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‘Nuchter verstand’-team ontvangt certificaat van wethouder Erika Spil
Woensdagavond jl. reikte wethouder Erika Spil certificaten uit aan tien speciaal opgeleide ‘peers’, jongeren in de leeftijd
van 15-21 jaar die leeftijdsgenoten informeren over de risico’s en gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. De jongeren zijn
hiermee officieel lid geworden van het voorlichtingsteam Nuchter Verstand van de gemeente De Ronde Venen. Het voorlichtingsteam zal de komende maanden te zien zijn op een aantal evenementen, waaronder het AJOC-festival. De peers zijn daar
aanwezig met informatiestand en er worden Happy drinks (alcoholvrije drankjes) uitgedeeld. Daarnaast zijn ze ook op het
Vogelvrij festival en het Oud&Nieuw-feest en wordt nog een activiteit opgezet samen met het Veenlandencollege.
Lees verder op pag.6								
foto rob isaacs

Staat je rente
nu vast?
Voorkom hoge lasten
in de toekomst!
KOM LANGS VOOR GRATIS
HYPOTHEEKCHECK!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

Homan Beveiliging B.V.

In de prijzen bij De Passage
Zaterdag jl. is de tweede ronde prijzen uitgereikt in het prijzenfestival van winkelcentrum De Passage in Mijdrecht. Nadat
twee weken geleden de eerste vijf hoofdprijswinnaars in het zonnetje waren gezet, waren nu opnieuw prijswinnaars getrokken uit de ingeleverde kassabonnen en opnieuw waren er vijf hoofdprijzen en 30 waardebonnen van de deelnemende winkeliers beschikbaar! De eerste prijs, een 37 inch flatscreen TV van Expert, werd gewonnen door Ada van Egmond-Hogerwerf
uit Mijdrecht. Nella Stokman uit Wilnis werd tweede en won een reischeque van 500 euro van Globe Reisburo. Rini DekkersMedens uit Mijdrecht mocht de derde prijs, een iPad van Expert, mee naar huis nemen. De vierde prijs, een Omafiets van de
Hema, was voor A.H. van Dijk uit Mijdrecht en Peter Pijper uit Mijdrecht won de vijfde prijs; hij mag voor 150 euro boodschappen doen bij Albert Heijn. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!				
foto rob isaacs

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

www.strooppot.nl

Lutz Fashion m/v, Herenweg 45, Vinkeveen, www.lutz.nl

•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Duurzaam Veenmuseum op het water aan de Vinkeveense plassen

D66 lanceert plan voor duurzaam Veenmuseum
D66 De Ronde Venen heeft een voorstel ingediend om een nieuw duurzaam Veenmuseum te realiseren op het
water aan de Vinkeveense plassen. Daarmee wordt volgens D66 recht gedaan aan de ambitie die de gemeente
heeft om een museum te realiseren dat tot de verbeelding spreekt.
Raadslid Eelco Doorn van D66
heeft een voorstel ingediend om te
onderzoeken of het haalbaar is om
een duurzaam museum in de plassen
te realiseren. Eelco Doorn: “Voor ons
is belangrijk dat we de cultuurhistorie
van het Veenmuseum benadrukken.
De transformatie van het landschap
van veen, water, boerenland en plassen en datgene waar de gemeente
dagelijks strijd mee voert: het water.
Dan is er geen betere plek denkbaar
dan aan de Vinkeveense Plassen.”
Doorn geeft aan geïnspireerd te zijn
geraakt door de studie ‘Wonen op het
water’ van woningbouwcorporatie
Westhoek Wonen (nu Groenwest)
en het informatiecentrum IJburg
in Amsterdam. “Ik zie een drijvend
museumpaviljoen verschijnen aan
de Klinkhamerlocatie of Zandeiland
1. Voeg er horeca aan toe en een
drijvend parkeerdek.”

Weekend
weerbericht

Ambitie nakomen
D66 was zwaar teleurgesteld in het
locatieonderzoek van het college
waarin werd voorgesteld om het museum onder te brengen in de Boei in
Vinkeveen. Dit voorstel doet afbreuk
aan de ambitie die in het verleden is
uitgesproken. D66 ziet voor de huisvesting van het Veenmuseum twee
mogelijke scenario’s. Eelco Doorn:
“Wij vinden dat er een heldere keuze
moet worden gemaakt. Of je geeft
invulling aan de ambitie voor een mu-

seum met een wervende uitstraling
dat tot de verbeelding spreekt of je
legt de ambitie voorlopig in de ijskast
totdat betere tijden aanbreken. D66
kiest voor de eerste optie. De tussenoplossing waar het college nu voor
kiest maakt niemand gelukkig.”
D66 snapt ook dat een nieuw museum in de Vinkeveense plassen in
de huidige tijd een grote uitdaging is.
Doorn: “Daarvoor zijn meer investeerders nodig. Wij zien het mu-

Aftrap campagne Fairtrade-gemeente

www.weerstationteraar.nl

Warmer maar natter
De temperatuur komt weer rond de
20 graden te liggen, maar dat brengt
ook weer meer vochtigere lucht...
Zaterdag is het wisselend bewolkt
en trekken er een paar buitjes over,
waarbij een klap onweer kan zitten.
De maximumtemperatuur ligt tussen
de 16 en 20 graden; de minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden.
De wind is matig van kracht uit
zuidelijke richting komen.
Zondag is het zwaar bewolkt, met
regelmatig buien; de kans op zon is
in de middag het best. De maximumtemperatuur bedraagt ca. 18
tot 22 graden; de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De wind
is matig tot vrij krachtig en zal uit
zuidoostelijke richting komen.

Agenda Kort

Bij een fantasievolle Fair Break,
een driegangen lunch met een
glaasje (h)eerlijke wijn erbij, aten
en praatten geïnteresseerde gasten
over hun betrokkenheid bij Fairtrade. Het ging ook over mogelijkheden om meer inwoners van De
Ronde Venen erbij te betrekken.
Start van de campagne vond plaats
in aanwezigheid van wethouder
Erika Spil. Aanwezig waren leden
van de stuurgroep millenniumgemeente, mensen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en zij
die werkzaam zijn in onze samenleving via kerk en school. Erika Spil
benadrukte het belang van ‘eerlijke’
handel. Producenten die hun producten leveren via een organisatie
met het Fairtrade keurmerk hebben
zekerheid over prijs en afname. Via
het millenniumdoel van eerlijke
handel kan armoede in de wereld

• Verzamelaarsmarkt, De Meijert,
Mijdrecht
• Veiling, Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen

Zondag 20 mei 2012
• Open Dag, Trike Centrum, Mijdrecht
• Open Dag Watersportvereniging
Vinkeveen Abcoude, Vinkeveen
• Rabobank Molentochten, TTC De
Merel, starten bij Café de Schans,
Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Voorzitter Patricia Roodenburg van
Museum De Ronde Venen geeft in
een reactie aan blij te zijn met de
steun in de rug. “Nadat wethouder
Schouten had laten weten niets meer
voor ons te kunnen doen, is het
verheugend te zien dat een partij
als D66 vasthoudt aan de ambitie
om het museum te behouden.”

Denk mee over
woningbouw in
Baambrugge
In Baambrugge is Kromwijck een
initiatief voor de ontwikkeling en
realisatie van circa 25 woningen
en 15 appartementen aan de Rijksstraatweg tussen het tankstation
en café De Punt in Baambrugge.
Met dit plan willen de initiatiefnemers vooral starters en senioren
uit Baambrugge betaalbare huisvesting bieden.
Of zijn er nog andere doel groepen
die om huisvesting staan te springen in Baambrugge? Hoe komt het
plan er eigenlijk uit te zien? En wat
vinden potentiële gegadigden en de
inwoners van Baambrugge belangrijk? Het doel van de avond is in
overleg met elkaar de juiste balans te
vinden tussen wat wenselijk is voor
de situatie, de doelgroepen en het
leefmilieu met de daarbij passende
sfeer en haalbaarheid zonder de
kwaliteiten van de plek uit het oog te
verliezen.

Ook u kunt hier over mee denken
door woensdag 23 mei aanstaande
naar de informatieavond te komen
in het Dorpshuis De Vijf Bogen te
Baambrugge. Vanaf 19.30 uur is de
zaal open en kunt u de verschillende
modellen bestuderen voordat om
20.00 uur de presentatie en dialoog
begint.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 19 mei 2012

bestreden worden. De wethouder
hoopt dan ook dat alle inwoners
van De Ronde Venen kennis zullen
maken met fairtrade producten en
ze ook zullen gaan gebruiken.
In iedere supermarkt is koffie met
het Max Havelaar keurmerk te
koop. En er zijn vijf Rondeveense
supermarkten die zich Fairtrade
kunnen noemen, omdat ze veel
‘eerlijke’ producten verkopen. Er
zijn giftshops en wereldwinkels en
enkele fairtrade restaurants.
Met dank aan Rendez Vous en de
Wereldwinkel in Mijdrecht kon
op World Fair Trade Day een Fair
Break worden georganiseerd.
De aanwezigen bij de lunch gaan in
hun omgeving Fairtrade promoten.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de stuurgroep millenniumgemeente via
m.jegerings@derondevenen.nl.

seum ontwikkelen tot een regionaal
expertisecentrum met wisselende
tentoonstellingen, waar vragen als
water, energie en duurzaamheid een
centrale plek innemen. Een museum
met aandacht voor de cultuurhistorische context van De Ronde Venen
en de droombeelden van duurzame
oplossingen op het rond het water.
Een drijvend watermuseum.”
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Luistervink
Solidair
Toen ik afgelopen weekend tot
twee maal toe tankte bij een
snelwegstation, viel het me op
dat de kassamedewerker al bij
binnenkomst wist bij welke auto
ik hoorde en het bonnetje al in de
aanslag had. Niet dat het ooit in
mij op zou komen, maar zonder
betalen wegrijden is helemaal niet
eenvoudig. Als je dat dan wel flikt,
dan moet je desnoods met geweld
staande worden gehouden. Zo ook
die meneer die in een auto, nota
bene met gestolen kentekenplaten,
op de vlucht sloeg. Tijdens een
dollemansrit, die vele tientallen
kilometers duurde, ramde meneer
een aantal politieauto’s en haalde
op belachelijke wijze zijn medeweggebruikers in. Wild west op
de Nederlandse snelweg. Wat
begon met een vergrijp als benzine
jatten, eindigde in een een lange
waslijst van zaken die niet door
de beugel kunnen. Een keuze die
de man in kwestie bewust heeft
gemaakt. Maant een agent je tot
stoppen, dan heb je dat maar te
doen is mij vroeger al geleerd. Doe
je dat niet, dan loop je het risico
dat je desnoods met een kogel tot
stoppen wordt gedwongen. Zeker
als je een zogenoemde ‘bekende’
van de politie bent. Dan heb je
kennelijk van eerdere escapades
en sancties helemaal niets geleerd.
Ik kan me zo voorstellen dat je als
medewerker van de meldkamer
en andere betrokken politiemensen iets opbouwt van die komt
hier niet mee weg. Terecht zou
ik denken, iemand die zich zo
gedraagt moet tot stoppen worden
gedwongen.
Op snelwegen heb je daar uitstekende middelen voor. Onder andere die van het creëren van een
file. Niemand die bij zinnen is zal
deze aanwijzingen negeren, je rijdt
immers ook niet op een betonnen
muur. Deze man echter houdt er
andere principes op na. In volle
vaart klapte hij op een stilstaande
auto waarvan de berijder helaas
overleed. Al direct in het begin
bleek dat de man een advocaat
heeft die alles uit de lade wenst te
trekken. Niet de enorme waslijst
aan overtredingen wordt in de
schijnwerpers geplaatst, nee, het
onjuiste handelen van de politie
krijgt aandacht.
Iedere rechtgeaarde Nederlander
zal beamen dat criminelen een
halt moet worden toegeroepen.
Twee jongens die een juwelier
doodschieten zijn daar een voorbeeld van. Maar ook de houding
van familie en andere betrokkenen
zet een mens aan het denken.
Is het niet eens verstandig om
als normaal denkende mensen
pal achter onze politie te gaan
staan. Onze roep om een veiliger
samenleving zou gepaard moeten
gaan met een stuk solidariteit voor
de politieman of -vrouw die de
ondankbare taak heeft de van het
rechte pad afrakers te stoppen.
In ons eigen belang.
Luistervink@ziggo.nl
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Thomas
van Aquino
In de serie “Grote denkers van het
christelijk geloof” wordt zondag 20
mei de vijfde aflevering uitgezonden: Thomas van Aquino. Hij richtte
zich in zijn denken tot geleerden
en trachtte de waarheid van het
christelijk geloof te bewijzen. Aan
de discussie nemen deel: Henk
Lamboo (RK Mijdrecht/Wilnis); Ds
Gerbram Heek (predikant Veenhartkerk te Mijdrecht); Ds Anneke
Schrage – Buitenbos (PKN Ouderkerk aan de Amstel) en Pastor Wim
Vernooij(RK Vinkeveen). Gespreksleider is Henk Oudshoorn. Horizon
wordt uitgezonden van 9 tot 10 en
van 17 tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Ds Van Olst te gast in
avonddienst in
'De Wegwijzer'
Op zondag 20 mei zal om 10 uur
in de morgendienst ds. L.B.C. Boot
voorgaan in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer',
Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Dominee Boot is Emeritus
predikant en heeft meegewerkt aan
de Herziene Statenvertaling.
In de morgendienst is de tekst voor
de preek Filippenzen 3:20, en sluit
aan op Hemelvaartsdag: Het leven
van een Christen na hemelvaart.
In de avonddienst, die om 19 uur begint, zal ds. A.Th. van Olst voorgaan.
In deze dienst is de schriftlezing
uit Filippensen 3: 1-21 en wordt
er stilgestaan bij een tekst uit de
brief van Paulus aan de Filippensen,
waar hij schrijft dat het burgerschap
van Christenen in de hemelen is en
zijn dus hemelburgers. Wat betekent
dat? Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Bekijk ook eens de
website van de kerk op
www.CGKMijdrecht.nl.

Wilnis

Op TILt bij TV Wilnis
Tennisvereniging Wilnis slaat op
TILt! Zonder lidmaatschap en
zonder verplichtingen kan men een
aantal Tennis Introductie Lessen
(TIL) nemen. De Tennis Introductie
Lessen vinden plaats in mei, juni
en juli 2012. Er zijn 3 lessen voor
€ 25,-. Er zitten geen verdere verplichtingen aan vast, iedereen kan
zelf bepalen of tennis iets is om
mee door te gaan. Meer informatie
bij Ron Sabbé, 0297-250165 of via
til@tvwilnis.nl. Een afspraak voor
de eerste les zal dan snel gemaakt
worden.

Diamanten bruiloft
in Wilnis
Burgemeester Maarten Divendal
kwam woensdagmiddag jl. het
echtpaar Van der Linden-Baljet in
Wilnis feliciteren, dat die dag hun
60 jarig huwelijksfeest vierde.
foto patrick hesse

Eenmaal, andermaal, handen aan de knop!

Derde Spinning Marathon op 2 juni in Mijdrecht

Tijdens de opening van de tijdelijke tentoonstelling Vinkeveense Vaarveiling was het al een groot succes; het veilen van sla en bloemen in de
tentoonstellingsruimte van Museum De Ronde Venen. Morgenmiddag,
zaterdag 19 mei, wordt er om 14.30 uur opnieuw geveild.

Op 2 juni aanstaande zal voor de
derde keer een uniek evenement
plaatsvinden op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Om 11 uur starten
bijna 200 deelnemers aan vijf uur
durende een spinning marathon.
Onder leiding van ervaren spinning instructeurs van Beuving
Sport, Plux, Optisport, PK Sport en
Amstelhof gaan de deelnemers de
strijd aan met zichzelf en voor een
ander. Want met de opbrengst van
de Spinning4Life marathon worden
de leefomstandigheden van kwetsbare vrouwen en kinderen in de
sloppenwijken van Nairobi structureel verbeterd. Spinning4life is voor
iedereen: voor ervaren spinners,
voor beginners die als team eens
willen spinnen voor het goede doel
of bijvoorbeeld als voorbereiding

Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de authentieke veilingklok van de
“Coöperatieve Groente- en Fruitveiling Vinkeveen”, die van 1917 tot
1980 een belangrijke rol speelt in het
leven van de bewoners van De Ronde
Venen. Hier werden de producten van
tuinders uit de omgeving geveild. Ook
nu zijn diverse tuinderijen uit de omgeving leverancier voor deze veiling,
maar dit keer zonder winstoogmerk.
De opbrengst van de veiling komt
namelijk geheel ten goede aan het
goede doel: behoud van Museum De
Ronde Venen.
Speciaal voor deze gelegenheid is
tuinder en oud bestuurslid van de
veiling Toon Bunschoten aangesteld
als veilingmeester. Op professionele

De Klimboom haalt
ruim 1.400 euro op
voor Unicef

op Alpes d’Huzes. Deelnemers en
sponsoren kunnen kiezen uit diverse
spinning- en sponsorpakketten. Alle
deelnemers ontvangen broodjes,
hapjes en drankjes tijdens het
evenement. Plus een shirt en goody
bag. Rond de spinning marathon
vinden tal van activiteiten plaats
met standjes, een springkussen voor
de kleintjes en stoelmassages. Ook
zal Midpoint aanwezig om te filmen
en deelnemers te interviewen. De
beelden worden meteen op een
groot scherm vertoond.
Kijk voor nadere nformatie over
deelname, sponsoring en inschrijven:
www.spinningforlife.nl, bel voor meer
informatie met Linda Janssen, tel.
06 – 219 65 691, of e-mail naar
linda@stichting4life.nl.

wijze brengt hij de goederen aan de
man; een ware belevenis voor jong
en oud!
Neem plaats in de originele veilingbankjes, ervaar de spanning als de
wijzer van de klok begint te draaien
en houdt handen aan de knop. Druk
je als eerste? Dan is het product
voor jou!

Herenweg 240, Vinkeveen
tel. (0297)262 223
14 april t/m 31 augustus 2012:
“Vinkeveense Vaarveiling. De kleinste
veiling van Nederland 1917-1980”
Info@museumderondevenen.nl
Open: april t/m oktober op woensdag
t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
In de maanden maart en april
heeft stichting voor kinderopvang
De Klimboom op diverse manieren
Unicef gesteund.
Zo zamelde De Klimboom BSO in
Mijdrecht geld in voor kinderen in
arme landen, door statiegeldflessen
te verzamelen, cakejes te bakken en
te verkopen, tweedehands spullen
te verkopen, maaltijden (bami en
nasi) te maken en aan ouders te
verkopen en met alle kinderen een
Unicefloop te houden.
Als afsluiter kwamen vrijwilligers
van Unicef langs om de kinderen te
vertellen over hun organisatie en
waar het geld heen gaat.
Aan hen werd ook de cheque
overhandigd: maar liefst 1.455
euro! Daar mag iedereen erg trots
op zijn.

Verstandelijk beperkten binden strijd aan
Wethouders sport Moolenburgh
(De Ronde Venen) en Van der Horst
(Stichtse Vecht) ontstoken het vuur
van de eerste G-Spelen MiddenNederland. Ruim 450 sporters met
een verstandelijke beperking zijn
afgelopen zaterdag de strijd met elkaar aangegaan op de naast elkaar
gelegen sportparken Zuilenselaan
(Utrecht) en Daalseweide (Maarssen). Onder begeleiding van muziek,
vele enthousiaste toeschouwers en
zelfs af en toe een zonnetje werd
er gejudood, gevoetbald, gekorfbald
en gehockeyd. Aan het eind van de
dag was de prijsuitreiking en de

eindceremonie. De organisatie was
in handen van Sportservice Midden Nederland, Vereniging Sport
Utrecht, Sportsa en Stichting Klein
Galgenwaard. “We kunnen zeker
spreken van een succesvolle dag”,
aldus consulent aangepast sporten
Judith Meeuwissen van Sportservice Midden Nederland. “Het
plezier dat van de gezichten van
de sporters afspatte, heeft er voor
gezorgd dat we serieus nadenken
over de G-Spelen in 2013.” Meer
informatie en foto’s van de G-Spelen en aangepast sporten staan op

www.usportanders.nl.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

De jongens van de D6 van FC Abcoude zijn na hard werken en veel
doorzettingsvermogen verdiend kampioen!

Nationale molendag op zaterdag 12 mei was een zonnige
dag. De Wilnisser Veenmolen had genoeg wind om te
draaien, maar met de zeilen aan de wieken, die versierd
waren met vlaggetjes. Veel mensen kwamen een kijkje
nemen, aan het eind van de dag hadden de vrijwillige
molenaars Vos, Van Balgooi en Polhuijs zo’n 250 bezoekers ontvangen. De hele dag door waren er rondleidingen, en de bezoekers werden getrakteerd op thee, koffie
en limonade met daarbij kruidkoek en pannenkoeken. Al
om drie uur was de voorraad op. Opvallend was dat veel
kinderen de molen bezochten met hun ouders. Midpoint
TV maakte opnamen en interviewde molenaar Vos.
Je hoeft niet tot volgend jaar te wachten om de molen te
zien: hij is elke zaterdag geopend van 10 tot 16 uur voor
een bezichtiging of de verkoop van meel en streekproducten. 			
foto michael hartwigsen
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Kort nieuws
Wilnis

Partners uit Wajir te
gast op 30 mei
Veel mensen in De Ronde Venen
weten van Wajir. Wajir ligt in
Noord-Oost Kenia in de Hoorn van
Afrika, een gebied dat vanwege
de droogten geregeld een ‘giro
555 rampgebied’ is. De Stichting
Welzijn Wajir (SWW) geeft al jaren
structurele hulp aan dit gebied,
in samenwerking met het lokale
partnercomité DAWN. Twee prominente leden van DAWN komen voor
een internationaal congres over
slachtofferhulp naar Nederland.
SWW organiseert een bijeenkomst
voor kennismaking en discussie met
hen op woensdagavond 30 mei om
20.00 uur in Gebouw De Schakel ,
Dorpsstraat 20 in Wilnis (naast de
Ontmoetingskerk). Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt

Zaterdagochtend jl. vierden de Mijdrechtse G-hockeyers het einde van het
seizoen. Eerst was er op de club een klein toernooi, waarbij ouders, broertjes
en zusjes mee mochten doen. Sponsor Ascol had alle spelers en begeleiders
uitgenodigd voor een pannenkoekenlunch na de wedstrijd. Die liet iedereen
zich goed smaken! In het restaurant kregen de spelers en speelsters een
diploma, waarop hun prestaties van het voorbije seizoen stonden: tweede
in de competitie en eerste op het HVM Wintertoernooi. De begeleiders en
begeleidsters, die vanuit de club veel energie steken in het G-hockey, werden
in het zonnetje gezet.			
foto michael hartwigsen

Dit weekend gaat de tweede wedstrijd weer van start op het Eurocircuit
te Valkenswaard. Deze wedstrijd telt voor zowel het Nederlandse als het
Belgische Kampioenschap mee. Het startveld zal zondag wederom goed
gevuld zijn met enkele serieuze top rijders. In de wedstrijd van april jl.,
behaalde het Mijdrechtse Van Rijn Racing een zesde positie.

Maandagavond jl. was Hofland Zuid de eerste
Mijdrechtse wijk waar VIOS een straatoptreden
verzorgde. Later dit jaar volgen nog de wijken
Proostdijland en Molenland. Vanaf het parkeerterrein naast het Veenlandencollege aan de Diamant
voerde de route door bijna alle straten van deze
wijk. Langs de route stonden veel mensen, die hun
avondbezigheden even onderbraken om een glimp
van VIOS op te vangen. Aangekomen bij het grasveld aan de Rozenobel liep de showband een run
van de U2 taptoeshow. Al met al een prima show
die door het publiek met een warm applaus werd
gewaardeerd.

Morgen, zaterdag 19 mei, vindt van
09.30 tot 13.00 uur in Partycentrum De Meijert te Mijdrecht de
Verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen
plaats. Men kan er terecht voor
postzegels, munten, ansichtkaarten
en telefoonkaarten. Duur hoeft
het niet te worden, want er zijn
ook ruiltafels met "stuiverboeken",
waaruit men postzegels kankopen
voor 5 cent per stuk. Ook is er de
mogelijkheid om winkelwagenmuntjes te ruilen. Inlichtingen:
www.verzamelaarsrondevenen.nl of
telefonisch op 0297 - 289322.

De Ronde Venen

Nominaties gevraagd
voor ‘groene lintjes’
GroenLinks De Ronde Venen reikt op
zaterdag 16 juni 2012 ‘groene lintjes’ uit. De onderscheiding gaat naar
mensen die zich op positieve wijze
inzetten voor groen en duurzaamheid in de gemeente. Iedereen mag
kandidaten nomineren. GroenLinks
maakt zich sterk voor een groenere
gemeente en geeft graag een pluim
aan anderen die dat ook belangrijk
vinden. Daarnaast wil men in de
komende jaren een impuls geven
aan duurzaamheid (b.v. duurzaam
ondernemen, energiezuinig bouwen,
zonne-energie, gebruik duurzaam
gekweekt hout) en worden ook in
deze categorie lintjes uitgedeeld.
GroenLinks wil ook in contact komen
met deskundigen die hen op dit
gebied kunnen adviseren. Weet u
iemand die een groen lintje verdient,
of wilt u bij de uitreiking aanwezig
zijn, dan hoort de jury dit graag. Wie
iemand nomineert, krijgt uiteraard
een uitnodiging voor de feestelijke
uitreiking op een groene, passende
locatie. Nominaties kunnen worden
gezonden aan drv@groenlinks.nl
of naar GroenLinks DRV, Haagwinde 49, 1391 XX Abcoude. Graag
voorzien van motivatie en voor 4 juni
aanstaande.

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

DE GROENE VENEN

Open Dag Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude
De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (WVA) op Zandeiland 4 in Vinkeveen organiseert
zondag 20 mei een open dag voor jeugdzeilers en speciaal voor de Optimistzeilers in de leeftijd van
8 tot 12 jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op www.wvavinkeveen.nl. Je kunt op twee
momenten meedoen: om 9.00 uur of om 13.00 uur. Na een korte introductie wordt gezeild onder
leiding van de WVA trainers en onze eigen jeugdzeilers in optimisten. Deelname aan de instapdag
is gratis. De WVA heeft een zeer actieve jeugdafdeling. Op dit moment zijn er wedstrijdzeilers
in de Optimistenklasse, de Splash-klasse en de RS Feva-klasse.
Tijdens de Combi Vinkeveen, die
afgelopen weekeinde gevaren
is, hebben de WVA-zeilers zeer
goede prestaties neergezet. De
groep is al vanaf 8 maart aan het
trainen in de gebruikelijke barre
weersomstandigheden: buiten
temperatuur gemiddeld 7 graden
en een watertemperatuur van
slechts 5 graden.
foto nicole de by

Wat te doen als de overledene schulden achterlaat?
De meeste mensen zijn blij met een erfenis, want dat betekent een financiële meevaller.
Echter steeds vaker ontpopt een erfenis zich als een doos van Pandora. Door de slechte
woningmarkt worden mensen die een huis met hypotheek erven opgezadeld met hoge
lasten en een mogelijke restschuld.
Een erfgenaam is echter niet verplicht een
erfenis altijd zonder voorbehoud te accepteren; hij heeft de keuze een erfenis zuiver te
aanvaarden, te verwerpen of beneficiair te
aanvaarden.

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

‘Nuchter verstand’-team ontvangt certificaat van wethouder Erika Spil
vervolg van voorpagina
In de regio worden in totaal drie voorlichtingsteams opgezet die meerdere gemeenten
zullen bedienen. Centraal staat de communicatie over het alcohol- en drugsgebruik
tussen jongeren onderling en tussen jongeren
en volwassenen in hun omgeving. De communicatievorm bedenken de jongeren zelf. Het
Peerzproject is ontwikkeld om het onderwerp onder jongeren bespreekbaar te maken
en wordt gecoördineerd door Stichting De
Baat en Jeugd-Punt.
Meer informatie Nuchter Verstand
Dit Peerzproject is onderdeel van het regioproject Nuchter Verstand. Dit regioproject
kent meerjarenaanpak tot 2019 en richt zich
op de doelgroep 10-18 jarigen. Onder het
motto ‘Nuchter Verstand’: gebruik je verstand, en blijf nuchter’ werken de gemeenten
De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden,
Montfoort en Oudewater onder leiding van
GGD Midden-Nederland samen aan het
alcohol- en drugsgebruik van jongeren.
Nuchter Verstand werkt samen met Cen-

trum Maliebaan, Jeugd-Punt, Stichting de
Baat, Politie regio District Rijn en Venen en
andere maatschappelijk betrokken organisaties.
De aanpak richt zich op ouders/opvoeders
van kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar en
de jongeren zelf. Ook richt de aanpak zich
op andere relevante partijen in de omgeving
van de jongeren. De gemeenten streven er
naar om de beschikbaarheid van alcohol en
drugs (verder) te beperken, het gebruik van
alcohol door jongeren zo lang mogelijk uit te
stellen en het gebruik van drugs te voorkomen. Meer informatie over het project is te
vinden op: www.nuchter-verstand.nl.

Infoavond IVN-Natuurgidsencursus op 21 mei
Je liefde voor natuur verder uitdiepen en dat
ook nog eens op jouw manier kunnen uitdragen. Dat en nog veel meer leer je tijdens
de Natuurgidsencursus vanaf februari 2013:
IVN De Ronde Venen & Uithoorn start dan
met een anderhalf jaar durende opleiding tot
landelijk erkend, gediplomeerd Natuurgids.
In deze periode is er om de twee weken
(met uitzondering van schoolvakanties) op
maandag een lesavond en elke vier weken op
zaterdagochtend een excursie of veldwerk.
De cursus kost inclusief lesmateriaal, koffie/
thee en één jaar IVN-lidmaatschap met ontvangst van het afdelingsblad RondUit:

€ 225,-. Inschrijfgeld € 25,Voor belangstellenden vindt op maandagavond 21 mei een infoavond plaats in NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis. De avond begint om 20.00 uur.
Hier hoort men meer over het IVN, de opzet
van de cursus en wat er wordt verwacht
om het erkende diploma IVN-natuurgids
te behalen. Ook liggen afstudeerverslagen
ter inzage en staan oud cursisten klaar om
vragen te beantwoorden. Aanmelden bij
Cindy Raaphorst, tel. 0297-562138; e-mail:
cindy-raaphorst@hotmail.com.
Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Zuiver aanvaarden
Als een erfenis zuiver wordt aanvaard, is een
erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de erfenis. Als er
in de erfenis meer schulden dan bezittingen
zijn, moet de erfgenaam dus met diens eigen
vermogen het tekort betalen. Het is van
belang om, voordat de erfenis wordt aanvaard, eerst te onderzoeken of de overledene
schulden heeft. Denk daarbij ook aan zaken
waar 'verborgen' schulden uit kunnen komen,
zoals bodemverontreiniging en schulden in
de onderneming van de overledene. Schulden zijn ook aanspraken van de kinderen op
de overledene vanwege de erfenis van een
eerder overleden ouder.
Een erfgenaam kan echter ook het zekere
voor het onzekere nemen en de erfenis
beneficiair aanvaarden. Als een erfgenaam
namelijk eenmaal zuiver heeft aanvaard en er
blijken toch schulden te zijn, dan kan de keuze
niet meer veranderd worden.
Beneficiair aanvaarden
Door beneficiair te aanvaarden wordt een
erfgenaam niet met zijn eigen vermogen
aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Beneficiair aanvaarden vindt plaats bij
de rechtbank, maar meestal via tussenkomst
van een notaris, die bij de rechtbank voor de
erfgenamen de beneficiaire aanvaarding kan
regelen. De rechtbank maakt een akte van
beneficiaire aanvaarding op en de rechtbank
rekent hier griffierechten voor.
De erfenis moet bij beneficiaire aanvaarding
volgens de formele regels uit de wet worden
afgewikkeld, die lijken op de afwikkeling van
een faillissement (dit wordt 'vereffening' genoemd). De bezittingen van de erfenis worden
dan verkocht en uit de opbrengst worden de
schulden betaald. Als er te weinig opbrengst
is om alle schulden te voldoen, worden de
schulden naar rato voldaan. De erfgenamen
hoeven het tekort niet met hun eigen geld te
betalen.
De formele regels van vereffening hoeven niet
in alle gevallen te worden gevolgd. Wij kunnen u informeren in welke gevallen deze regels wel en in welke gevallen deze regels niet
of niet allemaal hoeven te worden gevolgd.

Verwerpen
Als een erfgenaam besluit dat hij niets uit de
erfenis wil hebben, verwerpt hij de erfenis.
Daarmee doet een erfgenaam definitief afstand van zijn aanspraken op de erfenis en is
dan ook niet aansprakelijk voor de schulden
van de overledene. Verwerpen geschiedt
evenals beneficiaire aanvaarding bij de
Rechtbank.
Een erfgenaam die wil verwerpen, moet er
rekening mee houden dat in sommige gevallen zijn kinderen in zijn plaats de erfenis
krijgen.
Beneficiair aanvaarden en verwerpen dient
bij een Rechtbank plaats te vinden maar
zuivere aanvaarding kan ook al blijken uit
gedragingen van een erfgenaam. Als door
bepaalde gedragingen van een erfgenaam
het voor de buitenwereld lijkt dat een erfenis
zuiver is aanvaard door die erfgenaam kan
die erfgenaam geen andere keuze meer
uitbrengen.
Het is dus van belang dat de erfgenaam die
nog beneficiair wil aanvaarden zich onthoudt
van bepaalde gedragingen (zoals het verkopen van bezittingen van de overledene, het
betalen van nota's van de overledene en het
verdelen van de erfenis).
Ons kantoor is verbonden aan Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van ongeveer 160 notariskantoor. Netwerk Notarissen
pleit er momenteel bij de politiek voor dat
de wet gewijzigd wordt om erfgenamen te
beschermen. Beneficiair aanvaarden zou de
standaard moeten worden om te voorkomen
dat mensen volkomen buiten hun schuld met
financiële lasten worden opgezadeld.
Meer informatie of vragen? Wij zijn u graag
van dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

DE GROENE VENEN 		
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CASA DI CARIN

Tekst Carin van Kouwen

Ter Aase Zuwe 2, Nieuwer ter Aa
Op een zonnige zaterdagochtend ben ik onderweg naar de woning die ik deze week mag bezoeken.
Net buiten Vinkeveen ligt de Ter Aase Zuwe waar ik op nummer twee moet zijn. Ik zie meteen al
dat dit een bijzonder mooi plekje is om te wonen. Zodra ik de oprit oprij ben ik eigenlijk al jaloers.
De bewoners zijn trots op de woning
en geven me dan ook graag een
rondleiding. De hal waar ik binnen
kom is ruim en licht. Vanuit de hal
kun je met de trap naar de eerste
verdieping, naar de woonkamer en de
woonkeuken, naar de bijkeuken en
naar de garage.
We gaan eerst boven een kijkje
nemen. Via een mooie houten trap
komen we op de eerste verdieping
waar je aan de voorzijde twee ruime
slaapkamers vindt. De badkamer is
ook ruim en door de vele ramen rond
de woning is het overal erg licht.
De badkamer is voorzien van een
douche, toilet en een wastafel. De
derde kamer is momenteel in gebruik
als kantoorruimte, maar hier kun je
ook makkelijk twee slaapkamers van
maken. Het uitzicht vanuit alle kamer
is echt fantastisch. De woning is
omgeven door weilanden dus je kunt
ontzettend ver kijken. Zelfs de Arena
is hier vandaan te zien.

We vervolgen onze weg naar beneden en komen in de woonkamer
die aan de voorzijde ligt. Ook op de
begane grond zijn weer rondom veel
ramen, waardoor het ook hier licht
en ruimtelijk is. Nou moet ik zeggen
dat het zonder licht ook ruimtelijk
is, want alle kamers zijn sowieso
bijzonder groot.
Naast de woonkamer vind je de master bedroom met aangrenzend een
tweede badkamer met daarin een royale douche, een wastafelmeubel, een
tweede toilet en vloerverwarming.
We gaan verder naar de woonkeuken
en dit is echt een geweldige plek. Je
kunt hier lekker aan tafel gaan zitten
en genieten van het uitzicht en de
koeien die gezellig naast de woning
in de wei lopen.
Ik wil hier al bijna niet meer weg,
maar er is nog meer te zien dus
we gaan door naar de bijkeuken.
Die biedt ruimte genoeg om ook de
wasmachine en de droger een plekje

te geven. Via de bijkeuken
kun je doorlopen naar de
garage. Die heeft een oppervlakte van maar liefst
70 m2 en is voorzien
van een automatische
deur. We lopen door naar
de tuin die heel netjes
onderhouden is en waar
je heerlijk kunt zitten.
Achterin de tuin staat
nog een stenen berging
die voorzien is van
elektriciteit en aan
de waterzijde is een
dubbele openslaande deur, zodat je
makkelijk je boot kunt bereikten.
Wat is dit een geweldig mooie woning op een ongelooflijk mooi plekje.
De woning is in 2002 helemaal opnieuw gebouwd en is goed onderhouden. Alle kozijnen zijn van kunststof;
makkelijk in het onderhoud. En
natuurlijk is er voldoende ruimte
om een, twee of zelfs drie auto’s te
parkeren.
Ik ben echt onder de indruk van dit
huis, het heeft eigenlijk alles. Het is
rustig gelegen, maar toch heb je alles
op korte fiets- of autoafstand, want
je zit zo in Vinkeveen, Breukelen of
op de snelweg naar Amsterdam of
Utrecht. Ideaal dus. Ik zou het zeker
aanraden om hier eens een kijkje te
komen nemen, ik weet zeker dat je
meteen verkocht bent.

Voku sinds 1985 dé

Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

4
6,9
2,7
4
5

Facts & Figures
Ter Aase Zuwe 2, Nieuwer ter Aa
Vraagprijs € 895.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 1110 m2
Inhoud woning 720 m3
Inhoud garage 190 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

dealer in uw regio
Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.

“Een echte aanrader!!”

Dit
Dit is
is 11 van
van de
de vele
vele reacties
reacties op
op :: www.voku.nl

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium & Kunststof kozijnen
Horren  Schuifpuien 



Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen

Advertentie 130x94.indd 1

27-07-11 12:23

8		

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week acteur Mark Rietman, die de rol van voormalig ABN-AMRO topman Rijkman Groenink speelt in het toneeldrama De Prooi.

De Prooi: Koningsdrama over val van ABN-AMRO

‘Vooral mannen in stropdas en pak zitten in de zaal’
De val van de bank, in 2008, heeft veel
impact gehad, er is veel belastinggeld
aan besteed. Is het belangrijk om dit
stukje geschiedenis, via een toneelvoorstelling, historisch te duiden?
“Ik vind het fascinerend om een
inkijkje te krijgen hoe deze bank
destijds heeft gefunctioneerd en
hoe krachten en machten daar met
elkaar om zijn gegaan. Dat is een
dramatisch en tragisch verhaal. Toen
ik het boek van Jeroen Smit (de basis van dit toneelstuk) had gelezen,
had ik dit drama niet zo door. Toneel
is dan heel geschikt om dit heel
helder te laten zien, te horen en te
laten voelen hoe mensen met elkaar
omgaan. Het is belangrijk dat toneel
deze actuele thema’s op toneel
brengt, zonder dat het direct cabaret
of actievoerderig wordt. Er wordt in
de voorstelling uitgelegd hoe banken
werken, bijvoorbeeld wat investment
of retail banking is.”

De persoon die u speelt wordt door velen nog steeds gezien als een ‘graaier’.
Wat blijft er over van dit beeld?

Zijn het publiek vooral mannen uit de
bankwereld in driedelig pak van de
Zuidas?

“Het ligt allemaal iets genuanceerder, dat toont de voorstelling
ook aan. Deze man heeft 25 jaar
geïnvesteerd in deze bank en
inderdaad bijna zijn leven gegeven.
Men vond destijds dat hij geschikt
was om de bank groter en groter
te maken, ondanks dat hij niet
hield van het risicovolle investment
banking. Ik vind het grote eer om
hem te spelen, het gebeurt zelden
dat je iemand speelt die er nog is.
Dat lijkt me ook raar voor hem zelf.
Dit is inderdaad een ander soort
rol dan de fictieve bankier Bussink
in de tv-serie ‘Oud Geld’. Dan kan
ik mijn gang gaan. Dat geeft een
verantwoordelijkheid.”

“Er komt inderdaad een nieuw
publiek naar het theater, vooral
mannen in stropdas en pak.”

Het spectaculaire decor stelt ‘de
apenrots’ voor.
“Het versterkt het beeld van het
klimmen naar de top van het bedrijf
en het diep kunnen vallen.”

In het stuk zit de zin ‘Investment
banking is geil’, typische mannentaal
uit de snelle bankencultuur.
“Dit is de taal van de snelle
jongens. Dit heeft Sophie Kassies,
de schrijfster van de bewerking,
goed in de voorstelling verwerkt.
Dat is een mentaliteit, binnen de
holheid van de banken, die ook voor
iedereen buiten de bankwereld in
de voorstelling duidelijk overkomt.

foto: carli hermès

Mijn karakter zegt aan het eind:
‘Ik heb niks meer in handen. De
bank is weg, wat er van over is een
onvoorstelbare hoeveelheid geld,
maar geld is waardeloos en stelt
niks voor.’ ”

De Prooi is te zien op 23 mei te zien in
Theater Castellum in Alphen a/d Rijn.
www.nationaletoneel.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Koop de AJOC Festivlaai en win!
De organisatie van het AJOC Festival
heeft samen met bakker De Kruyf
een eigen taart ontwikkeld; de
Festivlaai. Bestel uiterlijk 19 mei
de Festivlaai en maak kans op een
helikoptervlucht voor twee personen
op de Spektakeldag van het AJOC
Festival in Wilnis.
Wil jij die helikoptervlucht winnen
inclusief twee kaarten voor de Spektakeldag op Tweede Pinksterdag?
Het is heel simpel; bestel de AJOC
Festivlaai telefonisch of in één van
de vestigingen van bakkerij De Kruyf.
Met deze overheerlijke bosbessenvlaai voel je je in de wolken, maar
dit kan je ook letterlijk overkomen!
Laat je gegevens achter in de winkel
en wie weet ben jij de gelukkige
winnaar.
Tot uiterlijk 26 mei kun je bij bakkerij
De Kruyf deze overheerlijke Festi-

Viribus Unitis maakt indruk op Terschelling
vlaai kopen. Wil je meedingen naar
de prijs? Bestel dan uiterlijk 19 mei
de Festivlaai. Geen kaarten gewonnen? Jammer, maar de Spektakeldag
op maandag 28 mei kost slechts 8
euro per persoon en is voor kinderen
tot 12 jaar zelfs gratis. Kijk voor het
volledige programma en een volledig
overzicht van verkooppunten op

www.ajoc.nl.

Afgelopen weekend was muziekvereniging Viribus Unitis te gast op
Terschelling. De plaatselijke muziekvereniging Skylge vierde haar
50-jarig bestaan en had daarvoor
tien orkesten uitgenodigd, waaronder ook de muzikanten uit Wilnis.
Zaterdag brachten alle orkesten
een programma ten gehore rond het
thema ‘verras ons’. Viribus Unitis
verraste met haar eigen compositie:

Schilderij Isaac Ouwater na twee eeuwen weer thuis
Landgoed Donkervliet ligt aan de Angstel, de rivier die Amstel en Vecht verbindt. Op 8.000 meter grond
staat een rijksmonumentaal woonhuis. Via vrienden kregen de bewoners van Donkervliet te horen dat er bij
Christie’s een schilderij uit 1791 van hun huis zou worden geveild. Op de kijkdag werden ze nét zo verliefd
op het schilderij als dat ze dat ooit op het huis waren geworden. En sinds enkele dagen hangt de oude meester weer waar het hoort, in de woonkamer van Donkervliet.
Op weg van Loenen naar Amsterdam
moet Isaac Ouwater voor de betoverende schoonheid van Donkervliet
gevallen zijn, zoals velen dat voor én
na hem hebben gedaan. Alleen was
Isaac een schilder, één van de betere in
zijn tijd. Met precisie schilderde hij de
acacia’s, beuken en eiken, wier nazaten
er vandaag de dag nog staan, onder een
typisch Hollandse wolkenlucht. Met
twee, drie streken plaatste hij de zwanen in het riviertje de Angstel. De witte

Tales from the Fens (verhalen uit de
Veengebieden), dat precies tien jaar
geleden is gecomponeerd vanwege
het toen 75-jarige jubileum van
de Wilnisse vereniging. Daarnaast
verraste Viribus met haar eigen solisten: Cor Vrieling met een virtuoze
uitvoering van Euphomania en Irma
van der Felz met een zeer bijzondere uitvoering van Astor Piazzolla’s
Oblivion. Bugeliste Emeke Nagte-

brug, vervangen en verbreed maar nog
altijd zo herkenbaar.
Het hek naar het huis, authentiek en statig met duidelijk leesbaar het opschrift
donker | vliet net als nu nog. Op de
voorgrond de Rijksstraatweg, toen een
zandpad met schapen en wat honden.
Twee pratende boeren en de twee heren
in een koetsje die onmiskenbaar van
Donkervliet komen. Het zou best eens
Albertus van Soest kunnen zijn, die er in
die tijd woonde. Of is Albertus de breed
gebarende man die met een vrouw in
de overtuin van zijn bezoek aan de stad
vertelt? Wie zal het zeggen. De rust die
het schilderij uitstraalt is bijna voelbaar.
Een mooie zomerse dag in Baambrugge.
Het schilderij ‘Zicht op Donkervliet’ is na
vele omzwervingen eindelijk thuis. Het
moet worden schoongemaakt en licht
gerestaureerd.

gaal ontving een daverend applaus
na haar vertolking van Kyteman’s
Sorry.
Naast de deelname aan het muziekfestival gaf Viribus Unitis ook nog
twee openlucht concertjes op het
Waddeneiland. Niet alleen de jury
was onder de indruk van het spel van
Viribus Unitis, maar ook vele toehoorders waren erg te spreken over
het orkest uit De Ronde Venen.

Leerlingen Letta van
Maanen geven concert
Het jaarlijks concert door pianoleerlingen van Letta van Maanen
vindt dit keer plaats op vrijdagavond
25 mei in zorgcentrum Nieuw
Avondlicht, Dorpstraat 75 te Mijdrecht. Hier kan iedereen genieten
van zeer gevarieerde pianomuziek,
gespeeld door de enthousiaste
leerlingen.
Ook is er een gastoptreden van
verhalenvertelster Elza Vis en
gitariste Eline Hofstra. Het concert
begint om 19.30 uur en kaarten à 3
euro zijn verkrijgbaar bij Letta van
Maanen, tel. 0297-262311 en voor
aanvang aan de zaal.

Special van De Groene Venen • 0plage 18.500 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl
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BIJTELLING?!
HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE
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Deze auto's zijn ook na 1 juli interessant!
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DE ‘GROENE’ MODELLEN
VAN PEUGEOT
PEUGEOT 107
VANAF € 6.999

GEEN WEGENBELASTING
GEEN BPM
GEEN BPM

PEUGEOT 208
VANAF € 12.990

GEEN BPM

Gem. verbr. (afh. van type versnellingsbak) l/100 km: 4,3-4,5; km/l: 23,2-22,2; CO2: 99-104 gr/km.

PEUGEOT 308
VANAF € 20.990

GEEN BPM
GEEN BPM

GEEN WEGENBELASTING
GEEN BPM
GEEN BPM
GEEN BPM

Gem. verbr. 208 (afh. van type motor) l/100 km: 3,4-5,8; km/l: 29,4-17,2; CO2: 87-135 gr/km.

PEUGEOT 508
VANAF € 26.455

GEEN BPM
GEEN BPM

AANSCHAF VOOR 1 JULI?

NOG 7 STUKS
MET 14% BIJTELLING*

Gem.
m. verbr. (afh. va
van type
e motor
m
motor) l/100 km: 3,8; km/l: 15,2; CO2: 98 gr/km.

PEUGEOT 5008
VANAF
AN
A
ANA
NAF € 26.790
26.790

GEEN BPM
GEEN BPM

Gem. verbr. l/100 km: 4,4; km/l: 22,7; CO2: 115 g/km.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Aalsmeer
Aalsmeerderweg 101
Mijdrecht
Communicatieweg 25
Woerden
Kuipersweg 38
Alphen a/d Rijn Curieweg 1
www.hanslammers.nl

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 3,6-7,1; km/l: 27,8-14,1; CO2: 95-165 g/km.

PEUGEOT iOn
VANAF € 29.395

100% ELEK TRISCH
GEEN BPM
GEEN BPM

Elektrisch, CO2-uitstoot: 0 gr/km.

Tel.: (0297) 32 10 26
Tel.: (0297) 27 21 11
Tel.: (0348) 41 10 44
Tel.: (0172) 47 72 77

*Bijtellingstarief 14% (Peugeot 508) is van toepassing bij kentekenregistratie vóór 1 juli 2012 en geldt alleen op de 7 voorraadmodellen. Genoemde adviesprijzen (Peugeot 107, 308 en 508) zijn incl. btw, bpm en bpm-toeslag, excl kosten
rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Genoemde adviesprijs (Peugeot 208 en 5008) is incl. btw, excl. kosten rijklaarmaken, eventueel vernislak, verwijderingsbijdrage en leges. De gemiddelde energiekosten van de Peugeot iOn
zijn ongeëvenaard laag en bedragen tussen de € 1,50 en € 2,00 per 100 km, ongeacht de wijze waarop de accu wordt opgeladen. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag
in de showroom naar de mogelijkheden. Actie geldig zolang de voorraad strekt.
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BIJTELLINGSPECIAL
Per 1 juli 2012 wijzigt er behoorlijk wat op het gebied van autobelastingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bijtelling, die van toepassing is op personen die een leaseauto
hebben waarmee ook privé wordt gereden. Per 1 juli 2012 scherpt de overheid de regels
aan. Dit houdt in dat de CO2-uitstoot normeringen worden aangescherpt, waardoor
auto’s opeens in andere bijtellingscategorieën vallen en voor diverse ondernemers en
werknemers minder aantrekkelijk worden.
De regels zijn goed bedoeld door de overheid,
maar het zet de markt behoorlijk op zijn kop.
Een aantal autodealers stunt op dit moment
nog met grote acties (Voor 1 juli nog wegenbelasting vrij rijden, voor 1 juli profiteren van
slechts 20% bijtelling), omdat een aantal
modellen in een andere bijtellingscategorie
gaat vallen. Het lijkt erop alsof het na 1 juli
niet meer interessant is om te leasen.
Reden voor De Groene Venen om een speciale en handige bijlage uit te brengen waarin

uitgelegd wordt wat er onder meer gaat
veranderen. En wat blijkt? Het valt allemaal
wel mee. Belangrijk om te lezen als u een
auto van de zaak rijdt of op het punt staat om
een auto uit te zoeken die u zowel zakelijk
als privé wilt rijden.
Omdat er nogal veel verhalen rond gaan en
niet alle informatie even eenduidig is, is deze
tekst ter controle voorgelegd aan EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs.

Wat houdt bijtelling in?

Als u een auto van de zaak rijdt, moet uw werkgever van de Belastingdienst een bedrag
bij uw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik hebt. Dit bedrag wordt
bijtelling genoemd en is vastgesteld aan de hand van een bijtellingscategorie.
Het bedrag wordt berekend over de cataloguswaarde (incl. BPM en BTW) van de auto.
Betaalt u een eigen bijdrage voor de privé kilometers? Dan wordt deze van de bijtelling afgetrokken. Personen die minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden met
de auto betalen geen bijtelling. U wordt dan wel verzocht voor de Belastingdienst een
‘verklaring geen privégebruik auto’ te tekenen. Tekent u die niet, dan moet uw werkgever uw ritten-administratie controleren. Blijkt bij een controle dat u toch meer dan 500
kilometer privé rijdt, dan zal de Belastingdienst de bijtelling bij u naheffen.
Woon-werkverkeer beschouwt de Belastingdienst overigens als zakelijke kilometers.

Welke bijtellingscategorieën zijn er?
Op dit moment gelden er vier categorieën, te weten 0% (elektrische auto’s of met
een CO2-uitstoot van minder dan 50gr/km), 14% (zeer zuinige auto’s), 20% (zuinige
auto’s) of 25% (overige auto’s). Afhankelijk van de CO2-uitstoot wordt uw auto ingedeeld in één van deze categorieën.

Hoe bereken ik mijn bijtelling?
Stel u heeft een auto van de zaak ter waarde van € 30.000,- incl. BPM en BTW met
14% bijtelling. Uw bijtelling bedraagt per jaar dan € 4.200,- (14% x € 30.000,-).
Maandelijks wordt er € 350,- (€ 4.200 / 12) bij uw brutoloon opgeteld.
Met een loonbelastingtarief van 42% kost deze auto u maandelijks netto € 147,-.

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?
De werkgever vraagt de werknemer soms om een vergoeding voor het privégebruik
van de leaseauto. Dat is een vast bedrag per maand of kilometer.
Uiteraard is het aantrekkelijk om bij een leaseauto een iets aangekleder model te
kiezen. In dit geval zal een werkgever u vaak om een eigen bijdrage vragen.
Voor zover deze bijdrage verschuldigd is voor het gebruik voor prive doeleinden, komt
deze bijdrage in mindering op de bijtelling.

Ik rijd al in een leaseauto die voor 1 juli 2012
op kenteken is gezet.
Of u nu in de bijtellingscategorie 0%, 14%, 20% of 25% rijdt, er verandert niets voor
u zolang de auto niet van eigenaar wisselt.

Ik ga na 1 juli 2012 in een leaseauto rijden.
Indien de auto na 1 juli 2012 op kenteken staat blijft uw auto 60 maanden in de
nieuwe categorie vallen. 60 maanden is een maximale leaseperiode van een auto (vijf
jaar). Na die 60 maanden wordt opnieuw bekeken of de auto voor hetzelfde bijtellingspercentage in aanmerking komt.
Als dat zo is, dan geldt dat wederom voor 60 maanden.

Door Michael Reuling

En hoe zit dat dan met het nieuwe percentage?
De 7% bijtelling?

Voor personenauto’s die in 2012 of 2013 op naam worden gesteld met een CO2uitstoot lager dan 50gr/km (veelal hybride en elektrische auto’s) geldt dat deze 60
maanden profiteren van 0% bijtelling. Voor vergelijkbare auto’s die op naam worden
gesteld na 1 januari 2014 en 1 januari 2015 geldt 60 maanden een 7% bijtelling.

0% bijtelling? Dat klinkt interessant. Vertel me meer!
In de 0% categorie vallen slechts een paar auto's. Denk aan de Tesla Roadster
(vanaf € 99.960,-), Opel Ampera (€ 45.500,-), Toyota Prius Plug-in Hybrid
(vanaf € 38.990,-), Mitsubishi i-MiEV en vergelijkbare Citroën C-Zero en Peugeot Ion
(tussen de 30 en 35 mille), Renault Fluence (rond € 25.000,-) en Nissan Leaf
(€ 34.990,-).
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DE NIEUWE INSIGHT HYBRID

14 PROCENT BIJTELLING
EN WEGENBELASTINGVRIJ
SCHONER, STILLER,
RUIMER, SLIMMER: BETER!
Het milieubewuste wonder van
Honda... De Honda Insight was al
groen in hart en nieren, maar de
nieuwe Honda Insight is nu nóg
schoner, stiller, ruimer, veiliger,
slimmer, soepeler. Kortom: beter!

VANAF:

DE NIEUWE

€ 19.990,-

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

A-Label

|

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

De Honda Insight Hybrid heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 24,4 km - max. 1 liter op 23,3 km, CO 2-uitstoot min. 96 g/km - max. 99 g/km.

Honda Insight vernieuwd
Vier jaar na de introductie van de hybride Honda Insight, heeft het merk de auto nog verder verbeterd. De meeste
wijzigingen van de Insight komen voort uit de resultaten van marktonderzoek dat Honda onder de berijders heeft
uitgevoerd. Dat leidde tot belangrijke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van wegligging, uitrusting en brandstofverbruik.
De Honda Insight maakt gebruik
van Integrated Motor Assists (IMA),
Honda’s unieke hybride technologie
die een elektromotor combineert met
een conventionele benzinemotor. Deze
techniek reduceert niet alleen het
brandstofverbruik flink, maar brengt
ook de CO2 uitstoot omlaag. De
CO2-uitstoot is verder teruggebracht
naar 96 gr/km voor de Trend en 99
gr/km voor de Executive uitvoering.
Door deze lage uitstoot profiteert de

eigenaar van de Insight optimaal van
de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en kent de zakelijke rijder een
bijtelling van slechts 14%. Ook het
brandstofverbruik is flink verlaagd,
terwijl het motorvermogen gelijk is
gebleven.
Honda heeft ook gesleuteld aan de uitrustingsniveaus. De huidige typenamen
zijn veranderd in Trend en Exclusive.
Bovendien is er een luxe Executive

uitvoering met standaard lederen bekleding, xenon verlichting en een luxe
navigatiesysteem. De nieuwe Honda
Insight Trend is standaard al rijk
uitgerust met onder andere metalen
velgen, climate control, lederen stuurwiel, radio/cd speler, cruise control,
audio bediening op het stuurwiel en
natuurlijk het perfect werkende start/
stop systeem.
De vanaf prijs voor de Insight is
19.990 euro.

foto patrick hesse
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Hieronder vindt u een overzicht van de diverse bijtellingsniveaus.
Afhankelijk van de CO2 uitstoot van uw gewenste auto, kunt u hier zien in welke categorie deze auto valt.
CO2 gram/km		
2011			
						

2012			
Vanaf 1 januari		

2012			
Vanaf 1 juli		

2013			
Vanaf 1 januari		

2014			
Vanaf 1 januari		

2015
Vanaf 1 januari

≤ 51			

≤ 51

7% bijtelling														

≤ 50			

≤ 50

14% bijtelling		

< 111			

51-110			

51-102			

51-95			

51-88			

51-82

20% bijtelling		

111-140			

111-140			

103-132			

96-124			

89-117			

83-110

25% bijtelling		

> 140			

> 140			

> 132			

> 124			

> 117			

> 110

≤ 51			

≤ 51			

≤ 51

7% bijtelling														

≤ 50			

≤ 50

14% bijtelling		

< 96			

51-95			

51-91			

51-88			

51-85			

51-82

20% bijtelling		

96-116			

96-116			

92-114			

89-112			

86-111			

83-110

25% bijtelling		

> 116			

> 116			

> 114			

> 112			

> 111			

> 110

BENZINE/LPG/AARDGAS						
0% bijtelling		

0			

≤ 51			

DIESEL						
0% bijtelling		

0			

Tarieven vastgesteld door de Belastingdienst.

In deze special leest u alles over de bijtelling. Maar, de regelgeving verandert snel. In het ('Kunduz'-) akkoord dat VVD, CDA, D66,
GroenLinks en ChristenUnie recent sloten, wordt er een maatregel getroffen om de permanent verlaagde 2% overdrachtsbelasting
(vastgoed) terug te verdienen: het onbelast privégebruik van de leaseauto gaat op de schop. Woon-werk-verkeer wordt namelijk vanaf
2013 gezien als privé-kilometers. En zo is het bijna onmogelijk dat u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Zelfs als u slechts
drie kilometer van uw werk woont. De ‘verklaring geen privégebruik auto’ is dan niet meer van toepassing. De Belastingdienst geeft aan
dat men nog niet weet of dit alleen voor nieuwe leasecontracten geldt, of ook voor lopende contracten.

Waarom kiest de overheid voor een aanscherping van
de bijtellingsregels?
De overheid stimuleert milieuvriendelijke auto’s door een lagere bijtelling. Door deze
wijziging kan het voorkomen dat een auto die voor 1 juli 2012 in de 20% bijtellingscategorie valt, na 1 juli 2012 in de 25% bijtellingsschaal valt. Zie ook het schema
hierboven.

Moet ik nu overhaast voor 1 juli 2012 een leaseauto
kiezen?
Een auto, ook al is die voor een onderneming, is geen impuls aankoop. Naast de kosten
en de bijtelling, heeft u of uw werkgever ook te maken met aanschafprijs en leasetarief. Neem tijd voor een weloverwogen keuze.

En als ik toch voor 1 juli mijn leaseauto wil uitzoeken?
Kijk of u in de onderhandeling met de leasemaatschappij een clausule kunt laten opnemen waarin staat de auto voor 1 juli 2012 op kenteken moet staan en u anders zonder
kosten van de overeenkomst kunt afzien.

Hoeveel bijtelling wordt er over een oldtimer
berekend?
Stel dat u een oldtimer in de bijtelling rijdt, dan geldt er een bijtellingspercentage van
35% over de waarde in het economisch verkeer.

Er valt me iets op…

Ah, een scherp oog. Dat klopt. Als u goed kijkt in de tabel hierboven ziet u dat de
criteria in de 20% bijtellingscategorie voor zowel benzine- als dieselmotoren gelijk
wordt getrokken naar 83 tot 110 gram CO2-uitstoot per kilometer. Diesels worden
steeds krachtiger, sterker, maar bovenal zuiniger, en verdrukken daarmee de benzinemotoren.
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De zuinigste auto in zijn klasse, de Focus 1.6 TDCi ECOnetic Technology, is nu te bestellen bij Ford dealer Stoof
Bij Ford dealer Stoof in Vinkeveen
maakt binnenkort de zuinigste auto
uit het C-segment, de baanbrekende
Focus 1.6 TDCi ECOnetic Technology, zijn opwachting. Deze ultrazuinige Focus is met zijn zeer lage
gemiddelde brandstofverbruik van
3,4l/100km* en een gemiddelde
CO2-uitstoot van 88g/km*, de meest
zuinige auto in het C-segment, met
uitzondering van elektrisch aangedreven auto´s zoals de Focus Electric.
“De nieuwe Focus 1.6 TDCi ECO-netic Technology is zelfs zuiniger dan de
meest verkochte hybride van Nederland,” zegt de heer van Kouwen van
de bekende Ford dealer uit Vinkeveen
met gepaste trots, “en hij is nu bij ons
te bestellen.”
Krachtige, responsieve en
ultrazuinige TDCi-motor
De Focus 1.6 TDCi ECOnetic

Technology wordt aangedreven
door de vernieuwde 1.6-liter Ford
Duratorq TDCi-dieselmotor. Deze
motor produceert 105pk/77kW en is
dankzij een aantal nieuwe technologieën geoptimaliseerd voor een lager
brandstofverbruik. Het common-rail
brandstofinjectiesysteem van de
dieselmotor is volledig vernieuwd en
maakt een nauwkeuriger controle
mogelijk. Ook is de efficiëntie van het
verbrandingsproces verbeterd. Het
lean NOx-filter, uniek voor de Focus
ECOnetic Technology, zorgt voor de
zeer lage CO2-uitstoot dankzij een
efficiëntere verbranding.
De 1.6-liter dieselmotor van de
Focus ECOnetic Technology is
gekoppeld aan de handgeschakelde
Ford Durashift-transmissie met zes
versnellingen. Deze is geoptimaliseerd om verliezen als gevolg van
wrijving tegen te gaan. Hiertoe

wordt gebruikgemaakt van speciale
wrijvingverlagende transmissieolie
en een nieuwe eindoverbrengingsverhouding die zorgt voor een lager
brandstofverbruik bij het rijden in de
hoogste versnelling.

banden met lage rolweerstand, FEAD
(Front End Accessory Drive) met
lage spanning, een unieke motorkalibratie en warmtebeheersystemen
voor een optimale opwarming van de
motor.

ECOnetic Technology
De nieuwe Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic Technology is voorzien van een
groot aantal ECOnetic-technologieën
zoals Auto-Start-Stop, Smart Regenerative Charging, Eco Mode en een
schakelindicator.

Uniek aërodynamicapakket
De luchtweerstand van de Focus
ECOnetic is verder verlaagd door
tal van innovaties, zoals unieke
onderschermen en deflectoren. Zeer
effectief is ook de Active Grille Shutter. Deze actieve grillesluiting is een
innovatief systeem dat de luchtweerstand optimaliseert door middel van
intelligente ventilatieopeningen in de
grille en zo de toevoer van lucht naar
het koelsysteem en het motorcompartiment regelt. Als de motor moet
worden gekoeld, stroomt er lucht via
de ventilatieopeningen naar binnen.
Is er geen koeling nodig, dan sluiten

De Focus 1.6 TDCi ECOnetic Technology is daarnaast uitgerust met een
aantal CO2-verlagende technologieën
die op de meeste nieuwe Focusmodellen tot de standaarduitrusting
behoren. Enkele voorbeelden zijn de
elektrische stuurbekrachtiging, de
speciale motor- en transmissieolie, de

de ventilatie-openingen en neemt de
luchtweerstand aanzienlijk af. Bij volledige sluiting neemt de luchtweerstand zo sterk af dat de uitstoot van
CO2 met 2% wordt verminderd.
Uitvoeringen en vanafprijzen
De Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic
Technology is verkrijgbaar als Trend
en Titanium en is leverbaar in twee
carrosserievarianten, de 5-deurs
hatchback en de extra ruime Wagon.
De Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic
Technology Trend heeft een vanafprijs
van €24.495,-. De Titanium-versie
heeft een vanafprijs van €26.795,-.
Beschikbaarheid en technische
specificaties
De nieuwe Ford Focus 1.6 TDCi
ECOnetic Technology is per direct te
bestellen en arriveert medio juli in de
showroom van Ford dealer Stoof.

De zuinigste 14% diesel en
benzine in zijn klasse!

FORD FOCUS met allernieuwste ECOnetic Technology.
Rijdt u de Ford Focus, dan rijdt u in een bijzonder geavanceerde auto. Neem de hoogwaardige
technologie die steeds gericht is op veiligheid, comfort en besparing. Daar komt nu het voordeel

U RIJDT DE FORD FOCUS

van de allerzuinigste benzine- en dieselmotor bij. Hiervoor waren het Ford diesel- en benzineteam
maandenlang in competitie. Beide teams wonnen! Want met een verbruik van 1 op 29,4 is de Focus
1.6 TDCi ECOnetic Technology de allerzuinigste diesel in zijn klasse. En met 1 op 20,8 is de Focus 1.0
EcoBoost dat ook in benzine. En beide zijn bovendien toonaangevend in lage CO2-uitstoot.

AL VANAF

18.745,-

LEASE DE FOCUS MET FORD
BUSINESSPARTNER AL VANAF

349,- P.MND.

Kortom, beste in benzine, beste in diesel. De Ford dealer weet er meer van.

14% bijtelling

Geen wegenbelasting

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-149.

Automobielbedrijf Stoof Vinkeveen
Herenweg 165 | 3645 DK Vinkeveen | 0297 261333 | info@ford-stoof.nl | www.ford-stoof.nl
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Koop nu bij
en wees de prijsverhogingen
voor en de fiscus te snel af!

Kom deze maand nog naar
onze showroom en profiteer
van de nu nog lage prijzen.

Alfa Romeo Giulietta
nu € 24.250,straks € 25.331,-

Chevrolet Spark 1.0 LE
nu € 7.995,-

Fiat 500 Cabrio
nu € 13.495,-

straks € 8.871,-

straks € 17.076,-

Opel Agila 1.0 Editions
nu € 9.995,-

Kia Rio nu € 11.695,en 14% bijtelling

straks 12.819,-

straks € 12.195,en 20% bijtelling

Er is al een Spark BiFuel voor
€ 7.845,- wegenbelasting vrij!

Er is al een Agila voor € 7.495,(inclusief Last Minute korting)

Wij zijn 2e Pinsterdag open
van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Hoofddorp
Sonderholm 164

Aalsmeer
Oosteinderweg 110

Amstelveen
Vlielandstraat 1

Mijdrecht
Communicatieweg 26

Amsterdam-West
Transformatorweg 39

Amsterdam-Zuidoost
Klokkenbergweg 15

Amsterdam-Zuidoost
Kuiperbergweg 17

Uithoorn
Anton Philipsweg 13
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ÉÉN TESTRIT
EN U BENT VERKOCHT.

2E
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.0
11.00 - 16

0

DE ALFA ROMEO MITO EN GIULIETTA.
NU MET € 1.000,- EXTRA INRUIL ÉN EEN OPTIEPAKKET NAAR KEUZE T.W.V. € 1.000,ALFA ROMEO MITO VANAF € 17.050,-.
ALFA ROMEO GIULIETTA VANAF € 24.250,-.

WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

VAN KOUWEN
Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-567 20 30.
Transformatorweg 39, 1014 AJ Amsterdam-West, Tel: 020-581 62 00. www.vankouwen.nl
U kunt ook terecht voor service in: Uithoorn, Anton Philipsweg 13, Tel: 0297-562 020

Gecombineerd gemiddeld brandstofverbruik: 3,5 - 7,6 L/100 km (28,6 - 13,2 km/L). CO2-emissie: 90 - 177 g/km.

Prijzen incl. BTW/BPM (geen BPM op MiTo) en excl. kosten rijklaar maken. Vraag ons naar de actievoorwaarden. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

DE NIEUWE KIA RIO
STANDAARD OPMERKELIJK

TIJDELIJK
€ 750,- INRUILPREMIE**
OP EEN RIO 5-DEURS

2E PINSTERDAG
OPEN!

14% Bijtelling Geen wegenbelasting
Gem. verbruik: 3,2 – 6,3 l/100km, 31,3 – 15,9 km/l. CO2 -uitstoot: 85 – 147 g/km.

DE NIEUWE KIA RIO
v.a. € 11.695,lease v.a. € 249,-/mnd*

AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl
**Extra inruilvoordeel op een nieuwe Kia Rio 5-deurs bedraagt € 750,- en op een nieuwe Kia Rio 3-deurs € 500,-. Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van
een Kia Rio met kentekenaanvraag tot en met 29 juni 2012 en uiterste registratiedatum van 26 augustus 2012. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan
van de koper (privé persoon of klein zakelijke markt). Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. De
afgebeelde lichtmetalen velgen zijn niet leverbaar in Nederland. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken,
leges en verwijderingsbijdrage. *Leasetarief o.b.v. 48 maanden en 15.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente,
afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten
voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

www.kia.nl
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Exclusief bij Van Kouwen &
Direct uit voorraad
leverbaar

+

Extra voordeel voor het oprapen!
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€2.250,korting

De Chevrolet Spark BiFuel nu leverbaar vanaf € 7.845,2de Pinksterdag
OPEN!

Amstelveen: Vlielandstraat 1
Amsterdam-West: Transformatorweg 39
Mijdrecht: Communicatieweg 26
www.vankouwen.nl

Prijs is excl metallic lak en kosten rijklaar maken.

HELEMAAL UIT JE DAK VOOR SLECHTS v 1.000,- EXTRA*

EASY PACK
• Handbediende
airconditioning
• 15" Lichtmetalen velgen
• Chromen spiegelkappen
• Chroompakket
• Chromen sierstrip op
de motorkap
Fiatt 500
Fia
500 nu v.a. w 12
12.495
12.495,495,-

Fiatt 500C
Fia
500C nu v.a.
v.a. 3 13.
13.495
13.495,495,,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9
Gem
3 9 - 4,7
4 7 l/100 km (1 op 21,4
21 4 - 25,6).
25 6) CO2: 90 - 110 g/km.
g/km Fiat
Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.
Europa **
Contant
waarde
v 12.495,-

Aanbetaling
Totaal
Looptijd Vaste debetrente- Jaarlijkse Kosten Termijnbedrag
Totaal te
en/of inruil kredietbedrag in maanden voet op jaarbasis Percentage (JKP) per maand betalen bedrag
v 5.995,-

v 6.500,-

36

0,0%

0,0%

v 180,56

v 6.500,-

0% rente
jaar garantie
3 jaar

*Uitgezonderd de 500 by Gucci. Prijs van de 500C is na aftrek van € 1.800,- Cabrio Bonus. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Actie is geldig t/m 30 juni 2012. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De financiering in de vorm van
niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Fiat Financial Solutions handelsnaam van FGA Capital B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag € 6.500,-. Deze financieringsactie is geldig tot
en met 30 juni 2012. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde
gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011.

2e PINKSTERDAG
OPEN

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020 - 567 20 30
Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn
Tel. 0297 - 56 20 20
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OOk na 1 juli 0% bijtelling:

Opel AmperA
AutO vAn het jAAr 2012

vanaf

2 0 12

CHEVROLET VOLT
AUTO VAN HET JAAR 2012

€ 44.500,-

De Opel Ampera rijdt, zonder de accu tussentijds op te laden, tot 80
kilometer. Maar ook bij grotere afstanden blijft de Opel Ampera gewoon
elektrisch verder rijden. De elektromotor wordt namelijk gevoed door
een range extender (motor generator), waardoor de actieradius wordt
vergroot naar ruim 500 kilometer. Kortom de nieuwe Ampera wordt ook na
het inschakelen van de range extender nog steeds elektrisch aangedreven,
zodat de auto soepel, stil en efficiënt blijft rijden.

VANAf

2 0 12

€ 41.950,-

De Chevrolet Volt is de eerste elektrische auto die écht
dagelijks te gebruiken is. Hij heeft namelijk als enige zijn eigen
energiebron aan boord. Zo combineert hij de voordelen van stil
en vlot elektrisch rijden met de zekerheid dat u niet ergens
strandt, omdat de accu’s leeg zijn. De Chevrolet Volt staat nu
in onze showroom. Kom snel langs voor een proefrit en ervaar
zelf de elektrische toekomst van het autorijden.
Amsterdam, Tel. 020-5816200
Mijdrecht, Tel. 0297-272272
Amstelveen, Tel. 020-6432680

Aalsmeer, Tel. (0297)32 99 11
Amstelveen, Tel. (020)581 62 00
hoofddorp, Tel. (023) 554 29 20
mijdrecht, Tel. (0297)272 272
Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE Test) bedraagt 1,2 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 27 g/km.

De genoemde verkoopprijs is inclusief BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op onze site.

De

AGILA 1.0 EDITION

EEN TOPMODEL VOOR € 9.995,-.
Wegenbelastingvrij. Inclusief € 1.500,- last minute korting.
Met zijn trendy ontwerp steelt de Opel Agila overal de show. De nieuwste uitvoering is bovendien bijzonder zuinig én wegenbelastingvrij.
Tegelijkertijd biedt de Agila comfortabel plaats aan vijf personen en doet het rijgedrag niet onder voor auto’s uit een hogere prijsklasse.
En als u nu in een Agila uit voorraad stapt, dan proﬁteert u ook nog eens van een last minute korting tot € 1.500,-. Mooi meegenomen toch?

DAG
2e PINKSTERD!
GEOPEN

Aalsmeer

Amstelveen

Hoofddorp

Mijdrecht

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Vlielandstraat 1
Telefoon (020) 643 26 80
amstelveen@vankouwen.nl

Sonderholm 164
Telefoon (023) 554 29 20
hoofddorp@vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4,7 – 5,7; kms/liter: 21,27 – 17,54; CO2 gr/km 109 – 131.
Er is al een Agila vanaf € 7.495,-. Prijs incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 219,- p/mnd op basis van Full Operational Lease 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW. Last minute korting is van toepassing op diverse modellen en uitvoeringen die vermeld staan op
www.opel.nl/lastminutes en geldt voor nieuwe orders met een uiterlijke kentekenregistratie van 30 juni 2012. Deze actie is niet combineerbaar met andere aanbiedingen. In bovenvermelde prijzen is reeds de last minute korting verwerkt. Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.wijzigingen voorbehouden.

DE GROENE VENEN 		

De nieuwe
ŠKODA Citigo.

Vanaf 15 juni te bewonderen in onze showroom.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ
Hofland 160
3641 GJ Mijdrecht
0297 - 23 92 90
info@rovemij.nl, www.rovemij.nl
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NISSAN VOORDEEL

BIJ AUTO BERKELAAR MIJDRECHT
EEL!
€ 2.500,- VOORD
oirecheque
*

ss
€ 1.500,- korting + € 500,- acce
+ € 500,- voorraadkorting.

NISSAN QASHQAI
i van 20% bijtelling.
Profiteer nog tot en met 30 jun
ieringsactie!
Vraag naar onze scherpe financ

U RIJDT NU AL EEN NISSAN QASHQAI VANAF

20% bijtelling
B-label

€ 19.990,-

Genieweg 50 • 3641 RH Mijdrecht
Tel: 0297 - 28 16 34, mijdrecht@berkelaar.nl
www.autoberkelaar.nl
Brandstofverbruik gecombineerd 5,2 – 8,4 l/100 km, respectievelijk 19,2 - 11,9 km /l. CO2-uitstoot 137 – 194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Uitrusting en opties zijn afhankelijk van de uitvoering. *Extra € 500,- alleen bij aankoop van een nieuwe Nissan Qashqai of Qashqai+2 uit voorraad. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

BOUWERIJ 75
GENIEWEG 50
LEIDSESTRAATWEG 42-52

AMSTELVEEN
MIJDRECHT
WOERDEN

020-6401199
0297-282929
0348-412416

INFO@AUTOBERKELAAR.NL
WWW.AUTOBERKELAAR.NL

Vanafprijs Citroën DS3 e-HDi 70 EGS is € 16.990 incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Leaseprijs is excl. BTW, Full Service. Operational Lease excl. brandstof, inclusief metallic lak, via Citroën Business Finance op basis van 48
maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs-, model- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROEN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

Gem.verbruik DS3 e-DHi 3,4 l/100 km; 29,4 km/l ; 87 g/km.

De Citroën DS3 e-HDi 70 is verder voorzien van een Stop & Start-systeem en microhybridetechnologie, waardoor de uitstoot slechts 87 gram CO2 per kilometer
bedraagt. Door deze gunstige uitstoot is de DS3 geheel 2012 én 2013 vrijgesteld van wegenbelasting, betaalt u geen bpm, en bij lease heeft u slechts 14% bijtelling.
Deze versie kent een zeer laag verbruik, waardoor uw brandstofkosten beperkt blijven. De Citroën DS3 is zoals gebruikelijk geheel naar eigen smaak en wensen uit te
rusten. Met diverse interessante optiepakketten en aantrekkelijke dakthema’s, en in uiteenlopende kleuren.

De Citroën DS3 e-HDi 70 is een van de nieuwe bpm- en wegenbelastingvrije modellen van Citroën. Dit model is uitgerust met een 4-cilinder e-HDi-dieselmotor met
70 pk en is standaard voorzien van een EGS-versnellingsbak. Deze kan zowel automatisch als handmatig bediend worden.

NIEUWE BPM-VRIJE DS3 VERSIE

NU OOK ALS SEMI-AUTOMAAT BIJ CITROËN BERKELAAR

CITROËN DS3 e -HDi ULTRA-CUSTOMIZABLE

DE GROENE VENEN 		
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Slim denken,
Minder tanken !

Toyota Aygo
vanaf € 7.990,-

wegenbelastingvrij
geen BPM
14% bijtelling
€ 1.000,- inruilpremie
Gratis 50/50 deal
verbruik van 1 op 20

Toyota Yaris Hybride
vanaf € 17.990,-

geen BPM
14% bijtelling
wegenbelastingvrij
verbruik van 1 op 25

wegenbelastingvrij
geen BPM
14% bijtelling
€ 1.000,- inruilpremie
verbruik van 1 op 18

DE GROENE VENEN

Toyota Yaris 1.0
vanaf € 10.990,-

Toyota Auris Hybride

geen BPM
14% bijtelling
wegenbelastingvrij
€ 1.000,- inruilpremie
verbruik van 1 op 20

vanaf € 20.990,-

Auris

Toyota Prius
vanaf € 25.990,-

geen BPM
14% bijtelling
wegenbelastingvrij
€ 1.000,- inruilpremie
verbruik van 1 op 22

Toyota Prius Wagon

14 % bijtelling
geen BPM
wegenbelastingvrij
standaard 7 zitplaatsen
verbruik van 1 op 20

Toyota Van Ekris
Maarssen - Kometenweg 2 - Maarssen - 0346-557000
Mijdrecht - Industrieweg 48 - Mijdrecht - 0297-230350

www.vanekris.nl

vanaf € 30.990,-

DE GROENE VENEN 		
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Autobedrijf Van Ekris viert eeuwfeest in Maarssen en Mijdrecht

“Op naar de volgende honderd jaar!”
In 1912 begon Gerrit van Ekris uit Abcoude een smederij in Breukelen, waar hij motoren en rijwielen repareerde. Later kwamen daar de
verkoop en reparatie van tractoren en auto’s bij. Dit jaar vieren Harry,
Ruud en Ferry van Ekris in Mijdrecht en Gert en Stefan van Ekris in
Maarssen het honderdjarig bestaan van hun uit die smederij voortgekomen autobedrijf.
door anja verbiest

Met gepaste trots kijkt Harry van
Ekris in de Mijdrechtse vestiging
van het familiebedrijf terug naar
de afgelopen honderd jaar, waarin
onder meer 1962 een belangrijk
jaar was. Zijn vader Cees nam toen
samen met zijn broer Jan het bedrijf over van hun vader Gerrit. Van
Ekris ontpopte zich in die jaren als
een zeer gewaardeerde Opel-dealer
met een uitgebreide klantenkring,
maar na het plotselinge overlijden
van Cees van Ekris, eind 1972, veranderde er veel. Het bedrijf verloor
onder meer het dealerschap van
Opel, maar Cees’ oudste zoon Gert,
toen net twintig, besloot de zaak
toch voort te zetten. Later kwamen
ook zijn broers Harry en Ruud het
bedrijf versterken.
1974 werd wederom een belangrijk

foto’s patrick hesse

jaar toen Van Ekris officieel Toyotadealer werd. Harry van Ekris: “Een
goede beslissing, waar we nog
altijd profijt van hebben. Toyota is
een betrouwbaar merk, en mede
daardoor de auto met de grootste
merkentrouw.”
In 1984 kwam Van Ekris naar de
Industrieweg in Mijdrecht. Harry
van Ekris, die samen met zijn zoon
Ferry en Reinout Schuppers nu
verantwoordelijk is voor de verkoop
en administratief wordt bijgestaan
door Ineke Zijlstra: “Toen was het
nog een weg langs het bos, tegenwoordig een A-locatie. We zitten
hier prima. De zaken gingen al snel
zo goed, dat we in 2004 het pand
hebben verbouwd tot een twee
verdiepingen tellende showroom.
En het gaat nog steeds goed, we

staan er om bekend dat we doen
wat we zeggen. Ook hebben we
opnieuw verbouwingsplannen, onder
meer voor een verlenging van ons
parkeerdek. Dat hopen we nog dit
jaar te kunnen realiseren. Daarna
hebben we ook meer opslagmoge-

lijkheden voor de zomer- of winterbanden van onze klanten. Binnen
gaat eveneens het een en ander
veranderen. Receptie en showroom
komen dichter bij elkaar zodat direct contact weer mogelijk is, zowel
voor de klant als voor onszelf is dat
veel plezieriger.”
Ruud van Ekris, verantwoordelijk
voor de aftersales en op de receptie
in Mijdrecht bijgestaan door Willem
Heikoop en Gert Steehouder, zegt:
“De doorstroming in onze garage
is hoog, Toyota’s kennen doorgaans
weinig mankementen. Maar als
die zich wel voordoen, kunnen we
onze klanten snel en gedegen weer
op weg helpen. En de mannen in
de werkplaats - Ab Smits, Daniel
Groenendijk, Barry den Ouden, Bart
Moen en Eric Lenting - worden

natuurlijk regelmatig bijgespijkerd
op het gebied van de allernieuwste
technieken. We hebben ook nog
Starlets uit de jaren zeventig in
onderhoud, maar die vragen toch
een heel andere benadering dan de
hybrides van tegenwoordig.”
Harry van Ekris: “Ja, Toyota is een
vooruitstrevend merk. Ooit werd er
om het idee van de hybride auto gelachen en kijk nu eens… Wij voelen
ons daar goed bij, Van Ekris is niet
voor niets ‘100 jaar jong’. En we
gaan gewoon door met te doen wat
we zeggen. Zeker nu ook de vierde
generatie Van Ekris in de startblokken staat, kijken we uit naar de
volgende honderd jaar. Dankzij het
vertrouwen dat onze klanten in ons
hebben, kunnen wij bouwen aan de
toekomst.”
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Nicoletta de Jager, crosscountry en marathon mountainbikester:

“Ik haal alles eruit wat erin zit”
Sportief is ze altijd geweest, maar een mountainbikester kon ze zich tot vijf jaar geleden niet noemen. Inmiddels behaalde de 29-jarige Nicoletta de Jager uit Vinkeveen al vier maal brons op de Nederlandse Kampioenschappen, is ze in 2010 binnen de gemeente uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar en rijdt ze zelfs
op internationaal niveau goed mee. Nicoletta: "Het is een enorm uit de kluiten gewassen hobby geworden.
Drie maanden geleden heb ik er zelfs mijn baan als leerkracht Aardrijkskunde voor opgezegd. Ik vind het
lesgeven geweldig, maar het fietsen is nog honderd keer leuker."
Duchenne Heroes
In 2007 besloot de toen nog 24-jarige Nicoletta met haar vrienden mee
te doen aan een actie voor het goede
doel. Nicoletta: “Samen met een
paar studievrienden stapte ik op een
fiets voor de jaarlijks georganiseerde
toer van Duchenne Heroes. Met dit
initiatief wordt met zeven dagen
mountainbiken geld opgehaald voor
onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Deze ernstige, erfelijke
ziekte die voornamelijk bij jongetjes
voorkomt, leek mij direct een mooi
doel. Veel ervaring met fietsen had ik
toen nog niet en de fiets waar ik op
reed was eigenlijk vrij oud. Sportief
was ik al wel. Ik hield mij bezig met
duursporten als hardlopen, maar
actief fietsen daar deed ik tot dan toe
niet aan. Het rijden voor dit bijzondere doel voelde erg dubbel. Aan de
ene kant besefte ik dat ik nu lol had
met iets waar al die jongetjes alleen
van kunnen dromen. Aan de andere
kant was ik trots dat ik kon bijdragen
aan zo’n goed doel en uiteindelijk
heeft deze actie mij persoonlijk
ook veel gebracht. Tijdens die rit
ontmoette ik mijn huidige vriend. Hij
rijdt wedstrijden en ik merkte dat ik
het fietsen steeds interessanter vond.
De oude fiets werd vervangen door
een mooier exemplaar en in 2008

heb ik een fietslicentie aangevraagd.
In dat jaar ben ik ook gevraagd om
ambassadrice voor Duchenne Heroes
te worden. Zo kan ik het initiatief
dat mij bij deze sport bracht extra
steunen.”
Professioneel
Hoewel mountainbiken nog niet
in het rijtje van voetbal, tennis en
schaatsen thuishoort, wordt de sport
wel steeds professioneler. Nicoletta:
“Ik merk die vooruitgang vooral bij
wedstrijden. De parcoursen worden
steeds uitdagender gemaakt met
boomstammen en andere obstakels.
Ook worden de wedstrijden interessanter voor publiek. Vooral bij de Nederlandse Kampioenschappen staan
er veel mensen langs de kant die niet
direct een connectie met één van de
rijders hebben, maar daar op eigen
gelegenheid naartoe gaan.” Zelf
pakt Nicoletta de sport ook steeds
professioneler aan. Nicoletta: “Sinds
november behoor ik tot het team
MPL-Specialized. Hierbij wordt er
geen salaris uitgekeerd, maar worden
wel alle benodigde faciliteiten
geregeld. Doordat ik niet meer voor
de klas sta, heb ik nu meer tijd om te
trainen. Wedstrijden in het buitenland, waar het over het algemeen
door de hoogteverschillen leuker

rijden is dan in Nederland, zijn nu ook
vaker mogelijk en zo ben ik afgelopen
maart in Israël beland. Vorig jaar
wilde ik daar al dolgraag naartoe,
maar al die wedstrijden vragen zoveel
tijd, daar kon ik niet telkens vrij voor
nemen. Nu was de mogelijkheid er
wel en kon ik daar heerlijk trainen en
aan wedstrijden deelnemen. Hoewel
de sport steeds professioneler wordt,
zijn we nog wel erg afhankelijk van
vrijwilligers en sponsoren. Ik heb erg
veel geluk met de financiële en emotionele steun van mijn schoonfamilie,
enkele sponsoren en de verzorgende
taken van mijn vriend Bas binnen
het team. Zo zijn er nog veel meer
mensen die zonder enige vergoeding
zich hard maken voor de sport. Dat
is denk ik ook wel erg bijzonder aan
het mountainbiken. Misschien juist
ómdat er in verhouding niet zoveel
geld in dit sportgebied omgaat, helpt
iedereen uit liefde voor de sport. Het
is een passiesport en uiteindelijk zijn
we één grote familie.”
Tot het gaatje
In vijf jaar tijd is Nicoletta enorm gegroeid. Hoewel ze nooit een ernstige
blessure heeft gehad, ging dit niet
zonder slag of stoot. Nicoletta: “Omdat ik niet zoals veel andere mountainbikers al vanaf heel erg jonge

Nicoletta de Jager: “Juist omdat er in verhouding niet veel geld in dit sportgebied
omgaat, helpt iedereen uit liefde voor de sport.”
foto maarten schoegje
leeftijd train, begon ik met een flinke
achterstand. Mijn conditie heb ik snel
op peil kunnen krijgen, maar vooral
voor de techniek en het mentale
aspect heb ik veel moeite moeten
doen. Nog steeds werk ik hard aan de
fietstechnieken. Ik merk dat ik soms
nog even na moet denken, terwijl
dit bij de mountainbikers met veel
ervaring vaak natuurlijker gaat. Ook
heb ik moeten leren om tijdens wedstrijden meer lef te tonen. Eerst was
ik veel te lief en gaf ik anderen teveel
ruimte, ook uit respect. Zij fietsten al
zo lang en ik kwam net om de hoek
kijken. Maar nu leer ik voor mezelf
op te komen en naast lichamelijk ook
geestelijk beter te presteren. Het is
erg moeilijk om de knop om te zetten
en helemaal tot het uiterste te gaan.
Je lichaam heeft altijd de neiging om
reserves te behouden. Toch kan ik me
nu totaal overgeven aan de sport en
haal ik er alles uit wat erin zit. Ik ga
door tot het gaatje en dat kan wel
eens flink pijn doen. Maar ook dat

went en als je daarna genoeg rust,
kom je daar vanzelf weer bovenop.”
Droom
Hoewel Nicoletta al verder is gekomen dan ze in eerste instantie had
gedacht, heeft ze niet het gevoel dat
ze haar top al bereikt heeft. Nicoletta: “Als sporter mag je een beetje
dromen en mijn grootste droom is
om aan de Olympische Spelen deel
te nemen. Dat is natuurlijk wel erg
hoog gegrepen en ik ben absoluut
niet teleurgesteld als het mij niet
lukt, maar het is wel een mooi doel.
Ik merk dat ik nog steeds progressie
maak en dat is fijn. Uiteindelijk heeft
iedereen een dakje waar hij of zij
niet boven kan presteren. Wanneer ik
mijn dakje tegen zal komen, dat weet
niemand, maar ik hoop nog lang te
mogen groeien.”

Wilt u Nicoletta volgen of zelfs sponsoren (bedrijfsmatig of als particulier),
kijk dan op www.nicoletta.nl

Drie pizzeria’s in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht werken nauw samen

“Een pizza of broodje Döner moet lekker vers zijn!”
Yalcin Celik van pizzeria ‘Napels’ in Vinkeveen en Ismael Eren van ristorante/pizzeria ‘Bella con Venezia’ in
Wilnis runnen sinds eind vorig jaar samen ‘Menu XL’ in het Mijdrechtse winkelcentrum Adelhof. Hun specialiteit? Broodje Döner.
door anja verbiest
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Vers. Dat is voor Ismael Eren en
Yalcin Celik het toverwoord voor de
pizza’s, broodjes en andere Turkse en
Italiaanse specialiteiten die ze dagelijks bij vele liefhebbers in De Ronde
Venen bezorgen.
Yalcin Celik: “We werken alleen
maar met verse producten, niets komt
uit blik of uit een potje. En we maken

alle gerechten, ook de pizzabodems,
pas klaar nadat de mensen ze echt
besteld hebben. Want alleen zo houd
je het lekker!”
Ismael Eren: “Bij Menu XL maken
we een broodje Döner altijd klaar
waar de klant bij staat. Het lams- of
kippenvlees schrapen we dan ook
pas af van de staaf, die voortdurend
aan het ronddraaiende spit in de
grill staat. We zetten nooit, ook niet
als het heel erg druk is, alvast wat
bakjes met vlees klaar in de koelkast
om ze later snel op te warmen. Een
broodje Döner moet lekker warm en
knapperig zijn. Wacht, ik zal het je

laten proeven.”Terwijl ik met Yalcin
Celik verder praat, maakt Ismael
een broodje Döner kip voor me klaar.
Even later kan ik niet anders dan
hem gelijk geven… Heerlijk!

Vinkeveen

Mijdrecht

Wilnis

Trots
Sinds eind oktober 2011 runnen
de twee mannen Menu XL aan de
Prinses Margrietlaan 30. Ismael
Eren: ”Onze specialiteit hier is een
goede, verse Döner. Daarnaast bieden
we onze klanten nog ruim honderd
andere gerechten, maar onze trots
is toch wel de Döner. Nergens in de
regio eet je die zo lekker als bij ons!”

Yalcin Celik (links) en Ismael Eren voor pizzeria Napels in Vinkeveen.
Yalcin Celik: “Zowel bij Menu XL als
bij pizzeria Napels aan de Herenweg 161 in Vinkeveen kunnen alle
specialiteiten opgehaald of bezorgd
worden. Menu XL is dagelijks open
van 11.00 tot 22.00 uur. Alleen op
zondag openen we iets later, om
14.00 uur. Pizza’s kunnen vanaf
16.00 uur besteld worden, bezorgen
doen we tussen 17.00 en 21.30 uur.
In Vinkeveen nog een kwartiertje
langer. Online bestellen kan ook, via
de websites www.thuisbezorgd.nl en
www.justeat.nl. Doorgaans zijn alle gerechten binnen een half uur bij onze
klanten, maar als het heel erg druk
is moeten we soms waarschuwen dat

het wat langer kan gaan duren.”
‘Bella Con Venezia’ aan de Dorpsstraat 32 in Wilnis is van de drie samenwerkende pizzeria’s in De Ronde
Venen het enige restaurant. Ismael
Eren: “Natuurlijk kan men bij ons ook
gerechten ophalen of laten bezorgen,
na een telefonische of online bestelling. Maar het is misschien nog wel
veel leuker om gewoon bij ons te komen eten. We hebben 45 zitplaatsen
en onze keuken is dagelijks open van
16.00 tot 22.00 uur. Het restaurant
zelf is nog een uurtje langer geopend,
dus je hebt alle tijd om er een gezellige avond van te maken.”
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Internationaal
toernooi bij sv Hertha
Voor de 26ste keer organiseert
Hertha in het Pinksterweekend
het internationale jeugdtoernooi
voor de A junioren. Dit keer met
deelnemers uit Zweden, Engeland,
Duitsland en natuurlijk Hertha.
Zoals gebruikelijk hoeven de
gasten voor dit toernooi niets
te betalen en wordt het geheel
gefinancierd door de loterij, de
opbrengst van de koninginnedagbraderie, door het beschikbaar
stellen van de prijzen voor de loterij door de Rondeveense middenstand. Daarnaast verzorgen Albert
Heijn en de Jumbo het grootste
gedeelte van eten en drinken voor
de gasten.
Zaterdag 26 mei wordt er om 10
uur afgetrapt met de wedstrijd
Tyreso uit Zweden tegen Hertha.
De finale is zondag om 15 uur.
Voor het eerst wordt er ook een
toernooi gespeeld door de meisjes
A-junioren.

Mijdrecht

Inschrijving
TVM Open geopend
Het jaarlijkse Open Toernooi
van Tennis Vereniging Mijdrecht
vindt plaats van 16 tot en met 24
juni. Ook dit jaar zullen er, naast
de vele spannende wedstrijden,
allerlei activiteiten rondom de
baan worden georganiseerd, zoals
de bekende Hollandse avond, een
grote loterij en feestavond met
DJ. Van het EK voetbal hoeft niemand iets te missen: alle wedstrijden kunnen op een groot scherm
gevolgd worden.
Inschrijven voor het toernooi kan
via www.tvm-mijdrecht.nl tot en
met 29 mei.

Regio

Molentochten bij
TTC De Merel
Voor zowel de sportieve als recreatieve fietser organiseert fietsvereniging TTC De Merel op zondag
20 mei maar liefst vier toertochten
die in het teken staan van molens.
De Rabobank Molentochten zijn
uitgepijld. Dat is makkelijk fietsen,
gewoon de pijltjes volgen in uw eigen
tempo. Voor het geval u een pijl mist,
krijgt u ook een routebeschrijving
mee. Er is een route langs 3 molens
van 35 km, langs 5 molens van 70
km en langs 7 molens van 100 km.
De klassieker voor de fanatieke
racefietser is een prachtige tocht
langs meer dan 20 molens ober een
afstand van 150 km. Alle tochten
starten bij Eetcafé De Schans op de
Uitweg 1 in Vinkeveen.
Kijk op www.ttcdemerel.nl voor
starttijden, het downloaden van de
routes en andere informatie, of bel
Margot Kompier, tel. 0172-267741.

DE GROENE VENEN

Dr. Beeker

Ontstekingsremmers Nsaids niet zo
onschuldig als ze lijken...
Bijna één op de drie patiënten (per jaar) komt met een spier- of gewrichtsklacht van het bewegingsapparaat naar de
huisartsenpraktijk. Dat weet ik door onderzoek van de Nivel, die jaarlijks turft hoe vaak bepaalde episodes voorkomen. Daarmee is in ieder geval duidelijk dat het een veelvoorkomende klacht betreft.
Nu is het zo dat de meeste klachten
van het bewegingsapparaat door
huisartsen in het HIS (Huisarts
Informatie Systeem) worden weggeschreven onder de Icpc codes L01L29 en L70-L99. Daar heeft u niets
aan, maar belangrijk is te weten
dat het hier over het algemeen om
een beschrijvende diagnose, ofwel
een klachtenbeschrijving gaat. Dat
verdient enige verklaring;
De artsen die wij opleiden proberen
we altijd het icpc-registreren bij
te brengen, omdat deze wijze van
registreren voor iedereen uniform is
en dus ook onderlinge vergelijking
mogelijk maakt. Stel nu er komt een
patiënt met pijn in de rug; een beginnende arts is gewend om in diagnoses te denken, vanuit de opleiding
sleuren ze zich door dikke boeken
met alleen maar ziektebeelden en
de daarbij behorende klachten. Het
feit dat in de huisartsenpraktijk lang
niet alles in de spreekkamer verloopt volgens dat boek, gaat volledig
aan ze voorbij.
Goed, er komt een patiënt met
rugpijn en die rugpijn straalt ook uit
naar een been. Een beginnende arts
zal nu denken “rugpijn met uitstraling is een hernia” en dus icpc code
L86.01. Kan zo’n beginnende dokter
die diagnose stellen?
In ben geneigd om te zeggen dat
je dat niet kunt zeggen, want in
feite betekent het stellen van deze
diagnose dat de tussenwervelschijf
is uitgestulpt en dat daardoor de
uittredende zenuw bekneld is geraakt, maar weten we dat wel? We
weten dat de pijn uitstraalt, maar de
tussenwervelschijf hebben we niet
gezien en derhalve is deze diagnose
onzeker. Ik leer mijn dokters daarom
om te coderen op klachten. Als je codeert op rugpijn met uitstraling blijf
je dicht bij de werkelijkheid en geef
je alleen maar een beschrijving. De
code voor deze klacht is L86 en dat
is precies het mooie, voor het Nivel
maakt het niet uit; L86 en L86.01
vallen namelijk binnen dezelfde
registratie.

Vergelijkbare registraties zie je bij
enkelverstuiking en kneuzing en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Het signaleert tegelijkertijd eigenlijk ook iets anders, namelijk dat wij
dokters het ook niet precies weten.
Het is onzin op diagnose te coderen,
als je niet zelf het bewijs hebt dat
er van die diagnose ook werkelijk sprake is en daarvoor zijn de
mogelijkheden bij ons in de praktijk
te beperkt.
Dit alles heeft een tweede gevolg;
welk deel van het gewrichtsapparaat
opspeelt is min of meer irrelevant,
omdat er geen sprake is van diagnostiek zal de behandeling altijd in
eerste instantie hetzelfde zijn. En
dat is de reden waarom ontstekingsremmers massaal worden voorgeschreven.
Ontstekingsremmer is de gebruikelijke naam voor een medicijn uit
de groep van de Nsaid’s. Nsaid’s
zijn Non Steroid Anti Inflammatory
Drugs en dat betekent zoveel als
niet-hormoonachtige ontstekingsremmers. Nu klinkt deze verzamelnaam behoorlijk high-tech, maar
eigenlijk zijn het al hele oude medicijnen. De groep van Nsaid’s is namelijk ontwikkeld uit Aspirine en dat
is een extract uit wilgenbladeren. Al
2000 jaar voor Christus werden door
de Assyriërs wilgenbladeren gebruikt
tegen de pijn. Hippocrates was in
Griekenland ook al bekend met het
pijnstillend effect van wilgenextract. Het heeft daarna vele eeuwen
geduurd voordat deze kennis werd
herontdekt en het duurde tot het
begin van de 20e eeuw voordat onze
Duitse vrienden van Bayer er een
tabletvormig medicijn van wisten
te maken. Bayer is daar groot mee
geworden en natuurlijk waren er
kapers op de kust. In eerste instantie
werd in Australië Aspro ontwikkeld
en dat werd ook een succes, maar
later kwamen er verdere doorontwikkelingen, allemaal uitgaande van
de werking van wilgenblad, maar
met minder bijwerkingen.

Veel 40-plussers geven zich op voor Gezond in Beweging

Aanmelden voor tweede startmoment nog mogelijk
Meer dan vijftig 40-plussers uit De Ronde Venen hebben zich al opgegeven voor Gezond in Beweging. Zij gaan middels een cursus van zes
trainingen kennismaken met een sport- of beweegactiviteit naar keuze.
Een groot aantal gaf zich zelfs op voor meerdere cursussen. Over een
week beginnen de eerste lessen. Het is voor geïnteresseerden echter
nog mogelijk zich op te geven voor het tweede, derde en vierde startmoment later dit jaar. Dit kan via www.sportinderondevenen.nl. Hier is
het complete aanbod te vinden.
Sportaanbieders uit De Ronde Venen verzorgen de komende periode
buitensporten. Vanaf het tweede
startmoment (vanaf 9 juli) worden
zomerse activiteiten gegeven. Tijdens de derde (vanaf 3 september)
en vierde (vanaf 5 november) peri-

ode is er respectievelijk aanbod van
binnensporten en aangepaste sporten. Voor dat laatste komen mensen
met een beperking en/of chronische
aandoening in aanmerking. Er is
voor hen echter ook aanbod tijdens
eerdere startmomenten.

Het probleem met Aspirine is
namelijk dat het in de dosering die werkzaam is tegen
pijn behoorlijk vervelende
bijwerkingen had, een belangrijke is maagbloedingen.
Het salicylzuur (werkzaam bestanddeel Aspirine) is een remmer van
het cyclo-oxygenase systeem en dat
systeem is verantwoordelijk voor
de vorming van prostaglandines.
Prostaglandines zijn de stofjes
die het lichaam aanmaakt bij een
ontsteking. Ze veroorzaken het
pijngevoel en ook de temperatuurverhoging en roodheid rond een
ontsteking. Mooi werk dus, als je dat
remt wordt de ontsteking minder en
de koorts en pijn ook. Maar helaas
zit dat systeem niet alleen op de
plek waar je op dat moment last
hebt, maar ook in de maag (waar
het het maagslijmvlies verzorgt), in
de nieren (waar het een deel van
de waterhuishouding regelt), in de
longen (waar het de kleine longvaatjes regelt) en ook in de bloedplaatjes
waar het de kleefkracht van de
bloedplaatjes beïnvloedt. Als je een
Aspirine neemt worden ook al die
factoren beïnvloed, met als gevolg
verhoogde bloedingsneiging (bloedplaatjes), verhoogde bloeddruk
(nieren), benauwdheid (longen) en
bloedingen (maag). Niet cool dus.
Het vreemde is nu, dat de minister
een aantal van deze Nsaid’s heeft
vrijgegeven voor toonbankverkoop,
wetende dat het risico op complicaties behoorlijk groot is. Het gaat
hierbij over Ibuprofen (Advil, Nurofen, Sarixell), Naproxen (Aleve) en
Diclofenac (Voltaren) en misschien
realiseert u zich niet dat dit best wel
gevaarlijke medicijnen zijn.
Als wij een Nsaid voorschrijven, proberen we daar een maagbeschermer
bij te doen, bent u ouder dan 60 dan
overwegen we dat in ieder geval.
Bent u ouder dan 70 of heeft u wel
eens maagklachten gehad, dan krijgt
u hoe dan ook maagbeschermers
erbij. Maar die maagbeschermers
beschermen u niet tegen benauwdheid en nierfunctiestoornissen en dat

Sport in
De Ronde
Venen
en Spel
& Sport
De Ronde
Venen
willen met
dit project
de sportdeelname
bevorderen. Sport is niet alleen gezond
voor lichaam, maar ook voor geest.
Mensen die voldoende bewegen
voelen zich fitter in het dagelijks
leven. Ook kan iemand bij een beweegaanbieder veel nieuwe sociale
contacten opdoen.

is de reden dat wij aandoeningen
van de luchtwegen of nieren (hoge
bloeddruk) meestal een reden
vinden om iets anders te geven. De
overheid maakt zich er minder druk
om, getuige de toonbankverstrekking
en getuige ook het feit dat maagbeschermers tegenwoordig de eerste
twee weken (als u die het hardst
nodig heeft) niet meer worden
vergoed.
Overigens is er ook een tabletje
waarin een maagbeschermer wordt
gecombineerd met een Nsaid
(Arthrotec), maar die beschermt
helaas niet de maag en maakt je wel
misselijk, ook geen goed idee dus.
Recenter zijn de zogenaamde cox-2
specifieke Nsaid’s, de gedachte is dat
deze medicijnen geen maagklachten,
geven maar wel pijnverlichting. Voor
artrose worden ze vaak voorgeschreven. Tot zover de theorie, want
in april is een studie gepubliceerd
waaruit blijkt dat bij de 14.000
onderzochte gebruikers het risico op
maagbloedingen bij het gebruik van
cox-2 remmers sterk is verhoogd.
Die moeten dus toch ook aan de
maagbeschermers.
Jammer dat de therapietrouw de
laatste maanden dramatisch is
gedaald, doordat de maagbeschermers niet meer worden vergoed.
Een recente studie laat zien dat
50% van de ziekenhuisopnames te
maken heeft met het onoordeelkundig gebruik van Nsaid’s en waarschijnlijk zullen er binnenkort nog
meer mensen worden opgenomen
met maagbloedingen, waarna een
volgende regering dan weer kan
besluiten om ze toch maar wel te
vergoeden.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Informatie
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met coördinator
leefstijlprojecten Leon van Fraeijenhove van Sport in De Ronde
Venen via telefoon: 030-7513862
of e-mail: leon.van.fraeijenhove@
sportservicemiddennederland.nl.
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Door Piet van Buul

Anna Hulzink, beeldhouwer:

Keramische beelden en portretten
Ze droomde er van om tekenaar illustrator te worden. Daarom wilde Anna Hulzink na de middelbare school
naar de Kunstacademie. Ze kwam daar in aanraking met keramiek. Werken met klei gaf haar de mogelijkheid om haar tekeningen tot leven te laten komen. Anna woont sinds enige tijd in Baambrugge. Op zaterdag
2 juni aanstaande opent ze daar haar nieuwe atelier.
“Mijn vader was aanvankelijk niet erg
enthousiast over mijn keuze voor een
kunstopleiding,” zegt Anna. “Toen ik
hem beloofde dat ik ook een opleiding
tot lerares zou gaan volgen was hij
enigszins gerustgesteld.” Anna ging
naar de toenmalige kunstacademie
Artibus in Utrecht, tegenwoordig
bekend als de HKU, de Hogeschool
voor de Kunst Utrecht. “Ik volgde
daar de tekenopleiding. Min of meer
bij toeval kwam ik in aanraking met
keramiek. Ik moest op een dag in het
keramieklokaal zijn, ging aan de slag
met een stuk klei en maakte daar een
stukje gras van. Het was voor mij een
openbaring. Ik was gewend om te
tekenen op een plat vlak. Met keramiek werk je driedimensionaal. Op die
manier kon ik ook de achterkant en de
zijkanten van mijn tekeningen laten
zien. Ik ben toen overgestapt naar de
afdeling keramiek. Ik kreeg daar les
van Hannah Mobach die bekend is van
haar monumentale keramiek. Ik heb
een hele fijne periode op de academie
gehad. Keramiek werd mijn grote
liefde. Als tekenaar had ik al een voorliefde voor het tekenen van mensen en
portretten. Keramiek verruimde mijn
mogelijkheden om driedimensionale
portretten te maken.”

Zelfstandig kunstenaar
Na haar opleiding vestigde Anna zich
als zelfstandig beeldend kunstenaar.
Maar zo recht van de opleiding heb
je toch even tijd nodig om je naam te
vestigen en bekend te worden voordat
je er de kost mee kunt verdienen.
Naast het werk in haar atelier is Anna
daarom ook les gaan geven. Ze had
een vaste aanstelling als lerares op
een basisschool en werd ook docent
bij MK24, voorheen De Werkschuit
in Amsterdam. Ze heeft een periode
lang het halve land rondgereisd om
lessen en workshops te geven. Intussen
ontstond er een relatie met Galerie
Lughien in Amsterdam. Iedere twee
jaar kwam er een expositie van haar
werk. Anna werd ook lid van het
Nederlands Portretschap. Anna: “Dat
is een vereniging van schilders en
beeldhouwers die zich inzetten om de
portretkunst te bevorderen.”
Klassiek realistisch
“Mensen vinden mijn werk klassiek
realistisch. De beelden die ik maak komen zo dicht mogelijk bij de realiteit.
Wanneer je een portret van iemand
maakt dan is het de bedoeling dat het
een goed gelijkend beeld is. Maar ik
probeer er altijd iets extra’s in te leggen. Wanneer je naar iets of iemand

kijkt dan is er altijd wel iets waardoor
je getroffen wordt. Dat kan een oogopslag zijn of een bepaalde gezichtsuitdrukking, een opvallende beweging
of een bijzondere uitstraling. Er zit
veel meer in mensen dan je op het eerste gezicht opvalt. De schoonheid zit
vaak in alledaagse dingen. Die breng
ik in mijn beelden tot uitdrukking.”
De beelden van Anna hebben een
opvallende structuur en zijn zeer
herkenbaar. Anna: “De beelden die
ik maak zijn van klei en van binnen
hol. Zodra ik een beeld gemaakt
heb wordt het voor de eerste keer
gebakken op 900 graden. Daarna ga
ik het met kleur bewerken en opnieuw
bakken om de kleur te laten hechten.
En tot slot wordt het dan nog een keer
gebakken waardoor er een mooie
intense kleur ontstaat. Ik denk dat
mijn beelden vooral herkenbaar zijn
aan de kleurtoepassing en aan mijn
persoonlijke handschrift: de structuur
van de klei-huid.”
Een nieuw atelier
Enkele jaren geleden raakte Anna
bevriend met Ruud Gosse uit Baambrugge. Ruud maakt woordraadsels in
vele vormen, die vaak in tekeningen
zijn ingebed. Die tekeningen maakte
Ruud vroeger zelf, maar hij was zeer

Anna Hulzink: “Ik denk dat mijn beelden vooral herkenbaar zijn aan de kleurtoepassing
en aan mijn persoonlijke handschrift: de structuur van de klei-huid.”
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ingenomen met het feit dat Anna dit
van hem ging overnemen. “Ze kan
veel beter tekenen dan ik,” aldus
Ruud. Anna maakt voor Gosse puzzels
onder andere de rebussen.
Ze heeft een tijdlang gezocht naar
een geschikte locatie om haar atelier
in te vestigen. Die locatie heeft ze
nu gevonden bij Postwyck, aan de
Rijksstraatweg in Baambrugge. “Ik
heb hier een mooie ruimte op een
rustige, landelijke plek waar ik heerlijk kan werken. Er is ook voldoende
ruimte om mijn portretten te maken,
waarvoor mensen hier kunnen komen
poseren. Verder ben ik van plan om
vanaf september ook weer lessen te
gaan geven.”
Het nieuwe atelier wordt feestelijk
ingewijd met een Open Dag. Op

De Winkeloord VaarApp

Eerste gebruiksvriendelijke VaarApp voor
watersporter en recreant
Jachthaven en Bootverhuur Winkeloord in Vinkeveen heeft de primeur
van de eerste gebruiksvriendelijke
VaarApp. De gratis iPhone applicatie
is ontwikkeld voor de watersporters
en recreanten die de Vinkeveense
Plassen willen ontdekken. De Winkeloord VaarApp toont op overzichtelijke
wijze onder andere fiets-, wandelen vaarroutes in de omgeving van
Vinkeveen. Door op ‘de steiger’ te
kiezen wat je interessant vindt, kun je
ook de lokale horeca vinden, of waar
de betere plekken zijn om te zwemmen, duiken, aanleggen of zonnen.
Ook vind je praktische en tevens
actuele informatie over de bruggen
en sluizen; wat ze kosten, wanneer ze
draaien en hoe hoog en breed ze zijn.
Op zich informatie die je ook met een
waterkaart, almanak en internet kunt
opzoeken, maar in deze App is het
allemaal bij elkaar gebruiksvriendelijk
en overzichtelijk weergegeven. Vooral
de combinaties zijn erg interessant
en bieden mogelijkheden; bekijk
bijvoorbeeld welke sloeproute langs
de bootverhuurder komt en stippel
uit waar je koffie gaat drinken, waar
je even aanlegt om een boodschap te
doen of te zwemmen en waar je gaat
dineren. Kortom, heel gemakkelijk

om van te voren of ter plekke de dag
uit te stippelen. Leuke optie is dat
de gebruiker desgewenst een profiel
kan aanmaken en zichzelf en andere
recreanten kan ‘zien varen’ in de App.
Eén van de eerste gebruikers kwam
terug van een tocht over de Vinkeveense Plassen en was erg enthousiast; “Ontzettend fijn dat je ziet waar
je bent! Op zo’n waterkaart moet je

dat nog gaan uitzoeken voordat je kan
bedenken hoe je gaat varen. Nu zijn
we eerst zomaar wat gaan varen en
na de lunch hebben we gekeken waar
we waren en hebben direct een route
uitgekozen die we zijn gaan varen.
Superleuk!”
Jachthaven en Bootverhuur Winkeloord ziet De VaarApp echt als een service aan de watersporter en daarom is

de applicatie gratis verkrijgbaar in de
App Store. Het personeel van de jachthaven besteedt veel tijd en aandacht
aan klantvriendelijkheid en service
en vertelt dan ook blij te zijn dat de
applicatie zo gebruiksvriendelijk is
geworden. Eigenaar van Jachthaven
Winkeloord, Cock Griffioen vertelt
enthousiast; “Het zit gewoon slim in
elkaar. In sommige apps raak je de
weg kwijt, maar hierbij weet je steeds
wat je doet en waar je bent. Dat komt
misschien ook gewoon, omdat de
VaarApp heel erg mooi is geworden.
Je hebt echt het gevoel dat je op de
plas bent. We zijn er heel trots op!”
De bootverhuurder blijft overigens de
ouderwetse waterkaarten meegeven
aan de klanten. “Natuurlijk heeft niet
iedere recreant een smartphone, dus
geven we de geprinte versie dan mee.
Je moet dan wel goed opletten waar
je bent, welke kant je op moeten varen
en of je er kunt komen, want dat vertelt zo’n kaart je niet. Maar, dat heeft
ook zo z’n charmes…”

De Winkeloord VaarApp is gratis te
downloaden voor iPhone in de App
Store. Een Android versie is in voorbereiding. Meer informatie vind je op
www.DeVaarApp.nl

zaterdag 2 juni is iedereen van harte
welkom tussen 12.00 en 18.00 uur om
kennis te maken en op het atelier rond
te kijken.
Meer informatie over Anna Hulzink
en haar werk is te zien op
www.annahulzink.nl.
Het atelieradres is vanaf 2 juni aanstaande Postwyck,
Rijksstraatweg 31 in Baambrugge.
Bezoek graag na afspraak met Anna,
tel. 06 53708611.
Anna doet ook mee aan de Open
Atelierroute Abcoude Baambrugge die
in het weekend van zaterdag 26 en
zondag 27 mei wordt gehouden.
Haar werk is dan te zien bij RaadHuis Makelaardij, Raadhuisplein 2 in
Abcoude.

Behalve een handige app, is er
ook nog een 'gewone' kaart:
de 2012 editie van de Recreatieen Plassenkaart is zojuist
verschenen en vanaf de komende
week kunt u de gratis kaart
overal in Vinkeveen vinden:
bij jachthavens, sluizen, diverse
horecabedrijven en winkeliers.
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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
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

1
Titel: Je bent een
verschrikkelijk kind 		
Auteur: Nina Blom
'Het verhaal van een meisje die
ziek gemaakt wordt door haar
eigen moeder. Haar moeder lijdt
aan het syndroom munchausen
by proxy syndrome. Kort gezegd
houd dit in dat haar moeder
haar ziek maakt zodat zij zelf
aandacht krijgt.
Nina Blom groeit op in een op
het oog zijnde normaal gezin.
Ze is een vrolijk en levenslustig meisje. Ze wordt echter
door haar moeder steeds vaker
thuisgehouden omdat ze ziek
zou zijn. Nina voelt zich echter niet ziek, maar wordt door
haar moeder zo gemanipuleert
en gekleineert dat ze zich ook
steeds zieker ging voelen. In dit
boek beschrijft Nina haar jeugd,
en haar herstel naar een gezond
en gelukkig leven.
Het boek is heel prettig te lezen
en je kunt het bijna niet wegleggen.Ik kon me gewoon niet
voorstellen dat iemand dit echt
zijn kind aan zou doen, en dat er
niemand in de omgeving is die
alarm slaat. De weg naar herstel
is dan ook erg moeilijk voor
haar. Ik heb regelmatig stukken
gelezen terwijl de tranen over
mijn wangen rolden. Een heel
erg indrukwekkend boek en een
echte aanrader.'
gelezen door evelyn viester

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41
Hoe
vertelt u het uw
doelgroep?

Boeken tip 5...

Chokay!
Waar de “Wine Professional”
in januari hét evenement voor de
wijnliefhebbers is, is de “Beleef koffie en Beleef thee” beurs in mei dé
happening voor alle koffie en thee
geeks van Nederland.
Op deze plek komt alles wat met
koffie en thee te maken heeft bij
elkaar en zo kijken wij als professionals onze ogen weer uit bij het
zien van alle nieuwe snufjes die op

Wat een goal! 		
Maarten Moll
Maarten
Moll duikt
met Wat
een goal!
in de
geschiedenis van het
moderne
voetbal en
gaat per
gespeelde
voetbalminuut na welke spraakmakende,
hilarische of tragische gebeurtenis er in exact díe minuut heeft
plaatsgevonden. Een kleine greep:
de tackle op Cruijff in de eerste
minuut van de WK-finale van
1974; het geniale doelpunt van
Bergkamp tegen Newcastle (elfde
minuut); de onverbiddelijke ‘hand
van God’ (eenenvijftigste minuut)
en de legendarische strafschop van
Panenka (na de extra tijd). In Wat
een goal! beschrijft Moll in helder
proza de hoogte- en dieptepunten
uit de voetbalgeschiedenis en
levert daarmee een sprankelende
voetbalcanon af.

2

Uit de bocht 		
Jeremy Clarkson
Hoe voelt
het om in
een auto te
rijden die
bewust probeert je om
het leven te
brengen?
Deze en
vele andere
brandende
vragen baren Jeremy Clarkson
zorgen, wanneer hij besluit om
erop uit te trekken om de wereld
op vier wielen te gaan verkennen.
Terwijl hij complete legioenen aan
op machtbeluste verkeersagenten
die de wegen proberen te blokke-

deze beurs worden gepresenteerd.
Natuurlijk is het ook weer even
lekker bijbeppen met de vaste leveranciers die vaak een hoop nieuwe
dingen introduceren op zo’n beurs.
Maar onze nieuwe ontdekking had
deze keer helemaal niets te maken
met koffie of thee. Nee, het heeft te
maken met iets anders lekkers:
chocolade!
De chocolade van Chokay (een
naamcombinatie van Chocolade en
Okay, goede chocolade dus) is een
natuurlijk product, waar geen suiker
in verwerkt zit, maar Stevia.
Stevia is een natuurlijke zoetstof die
gewonnen wordt uit het gelijknamige plantje dat zijn oorsprong vindt
in Zuid en Centraal Amerika. In landen als Brazilië en Paraguay wordt
het plantje al eeuwen gebruikt door
de plaatselijke bevolking in diverse
medicinale siropen en drankjes.
Stevia wordt al jaren gebruikt in
landen als Japan om producten

ren ontwijkt:
- laat hij zien hoe de wereld van
getunede auto’s vergeleken kan
worden met een dierenasiel,
- onthult hij waarom St. Moritz
misschien wel de geweldigste stad
van de wereld is,
- herinnert hij ons eraan dat Zwitserland zo bang is voor sneeuw, dat
elke gevallen sneeuwvlok direct
gearresteerd wordt,
- en stelt hij dat het wassen van
auto’s verspilde tijd is.

3

Donker hart 		
Gillian Flynn
Nick en
Amy zijn
vanwege
de crisis
gedwongen om
van New
York terug
te verhuizen naar
Nicks
deprimerende geboortestad Carthage, in
Missouri. Wanneer Amy spoorloos
verdwijnt op hun derde trouwdag,
verdenkt de politie Nick onmiddellijk. Amy's vrienden onthullen dat
ze zwanger was, en dat Nick daar
alles behalve blij mee was. Alle
signalen wijzen erop dat Nick iets
met haar verdwijning te maken
heeft, zeker als bekend wordt dat
hun huwelijk op knappen stond en
hij al ruim een jaar een verhouding
had met een van zijn studentes.
Maar Nicks kant van het verhaal
is, uiteraard, anders. Ja, hij was
vervreemd geraakt van zijn eigen
leven, van zijn vrouw en van zijn
werk. Maar hij zweert dat hij
onschuldig is, en gaat daarom zelf
op onderzoek uit. Terwijl Nick verwoede pogingen doet om erachter
te komen wie hem probeert dwars
te zitten, vraagt de lezer zich af:
wie is écht te vertrouwen?

4

door een moeilijk land is niet ontspannen, en vaak heel erg lastig.
Maar dat maakt het natuurlijk ook
leuk. Reisveteraan Jelle Brandt
Corstius bereidt je voor op je reis,
en helpt je onderweg. De Universele Reisgids voor Moeilijke Landen
maakt alle andere reisgidsen overbodig. Je leest onder meer: hoe je
succesvol afdingt in tien stappen,
hoe je vieze hapjes pijnloos door
kunt slikken, wat je moet doen als
je door een aap wordt beroofd, hoe
om te gaan met schrijnende armoede, en andere dranketiquette.
Het is de beste - en enige - gids
voor reizende Nederlanders, van
de avontuurlijke globetrotter tot de
ondernemende expat.

5

Lord John en de schotse
gevangene 			
Diana Gabaldon
In deze
nieuwe
roman
keert
Gabaldon
terug
bij een
van haar
onvergetelijkste
personages: Lord
John
Grey, bekend uit Broeders van het
zwaard. De nalatenschap van een
overleden vriend brengt Lord John
en zijn broer Hal op het spoor van
een corrupte legerofficier die over
lijken gaat. Jamie Fraser, die sinds
zijn vrijlating als krijgsgevangene
een rustig leven leidt in het Ierse
Lake District, wordt ruw opgeschrikt doordat Lord Grey plotseling voor zijn deur staat met het
bevel hem te helpen het schandaal
te ontrafelen. Zowel Jamie als
Lord John heeft zo zijn geheimen,
die hun leven en vrijheid kunnen
bedreigen als ze de zaak niet
bijtijds weten op te lossen...

Universele reisgids voor
moeilijke landen 		
Jelle Brandt Cortius
Vergeet alles wat je denkt te
weten over vakantie vieren. Reizen

zonder suiker te zoeten. Waarom
gebruiken we het hier in Nederland
nog niet? Simpelweg omdat er
in Europa eerst jarenlang getest
en getest en getest moet worden,
en pas in 2011 was het eindelijk
zover: Stevia mag in Europa zonder
enig bezwaar worden gebruikt in
producten. Zelfs The Coca Cola
Company gebruikt het plantje nu in
hun dranken.
Stevia is het antwoord op die andere,
al jarenlange omstreden zoetstof,
aspartaam. Waar aspartaam de
naam heeft schadelijk te zijn voor
de gezondheid, heeft Stevia uit onderzoek postieve resultaten geboekt
voor de gezondheid. Denk aan het
verlagen van de bloedsuikerspiegel
en verlaging van de bloeddruk.
Om even te vergelijken hoe zoet
Stevia is, het is 200 keer zoeter
dan suiker, dus je begrijpt dat er
voor de chocolade maar heel weinig

gebruikt hoeft te worden en je
dus met deze chocolade minder
calorieën binnenkrijgt dan met de
reguliere repen. Weer een hele
goede oplossing voor het schuldgevoel na het weghappen van een
reep op de maandagavond! Ook is
deze reep geschikt voor mensen die
vanwege hun gezondheid geen suiker mogen en daarom erg beperkt
worden in het snoepen. Of wat denk
je van die bikini die weer aan moet?
Nu kunnen we af en toe zondigen,
maar wel verantwoord!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

BeKOORlijk Abcoude

Derde korenfestival met regionale allure
Op zaterdag 26 mei aanstaande. staat Abcoude weer in het teken van de koorzang. Maar liefst vijftien koren
nemen deel aan het Korenfestival dat eens in de twee jaar in de Dorpskerk in Abcoude plaats vindt. Muziekliefhebbers kunnen genieten van vele vormen van koormuziek. Het begon in 2008 als een verjaardagscadeautje van het Creatoonkoor voor de inwoners van Abcoude en omstreken en is inmiddels uitgegroeid tot een
traditioneel festival. Een aantal leden uit verschillende koren in Abcoude hebben zich verenigd in de werkgroep ‘beKOORlijk Abcoude’. Zij staan samen garant voor de organisatie van het evenement.
In 2008 vierde het Creatoonkoor
het vijfentwintigjarig jubileum. Ter
gelegenheid daarvan nodigde het
koor een aantal andere koren uit om
gezamenlijk het feest te vieren. De
leden van het Creatoonkoor bedachten de naam ‘beKOORlijk Abcoude’.
Er deden in totaal elf koren mee
en het werd een doorslaand succes.
Voldoende reden dus om het twee
jaar later nog eens te herhalen. Toen
traden er maar liefst veertien koren
op. Een traditie was geboren. De basis was gelegd om van de Korendag
een tweejaarlijks evenement te maken. Naast een aantal leden van het
Creatoonkoor bleken ook leden van
andere koren bereid om te participeren in de organisatie. Een werkgroep,
bestaande uit Louise van Schalkwijk,

Liesbeth Boswijk en Liesbeth Hengeveld van het Creatoonkoor, Leen Both
van zeemanskoor Ahoy, Judith Dubbeld van kinderkoor Abcoude en Piet
van Beek van Elan, het jongerenkoor
van de Cosmas en Damianuskerk is
maandenlang in de weer geweest om
het festival te organiseren.
Traditie
“Gezien het succes van de eerste
twee afleveringen en de belangstelling voor de komende korendag,
mogen we inmiddels wel spreken
van een traditie,” stelt Louise vast.
Zij wordt door haar collega’s de
drijvende kracht achter de schermen
genoemd. Zelf wijst ze liever op de
samenwerking en inzet van heel veel
vrijwilligers, zonder wie een dergelijk

evenement niet te organiseren valt.
“Er komt heel veel bij kijken en het
is allemaal vrijwilligerswerk. Vandaar
dat we besloten hebben om het eens
in de twee jaar te laten plaats vinden.
We hebben gekozen voor een vaste
datum en wel de laatste zaterdag in
mei van de even kalenderjaren. Dat is
makkelijk te onthouden en we hopen
dat veel koren uit de omgeving deze
datum een vast plekje in hun agenda
gaan geven.”
Een mooi overzicht
BeKOORlijk Abcoude heeft tientallen koren uit de omgeving benaderd
en gevraagd of ze mee willen doen.
“Dat leverde aanmeldingen op van in
totaal vijftien koren. Zaterdag 26 mei
is pinksterzaterdag en dat bleek voor

Zwemmen in de Kromme Mijdrecht, fietsen, hardlopen en wandelen

“Doe mee aan De Hoef Sportief!”
De Hoef heeft er een nieuwe activiteit bij: De Hoef Sportief. Zondag 1 juli is de eerste editie van dit regionale evenement, waarbij er wordt gewandeld, gezwommen, gefietst en hardgelopen. En iedereen kan meedoen!
door anja verbiest

foto peter bakker

De Hoef Sportief is een initiatief
van het Dorpscomité De Hoef. Kees
Bakker, een van de leden van het
comité: “De Hoef is een mooi dorp,
op een prachtige plek langs de
Kromme Mijdrecht, en dat willen
we iedereen in de regio rond De
Ronde Venen wat vaker laten zien.
Zoals met dit actieve evenement
voor alle streekgenoten die een
klein beetje sportief zijn.”
De Hoef Sportief speelt zich
zaterdag 1 juli grotendeels af rond
de kerk van De Hoef en restaurant
De Strooppot. Eigenaar Marcel
Kentrop: “De hele dag is er hier van
alles en nog wat te doen. Men kan
wandelen, deelnemen aan een recreatieve zwemwedstrijd, fietsen en
hardlopen. Heel bijzonder is de wedstrijd ‘De 41 van De Hoef’: een combinatie van 1 kilometer zwemmen,
30 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Maar we beginnen de
dag met de ook voor nordic walking
geschikte wandeltocht, waarvoor
men kan kiezen uit 5, 10 of 20
kilometer. De routes gaan alle drie
langs de Kromme Mijdrecht, met op
elke afstand een verzorgingspost en
start en finish bij De Strooppot. Voor
de langste afstand kan men op pad
gaan tussen 8.00 en 9.00 uur, voor
de andere twee afstanden nog een
uurtje langer.”
Het zwemmen begint om 11.00
uur, op de steiger bij De Strooppot.
Kees Bakker: “De minimale leeftijd
is hiervoor 14 jaar, maar zonder

Marcel Kentrop (links) en Kees Bakker: “De Hoef Sportief wordt groots evenement.”
zwemdiploma laten we niemand toe.
De deelnemers zwemmen 500 meter richting de brug, keren bij een
felgekleurde boei en eindigen ook
weer bij de steiger. De Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen, EHBO’
ers en mensen van zwemvereniging
De Amstel houden de veiligheid van
alle deelnemers ondertussen goed in
de gaten.”
Na afloop van het zwemmen duurt
het even voordat, in afwijking van
officiële wedstrijden, het volgende
onderdeel van de mini-triatlon begint. Kees Bakker: “Ga je snel, dan
heb je net wat meer tijd om je in De
Springbok om te kleden of nog even
wat uit te rusten.”
Marcel Kentrop: “Voor de fietsers,
die om 12.15 uur starten, is een
fraai parcours uitgezet in de polder.
Wie de 30 kilometer volmaakt, rijdt

7 rondjes en komt zo diverse malen
terug in De Hoef. Speaker Patrick
de Graaf praat daar alles aan elkaar.
Dat maakt het voor het publiek ook
erg leuk om de tocht te volgen!”
Het laatste sportieve onderdeel van
de dag is de hardloopwedstrijd, die
om 14.00 uur begint.
Kees Bakker: “Er zijn daarvoor drie
mogelijkheden: 5 kilometer recreatief, 10 kilometer recreatief en 10
kilometer als onderdeel van ‘De 41
van De Hoef’. Het parcours is bijna
hetzelfde als voor de fietsers, wie
kiest voor de 10 kilometer loopt
twee rondjes.”
Kijk voor meer informatie op
www.dehoefsportief.nl. Deelnemers
kunnen zich, net als vrijwilligers
die bijvoorbeeld het verkeer willen
regelen of een verzorgingspost
bemannen, ook aanmelden via deze
website.

v.l.nr.: Liesbeth Hengeveld, Leen Both, Liesbeth Boswijk, Louise van Schalkwijk en Piet
van Beek leiden vijftien koren in goede banen tijdens BeKOORlijk Abcoude.			
						
foto patrick hesse
een aantal koren een lastige datum.
Maar we zijn erg tevreden met de
lijst van dit jaar met daarop ook een
paar koren uit onze nieuwe gemeente
De Ronde Venen. Uit Wilnis komt
kinderkoor Ismaël, uit Vinkeveen
komt Eigen Wijs en uit Mijdrecht
komen Cantare, Kunst na Arbeid
en het Mijdrechts Ouderenkoor. Uit
Abcoude hebben we het Creatoonkoor, Collegium Vocale Consonant,
Zeemanskoor Ahoy en Gran Frutta.
De lijst wordt gecompleteerd door de
City Singers uit Weesp, Din Jin en the
Smarties uit Amsterdam, het Grachtenkoor uit Maarssen, de Monday
Singers uit Duivendrecht en In the
Mood uit Ouderkerk. Samen laten zij
horen wat koorzang te bieden heeft.
Van kinderkoor tot ouderenkoor en
van klassiek tot zeemansliederen.
Een unieke kans dus om van allerlei
soorten koorzang te genieten.”
Gratis toegang
De werkgroep beschikt over een
uitgebreid draaiboek. “Wanneer je
zoiets al weer voor de derde keer
organiseert weet je wel hoe je het
aan moet pakken,” zegt Leen Both.
De andere werkgroepleden vallen
hem bij. “We hebben het geluk dat
we over een unieke accommodatie
kunnen beschikken. De Dorpskerk is
heel geschikt en heeft een prachtige
akoestiek. En we mogen rekenen op
steun en inzet van heel veel vrijwilligers. Elan en het vrouwenkoor
Blonde Lokken zingen bijvoorbeeld
niet mee, zodat de leden op die dag
allerlei hand en spandiensten kunnen
verlenen. De naburige katholieke kerk
Cosmas en Damianus zet de deuren
open voor de deelnemende koren.
Zij kunnen zich hier voorbereiden
en inzingen. De gemeente De Ronde
Venen en de Lions geven financiële
steun. Bakkkerij Both en restaurant
De Lachende Draeck zorgen voor
de inwendige mens en Boutique des
Fleurs zorgt voor de aankleding van
de kerk. Dat alles maakt het mogelijk
dat de concerten gratis toegankelijk
zijn. Dat willen we ook graag in de
toekomst zo houden,”zegt Liesbeth.
Het begon ooit als een verjaardagscadeautje aan de inwoners en dat idee
willen we vasthouden.”

Burgemeester opent het festival
Het korenfestival ‘BeKOORlijk
Abcoude’ vindt plaats op zaterdag 26
mei in de Dorpskerk in Abcoude. De
optredens van de verschillende koren
beginnen om kwart over elf, nadat
burgemeester Maarten Divendal de
officiële opening heeft verricht. Elk
koor krijgt vervolgens de gelegenheid
om een optreden te verzorgen van
ongeveer een kwartier. Ze zullen zich
presenteren met een keuze uit eigen
repertoire. Het programma dat gaat
duren tot ongeveer half vijf wordt
gepresenteerd door Marry Jansen
en Liesbeth Boswijk. De toegang is
gratis. Men kan dus vrijblijvend in en
uitlopen. Er worden flyers en posters
verspreid in De Ronde Venen.
De juiste tijdstippen waarop de
verschillende koren zullen optreden
staan vermeld in de programmaboekjes die dan in de Dorpskerk liggen.
De informatie over het festival is ook
terug te vinden op de site van het
Creatoonkoor:
www.creatoonkoor.blogspot.com.
De werkgroep wijst er nog op dat gedurende datzelfde weekend de Open
Atelierroute in Abcoude en omgeving
wordt gehouden. “Een extra reden
dus om er een cultureel weekend van
te maken en een bezoek aan de ateliers te combineren met het bijwonen
van een mooi en sfeervol concert. Het
zal ongetwijfeld heel gezellig worden
in Abcoude op Pinksterzaterdag.”

JA
A-side.nl

T: 0297 38 52 52
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Gemoedelijkheid troef
Inmiddels ben ik er al een aantal keren geweest, maar blijf ik diep onder indruk van de waanzinnige ruimte
van Motor Service Uithoorn aan de Amsterdamseweg in Uithoorn, waar op dezelfde locatie AMR motorfietsen gevestigd zit. En als altijd word ik vriendelijk en amicaal begroet door eigenaar Frans Diepgrond, die
niet alleen altijd een goed humeur schijnt te hebben, maar ook lekker no nonsens is. En zo hoort het ook in
de motorwereld. Dat is een van de leukste dingen van motorrijden: of je nu advocaat, huisschilder, vuilnisman of chirurg bent, onder motorrijders ben je allemaal hetzelfde: mensen die dezelfde passie delen.
gehad. Soms kan het snel gaan,” aldus
de vriendelijke eigenaar.

M

et jaloerse ogen kijk ik na binnenkomst altijd naar de klassieke
Harley Davidson benzinepomp die
prominent in beeld staat en heb al
diverse geopperd dat hij ”bij mij thuis
veel beter tot zijn recht komt.”
De begane grond is de plek van Frans;
daar verkoopt hij zijn motorfietsen en
dat kan hij als de beste: elke fiets die ik
bij Frans aantref, ziet altijd spic en span

uit, met ongelooflijk weinig kilometers.
Frans haalt ze dan ook rustig van ver.
“Ik wil altijd de beste deals kunnen
maken om mijn klanten een mooie
eerlijke betrouwbare fiets aan te bieden. Ik heb net deze Honda Blackbird
uit Duitsland gehaald, een mat zwarte
uitvoering, zeer speciaal. Is in Nederland niet te vinden, hij staat hier nu drie
uur en ik heb al een aantal telefoontjes

De showroom ziet er strak uit, wanneer
ik de trap neem na de eerste verdieping, beland ik bij het domein van Irma,
de vrouw van Frans en verantwoordelijk voor de schitterende kledingafdeling en tja, een “female touch” is hier
duidelijk aan de orde. Het is ook hier
weer lekker ruim van opzet en kun je
op je gemak zoeken of er iets van jou
gading bij zit. Desgewenst helpt Irma
met passen en advies, met grote kennis
van zaken. De kledingmerken die Motor Service Uithoorn vertegenwoordigt
zijn een paar topmerken. Irma en Frans
zijn ook hier niet over één nacht ijs gegaan. Zo zijn ze dealer van het Duitse
Held en Neerlands motorkleding-trots
Evolution. Uiteraard verkopen ze ook
helmen, zoals de merken Scorpion,
Shark en Nau.
Tijdens het maken van wat showroomfoto’s komt er een heer binnen, die op

zoek is naar een allweather jas. Zonder
blikken of blozen pakt Irma een maat
van het rek, die meteen naar duidelijke
tevredenheid van de heer als gegoten
past, gewoon het oog van de meester.
Frans heeft voor mij een schitterende
motor in petto om te testen; een Honda
Goldwing 1800 zescilinder, maar alsof
de duivel er mee speelt, is het wederom
slecht weer, en ik wil deze toermastodont zò graag rijden, dat we besluiten
de test door te schuiven naar een dag
met beter weer, zodat ik ruimschoots
de tijd kan nemen om deze ‘Hummer
onder de motorfietsen’ aan de tand te
voelen want ook voor deze Goldwing
geldt: schitterende staat en slechts een
paar duizend kilometer op de teller, hoe
is het mogelijk!!

Ook nieuwsgierig geworden naar
Motor Service Uithoorn? Stap eens
vrijblijvend binnen aan de Amsterdamseweg 13B al is alleen maar om
al dat moois te bekijken. Ik weet zeker
dat Irma de koffie klaar heeft!

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
tel. 0297-268852
www.motorserviceuithoorn.nl
Geopend: ma t/m do van 9 tot 18 uur
vrijdag van 9 tot 21 uur
zaterdag van 9 tot 17 uur
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Simone Zwarts en Richard Reurings:
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door paul bosman

Henk Temming van Het Goede Doel:

door peter schavemaker

AJOC Festival betaalbaar
dankzij bijdrage van sponsors

‘België stond op 1 en Doe Maar
op 2. Dat vond ik wel leuk.’

Op de vele borden die langs de festivaltent staan opgesteld kun je het al zien. Heel wat
bedrijven ondersteunen de organisatie van het AJOC Festival, hetzij materieel dan wel
financieel. Ook het festivalmagazine dat huis aan huis wordt verspreid staat vol met adverteerders die zich daarmee achter de organisatie scharen. Simone Zwarts en Richard Reurings hebben de meest ondankbare taak die je maar kunt denken. Zij maken deel uit van de
sponsorcommissie.

Op 25, 26 en 27 mei zal het AJOC Festival worden gehouden. Sinds 1985 is het ‘Pinkpop van De Ronde Venen’ een begrip. Jong en oud staan elk jaar, bij de aankondiging
van de voorverkoop van de kaarten, in lange rijen bij de kassa. In 2011 trok AJOC rond
de twintigduizend bezoekers. Exclusief voor De Groene Venen sprak popjournalist Peter Schavemaker met drie artiesten en bands die op zullen treden. Deze week aflevering
3: Henk Temming van Het Goede Doel, te zien op zondag 27 mei.

Al vroeg in het jaar
openen zij de jacht op
sponsors. In deze barre
tijden bepaald geen
makkelijke taak. Zeker
nu een aantal grote
Rondeveense bedrijven zijn omgevallen.
Deze grote bedrijven
vormden vaak de
ruggengraat van het
sponsorplan, dat werd
aangevuld met tal van
kleinere bedrijven die
hun steentje bijdroegen.
De huidige werkwijze
is een beetje gebaseerd op het principe vele
kleintjes maken één grote. Het spreekt vanzelf dat deze manier van werken veel meer
energie kost. Beiden zien drommels goed in
dat je eigen enthousiasme de sleutel is die
tot succes leidt. Door zelf enthousiast te zijn,
springt de vonk over naar de ander en dat is
een goede basis om tot zaken te komen. Mag
het sponsor resultaat van het jaar daarvoor
een basis zijn voor de nieuwe activiteiten, het
is maar een beginnetje. Rondvragen en iedereen die je maar kent activeren om namen van
mogelijke sponsors op te geven is het vervolg.
Als sponsor kun je zelfs een paal van de tent
adopteren. Die heet dan bijvoorbeeld ineens
de Groene Venenpaal, om maar een voorbeeld
te noemen. Je kunt ook via spotjes die in
de tent worden vertoond de aandacht op je
bedrijf vestigen. Of gewoon met een vlag die
buiten staat te wapperen in de wind. Naast de
borden die namen van sponsors vermelden en
andere sponsoruitingen.

Dit jaar is het
precies 30 jaar
geleden dat
jullie eerste singles ‘In het leven’, ‘Gijzelaar’
en de lp ‘België’
uitkwamen.

Dit jaar is het een grote klus geweest. Je
merkt dat bedrijven terughoudend zijn geworden. Niet zo vreemd, want als het allemaal
wat minder gaat is sponsoring een activiteit
waar je extra kritisch naar gaat kijken. Toch
merk je dat AJOC een goede naam heeft
opgebouwd. Als bedrijven ook maar een
mogelijkheid zien gaan ze alsnog overstag.
Maar goed ook, vinden beiden. Ze moeten
er overigens niet aan denken dat AJOC als
festival niet meer haalbaar zou kunnen zijn.
Daarvoor is het een te grote activiteit, voor
en door Rondeveense jongeren georganiseerd.

Een activiteit waar vaak al maanden naar
wordt uitgekeken.
“Eigenlijk tap ik liever bier,” vertelt Richard.
De verantwoording om geld bijeen te krijgen
is vele malen groter dan in de tent aan de slag
te zijn. Maar zonder sponsors kunnen we niet
en dan is
het maar
goed dat we
binnen onze
grote groep
vrijwilligers
ook genoeg
mensen
kennen die
die verantwoording op
zich durven
en willen
nemen.
Samen vormt dit het succes van AJOC.
Als beiden vertrekken geven ze aan dat ze
samen met vijftig anderen het programmaboekje huis aan huis gaan bezorgen. Elk van
de vijftig pakt een paar honderd adressen
in zijn of haar omgeving. Als ik ’s avonds de
hond even uitlaat, zie ik dat ook mijn adres
is bezorgd. Het fraai opgemaakte magazine
steekt in mijn brievenbus. Dit geeft aan dat
het AJOC Festival is begonnen. Veel plezier
allemaal, bezoekers en organisatie. Een fijn
festival 2012 toegewenst. Aan de organisatie
zal het niet liggen.

“Er komt dit
jaar een speciale uitgave
van België uit.
De cd destijds
was de tweede
lp ooit die in
Nederland op
cd uitkwam,
maar was eigenlijk recht toe rechtaan een
‘kopie’ van de lp opnamen. De jubileumcd
wordt special gemasterd (technisch opgepoetst, red.). Je kunt ‘m dan horen zoals die
ooit bedoeld is. Het is ook de bedoeling dat
er bonustracks opkomen, zoals liedjes die
het album
niet gehaald
hebben. Er
zijn ook een
aantal nummers die nooit
zijn opgenomen, hier heb
ik nog wel de
demo’s van.
Verder denk
ik dat er wat
Duitstalige
tracks op komen van ‘Belgiën’, de Duitse versie van de lp
die beperkt is uitgebracht.”

Jullie waren na Doe Maar de bekendste Nederpopgroep.

“Zeker wel, ook in verkoop. Ons eerste
album hebben we, na gesprekken met de
platenmaatschappij, zelf afgekeurd. ‘België’
is hierdoor een jaar later uitgekomen dan de
bedoeling was, Doe Maar had toe al een lp
uit. Later stonden wij op 1, zij op 2 en 3 met
de lp’s Doris Day en Skunk. Dat vond ik toen
wel leuk.”

Hoe ging het liedjes maken?
“Het is wel aardig, want dat weet niet iedereen, voor de eerste platen hebben Henk
(Westbroek, red.) en ik samen de teksten
geschreven en aan het begin van een nummer gestaan. Dat vind ik achteraf de leukste
periode van het Goede Doel. We schreven
eerst de tekst, hierna maakte ik de muziek.
De teksten voor België heeft andere Henk
voor het grootste gedeelte alleen geschreven, ik heb een paar aanpassingen gedaan,
zonder dat er ooit oorlog over ontstond.”

Komt er een vervolg op jullie cd’s Gekkenwerk
(2008) en Liefdewerk (2011)?

“Doe Maar vonden we hartstikke goed,
maar meer een band voor de pubers, wij
hadden zelf de illusie dat we voor een volwassen publiek dingen maakte. We vonden
onszelf best wel goed. We zijn, tijdens onze
studies, muziek gaan maken omdat we het
hartstikke leuk vonden.”

“Het derde deel uit deze ‘muzikale trilogie’
komt volgend jaar uit, een aantal liedjes
zijn al klaar. Ook komt er een verzamelcd
uit met onze eigen favoriete liedjes, zoals
‘De plaat sloeg af en het gesprek viel stil’
(van de lp Tempo Doeloe uit 1983, red.).
Hiernaast heb ik liedjes geschreven voor een
nieuwe soloplaat.”

Jullie hits en hitparade noteringen zijn vergelijkbaar met Doe Maar.

Het Goede Doel bestaat uit Henk Temming en
Henk Westbroek.		
foto loe beerens
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