds tussen
die twee persoonlijkheden.”
Wijzer
Is Bart nu anders dan andere
jongens? Bart: “Iedereen is anders.
Doorsneemensen bestaan niet. We
spreken wel eens over stereotypen,
maar iedereen heeft toch een eigen
‘ik’. Zelfs mensen binnen groepjes,
zoals rockers en gothics, verschillen
van elkaar. Iedereen is gelijk, maar
niemand is hetzelfde. Je hebt vast

wel eens iemand horen zeggen: ‘Je
kent me niet eens! ’Vaak hebben
die mensen gelijk. Je moet je echt
in iemand verdiepen om diegene te
leren kennen. Stereotypen bestaan
niet. Ghandi zag dit ook. Als je mij
vraagt om mijn voorbeeld op filosofisch gebied, dan noem ik hem. Net
als Nelson Mandela die opkwam voor
de apartheid.”“Filosoferen geeft
een andere kijk op de wereld. Ik kan
zeggen dat ik wijzer ben geworden,
maar dan wel op een bepaald gebied.
Over voetbal bijvoorbeeld weet ik nog
steeds niets, maar ik weet hoe je kunt
genieten van het leven. Als ik maar
de wind op mijn gezicht voel, dan kan
ik daar al gelukkig van worden. Soms
probeer ik mijn lichaam en mijn
kleding te voelen. Dat geeft echt een
heerlijk gevoel. Dat is het geluk dat ik
heb: ik lééf! Ik wil daarom iedereen
aan raden te genieten van het leven.
Haal alles eruit wat erin zit en geniet,
maar zit daarbij anderen niet in de
weg. Want ook zij hebben recht op dit
grote geluk.”

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
E.S.A. Koeriersdienst

De koerier van
De Ronde Venen
Ruim twintig jaar zat Eric van Dort in de taxibranche toen hij besloot
om een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling te laten gaan.
In 2006 startte hij, samen met zijn vrouw Sandra een eigen koeriersdienst. De voornamen van Eric, zoon Sem en echtgenote Alexandra
leverden de afkorting E.S.A. op. Inmiddels zijn ook zus Antoinette en
zoon Sem vaste krachten in het familiebedrijf.
door piet van buul

“Toen wij ruim drie jaar geleden
begonnen zag de economie er wel
wat gunstiger uit dan nu. Maar we
waren nieuw op die markt en je
moet dus ergens beginnen,” vertelt
Sandra. “We hebben toen een
presentatiemapje gemaakt en zijn
persoonlijk een heel stel Mijdrechtse
bedrijven langs gegaan om onszelf
voor te stellen en uit te leggen wat
we van plan waren. Dat heeft goed
gewerkt. Gelukkig waren er een
aantal bedrijven die het wel met ons
zagen zitten en die afspraken met
ons wilden maken. Daarmee was het
begin gemaakt. Daarna kun je het
verder uitbouwen.”
En dat blijkt aardig gelukt. Samen
met steun en toeverlaat Hans van
Leeuwen heeft de familie Van Dort
een stevige klantenkring opgebouwd.
“We zijn begonnen met een oud
combo-tje. Inmiddels toeren we
met drie nieuwe combo’s en een bus
heel Europa door. We hebben flink
wat vaste klanten in de regio en ik
denk dat wij ons inmiddels wel ‘dé
koerier van de Ronde Venen’ mogen

foto patrick hesse

noemen,” zegt Eric trots. “We hebben niet de pretentie snel groter te
groeien omdat juist de kleinschaligheid goed werkt. Het is overzichtelijk en onze klanten krijgen steeds
met dezelfde persoon te maken. Dat
directe persoonlijke contact wordt
door veel van onze klanten heel erg
op prijs gesteld en dat werkt ook
heel goed.”
Veelzijdigheid
Het werk van een koerier lijkt
simpel. Het is een kwestie van een
pakketje zo snel mogelijk van de ene
plek naar de andere brengen. “Maar
het woord ‘pakketje’ moet je dan wel
ruim zien,”vertelt Sandra. “Het kan
een enveloppe met documenten zijn
of een paar doosjes met postpapier
voor een bedrijf. Maar het komt ook
voor dat er ergens een machinestoring is en dat wij snel een bepaald
onderdeel ergens op moeten gaan
halen. We brengen voor opdrachtgevers spullen naar een beurs en halen
dat later weer op. Zo moesten we
laatst voor Philips materiaal naar

een beurs in Barcelona brengen.
En wat dacht je van een paar dozen
voetbalkaartjes die bij het kantoor
van de UEFA in Zwitserland moesten worden afgeleverd. We werken
door heel Europa. Soms brengen
we spullen naar een soort overslag,
waar het dan door een transportbedrijf verder afgehandeld wordt. De
omvang van de artikelen die je als
koeriersdienst vervoert zijn beperkt.
De grote partijen zijn voor de transportbedrijven.”
Kenmerkend voor het werk van een
Koeriersdienst is dat het vaak ad
hoc werk is. “Het is vaak hollen of
stilstaan. Het komt nogal eens voor
dat je een telefoontje krijgt om met
spoed ergens iets op te halen of te
bezorgen. Het is dus heel vaak improviseren om snel te kunnen hande-

len. Daarom is het ook zo belangrijk
dat je met een goed team werkt dat
helemaal op elkaar is ingespeeld.
Persoonlijke aandacht voor de klant
en betrouwbare service. Volgens mij
bepaalt dat voor een groot deel ook
onze kracht,” stelt Sandra vast.
Speciale diensten
E.S.A. verleent ook heel speciale
diensten. Sandra: “We werken vaak
voor justitie of voor advocaten.
Dan gaat het bijvoorbeeld om een
dossier dat op tijd bij de rechtbank
moet worden afgeleverd, voordat
een beroepstermijn verstreken is. Of
stukken waarvoor ergens een paar
stempeltjes gehaald moeten worden.
Of je moet met een aanvraag voor
een werkvergunning naar een
ambassade. Kortom het is heel gevarieerd en boeiend.”

Breed aanbod in vernieuwde Houtloods van BOS
Een van de activiteiten van BOS uit Mijdrecht is het slopen van gebouwen. Dat sloopwerk leverde vaak nog heel goed bruikbaar hout op. Twintig
jaar geleden begon BOS dan ook met de verkoop van dat hout in de Houtloods. Inmiddels is het sloophout nog slechts een klein deel van het
aanbod. Reden om de Houtloods helemaal opnieuw en overzichtelijk in te richten. Tevens is er nu een fraaie showroom waar het uitgebreide aanbod vloeren getoond wordt.
door piet van buul

“Het bedrijf is in 1965 begonnen
met het koppensnellen van betonpalen. Later kwam er steeds meer
sloopwerk bij,” vertelt Dennis Bos.
“Inmiddels zijn we uitgegroeid tot
een bedrijf dat op verschillende
markten thuis is. Sloopwerk is daarbij nog steeds een belangrijke peiler van het bedrijf. Daarnaast doen
we asbestverwijdering, kraken van
funderingspalen en diamantboren
en zagen. Dat betekent dat we ook
nog steeds over sloophout beschikken. Maar het aandeel sloophout

is nog maar een klein deel van
ons pakket. Ik denk dat ongeveer
95% uit nieuw hout bestaat. Dat
ontwikkelt zich vanzelf doordat we
inspelen op vragen vanuit de markt.
Je wilt je klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn en dat betekent dat
je ook in gaat op vragen naar nieuw
hout in allerlei soorten en maten.
We leveren inmiddels ook gipsplaten, isolatiemateriaal, kozijnen,
tuinschermen, vlonderplanken en
beschoeiingen. Plus het bijbehorende bevestigingsmateriaal als schroe-

- foto patrick hesse
ven en zo. Hoewel hout toch nog
steeds ons belangrijkste product is,
hebben we zelfs al een stapje gezet
in de richting van kunststof. We
leveren ook kunststof vlonders en
tuinschermen.”
Bij BOS Houtloods hebben ze ook
een ruim aanbod aan vloeren. In
de nieuwe showroom wordt een
breed assortiment gepresenteerd.
Dat varieert van laminaat, lamellen
en houten vloerdelen tot massieve
houten vloeren. En dit alles in vele
verschillende houtsoorten. Dennis:
“Hout is een natuurlijk product met
een warme uitstraling. Heel veel
mensen kiezen dan ook voor een
houten vloer in hun woning of in
hun kantoor. Bij de vloeren leveren
we ook de bijbehorende materialen
zoals ondervloeren, lijm en dergelijke. We leveren aan particulieren die
dat vaak zelf doen. Of men heeft
voor een interne verbouwing een
aannemer die zorgt dat de vloer
gelegd wordt. Voor mensen die het
niet zelf kunnen of willen doen
hebben we overigens altijd wel een
paar betrouwbare adressen van
vloerenleggers,”aldus Dennis.

De houtloods op het Mijdrechtse industrieterrein is helemaal opnieuw
ingericht. De stellingen zijn veranderd zodat de opslag en de afvoer
van de goederen veel efficiënter
kan gebeuren. Ook ligt alles nu veel
overzichtelijker bij elkaar zodat
men snel kan zien wat er is. In de
nieuwe showroom kan men rustig
zijn keuze bepalen voor de ideale
houten vloer.
BOS Houtloods is gevestigd aan
de Industrieweg 56 in Mijdrecht,
naast Blokker en op de hoek van de
Energieweg.
Ze zijn telefonisch te bereiken via
0297 28 17 16.
De Houtloods is alle werkdagen
open van 07.45 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 08.15 tot 16.00 uur.

www.boshoutloods.nl

Bedrijven kunnen ook de postverzorging door E.S.A. laten uitvoeren.
Eric: “We halen dan ’s morgens de
post uit de postbus en leveren die
bij het bedrijf van onze klant af. En
tegen het einde van de dag gaan we
daar dan nog een keer langs om hun
post op te halen en die op tijd naar
het postkantoor te brengen. Er is dus
een heel breed pakket aan dienstverlening dat wij te bieden hebben.”
E.S.A.Koeriersdiensten is gevestigd
aan de Productieweg 3 in Mijdrecht.
Ze zijn zeven dagen per week
bereikbaar via tel. 0297 778038 of
06 295 48 371.
Meer informatie is ook te vinden op

www.esakoeriersdienst.nl.

Workshop Linkedin
voor ZZP-ers
Zelfstandigen Zonder Personeel,
verenigd in ZZP De Ronde Venen
organiseert op 15 februari een
workshop over Linkedin. Succesvol
zakendoen is vandaag de dag sterk
afhankelijk van een gedegen (online) netwerk. Maar hoe begin je
nu een goed netwerk op Linkedin?
De beginnerworkshop ‘Linkedin
for zzp-ers’ wordt gegeven door
Jan Posdijk, bestuurslid ZZP - De
Ronde Venen en tevens specialist in marketing van diensten.
De aanmaak van het profiel, het
opbouwen van een zakelijk netwerk
en het gebruik van de belangrijkste
functionaliteiten staan op deze
workshop centraal. Vanaf 19.30 uur
kunt u binnenlopen en om 20.00
uur start de workshop. Om 22.00
uur is er gelegenheid om onder
het genot van een drankje nog
even persoonlijk te netwerken. De
workshop vindt plaats in de Willisstee te Wilnis. De kosten bedragen
€ 17,50 voor leden en € 35,00 voor
niet-leden (contant aan de zaal
te betalen). U kunt zich aanmelden voor deze workshop door een
e-mail met uw gegevens (bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te sturen naar
evenementen@zzpdrv.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

...Sterre Rechtuijt
Titel: Hongerspelen
Auteur: Suzanne Collins
“Toen ik de kaft zag, sprak het boek
‘Hongerspelen’ me niet direct aan.
Het leek me echt een jongensboek,
met alleen maar actie en gevechten.
De tekst op de achterkant maakte
me wel nieuwsgierig. Toen ik van
een vriendin hoorde dat dit echt
een heel leuk boek was, heb ik het
boek gekocht. Ik begon met lezen,
en meteen vanaf de eerste pagina
kon ik niet meer stoppen! ‘Hongerspelen’ speelt zich af in de toekomst,
maar dat is een andere toekomst
dan je zou verwachten. Elk jaar
worden er hongerspelen georganiseerd, waarbij jongens en meisjes
worden uitgedaagd te overleven in
moeilijke omstandigheden. Iedereen
is er op uit om dit te doen mislukken. Je weet nooit of je de volgende
dag nog zult leven... Het verhaal
is echt erg spannend, zowel voor
jongens als voor meisjes, en ik kijk
er nu al naar uit om ‘Vlammen’, het
vervolg, te lezen!”

Ingreep 			
Robin Cook
Een archeoloog en goede schoolvriend van de patholoog-anatoom
Jack Stapleton heeft zojuist een
belangrijke ontdekking gedaan.
Hij heeft de botten van de maagd
Maria en het evangelie van Simon
gevonden. Deze vondst zal de
katholieke kerk op haar grondvesten doen schudden. Een andere
schoolvriend van Jack, de aartsbisschop van New York, kan dit niet
laten gebeuren. In deze strijd van
geloof versus wetenschap komt
Jack tussen hen in te staan, terwijl
hij tegelijkertijd op zijn eigen vakgebeid een persoonlijke kruistocht
tegen alternatieve geneeswijzen
voert. Tot overmaat van ramp hebben zijn vrouw en hij ook nog te
kampen met de vreselijke ziekte
van hun vier maanden oude baby.
Nog niet eerder is Jack zo heen
en weer geslingerd tussen hoop,
geloof, wetenschap en vertrouwen.
Een nieuwe medische thriller van
Robin Cook.

Zuwe Zorg start gespreksgroep over dementie
Op woensdag 10 maart start Zuwe
Zorg in Mijdrecht met de gespreksgroep Omgaan met dementie.
Zorgen voor iemand die last heeft
van dementie, is zwaar. Het geeft in
veel gevallen een gevoel van verlies.
Goede informatie kan helpen het
gedrag van de dementerende beter
te begrijpen en de zorg gemakkelijker te maken. Zuwe Zorg brengt
mensen die een dementerende verzorgen bij elkaar. De gespreksgroep
bestaat uit vier bijeenkomsten.
Tijdens de gespreksgroep komen verschillende thema’s aan
bod. Elke bijeenkomst heeft een
gespreksonderwerp: het normale
verouderingsproces, de werking van
het geheugen en de verschillende
oorzaken van vergeetachtigheid, de
verschijnselen en het verloop van
dementie en, tot slot de verschillen tussen dementie en normale
vergeetachtigheid.
Meer informatie en aanmelden
De gespreksgroep start op woensdagavond 10 maart 2010 in
Mijdrecht, De Baat, Kerkvaart 2.
Een bijeenkomst duurt van 20.00
tot 22.00 uur. De kosten bedragen
55 euro per persoon. Houders van
de Zuwe Servicepas ontvangen 5
euro korting op de cursus. Sommige
zorgverzekeraars vergoeden (een
gedeelte van) het cursusbedrag; dit
staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Voor meer informatie of aanmelding kunnen geïnteresseerden
contact opnemen met de Zuwe
Informatielijn: tel. 0900 – 235
98 93 (lokaal tarief), kijken op de
website www.zuwezorg.nl/cursussen
of een e-mail sturen naar
cursusbureau@zuwe.nl.

Lentekriebels
Vorige week stond ik nog met mijn
snowboardje ondergebonden op
3250 meter hoogte in de Franse
Alpen. Bij -23 graden was het een
hele uitdaging om niet als een
ijspegel beneden te komen, maar ik
was voorbereid: de veldfles Jägermeister werd elke dag bijgevuld voor
het geval dat. Door het zonnetje
had je eigenlijk helemaal niet in de
gaten dat het zo koud was, ik heb
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Een keukenmeidenroman
Kathryn Stockett
In het
Mississippi van de
jaren ‘60
wordt aan
zwarte
vrouwen
wel de
opvoeding van
blanke
kinderen toevertrouwd, maar niet het
poetsen van het tafelzilver. Drie
vrouwen zijn het allesbepalende
racisme meer dan zat en besluiten dat de verschillen tussen hen
minder belangrijk zijn dan de
overeenkomsten. Het is 1962 en de
23-jarige Eugenia, door iedereen
Skeeter genoemd, besluit een
carrière als schrijfster na te jagen.
Naar een onderwerp hoeft ze niet
ver te zoeken, als op een dag haar
vriendin Hilly vertelt over haar
missie in alle huizen van blanke
gezinnen een apart toilet te installeren voor de zwarte hulp. Hoe
meer Hilly gebrand is op deze vorm
van segregatie, hoe meer Skeeter
twijfelt aan de ‘gewone’ manier
van doen. Ze begint de verhalen
te verzamelen van zwarte vrouwen die als hulp in de huishouding
werken. De eerste die haar verhaal
aan Skeeter durft te vertellen
is Aibileen. Ze heeft als hulp al
zeventien blanke kinderen opgevoed, maar als haar eigen zoon
Treelore verongelukt op zijn werk,
kijken de blanke bazen de andere

kant uit. Aibileen haalt ook haar
vriendin Minny over om Skeeter in
vertrouwen te nemen. Minny is al
vaker ontslagen dan ze kan tellen,
omdat ze haar werkgevers altijd
van repliek dient. Het boek dat de
drie vrouwen schrijven wordt een
ontroerend relaas, met schokkende
maar ook warme verhalen, met
scherpte, humor en hoop. Hoop
voor de zwarte gemeenschap, maar
ook hoop voor Skeeter, Aibileen
en Minny dat hun dromen niet zo
onbereikbaar zijn als ze vreesden.

3

Wat je niet wilt zien 		
Steve Mosby
Alex Connor is op
de vlucht
voor herinneringen
aan de
dood. Na
de zelfmoord van
zijn vrouw
is hij door
Europa
gaan reizen, niet in staat zijn oude
leven weer op te pakken. Maar als
zijn beste vriendin Sarah vermoord
wordt en haar lichaam onvindbaar
blijkt, keert Alex onmiddelijk
terug om haar te zoeken. Paul
Kearney leidt het politieonderzoek.
Hij jaagt op een moordenaar die
vrouwen ontvoert en ze langzaam
leeg laat bloeden. De lichamen
worden echter niet altijd gevonden.
In hun zoektocht komen Alex en
Kearney op plekken waar geen
normale regels gelden. Plekken

Maak een anderstalige wegwijs
in het Nederlands!
Wil je vrijwilligerswerk doen en zelf
bepalen wanneer? Wil je een uurtje
per week vrijmaken?
Op een leuke manier met taal bezig
zijn, gewoon door samen een kopje
koffie te drinken of iets anders te
doen. Dat is wat Gilde SamenSpraak
wil bereiken. Bij SamenSpraak gaat
het om het oefenen in spreken en
verstaan van de Nederlandse taal
door met elkaar in gesprek te zijn.

zelfs een kleurtje gekregen! Dan is
de week voorbij en ga je naar huis.
Eigenlijk heb ik het dan wel gehad
met de kou en de sneeuw maar van
dat zonnetje krijg ik nooit genoeg!
Meestal als we thuiskomen heb
ik inderdaad geen last meer van
de sneeuw of ijzige kou en begint
het voorjaar met een voorzichtig
lentezonnetje…dit jaar? NOT!
Het is hier qua gevoel nog kouder
dan op die 3.250 meter hoogte! Ik
krijg dan last van lentekriebels, de
vrouwen kennen het misschien wel,
grote schoonmaak thuis, klerenkast
opruimen en alvast een beetje naar
de voorjaarscollecties kijken in de
kledingwinkels. Ik heb zelfs nog met
vriendinnen een lekkere rosé koud
gelegd en alvast nagedacht over wat
voor leuke dingen we dit voorjaar
gaan doen.
Heeft u deze lentekriebels ook al

Het gaat dus niet om echte lessen.
Er wordt gewerkt in een één-op-één
contact. Wekelijks bij elkaar komen
om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon
thuis, in de huiskamer, of tijdens een
wandeling of bezoekje aan de bieb.
Daarbij gaat het om de communicatie. En dat een jaar lang. Wilt u
ook deelnemen aan dit project, als
vrijwilliger of anderstalige?

maar vindt u het toch nog even iets
te vroeg voor rosé, dan heb ik nog
een lekkere tip!
Laat alle zware rode jongens in de
kelder en leg een wat fruitige witte
wijn in de koelkast. Zo’n wijn die je
even helemaal in de lentestemming
kan krijgen is de Verdejo-Sauvignon
Blanc van Finca Constantia uit
Spanje. De Sauvignon Blanc is
natuurlijk een welbekende witte wijn
die bijna overal ter wereld groeit,
maar de Verdejo daarentegen is een
druif die alleen in Spanje groeit en
bij ons Hollanders niet heel vaak in
de koelkast ligt. In Verdejo zit het
Spaanse woord verde verwerkt wat
groen betekent in het Spaans, een
jonge stijl wijn dus. In deze wijn
proef je bijna altijd het typische
abrikoosje en anijsje.
Klinkt spannend toch? Bedenk dat in
combinatie met de Sauvignon Blanc

waar mensen er alles voor over
hebben om de sensatie van de dood
te ervaren. Van de schrijver van ‘De
50/50-moorden’.
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Het paneel van Vlaanderen
Arturo Pérez-Reverte
‘Het schaakspel’, een paneel van
de vijftiende-eeuwse Vlaamse
meester Pieter van Huys, is niet
zomaar een schilderij. Een door
de moderne technieken onthulde,
geheime inscriptie wijst op een
nooit opgelost raadsel, en het in
het kunstwerk afgebeelde schaakprobleem moet de sleutel tot het
geheim bevatten. Terwijl de hoofdpersonen, onder wie een jonge
vrouwelijke restaurateur, een coke
snuivende galeriehoudster, een
homoseksuele antiquair en een excentrieke schaakmeester, naar de
oplossing zoeken, vinden er in hun
directe omgeving nieuwe raadselen
plaats, die de intrige ingewikkelder
maken.
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Toewijding 			
Elizabeth Gilbert
Trouwen, dat nooit! Elizabeth Gilbert en Felipe ontmoeten elkaar in
Indonesië en beloven elkaar eeuwige trouw, maar ze zweren ook dat
ze nooit met elkaar zullen trouwen.
Hun idylle wordt ruw verstoord als
de Amerikaanse immigratiedienst
Felipe op het vliegveld arresteert
en hem het land uitzet. Elizabeth
en Felipe worden alsnog voor de
keuze gesteld: trouwen of nooit
meer tot de VS toegelaten worden.
Van de schrijfster van ‘Eten, bidden, beminnen’.

Gilde Nederland heeft
het project
geadopteerd,
voert de lokale
projecten uit en helpt SamenSpraak
verder te groeien. In De Ronde
Venen gebeurt dit door de vorig jaar
opgerichte stichting Gilde Noordwest Utrecht.
Meldt u aan bij Het Gilde Noordwest Utrecht per e-mail bij Bas
de Vree (basdevree@zonnet.nl) of
Annie Overbeeke (annie.overbeeke@
planetl.nl) of telefonisch via (0297)
241662 of (0297) 263721.

en je hebt een perfect glas ‘lentewijn’. Lekker om te drinken met een
salade of een stukje vis. Of drink hem
zò, wanneer u naast uw man op de
bank zit die naar de Olypmpische
winterspelen aan het kijken is!
Met deze zelf ontwikkelde therapie
hou ik het nog wel een aantal weken
uit en hoop ik dat het lentezonnetje
toch echt zijn werk gaat doen.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Hesse ontmoet Hague

Met je neus in de boter
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.

Ik kan gerust zeggen dat ik heel wat restaurants heb gezien. Sinds de
herstart van De Groene Venen mag ik dit op wekelijkse basis doen, maar
eerder verzorgde ik al een soortgelijke rubriek in een regionaal bedrijfsblad. Het bevalt me uitstekend, want inderdaad: ik houd van lekker eten en
dan vooral kwalitatief goed eten. Alleen hoe definieer je ‘goed’? Gaat het
om de smaak of hoe het eruit ziet? Of waar het vandaan komt? Of welke
ingrediënten er worden gebruikt? Deze interessante vragen houden me al
een tijdje bezig.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik zou graag meer willen weten over
wat nou gezond en puur is en waar
kan ik dat kopen. Er is iemand die
daar alles over weet. Regelmatig
kom ik hem in de regio tegen: David
Hague, een sympathieke, aimabele
Engelse Chef-kok, woonachtig is
Vinkeveen. David kookt vrijwel
uitsluitend met organische producten,
die puur en ambachtelijk gekweekt
zijn en hier uit de omgeving komen.
Met David heb je altijd gezellige
gesprekken vol met (Britse) humor.
Al pratend kwamen we samen op
een nieuwe rubriek voor De Groene
Venen.
Wie is David Hague? Deze Chef (de
Engelsen laten het woord kok weg)
mag zichzelf zeer ervaren en allround
noemen: in 1983 zijn koksdiploma
gehaald en vervolgens vijf jaar lang
gewerkt als chef-kok in diverse restaurants in London. Studeerde af in
Gastromie & Horeca Management.

Vervolg van pagina 1.
groepen leerlingen de kans een
voorstel te ontwerpen en dit te
presenteren voor de gemeenteraad,
onder begeleiding van ouders en
docenten. De raad heeft toen het
project van Niels en Joost uitgeroepen tot winnaar, waarna de
fietscrossbaan in 2009 is gelanceerd.
Tijdens de landelijke finale kregen
Niels en Joost de kans om hun
project te presenteren voor een
jurypanel bestaande uit leden van
verschillende sportinstanties en
andere grote namen in de sportwereld. Bijgestaan door Bas van
Amersfoort, projectleider van de
gemeente, kregen ze de kans om
nog eenmaal kort de inhoud van
hun project uit te leggen: “De essentie van ons plan is dat kinderen
van 8 tot 14 leuk kunnen crossen op
verschillende fietsbanen”.
Volgens Manja van Buul, leerkracht
op de Eendracht, ligt de kracht van
de fietscrossbaan in het feit dat dit
project ‘niet alleen voor, maar ook

Werkte vervolgens bij tal van
toprestaurants in tal van Europese
landen. In 1999 kreeg hij de vraag
een concept te ontwikkelen voor
een Frans restaurant in Amsterdams
oudste toren: de Schreierstoren.
Het werd een groot succes en hij
werd uitgenodigd om concepten te
bedenken voor horecabedrijven op
de Zeedijk. Inmiddels was David een
eigen cateringbedrijf begonnen, gebaseerd op smaakvol, kwalitatief goed
organisch voedsel. Inmiddels is David
Hague een veelgevraagde chef-kok,
die op geheel eigen wijze invulling
geeft aan zijn bedrijf.
David: “Het moet vooral lekker zijn
en gezellig, mensen moeten zich op
hun gemak voelen. Als ik zelf een
restaurant bezoek, dan heb ik het niet
zo op een Michelinster, heb je enig
idee hoeveel vingers er door de saus
zijn gegaan voordat het goed is? En
het is allemaal erg opgeklopt, mensen
moeten op hun tenen lopen. Geef mij

door jongeren’ is gerealiseerd en in
stand gehouden.
Niels en Joost hadden wel geweten wat ze met de geldprijs van
€10.000,- hadden willen doen:
het zou gestoken worden in een
clubhuis en het organiseren van
verschillende activiteiten rond de
crossbaan zoals wedstrijden, clinics
of partijtjes. Helaas voor team
Utrecht zat een geldprijs er dit jaar
niet in. De hoofdprijs ging naar de
provincie Zeeland voor een project

maar een gezellig klein restaurant,
met eerlijk voedsel, geen protserigheid en gewoon een relaxte sfeer. En
nouvelle cuisine? Ik moet altijd goed
op mijn bord kijken of er voedsel op
ligt. Zelf heb ik bij een boer hier in
onze regio een kweektuin met organische groeten. Want hier De Ronde
Venen zitten we met onze neus in de
boter, want je loopt de straat uit en
de boerenbedrijven staan voor het
uitzoeken.”
En dat is precies wat David en ik om
de week gaan doen: onder de titel
“Met je neus in de boter” gaan we
in deze regio op bezoek bij mensen
die zuiver voedsel verbouwen of
produceren. Denk bijvoorbeeld aan

dat zich inzette voor gehandicaptensport in de gemeente gevolgd
door de provincie Noord-Holland en
de derde plaats was voor Drenthe.
Niels en Joost bleven, ondanks
dat er geen prijs in de wacht is
gesleept, erg sportief: ‘we zijn heel
blij dat we zo ver zijn gekomen en
Zeeland is de terechte winnaar’.
Ook Van Amersfoort is trots: ‘Ik
vind dat de jongens het supergoed
gedaan hebben.’

een boer die bepaalde groenten op
organische wijze verbouwt, of een
dame die thuis eigen jam maakt, of
aan andere gezonde streekproducten.
David en ik gaan langs om te kijken
hoe het verbouwd of geproduceerd
wordt en David geeft elke week een
tip over bijvoorbeeld het bereiden van
de groente en waar die te koop is. We
hebben inmiddels al een aardig adreslijstje, maar we zijn ook bijzonder
geïnteresseerd in tips van onze lezers.
Weet u iemand die voor ons artikel
in aanmerking zou kunnen komen of
maakt u zelf iets ambachtelijks, mail
ons dan op: metjeneusindeboter@
degroenevenen.nl.
Tot volgende week!
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Fit tijdens zwangerschap en daarna

Nieuwe conditietraining voor zwangere vrouwen

Francoise Bonneveld is moeder van drie kinderen. Ze mag zich daarom wel ervaringsdeskundige noemen op het
gebied van zwangerschap en herstel daarna. Ze weet als geen ander hoe belangrijk een goede conditie in zo’n
periode is. Ze stelde vast dat er naast de gebruikelijke zwangerschapsgymnastiek, die vooral gericht is op de bevalling, er eigenlijk weinig conditietrainingen gegeven worden, specifiek gericht op vrouwen die in verwachting
zijn. Daar wil Francoise wat aan doen.
door piet van buul

Francoise geeft zelf les bij een sportschool. Daar komen af en toe ook wel
vrouwen die in verwachting zijn. Ze
doen dan mee aan de bodyshape lessen. Maar daarbij kunnen ze niet alle
oefeningen doen. Dat bracht Francoise op het idee om een speciale
lesmethode te ontwikkelen. ‘Zwanger
in Shape’ noemt ze dat. Francoise
legt uit: “Wanneer je voor de eerste
keer zwanger bent is het heel belangrijk dat je goed voorbereid bent op de
bevalling. Daar is de bekende zwangerschapsgymnastiek prima geschikt
voor. Maar het is niet verstandig om
tijdens de zwangerschap op de bank
te blijven hangen. Je moet zorgen dat
je in beweging blijft en dat je conditie
op peil blijft. Dat maakt het je alleen
maar makkelijker om met de veranderingen in je lichaam om te gaan.
En het helpt ook bij de bevalling zelf.
Tijdens de lessen ‘zwanger in shape’
waar ik pas mee begonnen ben, richten we ons op een verbetering van

de conditie. Het normale bodyshape
programma vormt weliswaar de basis
maar is speciaal aangepast aan de
zwangere vrouwen. We richten ons
op de versterking van de buikspieren
maar trainen alle spieren inclusief de
armen en de schouders.”
Francoise komt oorspronkelijke uit de
zakenwereld. Voordat ze naar Mijdrecht kwam werkte ze bij een opleidingsinstituut dat zich bezig hield
met finance en coaching. Daarnaast
is sport altijd een belangrijk deel van
haar leven geweest. Ze volgde de
opleiding Bodyshape instructrice en
later ook die van Aerobics instructrice. Francoise: “Ik ging les geven bij
Beuving Sport en tijdens mijn eigen
zwangerschappen kwam ik tot het
besef dat er eigenlijk helemaal geen
trainingen zijn die rekening houden
met de specifieke omstandigheden
van zwangere vrouwen. Ik ben me
hierover gaan oriënteren, heb veel

met vroedvrouwen gesproken en
stuitte op een bepaald moment op
informatie over een gerichte aanpak
zoals die in landen als de Verenigde
Staten, Engeland en Australië al
worden toegepast. Ik wil die gerichte
aanpak ook in Nederland introduceren en daarom ben ik met die aanpak
begonnen.” Francoise heeft een
website www.zwangerinshape.nl
waar alle informatie over haar
lesmethode terug te vinden is. Daar
wordt ook de mogelijkheid geboden
tot aanmelding voor de cursus.
Buggyloop
De ondersteuning die zwangere vrouwen van Francoise kunnen krijgen
houdt niet op na de bevalling.
“Wanneer het kind eenmaal
geboren is, wil je er natuurlijk mee
naar buiten om te gaan wandelen.
Ook hier ligt weer een kans om de
wandeling met de buggy op een
zodanige manier te doen dat het

onderdeel van je conditietraining
wordt.” Daarvoor heeft Francoise een
speciale looptechniek ontwikkeld. In
het voorjaar wil ze gaan starten met
speciale trainingen die ze ‘buggyloop’
heeft genoemd. Naar analogie van
de groepstrainingen voor Nordic
Walking, wil Francoise proberen
jonge moeders te interesseren voor
haar buggyloop. “In Australië heb je
grote groepen vrouwen die onder de
noemer van ‘active mums’ met elkaar
op pad gaan. Je wilt als moeder toch
met je kind gaan wandelen. Waarom
dan niet het nuttige met het aangename verenigen en van zo’n wandeling een soort training maken. Het

bevordert het herstel na de bevalling.
En wanneer je dat met een groep
doet leer je andere mensen kennen
en het is ook nog eens heel gezellig,”
zegt Francoise. Als het aan haar ligt
zien we binnenkort regelmatig groepen moeders met buggy’s die aan het
buggylopen zijn. Francoise vind dat
een beetje beweging altijd nog beter
is dan geen beweging en ze roept
de moeders op om te genieten van
hun zwangerschap maar ook van het
moeder zijn. Contact met Francoise
Bonneveld kan via haar site
www.zwangerinshape.nl. Ze is ook
telefonisch bereikbaar onder nummer
06 21545279.

Ruut van der Beele te gast
bij Videoclub De Ronde Venen

Stoelhonkbal nu ook bij
Spel en Sport 55 Plus!

Op donderdagavond 18 februari, gaat hij korte fictie en non fictie films vertonen en vertellen hoe die tot
stand zijn gekomen. Bij de non-fictie films moet je denken aan portretten, waarbij de geportretteerde vooral
zelf de camera bedient en bij de fictie films: hoe maak ik een speelfilm in 48 uur.

Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede benaming, het doet denken aan
een sport die je zittend op een stoel uitvoert en dat is niet zo. De spelers
moeten wel degelijk staan en naar de honken lopen. Als je niet speelt dan
zit men in afwachting van de beurt op een stoel. Het is een leuk spel met
een prettige sociale kant. Je hebt veel contact met elkaar en na het spel
gezamenlijk iets gebruiken en napraten. Geschikt voor iedereen, jong en
oud, maar wordt meestal door senioren gespeeld.

Via omzwervingen is Ruut van der Beele (Venray, 1971) terechtgekomen op St. Lukas, Hogeschool der Kunsten
te Brussel, waar hij in 1998 afstudeerde als Meester in de Audiovisuele Kunsten met de film genaamd ‘Rust'.
Momenteel woonachtig in 's-Hertogenbosch, houdt hij zich op een breed vlak bezig met zijn vakgebied film/video. Hij is betrokken bij allerhande film-, televisie-, theater- en kunstprojecten, ontwikkelt nieuwe (korte) films,
programmeert op filmfestivals en geeft workshops. Momenteel heeft hij een goede balans gevonden tussen het
werken in opdracht en het tot stand brengen van eigen filmproducties.
Centrale thema's in de films van Ruut zijn toeval en tijd. Ook dicht bij de mens staande onderwerpen die vaak
met een komische wrangheid of sarcasme worden gebracht, zijn typerend. Als bron van inspiratie kunnen dan ook
de regisseurs Lars von Trier, Mike Figgus, Michael Haneke, Tom Tykwer en Julio Medem worden aangemerkt.
De grote kracht van de werkwijze van Ruut is het weten te enthousiasmeren van mensen voor zijn projecten. Zo
werkt hij veel samen met schrijver/co-scenarist Doeko Langhorst. Door goed te luisteren en open te staan voor
andermans ideeën worden krachten gebundeld en kan er film ontstaan waarin iedereen het beste van zichzelf kan
geven. Locatie: Sociaal Cultureel Centrum “De Boei” Datum en tijd: 18 februari om 20:00 uur.
Voor meer informatie zie website: www.videoclub-derondevenen.nl.

Maar wat is stoel of sociaal honkbal?
Het is een spel voor elke leeftijd en komt uit Amerika. Via vakantiegangers is het bekend geworden in Spanje. Daarvandaan via Nederlandse
toeristen in Nederland geïntroduceerd. Men speelt in twee teams van elk ±
6 personen. Ieder team heeft drie ‘ballen’ (zakjes gevuld met korrels). Met
deze 3 ballen moet men proberen om die in één van de gaten te gooien van
de op 4 meter afstand staande bak.
De spelregels zijn gebaseerd op het echte honkbal. Kom eens kijken of
meedoen op maandagmiddag in de “Willisstee” om 14,00 uur.
Het is gezellig en leuk.
Info bij Joke van Diemen tel. 284093

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits
20:00 - 22.00
22:00 - 00.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
(herhaling)
Non Stop Hit Mix

10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
       
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix   Goedemiddag met Goedemiddag met
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

2The Sport met         14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
(herhaling)
met Peter & Marcel

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

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

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

Deze week in 2ThePoint: SOS De
Ronde Venen, Inzamelen voor Haïti
en een reportage over de finale
van de Richard Krajicek Foundation
Award.

In 2TheSport deze week: Joshua Pa-

trick van Argon verteld over de tumultueuze wedstrijd van afgelopen
zondag met beelden, Rick Verweij
van CSW 1, over de wedstrijd en over
zijn ambities. Daarnaast is UWTC te
gast, deze wielerclub uit Uithoorn
heeft veel leden uit De Ronde Venen
die opmerkelijk goed presteren.
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De Club van… Linda en Monique Kraan

Carnaval vieren kunnen we hier ook
Komend weekend barst het carnaval weer los. De meeste steden en
dorpen in Brabant en Limburg staan een paar dagen volledig op hun
kop. Maar ook boven de grote rivieren slaat de carnavalskoorts toe.
“We kennen hier geen straatcarnaval en optochten en het is lang niet
zo massaal, maar we vieren hier wel degelijk carnaval,” zeggen Linda
en Monique Kraan van de Rondeveense carnavalsvereniging ‘De Huts
Geklutste Kliek’.
door piet van buul

Linda en Monique Kraan zijn nog
niet zo heel lang actief binnen de
vereniging, maar ze voelen zich er
prima op hun gemak. “Tijdens de
carnavalsactiviteiten zijn we in het
gevolg van de prins en zijn raad en
we treden dan op als showgirls. In
het zuiden noemen ze dat dansmariekes. Je kunt het carnaval hier natuurlijk nauwelijks vergelijken met
het zuiden. We doen het op onze
eigen manier en we betrekken er
ook allerlei groepen uit de samenleving bij. Dat maakt deze vereniging
ook zo leuk. We beperken ons niet
tot dat ene carnavalsweekend maar
we organiseren in de loop van het
jaar verschillende activiteiten.”
Carnavalsvereniging ‘De Huts
Geklutste Kliek’ komt voort uit de
gelederen van jongerenbeweging
AJOC. Linda: “We zijn allemaal lid

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
van AJOC, maar we vormen met
de carnavalsvereniging een aparte
groep, die tamelijk zelfstandig
opereert. Onze thuisbasis is het
verenigingsgebouw van AJOC, Immitsj, dat tijdens de carnavalsdagen
is omgedoopt tot ‘Kliekengat’. Waar
die naam ‘de Huts Geklutste Kliek’
precies vandaan komt weten we
niet maar het zal wel zoiets zijn
als ‘een stelletje ongeregeld’. Dat
neemt niet weg dat binnen deze
club de zaken wel op een serieuze
en degelijke manier worden aangepakt. Ze hebben een commissie en
een eigen voorzitter en ze regelen
alles zelf.
Carnavalsseizoen
Het carnavalsseizoen wordt
traditioneel geopend in november.
Dan wordt het Prinsenbal georganiseerd, waar de zittende prins carnaval wordt afgevoerd en waar de
nieuwe prins wordt gepresenteerd.
Voor dit jaar is dat Prins Barthelomeus I. Hij wordt bijgestaan door
een Raad van Elf die dit jaar helaas
maar uit negen raadsleden bestaat.
“Dat is natuurlijk wel jammer”,
zegt Monique. “Maar net als veel
andere verenigingen hebben ook
wij te maken met een terugloop van
het aantal leden. Het is een algemeen beeld dat je bij veel verenigingen tegenkomt en dat moeilijk
te stoppen is. Het is dus niet anders
maar ook met een raad van negen
is het plezier er niet minder om.”
De feitelijke carnavalsviering is bij
‘De Huts Geklutste Kliek’ gespreid
over een viertal dagen. Linda en
Monique vertellen: “Er is een
aparte kindermiddag. Het programma is dan speciaal op de kinderen
gericht. Kinderen konden met
kleurplaten leuke prijsjes winnen.
Op vrijdagavond vindt traditioneel

HVM Meisjes A2 zaalhockeykampioen
Het is gelukt! De meiden A2 van HVM zijn zaalhockeykampioen geworden.
Vorig jaar werden ze nog nipt tweede, maar dit jaar bleek het team na
spannende wedstrijden tegen Heemstede en Pinoké uiteindelijk de beste
zaalhockeyploeg uit hun poule, na overwinningen met 6-1 en 4-1. Onder de
bezielende leiding van het supertrio: coaches,Ad, Co en Peter is dit hardwerkende team terecht kampioen geworden van de zaalhockeycompetitie!

het carnaval voor de gehandicapten
plaats. Dat is elk jaar weer heel
bijzonder. We hebben muziek en
er is karaoke, waar door de gasten
meestal enthousiast aan mee wordt
gedaan. Op zaterdag is er dan de
middag voor de 55 plussers. Dat
is natuurlijk weer een heel ander
feest. Er wordt dan veel vijftiger,
zestiger en zeventiger jaren muziek
gedraaid. En onder het genot van
een borreltje amuseren onze gasten
zich elk jaar weer heel goed. Op
de zaterdagavond is er dan het
grote carnavalsfeest waar iedereen
uiteraard van harte welkom is en
waar we laten zien dat we hier ook
heel goed carnaval kunnen vieren.
Tenslotte sluiten we de carnaval
op zondag traditioneel af met een
bezoek aan Montfoort. Onze Prins
en de Raad zijn daar dan te gast.
In Montfoort hebben ze als een van
de weinige plaatsen in de regio op
zondagmiddag wél een optocht.”
Er is meer
De carnavalsvereniging beperkt de
activiteiten overigens niet alleen
tot de traditionele carnavalsdagen
in november en in februari. “In
het voorjaar organiseren we een
jaarlijks lentefeest,” zegt Monique.

“Dat is eigenlijk een soort groot
schuurfeest, dat altijd druk bezocht
wordt en dat heel gezellig is.”
Samen met het dweilorkest ‘Dorst’
heeft de ‘Huts Geklutste Kliek’
onlangs het Prinsendweilbal
georganiseerd. Linda: “Dat was dit
jaar voor de tweede keer en lijkt
een goede traditie te worden. Er
waren een zestal dweilorkesten en
vertegenwoordigingen van enkele
carnavalsverenigingen uit verschillende delen van het land. De omzet
van entree, baropbrengsten, aangevuld met sponsorbijdragen gaat dan
naar een goed doel. Dit jaar was
dat het voetbaltoernooi dat voor
het G-team van Argonin augustusd
zal worden gehouden. Onze avond
heeft ruim tweeduizend euro opgebracht.” De beide showgirls hebben
inmiddels hun hart verloren aan de
gezellige sfeer binnen de vereniging en ze roepen iedereen die van
gezelligheid houdt op om mee te
doen. Ze hopen dat de Raad van Elf
binnenkort ook echt weer uit elf
personen zal bestaan.

Talentendagen bij SV Argon

SV Argon en FC Utrecht organiseren op woensdag 7 en dinsdag 13 april 2010 de jaarlijkse
talentendagen waarop spelers hun talenten kunnen tonen aan de scouts van de clubs.
De twee voetbalclubs hebben al jaren een samenwerkingsverband en in dat kader worden ook jaarlijks regionale talentendagen georganiseerd voor A-junioren, B-junioren,
C-junioren en D-pupillen. De beide dagen worden gehouden op de voetbalvelden van
SV Argon in Mijdrecht.
Om een juist beeld te krijgen worden de voetballers verdeeld over twee
weken. Op woensdag 7 april zijn de C-junioren en D-pupillen aan de
beurt, terwijl op dinsdag 13 april de A- en B-junioren en alle keepers
hun talenten kunnen tonen.
De inschrijving staat open voor iedere speler, die zich echter
wel van te voren op moet geven voor deze dagen. Dat kan
via de website van Argon www.svargon.nl waar ook alle
aanvullende informatie voor geïnteresseerden te
vinden is.
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AUTO&MOTOR

Even een korte geschiedenisles. De
Mercedes G-Klasse werd rond 1980
geïntroduceerd als militair voertuig.
Later werd de auto geoptimaliseerd
voor de gewone markt. Al meer dan
dertig jaar rijdt de G-Klasse nu rond,
een respectabele leeftijd, waarmee
de G een cult-status heeft verworven
en in het rijtje van de Land Rover
Defender en Jeep Wrangler geplaatst kan worden. Natuurlijk is de
terreinbeul in de loop der jaren sterk
gemodificeerd en verbeterd. Maar
de auto was in 1979 ook al van zeer
goede kwaliteit. Het zou best wel
eens kunnen zijn dat dit de betrouwbaarste auto is die vandaag de dag te
koop is.

Mercedes G55 AMG

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

Er zijn een aantal ‘enge’ auto’s op de markt. Auto’s met veel vermogen
of een behoorlijk prijskaartje. Auto’s waar je extra voorzichtig mee bent,
omdat ze onverwacht uit de hoek kunnen komen. Denk aan een Chevrolet
Camaro, waar de 400 pk’s zo een loopje met je nemen. Of aan een Smart
ForTwo cabrio, die onschuldig lijkt, maar op de snelweg aanvoelt als een
kinderspeelhuisje dat elk moment in elkaar kan zakken en met een kreukelzone van 20 centimeter houd je toch wat meer afstand van de vrachtwagen die voor je rijdt. Een auto die absoluut niet eng is, is de Mercedes
G55 AMG. Daar zitten zoveel veiligheidssystemen op: dat kan niet fout
gaan. Maar als het de hele week voor de geplande rijtest gesneeuwd heeft,
dan vraagt zo’n tank met 507 pk meer concentratie. Met een dikke laag
sneeuw kan dit nog wel eens uit de hand lopen.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Daar zit je dan, met G-specialist Cor
Millenaar en fotograaf Patrick Hesse,
op een donderdagmiddag, tussen
allemaal G-Klasses. Een cabrio ingepakt als cadeau in de ene hoek, een
dikke G500 Lang in de andere hoek,
een pure offroader met gigantische
banden in weer een andere hoek, in
het midden van de showroom een
G XXL limousine en her en der nog
zeker 5 andere varianten. Cor Millenaar vertelt hoe hij zijn bedrijf jaren
geleden heeft opgezet en inmiddels
is uitgegroeid tot dè G-specialist
van Nederland. En sinds kort ook
officieel partner is van MercedesBenz Nederland. Hoe fascinerend het
ondernemersverhaal ook is, Patrick
en ik raken afgeleid als er een dikke
roffel klinkt en er een zwarte auto
voor de ramen voorbij flitst. Er gaat
een garagedeur open en dezelfde roffel klinkt opeens door het hele pand.
Het geluid gaat door merg en been.
Het geluid van een V8, een hele dikke
V8. Dit moet ‘m zijn.
We lopen naar de werkplaats en zien
een G-Klasse van de KLM, die op
het platform van Schiphol ingezet
wordt. Millenaar heeft er maar liefst
11 geleverd aan de luchtvaartmaatschappij. Allemaal gemodificeerd om

hun zware taak op het platform aan
te kunnen. Verderop zien we een kaal
chassis met daarnaast een bijbehorend carrosserie. Achterin staat een
klassieke G die opgelapt wordt om er
nog een paar decennia mee vooruit te
kunnen. Bij de deur staat het monster
op ons te wachten. Een glimmende,
diepzwarte G55 AMG die wij deze
middag mogen lenen van de eigenaar.
Voorzien van 19 inch velgen, zwart
lederen interieur, met alcantara
dakbekleding, achteruitrijdcamera,
telefoon, navigatie en nog veel meer
luxe. De sleutel wordt omgedraaid en
5,5 liter grote V8 met Kompressor
komt tot leven. Een donkere, diepe
roffel doet omstanders opschrikken.
Jazeker, dit was de roffel van zojuist.
Kippenvel.
We rijden de G uit de garage en
draaien de Legmeerdijk op. Al
snel merken we hoe sportief de G
gedempt is. Comfortabel, maar stug,
zoals de ingenieurs van Mercedes’s
huistuner AMG het bedacht hebben.
Alle oneffenheden, hobbels en kuilen
worden merkbaar doorgegeven aan
de inzittenden. Niet storend, maar
één ding staat voorop: dit is geen
directieauto waarbij achterin iemand
rustig zijn krantje kan lezen. Nee,
hier is maar één plek belangrijk: de
bestuurdersstoel. Elk knopje zit op de
juiste plek in het dashboard, kraakjes
en rammeltjes hoor je niet, behalve
het gekraak van het leer. Een paar
straten verderop krijgen we de kans
het gaspedaal in te trappen. Een auto
van 2450 kilo, met drie inzittenden;
normaal een recept voor moeizame
acceleratie. Daar gaat ie dan: een
lege weg, gaspedaal intrappen, de
V8 brult, de kompressor fluit mee en
de rode naald van de snelheidsmeter
is zojuist al de 100 km/u al gepasseerd. Waanzin. Om het rijbewijs niet
kwijt te raken is het uitoefenen van
een lichte druk op het rempedaal
voldoende. In bochten ligt de G als
een blok lees verder op pagina 21

Gek van de G
Vinkevener Aad van Hoven is helemaal gek van de Mercedes-Benz GKlasse. Hij rijdt al ruim 10 jaar zowel zakelijke als pret kilometers met
de G, inmiddels bezit Aad 3 G-Klasses en is voorzitter van de officiële
Mercedes-Benz Terreinwagen Club Nederland. Een ervaringsdeskundige bij uitstek dus.
patrick hesse

“Ik reed altijd uitsluitend snelle
en sportieve auto’s maar op een
bepaald moment had ik dat wel
gezien. Ik wilde graag hoog zitten
en vond de Mercedes G-Klasse
altijd al een klasse bak. Toen heb
ik er een gekocht, een 300 GE met
lange wielbasis, en raakte langzaam
verslaafd. Dit is echt zo een auto
van “your love it or your hate it”,
veel mensen vinden het ronduit het
lelijkste model van Mercedes. Er
zijn mensen die de G een rijdende
bushalte of zeecontainer noemen
met een cw waarde van niks, maar
ik vind hem het einde! Je zit lekker hoog en comfortabel, met een
degelijkheid waar geen andere auto
tegen op kan. Eén van mijn auto´s
heeft al ruim 330.000 km gelopen,
maar de motor is nog helemaal niet
uit elkaar geweest. Op de club zijn
er auto’s waar al zo’n 7 tot 8 ton op
zit,” aldus Aad.

En dan is er nog de natuurlijk habitat, waar deze stoere Duitser (gebouwd in Oostenrijk) helemaal zijn
mannetje staat. “Het begon zo rond
de eeuwwisseling, ik had net mijn
G gekocht en kwam regelmatig bij
het G-Center van Cor Millenaar in
Nes aan de Amstel. Via Cor ben ik
vaker het terrein in gegaan en ik
vond het echt heel gaaf. Het is een
stuk behendigheid en als dan ziet
wat je met zo een auto kan: echt
ongelofelijk. Ik vond het zo leuk dat
ik besloot speciaal voor het terrein
nog een G bij te kopen, een korte
wielbasis. Dit werd een 300GD met
een 5 cilinder dieselmotor. Deze
hebben we bij het G-Center een
bodylift gegeven, op langere veren
gezet en grote wielen gemonteerd
waardoor de grondspeling veel
groter werd. Precies genoeg om
hem ook nog lekker op de openbare weg te laten rijden. Vervolgens

is er dikke Warn lier opgekomen en
was hij klaar voor het grote werk.
Dit ging echt top, helemaal met zijn
sperdifferentieel.” Bij een terreinauto die op losse, dan wel modderige of besneeuwde ondergrond
wordt gebruikt en alleen onder
deze omstandigheden tractiehulp
nodig heeft, is er de mogelijkheid
om het differentieel tijdelijk buiten
werking te stellen, zodat beide
wielen op een as altijd met dezelfde
snelheid draaien. Aad vervolgt
enthousiast: “Inmiddels werden we
met een groepje G rijders steeds

vaker gevraagd om demo- en
instructiedagen te organiseren voor
Mercedes G- en M-Klasse rijders.
Dit was erg leuk want dan gingen
wij met de eigenaren met hun eigen
auto het terrein in en dan wees ik
naar grote heuvel en zei: kijk over
5 minuten staan we daar boven. Je
zag de eigenaar dan vol ongeloof
kijken en dan deed ik er nog een
schepje op door te zeggen: sterker
nog, aan het einde van de dag kun
je dit zelf! Dit waren altijd erg
leuke dagen, we hadden ons inmiddels met een groep rijders verenigd

onder de naam ‘Grand Master’.
Deze club groeide langzaam maar
zeker en bij Mercedes wisten ze inmiddels ook wie we waren. Op een
bepaald moment kwam Mercedes
Benz met het verzoek of we niet
een officiële Mercedes Benz club
wilde worden.”
Dit resulteerde zo’n drie jaar geleden in de MBTCN (Mercedes Benz
Terrein Club Nederland). Een club
die de huisstijl van Mercedes moet
uitstralen, waarbij alle eigenaren

lees verder op pagina 21
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vervolg van pagina 20
op de weg. De auto heeft een hoger
zwaartepunt, dus vanzelfsprekend
helt de auto iets over. Maar geen
zorgen, hij buigt niet verder door en
je kunt het pedaal zonder zorgen
op de grond gedrukt houden. Voor
we het vergeten stoppen we bij een
parkeerplaats voor het maken van
foto’s. We zien een man haasten naar
zijn Porsche Cayenne om vervolgens
hard weg te rijden. Bij het voorbijrijden, kijkend naar de G, zie je hem
angstig denken: Wegwezen, want die
blokhut trekt mijn Porsche er zo uit
bij het stoplicht. Jammer, we waren
de uitdaging graag aangegaan. De G
zit namelijk in een 5,5 seconden op
de 100 km/u. En gaat vervolgens zonder moeite door naar de 210 km/u.
Niet elke Cayenne is daar tegenop
gewassen.

21

een ander jaar en plaatst daar de
carrosserie van een nieuwe G 55
AMG op. Dat scheelt aanzienlijk in de
belasting, want in feite rijd je nu een
klassieker. Je betaalt natuurlijk wel
voor het ombouwen, maar je betaalt
geen BPM, waardoor dit toch toch
zo’n €40.000,- scheelt. En ja, ook de
rijken der aarde zijn slim genoeg om
niet onnodig veel geld naar de staat
door te sluizen.
Cor Millenaar BV
Legmeerdijk 25
1187 NR Amstelveen
Telefoon: 020-4534305
Website: www.cormillenaar.nl

AUTO&MOTOR
Autonieuws
Dienstplicht voor
G-Klasse
Ned. leger

De Mercedes G-Klasse dient al jaren
in legers van diverse landen, waaronder ook Nederland. Alleen al in
2009 heeft Defensie in Nederland
128 nieuwe G280 CDI’s (185pk) in
gebruik genomen, waarvan er nu 63 in
Afghanistan rond rijden. Het wagenpark van Defensie bevat nog vele
andere uitvoeringen van de G-Klasse.
Het Australische leger plaatste recent
een order voor maar liefst 1200
nieuwe G350 CDI’s. Allemaal voorzien
van de sterke 3.0 V6 diesel (224 pk
en 540 Nm koppel). De G-Klasses
worden aangepast aan de wensen van
het leger. Zo krijgen een aantal auto’s
in plaats van 4x4 aandrijving, 6x6
aandrijving.

We komen terug in Bovenkerk en
rijden de G55 de werkplaats binnen.
Het chassis en de carrosserie die we
gescheiden zagen bij vertrek zijn
inmiddels samengevoegd. En dat is
nu de grap van deze specifieke G55
die we hebben gereden. Nieuw kost
een G55 AMG een dikke €200.000,. Dat is schrikken hè? Nu bestaat
er een leuk trucje. Men neme een
oud chassis van een G uit 1982 of

van Mercedes terreinmodellen
(G-Klasse, M-klasse, GLK en GL)
zich kunnen aanmelden bij de club.
“Inmiddels telt de club zo’n 200
leden uit het hele land, een bont en
gepassioneerd gezelschap. Dat zijn
eigenaren van de eerste generatie
G-Klasses (1979) tot de spiksplinternieuwe modellen. Van automonteurs en een dierenarts tot een gerenommeerde advocaat met zeker
1 hartstochtelijke liefde: de Mercedes terreinauto. De club organiseert
3x per jaar een terreindag op een
afgesloten terrein dat de club huurt.
Het is dan mogelijk een beginnersbaan te rijden, maar ook voor het
zware terrein te kiezen.” Ook heeft
de club in samenwerking met het
bedrijf Mecator drie keer per jaar
een toerrit. Een rit over onbegaanbare weggetjes, waar een normale
auto op vastloopt, die je leidt naar
plekken waar je nog nooit geweest
bent. Een leuk uitje voor het hele
gezin. Vooraf ontvang je een roadboek met een route volgens het bolletje/pijltje-systeem, gemaakt door
Mecator (die voor veel autoclubs
in Nederland routes uitstippelt).
De rit is meestal een kleine 100
kilometer lang. “Meestal doen daar
zo’n 20 tot 30 auto’s aan mee. Als
mensen zin hebben kunnen ze 28
februari aanstaande komen kijken

Gereden versie: Mercedes Benz
G55 AMG 5.5 V8 Kompressor
Vermogen: 507 pk
0-100: 5,5 s
Top: 210 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 6,3 /
15,9 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 160.000,00
Alternatieven: Audi Q7 V12 TDI,
Porsche Cayenne, Range Rover
Supercharged

Austr. leger

De G55 heeft eigenlijk één motto:
grote stappen, snel thuis. De G
is bijvoorbeeld voorzien van een
vijftrapsautomaat. Mercedes’ nieuwe
zeventrapsautomaat kan al het
koppel niet aan en gebruikt te korte
versnellingen, waardoor de V8 nooit
echt tot zijn recht zou komen. AMG
zweert dus bij de vijfbak. Ondanks
dat de G55 AMG doorgaat voor een
sportwagen, kun je met deze bruut
ook onbeschoft het terrein induiken,
door een modderpoel waden, boomstammen verplaatsen, een paardentrailer meezeulen, maar ook op stand
voorrijden bij het Amstel Hotel voor
een high-tea.

vervolg van pagina 20

Mercedes G55 AMG

Suzuki Splash nog
aantrekkelijker
Suzuki heeft de Splash nog aantrekkelijker gemaakt. De prijslijst begint
voortaan reeds bij € 9.299,-.
De compacte Suzuki Splash biedt een
aantal praktische zaken, zoals een
hoge zitpositie, goed zicht rondom, een
gemakkelijke in- en uitstap en een
zeer ruim en variabel interieur. Hij is
leverbaar met een schone en zuinige
1.0 of 1.2 benzinemotor en in diverse
uitvoeringsniveaus. Ook een automatische versnellingsbak behoort tot de
mogelijkheden. Dat alles maakt de
Splash voor vele gezinssamenstellingen en leeftijdsgroepen een interessante optie. Mede door wijzigende
belastingwetgeving, heeft Suzuki de
prijzen van de Splash onlangs fors
naar beneden kunnen bijstellen.
Afhankelijk van de uitvoering, kan het
prijsvoordeel daarbij oplopen tot liefst
€ 1.100,-! De Splash is per direct
leverbaar vanaf slechts € 9.299,- incl.
BTW en BPM.

Orange Trophy

Liz de Jong (23) en Laura Bos (24) uit Amsterdam, rijden komende zomer
dwars door Afrika naar het WK in Zuid Afrika. De meiden vertrekken 3 april
vanaf het Stadionplein in Amsterdam met hun knaloranje Mercedes 290 GD, gesponsord en geprepareerd door Cor Millenaar, om zo’n 20.000 km in 70 dagen
af te leggen. De Mercedes maakt deel uit van een colonne oranje voertuigen die
onder de noemer Orange Trophy naar Zuid-Afrika afreizen.Volg de avonturen
van Liz, Laura en 50 andere avonturiers op www.orangetrophy.nl.

in Spaarnwoude, waar wij weer
terreindag houden. Ze kunnen dan
kennismaken met de Mercedes
terreinwagen en het terreinrijden.”
De club is ook online zeer actief en
ververst regelmatig de website
www.mbtcn.nl met foto’s en nieuwsberichten.

Orange Trophy
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Regio Agenda
Film

Valentine’s Day

Evenement

Beurs

13 februari tot en met
21 februari
Rai Amsterdam
Laat je inspireren, verrassen,
verwennen en
entertainen. Wat
kun je allemaal
verwachten?
Een wereldse
Huishoudbeurs 2010! Want de Nederlandse vrouw is werelds en haar
wereld is ‘BONT’! Hoe ‘BONT’? Van
boerenbont tot Javaanse teakhouten
meubelen, van Zumba op de sportschool en Shiatsu tijdens de pauze en
van een begonia naast een olijfboom.
Tijdens de Huishoudbeurs 2010
organiseert Women Inc talkshows op
de beursvloer, de Taskforce DeeltijdPlus daagt bezoeksters van de
Huishoudbeurs 2010 uit om stil te
staan bij hun ideale werkweek en in
het Deeltijdcafé kunnen vrouwen (en
mannen!) met elkaar in gesprek over
de combinatie kinderen en werk.

17:00 uur.
KNA Muziekgebouw
Uithoorn

Huishoudbeurs &
Spirituele Beurs
Negen maanden beurs Zondag 14 februari van 11:00 tot

Vanaf donderdag 11 februari in
de bioscoop
Romantische komedie van de
maker van Pretty Woman, waarin
verschillende koppels in Los Angeles gevolgd worden. Iedereen beleeft op zijn of haar eigen manier
liefde en vriendschap gedurende de
meest liefdevolle dag van het jaar:
Valentijnsdag.
Voor ‘Valentine’s Day’ is een enorm
blik met sterren opengetrokken.
Julia Roberts, Jessica Alba, Anne
Hathaway, Patrick ‘McDreamy’
Dempsey, Jamie Foxx, Shirley Maclaine en Ashton Kutcher zijn onder
meer in de film te zien

Negenmaandenbeurs
Ook dit jaar
vindt tijdens de
Huishoudbeurs de
Negenmaandenbeurs plaats: van
17 tot en met 21 februari 2010. Met
de entreekaart voor de Huishoudbeurs heb je op dezelfde dag ook
toegang tot de Negenmaandenbeurs.

www.valentinesdaymovie.com.

www.huishoudbeurs.nl.

Voor iedereen die geinteresseerd
is in spiritualiteit met een ‘krappe
beurs’. Op de beurs zullen vele
verschillende items te beleven zijn
zoals, kaartleggingen, aura’s lezen,
runenstenen, helderziende waarnemingen, cristal healings, astrologie,
handlezen en ga zo maar door. Wij
hebben afspraken gemaakt met de
standhouders om voor de consulten
maximaal €5,- te vragen. Normaal
is dat €12,- of €15,-. Dat betekend
voor u dat u deze dag eens lekker
kunt ‘shoppen’ in uw spirituele
wereld. U bent van harte welkom

www.spiritueelcentrumcaritas.nl.

Stand-up comedie

Anuar

Zaterdag 13 februari
Cultureel Café Bacchus
Aalsmeer
Nadat Anuar voor de eerste keer
op een podium had gestaan, wist
hij het zeker ‘dit is wat ik wil’.
Een veelbelovende carrière is het
logische gevolg, want Anuar is zeer
succesvol op het podium. In 2004
won hij de Cameretten juryprijs
en sindsdien is dit multitalent
niet meer weg te denken van de

televisie en in de theaters. Hij
wordt geprezen om zijn scherpe
stand-up-act, improvisatietalent,
podiumbeheersing, eigen manier
van spelen en grappen. De act is
voorbereid, maar het lijkt alsof
Anuar het terplekke bedenkt en
voor het eerst vertelt. Verwacht
geen diepgang, politieke kwesties
of wereldverbeterende filosofie.
Hij wilt laten zien wie hij is met de
daarbij horende interactie. Want
comedy is in zijn ogen geven en
nemen. De onderwerpen die aangesneden worden, zijn rechtstreeks
uit het leven gegrepen. Een pure
Stand-up Comedian dus.
Zijn eerste theaterprogramma ‘Ik
ben…’ werd enthousiast ontvangen.
Kreten als “Spannende, ongepolijste en rauwe stand-up“ en “Enerverend en avontuurlijk theater”
waren niet van de lucht. Door de
NPS uitgezonden op televisie en de
DVD ligt inmiddels in de winkels.
Als comedian was hij te zien bij
televisieprogramma’s als ‘The Comedy Factory’, ‘Raymann is Laat’,
‘Comedy Casino’ (Canvas Belgie)
en als presentator bij ‘Planet Holland’. Verder was hij live te zien
op alle gerenommeerde festivals.
Zijn internationale talent heeft hij
kunnen vertonen in Aruba, Bonaire,
Curacao, Belgie, Suriname, Dubai
en Qatar.
Kom kijken naar deze brutale, ondeugende maar vooral charmante
comedian die contact zoekt met u!

www.cultureelcafebacchus.nl.

Musical

Chicago
Vrijdag 12 februari 20.00 uur
Zaterdag 13 februari 20.00 uur
Zondag 14 februari 15.00 uur
Schouwburg Amstelveen
Chicago is één van de succesvolste
musicals aller tijden en speelde
twee jaar lang met veel succes in
Utrecht. De show is sinds 1996
onafgebroken te zien geweest op
Broadway en West End, oogstte
zes Tony Awards en de filmversie
uit 2002 was goed voor evenveel
Oscars.
Chicago is een eigenzinnige,
tijdloze musical in de dansstijl van
Bob Fosse met een klasse en sexy
uitstraling. Het verhaal gaat over
twee vrouwen in een wereld achter
tralies: Roxie Hart en Velma
Kelly. Zij zijn wegens moord in
de gevangenis beland en strijden
ieder afzonderlijk en meedogenloos
voor hun vrijheid. Op de meest
uiteenlopende manieren proberen
zij de aandacht van de media en de
gehaaide advocaat Billy Flynn te
trekken. Een spel waarin macht,
showbizz en passie de inzet is.
Wereldberoemd zijn de songs ‘All
That Jazz’ en ‘Cell Block Tango’.
Met vijftienkoppig
live orkest.
Pagina 1/63
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357691248
Met Mariska
van Kolck, Thom Hof129487536
fman,6
Joke
de
Kruijf, Doris Baaten
84523197
en Peter
Lusse
465318729
973264815
812759364
www.chicagodemusical.nl.
731846952
296175483
548932671
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande Zweedse
puzzels. De juiste
antwoorden publiceren we in de volgende editie.
puzzel
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Zweedse puzzel week 6

__!_!_!__K
≥≥*≥*≥*≥≥*
* * *
*
LX________
**********
_Z________
≥**≥*≥*≥≥*
** * *
*
b__X_C_XX_
****≥*****
**** *****
___Z___Z__
≥*≥***≥**≥
* *** **
_Z___Z___X
≥***≥*****
*** *****
___Z______
≥*≥***≥*≥*
* *** * *
L____ZX_C_
****≥**≥**
**** ** **
___Z__Z___
≥*≥**≥****
* ** ****
L____Z__Z_
****≥**≥**
**** ** **
medaille

Waalse
stad

voegwoord

soort
röntgenfoto

Eur. voetbalbond

blad
papier

spijkeren

groot
aantal

4
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etage

hartige
hap

insecteneter

voormiddag

Bonaire.

voedsel

5

2

6

insecteneter

overeen- et cetera
komst

voorbeeld

INSP;FARCE;KRIS
BOERS;BOA;VUIST
papegaai
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
bar CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
IRIS;WOONPLAATS
L;T;MIE;OOI;M;T
vruchten- ;D;PLENS;REM;L;
boom
drank BETON;DAS;GEMOK
1
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL
machinepistool

in het
jaar

doctor

kapitein
(inf.)

Pagina 4

EVASIEF;HERBERG
graan
UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
ARR;UITHAAL;CIA
T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
MAKI;PROOI;GRIT
3;V;LORI;PENS;M;
SEMI;OFFER;KROP
dat wil PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
zeggenOTT;IONISCH;ABS
NALENTE;LOOPTYD
NAAM;TRIER;ETNA
ENTSTOF;GEKLAAG
Purperrood.

Pagina 5

OOGAS;HKH;EISER
HARS;LAPSE;PECH
ENE;MICROBE;TEE
ADULT;ZAT;SERRE te weten
zoon
HOTDOG;I;ALLURE
ARIA;HIAAT;POEL
O;R;GLASMAT;D;K
GELAP;ERA;LEMMA
;S;PRO;SFEER;E;
Breng de
letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerdeEMIR;OTTER;PILS
;ALOE;MAT;CLOU;
R;A;ING;MRS;G;L
EN;NUL;L;TAO;KI
ONGEVOELIG;BEHA
vakjes van
de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
RUNDVEE;WINTERS
GNOME;SAX;KEVER
GA;WEG;K;POT;AM
GORS;INBEELDING
;ABEL;NEO;NEVA;
E;A;MEI;RVA;T;O
PLAG;VENDU;RYKE
;E;HARPY;ARK;Z;
1
2
3
4
5
6
E;D;GESLEEP;F;T
VIOOL;PST;ELZEN
SATIRE;E;FOETUS
AKTE;GEZET;OISE
TRA;OLIEKAN;ARE
LETSE;REI;HOEDE
OKSEL;ARA;DELER
SLOT;EDELE;FRET

^^^^^^

Schatzoeker.
© denksport
puzzelbladen
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GEBOUW;O;PATHOS
AREN;RONDO;SAUL
MIMOSA;A;RWANDA

Woningeigenaar.

Oplossingen

P

539842167
461579328
827316954
196425873
375198642
248763519
613284795
754931286
982657431
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
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Sudoku
week 6
Sudoku

85
8
2
37129634
]]]]]]]]]
_________
264573918
3 9 8 5 44 3 2 9 1 8 5 7 6
]]]]]]]]]
_________
178635492
6
4
1
86247381
59
]]]]]]]]]
_________
683491725
9
5
721356849
]]]]]]]]]
_________
945782163
7 7
4 1 5
Pagina
]]]]]]]]]
_________
RAADSEL;BOOSTER
E;DI;ROBOT;UE;A
Pagina
4
1 3
7 4 2
9
KIEN;GRIET;DIEP
]]]]]]]]]
_________
SERGE;ISM;GALOP
47389561
T;;ONG;T;GEN;;O
2 6
52
OKT;GEPREEK;DHR
358126794
]]]]]]]]]
_________
KWAK;MOORD;FIAT
61457238
7 ;EROVER;MEUBEL;
6 1 3
9 89
ETON;RISEE;IETS
439678152
]]]]]]]]]
_________
TST;UKELELE;TEE
E;;FIT;I;DIV;;N
85243976
NIHIL;BEO;KENIA
3
6 71
]]]]]]]]]
_________
726915483
TREE;BAROK;RAAT

P

513762849
672894315
894531627
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UITTRAP;MELKMAN
I;IRIS;R;NERO;A
TREEFT;U;GEISHA
GANS;ERNST;SKAI
ARE;KRONKEL;ONS
VERVE;LEI;ETUDE
E;;UIL;R;ODE;;L
;GEISER;KOEKJE;
A;;SLA;K;MRS;;P
BASTA;EAU;ETTER
OLE;GAGARIN;OZO
NORM;MOLEN;PIET
NEVADA;T;TAILLE
E;ETON;E;RAPE;G
ENTENTE;DONATIE

827341956
614958327
395762418
462817539
783295164
951436872
236584791
578129643
149673285
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J;ET;RATIO;EA;O

ERTSRYK;TUINDER
© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
Lekkers.

Oplossing puzzels week 5

Terugplaatsing.

Pagina 6

Pagina 9

NERTS;LAB;KRANS
ALE;TRAPEZE;LEA
DICTEE;P;WELKOM

ZEEKRAB;SPIEGEL
E;ER;COUPE;PA;O
ETNA;TENEN;IGLO
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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: Consultant klantrelaties
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Vakcoach Stek4Kids Abcoude (maandag en
dinsdag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Website Coördinator (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Engineer technische automatisering
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste/ adm. medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medew. inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Agf Afdelingschef / medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam

Functie: Administratief medewerker (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude

Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkplaatsreceptionist bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24 uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht

Functie: Voorman sloper
Organisatie: WGN Interieur- en vloerverwijdering BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedieningsmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Account Manager A-side media
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: werkvoorbereider bouw
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn

Functie: Pedagogisch Medewerker met passie voor
koken
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Stagiaire MBO Detailhandel Marsman Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom

Functie: Schoonmaakmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht
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Een impr
essie...
1e prijs

Sophie Jurrjens wint
VLC Talentenjacht 2010
Vorige week vrijdag vond op het Veenlanden College in
Mijdrecht de finale van de 26e Talentenjacht plaats. Ook
dit jaar was er weer veel talent en variatie in de 23 optredens. De aula van de school zat weer propvol, de sfeer was
geweldig en het niveau van de deelnemers oversteeg dat
van vorig jaar. Midpoint FM heeft deze avond live verslagen
op de radio gemaakt vanuit het VLC met achtergrondinformatie en interviews backstage.

2e prijs

De winnares, Sophie Jurrjens, kreeg van Ronald Meijer,
kantoordirecteur De Ronde Venen van Rabobank Rijn en
Veenstromen, een finaleticket aangeboden voor het Rabo
Talentenpodium tijdens het AJOC Festival.

js

ri
3e p

Originaliteitsprijs

Originaliteitsprijs
Nienke, Robin, Tessa, Ingmar, Helen, Marleen, Shannan,
Steven, Sayf en Iris beten de spits af met het nummer “Good
morning Baltimore” van Hairspray. Jill Fontijn en Annabel
Egbers volgden met “Heaven”.”Just dance” van Timon,
Angelica en Hannah was zeer mooi en kreeg na afloop terecht
de originaliteitsprijs van de jury. Na een duizelingwekkend
turnoptreden van Kim Ultee genaamd “Turning spirit” was
het publiek wel opgewarmd voor de resterende 18 optredens.
Optredens die overigens aan elkaar werden geregen door “MC
–vette shit-Robbie ” en Tiffany Golightly. Luna, Tessa en Tanja
vervolgden met hun live vertolking van het nummer “Use
somebody”. Het dansnummer van Faya Rhythm genaamd
“everybody clap” van Ilse, Kirsten, Marleen, Manon en Jolien
werd opgevolgd door “Broken strings” van Frozen Flames,
gebracht door Eva, Lisa, Tybe, Reinier, Joel en Buiske. Vervolgens trad Charon van Hoof op en vertolkte het nummer “Part
of your world” van Jodi Benson. “This is it” werd gebracht
door Iris Klinkhamer, Hannah Pauw en Demi Aarsman. Vlak
voor de pauze nog tijd voor een tweetal optredens van zeer
hoog niveau!
Nummers van hoog niveau
Joel Knightly zong en Quincy Deira begeleidde op vleugel het
door henzelf geschreven nummer “Everything” , kippenvel,
mooi, prima gedaan en jammer dat hier geen prijs voor gegeven werd. Tenslotte speelde en zong Zoe Visser “Ik ben hem
kwijt”, het leverde haar uiteindelijk een welverdiende derde
plaats op.

Stimuleringsprijs

De uitslag:
1e prijs:
Sophie Jurrjens, vleugel met zang
2e prijs:
Quincy & Deli, dansact
3e prijs:
Zoë Visser, piano met zang
Stimuleringsprijs:
David van Rijn (Drumsolo)
Originaliteitsprijs:
Timon, Angelica & Hannah, zang + dans
De foto’s staan in het fotoalbum op
0297-online.nl

Wisselbeker voor “Little Joy” van Sophie Jurrjens
Kelly, Florine, Swetta, Mariska en Sanne toverden met elkaar
een acrogym nummer op de mat waar het publiek razend
enthousiast over was. Wiske Kamminga zong vervolgens het
nummer “Michel” van Anouk en werd begeleid door gitarist
Luc Reichgelt. “Drums only” van David van Rijn kreeg de
handen van het publiek op elkaar, een fantastische drum solo
van deze tweede klas leerling. “Little Joy” van Sophie Jurrjens werd het klapstuk van de avond. Op vleugel begeleidde
ze zichzelf en zong de sterren van de hemel, dit zeer moeilijke
nummer bezorgde haar de eerste prijs en wisselbeker. Jasmin
en Eva vertolkten hierna ‘Hot ‘n cold’ en Luc, Famke, Wiske,
Sjoerd en Artymo traden als band op met het hippienummer
“All summer long”. Girls of Grace Nadine, Alexandra, lindsay,
Demi, Hannah, Iris, Lincy en Stephanie dansten vervolgens
hun nummer “Out of Grace”. Marleen de Lange werd begeleid
op gitaar door Remco de Jonge met het nummer van Stevie
Ann “One year of love”. Op vleugel werd Buiske Boone begeleid door Laura Helgering, ze vertolkten het nummer “Drops
of Jupiter”. Deli Donselaar en Quincy Sedney hadden samen
een dansnummer gemaakt van hiphop en klassieke dans. “I
know you want love celebration” werd door hen op een bijzonder stijlvolle manier gedanst. Het nummer kreeg de tweede
plaats van de jury. Het nummer van de zanger Sting “Fields of
gold”, werd tot slot door Daphne Jansen en Femke Kamminga
zeer gevoelig en mooi gebracht, wederom kippenvel bij het
enthousiaste publiek. Wat jammer toch dat de jury niet meer
prijzen kan uitreiken op deze kwaliteitsrijke talentenjacht

De organisatie, in handen van Linda van
den Aardweg, Judith van Eyk, Roos de
Lange en Remco Tieman, had prima werk
geleverd en een crème de la crème aan
artiesten geselecteerd. De techniek was
dit jaar in handen van Frank en Kees Tulp,
Pepijn van den Berkhof, Johan van der
Meer, Johny van Ommeren, Jorn Bagijn,
Niels Kroon, Rick de Groot, Rick de Jong,
Matthijs Versteeg, Roan van Scheppingen
en Kathelijne van der Woude. Met dank
aan Midpoint FM!
foto’s peter bakker

