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

Agenda Kort

VOOR HET
GROENE HART FESTIVAL 2011!

KIJK OP PAGINA 11
WWW.GROENEHARTFESTIVAL.NL

AJOC Festival strikt Racoon, AIain Clark en Waylon
Het AJOC Festival heeft Racoon, Alain Clark en Waylon gestrikt voor zaterdag 11 juni, en het belooft ook dit jaar weer een
groot feest te worden! Alain Clark trapt de avond af en zal met zijn krachtige soulstem de bezoekers van het AJOC Festival
laten meezingen met nummers als “This ain't gonna work”, “Father and friend” en ‘Blow Me Away”. Natuurlijk ontbreekt
zijn nieuwe single ‘Foxy Lady’ van de soundtrack van de film Gooische Vrouwen niet. De Zeeuwse band Racoon komt met een
geslaagde combinatie van nieuwe nummers en oude hits. “Love you more”, “Happy family” en “Laugh about it” zullen deze
avond zeker van het podium knallen! Waylon sluit de zaterdagavond af met een mix van rock & soul. Deze Motown-artiest
scoorde in binnen- en buitenland met zijn succesnummers “Wicked way”, “Hey!” en “Happy song”.
Op vrijdag 10 juni komen de hoogtepunten uit de jaren 90’ aan bod. Op zondag 12 juni wordt er in Volendamse stijl gefeest
en maandag 13 juni is een hele dag vol spektakel voor jong en oud. Kortom, voor ieder wat wils op het AJOC Festival! De
kaartverkoop start op zaterdag 16 april. Kijk voor een compleet programmaoverzicht op www.AJOC.nl.
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Dakar Truck bezoekt Jumbo Vinkeveen

U!
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Koffieconcerten
met lunch
in restaurant Kameryck

20 maart - 17 april
en 29 mei

ACTIE 4=3*
4e persoon gratis
toegang op 20 maart

* Telefonisch reserveren als u gebruik
maakt van de actie 4=3

Voor boekingen en informatie:
www.kameryckklassiek.nl
Locatie:
Oortjespad 3 • 3471 HD Kamerik
(0348) 400 771

!

Liefhebbers van de Dakar Rally
kunnen morgen, zaterdag 12 maart,
tussen 9.00 uur en 09.45 uur hun
hart ophalen bij de Jumbo in Vinkeveen aan de Plevierenlaan. Op die
dag staat een echte Dakar racetruck op het parkeerterrein bij de
winkel. Met deze wagen heeft het
team van Frits van Eerd (algemeen
directeur van Jumbo Supermarkten)
in januari meegedaan aan de Dakar
Rally 2011. Het team behaalde de
17e plaats in het truck klassement
tijdens deze zware race in ZuidAmerika.
De truck is nog helemaal in vol
‘woestijn-ornaat’, compleet met
deuken en krassen en bedekt met het
Argentijnse zand ‘fes-fes’. Belangstellenden kunnen de truck aan een
uitgebreide inspectie onderwerpen.
Ook kunnen foto’s van de vrachtwagen worden gemaakt.
De coureurs kunnen er niet bij zijn,
maar er worden wel fotokaarten met

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

hun handtekeningen uitgedeeld aan
de liefhebbers.
Jumbo Supermarkten is de afgelopen jaren zeer snel uitgebreid. Het
familiebedrijf is uitgegroeid tot één
van de meest gewaardeerde supermarktketens van Nederland. In 2010
is Jumbo uitgeroepen tot Beste winkelketen in de categorie Supermarkten. Daarnaast is Jumbo de winnaar

van een grootschalig onderzoek van
het Tros-televisieprogramma Radar
naar de kwaliteit van supermarkten.
Ook toonde een onderzoek van de
consumentenbond aan dat Jumbo de
goedkoopste landelijke supermarkt is.
Door de overname van Super de Boer
zet Jumbo Supermarkten de groei
van de afgelopen jaren in versneld
tempo door.

•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Dichtbij
& betrokken
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Maart 2011
Rabobank Rijn en Veenstromen

BankBattle 2011
In een race tegen de klok gaan voor het derde achtereenvolgende jaar basisscholen uit onze
regio de strijd met elkaar aan op het gebied van kennis en computervaardigheden. Het succesvol
afronden van BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Kraken van de kluis
Op maandag 11 april 2011 starten om 9:30 de 29 deelnemende klassen van 23 verschillende
scholen met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze vragen
hebben betrekking op o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer 1,5 uur hard werken in een oplossing die moet worden
ingevoerd in de digitale BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste correct heeft weten in
te voeren is de winnaar. De 29 klassen zijn verdeeld over vier cluster en dit levert uiteindelijk vier
winnende klassen op.
Met BankBattle naar RIO
Dit jaar gaan de vier winnende klassen op woensdag 20 april
naar de nieuwste animatiefilm RIO in Annex Cinema in
Woerden. De leerlingen en begeleiding worden per bus
naar de bioscoop vervoerd, waar ze feestelijk worden
onthaald. De film draait van 10:30 tot ongeveer 12:00.
Tijdens de pauze krijgt iedereen wat fris en popcorn en na de
voorstelling zetten we iedereen weer bij school af.

Gwenn Abby-Scot van
Rijn Ukkie van de maand
februari
Uit de vele inzendingen is de volgende
winnaar gekozen:
Gwenn Abby-Scot van Rijn uit Mijdrecht.
Gwenn is geboren op 21 januari 2011
Met het insturen van de foto ontvangen de
ouders de ingestuurde foto op canvasdoek.
Daarnaast krijgen de ouders van Gwenn een
waardecheque van Karamba uit Mijdrecht.

Ook kans maken? Open een Rabo
RegenboogRekening en stuur de foto op
naar babyfoto@rv.rabobank.nl.

Ook meedoen?
Kijk op www.bankbattle.nl voor meer informatie en houdt de website
www.rv.rabobank.nl in de gaten voor het aanmelden van BankBattle editie 2012.

Nu inschrijven voor de Herman Wijffels Innovatieprijs
Voor het 10e jaar zal Rabobank de Herman Wijffels innovatieprijzen uitreiken. Tot 1 april 2011 kan
iedereen met een goed idee zich inschrijven. Voorwaarde is dat het gaat om een innovatief product en/of dienst die bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Heeft u een goed idee? Meld u dan aan via www.rabobank.nl/innovatieprijs. Daar
vindt u ook meer informatie en de criteria.

MKB
Verzekeringsexpert 2010-2011
‘Denk vanuit de klant en
geef hem advies waar hij
wat aan heeft’
De eretitel MKB Verzekeringsexpert 2010-2011,
eeuwige roem, een iPad, een certificaat,
bloemen en taart. Dat waren de prijzen voor
Franklin Lek, adviseur verzekeren bij Rabobank
Rijn en Veenstromen, en winnaar van de
Nationale-Nederlanden Game 2010-2011.
Op dinsdag 1 maart ontving hij de prijzen uit
handen van Marije Wolsink, Directeur Marketing
Zakelijk van Nationale-Nederlanden.

Ledenmagazine Dichterbij
Ieder kwartaal ontvangen leden van Rabobank
Rijn en Veenstromen het gratis ledenmagazine
'Dichterbij'. Dichterbij staat vol met landelijk,
maar vooral ook met lokaal nieuws. Denk aan
interviews met lokale ondernemers en
inwoners uit ons werkgebied en informatie
over onze producten. Als coöperatieve bank
zijn leden voor ons heel belangrijk. Wij bieden
onze leden naast informatie daarom ook graag
voordeel in de vorm van ledenaanbiedingen.
Vorige week is de eerste editie van 2011
verschenen. U leest daarin meer over de
Stichting Jongeren Actief in Mijdrecht, De
Beursvloer die op 19 mei plaatsvindt en een
artikel over Rabo Toekomstsparen. Verder biedt
het Golfpark Wilnis een golfclinic met korting
aan en leden kunnen zich inschrijven voor een
rondvaart vanaf Zorgboerderij Amstelkade in
Wilnis.

Ben u klant van onze bank en wilt u dit
ledenmagazine ieder kwartaal
ontvangen? Word dan lid.
Meer informatie vindt u op www.v.rabobank.nl onder ‘lidmaatschap’.

De NN Game is een allround en online
kennisgame over de verzekeringsmarkt, die zich
richt op alle verzekeringsadviseurs met brede
kennis van en ervaring met verzekeringen.
De afgelopen jaren heeft het spel een enorme
vlucht genomen. Was het eerst gericht op
inkomen, inmiddels is het spel uitgebreid met
vragen over pensioen en schade.
Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op het
kantoor van Rabobank Rijn en Veenstromen in
Woerden werd Franklin Lek toegesproken door
Marije Wolsink: ‘De NN Game is een leuk spel
waar veel verzekeringsadviseurs aan mee
willen doen. Het is dit jaar een spannende game
geweest, omdat er ruim 600 deelnemers waren.
Franklin bleek over de nodige parate kennis en
snelheid te beschikken. Hij belandde al snel in de
top 20.’

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingstehuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Postbus 2035, 3440 DA Woerden
Telefoonnummer (0348) 42 70 00

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Wisselend
weekendweer
Dit weekend hebben we een zuidelijke stroming.
Dat komt door een hogedrukgebied boven Europa en een
serie lagedrukgebieden boven de
noordelijke Noordzee en de Britse
eilanden. Dat geeft bij ons een
wisselend weertype, voor zaterdag
is dat wolken en zon en zondag
kan er een buitje bij zitten.
De temperaturen kunnen dan
oplopen naar de 12 graden en dat
bij een matige wind.
Zaterdag is het licht bewolkt met
aardig wat ruimte voor de zon, de
temperatuur zal overdag zo rond
de 11 graden zijn en in de nacht
ligt de temperatuur rond de 5 graden. De wind zal matig zijn en uit
zuidelijke richting gaan komen.
Zondag is er meer bewolking,
waar de zon soms door heen komt,
plaatselijk kan er een buitje over
ons heen komen met (mot)regen.
De wind zal ook dan matig zijn en
uit zuidelijke richting komen, de
temperatuur zal overdag naar de
12 graden gaan en in de nacht lig
de temperatuur rond de 6 graden.
Maandag is er vrij veel bewolking, de temperatuur zal overdag
zo rond de 11 graden liggen. De
dagen daarna zien er ook qua
temperatuur lenteachtig uit. Pas
na woensdag komt er meer verandering in het weer.
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Inwoners kunnen meedenken en reageren

College presenteert concept-beleidsplan
Eén van de belangrijkste doelen die het college van B&W de komende periode nastreeft, is de vorming
van een vitale Groene Hartgemeente met een gezonde financiële positie en levendige kernen. Dat blijkt uit
het concept-beleidsplan dat dinsdag jl. door het college is vastgesteld en dat donderdagochtend is gepresenteerd. In dit concept-beleidsplan staat welke doelen het college tot 2014 wil bereiken en welke acties
worden ondernomen om die doelen te realiseren. Voordat er een definitieve versie van het beleidsplan wordt
gemaakt, wil het college graag horen wat gemeenteraad, inwoners en organisaties van het concept-beleidsplan vinden.
Het concept-beleidsplan bevat tien
hoofdstukken over de visie van het
college op onderwerpen als veiligheid, verkeer, onderwijs, sociale
zaken en ruimtelijke ordening. Per
hoofdstuk geeft het college de
belangrijke doelen aan en welke
acties worden ondernomen om die
doelen te bereiken. Als kerntaak ziet
het college het leefbaar houden van
de gemeente door te zorgen voor
een schone en veilige omgeving waar
kwetsbaren worden beschermd. Het
college wil nadrukkelijk samen met
inwoners, ondernemers en organisaties de verantwoordelijkheid delen
om te zorgen voor vitale kernen door
de samenhang in de kernen te stimuleren en initiatieven te ondersteunen.
Hoogste prioriteit
De Ronde Venen wordt getroffen
door economische tegenwind, de gemeentelijke begroting sluit niet en de
reserves nemen af. Het college geeft
daarom de hoogste prioriteit aan het
weer gezond maken van de financiën. Realiteitszin over de financiën
betekent dat de gemeente niet meer
alles op zich kan nemen. Het college
wil daarom inwoners, ondernemers
en organisaties nadrukkelijk gaan
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het college vraagt van
hen een actievere houding en een
participerende of risicodragende rol
op te pakken in de samenleving. Het
complete concept-beleidsplan is te
vinden op de gemeentelijke website

www.derondevenen.nl

Denk mee en reageer
Aanstaande woensdag 16 maart
presenteert het college het conceptbeleidsplan aan de gemeenteraad.
Tijdens deze bijeenkomst worden
raadsleden uitgenodigd hun eerste
reactie te geven. Maar het college
wil ook graag van inwoners horen
wat zij van het concept vinden dat nu
voorligt. Vindt u het een goed plan
of ontbreken er juist zaken? Zo ja,
welke doelen en acties moeten dan in
het plan opgenomen worden?
Om inwoners de mogelijkheid te
geven te reageren op het conceptbeleidsplan, belegt het college
komende weken in alle kernen van de
gemeente een avond die in het teken
staat van het concept-beleidsplan.
Tijdens de avonden geven de burgemeester en de wethouders een korte
toelichting op het plan om vervolgens
te horen wat inwoners ervan vinden.
Inwoners worden daarom van harte
uitgenodigd een van de avonden
te bezoeken. Alle bijeenkomsten
beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.45 uur. Ze vinden plaats
op de volgende data en locaties:

22 maart Amstelhoek (Ons Streven)
23 maart Abcoude 			
(Piet Mondriaangebouw)
25 maart De Hoef (Springbok)
29 maart Waverveen (Poldertrots)
30 maart Baambrugge (De Vijf Bogen)
5 april Mijdrecht (Gemeentehuis)
6 april Vinkeveen (De Boei)
7 april Wilnis (De Willisstee)

Naast het bezoeken van een bijeenkomst, kunnen inwoners ook reageren via de website van de gemeente:
www.derondevenen.nl.
Op de website is een forum geopend
waar inwoners hun reactie op het
concept-beleidsplan kunnen geven.
Inwoners wordt verzocht hun reactie
voor 15 april via de website in te
dienen. Het schriftelijk indienen van
een reactie kan ook:
Gemeente De Ronde Venen
Reactie concept-beleidsplan
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht.
Het college neemt alle ingediende
reacties serieus. In een aparte Nota
van Antwoord, die tegelijkertijd met
het definitieve beleidsplan aan de
gemeenteraad wordt aangeboden, zal
staan welke reacties zijn binnengekomen, wat ermee gebeurt en waarom
het wel of niet in het definitieve
beleidsplan is opgenomen. Indieners
van een reactie krijgen deze nota na
vaststelling door het college in mei
toegestuurd.
De gemeenteraad zal het definitieve
beleidsplan en de Nota van Antwoord
behandelen in zijn
vergadering van 30 juni.

Landelijke opschoondag in Westerheul, Vinkeveen
Zaterdag 12 maart is de Landelijke Opschoondag. Een groot aantal gemeenten organiseert acties om zwerfafval op
te ruimen. In De Ronde Venen steken vrijwilligers in de wijk Westerheul in Vinkeveen hun handen uit de mouwen.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 12 maart 2011
• Landelijke opschoondag Westerheul
Vinkeveen
• Flamenquito Eric Vaarzon Morel en
Oene van Geel, Theater Piet Mondriaan,
Abcoude
• Open Dag, Karin van Dierendonck,
Mijdrecht
• Sterrenkijkdagen, OBS Willespoort, Wilnis

Zondag 13 maart 2011
• Ontmoeting, 40-dagenproject voor
kinderen, RK Kerk, Mijdrecht/Wilnis
• Tourtocht TCC De Merel, verzamelen bij
Café de Schans, Vinkeveen
• Open Dag, Roekz, Vinkeveen
• Sterrenkijkdagen, OBS Willespoort, Wilnis

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

Stichting Wijkcomité Westerheul
doet al jaren mee aan de Landelijke
Opschoondag. Vorig jaar kregen zij
daarbij hulp van zo’n zeventig mensen.
Ook dit jaar wil het wijkcomité samen
met inwoners en groepen van de
scouting een deel van Westerheul ontdoen van zwerfvuil. Het verzamelpunt
voor de actie is het speelveld aan de
Loopveltweg. Vrijwilligers kunnen zich

daar melden om mee te helpen.
Om 10.30 uur geeft wethouder
Kees Schouten het startsein voor de
opruimactie, waarna de vrijwilligers
met prikkers, zakken en containers de
wijk intrekken. De gemeente levert
de benodigde materialen. Muziekvereniging Triviant zorgt voor muzikale
ondersteuning. Om 12.00 uur wordt de
actie op het speelveld afgesloten. Alle

deelnemers krijgen daar een attentie
namens de gemeente en het wijkcomité. In het gemeentelijk beleid hecht de
gemeente eraan dat bewoners samen
met gemeente en andere partijen de
verantwoordelijkheid nemen voor het
verbeteren van de leefbaarheid in eigen straat, buurt en wijk. De bewoners
van Westerheul geven daar op deze
manier een goede invulling aan.
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Luistervink
Houd je waffel
Mijn ega werkt in wat ik nog wel
eens Smartie-winkel wil noemen; ik vind dat medicijnen op
smarties lijken en wil daar wat
luchtiger tegenaan kijken. Toch is
niets minder waar: het gaat hier
om ‘serious business’. De man of
vrouw die je in de apotheek helpt
bij het krijgen van deze medicijnen, weet vaak maar al te goed
waar het om gaat. Als patiënt of
naaste moet je kunnen vertrouwen op het beroepsgeheim, dat de
medewerker/ster van de apotheek opgelegd heeft gekregen.
Dat levert bij ons thuis nog wel
eens spanningen op; de dochter
van goede vrienden van ons,
die een morning afterpil kreeg
voorgeschreven. Ik wist van niets,
maar de betrokken ouders dus
ook niet. Iedereen kan begrijpen
dat naderhand, toen de dochter
met de waarheid kwam, ik, maar
ook de ouders dan wel eens de
wenkbrauwen fronsten. Het is
in de loop der jaren nogal eens
voorgekomen dat goede bekenden van ons leden aan een fout
aflopende ziekte. Vaak wist mijn
ega dit al. Ze kon en kan en wil
dit echter nooit aan mij vertellen.
De mededelingen moeten immers
van de betrokkenen zelf komen.
Een nobel principe dat zij en haar
collega’s hoog in het vaandel hebben staan.
Afgelopen week waren we in een
restaurant, waar naast onze tafel
een stel jongere mensen zat te
dineren. Via de schetter-kwettermethode, vooral hard, werden we
deelgenoot van een probleem, dat
zich bij een wat gezette mevrouw
had voorgedaan. De naam van
het ziekenhuis kwam net niet ter
tafel, maar de link kon zo worden
gelegd. Door goed te luisteren
zou je zo maar die dame in
kwestie kunnen achterhalen. Op
feesten en partijen zou het verhaal tot hilariteit kunnen leiden.
Ik werd misselijk van het verhaal
en heb een aantal malen op het
punt gestaan de schetter-kwetter
op z’n Luistervinks te doorbreken.
De apotheek staat in het algemeen nogal eens ter discussie.
Er zijn mensen die menen dat
apothekers te veel verdienen. Er
zijn ook mensen die vinden dat
ze er altijd veel te lang moeten
wachten. Soms is dat ook zo. Er
moet nogal eens wat worden
nagevraagd, voordat een bepaald
medicijn op een verantwoorde
manier kan worden verstrekt. Al
die negatieve berichtgevingen ten
spijt, ben ik blij dat alle assistenten beschikken over een ‘houd
je waffel mentaliteit’. Patiënten
kunnen en mogen vertrouwen op
privacy. Het mag u duidelijk zijn,
dat deze houding binnen onze
relatie nog wel eens tot ‘had je
dat niet....’ leidt. Het antwoord
van ega is daarop steevast nee.
Luistervink
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Kindercarnaval bij De Ukkepukkies

Kort
Nieuws
Vinkeveen

Zendings-/zangavond
Op zaterdag 12 maart is er een
bijeenkomst die in het teken van
zendingswerk en zang staat. Op
deze avond vertelt een zendingswerker, die in Zuid-Oost Azië
werkzaam is, iets over zijn werk.
Het gemengd koor Chaverim uit
Woerden zal op deze avond een
optreden verzorgen, begeleid door
piano, hobo en dwarsfluit. Ook
wordt er een solo gezongen door
Lyanne van Sligtenhorst. Deze
avond vindt plaats in de Hervomde
Kerk te Vinkeveen, aan de Herenweg 201. Aanvang 19.30 uur; de
bijeenkomst duurt tot 21.00. Voor
inlichtingen: J.W. van der Wilt tel:
0297-265001.

De Ronde Venen

Horizon over
Geloof en Rede (3)
Zondag 13 maart zendt Horizon
het derde deel uit van de serie
Geloof en rede. Onderwerp van
de uitzending: ‘Hoe rationeel kan
religie worden?’.
Aan de discussie nemen deel:
Peter van Golen, Hervormde
Gemeente, Vinkeveen; lector Joke
Reurings, RK Parochie Heilige
Johannes de Doper, Mijdrecht;
pastor Wim Vernooij, Het Heilig
Hart van Jezus Parochie, Vinkeveen en drs. Piet Wedzinga, bioloog, Protestantse Gemeente (de
Rank), Mijdrecht. Presentatrice:
Cobie Oudshoorn, gespreksleider:
Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Fiets met De Merel naar Meije en Vlist
Komende zondag 13 maart staat
de eerste toertocht van dit jaar van
TTC De Merel op het programma:
de Meije Vlisttocht. Deze tocht was
de afgelopen twee jaren een groot
succes. De Meije Vlisttocht, waaraan
ook niet-leden mogen deelnemen,
gaat door het weidegebied van de
provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Vanuit de startlocatie Vinkeveen gaan
de deelnemers via Woerdense Verlaat
naar het landelijke Meije. Via Bodegraven komen ze bij de Reeuwijkse
Plassen met zijn smalle fietspaadjes.
De route gaat verder via Haastrecht
naar Vlist. Daar staat in café De Vlist,
halverwege de tocht, de koffie klaar.
Daarna gaat de rit weer terug naar
huis, via onder andere Lopik,
IJsselstein, Montfoort en Harmelen.

Er starten twee groepen, een snelle
en een wat minder snelle groep.
Iedereen met een racefiets kan dus
mee. Er zijn vaste voorrijders dus u
rijdt altijd achter sterke en ervaren
fietsers. Ideaal om na de lange winter
uw fietsconditie weer op te bouwen.
Natuurlijk draagt u een valhelm.
De afstand van deze tocht bedraagt
90 km. De start is om 9.00 uur bij
café De Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen
Leden van de Merel en andere
fietsverenigingen betalen 1,50 euro
inschrijfgeld. Niet-leden betalen
een euro meer. Kom in verband met
inschrijven wat vroeger, zodat op tijd
kan worden vertrokken.
Informatie: Margot Kompier, tel. 0629204925 of www.ttcdemerel.nl.

De Ronde Venen

Caribisch zwemfeest
in Veenweidebad
Het Veenweidebad organiseert
in het kader van een landelijke
actie op zaterdag 19 maart een
groot zwembadfeest met een
Caribisch tintje voor gezinnen met
kind(eren) met een beperking.
Het zwembad voldoet in alle opzichten aan de eisen die de organisatoren stellen aan de activiteiten
die in het zwembad plaatsvinden.
Het bad is uitstekend geschikt
voor mensen met een beperking
er zijn ruime kleedkamers en alle
voorzieningen die het verblijf tot
een plezierige gebeurtenis maken.
Omdat Optisport het sporten voor
alle doelgroepen wil stimuleren
stelt zij de accommodatie ter beschikking, zodat de organisatoren
zich kunnen richten op de invulling
van de happening die plaatsvindt
tussen 12.30 uur en tot 14.30 zal
duren. Het geheel staat ook in het
teken van de start van de Caribische lente, met de bijbehorende
muziek. Er is veel te beleven :
Muzikaal onthaal, demonstraties,
waterspelletjes, wii-spelletjes, info
stands, demonstratie kanovaren.
Aanmelden kan nog via de website
www.usportanders.nl of bij Judith
Meeuwissen op tel. O6-12949436
We gaan er een leuk feest van
maken.

Recreatieve puzzelrit voor het goede doel

Lenterit 2011 op zondag 3 april a.s.
Op zondagmiddag 3 april a.s. start in
Mijdrecht weer de jaarlijkse Lenterit
voor het hele gezin, een recreatieve
puzzelrit voor het goede doel, waaraan iedereen per auto of motor kan
deelnemen.Er is een leuke route van
ca. 100 km uitgezet langs de mooiste
plekjes in de regio. Dit jaar is de
inschrijving voor de eerste keer ook
opengesteld voor motorrijders.
Iedereen kan deelnemen; je hoeft
niet te kunnen kaartlezen of over
puzzelrit-ervaring te beschikken; in
plaats van een routekaart krijgen de
deelnemers hun aanwijzingen op basis van een ‘stripverhaal’ met bolletjes
en pijltjes. Ook moeten er onderweg
fotovragen worden beantwoord.
Kinderen zijn welkom; zij kunnen
assisteren bij het uitvoeren van de
opdrachten. Lionsclub MijdrechtWilnis organiseert de jaarlijkse rit
voor de achtste keer. Voorop staat het
recreatieve karakter; de Lenterit is
géén tijdrit of rally. De opbrengst van
de Lenterit is dit jaar bestemd voor
de Stichting Gehandicaptenplatform
De Ronde Venen.
Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de Len-

terit 2011. Het inschrijfgeld bedraagt
25 euro per auto bij voorinschrijving
via de website. Inschrijven aan de
start kost 30 euro per auto. Bij de
prijs is een consumptie voor de start
en na de finish inbegrepen. Voor de
winnaars, het team met de minste
strafpunten (de puzzelrit volledig
juist verreden én alle vragen goed
beantwoord), zijn door sponsors
fraaie prijzen beschikbaar gesteld,
o.a. zelf rijden op een circuit en een
diner voor twee. Er wordt een extra
prijs uitgereikt voor de mooiste klassieke auto in originele staat. Tal van
bedrijven in de regio ondersteunen de
Lenterit en dankzij hun steun kan een
zo groot mogelijke opbrengst worden
behaald voor het goede doel.
Start
Gestart wordt op zondag 3 april a.s.
tussen 12.00 en 13.00 uur bij Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te
Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich
daar vanaf 11.30 uur melden om hun
startnummer en routepapieren op te
halen Hier ontvangt men ook instructies voor de route. Wie verzekerd wil
zijn van een startplaats van 25 euro
kan zich alvast per e-mail aanmelden
op: www.lenterit-mijdrecht.nl

De kindjes van gastouderopvang
De Ukkepukkies in Wilnis hadden
allemaal een verkleedsetje meegenomen. En om 14.00 uur was iedereen
dress to impress. De één als Spaanse
danseres, de ander als prinses, zelfs
Herman den Blijker had een evenbeeld. Opgetogen gingen de kindjes
naar het Kliekengat, waar de sfeer al
helemaal in de feeststemming was.
Alles was heel erg leuk versierd en
de muziek klonk vrolijk. De kindjes
keken hun ogen uit en al snel waren
ze op de dansvloer te vinden. Ook
werd de polonaise ingezet en alle
kindjes haakten gezellig in. Bij de
stoelendans was het 1 groot feest,
want rondrennen om stoelen heen
was wel gaaf.
Daarna even rustig een masker
gekleurd van o.a. Diddle en Dora.
Lekker limonade en een zakje chips
maakten het feest toch wel voor een
ieder een geslaagde middag. Fem,
die verkleed was als Herman den
Blijker, won ook nog eens de 2de prijs

bij de meisje als leukste verkleed.
De andere kindjes waren hard voor
haar aan het klappen.Na een leuke
en spannende middag weer snel naar
de Ukkepukkies waar het feest nog
eindigde en alle kindjes aan de grote
tafel zaten om patatjes te eten. Alle
Ukkepukkies houden van gezelligheid! Bedankt, Huts Geklutse Kliek
voor de gezellige middag.

Districtwedstrijd voor GVM’79 acrogym

Afgelopen zaterdag 5 maart ging
het acrogymseizoen dan eindelijk
van start. De acrobaten in het E t/m
C niveau moesten in actie komen in
Beverwijk op de districtswedstrijd
van Midwest. Voor GVM’79 kwamen er zeven teams in actie, met
al direct prima resultaten voor de
eerste acrowedstrijd. Alle teams zijn
doorgestroomd naar de districtsfinale,
die over twee weken zal plaatsvin-

den. Hier kunnen ze zich plaatsen
voor de landelijke halve finale. Bij
de acrogym-groep is nog voldoende
ruimte voor nieuwe acrobaten.
Mocht je het leuk vinden om een
keertje mee te doen, kom dan op
donderdag om 16:00 naar gymzaal
de BRUG, Van Wassenaarstraat in
Mijdrecht. Voor meer informatie kun
je kijken op onze website

www.gvm79.nl.

VLC leerlingen knotten wilgen

In het kader van maatschappelijke
stage deden alle tweede klassen van
het VLC deze winter vrijwilligerswerk. Meer in het bijzonder was dat
de activiteit wilgen knotten. Onder
begeleiding van de mentor, ouders en
een paar vrijwilligers van recreatie
Midden Nederland gingen de klassen
in de buurt van de Vinkeveense Bosdijk wilgen te lijf om deze vakkundig
te knotten zodat de bomen weer kunnen uitschieten en behouden blijven
in het prachtige polderlandschap van
het Groene Hart. De overheid heeft
verplicht gesteld dat alle leerlingen

in het voortgezet onderwijs een flink
aantal uren vrijwilligerswerk doen.
Dit omdat men bang is dat binnen
enkele jaren het sociale leven tot
stilstand komt door een gebrek aan
vrijwilligers. De leerlingen leren dus
door deze activiteit wat het begrip
inhoudt. Met goede moed en flinke
werklust gingen de groepen aan
het werk en na vier uur knotten was
meestal een honderd tot honderd vijftig meter bomen gekortwiekt. Over
een paar maanden gaan de tweede
klassers een activiteit begeleiden bij
de gemeente De Ronde Venen.
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Honderdste knutselmiddag voor Romy

Rode Kruis Rolstoelbrigades weer van start
Vrijdag jl. startten maar liefst 24
leerlingen van het Veenlandencollege
met hun maatschappelijke stages door
middel van rolstoelwandelen met
gasten uit de verzorgingstehuizen. Dit
jaar waren er voldoende leerlingen
om ook in Zuiderhof in Vinkeveen met
een brigade te kunnen starten (zie
foto). De ouderen uit Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella waren de
vrijdagmiddagwandelingen al gewend.
Doelstelling is enerzijds dat bewoners
lekker naar buiten kunnen en genieten van de omgeving, anderzijds het
contact tussen jong-en-oud!
Het Rode Kruis van de Ronde Venen
verzorgt de instructie van de leerlingen: zij leren het gebruik van de rolstoel, stoepjes en hellingen nemen en

op de rem zetten. Hoe help je mensen
in en uit de rolstoel, maar bovenal hoe
heb je contact met de bewoner die je
begeleidt.
De vrijdagmiddagwandelingen worden ondersteund door de activiteitenleidster van het verzorgingstehuis.
Om beurten heeeft een van de leerlingen de leiding die de route voorbereid en ook een horecagelegenheid
uitzoekt om gezellig wat te drinken
en met elkaar te praten. Ze zorgen
dat het voor de gasten uit de verzorgingstehuizen een echt uitje is om het
weekend in te luiden.
U komt ze vast regelmatig tegen
in rode kruis jacks in Vinkeveen en
Mijdrecht op de vrijdagmiddagen t/m
17 juni!

Vorige week woensdag was het groot
feest bij knutselclub ‘Kinderen helpen
Kinderen’: Romy Kuijer was voor de
honderdste keer op de club. De clubruimte was feestelijk versierd. Romy
kreeg een oorkonde, cadeautjes en er
werden spelletjes gespeeld.
De kinderen van knutselclub ‘Kinderen helpen Kinderen’ zetten zich in
om hun gehandicapte leeftijdsgenootjes via het Liliane Fonds een betere
toekomst te geven. De kinderen
knutselen op woensdagmiddag en wat
zij maken wordt verkocht en de opbrengst gaat naar het Liliane Fonds.
Onlangs was de knutselclub te zien bij
RTV Utrecht. Henk Westbroek was
bij de club op bezoek. Knutselclub
‘Kinderen helpen Kinderen’ bestaat
dit jaar 20 jaar. Wilt u actie voeren
voor het Liliane Fonds, een kijkje
nemen, iets kopen of helpen bij vele
activiteiten, kom dan op woensdag

langs of kijk op kinderenhelpenkinderen@casema.nl of op de site meedoen.nl van het Liliane Fonds. Bellen
kan ook; op dinsdag en woensdag
naar: 06 28 04 04 92. Het adres is
Schepenenstraat 9 in Mijdrecht. De
ingang van de knutselruimte zit aan
de achterzijde van de flat.

zelf de lampen activeren en zelfs de
achterbak kon elektronisch met de
computer worden geopend.
Onderweg naar het volgende project
schrokken sommige kinderen zich
een hoedje, toen Bob ineens een auto
zonder uitlaat wegreed. Samen met
André en Teus gingen de kinderen
toen zelf met een luchtsleutel aan
de slag om de bouten los en vast te
draaien van twee auto's die op de
brug stonden. In de kantine werd
hun nog een en ander verteld over de
werking van de motor en konden ze
sommige onderdelen zelf bekijken.
Na een kopje warme chocomel en natuurlijk een mooie schaalmodelletje
van een van de nieuwe Fiat's keerden
ze weer richting school. Het was een
leuke en leerzame middag.

Aanmelden voor
Marathon
Klaverjastoernooi

Vinkeveen

VLC naar de Oostenrijkse sneeuw
Het Veenlanden college is weer richting Oostenrijk getrokken voor een
wintersportreis. Een groep van 49
leerlingen van de locaties Vinkeveen
en Mijdrecht plus vijf begeleiders zijn
in Spittal an der Drau geweest om
daar te genieten van het witte poeder.
Spittal beschikt over voldoende pistes
van alle kleuren en een mooie afdaling om het voor iedereen naar de zin
te maken.
Na aankomst werd materiaal gehaald
en moesten de leerlingen in groepjes
het dorp in. Hier probeerden zij een
waxinelichtje (het licht) te ruilen
voor iets anders. Er waren groepen
die terug kwamen met planten,
boeken en etenswaren. Een leuke

Duitstalige activiteit dus.
De eerste dag werden de leerlingen
ingedeeld in groepjes van 9 leerlingen, garantie voor een mooi leerresultaat. Er werd volop genoten van
het wintersport gebeuren. Na twee
dagen bewolkt weer met af en toe
een beetje verse poeder, werden de
weersomstandigheden schitterend,
de actieve groep genoot met volle
teugen. Op de laatste dag werd afgesloten met de bekende wedstrijd op
niveau, leerlingen werden aangemoedigd door de begeleiders van school
en hun skileraren. Op zaterdagochtend werd de thuisreis aangevangen waar men rond middernacht moe
maar zeer voldaan terugkeerde.

Inloophuis 't Anker verwent op 7e verjaardag
Al zeven jaar bezit Mijdrecht een inloophuis voor mensen met kanker, hun
naasten en nabestaanden. In Inloophuis 't Anker vinden zij een schouder, een
luisterend oor en lotgenotencontact.
Het is inmiddels een goede traditie geworden om de gasten van 't Anker op
de verjaardag van het inloophuis een verwendag aan te bieden. Dat gebeurde
op 8 maart jl. Het aansnijden van de taart door coördinator Bert Schaap (foto
rechtsonder) was de start voor de 17 verwenners, die geheel belangeloos de
gasten een heerlijke dag hebben bezorgd. Gasten konden kiezen uit behandelingen als: reiki, gezichtsmassage, schoonheidsbehandeling, make-up, therapeutic touch, pedicure, massage, voetreflexologie, manicure en kleuradvies (foto
linksonder). Deze feestelijke dag is ook mede mogelijk gemaakt door verschillende bedrijven uit de Ronde Venen.

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van de St. Jozefschool zich weer behoorlijk
uit kunnen leven tijdens de Carnavalsviering. Alle kinderen, juffen en meesters hadden zich mooi verkleed en uitgedost. De school was prachtig versierd en er hingen
verschillende knutselwerken. Iedereen heeft zich prima vermaakt tijdens verschillende
spellen op school en in de gymzaal. Als klap op de vuurpijl mochten de leerlingen een
half uur heerlijk dansen in een echte discotheek met DJ. Een zeer geslaagde middag!

Amstelhoek

Na het succesvol verlopen viertalklaverjastoernooi van vrijdag 4
maart jl, staat de volgende happening op klaverjasgebied al weer
voor de deur: Het Marathon Klaverjastoernooi op zaterdag 19 maart.
Om alles vlekkeloos te kunnen laten
verlopen dient men zich vóóraf aan
te melden bij: Martine Baltus-Hijman, tel: 0297-214543. Aanmelden
kan tot uiterlijk donderdag 17
maart via e-mail: martinehijman@
hotmail.com.
De organisatie hoopt op minimaal
net zoveel belangstelling als vrijdag
jl., toen maar liefst 96 deelnemers
naar de Engellaan in de Amstelhoek
kwamen voor een gezellige kaartavond. Met 5.968 punten was mw.
Pieterse de beste deelneemster; het
hoogst geëindigde team was dat van
'List en Bedrog' met 20206 punten.
Het ‘poedelteam’ was de familie
Verhoek (Amstelhoek); zij behaalde
slechts 16.709 punten.

Groep 8 Pijlstaart bezoekt
Autobedrijf Kooyman Vinkeveen
Maandag jl. was groep 8 van OBS
de Pijlstaart te gast bij Autobedrijf
Kooyman te Vinkeveen. Het was een
zeer leerzame middag waar de kinderen alle facetten van het autobedrijf
te zien kregen. Eerst vertelde Carlos
Kooyman over de geschiedenis van
het bedrijf, die tot 1850 teruggaat.
Vervolgens werden de nieuwe Fiat's
belicht met de huidige techniek, met
name qua zuinigheid en CO2uitstoot,
waarmee Fiat een van de marktleiders maakt van Europa. In de werkplaats liet de enthousiaste technicus
André Ruhe zien hoe banden worden
gedemonteerd en gemonteerd en
wat ‘balanceren’ inhoudt. Daarna
zagen de kids hoe je met een laptop
een auto volledig kunt uitlezen. Via
deze laptop konden de kinderen

Kort Nieuws

Driehuis en Van der
Meer naar
kwart-finale
In het driebandentoernooi van
biljartclub D.I.O. en Café de
Merel te Vinkeveen hebben Ton
Driehuis en Jan van der Meer
flink uitgehaald door hun partijen
overtuigend te winnen. Op vrijdag
11, zaterdag 12 en zondag 13
maart zijn de Open Ronde Venen
libre kampioenschappen. Iedereen
kan meespelen. Opgeven in Café
De Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen, tel. 0297-263562 of
per e-mail: thcw@xs4all.nl

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 18 maart is er prijsklaverjassen in Café De Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten. We
spelen vier maal zestien giffies, de
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Tot aan de
vakantie is er op de volgende data
nog prijs-klaverjassen:
18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en
27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli.

HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Uitweg 25a/27a te Vinkeveen
Tussen Wilnis en Vinkeveen ligt op een mooie stek een vrijstaande villa,
gebouwd in 1986, met een geweldig uitzicht over de polder. Ik parkeer
mijn auto op de oprijlaan en verbaas me meteen over de enorm grote
voortuin, die mooi is aangelegd. Ook de achtertuin is fraai aangelegd,
maar daar komen we straks als we het huis hebben bezichtigd op terug.
Bij de entree bevindt zich de
garage, die momenteel in gebruik
is als opbergruimte. Je kunt hier
met gemak een auto in kwijt, hij
is behoorlijk ruim. De garage is
ook vanuit de hal te bereiken, wat
natuurlijk erg makkelijk is.
De hal is lekker ruim en hier vind je
de meterkast, het toilet en de trap
naar de eerste verdieping.
Vanuit de hal lopen we de woonkamer en open keuken binnen.
De keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur en heeft een
nieuw aanrechtblad. Je kijkt vanaf
hier zo de polder in, wat dit huis nèt
dat beetje extra geeft. Aangrenzend
aan de keuken is een ruime bijkeuken waar je de wasapparatuur kwijt
kunt. Echt ideaal!
De L-vormige woonkamer heeft
een brede schuifpui, waardoor je zo
het terras op stapt en een prachtig uitzicht hebt over de tuin. Het
terras is onderheid, dus wanneer je
zou willen uitbouwen, is dat geen
probleem.
We gaan naar de eerste verdieping
met maar liefst vier ruime kamers
en een badkamer. De twee slaapkamers aan de achterzijde, met toe-

Casa di Carin

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

gang tot een groot balkon, zijn door
middel van een doorgang bij elkaar
getrokken. De ene kant wordt gebruikt als slaapkamer en de andere
kant als garderobekast. De deuren
van beide kamers zijn nog aanwezig
dus je kunt hier ook zo weer twee
aparte kamers van maken.
In de badkamer vind je een tweede
toilet, wastafel, een ligbad en een
aparte douchecabine.
Ook de tweede verdieping is enorm
ruim. Er zijn hier twee aparte ruimtes met een dakraam, dus je zou
hier nog een slaapkamer van kunnen maken. Maar het is natuurlijk
ook een prima opbergruimte.
We gaan naar buiten om de rest
van het perceel te bekijken, want er
is namelijk nog veel meer te zien.
Allereerst de achtertuin die erg
mooi is aangelegd en waar ruimte
genoeg is voor kinderen om lekker
te spelen. Er staat een erg leuk
houten guesthouse achter in de tuin,
waar je met gemak een keuken en
een badkamer in kunt creëren. Een
mooie plek als familie of vrienden
komen logeren.

Wat is dit een bijzondere plek zeg,
een woon-werklocatie met een
schitterend uitzicht over de polder
en ook nog eens de mogelijkheid
om bij mooi weer zo weg te varen
vanuit je eigen tuin. Dit moet je
echt met eigen ogen gezien hebben.
Afstand tot:

De rest van het enorm grote
terrein, kan gebruikt worden als
werklocatie. Er is een kantoorruimte aanwezig van ca. 100 m2, een
overdekte opslagruimte en twee
garages. Op het terrein is parkeerruimte genoeg. Als je verder het
terrein op loopt, zie je hoe lang het
perceel eigenlijk is.
Voorheen werd dit gebruikt als
bomenkwekerij. Halverwege staat
een oude schuur met een kelder.
Als je die wat opknapt zou je hier
machines of gereedschap kunnen
plaatsen. Een ideale plek voor uw
eigen bedrijf aan huis!
Last but not least is er aan de
zijkant van het perceel een aanlegsteiger voor een boot. Er is een
doorvaart naar de Vinkeveense
Plassen wat natuurlijk heerlijk is.

Aantal km:

Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

2,4
6,3
1,8
2,6
3,6

Facts & Figures
Uitweg 25a/27a, Vinkeveen
Vraagprijs € 1.295.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 19.400 m2
Inhoud 515 m3
7 kamers (6 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl



“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels  Garagedeuren  Gevelbekleding
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste  Uitbouwen  Windschermen

KUNSTSTOF
KOZIJNEN •

“Is dat echt hout?” Ja, dat is echt kunststof!

Kunststof kozijnen in alle kleuren mét houtnerf.
Kom naar één van onze showrooms om de juiste kleur uit te zoeken
en profiteer NU nog van het 6% btw tarief!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

25

jaar in
u
regio w

Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl
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DE WEEK IN BEELD

Vlnr: Meike, Monique, Lars (in buggy) Jessica, Robbert, Anneke, Emmie (voor), Jose, Laurie en Roos
achter Oma van Veen, Bert en Brianna, Tine, Angie en
Dilan.

Ruud van Dijk (links), die gedurende tien jaar voorzitter was van de bedrijvenbelangenvereniging VIB De Ronde Venen, heeft maandag jl., tijdens zijn laatste
bestuursvergadering, de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger
Arwin Brouwer van Brouwer Transport & Logistiek B.V. Die bedankte Ruud van
Dijk op symbolische wijze met een bloemetje. Op een later moment zal binnen
de vereniging afscheid worden genomen van Ruud van Dijk. foto rob isaacs

Woensdag 9 maart werd Bakkerij Tersteeg in de
Dorpsstraat in Wilnis feestelijk geopend. In totaal
waren er vier generaties aanwezig. De allerkleinste
mocht de ballonnen doorknippen, waarmee Wilnis
trots kan zijn op deze nieuwe bakker.
foto's peter bakker

Dinsdagmiddag rond 14.15 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden op de N212 ter hoogte van de begraafplaats in Wilnis. Een
automobilist reed richting Mijdrecht. Toen de man remde, kon
de bestuurster daarachter een aanrijding niet meer voorkomen.
Er ontstond veel blikschade aan beide auto's. Er raakte niemand
gewond. Er werd tijdelijk één rijbaan afgesloten vanwege opruimfoto peter bakker
werkzaamheden. 			

Afgelopen zaterdag 5 maart stond de eerste voorwedstrijd van het nieuwe
acrogymseizoen op het programma: een erg spannende dag voor Gymnastiek
Vereniging Abcoude,
omdat zij de wedstrijd,
die plaatsvond in
Beverwijk, zelf hadden
georganiseerd.
Het werd een topdag
voor de teams: het regende gouden, zilveren
en bronzen medailles.
Alle teams hebben
zich geplaatst voor de
districtsfinale en hopen
de medailleregen voort
te kunnen zetten.

Een automobilist botste op dinsdagmiddag 8 maart frontaal op een vrachtwagen.
Rond 14.50 uur reed een 21-jarige automobilist uit Amsterdam over de Provinciale
weg N201 richting Hilversum. Door nog onbekende oorzaak stuurde hij langzaam
naar links en ging over de middenstreep. Hij botste tegen de spiegel van een tegemoetkomende auto, bestuurd door een 45-jarige automobiliste uit Baambrugge.
Vervolgens botste de Amsterdammer frontaal op een hem tegemoetkomende
vrachtwagen, bestuurd door een 57-jarige chauffeur uit Katwijk.
De Amsterdammer raakte bekneld. Hij werd door de brandweer bevrijd en met
onbekend letsel per ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht.			
						
foto peter bakker

Met een enorme kraan, belangeloos ter beschikking gesteld door Jan van Schie, zijn
drie langverwachte portacabins voor Inloophuis 't Anker vrijdag 4 maart jl. op hun
positie getakeld naast de kantine van SV Argon in Mijdrecht. Sinds augustus vorig jaar
maakt 't Anker dankbaar gebruik van de kantine van SV Argon aan de Hoofdweg. Met
de komst van de portacabins is de behoefte aan separate gespreks- en kantoorruimte
ingevuld. De komende weken worden de units verder ingericht.
foto rob isaacs

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

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Routewijziging
Buurtbus
De Buurtbus zal vanaf maandag 14
maart 2011 een andere route rijden
door De Hoef. De Buurtbus rijdt dan
bij de Spoorbrug naar rechts, via de
Ringdijk Derde bedijking naar

Bridgecursus bij De Paraplu
Bridgen is sinds een aantal jaren
erg populair en wordt door veel
mensen gespeeld zowel in clubverband als thuis en altijd in een gezellige en ontspannende sfeer. Om nog
meer plezier uit het bridge-spel te
kunnen halen, organiseert de Stichting ‘Paraplu’ de komende weken
een cursus met enige diepgang en
specialisme: ‘Bieden en Uitspelen’.
“Na deze aansluitende bridgecursus zijn de deelnemers in staat om
bij elke bridgeclub te spelen en
volop te kunnen meekomen,’ zegt
Sonja Dillions, zelf een uitstekend
bridgespeelster en docente bij deze
cursus. “Na deze cursus zal ook het
thuis-bridgen veel meer voldoening
geven,” vult zij nog aan.

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

Amstelhoek, waar bij de verkeerslichten de route wordt opgepakt.
Terugkomend vanaf Amstelhoek
gaat de Buurtbus ook via de Derde
Bedijking en wordt de route bij de
Spoorbrug weer opgepakt.
Zodra de werkzaamheden dat
toelaten, zal de bus de gebruikelijke
route weer gaan rijden.

Het lesmateriaal is volgens het
ACOL-systeem en wordt door de
docente verstrekt. Deelnemers
moeten een pen en een schrift
meenemen. De cursus bestaat uit 5
dagdelen van 19.30 tot 22.30 uur
op de maandagen van 21 maart tot
en met 18 april a.s. De cursuskosten bedragen € 41,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.

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

Iedereen is weleens onzeker, gespannen of verlegen. Er is nu een nieuwe
club: Durven & Doen, waarbij kinderen spelenderwijs meer zelfvertrouwen krijgen en hun creatieve talenten leren gebruiken. Een kleine groep
speciaal voor kinderen die (soms) stil, verlegen, onzeker of faalangstig
zijn. We doen veel leuke toneel- spelletjes en andere oefeningen. Zo
ontdekken kinderen meer over zichzelf en wat ze allemaal kunnen. We
geven geen uitvoering dus je hoeft niet het podium op. Club Durven &
Doen is speciaal voor kinderen uit groepen 5 t/m 8 en kan op een laagdrempelige manier kinderen een steuntje in de rug bieden. De Club start
in april op woensdagmiddag in Mijdrecht. De lessen worden gegeven door
Astrid Millenaar. Voor meer informatie en/of overige activiteiten van De
Speltuin: kijk op www.despeltuin.nl of bel met 06-40977903.

Rondleiding in nieuwe bieb Abcoude

Dennis van Eijk
Van harte uit Vinkeveen

Bart
van Bemmelen
10 jaar

Op dinsdag 15 maart vindt in de
vernieuwde bibliotheek een rondleiding plaats, georganiseerd door de
Stichting Tympaan in samenwerking
met de bibliotheek. Mevrouw W.
v.d. Kroon, vestigingsmanager van
de bibliotheek geeft aan belangstellenden graag een rondleiding,
waarbij uitleg wordt gegeven over
het nieuwe uitleensysteem. De
bibliotheek hoopt natuurlijk dat de
mensen de weg naar de bibliotheek
vaker en makkelijker weten te

vinden.
Ook mensen die (nog) geen lid zijn
van de bibliotheek zijn van harte
welkom bij deze rondleiding.
Op dinsdag 15 maart om 10.45 uur
verzamelen we in de Angstelborgh,
Dorpszicht 22 in Abcoude en gaan
daarna naar de bibliotheek.
Meldt uw komst aub vóór 14 maart
bij Annemarie Keja van Tympaan,
telefoonnummer 0294 – 284824
of via de mail: akeja@stichtingtympaan.nl.

Workshop Kleuranalyse
“Kleur is een belangrijke factor
voor een jonger en frisser uiterlijk.
Moe eruit zien en bleek zijn heeft
vaak te maken met de verkeerde
kleurkeuze,” vertelt mevrouw Carla
Dijkstra.
Zij is zeer deskundig op gebied van
kleur en welke emoties kleur kunnen opwekken en is de docente van
deze workshop Kleuranalyse.
“Neem een of twee shirts mee die
je graag draagt en een of twee
shirts die je gekocht hebt en nauwelijks of niet draagt,” raadt Carla de
cursisten aan.
Tijdens de workshop wordt uitvoerig ingegaan over de indeling van
kleur in de diverse seizoenen en
kan iedere deelnemer aan de hand

van doeken kijken en leren wat
kleur met hem/haar doet.
De prijs bedraagt slechts € 8,00 en
€ 5,00 materiaalkosten, die aan de
docent moeten worden voldaan.
De workshop vindt plaats op
maandag 14 maart a.s. van 20.00
tot 22.00 uur in het gebouw van de
Stichting 'Paraplu', Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

DE GROENE VENEN 		
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Proeftraining voor dames op 4 april

Zwem- en Polovereniging De Amstel
voelt zich thuis in het Veenweidebad
Het eerste waterpoloseizoen van De Amstel in het nieuwe Veenweidebad zit er bijna op. Hoofdtrainers
Arthur van Schie en Elmer Kok, blikken terug op het afgelopen seizoen en geven hun visie over de toekomst
van deze vereniging, die al bijna 50 jaar bestaat. 					
door paul bosman
Elmer (24 jaar) is al sinds zijn
zevende lid van de De Amstel, eerst
alleen als wedstrijdzwemmer, maar
vanaf zijn elfde als waterpoloër. Na
acht jaar bij De Amstel te hebben
gespeeld heeft hij de overstap gemaakt naar De Snippen om op een
hoger niveau te kunnen spelen. Zijn
betrokkenheid bij De Amstel werd
er niet minder om: Elmer is al jaren
actief in de waterpolocommissie en
verzorgt niet alleen de training van
de dames, maar ook al een aantal
jaren die van de jongens aspiranten.
Elmer: “Bij De Snippen leerde ik
Arthur kennen. Hij is keeper in
het Heren 1, het team waar wij in
spelen.”
Arthur (34 jaar) is een opgeleid en
ervaren waterpolotrainer. In Vlaardingen begon hij met waterpolo en
daar heeft hij ook de pupillen getraind. Na een aantal omzwervingen
is Arthur bij De Snippen gaan spelen,
de club van zijn vrouw, waar hij als
trainer actief was. Inmiddels woont

Arthur met vrouw en kinderen (twee
zoontjes van 3 en 0 jaar) in Vinkeveen. Had Arthur soms interesse
om een team onder zijn hoede te
nemen, vroeg Elmer. Arthur: “Als
mijn kinderen later ook gaan poloën,
is De Amstel daarvoor de aangewezen vereniging, dan moet het niveau
natuurlijk wel hoog zijn, haha.” Hoe
ervaart Arthur, als nieuwkomer, De
Amstel? “Voor mij is het een hele
open vereniging, vanaf het begin
voelde ik mij welkom, iedereen
maakt een praatje of drinkt een
drankje met elkaar. Sinds dit seizoen
gebeurt dat in het mooie nieuwe
clubhuis in het Veenweidebad! De
Amstel is een echte gezelschaps- en
familievereniging. Het is ook echt de
combinatie van de sport waterpolo
en het verenigingsleven waarom ik
het leuk vind om als trainer aan de
slag te gaan,” aldus Arthur.
De Dames van De Amstel spelen
dit seizoen in de 2e klasse van het

district, op dit moment is dat het
hoogste van de vereniging. Elmer:
“De Dames staan er nu niet goed
voor. Dat is niet alleen te wijten
aan het hogere niveau. Het heeft er
ook mee te maken dat we aan het
nieuwe bad moeten wennen en dat
we enkele dames vanwege blessures
en een zwangerschap moesten missen. De dames hebben goed hun best
gedaan, maar het lijkt helaas niet
genoeg te zijn. Omdat er maar een
damesteam is, waren de tegenslagen moeilijk op te vangen. Daarom
zijn de dames nu zelf actief begonnen met een campagne om nieuwe
teamleden te vinden, zodat met een
tweede damesteam kan worden
deelgenomen aan de competitie. Dit
leidt zowel tot een steviger basis
voor het eerst team, maar verlaagt
ook de drempel voor nieuwe speelsters of meiden die vanuit de jeugd
komen. Geïnteresseerde dames
worden opgeroepen op 4 april naar
een speciale proeftraining te komen
in het Veenweidebad (kijk voor meer
informatie op www.zpv-de-amstel.nl).
Het spelen in een klasse hoger heeft
de dames wel heel veel geleerd. “De
gezelligheid is ook echt een van de
krachten van het team dat qua leeftijd zeer gevarieerd is: de jongste is
15 jaar en de oudere dames hebben
rond de 45 lentes meegemaakt.”
De Heren van De Amstel zullen
zich dit jaar handhaven, terwijl voor
aanvang van de competitie een
plek in de top geambieerd werd
door de spelers. Arthur geeft aan
dat een promotie voor de heren dit
jaar te hoog gegrepen was, maar

Elmer Kok (links) en Arthur van Schie.

dat de resultaten niet tegenvallen.
Enerzijds blijkt de concurrentie te
sterk, anderzijds moet het team
onder Arthur's leiding nog duidelijk
opgebouwd worden en vorm krijgen.
“Met dit nieuwe bad heeft De Amstel alle mogelijke capaciteiten op
gebied van badwater, het clubhuis en
materiaal om te kunnen groeien.”
“Nu moet er worden geïnvesteerd in
de jeugd, van daaruit zal een sterk
eerste herenteam moeten worden
opgebouwd.” Elmer vertelt dat de
waterpolocommissie afgelopen jaar
een beleidsplan heeft gemaakt voor
de komende 5 jaar. Daarin staat dat
de opbouw van de jeugd inderdaad
een belangrijk punt is om te ontwikkelen. Elmer is bezig een jeugdcommissie samen te stellen. Arthur zal
wellicht in de toekomst met zijn
ervaring ook de jeugd van De Amstel
kunnen ondersteunen. De eerste
jeugdactiviteit die op de agenda
staat, is een toernooi voor jonge

kinderen van 9 tot 12 jaar, dit wordt
gehouden op 14 mei. Naast Heren
1 is er ook een Heren 2 binnen De
Amstel, daar staat gezelligheid op
de eerste plaats en prestaties op de
tweede. Hoewel er al twee heren
teams zijn is ook daar een wens om
te groeien.
En, hebben de heren trainers zelf
nog plannen om bij De Amstel te
gaan spelen? Arthur speelt zijn
laatste seizoen bij De Snippen, op
dit moment kan hij in combinatie
met zijn jonge gezin niet genoeg tijd
vrijmaken om te trainen en te spelen
zoals hij dat zou willen. Elmer geeft
aan voorlopig nog graag bij De Snippen te spelen, zeker wanneer het
lukt te promoveren, dat is iets dat hij
niet wil missen.
Meer weten over Zwem- en
Polovereniging De Amstel?
Kijk op www.zpv-de-amstel.nl.

Informatiebijeenkomst over geheugenproblemen
Alle ouderen kunnen een of meer dagdelen per week van deze voorziening gebruikmaken. Dagbehandeling
maakt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Voor partner of familie is het een manier om af en
toe de zorg uit handen te kunnen geven. Wat houdt het in? Wanneer kies je hiervoor? Hoe kun je je aanmelden?
Dit onderwerp staat centraal tijdens deze informatiebijeenkomst, in het bijzonder geschikt voor iedereen die
in zijn familie of vriendenkring met geheugenproblemen te maken heeft (zoals bij dementie, Parkinson, CVA
(hersenberoerte), niet aangeboren hersenletsel). U ontmoet ook zorgprofessionals waarmee u op ongedwongen
wijze kunt praten en andere mensen waarmee u ervaringen kunt delen. Gratis toegankelijk voor iedereen. Op
woensdagmiddag 23 maart a.s. van 14.00 tot 15.30 uur vindt dit Alzheimercafé plaats bij Stichting Tympaan,
Dorpszicht 22, Abcoude. Meer informatie of vervoer nodig? Belt u dan met de coördinator van het Steunpunt
Mantelzorg, tel. 06-45103660.

Cursus digitaal fotoboek maken bij De Paraplu
Bijna iedereen heeft een digitale
camera en een computer en het
maken van digitale foto's is heel
erg populair en ook bijzonder leuk.
Met deze combinatie bestaan er
erg veel prachtige en practische
mogelijkheden.
"Het samenstellen van een mooi
fotoboek op de computer van
bijvoorbeeld uw eigen vakantiefoto's of een speciale dag, een leuk
feest, de eerste maanden van uw
kind of kleinkind, is een interessante activiteit met een schitterend
product". Aan het woord is San-

dra Loogman, zelf professioneel
fotografe en digitaal kunstenares.
"Het toevoegen van effecten op de
foto's in het boek, (bv. zwart-wit,
sepia), het draaien van foto's en het
plaatsen van teksten en dergelijke,
geeft een prachtig resultaat en
is eenvoudig toe te passen", laat
Sandra nog weten. Zij is docente
van een curus waarin gedurende 2
dagdelen wordt geleerd om zelf een
prachtig digitaal fotoboek samen
te stellen van de zelf gemaakte
foto's. Meegebracht moet worden
de digitale camera en snoer, en/of

een USB-stick, liefst van 2GB met
uw eigen foto's. Aan het eind van de
les wordt het gemaakte fotoboek op
de USB-Stick geplaatst en kan men
thuis verder gaan met het fotoboek.
De cursus vindt plaats op de woensdagen 23 en 30 maart a.s. van
20.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn
€ 20,00.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu,’ Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis.

Uw oud goud en
oude zilveren sieraden
zijn geld waard!
Vraag naar de Voorwaarden in de winkel!

SwaabJuweliers
Dorpsstraat 13
3641 EA Mijdrecht
Tel.: 0297 - 28 33 66
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Lentekriebels in De Springbok De Hoef
Met ingang van deze week is er in De
Springbok in De Hoef weer nieuwe
kunst te bewonderen. De bestaande
expositie is gewisseld voor nieuwe
werken welke zijn gemaakt door
jongeren met een verstandelijke
beperking en die werken in Atelier
de Schuur van het Thomashuis in
Zegveld. De oude expositie heeft
er een achttal maanden gehangen
en nu, met de lente in aantocht,

werd het tijd voor iets nieuws. Een
aantal van de kunstenaars hebben
zelf de nieuwe kunstwerken afgeleverd, waaronder een werk met de
toepasselijke titel Lentekriebels. Een
delegatie van het bestuur heeft de
kunstenaars ontvangen en de werken
een plaats gegeven in het gebouw.
De bezoekers van De Springbok,
Oostzijde 64, De Hoef hebben weer
wat moois te bekijken.

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

Van Oerol naar de theaters

‘De voorstelling houdt niet op’
Tsi Tsi Tsigane is een muzikale theatervoorstelling over de Balkan
en zigeunermuziek van het Djordji Ferari Orkestra, gespeeld door de
acteurs Audrey Bolder, Ro Krauss, Sanne van Delft, Sietse van Gorkom
en Joost Spijkers, lid van de Ashton Brothers. Ereloge sprak met hem.
“Tsigane betekent zigeuner in Transylvanië, het grensgebied tussen Servië
en Roemenïe. Een gebied ook bekend als het gebied van Dracula. Vanwege een familieband ben ik van jongs af aan al verliefd op de muziek van
de Balkan en zigeunermuziek in het bijzonder. De muziek is zo extreem en
eerlijk, het klinkt altijd vanuit het hart; vrolijk en verdrietig. In het verhaal
komen deze twee kanten ook aan bod.”
Je speelt de rol van Djordji Ferari, de pater familias.
“Hij is de showman en de leider van het orkest. Als leider van de familie
heeft hij vaak zorgen en is daardoor hard voor zijn broers en de vrouwen
in de familie. Dat kleurt een beetje tegen hoe hij zich gedraagt tegenover
het publiek, dan heeft hij altijd een glimlach en moet de schijn hooghouden. Daarin zit inderdaad ook weer die dubbelheid.”
Deze voorstelling is ontstaan vanuit het Oerol Festival waar jullie in
2007 veel succes hadden. Wat hebben jullie veranderd om het passend
te maken voor theater?
“Wat het verschil is tussen het Oerol en theaterpubliek weten we nog niet
precies. Onze eerste try-out was afgelopen woensdag. Op Oerol speelde
we in een loods, maar onze entree is nog steeds spectaculaire. Het publiek
denkt dat de show rustig begint, totdat Djordji binnenkomt. Het publiek
wordt op het verkeerde been gezet.”
Een van liedjes is het aanstekelijke ‘Some like it hop’ (via de website
van Tsi Tsi Tsigane te beluisteren, red.)
“Mijn neef, misschien wel zoon, Gigi wil graag de Balkanmuziek met ‘de
boem-boem’ moderniseren tot Balkanbeats. ‘Some like it hop’ is daarvan
een goed voorbeeld. De liedjes zijn de kracht van de voorstelling, het is de
kernactiviteit van de familie. Je kunt niet om de muziek heen, ook in het
theater komt deze tot zijn recht.
De ondertitel van de voorstelling is ‘muziektheater vol wodka en
stierenbloed.’
“Toen wij op Oeral de voorstellingen speelden, werden wij -als acteurs- de
familie Ferari. We leefden van weinig slaap, drie keer per dag de voorstelling spelen en bijna constant feesten. Eigenlijk hield de voorstelling niet
op. Dat gevoel willen we ook weer krijgen tot onze laatste voorstelling op
17 mei in Rotterdam.”
Tsi Tsi Tsigane is op 24 maart te zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl en www.oudewijn.eu (website Tsi Tsi Tsigane)

Sophie Jurrjens
met eigen liedjes
succesvol in
Highschool Music
Competition

Opera voor alle
leeftijden in Abcoude
Op zondag 20 maart organiseert de
KSAB Abcoude Concerten het vijfde
concert van dit seizoen in de Dorpskerk van Abcoude.
Een voorstelling die prachtig is voor
kinderen en voor volwassenen.
Het blazersensemble Eolian speelt de
muziek van de opera ‘Assepoester’,
gecomponeerd door de beroemde
Italiaanse operaschrijver G. Rossini.
De acteur Johannes van Riessen
vertelt het bijbehorende verhaal van
‘Assepoester’, zoals Roald Dahl het
klassieke sprookje ‘met een vette
knipoog’ opgeschreven heeft. Iedereen die komt kijken en luisteren kan
soms meezingen.
Kinderen zijn van harte welkom in assepoesterjurken of in prinsenkleding
en kunnen na afloop de prachtige
blaasinstrumenten van het orkest van
dichtbij gaan bekijken en de spelers
er van alles over vragen.
De voorstelling start om 15.00 uur en
duurt ongeveer een uur. Na afloop is
er frisdrank of een glas wijn.
Kaartverkoop: kinderen € 10 (5e
kind gratis), volwassenen € 15
(donateurs € 12.50) tot zaterdag 19
maart 16.00 uur bij Drogisterij Van
der Geest Hoogstraat 30 of tot 17.00
uur bij Boekhandel Sprey Brugstraat
1-5 te Abcoude.Bovendien via

www.abcoudeconcerten.nl.

Maurice Delmonte weer
in De Willisstee
De Highschool Music Competition
(HSMC) is een landelijke muziekcompetitie voor jonge muzikanten
tussen de 12 en 19 jaar, waarbij een
brug wordt geslagen naar poëzie.
Op zaterdag 19 maart treedt Sophie
Jurrjens uit Wilnis op in de voorronde van de HSMC in de categorie
Pop/Rock. Met vijf andere artiesten/
bands strijdt zij voor een finale
plaats. De voorronde vindt plaats in
Ekko in Utrecht, één van de meest
toonaangevende podia van Nederland waar nationale en internationale bands en DJ's optreden.
Sophie Jurrjens is 18 jaar en leerling van het Veenlanden College in
Mijdrecht. Ze verwacht dit jaar haar
Havo diploma te halen en te gaan
studeren aan eén van de conservatoria in ons land. Nu al volgt ze
de vooropleiding aan het Utrechts
Conservatorium.

piano. Nadat ze de Talentenjacht
van het Veenlanden College 2010
en de Provinciale Kunstbende 2010
had gewonnen, ging het voortvarend
met Sophie’s muzikale carrière. Op
diverse podia was ze al te zien en te
horen, zoals in Tivoli de Helling, het
Twee Takt Festival, Festival aan de
Werf en No Label Culturele Zondag.

Sophie maakt al jaren eigen composities en begeleidt zichzelf op de

www.sophiejurrjens.nl.

Wanneer Sophie de finale haalt, dan
maakt ze kans op een prijzenpakket
met een totaal waarde van € 5.000.
Dit pakket bestaat uit studiotijd, een
cd-productie, optredens (ook in het
buitenland via Stage Europe Network), promotie en een workshop
van een Nederlandse artiest/producer naar keuze. Of Sophie nu wint of
niet, haar nieuwe song en een eigen
nummer naar keuze worden vastgelegd op de cd School’s Out.
Wie Sophie wil aanmoedigen, kan
een reductiekaart bestellen via:
foto armand hoogland

Concordia: 45 jaar in Brass
Op zaterdag 26 maart a.s. organiseert Brassband Concordia haar
jaarlijkse donateursconcert. Met dit
concert kijkt de band terug op de 45
jaar dat de vereniging als brassband
optreedt.
Concordia begon in 1898 als een
fanfare-orkest. In 1966 begon bij
Concordia de gedachte te leven om
van de vereniging een Brassband te
formeren; de fanfare was namelijk
onderbezet. Men moest ongeveer
35 leden hebben voor een complete
bezetting, maar men had 25 leden,
net genoeg voor de standaardbezet-

ting van een Brassband. Tijdens het
concert, dat als thema “Concordia,
45 jaar in Brass” heeft gekregen, zal
de band muziekstukken ten gehore
brengen, die een muzikaal overzicht
geven van de afgelopen 45 jaar van
Concordia. Ook de jeugd zal van zich
laten horen. Zowel het opleidingsorkest als de blokfluitgroep zal een
bijdrage leveren. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Stephan
Koppelaar.
Het concert vindt plaats in De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen. De toegang
bedraagt € 8 (€ 4 voor kinderen en
donateurs). U bent van harte welkom.

Tot 29 april exposeert Maurice
Delmonte weer in Dorphuis De Willisstee aan de Pieter Joosten Laan
24 te Wilnis. Maandagmiddag heeft
wethouder Erika Spil samen met
Maurice Delmonte de tentoonstelling officieel geopend, in het bijzijn
van het stichtingsbestuur, een aantal
kunstenaars en belangstellenden.

IVN excursie naar
Guntherstein
De IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn houdt op zondag 13 maart
om 14.30 u een Stinzenplantenexcursie op het landgoed Guntherstein
te Breukelen.De jonkheer stelt
speciaal voor deze gelegenheid zijn
privé binnentuin open. Samen met de
IVN-gidsen wordt gekeken naar de
stinzenplanten die in maart al volop
in bloei staan. Ook wordt gekeken
naar de uitbottende knoppen van bomen en struiken en wordt er gekeken
en geluisterd naar vogels.
Verzamelen om 14 uur bij het Oude
Spoorhuis, op de hoek Demmerik/
Spoorlaan te Vinkeveen. Aangeraden
wordt om warme kleding en laarzen
of stevige schoenen te dragen. Als u
een verrekijker hebt, neem die dan
mee.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Nel Bouwhuijzen telefoon
0297-261982
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Hans Rensink over ondernemersfonds voor centrum Mijdrecht:

“We gaan het Koopcentrum Mijdrecht
ook regionaal op de kaart zetten”
Na twee jaar van voorbereiden en plannen maken is het zover: het centrum van Mijdrecht krijgt een zogeheten ondernemersfonds. Vanaf dit jaar betalen alle ondernemers in het aaneengesloten winkelgebied van
Hofland tot Bozenhoven, plus de zijstraten daarvan, voortaan gezamenlijk de kosten van activiteiten in het
centrum, bijvoorbeeld op het gebied van promotie. De HVM, Handelsvereniging Mijdrecht, waar lang niet alle
ondernemers lid van waren, transformeert tot Stichting Koopcentrum Mijdrecht, waar alle ondernemers in
het gebied nu automatisch bij zijn aangesloten. Maandag aanstaande presenteert de Stichting Koopcentrum
Mijdrecht zich aan de ondernemers.
door rob isaacs

HVM-voorzitter Hans Rensink is
blij met de nieuwe opzet. “Voortaan
worden de kosten voor het aantrekkelijk houden van ons koopcentrum eerlijk omgeslagen over alle
ondernemers.” Tot nu toe kwam
dit alleen op de schouders van de
HVM-leden neer. “Onterecht”, vindt
hij. “Kosten van activiteiten, waarvan iedereen profijt heeft, moet
je ook gezamenlijk dragen.” Als
voorbeelden hiervan noemt hij de
traditionele jaarmarkt, de feestverlichting in het dorpscentrum in de
decembermaand en de activiteiten
die worden ondernomen om de
aantrekkingskracht van het centrum
te vergroten.
Na een draagvlakmeting onder de

Open dag Zorgcentra
Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen
Op zaterdag 19 maart zijn inwoners
van De Ronde Venen van 10 tot 15
uur van harte welkom op de open
dag van Zorgcentra Zuwe MariaOord. Voor de bezoekers staat
de koffie klaar. Er worden rondleidingen gegeven, onder andere
door de kliniek voor revalidatie
en de kleinschalige woningen voor
dementerenden.
Informatie en activiteiten
Naast de rondleidingen zijn er ook
kramen aanwezig met informatie.
Bezoekers kunnen hier tevens
terecht als ze aan de slag willen als
leerling, medewerker of vrijwilliger.
Natuurlijk zijn geïnteresseerden die
alleen een kijkje komen nemen ook
van harte welkom. Voor kinderen is
een kinderhoekje ingericht met diverse activiteiten, dus breng (klein)
kinderen gerust mee.
Iedereen die nieuwsgierig is geworden, is van harte welkom op 19
maart. Het adres is Herenweg 69,
Vinkeveen (naast de RK kerk). Op
www.zuwezorg.nl/opendag is alle
informatie beschikbaar.
Landelijke campagne
De ‘Open Dag van de Zorg’ is een
landelijk open dag van zorg- en
welzijnsorganisaties. Deze dag is
bestemd voor iedereen die kennis
wil maken met de zorg. Van jong tot
oud, iedereen is van harte welkom.
De open dag wordt georganiseerd
door arbeidsmarktorganisaties en
wordt mede mogelijk gemaakt
door het Ministerie van VWS. Het
belangrijkste aspect van de open
dag is kennismaken met de zorg in
al haar facetten.

betrokkenen was het ondernemersfonds per 1 januari jl. een feit. Alle
ondernemers in het afgebakende
gebied dragen bij aan het ondernemersfonds via de onroerendezaakbelasting. De gemeente De Ronde
Venen int hun bijdrage en zorgt dat
het geld terecht komt bij de Stichting Koopcentrum Mijdrecht, die het
ondernemersfonds beheert. Hans
Rensink: “Jaarlijks wordt een plan
gemaakt waarin wordt omschreven
wat er met het geld gaat gebeuren.
Ook zal na afloop van een jaar verantwoording worden afgelegd aan
de ondernemers.”
Het fonds onderscheidt drie
groepen: kleine ondernemers, die
jaarlijks ca. 500 euro minder gaan
betalen dan de huidige contributie;

middelgrote ondernemers, die er ca.
100-150 euro op vooruit gaan; en
grote ondernemers, die maximaal
300 euro meer gaan betalen. De
bedragen zijn gekoppeld aan de
WOZ-waarde van de onderneming.
Actiever promoten
Doel van de Stichting is om het
Koopcentrum Mijdrecht actiever te
gaan promoten in de regio. “Binnen
De Ronde Venen weet iedereen
ons wel te vinden, maar we zouden
graag meer aanloop zien uit bijvoorbeeld kernen als Kudelstaart.
Aalsmeer, Uithoorn. Die hebben we
op winkelgebied en gezelligheid
echt wel wat te bieden. Of denk
aan de strook Nieuwveen, Noorden,
Kamerik. Daar hebben mensen de

keus tussen Woerden en Mijdrecht.
We moeten niet te klein denken:
we hebben een zeer aantrekkelijk
centrum met goede voorzieningen,
waar je prima een dagje kunt winkelen,” meent hij. “De nieuwe naam
Koopcentrum Mijdrecht dekt dan
ook veel beter de lading. We hebben
een regiofunctie, dan moeten we
ook regionaal promotie bedrijven.”
Hans Rensink benadrukt dat niet al
het geld in activiteiten zal worden
gestoken. “Op de eerste plaats
hebben we hier al een goedgevulde
activiteitenkalender. Ik voeg daar
liever één of twee kwalitatief goede
aan toe, dan meer van hetzelfde.
Eén van onze plannen behelst een
verlengde winkelopening op de

langste dag, maar dat gaat dit jaar
nog niet door vanwege een andere
activiteit op dat moment.”
Eerste klap is daalder waard
Maandag worden de nieuwe
huisstijl, bebording en website
gepresenteerd. “De eerste klap is
tenslotte een daalder waard. Hiervoor waren in het verleden nog wel
eens onvoldoende middelen, maar
we vinden dat we nu de investering
moeten doen.” De nieuwe stichting
heeft een nieuw, jong bestuur. “Veel
van de ideeën die we hadden liepen
in het verleden vast op gebrek aan
financiën. Daar hopen we nu vanaf
te zijn.”

Spectaculaire opening festivalseizoen
Met de tweede editie van Het Groene Hart Festival op 26 maart a.s. in Woerden wordt het startsein gegeven voor een nieuw festivalseizoen in onze
regio. Het Groene Hart Festival staat geheel in het teken van de Nederlandstalige muziek. Deze muziek staat momenteel op de tweede plaats op de
lijst van populaire muzieksoorten, zeggen de festivalorganisatoren Eddie Kleeman en Richard van Overbeek van Klover producties uit Woerden.
door piet van buul

Vorig jaar vond de eerste editie van
het Groene Hart Festival plaats.
“We hadden toen meteen ruim
zeven duizend bezoekers,”zegt Eddie. “Reden te over om ook dit jaar
weer zo’n evenement te organiseren. Wij vinden het belangrijk dat
er tenminste één keer per jaar een
groot evenement in het Groene
Hart plaatsvindt. Met het wegvallen van de wielerronde door het
Groene Hart is er een gat gevallen,
dat door het Festival kan worden
opgevuld. We hebben bewust gekozen voor Nederlandstalige artiesten, omdat daar momenteel erg
veel belangstelling voor is. En we
zijn er trots op dat we ook dit jaar
weer de top naar Woerden hebben
kunnen halen.”
Topartiesten
Met enige trots tonen Eddie en
Richard de versgedrukte affiches,
met daarop de namen van de
eredivisie van het Nederlandstalige
lied. Richard: “De absolute toppers
zijn op dit moment De 3J’s, die
onderweg zijn naar het Eurovisie
Songfestival, en Frans Duijts. Maar
we zijn blij dat ook mensen als Wolter Kroes, Jeroen van der Boom,
Jan Keizer en Annie Schilder, Tom
Douwsma en René Schuurmans
acte de présence geven. En niet te
vergeten Vinzzent, de winnaar van
de publieksprijs bij het nationale
songfestival van vorig jaar. Naast
de landelijk bekende artiesten is
er ook plaats voor muzikanten uit
de regio. Het festival zal worden
geopend door Feestband Helemaal

foto patrick hesse

Top. Zij komen uit de buurt van
Bodegraven en hebben een breed
repertoire met een hoog meezinggehalte. En we brengen ook Marco
Mark, een beginnend artiest uit
Woerden. Hij gaat tijdens het festival drie nieuwe nummers zingen.
Kortom, er is een keur van artiesten en we zijn er van overtuigd dat
het weer een spetterend feest zal
worden.”
Feesttent aan de Steinhagenseweg
Het festival vindt plaats in een
enorme feesttent aan de Steinhagenseweg in Woerden. Dat is
tegenover het winkelcentrum
Snel en Polanen. Het terrein is
open op zaterdag 26 maart vanaf
18.00 uur. Om 19.00 begint het
programma dat tot ongeveer half
een gaat duren. De feesttent is
op loopafstand van het Station
Woerden. Eddie: “En we hebben
een speciale regeling getroffen voor
het parkeren. Verkeersregelaars en
borden verwijzen naar de bewaakte
parkeermogelijkheid.”
Entreekaarten zijn te bestellen via
www.groenehartfestival.nl en bij de
Primera winkels. Men kan dan meteen ook een parkeerkaart kopen.
Wie vooraf een hapje wil eten bij
Eetcafé De Baron in Woerden krijgt
een gratis drankje op vertoon van
het entreebewijs.”
Ook kan je meedoen met onze actie
om kaarten te winnen. Kijk hiernaast voor meer informatie.

Je maakt kans op gratis toegangskaarten voor het Groene Hart
Festival op 26 maart a.s.
Beantwoord de volgende vraag:
Ook dit jaar is er weer een Groene Hart Festival. De hoeveelste keer
is dit?
Mail je antwoord met je naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres naar info@degroenevenen.nl. De organisatie zal uit de
goede antwoorden de winnaars trekken.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Potloodtekenares Jolanda Schuit:

“Portretten zijn herinneringen, die gooi je niet snel weg”
Jarenlang hing haar portret van Máxima in de kunstgalerie Emotion van Ruud van den Berg, maar nu pronkt
de afbeelding van de prinses in Jolanda’s eigen serre. Niet voor lang, want in de maand mei is het portret te
zien in de Openbare Bibliotheek in Mijdrecht. Portrettekenares Jolanda Schuit: “Ik wilde voor de expositie
in de kunstgalerie in 2007 een portret maken van een populaire beroemdheid en dan het liefst een internationaal persoon. Het moest iemand zijn die bekend is en die ook populair zal blijven. Toen kwam ik op prinses
Máxima. Iedereen zal haar herkennen. Dat is het mooie aan een portret: de herkenning.”
door valérie sambrink sanderink

Alle werken van Jolanda bestaan
uit papier en potlood. Olieverf is
iets voor als ze ouder is, zegt ze lachend. Dan kan ze het zich permitteren om de droogtijd af te wachten. Naast portretten tekent de
42-jarige inwoonster van Mijdrecht
ook landschappen met molens, een
boerderij of een kerk, maar geen
enkel landschap kan haar boeien
zoals een levend wezen dat doet.
Portretteren is dan ook haar grote
passie. Jolanda: “Als ontwerpster
van badkamers maak ik voor mijn
werk veel technische tekeningen.
Ik vind het heerlijk om, als ik dan
thuis ben, een tekening met veel
meer gevoel te maken en dan is
een portret van een mens of dier
het leukst. Die zitten vol emotie.
Zo kan ik van een vlak en levenloos
wit stuk papier een werk vol emotie
maken. Toen ik ongeveer twintig
jaar oud was, heb ik een rondreis
door Amerika gemaakt. Als jonge
meid met weinig geld kon je al snel
ergens overnachten. Vaak wilden de
mensen bij wie ik sliep hier geen
cent voor hebben. In plaats daarvan
gaf ik hen een schets. Ik lette goed
op waar ze waarde aan hechtten
en besloot dat na te tekenen. Dat

foto patrick hesse

kon een hond zijn, maar ook een
servieskast. Als ik dan zo’n schets
gaf, waren ze vaak ontzettend blij
en geëmotioneerd. Veel van hen
hebben de tekening ingelijst en
opgehangen. Zo zie je dat een tekening veel emoties los kan maken.”
Herinnering
Jolanda: “De ogen zijn voor mij het
belangrijkst. Als die niet kloppen,
dan klopt het hele beeld niet en kan
ik de tekening wel weggooien. Dan
‘lijkt’ het portret niet en het belangrijkste kenmerk van een portret is
dat het op de werkelijkheid lijkt.
Wat ik ook erg mooi vind aan een
portret is dat deze nooit dateert.
Een oude foto gooi je sneller weg,
terwijl een getekend portret vaak
jaren blijft hangen. Meestal wordt
een portret ook doorgeven. Het
portret van een kind wordt bijvoorbeeld, wanneer het kind volwassen
is en uit huis gaat, door de ouders
meegegeven. Een portret is nooit
oud, het is een herinnering. Daarmee is een portret ook iets wat
je wilt koesteren. ” Twee werken
zijn voor Jolanda zo speciaal dat
ze een plaatsje in haar huis hebben
gekregen. Dat zijn het portret van

prinses Máxima en dat van haar
overleden hond Justy. Jolanda: “Het
portret van Justy heb ik gemaakt
toen hij nog leefde. Het was een
heel lief hondje waar ik nog vaak
aan terug denk. De tekening die ik
van Justy gemaakt heb, is ook mijn
logo geworden. Dat is voor mij een
bijzonder portret. Dat is mijn herinnering.”
Goed kijken
Bij het maken van een portret is
het belangrijk om goed te kijken.
Jolanda: “Je moet ontdekken wat
iemand maakt wie hij of zij is. Wat
zijn de kenmerken waardoor je die
persoon herkent? Dat kan een krulletje bij de mondhoeken of juist een
bepaalde blik in de ogen zijn. Ik let
veel op vormen, maar vooral ook op
details. Je moet eerst goed kijken
voordat je begint te tekenen. Omdat
ik zo nauwkeurig werk neemt het
maken van een portret veel tijd in
beslag. Vaak ben ik zo’n drie weken
met een portret bezig. Elke keer
als ik langs mijn tekenezel loop,
kijk ik er even naar en dan verbeter ik weer iets. Soms zijn dat een
paar lijntjes bij de mond, de andere
keer ga ik weer wat langer zitten.

Een tekening is voor mij nooit in
één keer af. Dat kan niet, dan heb
je niet goed gekeken. Bovendien is
portretteren veel meer dan simpel
natekenen. Al portretteerder heb je
altijd invloed: het is jouw beleving.
Dat kost tijd. ”
Juiste foto
Zeker bij portretten vindt Jolanda
het belangrijk een goede foto te
krijgen. Jolanda: “Schoolfoto’s zijn
ideaal. Die fotografen weten hoe
ze een foto moeten maken. Dat
vooraanzicht en de houding die men
op de foto aanneemt, vind ik altijd
fijn om te gebruiken. Het komt wel
eens voor dat ik foto’s krijg waar ik
weinig mee kan. Vaak vraag ik dan
om andere foto’s. Dan neem ik die
minder goede foto wel als uitgangspunt, maar dan kan ik de details uit
de andere foto’s halen. Eén keer
heb ik zelfs een foto afgewezen. Ik

ken de vrouw persoonlijk en wist
dat die foto in een tijd gemaakt is
waarin ze niet gelukkig was. Dat
zag je ook aan haar ogen op de
foto. Als ik die foto zou gebruiken,
zou haar portret haar altijd aan die
moeilijke periode herinneren. Dat is
zonde. Ik heb haar aangeraden een
andere afbeelding bij mij in te leveren, één van nu. Ze heeft meteen
een paar leuke foto’s van haarzelf
laten maken en een paar dagen
later stond ze al met die prachtige
foto’s op de stoep. Daar kon ik wat
mee! Als de foto goed is, dan wordt
de tekening ook prachtig.”
Meer informatie over Jolanda’s
potloodtekeningen vindt u op

www.jolandaschuit.nl.

Ontmoeting: Veertigdagenproject voor kinderen in RK kerk
De Rooms Katholieke Kerk van Mijdrecht/Wilnis nodigt kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders uit om deel te nemen aan
een speciaal veertigdagenproject met als thema: ''Ontmoeting''. Ook als je anders niet (zo vaak) in de kerk komt ben je van harte
welkom om mee te doen!
De veertigdagentijd is de periode tussen
Aswoensdag en Pasen. Het verwijst naar
de veertig dagen die Jezus in de woestijn
verbleef. De veertigdagentijd kennen we
vooral als vastentijd, maar naast het vasten,
bezinnen we ons ook op de komst van Pasen,
het belangrijkste feest van christenen. Dit
maal doen we dat door ons te verdiepen in
ontmoetingen van Jezus met mensen zoals
wij. Met behulp van een vriendenboekje
(werkboekje), verdiepen de kinderen zich
elke zondag tijdens de kinderwoorddiensten

of de familievieringen op hun eigen wijze in
het Evangelieverhaal van die zondag. Maar
het is ook heel goed mogelijk om thuis met de
kinderen aan de slag te gaan.

jes sparen we geld voor kinderen die het minder goed hebben dan wij. Bent u verhinderd,
dan kunt u de werkboekjes ook meenemen uit
het voorportaal van de kerk.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd,
op zondag 13 maart a.s. om 10:00 uur, gaan
we voor de kinderen officieel van start met
het project tijdens een familieviering. Thema
van deze viering is ''In de woestijn''. Tijdens
deze viering worden de vriendenboekjes en de
vastendoosjes uitgereikt. Met de vastendoos-

Voor meer informatie over het project kunt u
contact opnemen met Helma van der Meer
tel. 0297 289185
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De restaurantweek gaat weer beginnen!
Dineren in een goed restaurant kan doorgaans een dure aangelegenheid zijn, maar niet tijdens de DiningCity Restaurant Week. Komende
week, van maandag 14 maart tot en met zondag 20 maart, serveren de
1.250 beste restaurants van Nederand een gastronomisch hoogstaand
driegangendiner voor de spotprijs van € 27,50. En voor een driegangen
lunchmenu betaalt u die week maar € 22,50.
Natuurlijk zijn er ook in De Ronde Venen deelnemende restaurants aan
dit landelijke evenement, te weten De Veensteker en De Eetkamer in
Vinkeveen, alsmede Le Virage en Lust! in Mijdrecht.
door rob isaacs

De lente komt er aan!
Hoewel de zon zich nog maar mondjesmaat aan de horizon toont en ‘koning
winter’ nog niet helemaal uit De Ronde Venen verdreven is, lijkt het nu toch
officieel: ‘De lente gaat beginnen’. De Italiaanse ijsmakers van Portofino uit
Vinkeveen zijn zich weer volop aan het voorbereiden op het nieuwe ijsseizoen. Als de weersvooruitzichten goed zijn voorspeld, zullen de lichtblauwe
verkoopwagens komende week al weer in de straten van De Ronde Venen
te vinden zijn. De ambachtelijke ijsmakers zijn na de ‘winterslaap’ weer
volop aan de gang, de ijsmachines staan te blinken en de ijsauto’s zijn weer
gepoetst. In de vriescel worden de eerste liters vers bereid Italiaans ijs weer
klaar gezet om alle ijs-liefhebbers in De Ronde Venen te voorzien van hun
eerste ijsje van 2011. De ijsmakers weten het, na het proeven van de eerste
ijsjes, in ieder geval zeker: ‘de lente komt er nu echt aan’.

Foto: De ijsmakers van Portofino weten het zeker: ‘de lente komt er nu echt aan!’.

Expositie Newfoundland in 12 beelden
in het Hofland Medisch Centrum
Newfoundland is overdonderend, vele malen groter dan Nederland,
500.000 gastvrije inwoners en een fantastische natuur. Schitterende
landschappen, imposante fauna en een grotendeels ongerepte flora.
Newfoundland in twaalf beelden is dan ook onmogelijk.
In de zomer van 2010 verbleef Wim
Stolwerk, freelance fotograaf en
lid van de Fotoworkshop De Ronde
Venen, enige tijd in Newfoundland.
Deze expositie geeft een kleine impressie van landschappen en dieren
die hij daar voor de lens kreeg.
Wim Stolwerk: “Een dergelijke trip
vergt nogal wat voorbereidingen,
welke apparatuur wel, wat niet,
vervoer, gidsen, schippers om walvissen te zoeken, etc. Het is meer
dan de moeite waard geweest.
Newfoundland is magisch en de ervaringen om bijvoorbeeld walvissen
echt naast je rubberboot te krijgen,
blijven voor altijd in je geheugen
gegrift staan. Iedereen die dat een
keer meegemaakt heeft, kent dat
gevoel: emotie en kippenvel. De
verscheidenheid aan zeevogels is
ook enorm, met de papegaaiduiker
als absolute superster. Op sommige
plaatsen hebben we, mede dankzij

onze gids, heel veel geluk gehad en
unieke dieren in het wild kunnen
fotograferen. Je weet van tevoren
natuurlijk ook dat je nooit alle
platen waar je van droomt, mee
terug brengt en dat is ook zo. We
moeten dus terug. Mede gelet op de
gesloten vriendschappen, liefst zo
snel mogelijk!”
De expositie omvat o.a. foto’s van
landschappen, walvissen, sneeuwuil,
zeearend en papegaaiduiker.
Meer fotowerk van Wim Stolwerk
kunt u vinden op www.mirrorimage.nl.

Hofland Medisch Centrum – Hofland
48-56 – 3641 GE Mijdrecht. Dagelijks
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Foto boven: Staart van een duikende
potvis in Trinity Bay, Newfoundland.
foto wim stolwerk

foto's patrick hesse

De redactie van deze krant mocht
bijna traditiegetrouw alvast
voorproeven bij De Veensteker
in Vinkeveen, waar wij werden
ontvangen met een glaasje prosecco.
De vriendelijke bediening vroeg ons
of wij liever vis of vlees wilden en
na een heerlijke amuse werd ons
een voortreffelijk driegangendiner
voorgeschoteld. Graag zouden wij
hierover meer willen vertellen, maar
De Veensteker wil dit culinaire hoogstandje geheim houden tot in de restaurantweek. Onze fotograaf Patrick
Hesse wist toch stiekem een paar
mooie plaatjes van de gerechten te
schieten, die wij na lang aandringen
bij uitbaters William en Patrick wel
mochten plaatsen, zodat we toch een
tipje van de sluier oplichten. Bovendien kunnen we melden, dat het er
niet alleen heerlijk uit ziet, het was
ook heerlijk. Vooral die... o, nee, u
moet gewoon zelf komen proeven
volgende week.
De bediening drukte ons nog op het
hart dat De Veensteker tijdens de
restaurantweek ook een uitmuntend
driegangen lunchmenu serveert.
Voor zowel lunch als diner geldt voor
alle restaurants, dat u kunt reserveren via www.restaurantweek.nl, klik
dan op de regio Utrecht en ’t Gooi
en u komt dan vanzelf de deelnemende restaurants van De Ronde
Venen tegen. U ziet onmiddellijk
of er nog plaats is in het desbetreffende restaurant.
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Vader Auke en zoon Lars Ykema:

“Iedereen kan op z’n eigen manier plezier uit tennis halen”
In De Ronde Venen is de naam Ykema onlosmakelijk verbonden met tennis. Vader Auke, moeder Lonneke en
zoons Lars en Thomas zijn stuk voor stuk fanatieke tennissers. Niet alleen dit gezin, maar de volledige familie
is te verblijden met een pot tennis. Auke: “Alle broers en zussen, neven en nichten die in Mijdrecht wonen,
spelen het spel. Zelfs de ouders van mijn vrouw Lonneke slaan na 40 jaar lidmaatschap bij Tennis Vereniging
Mijdrecht (TVM) nog altijd graag een balletje mee.” Bijzonder in de familie zijn Auke en zijn 21-jarige zoon
Lars, want hebben als tennisleraren van hun passie zelfs hun baan gemaakt. Auke is fulltime tennisleraar en
Lars heeft op deze manier een leuke bijbaan naast zijn studie. Een gesprek met vader en zoon.
door valÉrie sambrink sanderink

Dat Lars zou gaan tennissen was al
snel duidelijk. Op tweejarige leeftijd
hield hij al graag ballonnen omhoog
en toen hij drie was, maakte hij zijn
entree op de tennisbaan. Lars: “Van
mijn zevende tot en met mijn tiende
heb ik bondstrainingen in Houten en
Maarssen gevolgd. Daarnaast heb ik
altijd bij TVM in Mijdrecht getennist. Juist daarom vind ik het zo
leuk om daar nu ook les te geven.
Voordat ik met lesgeven begon,
heb ik eerst een paar jaar meegelopen met mijn vader en en vanaf
september 2009 tot de zomer van
2010 volgde ik een opleiding bij de
tennisbond. Elke zaterdag kreeg ik
daar les, waarbij theorie en praktijk
werden afgewisseld. Best pittig om
naast mijn studie te doen, maar
ook erg leuk. Deze maand doe ik
praktijkexamen, maar ik mag nu
al les geven. Deze wintermaanden
sta ik zo’n vijf uur per week voor
een groep, in de zomer zal dit
waarschijnlijk wel tien tot vijftien
uur worden.” Voor vragen kan Lars
altijd bij zijn vader terecht. Auke
geeft namelijk al sinds 1977 les en

foto patrick hesse

heeft hiermee al flink wat ervaring
opgebouwd. Hij vertelt: “Samen
met Matthijs Deken heb ik de tennisschool ‘Tennis Actief’ opgericht.
Hiermee verzorgen we lessen
voor leden van de TVM, maar ook
regiotrainingen voor tennissers van
andere clubs. Bij zo’n regiotraining
kun je als tennisser gewoon lid van
je eigen club blijven. Het is slechts
een extra oefening om je tennisniveau te verbeteren. Het voordeel
van die regiotrainingen is, dat we
een groter bereik hebben waardoor
we de groepen beter in leeftijd en
niveau kunnen indelen. Hierdoor
kunnen we gericht lesgeven en
daardoor kunnen we de deelnemers
meer leren.”
Eigen spel
Wie een mooie pot tussen vader en
zoon wil zien, moet geluk hebben.
De twee tennissers spelen namelijk
zelden met of tegen elkaar. Auke:
“Voorheen speelden we nog wel
eens op vakantie samen, maar tegenwoordig komt dat er niet meer
van. Nu moeten we ons best doen

om één keer per jaar te halen.”
Lars speelt nog graag op de door
TVM georganiseerde toernooien
zoals het Open Toernooi en de clubkampioenschappen. Daarnaast doet
hij mee aan enkele toernooien in
de regio. Lars: “Ik woon vanwege
mijn studie in Amsterdam. Daar
tennis ik niet veel, maar zodra ik
in het weekend weer in Mijdrecht
ben, heb ik mijn racket vaak al
snel te pakken. Als ik competitie
speel, kom ik voor TVM uit. Dat is
voor mij toch bijna een ouderlijk
huis.” Auke speelt geen competities
meer. Auke: “Dat kan ik fysiek niet
meer aan. Ik sta voor mijn werk
vijf dagen per week op de baan.
Eerst speelde ik daarnaast nog
competitie, maar ik merkte dat ik
daardoor al snel blessures opliep.
Het was gewoon te veel. Nu ik me
op het lesgeven concentreer, gaat
het prima. Het moest geen obsessie
worden. Als ik in mijn vrije tijd toch
behoefte heb om te sporten, dan ga
ik nu naar de golfbaan.” Ook voor
Lars is tennis niet de enige sport.
Lars: “Ik loop ook graag hard. Al
moet ik zeggen
dat ik wel erg
graag tennis
speel en ook
graag naar tennis op TV kijk.”

Zoon Lars en vader Auke Ykema.
Leermomenten
Ondanks dat Auke al vele jaren lesgeeft, ziet hij het altijd nog als een
uitdaging om de tennissers beter
in hun sport te maken. Auke: “Het
lesgeven is in de loop der jaren ook
erg veranderd. Vroeger werden de
tennissers als een eenheidsworst
behandeld. Er werd niet gekeken
naar de persoon en er was één
ideale techniek. Nu kijken we veel
beter naar de lichaamsbouw en de
biomechanica. Is de speler groot of
klein? Heeft hij een losse pols of
niet? Dat speelt nu allemaal een rol
bij het aanleren van een bepaalde
techniek. Bovendien zijn de rackets
ook veel lichter en beter geworden. Je kunt nu veel harder slaan.
Daar hoort ook een andere manier
van spelen bij. ” Ook Lars leert bij
elke les die hij geeft zelf nog iets
bij. Hij vertelt: “Zeker aangezien
we aan alle leeftijden lesgeven.
Jonge kinderen moet je heel anders
benaderen dan volwassenen. Bij de
jonge spelers spelen we op kleinere
velden en ben je vooral bezig met
coördinatieoefeningen. Bij de ou-

dere spelers zijn de groepen kleiner
en richt je je meer op techniek.”
Auke vult aan: “Vijftigplussers zijn
bij TVM net als bij andere clubs een
belangrijke groep geworden. Er is
duidelijk een vergrijzing. Ik vind het
ook erg leuk om jongere kinderen
les te geven. Die kun je als club
vanaf het begin begeleiden. Nieuwe
aanwas is daarom altijd welkom.
TVM is een echte familieclub.”
Talent
Hoe belangrijk is talent bij tennis?
Auke: “Talent is bij elke sport belangrijk, dus ook bij tennis. Iedereen kan op eigen manier plezier uit
tennis halen, zo is mijn ervaring.”
Lars vult aan: “Zelfs mensen met
een beperking, bijvoorbeeld een
minder goed zicht, kunnen de sport
leren. Iedereen die oefent, boekt
resultaat.” Auke: “Door veel tijd en
energie in de sport te steken, kun
je erg goed worden. Maar talent
kun je niet aanleren. Dat moet je
hebben. Als je talent hebt er er ook
nog wat mee doet, dan word je écht
goed.”
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IN VOL BEDRIJF
Rijkenberg Tuinmeubelen

Het wordt weer tijd
voor de tuin
De ontluikende krokussen kondigen de naderende lente aan. Tijd om
weer aandacht aan de tuin te besteden. Voor veel mensen is de tuin
een verlengstuk van de huiskamer. Comfortabele tuinmeubelen maken
het mogelijk om optimaal van de zon te genieten. Bij Rijkenberg Tuinmeubelen in Mijdrecht zijn ze er al helemaal klaar voor, vertelt Gustav
Rijkenberg.
door piet van buul foto patrick hesse

Jarenlang was Rijkenberg de
specialist op het gebied van luxe
huishoudelijke artikelen. In de winkel aan Bozenhoven had men ook
een afdeling tuinmeubelen. In 2005
besloot Gustav Rijkenberg zich volledig te richten op de tuinmeubelen.
Hij verhuisde met zijn bedrijf naar
een ruim pand aan de Industrieweg. “Ik ben nog steeds blij met
de beslissing die we toen genomen
hebben,” zegt Gustav. “Het verkopen van tuinmeubelen en allerlei

accessoires die daarbij horen,
is heel erg leuk om te doen. Wij
richten ons vooral op het middensegment van de markt, maar bieden
ook producten in een lagere prijsklasse, alsmede in het wat hogere
segment. We zijn met een vijftiental
collega’s, verspreid over het land
een samenwerkingsverband aangegaan. Gezamenlijk ontwerpen en
ontwikkelen we een eigen collectie
tuinmeubelen, die we in het Verre
Oosten laten maken. We brengen

Wil je (weer) beginnen met fietsen?

Doe mee met Fiets-Fit!
Op 19 maart start fietsvereniging TTC De Merel een kennismakingscursus
racefietsen onder de naam Fiets-Fit, onder auspiciën van de Nederlandse
Toer Fiets Unie. Samen met ongeveer 50 andere locaties in Nederland is
De Haan Fietsen in Wilnis een startlocatie. Je traint zes zaterdagen om je
techniek en uithoudingsvermogen te verbeteren. Je hoeft juist geen ervaren
fietser te zijn of over een ijzersterke conditie te beschikken om mee te
doen aan Fiets-Fit. Het is de bedoeling dat je door deelname aan de clinics
conditie opbouwt en je de techniek van het racefietsen eigen maakt.
Fiets-Fit is gezond fietsen
Onder begeleiding werk je op een verantwoorde manier aan je conditie, fitheid en techniek. Fiets-Fit is ook geschikt voor mensen die willen afvallen.
Anders dan bij bijvoorbeeld hardlopen blijft de belasting van de gewrichten
bij fietsen beperkt. Onder begeleiding wordt aandacht besteed aan de verschillende fietstechnieken, zodat je na zes zaterdagen de basisvaardigheden
onder de knie hebt. Hierna ben je in staat mee te doen aan toertochten en
clubritten. We nemen dan ook na afloop van de clinics met z’n allen deel
aan een mooie toertocht in de omgeving.
De Fiets-Fittrainingen vinden elke zaterdag van 19 maart t/m 23 april
plaats. Startlocatie is Ed de Haan Fietsen, Stationsstraat 1 in Wilnis.
De start is om 9.00 uur en er wordt in twee uur ongeveer 40 km gefietst.
Het begin is uiteraard rustig. Naarmate de trainingen vorderen en de
conditie beter wordt, wordt de snelheid hoger. Ook een onderdeel van het
programma is een avondcursus fietstechniek, zodat je bij problemen aan je
fiets weet wat je moet doen.
Misschien heb je nog geen eigen fiets of wacht je met het aanschaffen tot
je zeker weet of je het wel leuk vindt. Bij Fietshandel Ed de Haan of een
fietsenzaak in de buurt is voor tijdelijk gebruik altijd wel een gepaste fiets
te vinden. Voor de veiligheid rijden we altijd met een helm. Heb je er nog
geen, dan krijg je tijdelijk een helm van TTC De Merel in bruikleen.

Deelname aan Fiets-Fit kost € 37,50. Je kunt informatie vinden en je uitsluitend inschrijven op www.fiets-fit.nl. Ga naar aanmelden en kies startlocatie
Wilnis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Enno Steenhuis
Geertsema, tel. 06 54907347 of op onze website www.ttcdemerel.nl.

Gustav Rijkenberg: “Onze klanten kunnen bij ons geheel naar eigen smaak en behoefte hun tuinsets op maat samenstellen. Van
comfortabele zitstoelen, loungemeubelen en tafels, tot complete eetkamersets. En alles van kwalitatief hoogwaardig materiaal.”
die uit onder de merknaam B7club
en B7. Met deze aanpak brengen
we hele mooie en aparte sets tuinmeubelen tegen scherpe prijzen.
De kracht van de collectie is dat
we een heel assortiment presenteren dat in allerlei samenstellingen
met elkaar te combineren is. Dat
betekent dat onze klanten geheel
naar eigen smaak en behoefte hun
tuinsets op maat kunnen samenstellen. Van comfortabele zitstoelen,
loungemeubelen en tafels, tot
complete eetkamersets. En dat
alles van kwalitatief hoogwaardig
materiaal. De meubelen worden
gemaakt van kunststof rotan. Dat
is een massieve kunststof draad die
op een aluminium frame gevlochten
wordt. Het materiaal is licht en
onderhoudsvriendelijk en het heeft
de uitstraling van binnenmeubelen.”
Veel variatie
Naast het eigen merk kunststof rotan meubelen biedt Rijkenberg een
ruime collectie aluminium stoelen
met textilene zittingen en rugleuningen. Gustav: “Het voordeel is
dat je er zonder aparte kussens
heel plezierig op kunt zitten. Ze zijn
vaak inklapbaar waardoor ze in de
winterperiode makkelijk op te bergen zijn. En bij elke set is ook een
bijpassende tafel te leveren. Lage
tafels en eettafels zijn er tegenwoordig ook in RVS, in vlechtwerk
of in aluminium. Daarnaast verkopen wij ook natuurstenen tafels in
diverse steensoorten. Er is dus volop keuze. De houten stoelen zijn er
wat uit. Die vragen nu eenmaal wat
meer onderhoud en mensen kiezen
dan toch liever voor de meubelen
die veel lichter zijn, makkelijker te

hanteren en onderhoudsvriendelijker. Houten tafels zijn nog wel ruim
voorradig. Ze dienen vaak als basis
voor een combinatie met vintage
teakhouten zitmeubelen.” Nieuw
in de collectie van Rijkenberg zijn
de Polywood tuinmeubelen. “Het is
kunststof,” zegt Gustav, “maar het
lijkt heel erg op hout.
Het grote voordeel hiervan is dat
het makkelijk in onderhoud is en
dat het helemaal niet verkleurt.”
Alles voor de tuin
Wanneer de zomer in alle hevigheid
is losgebarsten, verplaatst het leven
zich naar de tuin. Dat betekent niet
alleen lekker lui in het zonnetje zitten, maar ook buiten eten. Gustav:
“Mensen hebben in toenemende
mate de neiging om de mooie dagen zo lang mogelijk te laten duren.
We leveren dus ook tuinverlichting.
En wanneer het ’s avonds wat frisser wordt, kan een terrasverwarming uitkomst bieden. We leveren
terrasverwarmingstoestellen op
elektriciteit, infrarood en op gas.
En buiten eten wordt tegenwoordig
wel erg makkelijk gemaakt met
behulp van fraaie buitenkeukens die
van alle gemakken voorzien zijn.
En mocht het zonnetje iets te fel
schijnen dan biedt ook een parasol
uitkomst. Ook hier zie je een trend
van makkelijk bedienbare, lichtgewicht parasols.”
Service
Gustav Rijkenberg en zijn medewerkers vinden het belangrijk dat
de klanten een optimale service
wordt geboden. “Het gaat bij de
aanschaf van tuinmeubilair toch
meestal om een behoorlijk bedrag

voor de klant. Daar nemen we
graag de tijd voor. Je koopt zoiets
toch maar één keer in de zoveel
jaar. Dan moet het wel een feestje
zijn,” vindt Gustav. “We hebben hier
1100 vierkante meter showroom,
dus we kunnen van alles laten zien.
Ons hele assortiment is ook op onze
site www.rijkenbergtuinmeubelen.
nl te zien. We merken dat veel
mensen van te voren al op internet
hebben rondgekeken. Maar je koopt
zoiets natuurlijk niet digitaal. Je
wilt het toch even zien en voelen
hoe fijn zo’n stoel of tuinbank zit.
Indien gewenst brengen wij de
gekochte spullen netjes thuis. Vanaf
januari zijn we ook begonnen met
het uitgeven van een Magazine. Dat
is van internet te downloaden, maar
kan ook hier opgehaald worden. En
naast de uitgebreide collectie hebben we ook in onze showroom een
outlethoekje. Daar staan vaak losse
stoelen, enkele stuks en zo, die we
tegen een voordeelprijsje aanbieden. En tenslotte wil ik er ook nog
op wijzen dat we hier voor de deur
over een ruime parkeergelegenheid
beschikken.”

Rijkenberg Tuinmeubelen is gevestigd
aan de Industrieweg 43 in Mijdrecht.
Tel 0297 281501.
www.rijkenbergtuinmeubelen.nl.
Openingstijden:
maandag van 13.00 – 18.00 uur.
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot
18.00 uur, vrijdag van 10.00 – 18.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur;
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

16		

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Vier nieuwe titels van auteurs die al
een grote groep enthousiaste lezers
hebben opgebouwd, en één debuut.

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

			

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

			

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

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

			

12:00 - 14:00

			

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

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Het familieportret
Auteur: Jenna Blum
'Weer zo’n prachtig boek om
te lezen! Een roman over een
onmogelijke liefde in oorlogstijd.
Het verhaal begint in Weimar,
Duitsland en vertelt ons hoe de
mensen daar hebben geleden
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na de dood van haar moeder
blijft Anna achter met haar vader. Ze ontmoet Max, een Joodse
arts en de twee worden verliefd.
Wanneer Max moet onderduiken
zorgt Anna voor een schuilplaats
in haar eigen huis. Een onmogelijke en gevaarlijke situatie.
Op een dag is Max verdwenen;
ontdekt en verraden door haar
vader. Anna, inmiddels zwanger,
ontvlucht het huis en zoekt een
veilig onderkomen. Hoe Anna en
haar dochter samen de oorlog
overleven is een aangrijpend en
ontroerend verhaal, waarin liefde
en schuld een grote rol spelen.
De schrijfster, Jenna Blum, is er
met 'Het familieportret' in geslaagd mij van het begin tot het
eind te boeien. Een boek voor
alle lezers die geraakt werden
door 'Haar naam was Sara'.
Een boek met een nog grotere
diepgang!!'
gelezen door lammy trommel

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

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

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

Deze week in 2ThePoint: verlaging
OZB in Abcoude, het conceptbeleidsplan van de gemeente, Kamerijcklassiek elk heel uur te zien op Midpoint
TV

Boeken Tip 5...

Gooische Vrouwen
flesjes
Het zal niemand ontgaan zijn: deze
week is de film Gooische Vrouwen
in première gegaan! Gisteren ben
ik met een vriendinnetje geweest en
het was super! En dan te bedenken
dat ik me een hele tijd verzet heb
tegen het kijken van de serie.
Door de televisieserie denken veel
mensen van het Gooi dat het een
soort reservaat is, waar alleen maar
mensen in Chanel en Prada lopen

1

En toen kwam Frankie
Maeve Binchy
Baby Frankie wordt
geboren
in een
ongewoon
gezin. Haar
moeder
Stella is
wanhopig
op zoek
naar
iemand die
voor haar kind kan zorgen - maar ze
heeft niet veel tijd meer. Noel lijkt
niet de meest veelbelovende vader,
maar ondanks zijn gebreken zou
hij wel eens het beste voor Frankie
kunnen zijn. Lisa wil alles opgeven
voor de man van wie ze houdt – dan
zal hij toch zeker ook van háár gaan
houden? Maatschappelijk werker
Moira weet precies hoe het allemaal
hoort en zij is degene die Frankies
leven kan veranderen. Maar ook
Moira heeft zo haar geheimen… 'En
toen kwam Frankie' is een verhaal
over onconventionele gezinnen,
relaties die niet zijn wat ze lijken en
het kleine meisje dat al deze mensen
met elkaar verbindt.

2

De vrouw met de sleutel
Vonne van der meer
Een vrouw
blijft na de
plotselinge
dood van
haar man
berooid
achter. Ze
moet aan
het werk
en plaatst
een advertentie:
'Vrouw, 59 jaar, moederlijk voorkomen, brede heupen, prettige stem,

en verder nergens anders komen
dan de Brink in Laren en af en toe
een uitstapje maken naar de PC
Hooft in Amsterdam. Als je dan
nog in Hillywood woont, krijg je
meteen een stempeltje opgedrukt
en dat is soms nogal irritant. Maar
dan zie je een stukje van de serie
en ben je verslaafd. In feite wordt
iedereen uit het reservaat op de hak
genomen, altijd leuk!
Zijn er dan helemaal geen herkenningspuntjes? Ik rij geen dikke auto,
woon niet in een kast van een huis,
maar kan wel ontzettend bekakt
praten als ik daar zin in heb en die
flessen wijn die dagelijks open gaan,
I rest my case!
Zo’n typisch Gooische vrouwenwijn
is de wijn van het Italiaanse huis
Giorgio&Gianni. De flessen zien er
zo kitscherig, tikkie ordinair uit,
maar wel lekker! Een typische
huiswijn voor Cheryl Morero!

komt u voor het slapen instoppen
en voorlezen. Discr. verzek. Beslist
geen seks. bedoel.' Haar werk
brengt haar in de slaapkamers van
de meest uiteenlopende mensen: een
elfjarig meisje, een stewardess, een
veertigjarige werkloze man. Meer
en meer raakt ze bij haar klanten
betrokken. 'De vrouw met de sleutel'
gaat over onze onstilbare honger
naar verhalen, en wat een verhaal in
een leven teweeg brengt.

3

Een vrouw van glas		
Kim Edwards
Lucy Jarrett staat
op een
kruispunt
in haar
leven en
besluit
een tijdje
terug
te gaan
naar haar
geboortedorp. Eenmaal in het ouderlijk huis dringt
de gedachte aan de raadselachtige
dood van haar vader zich aan haar
op. Ze voelt zich schuldig omdat
ze hem alleen gelaten heeft op
de avond waarop hij verdronk en
vraagt zich af waarom hij eigenlijk
ruzie had met zijn broer. Bij toeval
ontdekt ze een verzameling spullen
die haar familiegeschiedenis in een
heel ander licht plaatsen. Als ook
oude gevoelens voor haar jeugdliefde – een glasblazer – opflakkeren weet ze: het is tijd om schoon
schip te maken. Een meeslepende
roman waarin heden en verleden
prachtig in elkaar overvloeien.

4

Zielsverwanten		
Loes den Hollander
In 'Zielsverwanten'
staat John
Koopmans,
kok en eigenaar van
een eetcafé
centraal.
Hij ontmoet
Ageeth, directeur van

De lijn bestaat uit een witte Pinot
Grigio, een rode Negroamaro en
een rode bubbel, de Lambrusco.
De wijnen komen uit 3 verschillende streken in Italië. De druiven
zijn door Giorgio zelf zorgvuldig
geselecteerd. Voor de Pinot Grigio
doet hij dat in Noord-Italië. De
witte wijn zit vol verleidelijk fruit en
smaakt heel exotisch, ik vind het de
perfecte wijn voor Anouk!

een verzorgingstehuis, wanneer hij
zijn taakstraf in het verzorgingstehuis moet uitvoeren. Er gebeurt iets
met ze, maar hun ongelijkwaardige
posities tellen zwaar. Ze weten niet
dat ze nauwlettend worden gevolgd
door iemand die heel geïnteresseerd
is in Ageeth. Iemand die bereid is
alles op alles te zetten om haar te
krijgen en nergens voor terugdeinst,
zelfs niet voor moorden. Ook al zijn
de slachtoffers kwetsbare oude mensen. Totdat er een slachtoffer valt dat
niet oud is. Op dat moment komen
John en Ageeth in een totaal onoverzichtelijke situatie terecht en lijkt de
moordenaar vrij spel te hebben.

5

Tijger, tijger		
Margaux Fragoso
In 'Tijger,
tijger'
onderzoekt
Margaux
Fragoso de
donkerste
momenten
van haar
leven.
‘Mag ik met
je spelen?’
Op een
zomerdag in 1985 ontmoet Margaux
Fragoso de veel oudere Peter Curran
in het buurtzwembad en stelt hem
precies die vraag. Zij is zeven, hij is
eenenvijftig. Wanneer Peter haar
en haar moeder uitnodigt om bij
hem thuis langs te komen, treft het
meisje er een waar kinderparadijs
aan. Haar moeder is niet in staat
om goed voor Margaux te zorgen
en leeft in een constante angst voor
haar agressieve echtgenoot. Ze is
Peter dankbaar voor alle aandacht
die hij aan haar dochter besteedt
en binnen de kortste keren brengt
Margaux al haar tijd met Peter door.
Gaandeweg neemt hij de rol aan van
Margaux’ vriend, vader en minnaar.
Fragoso’s memoires geven een ongekende inkijk in het hart en de ziel
van de pedofiele man die haar van
haar jeugd beroofde. Het resultaat is
krachtig en oprecht, spraakmakend
en onvergetelijk.

zuren en een lekker bubbeltje…ik
zou hem willen opdragen aan Willemijn, maar die leeft niet meer.
Het Gooi is een plek waar ik wekelijks ben en het is er heerlijk. Om
weer te gaan wonen? Nee, geef mij
het lekkere ongedwongen dorpsleven maar! En als ik heimwee zou
krijgen? Dan zet ik mijn zonnebril
op, praat ik met een ‘R’ en trek ik
die fles open!

De rode wijn wordt gemaakt van
de Negroamaro druif. De druiven
komen uit Puglia, een regio in ZuidItalië die de bijnaam heeft; "de hiel
van Italië". De wijn is wat strakker,
fruitig en donker. Ik denk dat je
hem het beste bij Claire op tafel
kunt zetten.
In midden Italië; Emilio-Romagna,
daar ligt de basis voor deze nieuwe
sprankelende Lambrusco. Pure
bosbessen en kersen, verfrissende

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Vitalis zaden, Mijdrecht
door david hague en patrick hesse

Mijn favoriete groeten uit De Kweekuin
Sinds ik in Nederland woon, ben
ik vaak betrokken geweest bij
projecten die helpen kinderen te
onderwijzen over de lol van het
koken en de voordelen van gezond
eten. Ik heb vele jaren gewerkt bij
een zeilschool en daar “low fat”
gezonde maaltijden, salades en
muesli repen voor de hongerige,
jonge zeilers gemaakt. Later, toen
ik voor mijzelf ging werken in
mijn eigen cateringbedrijf, heb ik
kooklessen gegeven aan kinderen
samen met de stichting De Baat in
Mijdrecht. We hebben allemaal veel
lol gehad en de groepen kinderen
die bij elkaar kwamen, hebben
hun basisbegrip van voeding en
waar voedsel vandaan komt erg
verbeterd. De afgelopen twee jaar
heb ik veel tijd besteed aan een
geweldig nieuw initiatief van Wim
Koolhaas. Zijn idee om de biologische zorgtuinderij op te zetten
onder de naam “De Kweektuin”, is
uitgemond in een sociaal bewuste
en zorgzame omgeving, waar
mensen en planten verzorgd kunnen
worden om zo hun volle potentie te
behalen. Ik voel dat mensen die tijd
doorbrengen met planten en dieren
meer verbonden worden met hun
eigen menselijke bestaan. Wij zijn
namelijk uiteindelijk van elkaar
afhankelijk, willen wij overleven.
Eén van de vele interessante dingen
die ik geleerd heb bij “De Kweektuin”, is dat als een plant op geheel
biologische wijze groeit, dus zonder
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schadelijke chemicaliën of genetische modificaties, dat de zaadjes
ook op biologische wijze geproduceerd moeten worden en van een
betrouwbare bron moeten komen.
Zodra je de juiste zaadjes hebt,
moet je de biologische zaadjes op
het juiste tijdstip in de correcte biologische aarde planten. Hier bij “De
Kweektuin” zijn gigantische bakken
gevuld met ontspruitende zaadjes.
Iedere groene spruit zal verzorgd
worden totdat hij een groente is
geworden, of dat nou een wortel,
bloemkool of komkommer is.
Groei samen met ons;
Als u het leuk zou vinden om een
paar zaadjes of kleine bladgroenten
zoals die in De Kweektuin, thuis
te hebben, om in uw eigen tuin of
vensterbank te laten groeien, kom
dan bij “De Kweektuin” langs en
haal zaadjes voor verschillende
groenten. Laat uw kinderen leren
over het verzorgen van zaadjes
totdat ze volgroeid zijn en uw kinderen zullen zeker deze groenten
willen eten. Vraag hoe en wanneer
de planten gewaterd en gevoed
moeten worden en wij zullen u
kleine tips geven, zodat u zeker een
succesvolle oogst van biologische
groenten zult hebben uit uw eigen
huis of tuin. En onthoud ook dit,
het groeien van uw eigen groenten
zal ook geld besparen en misschien
start u wel met thuis telen, wat ook
goed is voor het milieu.

tip
David’s
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Gezonde energie repen
Ingrediënten
900 g appels
175 g gedroogde dadels
6 el zonnebloemolie
175 g zelfrijzend tarwebloem
175 havermout
50 g sesamzaad
175 rozijnen
175 gedroogde abrikozen
50 g glacé kersen
50 g geraspte kokosnoot
12 el appelsap
50 g pompoenpitten
Bereidingstijd
30 minuten + 50 minuten baktijd.
Bereidingswijze
Vet twee vierkante bakschalen
van 18cm in (of één grote). Verwarm de oven voor op 170º

Schil de appels en snij ze fijn.
Doe de appels in een pan met 1
el water en kook deze langzaam
tot al het vocht verdampt is. Roer
regelmatig met een houten lepel
onder het koken.

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

Snij de dadels en abrikozen. Doe
alle ingrediënten in een kom en
meng ze goed.
Doe het mengsel in de
bakvorm(en) en maak het oppervlak gelijk met een houten lepel.
Bak gedurende 40 minuten
op een laag schap in de oven.
Verplaats de laatste 10 minuten
de bakvorm(en) naar een hoger
schap. Laat afkoelen en snij in
repen.

?
e koop
Waar t

De Kweektuin
Tuinderslaan 10
Mijdrecht
Wim Koolhaas (kweker)
T 06 - 53 14 06 42
E wkoolhaas@dekweektuin.nl
Christina Dominicus
(cliëntbegeleidster)
T 06 - 57 34 88 58
E begeleiding@dekweektuin.nl

www.dekweektuin.nl
Winkel geopend op:
ma - di - wo - do - vrij - za
van: 13.00 – 18.00 uur

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

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
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Aannemersbedrijf Hopman houdt open dag op 19 maart

Stap voor stap de puntjes op de i
Aannemersbedrijf Hopman is al 55 jaar een begrip in onze regio. Op 19 maart aanstaande is er open dag.
“Van 10.00 tot 15.00 uur is men welkom om kennis te maken met ons, maar zeker ook met onze nieuwe
showroom, die geheel uit zelfgefabriceerde onderdelen bestaat. Onze serredaken, onze kozijnen maar zeker
ook de materialen waarmee wij werken, zijn stuk voor stuk een kennismaking waard. Ook onze werkwijze
die er op gericht is uw verbouwing tot een succes te maken is de moeite waard. Het wordt geen dag waarop
we orders gaan schrijven. Uiteindelijk maakt u zelf een keuze of u eens met ons om tafel gaat zitten,” aldus
Harry Hopman, directeur van Aannemersbedrijf Hopman B.V. in Mijdrecht.
“Onze ruim 55-jarige ervaring heeft
ons geleerd dat het uitbreiden van
een woning met een uitbouw of serre
nogal wat haken en ogen met zich
meebrengt. Dat is dan ook de reden
dat wij een stappenplan hebben
ontwikkeld, waarin we ons uiterste
best doen teleurstellingen achteraf te
voorkomen. Iemand die met ons een
nieuwe badkamer realiseert, vertellen we op voorhand dat het nogal wat
verschil maakt of je een ‘gewone’
douche neemt of die vervangt door

een regendouche. We kijken naar de
capaciteit van de CV-ketel, we kijken
naar de ventilatie en naar extra
of verplaatsing van stroompunten.
Allemaal zaken die vooraf aandacht
verdienen. Maar ook als we aan de
slag zijn gegaan, blijven we alert op
praktische zaken. Bij kozijnvervanging kijken we naar de lichtinval.
Gaat die veranderen of niet? Wat
doet speciaal glas met de hoogte van
de energierekening? We bepalen of
de bestaande vensterbank kan blijven

Nieuwe bus voor duikgebied Vinkeveen
Er komt een nieuwe bus in de
Vinkeveense Plassen bij Zandeiland
4. Vanmiddag heeft het Recreatieschap Midden-Nederland officieel
toestemming verleend voor de
plaatsing van het duikobject.
Een paar weken terug werd al
bekend dat op initiatief van Jos Brouwer er een nieuwe bus beschikbaar

was gekomen. Leden van O.W.S.V.
Dronten waren al druk bezig met
het strippen en schoonmaken van de
afgeschreven stadsbus. ABC Diving
en Scuba-Academie waren in druk
overleg met het Recreatieschap over
de locatie en de toestemming.
Cees den Toom van Scuba-Academie
laat weten erg blij te zijn met dit initiatief voor een nieuwe bus. "Nu het

bestaan. De raamdorpels, wat gaat
daar mee gebeuren? Hebben de
bewoners er aan gedacht dat de gordijnen aangepast of zelfs vervangen
moeten worden? En soms zijn er wel
prachtige raamhorren in huis, maar
door het veranderen van draairichtingen van de deuren zijn die voortaan
onbruikbaar. Het lijkt allemaal erg
logisch, maar in de praktijk leren
we dat veel mensen aan deze zaken
voorbij gaan. Jammer dus, want het
kan het resultaat van je verbouwing

beïnvloeden,” vindt Harry Hopman.
“Wat ik eigenlijk het meest belangrijk vind,” zo vervolgt hij, “is dat
mensen met verbouwingsplannen
eens met eigen ogen kunnen zien
welke mogelijkheden we voor hen in
petto hebben. Onze kunstofkozijnen
bijvoorbeeld, die qua uitstraling niet
onder doen voor houten kozijnen.
Onze aluminium kozijnen, onze

serredaken die we zelf maken. Maar
ook ons stappenplan, dat nare verrassingen uitsluit. Zelfs tijdens een
verbouwing kunnen we soms nog
links- of rechtsom. Zoals eerder aangehaald, het wordt geen orderschrijfdag. Als toekomstige verbouwers
nader met ons willen kennismaken,
gaan we daar eens rustig voor zitten.
Dat is onze stap 1 en die is meer dan
een daalder waard.”

Recreatieschap akkoord is gegaan,
gaan wij op zeer korte termijn de
exacte plaats bij Zandeiland 4 bepalen en zorgen dat de bus er komt te
liggen." Een jaar na de vernieling en
verwijdering van de 'oude' bus krijgt
de populaire duiklocatie er weer één
terug.

Op 2 april 2010 is de oude beschadigde
bus uit de Vinkeveense Plassen gehaald.
archieffoto peter bakker

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan”

21 maart

art.1 van de grondwet

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
WEES WELKOM EN LOOP MEE!

Aanvang 19:30 uur J. van Renessestraat 16 Mijdrecht
Smit Schoenen Lindeboom 6 in Mijdrecht.

De fakkeloptocht is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het wijkbudget van het wijkcomité Proostdijland, Smit Schoenen en de Kringkoop

Workshops
Pasen & Voorjaar
Proef de lente op de

Open dag
Kom inspiratie opdoen in het
gezelligste bloemenatelier
van Mijdrecht.
Zaterdag 12 maart 10:00 - 17:00
Tuinderslaan 4, Mijdrecht

Fakkeloptocht voor gelijke behandeling
Op 21 maart 1960 werden in Sharpeville in Zuid Afrika 69 mensen om het
leven gebracht omdat zij demonstreerden tegen apartheid. De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld als de internationele dag tegen discriminatie.
In het teken hiervan organiseert dhr. A. Saglam, in samenwerking met het
wijkcomité Proostdijland en stichting Hakyol, op 21 maart een fakkeloptocht in de wijk Proostdijland te Mijdrecht.
De fakkeloptocht zal in teken staan
van het bevorderen van goede verhoudingen binnen de multiculturele
samenleving waarin wij leven. Tevens
zal deze wandeltocht een oproep zijn
discriminatie op grond van ras, geloof,
seksuele geaardheid, sekse, leeftijd,
handicap of op welke grond dan ook
een halt toe te roepen.
Om 19:30 uur zal na een korte toespraak van wethouder Kees Schouten
(Inwoners en Samenleving), de optocht starten bij het wijkgebouw Present aan de Johan van Renessetraat
16 in Mijdrecht. De optocht eindigt

bij het gebouw van stichting Hakyol
aan de Grutto 2b te Mijdrecht. De
vertegenwoordiger van deze stichting
dhr. M. Uysal eindigt de fakkeloptocht
met een korte toespraak.
Er zijn twee routes. Een korte en een
lange route. De korte route is voor
mensen die wel mee willen lopen,
maar door gezondheidsredenen of
door andere redenen niet langer kunnen en willen lopen. De kortste route
duurt ongeveer 10 minuten en de
lange route ongeveer 25 minuten.
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De Club van… Cor van Schaik en Ton Brans

Buurtconciërges zorgen voor sociale samenhang
De plaatselijke overheid wil de inwoners van de gemeente graag zoveel
mogelijk bij het beleid betrekken. Althans, dat wordt door de lokale politici
nogal eens beweerd. Het vorige college van De Ronde Venen had het beleidsprogramma zelfs de titel ‘Samen Sterk’ meegegeven. Men kan zich afvragen
wat er van de fraaie verkiezingsbeloften in de praktijk terecht komt. Cor van
Schaik en Ton Brans, twee oude rotten op het vlak van bewonersparticipatie,
zijn daar niet erg enthousiast over. Daarom hebben ze het heft in eigen hand
genomen met hun Stichting Buurtcongiërgewerk.
door piet van buul foto rob isaacs

Onder de titel ‘Sociale Vernieuwing’
werd in 1994 door de rijksoverheid
een beleid ingezet, dat er toe moest
leiden dat de afstand tussen de
burgers en de overheid kleiner zou
worden. Er werd geld beschikbaar
gesteld om projecten op te zetten,
waarbij burgers de gelegenheid
kregen om rechtstreeks bij het beleid
betrokken te worden. Toenmalig
burgemeester Boogaard zag daar wel
wat in en er werd een project gestart
om die sociale vernieuwing handen
en voeten te geven, door het optuigen
van het wijk- en buurtwerk. Er werd
een opbouwwerker aangesteld en Ton
Brans, die op dat moment zonder werk
zat, werd de eerste buurtconciërge.
Ton: “Het was onze taak om de bewonersbelangen te inventariseren en de
bewoners te helpen om deze zaken bij

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...

de gemeente en de woonzorgorganisaties aan de orde te stellen. Er werden
buurtcomités opgezet in Vinkeveen,
Proostdijland Zuid, Hofland,
Molenland en in het Oranjekwartier
in Mijdrecht. Het was de bedoeling
dat de mensen via die comités konden
meepraten over de herinrichting van
hun wijk. Aanvankelijk vielen wij
onder de afdeling welzijn van de gemeente. Per 1 januari 1998 werd de
Stichting Leefbaarheid opgericht. De
opbouwwerker en ikzelf als buurtconciërge werden daar ondergebracht. De
Rabobank ging financieel bijdragen en
Westhoek Wonen stelde een locatie
aan de Kerkvaart ter beschikking. Ik
heb dat werk drie jaar gedaan en ben
er mee gestopt, toen ik weer in mijn
oude beroep aan de slag kon. Voor
mijn opvolger werd het vrijwilligerswerk.”
De buurt- en wijkcomités
Cor van Schaijk was al actief in het
wijk en buurtwerk voordat er ook
maar iets georganiseerd werd. “Ik
deed ook buurtconciërgewerk en was
vanaf de oprichting betrokken bij het
wijkcomité Proostdijland Zuid. Ik
moet je zeggen dat je daar niet vrolijk
van werd. Het was de bedoeling dat in
vrijwel alle wijken van de gemeente
dit soort comités gevormd zouden worden. Het plan was om stapsgewijze
alle wijken op te knappen. Een mooie
gelegenheid dus om bewonerscomités
op te richten en daarmee de inwoners
mee te laten praten over de herinrichting van hun buurt of wijk. Er zijn
inderdaad hier en daar wijkcomités
opgericht, maar die werden al snel
met een kluitje in het riet gestuurd. De
uitvoerende ambtenaren waren niet
gewend naar de mensen te luisteren

en waren dat over het algemeen ook
niet van plan. Gevolg was dat leuke
ideeën en plannen vanuit de inwoners
snel werden afgeschoten. Resultaat
was, dat de inwoners in zo’n comité
al snel afhaakten. Het is eigenlijk
nooit goed gaan lopen. Het is niet
voor niks dat er op dit moment maar
drie comités zijn, een dorpscomité
in Amstelhoek en in De Hoef en een
wijkcomité in Proostdijland. Stichting
Leefbaarheid werd Stichting De Baat.
Er kwamen nieuwe plannen onder de
titel ‘Wijkparticipatie en Wijkgericht
Werken’. Het woord participatie vind
je alleen op de voorpagina van het
beleidsstuk terug. Ook in die plannen
zie ik niet veel mogelijkheden om de
inwoners er echt bij te betrekken.
In feite moet ik vaststellen dat er
vanuit de gemeente wel allerlei mooie
beloften zijn gedaan op het vlak van
inwonersparticipatie, maar dat er in
de praktijk niks van terecht komt.”
Stichting Buurtconciërgewerk
Teneinde de positie van de conciërges
veilig te stellen namen Cor en zijn
vrienden het burgerinitiatief door een
Stichting op te richten. Cor is voorzitter en Ton is penningmeester. “We
hebben momenteel al 20 buurtconciërges, verspreid over de gemeente,” zegt
Ton. “Daarmee is het werk wel veilig
gesteld. We willen naar een honderd
procent dekking in de gemeente en
zoeken dus nog meer vrijwilligers. We
hebben een redelijke bijdrage in de
kosten aangevraagd bij de gemeente.
Die werd aanvankelijk geweigerd.
Inmiddels heeft de raad ingestemd
met een bijdrage over 2010 en 2011.
Over 2009 loopt er nog een juridische procedure.” Cor vindt de steun
van de gemeente belangrijk. “We
dragen immers bij aan de uitvoering
van beleid. De buurtconciërge houdt
contact met zijn omgeving, weet wat
er speelt en kan er voor zorgen dat de
mening van de mensen ook naar voren
wordt gebracht. De buurtconciërge
signaleert niet alleen of er ergens een
tak is afgewaaid, of dat er stoeptegels
losliggen. Het werk is erop gericht om
de sociale samenhang te bevorderen
en de afstand tussen bewoners en

Cor van Schaik en Ton Brans: “De De buurtconciërge signaleert niet alleen of er ergens een
tak is afgewaaid, of dat er stoeptegels losliggen. Het werk is erop gericht om de sociale
samenhang te bevorderen en de afstand tussen bewoners en gemeente te verkleinen.”
gemeente te verkleinen.”
Er is nog meer
In het kader van het bevorderen
van die sociale samenhang doet de
Stichting meer. Cor: “Zo organiseren
we de jaarlijkse Buitenspeeldag die
dit jaar op 8 juni in de wijk Wickelhof
zal plaatsvinden. Verder gaan we een
gratis schaaktraining opzetten, gericht
op kinderen van groep 5 t/m 8 van het
basisonderwijs. Er was al een dergelijke activiteit in Waverveen en die willen we uitbreiden naar Mijdrecht en
Abcoude. En dan is er de benoeming
van de nieuwe burgemeester. Daar is
een vaste procedure voor. Maar wij

Sportnieuws
Argon Basketbal voor C-jeugd Atlantis
vrouwen
promoveert
Vanaf donderdag 10 maart t/m
donderdag 21 april houdt Argon
Basketball een proef met een
recreantenuur voor vrouwen. Elke
donderdag van 20:30 tot 21:30 uur
kunnen vrouwen een uurtje komen
basketballen in de sportzaal van
het Veenlanden College in Mijdrecht. Als de proef slaagt, gaan
we hiermee door in het volgende
seizoen. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden via argonbasketball@
planet.nl of aan de zaal.

Na een succesvol buitenseizoen te
hebben afgesloten met een kampioenschap werd er van de door
Roebeson gesponsorde Atlantis C1
verwacht dat zij dit huzarenstukje
ook tijdens het zaalseizoen zouden
herhalen. Maar na de eerste 2
verloren wedstrijden, leek dit niet
meer haalbaar. Het team bleef
gedreven en enthousiast en wisten
uiteindelijk wedstrijd na wedstrijd
ruim winnend af te sluiten.
Zaterdag 5 maart jl was de laatste
wedstrijd van dit seizoen en er
moest minimaal gelijk gespeeld
worden om het kampioenschap
binnen te slepen. Het team wist
wat er van hen verwacht werd en
won met overmacht. De C jeugd

promoveert nu naar de 1e klasse en
dat is een hele mooie prestatie van
deze ploeg.

Rabobank
indoortoernooi
bij Tennishal
De Ronde Venen

In Tennishal de Ronde Venen in Mijdrecht wordt van zaterdag 26 maart
tot en met zondag 3 april a.s. de

twaalfde editie van het open toernooi
gespeeld (voor de veteranen (50+)
van maandag 28 maart tot en met
vrijdag 1 april). Tennissen staat centraal tijdens het altijd gezellige open
toernooi, maar er is meer. De gehele
toernooiweek staat in het teken van
Brazilië, met de hele week heerlijke
hapjes. Tijdens het toernooi kunt u
elke avond een heerlijke maaltijd
genieten. Op zaterdag 2 april organiseert de tennishal een swingende
feestavond met cocktails en een dj.
Inschrijven kan in de categorieën
enkel, dubbel en gemengd dubbel in
de speelsterktes 3, 4, 5, 6 17+, 7 25+
en 8. De veteranen 50+ kunnen zich
inschrijven in de categorieën 5, 6, 7
en 8. Wacht niet langer en schrijf je
voor 14 maart in via de website

www.tennishalderondevenen.nl

zien dat ook hier de burgers geen kans
krijgen er iets over te zeggen. Daarom
hebben we een enquête gemaakt
waarin mensen zich kunnen uitspreken
over de gewenste eigenschappen van
de toekomstige burgemeester. Die
enquête sturen we naar allerlei instanties, maatschappelijke organisaties
en belangengroepen. Ook individuele
inwoners kunnen meedoen. Men kan
de enquête bekijken op onze website
www.buurtconciergewerk-drv.net, en
via ons e-mail adres buurtconciërge@
gmail.com een invulformulier aanvragen. Het resultaat van de enquête
leggen we aan de raad, de provincie en
het parlement voor.”

Reumafonds bedankt
Vinkeveen en Waverveen
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners
in de regio Vinkeveen en Waverveen
voor de grote inzet en bijdrage aan het
prachtige resultaat van de collecte.
In de landelijke collecteweek van 27
februari tot en met 5 maart 2011 is
in Vinkeveen en Waverveen in totaal
3.153,60 euro opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage
aan de reumabestrijding in Nederland.
Het Reumafonds is dé fondsenwerver
op het gebied van reuma in Nederland.
Al 85 jaar zetten wij onze middelen
in voor de bestrijding van reuma, het
geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen
met reuma. Daar is veel geld voor
nodig. We zijn blij met iedere gift die
bijdraagt aan onze missie: reuma de
wereld uit. Giro 324, Amsterdam.

www.reumafonds.nl.
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MOTOR&AUTO
Best Buy Bikes:

motorfietsen, scooters
en nog heel veel meer!
Ik ben weer eens op bezoek bij Ed Heining, eigenaar van Best Buy
Bikes. Opnieuw is er weer het een en ander veranderd aan de zaak, die
in zeven jaar is uitgegroeid tot een prachtig familie-bedrijf waar Ed en
zijn vrouw Henriette terecht apetrots op zijn. Bij binnenkomst komen
heden en verleden je al tegemoet. Van Ed’s privé-collectie zie ik verschillende voormalige GP-wegracemotoren, trofeeën, boeken en foto’s
van hem en van historische GP-wegaces, plus een originele Cromwellpothelm. Maar er staat ook een aantal nieuwe Suzuki 2011 modellen,
in prima staat verkerende motor-occasions en nieuwe scooters van
onder andere Kymco, Yamaha, Malaguti en Vespa.
tekst en foto's patrick hesse

Ik zie echter ook nog een lege ruimte.
“Hier komt de uitbreiding van ons
kledingaanbod,” reageert Ed. “Wij
vertegenwoordigen al vanaf onze
start het premium motorkledingmerk
Evolution, valhelmen van Scorpion,
Shark en Nitro, handschoenen van
Five en laarzen van Sidi. Met dit aanbod kunnen wij elk type motorrijder
van top tot teen met een goede prijs/
kwaliteitverhouding aankleden. Deze
merken hebben zo’n ruim aanbod, dat
we extra ruimte nodig hadden.”
Service
Aan de koffiebar vertelt Ed onder het
genot van een bakkie: “Onze start in
2011 was boven verwachting goed

en met de voorbereiding voor dit net
gestarte seizoen, hopen wij zowel
onze huidige, als hopelijk ook nieuwe
klanten met een uitstekende service
van dienst te kunnen zijn. Dit betekent niet alleen een verruiming van
het kledingaanbod, maar breiden we
het aanbod van topoccasion-motorfietsen uit. Op occasion-gebied is ons
doel in zeer goede staat verkerende
gebruikte motorfietsen en scooters
in onze showroom te hebben staan.
En deze te leveren voor een scherpe
prijs.”
Juiste adres
Best Buy Bikes levert occasions af
inclusief een echte onderhoudsbeurt

Het team van Best Buy Bikes.
en, afhankelijk van de leeftijd, drie
of zes maanden garantie. Ed: “Ook
in de breedte van het aanbod willen
wij de potentiële kopers meer gaan
bieden. Niet alleen voor een Supersport maar ook voor een Chopper
of een dikke toerfiets als een Honda
ST1300 of Yamaha FJ1300 is men
bij ons aan het juiste adres.”
Opleuken
Ik merk op dat vooral de chopper- en
cruiserrijders individualisten zijn, die
hun motoren graag geheel naar eigen
inzicht willen ‘opleuken’ en vraag
me af wat Best Buy Bikes hen te
bieden heeft. Ed: “Voor de aankleding van choppers en cruisers zijn wij
dé leverancier
van Ledrieaccessoires. Hier
in de showroom
is een speciale
afdeling waar je
leren tassensets,
valbeugels, dubbele koplampen,
windschermen
en floorboards
en dergelijke
kunt bekijken
en uitkiezen.
Die kunnen we
dan direct voor
je bestellen en
monteren.”
Scooters
Als ik langs
de vitrine met
miniaturen,
accudruppelladers, historische
curiositeiten,
WurlitzerJukebox én de
originele Suzuki
racer uit 1971
van de legenda-

rische coureur Rob Bron, de trap afdaal, valt mij gelijk wat op. Beneden
is er hard gewerkt aan de herinrichting van de werkplaats en de nieuw
ingerichte Kymco-scooterhoek op. Ed
vervolgt: “Kymco is een kwalitatief
zeer goede scooter, die wij graag
onderhouden en verkopen. Wij doen
ons best om alle modellen uit voorraad te kunnen leveren, ’s morgens
kopen, ’s middags rijden. Ook andere
merken als Malaguti, Yamaha, Tomos
en Vespa staan in onze showroom.”
Huren
Wie nog niet direct een motor of
scooter wil kopen maar eerst eens
wil huren, is ook hiervoor bij Best
Buy Bikes aan het goede adres. Ed:
“Wij hebben gemerkt dat iemand
zonder ervaring toch eerst verschillende types motoren of scooters wil
uitproberen, voordat er iets wordt
aangeschaft. Een korte proefrit biedt
dan niet altijd voldoende duidelijkheid. Tegen aantrekkelijke voorwaarden en tarieven hebben we diverse
types zo goed als nieuwe motoren en
enkele scooters voor verhuur beschikbaar. Daarmee kun je een hele dag
of een weekend er lekker op uit om
te zien of het klikt tussen jou en de
motorfiets.”
Onderhoud en reparaties
Intussen ben ik bij de rondleiding
van Ed in de ‘catacomben’ van Best
Buy Bikes terecht gekomen waar
schoonzoon Scott Polotto voor het
onderhoud en de reparaties zorgt.
Helaas zit door de omvang van het
bedrijf het sleutelen voor Ed zelf
er niet meer in. “Ik mag nog wel
graag in mijn beperkte vrije tijd mijn
voormalige racers prepareren, om
zo een paar maal per jaar aan preclassic races deel te nemen zoals op
Francorchamps, Assen en Aalsmeer.
Het dagelijkse sleutelwerk aan de

motoren en scooters wordt hoofdzakelijk gedaan door Scott Polotto en
Denny Buring. Wij kunnen bijna alle
mogelijke reparaties aan motoren
en scooters voor de klant uitvoeren.
We hebben de werkplaats, magazijn
en stallingsruimte opnieuw ingericht.
Daardoor hebben wij meer ruimte om
de klanten in een professionele, prettige ambiance te kunnen ontvangen.”
Aanbiedingen
“Regelmatig hebben we interessante
aanbiedingen,” vertelt Ed. “Zo bieden
wij handvatverwarming en een accudruppellader gemonteerd aan voor
een setprijs van €135.- op zowel een
motorfiets als scooter. Bij het laten
monteren van banden op motoren en
op scooter berekenen we uitsluitend
de band het monteren en balanceren
doe wij gratis.”
Kijk, dat noem ik nou nog eens service! Ik denk dat menig motorrijder
daar vrolijk van wordt en dat komt
goed uit, want het voorjaar zit eraan
te komen en ik ben in de markt voor
nieuw rubber.
Begeleiden
Inmiddels zitten Ed en ik weer aan
de koffiebar en nemen we er nog een.
Ik ken Ed al een tijdje en weet ik dat
mede door zijn jarenlange ervaring in
de motorsport (Ed begon op 15 jarige
leeftijd al met zijn eerste officiële
wedstrijden) Ed’s kennis van motoren
zeer ver reikt, van zowel klassieke
als de nieuwste motorfietsen. Ed
weet dat een motorfiets kopen vooral
een emotionele beslissing is en wil
de klanten daarin zo goed mogelijk
begeleiden. Mocht u meer willen
weten, of zomaar eens een bezoek
willen brengen om de motorsfeer van
toen en nu te proeven? U bent altijd
welkom bij Ed en Henriette, de trotse
eigenaren van Best Buy Bikes aan de
Handelsweg 2b te Mijdrecht.
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Honda Jazz Hybrid

Wanneer gaat ú
hybride rijden?
Stijgende olieprijzen, je zou er spontaan aandelen Shell van gaan kopen.
Of hybride gaan rijden. Tijd dus om weer even een interessant model te
tonen dat niet al teveel brandstof verbruikt in deze barre tijden aan de
pomp. Maak kennis met splinternieuwe Honda Jazz Hybrid.
door michael reuling

Belastingvrije auto’s zijn nog steeds
hot en happening. Eén van de merken
die zich daar erg mee bezig houdt,
is Honda. Zo heeft het merk onder
meer de hybridemodellen Insight,
Civic Hybrid en de sportieve CR-Z.
Om in het B-segment ook mee te doen
is de Jazz, die in 2002 op de markt
verscheen, nu voorzien van een stapel
accu’s. De combinatie die we onder de
motorkap vinden is dezelfde als die de
Insight aandrijft. De 1.3 benzinemotor
(88 pk) en 10 Kw elektromotor (14
pk) zijn verbonden aan een traploze
automaat (CVT), waar ik niet echt
fan van ben. Kenmerk van de CVT
is het loeien bij felle acceleratie. Zo
ook bij deze Hybrid. Afhankelijk van
hoe diep je het gaspedaal indrukt
kiest de automaat het juiste toerental
en houdt daaraan net zo lang vast
totdat je de daarbij passende snelheid
bereikt hebt. Daardoor lijkt het soms
alsof de motor iets te fel accelereert,
waarbij het geluid wat weg heeft van
Bor de Wolf uit de Fabeltjeskrant.
Dat kun je voorkomen door gebruik te
maken van de schakelflippers achter
het stuur. Zelf schakelen met een
traploze automaat, rara hoe kan dat?
De ingenieurs hebben zeven trappen
‘voorgeprogrammeerd’, zodat de automaat weet welke verhouding hij moet
kiezen zodra de bestuurder de flipper
aanraakt. Maar wees gerust, het
meeste van de tijd die je doorbrengt in
de Jazz zul je zacht voort zoeven. Druk
je licht het gaspedaal in, dan schakelt
de automaat zijdezacht over naar
een andere verhouding, waar je bijna
niets van merkt. En rijd je eenmaal op
snelheid, dan zakt het toerental naar
1000 tot 1500 toeren, verschijnen er
bloemetjes in het display en kleurt je
snelheidsmeter groen; de beloning

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

foto's patrick hesse

voor een zuinige en rustige rijstijl. Sta
je stil voor het stoplicht, dan slaat de
motor af. Jawel, daar hebben we de start-stop weer!
De Jazz Hybrid is gebaseerd op de facelift 2008. De
Hybrid is hier en daar wat opgefrist en is herkenbaar aan
de speciale transparante grille. Zoals gezegd, kleurt ook
dit dashboard afhankelijk van je rijstijl. Groen als je zuinig
rijdt, blauw als je wat minder zuinig rijdt. Eerlijk gezegd
ogen de klokken wat druk met alle kleuren, afkortingen,
metertjes en display met bloemetjes. Iets wat in andere
Honda’s niet stoort, maar hier opvalt doordat de meters
netjes naast elkaar staan, in plaats van een futuristisch
geheel vormen. Het dashboard is verder overzichtelijk
ingedeeld, waarbij het audiosysteem voorzien is van een
CD-speler met MP3-functie en mogelijkheid om je iPod
aan te sluiten. Binnen merk je direct bij het instappen dat
je over veel plaats beschikt, wat versterkt wordt door het
panoramadak. Op de bagageruimte lever je met de Hybrid
iets in, omdat onder de laadvloer de accu’s zijn weggewerkt. Maar de bagageruimte op zich is ruim zat en zeer
praktisch. De stoelen (Honda noemt het Magic Seats)
klappen in een paar handelingen helemaal weg, waardoor een vlakke laadvloer ontstaat. Of je klapt de hele
stoelen helemaal weg voor wat hogere objecten. De Jazz
is altijd onder veel leeftijdscategorieën populair geweest.
Enerzijds komt dat door de wat hogere instap, anderzijds
door de ruimte, maar ook door het gemak waarmee je
in deze auto wegrijdt, onder meer veroorzaakt door het
goede zicht rondom. Daarbij is het ook nog eens een heel
betrouwbaar model, zo is de auto al zes jaar tot meest
betrouwbare auto van Nederland verkozen door automobilisten in de Autoweek tevredenheidstrofee.
Dankzij de lage CO2 uitstoot van 104 gram per kilometer heeft de Jazz Hybrid een A-energielabel en is dus
vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting. Voor de
zakelijke rijder geldt slechts 14% bijtelling. De Hybrid is
leverbaar vanaf een nette € 19.200,-. Het verbruik van
de Jazz Hybrid ligt volgens de fabrieksopgave op 1 op 22.
Dit klinkt heel netjes, maar zoals bij alle fabrieksopgaves
moet je uiterst secuur te werk gaan met het gaspedaal
om dat ook daadwerkelijk te halen. Het verbruik doet
echter niet onder voor andere A-label auto’s, die met
alleen een benzine- of dieselmotor eenzelfde verbruik
behalen. Voordeel van de Jazz is dat je bij het remmen je
accu weer oplaadt, terwijl de energie bij de andere auto’s
verloren gaat.
Is de Jazz Hybrid slechts een doekje voor het bloeden?
Immers willen we nog even doorgaan met onze benzineconsumptie. Complete elektrische auto’s zijn nog niet heel
interessant gezien de hoge verkoopprijs en de beperkte
actieradius. Zal waterstof de oplossing zijn voor deze
mobiele wereld? Gelukkig experimenteren een aantal
merken daar al mee, waaronder ook Honda met de FCX
Clarity. Dit model is momenteel sporadisch te zien in
Californië waar al een aantal waterstoftankstations staat.
Maar ook aan die techniek zitten nog haken en ogen. Voor
nu moeten we het dus doen met de hybrides en elektrische auto’s. En Honda heeft daarvoor genoeg kennis in
huis om daar goed van te profiteren. De nieuwe Jazz
Hybrid is daar een goed voorbeeld van.
Automotive-Centre Van Nieuwkerk
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
Telefoon: 0297-281708
Website: www.vannieuwkerk.nl

Honda Jazz Hybrid
Gereden versie:
Honda Jazz Hybrid 1.4 CVT Elegance
Vermogen: 88 pk + 14 pk (elektromotor)
0-100: 12,1 s

Honda Jazz Hybrid
vanaf € 19.200,BPM vrij
Géén wegenbelasting
Zakelijk 14% bijtelling
Standaard automaat

Top: 175 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 22,0 / 4,5 l/100km
Prijs gereden model: € 21.100,Alternatieven: Opel Corsa, Skoda Fabia,
Toyota Auris Hybrid, Volkswagen Polo

Dagjes uit
korte ritjes
kinderen naar school
boodschappen doen
even shoppen…
Wie weet er wat je
allemaal zult gaan doen?
Maar met alle ruimte
in de Jazz
en met de zuinigheid
van een hybride,
kun je meenemen wat je wilt,
waar en wanneer je maar wilt,
op een efficiënte manier.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Honda Jazz vanaf A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 L/22,2 km, max. 1 L/17,9 km. CO2-uitstoot: min. 104 gr/km, max. 129 gr/km. Afgebeelde modellen
kunnen afwijken van standaarduitvoering en voorzien zijn van accessoires.
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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: Verpleegkundige op zoek naar afwisseling
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

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

Functie: Ziekenverzorgende op zoek naar afwisseling
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

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

Functie: Postbezorger Regio Post de Omtrek
Organisatie: Regiopost de Omtrek BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: (aankomend) servicemonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Medewerker inkoop binnendienst 32-40 uur M/V
Organisatie: Life & Garden Franchise BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Leerling Verzorgende IG (BBL)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Website/internet specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Boekhouder
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bedieningsmedewerker Golfpark Wilnis
Organisatie: Golfpark Wilnis BV
Plaats: Wilnis

Functie: Krantenwijk Waverveen lopen bij De Groene
Venen?
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Algemeen medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Backoffice medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Kruiswoordpuzzel week 10
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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HORIZONTAAL:
1. Vuurwapen; 5. onderafdeling van een studentenvereniging; 10. zandheuvel; 11. dicht;
12. zien; 14. mannelijke hennep; 16. verpakkingsmiddel; 18. nieuwigheid; 20. japon; 22.
mager; 23. drankgelegenheid; 24. zeehond;
25. klinknageltje; 27. vrouwelijk roofdier;
29. regelmaat; 30. stekelige plant; 32. afloop; 34. opening; 35. op welke wijze; 37.
sein; 39. ziektenverwekker; 42. boterton;
44. klepper; 46. klip; 48. ik (Lat.); 49.
scheepstouw; 50. dierengeluid; 51. schaapkameel; 53. Europese taal; 55. duinplant;
56. luister; 58. vrachtschip; 60. hoeveelheid; 61. lange, smalle ondiepte in zee; 62.
uitgifte; 63. kolonist (Eng.).
VERTICAAL:
1. Kleren; 2. likeur; 3. koetsiersbank; 4.
raaskallen; 6. punt van een lijst; 7. rekenkundig vraagstuk; 8. gloeilamp; 9. ondoorzichtig; 12. brandstof; 13. Zweedse
scheikundige; 14. feeks; 15. papegaai; 17.
uitroep van schrik; 19. jonge stier; 21. kooppoging; 26. anti; 27. weer gezond; 28.
niets; 29. geur; 31. deel van een boom; 33.
gevangenis; 36. tokkelinstrument; 37. olifantssnuit; 38. deel van de vinger; 39.
geluk; 40. eenvoudig; 41. afvalbak; 43.
Turkse titel; 45. Trans-Europa-express; 47.
belasting voor het gebruik van een weg;
52. dokter; 53. Spaanse schilder; 54. koninklijke aanspreektitel; 55. greep; 57.
lokspijs; 59. kolenemmer.

Sudoku week 10
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 9
D
S
T
-

S
E
P
A
R
A
A
T

L
K
I
F
E

A
P
P
L
E
N
G

BERGHOK

H
A
F
L
O
O

T
I
R
O
L
N
E

Ÿ
S
L
A
N
D

M
A
S
C
A
R
A
-

R
O
N
E
G

N
I
S
O
N
Z
E

A
C
H
D
E
N

A
D
H
O
C
E
E

N
U
L
O
L
V

G
E
B
E
R
G
T
E

4
5
1
7
8
9
2
3
6

8
6
7
4
2
3
9
5
1

2
3
9
6
1
5
8
4
7

9
4
8
3
5
6
1
7
2

5
1
3
9
7
2
6
8
4

6
7
2
1
4
8
3
9
5

3
2
4
8
6
7
5
1
9

7
9
6
5
3
1
4
2
8

1
8
5
2
9
4
7
6
3

DE GROENE VENEN 		

N201 tussen Vinkeveen en Loenen
Van half maart tot en met begin april voert de provincie Utrecht tussen 20:00
uur ’s avonds en 6:00 uur de volgende ochtend werkzaamheden uit aan de
N201 tussen Vinkeveen en Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en hm 59,8). Doel
van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee oversteekplekken voor
dieren. Overdag en in het weekend vinden er geen of minimale werkzaamheden plaats. Overdag kan het verkeer gewoon doorgang vinden. Er is dan wel
een snelheidsbeperking ingesteld waarbij de maximumsnelheid verlaagd wordt
naar 50 km per uur.
‘s Nachts wordt deze verlaagd naar 30 km per uur. Het verkeer wordt ‘s nachts
met behulp van tijdelijke verkeerslichten om en om langs het werk geleid. Dit
kan enige vertraging opleveren voor het doorgaande verkeer. Het fietspad zal
gedurende de werkzaamheden open blijven. Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via telefoonnummer 030
258 38 88 of mail naar wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.

Hondenzwemplek in recreatiegebied
De Hoge Dijk
Hondenbezitters die hun honden een natte vacht willen laten halen, kunnen
vanaf half maart gebruik maken van de daarvoor aangelegde hondenzwemplek in recreatiegebied De Hoge Dijk. De nieuwe hondenzwemplek
bestaat uit een oever die wordt voorzien van een zandlaag zodat de honden
gemakkelijk het water kunnen ingaan. De plek wordt aangegeven met
borden. Groot voordeel van de nieuwe hondenzwemplek is dat fiets- en
ruiterpaden op een afstand liggen en de verschillende gebruikers van het
recreatiegebied daardoor minder hinder van elkaar zullen ondervinden.
Een ander voordeel is dat de plek ligt in een gebied waar honden niet aan
de lijn hoeven. De oude hondenzwemplek wordt in oorspronkelijke staat
hersteld zodat moerasorchissen en andere planten weelderig aan deze oever kunnen bloeien. Recreatiegebied De Hoge Dijk maakt deel uit van een
ecologische verbinding die het IJmeer verbindt met polder de Rondehoep
in Ouder-Amstel. Het gebied is zeer geschikt om te wandelen en te fietsen.
In de zomermaanden kan er worden gezwommen in de recreatieplas, die
vanwege de rust en het ondiepe water in de speelsloot met name geschikt
is voor gezinnen met kleine kinderen.
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Haptonomiepraktijk geopend in Abcoude
Onlangs heeft Janny Brienen
met haar haptonomiepraktijk
haar intrek genomen in het oude
politiebureau aan de Doude van
Troostwijkstraat. In de praktijk
kan je terecht voor haptotherapie
en zwangerschapsbegeleiding.
Janny legt uit wat het specifieke
van haptonomie is.
Haptonomie gaat uit van de kracht
van het voelen. Haptotherapie maakt
je bewust van de signalen van je
lichaam en hoe je die op de juiste
manier kan interpreteren. Verstand
en gevoel lijken niet altijd in de pas te
lopen. Haptotherapie grijpt juist aan
op het gevoel. Het onderscheid het
zich van andere therapieën door de
aanraking. De oefeningen of behandeling op de bank geven je inzicht in
hoe je lichaam reageert. Je lichaam
geeft namelijk heel direct aan wat
goed doet en wat niet en waar je
grenzen liggen. Deze bewustwording
zet een verandering in gang, die het
probleem helpt op te lossen.
Omdat haptotherapie zowel op
de psyche als het fysieke lichaam
aangrijpt kan het bij uiteenlopende
problemen helpen, te weten: Lichamelijke en/of geestelijke klachten
door overbelasting, spanning of dreigende burn-out. Angstklachten zoals

paniekaanvallen,
hyperventilatie
of slapeloosheid. Verwerkingsproblemen
voortkomend uit
verlies, ziekte
of een trauma.
Ook met problemen rondom
het aangaan van
relaties, intimiteit
en seksualiteit,
gebrek aan
zelfvertrouwen,
moeite hebben
met veranderingen of vragen
rondom groei en zingeving kun je bij
een haptotherapeut terecht.
Bij de zwangerschapsbegeleiding
komen partners om zich samen voor
te bereiden op de bevalling en de
periode van het ouderschap daarna.
Verschillende, soms zelf ingebrachte,
onderwerpen komen aan bod, die in
haptonomische oefeningen worden
uitgewerkt. Daarbij komt ook het
contact maken met het kindje aan
bod. Daarnaast wordt stilgestaan
bij de veranderingen op lichamelijk,
emotioneel en relationeel vlak. Dit
helpt met vertrouwen de bevalling
tegemoet te gaan.

Mensen tot hun recht laten komen,
dat is wat mij drijft in het werk als
therapeut. Het persoonlijke contact
is in dit vak voor mij heel bijzonder.
Als therapeut streef ik open- en
helderheid na en zoek ik naar
afstemming en samenwerking. Ik ben
als persoon energiek en beweeglijk
maar ik probeer ook een sfeer van
rust en stabiliteit te creëren. Ik houd
van diepgang en probeer met een
sprankeltje humor ook altijd lichtheid
in de therapie te houden.

Als dit verhaal je aanspreekt en je
meer wilt weten over haptonomie kun
je terecht op www.jannybrienen.nl
Of bel voor een afspraak: 06-44886316.

Kleurwedstrijd
De kindertelevisiezender JimJam heeft iets te vieren en organiseert
daarom samen met De Groene Venen een kleurwedstrijd. De met een
Emmy Award bekroonde serie ‘Jakers! De avonturen van Piggley
Winks’ zijn nu dagelijks te zien op JimJam (om 08.00, 12.00, 17.35 en
21.30 uur).
Jakers! gaat over de avonturen van Piggley Winks, een varkentje uit
Ierland. Piggley is 8 en woont met z'n vader, moeder en zusje Molly op
een boerderij, waar hij allemaal spannende avonturen beleeft.
Oja, Jakers! is Iers voor ‘wouw’ of ongelofelijk!
Meedoen is eenvoudig. Maak de mooiste kleurplaat en maak kans op deze
pluche Wiley, het bekende schaap uit de Jakers!
Wat moet je doen?
Stuur je kleurplaat voorzien van je
naam, leeftijd en telefoonnummer
voor 28 maart a.s. naar:
De Groene Venen
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht

Over JimJam
JimJam is een themakanaal gericht op kinderen in de leeftijd van 1 tot 6
jaar, ouders en verzorgers. De TV-zender is een ideale ondersteuning voor
ouders en voorziet in een educatieve, vrolijke en veilige omgeving voor
baby’s en peuters. JimJam is bij Ziggo in De Ronde Venen te bekijken op
het digitale kanaal 308. Abcoude en Baambrugge stemmen af op kanaal
508 bij UPC.

Naam: ........................................................... Leeftijd:........ Telefoonnummer:........................
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