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50-70%

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

Agenda Kort

Jan Smit op AJOC Festival 2011
Tijdens het AJOC Festival op 10, 11, 12 en 13 juni 2011 zullen weer verschillende grote bands van Nederlandse bodem optreden. Met trots maakt de organisatie van het AJOC Festival de eerste artiest bekend; Jan Smit maakt tijdens het komende
pinksterweekend deel uit van het festivalprogramma! Op zondag 12 juni 2011 zal Jan Smit samen met zijn band op het podium
van het AJOC Festival staan. Het is maar liefst de vijfde keer op rij dat de Volendamse zanger zijn repertoire ten gehore komt
brengen! Het AJOC Festival zal in 2011 in het teken van gezelligheid en vernieuwing staan. Dit jaar zal het buitenterrein meer
bijdragen aan de festivalbeleving, de bezoekers zullen zowel in de feesttent als op het buitenterrein vermaakt worden. Aan
de vertrouwde sfeer zal echter zeker niets veranderen! AJOC Festival 2011 gaat voor vrolijk en verfrissend, dit kun je al zien
op de vernieuwde website.
De kaartverkoop start op zaterdag 16 april. Volg alle ontwikkelingen van het AJOC Festival op www.AJOC.nl.

KORTING
WWW.LUTZ.NL

VOOR MEER INFORMATIE

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Criminaliteit vertoont dalende lijn, maar...
Ook in De Ronde Venen en Abcoude
is het aantal aangiften in 2010 gedaald, met respectievelijk 24 en 16
procent ten opzichte van 2009 (zie
schema). Hoewel binnen het district
Rijn en Venen en binnen onze gemeente de criminaliteit daalt, blijkt
juist het aantal woninginbraken
toegenomen. Binnen het district
is een toename van 8 procent ten
opzichte van 2009 geconstateerd,
maar in De Ronde Venen is het
aantal woninginbraken het afgelopen jaar maar liefst met 47 procent
gestegen ten opzichte van 2009
(Abcoude: 9 procent).
Het percentage ‘pogingen tot
woninginbraak’ ligt aanmerkelijk
hoger.

Lees verder op pagina 9.
zonnebril2011.pdf

06-01-2011

Een tip van de politie, ziet u iets verdachts bel dan direct 112.
Schroom niet om 112 te bellen bij een verdachte situatie. De politie
kan dan zo snel mogelijk handelen om criminelen op te sporen.
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Open Huis Dagen
EXTRA VOORDEEL TOT € 2.000,-

Fiat 500
Tijdelijk al vanaf € 12.495,-

Fiat Punto Evo
Tijdelijk al vanaf € 14.595,-

Fiat 500C
Tijdelijk al vanaf € 15.295,-

Fiat Grande Punto
Tijdelijk al vanaf € 11.995,-

Fiat Panda
Tijdelijk al vanaf € 6.995,FIAT 500 1.2 DUALOGIC LOUNGE

PANDA EDIZIONE COOL

GRANDE PUNTO MULTIJET

TAX FREE! • airco • dualogic automaat • glazen dak
• lichtmetalen velgen • Blue&Me

TAX FREE! • airco • elektrische ramen voor • dakrails

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 14.995,€
500,€ 14.495,-

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

€ 9.095,€
750,€ 8.345,-

PUNTO EVO MULTIJET

TAX FREE! • ABS • twee airbags • elektrische ramen voor

TAX FREE! • airco • radio MP3 • zeven airbags • cruise control

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 12.795,€
800,€ 11.995,-

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 15.395,€
800,€ 14.595,-

Tijdelijk airco en radio voor

€

Extra pakketvoordeel

€

750,-

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

825,-

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

Tijdens onze Open Huis Dagen profiteert u van extra voordeel.
Alle modellen zijn voorzien van een extra Open Huis Bonus.
Zelfs de zeer aantrekkelijke belastingvrije modellen! Maar er is veel meer.
Kijk snel welk model het beste bij u past en kom langs in onze showroom.
Tot ziens tijdens onze Open Huis Dagen.
FIAT BRAVO TIJDELIJK AL VANAF € 15.695,-

FIAT DOBLÒ TIJDELIJK AL VANAF € 17.495,-

QUBO TREKKING

DOBLÒ DYNAMIC

BRAVO DYNAMIC

• airco • radio cd-speler • zes airbags • ESP
• elektrische ramen voor

• airco • radio MP3 • ESP • zes airbags • cruise control

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Inruil Bonus
Tijdelijk

€
€
€
€

18.695,1.000,1.000,16.695,-

Extra pakketvoordeel

€

900,-

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 19.895,€ 1.000,€ 18.895,-

Maximaal pakketvoordeel

€

Maximaal voordeel: € 2.900,-

FIAT QUBO TIJDELIJK AL VANAF € 13.495,-

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

640,-

FIAT SEDICI TIJDELIJK AL VANAF € 16.245,-

SEDICI YOUNG

• airco • radio cd-speler • vier airbags • elektrische ramen voor

• airco • radio MP3 • vier airbags • lichtmetalen velgen

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 15.495,€ 1.000,€ 14.495,-

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Inruil Bonus
Tijdelijk

Maximaal pakketvoordeel

€ 1.000,-

Profiteer van 2 jaar 0% rente!

Maximaal voordeel: € 1.750,-

Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.* Gem. brandstofverbruik: 3,6 - 7,2 l/100 km (1 op 13,9 - 27,8). CO2: 95 - 166 gr/km.

24 maanden voor maar

0%

rente

Kredietsom

Maandtermijn

Slottermijn

Eff. rente per jaar

Totaalprijs krediet

3 7.500,-

3 312,50

0

0,0%

3 7.500,-

Looptijd in maanden

24

3 10.000,-

3 416,67

0

0,0%

3 10.000,-

24

€ 18.495,€
750,€ 1.000,€ 16.745,-

Deze acties gelden bij aanschaf van een nieuwe Fiat op 20 t/m 23 januari 2011. Genoemde prijzen zijn incl. Open Huis Bonus en BTW, excl. kosten
rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. De Punto modellen zijn alleen leverbaar als BPM-vrij in de 1.3 MultiJet 85 uitvoeringen. Het aflopend
krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te
Tiel. FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van consumentenfinancieringen.
De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Max. kredietbedragen: Panda
€ 7.500,-. Overige modellen: € 10.000,-. Vraag naar de exacte voorwaarden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke
uitvoering. Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de wetgeving zoals geldig op 1 mei 2010. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2-uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste helft van 2010.
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Anco Goldhoorn lijsttrekker Platform Lokale Partijen Utrecht tijdens Provinciale Staten verkiezingen

‘Provincie moet veel meer betrokkenheid tonen
met dit deel van de provincie’
Op 2 maart zullen de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden. Naast de landelijk bekende partijen zal ook het Platform Lokale
Partijen Utrecht (PLU) deelnemen. Lijsttrekker van deze nieuwe partij
is Vinkevener Anco Goldhoorn, de fractievoorzitter van Ronde Venen
Belang. De Groene Venen sprak exclusief met hem over de standpunten
van PLU en zijn provinciale ambities.
door peter schavemaker foto rob isaacs

Wanneer is het idee ontstaan om PLU op
te richten?
“Twee jaar geleden toen de lokale
partij Mooi Utrecht een fiasco bleek
te zijn. Wij leunen voor input in de
provinciale staten op alle lokale
partijen en kijken hierdoor veel meer
naar het lokale belang. De lokale belangen tussen bijvoorbeeld Rhenen,
Woerden, Renswoude en De Ronde
Venen schelen niet zoveel. PLU wil
de spreekbuis zijn.”

Wat is jullie toegevoegde waarde?
“Het CDA en VVD hebben gezegd:
‘wij maken het kabinetsbeleid inzet
van de provinciale staten’. Wat heeft
dat met de provincie te maken? Het
provinciale beleid moet de inzet zijn.”

Wanneer bent u benaderd om lijsttrekker
te worden? En bent u niet bang voor een
dubbele pet?
“Vorige week. Bij Ronde Venen Belangen hebben we het goed geregeld,
je zult me minder zien tijdens commissievergaderingen. Er zijn twee
zeer goede fractieassistenten, ook
de portefeuilles tussen mij, Jacques
Dekker en Mirjam Verbruggen zijn
goed verdeeld. Hierdoor word ik
ontlast. Een bewuste keuze, al voor
de verkiezingen. Ik wilde niet, zoals
in de vorige periode, heel veel alleen
moeten doen. Dit geeft een betere
basis, hierdoor kan ik deze extra rol
ook goed doen. Mocht ik gekozen
worden zal ik ook plaatsnemen in
de Staten. Hierdoor blijft de huidige
fractie ook intact.”

De tien speerpunten van PLU zijn vrij
standaard. De keuze voor de zgn.
menselijke maat valt wel op, een basis in
jullie programma. Kunt u dit uitleggen?
“Het meeste herkenbare, met
betrekking tot de menselijke maat,
is dat wij de zorg terug in de kernen
willen hebben. Een goed voorbeeld is
dat men in Montfoort heeft gezorgd
dat mensen doordeweeks niet
naar de huisartsenpost in Woerden
hoeven. Dat zou je ook in De Ronde
Venen kunnen organiseren.”

Jullie pleiten ook voor behoud van regionale en lokale culturele en sportvoorzieningen. Terwijl juist in de afgelopen jaren
veel energie is gestoken in goedkopere
regionale activiteiten. Wil PLU terug naar
de spruitjestijd en meer dorpsheid?
“Eigenlijk wel. Wat betreft de dorpssamenhang en de sociale cohesie
willen wij heel graag terug naar de
jaren vijftig. In ons programma staat
dat kleinschaligheid, op het gebied
van veiligheid, cruciaal is. Voor veel
burgers een belangrijk politiek onderwerp. Kleinere gemeenschappen,
waar mensen elkaar kennen en waar
sociale controle en cohesie groter is,
zijn veiliger en leefbaarder dan grote
steden met inwoners die elkaar niet
kennen of groeten.”

Wat is er in De Ronde Venen verloren
gegaan?
“Het is triest dat de inwoners na vijf
uur 's middags en in het weekend
naar de Huisartsenpost Woerden
moeten, daar moet een voorziening
voor komen. Wij kijken vooruit. Anders houd je de kernen niet leefbaar.”

De gemeente heeft nagelaten om dit in
het verleden zelf te regelen.
“Dat klopt, ons voorstel (Ronde Venen Belang, red.) was om te komen
tot een uitgeklede huisartsenpost
in Maria-Oord, maar de huisartsen
wilden dat niet. De provincie zou
hierbij meer een regisserende rol
moeten hebben om de gemeenten
en artsenorganisaties te dwingen tot
meer zorg in de kernen.”

PLU wil een provinciale hypotheekgarantie. Wat betekent dat?
“Dit hebben wij zelf bedacht. De
eisen voor de Nationale Hypotheek
Garantie en hypotheekeisen zijn
allebei strenger geworden, waardoor mensen minder kunnen lenen.
Daardoor komen bijna geen mensen
in aanmerking voor een starterswoningen. PLU pleit daarom voor een
provinciale hypotheekgarantie. Uiteindelijk kost dat niets. De rente voor
deze garantielening is iets hoger, de

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 22 januari 2011
• Bingo avond, Amstelhoek
• Opening s'Anders, Herenweg 120,
Vinkeveen

Zondag 23 januari 2011
• Groot Huisconcert, KSAB, Dorpskerk,
Abcoude

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

PLU-lijsttrekker Anco Goldhoorn is niet bang voor een dubbele pet met zijn
fractievoorzitterschap van Ronde Venen Belang. “Er zijn twee zeer goede fractieassistenten, ook de portefeuilles tussen mij, Jacques Dekker en Mirjam Verbruggen zijn goed verdeeld. Hierdoor word ik ontlast.”
provincie wordt hier alleen maar de
dupe van indien een huis per opbod
moet worden verkocht. De provincie geeft bij ons plan een garantie
voor het meerbedrag, wat de bank
gewoon mag verstrekken.”

“Je mag altijd wat roepen van de
provincie, maar daar is niet met de
mensen hier over gepraat.”

PLU wil ook een ondersteunende rol voor
de provincie.

“Dat klopt. De colleges en raden
moeten inderdaad de hand in eigen
boezem steken. Eigenlijk hadden
Abcoude en De Ronde Venen een
routemap moeten maken en deze
moeten voorleggen aan de provincie,
in plaats van andersom. Wij willen
dat voor MBO-leerlingen en ouderen,
vanuit de provincie, gratis openbaar
vervoer wordt gerealiseerd.”

“De Ronde Venen en de provincie
maken elk een structuurvisie, waarbij
de provincie zegt dat onze visie
mogelijk niet past. Waarom worden
deze expertises niet gebundeld?”

In jullie programma staat de kritiek dat
gemeentebestuurders- en raadsleden
vaak als laatste te horen krijgen wat de
provincie voor ze heeft bedacht.
“Groot Mijdrecht Noord is hierbij
een voorbeeld. Geen van de Statenleden kwam uit De Ronde Venen
of had een binding. Eigenlijk zijn
we alle kanten besodemieterd door
de provincie. Er is geen sprake
meer van waterkwaliteit, het wordt
gewoon natuur. Spreek dan uit dat
je de speeltuin van de Randstad wil
worden en werk samen. Maar ga niet
als provincie plannen maken waar
de gemeente zich aan moet houden.
Toon als provincie veel meer betrokkenheid met dit deel van de provincie
en faceliteer wat wij hier willen. In
ieder geval meer in samenspraak.”

Jullie willen gratis openbaar vervoer, meer
buurtbussen en leerlingenvervoer. Geldt
de eenzijdige houding van de provincie
ook voor het besluit rond buslijn 130?

Dat is onjuist. De provincie en Connexxion hebben wel degelijk vervoersplannen voorgelegd.

PLU had de herindeling willen voorleggen in een referendum. Had de provincie
zelf moeten ingrijpen in de herindelingsplannen? Het besluit is uiteindelijk
genomen door de Tweede Kamer, terwijl
het helemaal geen Kamer aangelegenheid was.
“Dat is juist. De provincie heeft een
hele verkeerde rol gespeeld. Vanuit
de Tweede Kamer werd gezegd: ‘De
herindeling moet van onderaf (gemeenten, red.) worden uitgevoerd.’
De provincie had deze herindeling,
financieel gezien, niet mogen goedkeuren. Het provinciehuis heeft juist
aangestuurd op herindeling en niet
samengewerkt. Bij een zetel in de
Provinciale Staten hadden we dit
wellicht kunnen voorkomen.”
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Luistervink
Karate Henkie
Als vader van een zoon die je als
een 'Downer' (iemand met het
syndroom van Down -Red.) mag
aanduiden, kom ik nog wel eens
in instellingen waar verstandelijk
gehandicapten wonen en werken.
Zoonlief is aangepast en sociaal.
Hij is aanspreekbaar, heeft goede
manieren, soms ook niet, borduurt
en surft sinds een tijdje op het
internet. Kabouter Plop en Mega
Mindy hebben zijn voorkeur. Samen
met zijn groepsgenoten leiden ze
een aanvaardbaar leven. Mag hij
soms eens dwars zijn, dan is dat
simpelweg met een trucje te corrigeren. Als ik hem weer achter laat
doe ik dat met een goed gevoel. Ik
zie ook wel eens wat anders. Verstandelijk gehandicapten, die ook
nog zo ernstig in de war zijn dat
ze zichzelf verwonden. De eerste
keer dat ik zag hoe iemand geheel
uit zijn dak ging, raakte ik totaal in
de war. In de speciale ruimte waar
hij woont is alles slag- en stootvast.
Toen ik hem schreeuwend, met
karatetrappen de muren van zijn
verblijf en meubilair zag bewerken,
had ik het even niet meer. Ik heb de
nachten daarna niet erg goed kunnen slapen. Ik vroeg en vraag mezelf nog steeds af, hoe de Schepper
dit in zijn alles omvattende wijsheid
laat gebeuren. Mijn snapvermogen
is in deze te beperkt en de emoties
die tijdens het denken over deze
kwesties optreden krijgen zo maar
de overhand. Vandaar dat ik geen
uitspraak over deze zaken kan en
wil doen.
Ik durf te zeggen dat ik redelijk
met verstandelijk gehandicapte
mensen kan omgaan. Ik heb mijzelf
dat noodgedwongen aangeleerd.
Ik durf ook eerlijk te zeggen dat ik
een straatje om ga als ik in aanraking kom met de net aangehaalde
groep mensen.
Wie dat niet doen, is de groep mensen die om wat voor reden dan ook
voor het werken met deze mensen
heeft gekozen. Dat grietje van net
twintig, dat met karate Henkie
kan lezen en schrijven. Ze bezit de
handigheid, net als haar collega´s,
om met een handomdraai het speciale pak dat deze mensen dragen
zo aan te snoeren dat hij of zij zich
niet meer kunnen verwonden. Dat
doet ze voor een salaris waarvan je
de hoogte niet uit durft te spreken.
Het is niet zo vreemd dat deze
groep mensen sterk uitdunt. De
oorzaak hiervan is een overheid die
meer geld besteedt aan het maken
van onuitvoerbare plannen dan aan
het correct betalen van medewerkers/sters die de kastanjes uit het
vuur halen.
Ik vind het schandalig dat de kamer
nu pas met een spoeddebat over
deze zaken durft te komen. De
kamerleden, die net terug zijn van
het decemberreces en zich al weer
opmaken voor het voorjaarsreces
en maandelijks de veel te hoge
salarissen voor hun buitengewone
inspanningen incasseren. Zeker
met in het achterhoofd dat deze
problematiek al veel langer speelt
en mede is veroorzaakt door de
mensen op het pluche.
		
Luistervink
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De Driehuisschool naar het Veenmuseum

Kort Nieuws

Groep 5 van de Driehuisschool is op excursie naar het Veenmuseum in
Vinkeveen geweest. Dit naar aanleiding van het project ‘Jet en Jan’.
De kinderen hoorden het verhaal van Jet en Jan en hoe deze twee
kinderen in het Mijdrecht van vroeger leefden. Zo moesten Jet en
Jan vroeg opstaan om moeder te helpen met het huishouden. Sokken
stoppen, melk halen etc. Daarna konden ze naar school, om er te leren
schrijven op een lei met een griffel.

De Ronde Venen

Horizon over de
vernieuwing van de
mens
Zondag 23 januari zendt Horizon
het laatste deel uit van een serie
van zes uitzendingen over het thema Christelijk geloof. Deze keer
gaat het over de vernieuwing van
de mens. Aan de discussie nemen
deel: Peter van Golen, Hervormde
Gemeente, Vinkeveen; Ans Korver,
Protestantse Gemeente, Mijdrecht; Pastor Wim Vernooij, Het
Heilig Hart van Jezus Parochie,
Vinkeveen en Hugo de Vos, Protestantse Gemeente, Mijdrecht.
Presentatie: Gertie van Dam.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
De uitzending van 9 tot 10 uur;
herhaling van 17 tot 18 uur.
Uitzending via Midpoint FM.

Om in het echt te ervaren hoe dat
is, doen de kinderen tijdens het project ook daadwerkelijk activiteiten
als sokken stoppen,koffie zetten,
op een lei met een griffel schrijven,
op stelten lopen, het spel bikkelen
spelen en de luierwas doen. De
kinderen hebben ervan genoten!
De was werd driftig gewassen, het
stelten lopen ging al heel goed. Op
een lei schrijven was lastig, maar
ze ontdekten dat er toch niet zo
heel veel verschillen tussen de
letters van toen en nu zitten. Wel
werd vroeger veel meer met lussen
geschreven. De koffie rook lekker
en alle kinderen kunnen nu thuis
de sokken stoppen… De ervarin-

gen van de kinderen leverden zeer
positieve reacties op. Na afloop
kregen de kinderen nog allemaal
een ouderwets snoepje mee voor
onderweg. Dit project sloot goed
aan bij het 140 jarig bestaan van de
Driehuisschool. In het begin van het
schooljaar was er een bezoek aan
het ‘Openlucht museum’ in Arnhem.
Ook hier hadden de kinderen al veel
gezien over de tijd van vroeger.
Namens de Driehuisschool hierbij
een woord van dank en compliment
voor de vrijwilligers van het Veenmuseum vanwege hun interessante
project en hun tijd en aandacht voor
de kinderen.

Weekend weerbericht
Een bewolkt weekend
Het weekend is over het algemeen bewolkt en hebben we
kans op een enkele bui, door een
groot hogedrukgebied net bij
Ierland krijgen wij een noordelijk
stroming met koude lucht en dat
in combinatie met een lagedrukgebied dat in de buurt van Italië
ligt die warme en vochtigere lucht
naar ons toe duwt hebben wij dus
te maken met bewolking.

Weertaart voor Marjon de Hond
Voormalig NOS-weervrouw Marjon
de Hond van het NOS journaal
was te gast op OBS De Eendracht
te Mijdrecht in het kader van een
project over het weer in de beide
groepen 6 van de school. Marjon
heeft een gastles gegeven over het
weer en hoe je kunt zien welk weer
het gaat worden, altijd handig!
Verder heeft ze gekeken hoe een

aantal kinderen al heel goed zelf
een weerpresentatie kunnen verzorgen!
Het was een zeer leerzame en
leuke ervaring. Als dank kreeg Marjon een ‘weertaart’, compleet met
weerkaartje er op, gemaakt door
Masja Mulder van ‘de creatieve
taart’ uit Mijdrecht.

Zaterdag 29 januari gaat de Knotgroep Uithoorn weer aan de slag langs
de Westzijde in De Hoef. Dáár in de omgeving van de boerderij van de
familie Burggraaff op Westzijde nr 22A, staat een serie knotwilgen en
essen die door de knotgroep al vele jaren wordt onderhouden. Ze zijn toe
aan hun drie- of vierjaarlijkse knipbeurt. Iedereen die het leuk vindt om
een ochtend in de natuur actief te zijn, is van harte welkom. Verzamelen
bij Westzijde 22A. De werkplek wordt aangegeven met borden van de
Knotgroep. Er wordt gewerkt van 9.00 tot 13.00 uur. De Knotgroep zorgt
voor koffie en koek halverwege, en voor soep aan het eind. Neem zelf een
beker plus lepel en degelijk waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de
Knotgroep voor goed gereedschap. Voor meer informatie: Bert Schaap, tel.
0297-565172.

Zaterdag is het zwaar bewolkt en
hebben we in de ochtend nog wat
regen (of natte sneeuw), later in
de ochtend wordt het wel droger
maar de bewolking blijft overheersen. De temperatuur zal overdag zo rond de 4 graden liggen en
in de nacht hebben we lichte vorst
met een temperatuur die tussen
de -3 en -5 graden zal liggen. De
wind is zwak tot matig en zal uit
noordelijke richting komen.
Zondag is het ook weer goed bewolkt en houden we het ook niet
helemaal droog, de temperatuur
zal overdag zo rond de 4 graden
liggen en in de nacht hebben we
weer lichte vorst. De wind is zwak
tot matig en zal uit de noordelijke
richting komen.
Maandag is het toch ook weer
goed bewolkt, de temperatuur zal
dan rond de 3 graden zijn. Ook
hebben we van af maandag enkel
dagen te maken met een koude
luchtstroom uit Scandinavië. Halverwege de week trek het hogedrukgebied weg bij Ierland maar
daar houden we wel rustig weer
aan over met in de nachten lichte
vorst als het opgeklaard is. Wat
daar wel weer een nadeel van is
dat de temperatuur niet weet wat
het moet gaan doen door dat we
afwisselende lucht stromingen
hebben dan.
www.weerstationteraar.nl

Knotgroep zaagt in De Hoef

FC Porto kampioen UEFA-cup Argon
Zondag jl. bleek FC Porto het sterkste team te zijn van de play-offs van de
UEFA-cup. Vol trots namen zij na de overwinning de grote beker in ontvangst. Het FC Porto team bestaat uit;v.l.n.r. boven: Achraf Amir, Deaqon
Weels, Jesper de Haan en Julian Rauch. Onder: Marijn van Egmond en
Arnout van der Veen.

Toppers naar Weissensee
Oud marathonrijder Ton Goedemoed uit Wilnis sponsort met zijn bedrijf PITON Consultancy een nieuw marathon team met vijf topdivisierijders, t.w
Youri Lissenberg, Lars Hoogeboom, Frank Vreugdehil, Koos Kortekaas en
Bert van Buren. Aanstaande vrijdag 28 januari vertrekt de ploeg naar de
Weissensee, waar Ton eveneens aan de 200 km lange alternatieve Elfstedentocht zal deelnemen.
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Ondernemers starten uniek project voor Kika Kort Nieuws

VLC leerlingen genoten van sneeuw
Vorige week reed een grote groep
enthousiaste leerlingen uit Atheneum 5, samen met hun docenten
sport en bewegen naar het Duitse
Bottrop. Hier ligt de grootste overdekte skihal van Europa. De leerlingen werden deze dag ingewijd in
de edele sneeuwsporten skiën en
snowboarden.
Aangekomen in Bottrop werden
boards, ski’s en schoenen gehaald
en tegen 10.00 uur kon de eerste
groep de sneeuw in. De gevorderde rijders konden voorskiën en

Kika staat voor kinderen kankervrij
en de opbrengst van de beren gaat
naar dit fonds. Komend jaar zullen
Carlos Kooyman en Roland Borst
zich gaan inzetten voor Kika, zodat
er aan het eind van het jaar hopelijk een mooi bedrag overhandigd
kan worden aan deze stichting. Een
voorbeeld van één van de acties is
bijvoorbeeld het uitdelen van Kika
sleutelhangers voor iedere verkochte auto en nieuw project.

Autobedrijf Kooyman en
STUDIO110 architectuur,
samen sterk voor Kika!

kregen bij gebleken geschiktheid
hun vrijheid. De beginners en licht
gevorderden werden verdeeld over
4 kleine groepen en begonnen aan
hun les onder leiding van skileraren
en eigen docenten.
Na de lunch in het buffetrestaurant
kon men nog genieten van enige
vrije skitijd voordat om half vier
de terugreis werd aangevangen.
Precies om zes uur kwam de groep,
moe maar uiterst voldaan, op het
Veenlanden college terug na een
prachtige dag sneeuwpret.

Korfbalreünie bij 50-jarige Vinken
De Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken viert dit voorjaar haar
vijftigjarig bestaan. En getrouw aan haar traditie doet zij dit niet alleen. De Vinken heeft zich in de afgelopen vijftig jaar altijd heel sterk
naar buiten gericht. Zo ook tijdens dit jubileum. Na een geweldige galaavond voor de eigen leden op vrijdag de veertiende januari volgde een
groots opgezette reünie op de zaterdag daarna.

Op 14 januari 1961 is De Vinken
opgericht. Op de zelfde datum in
2011 was er voor alle leden een
groots galafeest georganiseerd in de
eigen kantine. Deze avond begon al
om 19.00 met een galafeestje voor
de jongste welpen en pupillen. Zij
werden om kwart over acht afgelost
door de aspiranten, die op hun beurt
weer het veld (lees de kantine)
ruimden voor de junioren en senioren. En wat zagen ze er allemaal
mooi uit. De meest feestelijke kledij,
aangevuld met prachtige smokings
en galajurken kwamen via de
speciaal uitgelegde rode loper naar
binnen. Hoffotograaf Bert Lommers
had het genoegen om alle schoonheden en kanjers van de korfbalclub
op de gevoelige plaat vast te mogen
leggen. De een zag er nog mooier uit
dan de ander en menig model in de

Sinds deze week rijden Autobedrijf
Kooyman en STUDIO110 architectuur in een limited edition van de
Fiat 500, genaamd de BlackJack.
Bijzonder aan dit model is de
matzwarte lak en de gelimiteerde
oplage van slechts 170 stuks.
Door de originele reclamecampage
voor dit model van Fiat, waarin
gebruik wordt gemaakt van twee
beren, kwamen beide ondernemers
op het idee om hier iets mee te
doen. Al snel ontstond het idee om
Kika beren weg te geven aan een
kinderdagverblijf Ministek in Wilnis,
zodat het project ook nog eens een
goed doel zou steunen.

dop is die avond ontdekt.
Receptie
Nadat de competitiewedstrijden op
de zaterdagmorgen daarna waren
afgewerkt was er ’s middags in de
korfbalkantine een officiële receptie. Heel veel gasten hadden de
uitnodiging geaccepteerd en naast
bestuursleden van andere plaatselijke clubs en korfbalclubs uit de
regio was ook het gemeentebestuur
vertegenwoordigd. De kersverse
wethouder Schouten sprak de
jubilerende korfbalclub toe en ook
Vinkenvoorzitter Henk Kroon kon de
aanwezigen kort uitleggen wat deze
dag ging gebeuren.
Hoogtepunt tijdens deze receptie
was het uitreiken van de eerste
exemplaren van de Vinkenkroniek
deel III aan een tweetal leden van

Mijdrecht

Beeldhouwen op
zaterdagmiddag
Voor jong en oud is er op zaterdagmiddag weer volop gelegenheid te komen beeldhouwen in
Atelier Van Steen Tot Beeld te
Mijdrecht.
Op de zaterdagen 22 januari, 12
februari en 12 maart zijn er weer
workshops van 14.00-17.30 uur.
Wie zin heeft om kennis te komen
maken met beeldhouwen, wie al
vaker is geweest of iemand wil
meenemen, is van harte welkom!
Ook is het mogelijk voor meerdere
workshops in te schrijven zodat je
aan een grotere steen kan werken.
Naast deze workshops worden
er iedere woensdag- en donderdagochtend beeldhouwcursussen
voor volwassenen gegeven. Voor
kinderen is er iedere woensdagmiddag gelegenheid om creatief
met speksteen bezig te zijn. Meer
informatie:
www.vansteentotbeeld.nl of
tel. 06 153 146 03.

Vinkeveen

Chris Woerden opent expositie
Anders dan Anders
Afgelopen zondag opende Chris
Woerden, secretaris van de Stichting Oud-Uithoorn, de expositie
Anders dan Anders bij Galerie Fort
aan de Drecht. Niet alleen waren
de deelnemende kunstenaars van
de partij maar ook het publiek wist
weer massaal de galerie te vinden.
Chris Woerden opende met een
speech waarin hij mooie links wist
te leggen tussen het heden en het
verleden en de tentoongestelde
kunst.
De werken van Saskia
Bos, Yael Haller, Jos Out,
Marchien van Schie en Jan
de Valk vormen samen een
uitermate smaakvolle expositie die te zien is tot en
met 20 februari. Anders dan
Anders geeft dan ook een
mooi overzicht van Zandschilderijen, Stokobjecten,

het eerste uur. Kroniekschrijver Jaap
Meulstee overhandigde de eerste
exemplaren van de Kroniek deze
keer uit aan Teuni Verlaan, nog altijd
actief binnen de lijnen en Antoon
van Breukelen, nog altijd actief
als vrijwilliger. Beide jubilarissen
zijn leden vanaf de oprichting en al
die jaren de club trouw gebleven.
Vervolgens konden alle aanwezigen bij vertrek een exemplaar van
deze unieke korfbalgeschiedenis in
ontvangst nemen.
Het was een prachtige opmaat naar
een nog gezelliger samenzijn later
die avond. Vele honderden leden en
oud-leden van de korfbalclub zagen
elkaar terug tijdens een speciaal
georganiseerde reünie. Na een gezamenlijke maaltijd in de kantine van
goede buur Hertha is menig verhaal
van vroeger opgehaald en opnieuw

Sieraden, Projecties van beelden
op doek tot aan kleurrijke Emaillen/RVS beelden. Het mag gezegd
worden, Anders dan Anders dus.
De expositie is te zien op donderdag
en vrijdag van 14.00-16.00 uur en
in het weekend van 12.00-17.00
uur.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie:

www.galeriefortaandedrecht.nl

besproken. De speciaal ingerichte
nostalgieruimte met vele honderden
foto’s en krantenartikelen van vroeger lokte de nodige herinneringen
uit. De diaprojector met plaatjes uit
de jaren zestig leverde ontzettend
veel herkenningsmomenten op en zo
hebben de aanwezigen ontzettend
genoten van een genoeglijk terug
zien naar de rijke familiehistorie van
De Vinken. Een historie die opgetekend staat in de Kroniek, die ook
alle reüniebezoekers mee naar huis
mochten nemen.
De eerstvolgende activiteit in het
kader van het jubileum is de culinaire verrassingstocht op 12 februari
a.s. Meer informatie hierover en de
mogelijkheid voor opgave voor deze
zeer speciale, smaakvolle avond op
de website van De Vinken:

www.de-vinken.nl.

Museum De Ronde
Venen verguld met
gift
Op de kraampjesmarkt van de
nieuwjaarsborrel van Gemeente
De Ronde Venen werd de directeur van Museum De Ronde
Venen, dhr. Maarten Kentgens,
blij verrast met een waardecheque van €500,- afkomstig van de
Kringkoop. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door kringloopbedrijf Kringkoop uit Mijdrecht.
Ter gelegenheid van het 10 jarig
bestaan heeft de Kringkoop een
veiling gehouden voor een goed
doel: Museum De Ronde Venen.
Het museum is erg blij met deze
bijdrage, die bestemd is voor de op
handen zijnde vernieuwing.
Het museum zal binnen een paar
jaar verhuizen naar het Paviljoen
De Venen, een bezoekerscentrum
midden in Marickenland. Hier zal
het museum, samen met het NME,
IVN en Historische Vereniging,
het bijzondere verhaal van het
landschap beleefbaar maken. Voor
de realisatie en inrichting van het
Paviljoen, maar ook voor de grote
verhuizing van o.a. de Veensteekmachine, is nog veel geld nodig.
Het museum is daarvoor momenteel op zoek naar sponsoren en
donateurs. Naar verwachting zal
eind 2013 het Paviljoen gereed
zijn.

www.museumderondevenen.nl
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LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

NOG 3 TE KOOP, PRIJZEN VANAF € 555.000,– v.o.n.

Oplevering op korte termijn
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OPEN HUIS IN MEERKIKKER 13 & 15, LEGMEER WEST

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker in Uithoorn
gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks
te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

■

directe casco oplevering tegen gereduceerde prijs mogelijk

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN HUIS OP ZATERDAG 29 JANUARI 2011 VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
Route: Noorddammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Groene Kikker, Meerkikker

Als u op deze dagen verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl
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DE WEEK IN BEELD

De politie heeft naar aanleiding van de brand op 31 december 2010
bij de Vlinderbosschool in Wilnis een onderzoek ingesteld naar de
oorzaak.
Hieruit bleek dat er sprake was van brandstichting. Uit onderzoek
bleek dat ook twee 15 en 16-jarige jongens uit Wilnis samen verantwoordelijk waren voor de brand na het afsteken van vuurwerk.
Het dossier wordt naar de jeugdofficier van justitie gestuurd die
vervolgens een passende straf zal hanteren.
				

foto peter bakker

Een automobiliste raakte op maandagavond 17 januari gewond toen
zij tegen een boom botste in Wilnis.
Rond 21.05 uur kreeg de politie de melding dat op de Ir. Enschedeweg een auto tegen een boom was gebotst. Ter plaatse troffen zij
de auto tegen een boom aan. De bestuurster, een 24-jarige vrouw
uit Kockengen, was op eigen kracht uit de auto gestapt en zat in
een andere auto. Zij verklaarde dat zij met een snelheid van ongeveer 80 à 90 km/u over de Provincialeweg N212 (Ir. Enschedeweg)
in de richting van Kockengen reed.
Toen zij een haas de weg op zag rennen, week zij uit, raakte in een
slip en botste tegen de boom. De vrouw is met pijn in haar rug en
zij per ambulance naar het AMC-ziekenhuis in Amsterdam gebracht.
				
foto peter bakker
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Een vrouw raakte op maandagavond 17 januari gewond toen zij met haar fiets in
botsing kwam met een auto.
Rond 19.40 uur reed een 60-jarige automobiliste uit Vinkeveen over de Herenweg in
Vinkeveen en zij sloeg linksaf de Heulweg op. Daarbij zag zij een 79-jarige vrouw uit
Vinkeveen over het hoofd, die net dezelfde kruising op wilde fietsen. De auto botste
tegen de fiets, waardoor de fietsster ten val kwam. Zij werd met een lichte hoofdwond
en een pijnlijke heup per ambulance naar het AMC-ziekenhuis in Amsterdam gebracht.
						

Vrijdagmorgen rond 9.30 uur is een motorrijder met de schrik vrijgekomen
nadat hij uit een bocht gevlogen was in Vinkeveen.
De motorrijder reed op de oprit van de A2 richting Abcoude toen hij bij
een s-bocht rechtdoor reed. Er staan bij de oprit geen vangrails waardoor
de motor enkele meters lager in het gras tot stilstand kwam.
De man raakte niet gewond. Of er te hard gereden is kon de politie nog
niet zeggen.				
foto peter bakker

Woensdagmiddag hebben de medewerkers van de
ambulance de hulp ingeroepen van de brandweer.
Een patient moest uit een woning aan de Bozenhoven gehaald worden, echter kon dit alleen met de
hoogwerker. De man is via het raam over het water
op het vaste land gebracht.
De Bozenhoven is enige tijd afgesloten geweest
voor het verkeer.		
foto peter bakker

In december konden klanten van
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht hun kerstmenu inleveren in de winkel. Viviënne en
Jochem Prins kozen er passende wijnen
bij uit en selecteerden uit de ingeleverde
menu's twee winnaars. Die mogen gaan
genieten van een driegangen diner bij
Restaurant Lust! in Mijdrecht. De prijswinnaars zijn de familie Stokman en Maarten
Buursen, die de prijs ophaalde voor Erno
Leenaarts, die door de griep geveld was.
V.l.n.r. Hans Venneman (Lust!), Maarten
Buursen, familie Stokman en Viviënne en
Jochem Prins.
foto peter bakker

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

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

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

Wiebe

Quantum Touch bij ‘De Paraplu’
"Quantum Touch is een makkelijke
en uitzonderlijke techniek die het
zelfhelende vermogen van je lichaam aanspreekt. Het is eenvoudig
te leveren en je kunt er wonderen
mee verrichten", vertelt Marianne
Bijlhouder. Zij is de docente die bij
Stichting 'Paraplu' een vijfdelige
cursus verzorgt. Deze techniek
werkt met ademhalingstechnieken
en visualisatie. "Hiermee leer je
je levenskracht-energie te verhogen om daarna met behulp van
een lichte aanraking bij jezelf of
anderen het zelfhelend vermogen
van het lichaam te versnellen." Het
blijkt een prachtige aanvulling op
Reiki en andere vormen van healing
te zijn.

Tijdens de cursus worden enkele
kopjes koffie, thee of een glas water
geserveerd, die in de cursusprijs zijn
inbegrepen. Tijdens de derde van
de vijf lessen is een tweede docente
aanwezig.
De cursus bestaat dus uit vijf dagdelen en vindt plaats op de dinsdagen
van 09.30-12.00 uur vanaf 25
januari a.s. De kosten bedragen
54 euro. Voor aanmelding kan een
inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op
de website www.stichtingparaplu.
nl, of afgehaald en ingeleverd bij
'De Paraplu, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis. E-mail: info@stichtingparaplu.nl.

Workshop Bloempot met mozaïek
bij ‘De Paraplu’

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

24 jan 2009
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24 jan 2011

Iemand waar je zo van houdt, raak
je zomaar kwijt
En alles is anders nu jij er niet meer
bent
Papa, Mama, Thomas en Emile †

Tijdens een eenmalige workshop
bij de Stichting 'Paraplu' wordt een
bloempot bekleed met gebroken
porselein en aardewerk.
"In deze workshop maken we een
bloempot in zogenaamde pique
assiette; een andere vorm van
mozaïek", vertelt Rianna Leliënhof.
Zij is kunstenares en docente van
deze workshop. Er is een ruime
keuze aanwezig aan materiaal om
mee te werken. In overleg kunnen
deelnemers hun eigen scherven of
een ornament in deze bloempot verwerken voor een blijvend aandenken. Voorbeelden, gemaakt door de

kunstenares zelf, van pique assiette,
zijn beschikbaar tijdens de workshop, die plaats vindt op dinsdag 1
februari a.s. van 09.00-12.00 uur.
De cursuskosten bedragen 10 euro
en de materialen, die door de docente worden meegebracht, kosten
ongeveer 30 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij 'De Paraplu', Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. E-mail:
info@stichtingparaplu.nl.

Nu aanmelden voor bezoek Historisch Centrum

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

Enige tijd geleden werd er tijdens een inloopavond van de genealogiegroep van de Historische Vereniging aan de gasten gevraagd of zij
het misschien leuk zouden vinden om eens een bezoek te brengen aan
het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. De positieve reacties
die daarop volgden waren een reden om deze kenbaar te maken aan archivaris Ton Hagen, die zijn medewerking graag wil verlenen. Mevrouw
B. van Tol – Burgers is bereid gevonden om deze kennismakingsavond
voor te bereiden en verder uit te werken.
Inmiddels is het bezoek vastgesteld
op dinsdagavond 25 januari a.s. Een
uitgelezen mogelijkheid om eens
kennis te nemen van het begrip
archief.
Hiervoor lijkt namelijk wat drempelvrees te bestaan. U zult echter
niet alleen verbaasd zijn over de
mogelijkheden, maar vooral ook
over de vele bronnen die aldaar
ingezien kunnen worden. Nieuwsgierig geworden?
Tot vrijdag 21 januari kunnen
maximaal twaalf liefhebbers zich
aanmelden via tel. 06-40712622.
Op de avond zelf vertrekken de

deelnemers met eigen vervoer om
18.30 uur vanaf de parkeerplaats
achter het verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen. Het adres van
het RHC-Cultuurhuis is Schepersweg 6e te Breukelen, tel. 0346259425.
Nadere informatie is te vinden op
de website van het archief:

www.rhcvechtenvenen.nl.
Er zijn aan dit bezoek geen kosten
verbonden.
Bij grote belangstelling is het
mogelijk dat later dit voorjaar een
extra avond wordt georganiseerd.

Sportgala live op Midpoint TV
Vrijdagavond is het Sportgala van
de gemeente De Ronde Venen. Midpoint TV zendt het Sportgala live
uit. Het sportgala begint om 20.00
uur. In de pauze van het Sportgala
is een speciale aflevering van het
sportprogramma 2TheSport te zien,
presentator Wilco Jager praat dan
met de winnaar van de titel Sporttalent en met de winnaars van de
titel Sportploeg van het Jaar.
Voor wie niet live kan kijken

zendt Midpoint een herhaling uit
op zaterdag en zondagavond om
20.00 uur. Na het weekend is het
programma te zien via www.youtube.

com/midpointtv .
Op dinsdag 25 januari a.s. is de
eerste reguliere uitzending van
2TheSport te zien, in deze eerste
aflevering de winnaars van de
titel Sportman en Sportvrouw, de
uitzending wordt in het weekend
herhaald.
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Politie nieuws
Criminaliteit vertoont dalende lijn, maar...:

Aantal woninginbraken in gemeente sterk toegenomen
Het politiedistrict Rijn & Venen heeft deze week cijfers bekend gemaakt van de totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district, te weten De Ronde Venen, Abcoude,
Breukelen, Loenen, Maarssen, Woerden, Montfoort en Oudewater. Hieruit blijkt dat de criminaliteit in 2010 met 5% is gedaald ten opzichte van 2009. Ook het aantal aangiften
daalt: van 8.192 in 2009 tot 7.794 aangiften in 2010. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat er een daling te zien is. Hoe zien de cijfers eruit als we onze gemeente er uit
lichten?
Ook in De Ronde Venen en Abcoude is het
aantal aangiften in 2010 gedaald, met respectievelijk 24 en 16 procent ten opzichte
van 2009 (zie schema). Hoewel binnen het
district Rijn en Venen en binnen onze gemeente de criminaliteit daalt, blijkt juist het
aantal woninginbraken toegenomen. Binnen
het district is een toename van 8 procent
ten opzichte van 2009 geconstateerd, maar
in De Ronde Venen is het aantal woninginbraken het afgelopen jaar maar liefst met
47 procent gestegen ten opzichte van 2009
(Abcoude: 9 procent).
Het percentage ‘pogingen tot woninginbraak’ ligt aanmerkelijk hoger. Districtschef
Famke van Spaendonk van Rijn & Venen en
Lekstroom stelde in een toelichting op de
cijfers dat hiermee wordt aangetoond dat
het nemen van preventiemaatregelen duidelijk loont. Wat opvallend is bij voltooide
woninginbraak is dat de politie regelmatig
gestolen goederen terugvindt. Het koppelen
van deze goederen aan een aangifte wordt
echter bemoeilijkt doordat registratienummers vaak ontbreken. Hierdoor kunnen
goederen niet teruggeven worden aan de
rechtmatige eigenaar en kan een inbraak
niet opgelost worden. Het eerder melden
van verdachte situaties kan ook bijdragen
aan het verhogen van de pakkans van een
woninginbreker en het oplossen van een
inbraak.
Veel voorkomende criminaliteit
Bijna de helft van het totaal aantal aangiften van district Rijn & Venen betreft
diefstal van fiets, vernieling en diefstal af/
uit auto. Deze delicten zijn in 2010 ten
opzichte van 2009 gedaald met 14%. In
Abcoude is zelfs sprake van een grotere
daling.
Geweld
Geweldsmisdrijven zijn ten opzichte van
2009 gedaald met 19%. Met name bedreiging en mishandeling zijn gedaald met
respectievelijk 30% en 20%. Het aantal
overvallen is ook gedaald van 19 naar 14.
Jeugdoverlast
Binnen het district Rijn & Venen is een inventarisatie verricht naar jeugdgroepen. De
aanpak van jeugdcriminaliteit is namelijk
één van de speerpunten dit jaar. Van de in
totaal 21 in kaart gebrachte jeugdgroepen
zijn er 3 crimineel (dat wil zeggen dat ze
strafbare feiten plegen) en 18 'hinderlijk'.
Er zijn geen jeugdgroepen in de categorie
overlastgevend. De drie criminele groepen
bevinden zich in Abcoude, De Ronde Venen
en Montfoort. Alle leden daarvan zijn bij
de politie bekend. Famke van Spaendonk
meldt dat met name het aanpakken van de

Totaal aangiften opgenomen
Criminaliteitsoverzicht 2010 t/m
december
Aangifte opgehelderd
Aangifte opgenomen

alle res. gebieden

Ingezonden PV/Dossier
Verdachte aangehouden
Verdachte OM

Woninginbraken
Bedrijfsinbraken
Zedenmisdrijf
Moord/doodslag
Openlijk geweld
Bedreiging
Mishandeling
Straatroof
Overval
Lich. Integriteit Totaal

Aangifte opgenomen

Diefstal a/u auto
Diefstal fiets
Vernieling
VVC totaal

Aangifte opgenomen

Milieu
Overige criminaliteit

Aangifte opgenomen

Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen

Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen
Aangifte opgenomen

kopstukken van die bendes affectief is. Zonder
leider vallen deze groepen snel uiteen. “De
hardcore hufters hebben we goed in beeld en
kunnen we individueel volgen.”
De aanpak van hinderlijk en overlastgevend
gedrag is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten. De aanpak van
criminele uitwassen is een primaire taak
voor politie en OM. De verwachting is dat bij
de eerstvolgende inventarisatie de criminele
groepen een minder zware categorisering
krijgen of zelfs helemaal niet meer in beeld
komen.
Ondermijning
In 2010 zijn er in het gehele district 40 hennepkwekerijen ontmanteld, waarbij 34 verdachten werden aangehouden. In totaal zijn
er 9.859 hennepplanten aangetroffen met een
geschatte straatwaarde van bijna 900.000
euro. In 2010 is tussen de politie, gemeenten
en Openbaar Ministerie een hennepconvenant
gesloten. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat
de verhuurder een procedure kan starten om
de huurder uit zijn/haar woning te zetten.
Dit jaar gaat het district Rijn & Venen zich
focussen op jeugdproblematiek, delicten met
een grote impact (woninginbraken, overvallen) en ondermijning (georganiseerde hennepteelt en heling).

Sinds begin dit jaar heeft de politie een nieuwe
website gelanceerd, www.stopdecriminaliteit.nl.
Via deze site kan men bekijken of er criminaliteit in de eigen buurt is. Door de eigen postcode
in te vullen krijgt men gelijk een overzicht te
zien.
Ga dus snel naar www.stopdecriminaliteit.nl.
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1
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1
1
8
0
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1
-1
6
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-49
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-15
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-7
535
-55
0
0
477
77
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-19%
1%
-46%
-45%
-52%
47%
-7%
-90%
0%
-63%
-17%
-50%
-40%
-37%
-15%
-13%
-3%
-9%
19%

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.
Mijn naam is Sander van der Duin,
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
over alle faciliteiten om een
begrafenis of crematie geheel naar
uw wensen te verzorgen. Vanuit
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand
komt te overlijden, kunnen wij alle
zorg van een begrafenis of een
crematie van u overnemen. Wij zijn
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Peter van Dort van Van Dort & Partners:

“Onze cliënten krijgen altijd
iemand van vlees en bloed
aan de lijn”
Van Dort & Partners Accountans en Belastingadviseurs is na vijf jaar gehuisvest te zijn in een pand gelegen aan de Veenweg in Mijdrecht, verhuisd naar een centrale plek op het Mijdrechtse bedrijventerrein. Het
gestaag groeiende bedrijf heeft sinds kort haar domicilie op de Industrieweg 23. In het zicht van bedrijvig
Mijdrecht en omstreken maakt het bedrijf zich op voor een verdere groei. Maar niet te groot worden is
het devies. “Ik wil graag het contact met onze cliënten blijven behouden,” vertelt Peter van Dort, die liever
actief met het wel en wee van opdrachtgevers verbonden blijft dan bezig te zijn met het managen van een
groot kantoor met tientallen medewerkers/sters.
“Na vijf jaar van geleidelijke groei
waren we feitelijk toe aan een
goede nieuwe locatie die straks
plaats biedt aan een team van
vijftien specialisten. Een grondig
overdachte stap die het logische
vervolg is op een periode van vijf
jaar hard werken en jezelf als bedrijf bewijzen. Ik mag mij gelukkig
prijzen met een uitstekend team
van zeer betrokken mensen die zich
optimaal inzetten voor de opdrachtgevers die hun financiële en fiscale
zaken aan onze zorgen hebben toevertrouwd. We zijn nog typisch een
bedrijf dat uit mensen van vlees en
bloed bestaat, waarmee ik wil zeggen dat persoonlijke betrokkenheid
bij ons zeer hoog in het vaandel
staat. Ondernemers die ons bellen,
krijgen te allen tijde een lid van
ons team aan de lijn die het bedrijf
kent en op heel korte termijn hun
vragen kan beantwoorden. Dat is in
deze hectische tijd van essentieel
belang. Een ondoordachte beslis-

sing kan zo maar verkeerd uitpakken. Soms zelfs fataal zijn voor het
voortbestaan van de onderneming.
Doordat we onze klanten kennen,
de achtergronden goed kunnen inschatten, zijn we in staat om zonder
al te veel omwegen hun vragen te
beantwoorden. Wij zijn daarvoor
niet afhankelijk van extra ingehuurde know how, wat resulteert
in betaalbare rekeningen. Onze
opdrachtgevers weten dat een vraag
niet tot een torenhoge rekening
hoeft te leiden. Dat maakt de stap
naar ons bedrijf makkelijker. Noem
het maar laagdrempeliger.”
Persoonlijke betrokkenheid
De overstap naar de Industrieweg
is het gevolg van de ontwikkelingen
van de afgelopen vijf jaar. Peter
van Dort: “We doen het bepaald
niet slecht, zijn in basis gezond en
leveren kwaliteit in dienstverlening.
Hoofdmoot van dit al is de persoonlijke betrokkenheid die wij nog

steeds kunnen handhaven. We
hechten aan korte lijnen. We willen
niet te ver van onze opdrachtgevers
gaan staan. Een belangrijke factor
voor bedrijven in het MKB. Onze
opdrachtgevers moeten zich vooral
bezig kunnen houden met datgene
waar ze goed in zijn: ondernemen.
Het voeren van een adequate
financiële administratie, loonadministratie en het geven van financiële
en fiscale adviezen nemen wij dan
graag over. Schoenmaker, houd je
bij je leest is een statement dat ook
hier geldt. Zo kan een opdrachtgever best zelf zijn administratie
voeren, maar omdat dit steeds
vaker online plaatsvindt, kijken wij
af en toe mee om eventuele problemen snel te kunnen signaleren en
de ondernemer te adviseren hoe hij
de kwaliteit van zijn administratie
kan verbeteren. Tevens vullen we de
administratie aan met de periodieke standaard journaalposten zoals
afschrijvingen en lonen, zodat de

Peter van Dort: “Onze opdrachtgevers moeten zich bezig kunnen houden met datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Het voeren van een adequate financiële
administratie, loonadministratie en het geven van financiële en fiscale adviezen
nemen wij dan graag over.”
opdrachtgever altijd up to date is en
niet zo maar even kan worden verrast. Belangrijk in een tijd dat zich
vele veranderingen afspelen.”
Scherp zijn
Kritisch naar anderen kijken is ons
vak, onze opdracht, zo stelt Peter
van Dort. “Dat geldt ook voor
onszelf. We zijn aangesloten bij het
SRA en hebben een vergunning van
het AFM om wettelijke controles
te mogen uitvoeren. Dit dwingt ons
om scherp te zijn op de kwaliteit
van onze dienstverlening. Het SRA
ondersteunt hun leden niet alleen
op het gebied van onder andere
vaktechniek en opleidingen, maar
controleert ook door middel van periodieke reviews of de aangesloten
kantoren nog voldoen aan de door

hen en het AFM gestelde kwaliteitseisen. Het is altijd wel weer
spannend na een controle te horen
of we het goed doen. Voorafgaand
kijk je nog eens extra of je dossiers
op orde zijn. Je weet immers maar
al te goed dat als dit niet het geval
is er ‘terecht’ een reprimande volgt.
Het deed me in oktober vorig jaar
dan ook meer dan goed te horen
dat we opnieuw met vlag en wimpel
door de review zijn gekomen. Dat
geeft aan dat we met vertrouwen
de toekomst tegemoet mogen zien.”

Van Dort & Partners. Accountants en
Belastingadviseurs. Industrieweg 23,
Mijdrecht. 0297 237 637. p.vandort@
vandortpartners.nl
www.vandortpartners.nl

Industrieweg 
Postbus 
  Mijdrecht
0297 237 637
0297 237 647
info@vandortenpartners.nl
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Benut hypotheekrenteaftrek leegstaande woning

Bent u verhuisd maar is uw vorige woning nog niet verkocht, dan heeft u voor deze woning ook
in 2011 (en mogelijk ook nog in 2012) recht op hypotheekrenteaftrek. De maximale termijn
voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt
namelijk met een jaar verlengd. De termijn is thans twee jaar en wordt nu (tijdelijk) drie
jaar. In aanvulling daarop heeft het kabinet ook de maximale termijn voor het verkrijgen van
hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning en de toekomstige
eigen woning die in aanbouw is, verlengd van twee jaar tot drie jaar. De verlenging van deze
termijnen geldt voor de duur van twee jaar.
Per 1 januari 2013 gaat voor beide situaties de huidige termijn van twee jaar weer gelden.
Tip: Controleer of in uw voorlopige teruggaaf met het bovenstaande rekening is gehouden.

Maak gebruik van laag BTW-tarief op arbeidskosten
bij renovatie van woningen
Sinds 1 oktober 2010 geldt tijdelijk het lage BTW-tarief van 6 procent op arbeidskosten bij
de renovatie en het herstel van woningen ouder dan twee jaar. De maatregel vervalt per 1
juli a.s.. Deze BTW verlaging is goed nieuws voor de huizenbezitter en de bouwsector. Als
huiseigenaar kunt u tot 1 juli profiteren van een aanzienlijk belastingvoordeel als u renovatiewerkzaamheden aan uw huis laat verrichten. Het lage BTW-tarief is alleen van toepassing op
het arbeidsloon, niet op de materialen. Maar als particulier kunt u nu wel profiteren van de
goedkopere diensten van vakmensen.
Let op! Controleer of het lage BTW-tarief ook daadwerkelijk aan u wordt doorberekend.

Schenk belastingvrij aan uw kinderen

Voor een schenking van ouders aan kinderen bedraagt de normale vrijstelling 5.000 euro per
jaar (bedrag 2010), maar deze kan eenmalig worden verhoogd naar 24.000 euro (bedrag
20ì0) voor kinderen tussen 18 en 35 jaar.
Het vrijgestelde bedrag van 24.000 euro kan nog verder worden verhoogd naar 50.000 euro
(bedrag 2010) als het bedrag is geschonken ter zake van de aankoop van een eigen woning
door het kind. Dit laatste geldt ook als de schenking is bestemd voor de betaling van kosten
van een "dure" studie of opleiding ten behoeve van het kind. Met ingang van 1 januari 2011 is
de schenkingsvrijstelling van 50.000 euro ook van toepassing als het gaat om een schenking
die wordt gebruikt voor de aflossing van de eigen woningschuld van het kind of voor onderhoud en/of verbetering van de woning van het kind. In deze situaties is het raadzaam dat u de
schenking pas in 2011 doet.

Benut levensloopregeling

Als u deelneemt aan een levensloopregeling, overweeg dan om daar nog dit jaar en/of volgend
jaar optimaal gebruikvan te maken De regeling wordt namelijk afgeschaft (vermoedelijk in
2012).De afschaffing is opgenomen in het regeerakkoord van VVD en CDA.
Door gebruik te maken van de levensloopregeling krijgt u geen belastingafstel, maar wel een
aanzienlijk belastinguitstel. De inleg in de regeling is namelijk aftrekbaar van de loonbelasting; wel moet u premies werknemersverzekeringen over de inleg betalen. De uitkeringen uit
de levensloopregelingzijn weer wel belastbaar voor de loonbelasting (maar niet opnieuw voor
de werknemersverzekeringen). Bovendien hebt u recht op een korting op de loonbelasting per
jaar dat u aan de regeling meedoet.De maximale korting bedraagt voor 2010: 199 euro.
Er zijn twee grenzen waar u rekening mee moet houden:
1. U mag jaarlijks maximaal twaalf procent sparen van uw brutoloon.
2. Het totaal gespaarde bedragmag maximaal 210 procent van het bruto jaarsalaris bedragen.
Let op! De levensloopregeling geldt voor alle werknemers.

Koop in 2011 een opknapwoning

Bent u van plan een opknapwoning te kopen, deze te renoveren en weer met winst te verkopen, doe dat dan nu. Als in 2011 een woning is gekocht en deze binnen een jaar weer van de
hand wordt gedaan, hoeft alleen overdrachtsbelasting over de eventuele winst betaald te worden, niet over de gehele koopsom. Een koper hoeft zo veel minder
overdrachtsbelasting te betalen en dat is een goed
verkoopargument.

Maak gebruik van herleving
hypotheekrenteaftrek
na tijdelijke verhuur
Als u uw voormalige eigen
woning in afwachting van betere
tijden tijdelijk hebt verhuurd, en de
woning komt weer leeg te staan,
dan herleeft voor u de hypotheekrenteaftrek.Deze regelingheeft een tijdelijk
karakter voor de duur van twee jaar en
vervaltper 1 januari 2013. Maak
gebruik van deze regeling en pas uw
voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
hier eventueel op aan.
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GELD&FISCUS
Dit moet u weten over de nieuwe Werkkostenregeling

Het traditionele kerstpakket, een laptop of mobiele telefoon van de zaak, de representatievergoeding of bedrijfsfitness; het zijn wat voorbeelden van extra’s die een onderneming
fiscaalvriendelijk mag verstrekken aan het personeel.
De talrijke huidige regelingen zijn per 1 januari van dit jaar opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats is de overkoepelende werkkostenregeling geïntroduceerd, waarmee ondernemingen vanaf 1 januari 2011 kunnen en vanaf 1 januari 2014 móeten gaan werken.
Nieuwe werkkostenregeling
U krijgt een belastingvrije ruimte van 1,4 procent van uw totale loonsom, waarbinnen u uw
personeel toch bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunt bieden. Komt u boven dat
bedrag uit, dan moet u over het meerdere een eindheffing betalen van 80%.
Overgangsregeling
U mag de huidige regels nog tot 2014 blijven toepassen. Wanneer u gebruik gaat maken van
de nieuwe regeling, hoeft u dat niet kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Dit blijkt wel
uit uw administratie. U heeft dus nog even de tijd om de arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten en uw loonadministratie aan te passen.
Samen met uw salarisadviseur stelt u vast wat voor u de juiste beslissing is: de overgangsregeling of direct voor de werkkostenregeling gaan.

Stap over op BTW-kwartaalaangifte

Aìs tijdelijke crisismaatregel kunt u er als BTW-ondernemer voor kiezen om uw BTWaangifte eenmaal per kwartaal te doen in plaats van eenmaal per maand. De achterliggende
gedachte is dat ondernemers die per saldo BTW zijn verschuldigd, zo hun liquiditeitspositie
kunnen verbeteren. Bij aangifte en betaling per kwartaal in plaats van per maand, hoeven zij
de BTW immers pas later te betalen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de tijdelijke crisismaatregeel in 2010 zou vervalIen,
maar vanwege het succes wordt deze nu dus met een jaar verIengd. Overweeg of het raadzaam is om ook in 2011 gebruik te (blijven) maken van de BTW-kwartaalaangifte.
Let op! Als u per kwartaal aangifte doet, hebt u gedurende het kwartaal meer geld in kas
en bent u minder tijd kwijt aan uw administratie. Maar onderaan de streep betaalt u net zo
veel belasting als ondernemers die de aangifte per maand regelen.Verwacht u in 2011 veel
voordruk terug te kunnen vragen,dan kunt u beter per maand aangifte (blijven) doen.

Controleer VAR-verklaringen telefonisch

De Belastingdienst heeft het controleren van VAR-verklaringen een stuk eenvoudiger gemaakt. Als opdrachtgever kunt u de echtheid van deze verklaringen telefonisch checken.
Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de combinatie burgerservicenummer (BSN)- VAR klopt. Als deze niet klopt, vindt nader onderzoekplaats.
Opdrachtgevers van ZZP'ers met een VAR-verklaring kunnen hiervoor terechtbij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. Het Landelijk Coördinatiepunt VAR is te
bereiken via tel. 088-1511000 tijdens kantooruren. Doe een telefonische check als u twijfels
heeft over een VAR-verklaring.

Bespaar assurantiebelasting door uw
verzekeringsportefeuille na te lopen

MÉÉR

WAARDE

F l y n t h adviseurs en accountants BV behoort tot de tien
b e l a n grijkste aanbieders van advies- en accountantsdiensten
in Nederland. Ons brede dienstenpakket strekt zich uit
va n a ccountancy, loonadministratie, juridisch, bedrijfs- en
belastingadvies tot aan mediation. Flynth onderneemt met
ke n n i s van zaken naast en samen met de ondernemer.
F l y n t h is dè accountant voor het MKB.

I Helder in Zaken. I
Bozenhoven 76 • 3641 AH Mijdrecht • Tel. 0297 - 285 012 • www.flynth.nl

Het tarief voor de assurantiebelasting is per 1 januari 2011 verhoogd van 7,5 procent naar
9,5 procent. Deze belasting wordt geheven ter zake van verzekeringen.Bepaalde verzekeringen zijn overigens uitgezonderd van de assurantiebelasting. De verhoging geldt voor premies
met een premievervaldatum na 3l december 2010. Premies die vooruit betaald worden voor
verzekeringen die in 2011 doorlopen, hoeven niet herrekend te worden met het nieuwe tarief
van de assurantiebelasting indien deze premies in 2010 vervallen Overleg met uw assurantieadviseur of het zin heeft uw verzekeringsportefeuille aan te passen.
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Dr. Beeker

als ouder wel tegen kunnen en in
mijn praktijk krijg ik de laatste tijd
heel wat signalen dat dit niet voor
iedereen even gemakkelijk is.

Autoriteitsconflicten
Zelf heb ik eigenlijk mijn hele leven moeite gehad met autoriteit. Misschien heeft
dat te maken met mijn opvoeding, dat zou kunnen, maar een deel is genetisch
bepaald. Tijdens het doorspitten van de stamboom van de familie Beeker, gemaakt door een werkloze achterneef, kwamen we er gezamenlijk achter dat geen
enkele Beeker ooit in overheidsdienst is geweest.
Gelukkig kan ik er dus niets aan doen, dat ik me altijd vreselijk boos maak over het
optreden van sommigen die zich een autoritaire toon aanmeten meestal op basis
van een uniform of iets dergelijks.

Tijdens Oud en Nieuw stonden
we met zijn allen vuurwerk af te
steken, toen er een aantal agenten
per fiets voorbij kwamen. Tot zover
Ok zou je zeggen; meer blauw op
straat, en zo. Maar als dan één
van die agenten geen voorlicht
heeft, wil je daar toch iets over
kwijt toch? Nou, die agent kwam
wel even melden dat wij moesten
oppassen met vuurwerk, maar toen
het over zijn lampje ging gaf hij niet
thuis. Twee dagen later zie ik die
agenten fietsen door de Dorpsstraat

(en op dat stuk mag je niet fietsen),
om vervolgens andere fietsers te
bekeuren wegens het ontbreken
van een fietslicht! Kijk, daar kan
ik niet tegen en dan word ik boos.
Maar ik heb tijdens mijn schoolcarrière geleerd dat je beter je mond
kan houden. Na ontelbare keren op
de gang te zijn gezet en ook twee
maal te zijn geschorst, weet ik mijn
mond wel te houden. Maar ook mijn
vrouw Jolande is anti-autoritair
en meisjes werden op school niet
zomaar de klas uit gebonjourd,
dus Jolande houdt haar mond niet.
Vervolgens begint die agent tegen
Jolande uit te varen en kon ik er
alleen maar tussen springen.
Gelukkig liep alles met een sisser
af.

In ieder geval, ik weet hoe dat is
met autoriteit. Ieder kind in de
groei loopt op een bepaald moment
tegen dit soort situaties aan. Bo,
onze jongste, is nu 13, maar als ik
had gezegd dat ze 16 is, zouden
jullie het ook geloven.
Dus wat gebeurt er? Die kinderen
zien er niet alleen ouder uit, ze
denken ook dat ze dat zijn. Wat dat
betreft is iedere generatie weer
een stapje sneller, ik werd op mijn
16e niet te genieten en nu is dat
dus met 13.
Wat me opvalt aan de huidige
groep van 13 jarigen is dat ze ook
voor ouders weinig ontzag tonen;
sowieso zijn vaders en moeders van
vriendjes en vriendinnetjes eigenlijk
aliens en zo behandelen ze je ook.
Daar moet je dus als leerkracht en

Ongeneeslijk ziek, wie zorgt er voor mij?
De Stichting Thuis Sterven De
Ronde Venen geeft woensdag 26
januari 2011 haar jaarlijkse lezing.
Ditmaal is zij verheugd dat de bekende pastor Marinus van de Berg
de lezing zal verzorgen. Marinus
van de Berg schreef tientallen
succesvolle boeken, is een veelgevraagd spreker en is o.a .pastor van
het regionaal palliatief centrum
Cadenza. Rode draad in zijn werk:
omgaan met de dood moet je niet
wegstoppen. De dood hoort bij het
leven. Door met elkaar te praten
kan je leren op menselijke manier
om te gaan met afscheid en dood.
Het thema van deze avond zal zijn;
Ongeneeslijk ziek, wie zorgt er voor

mij?
Voor de twintig adequaat opgeleide
vrijwilligers van de Stichting, die
regelmatig mensen in de laatste
fase van hun ziek zijn begeleiden
en door hun aanwezigheid en hun
inzet de patiënt en diens familie
steun geven, is dit een aansprekend
onderwerp. Voor de anderen schept
het helderheid. De avond wordt
gehouden van 19.15 uur tot 22.00
uur (ontvangst vanaf 18.45 uur) in
de Welzijnszaal van Maria-Oord,
Herenweg 69 te Vinkeveen. Vooraf
aanmelden via stichting@thuis
sterven.info of via 06-51451130
wordt op prijs gesteld, maar mag
voor u zeker geen belemmering

vormen deze succesvolle spreker en
schrijver te ontmoeten.

verrekkingen, verstuikingen, botbreuken, verwondingen (schaaf- en
snijwonden, steek- en prikwonden,
insectenbeten), verbrandingen, koorts
en griep, verkoudheid en hoest,
maag- en darmstoornissen, oorpijn

syllabus. Aan het einde van de cursus
kunt u besluiten of u een basisset met
37 homeopathische middelen (35
euro) wilt aanschaffen. De kosten
hiervan zijn niet bij de cursusprijs
inbegrepen.

De cursus wordt gegeven in de praktijk Homeopathie Abcoude op het Dr.
van Doornplein 51 in Abcoude, op de
woensdagavond van 19.30 tot 21.00
uur (1e cursus van van 9 februari t/m
9 maart (23 februari geen les)) óf op
de woensdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur (1e cursus van 23 maart
t/m 13 april). Hierna zal er zo mogelijk iedere maand een cursus starten.

Voor inschrijven of informatie kunt u
naar de website www.homeopathieamsterdam-abcoude.nl of even bellen
op 06-52518403.
De cursus wordt gegeven door Netje
Reezigt, Klassiek Homeopaat, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Klassiek Homeopaten. Zij werkt
als erkend homeopaat bij het Geboortecentrum Amsterdam en in haar
eigen praktijk in Abcoude.

De cursus kost 65 euro, inclusief
koffie of thee en een uitgebreide

Jaco Beeker

www.drbeeker.nl

Zuwe Zorg biedt hulp bij het opvoeden

Bij een blauwe plek, hoesten, een vinger tussen de deur, een verstuikte enkel, een insectenbeet is niet altijd
direct een dokter nodig en vaak gaat het vanzelf over, maar altijd probeer je de klachten te verlichten, bij
je kind of bij jezelf. In Abcoude kunt u een basiscursus van vier lessen volgen, waarin u leert hoe u snel en
zachtzinnig homeopathische hulp kunt bieden bij ongelukjes en eenvoudige acute ziektes.
De cursus is niet bedoeld om een eventueel noodzakelijke behandeling door een huisarts of klassiek homeopaat te vervangen.

In de cursus worden achtergrond en
basisprincipes van de homeopathische
geneeswijze uitgebreid uitgelegd.
Vervolgens worden verschillende
klachten besproken en aangegeven
hoe u met homeopathische middelen
verlichting kunt bieden.
Klachten die behandeld worden zijn
kneuzingen door vallen of stoten,

Laten we het klein houden. Als er
nou eens een scheidsrechter zou
zijn die regelmatig de grenzen
trekt en de communicatie tussen
de kibbelende gezinsleden in goede
banen leidt, dan is er toch al veel
opgelost? Sinds kort hebben we
Annemiek in dienst; Annemiek is
maatschappelijk werkster en is
opgeleid om in dit soort conflicten
te bemiddelen. Voordelen: het blijft
binnen de praktijk, het wordt niet
gestigmatiseerd en het is laagdrempelig. Het is bovendien niet aan een
budget gebonden en je kunt zo vaak
afspreken als nodig. Volgens mij is
dat de oplossing, want zowel ouders
als kinderen moeten nog veel jaren
samen door toch?

info@drbeeker.nl

Cursus Homeopathische Eerste Hulp bij Kinderen

Klassieke homeopathie zet het
lichaam aan tot zelfgenezing. Er
is geen standaard homeopathisch
middel tegen een bepaalde klacht.
Met homeopathie wordt niet alleen
de klacht behandeld, maar wordt
bij de behandeling gekeken naar de
gehele (zieke) mens. Dit vraagt om
een andere manier van kijken en
benaderen.

In korte tijd heb ik te maken gekregen met vier kinderen, waarbij
zowel de school als de ouders
eigenlijk niet weten wat te doen.
In bijna alle gevallen gaat het
over kinderen waarvan de ouders
werken. De kids zijn daardoor al
zelfstandiger geworden, want ze
moesten al op jonge leeftijd voor
zichzelf zorgen. En nu het zover is
gekomen dat de puberteit gaat spelen, willen die kinderen nog meer
zelfstandigheid. Ze willen
’s avonds het dorp in en lekker ‘chillen’ met de vriendjes. En ze willen
in het weekend naar de disco en ga
zo maar door. Eigenlijk de zaken
die wij op ons 16e wilden. Het
probleem is dat de ouders aan de
ene kant wel willen toegeven –ze
waarderen het ook wel dat die kids
zo zelfstandig en sociaal zijn– maar
aan de andere kant willen ze wel
afspraken maken; hoe laat thuis en
is het huiswerk wel af en dat soort
dingen.
Met Bo zijn dit soort afspraken
goed te maken, wij begrijpen heus
wel dat ze na school nog wil ‘chillen’ en zijn al blij dat ze ons per
SMS laat weten hoe laat ze thuis
is. Maar in veel gezinnen lukt het
maken van deze afspraken niet
zo goed, er ontstaan ruzies en de
posities verharden zich. Uiteindelijk
ontstaan er loopgraven en de situatie escaleert. Van de kids bij mij
op de praktijk zijn er twee uit huis
gegaan naar een opvanghuis. Dat is
toch zonde?

Ik herken dit soort autoriteitsconflicten maar al te goed, en zoekende naar een oplossing denk ik dat
de oplossing in communicatie ligt.
Wat mij opvalt is dat opeens heel
veel mensen zich met zo’n kind bemoeien. De school heeft natuurlijk
de leerkracht, de laagcoördinator
en de jeugdzorgcoördinator. Die
schakelen dan de ambtenaar van
jeugdzorg in en als het tegenzit
volgt een uithuisplaatsing, waarbij
zich nog meer hulpverleners met
dat kind bemoeien. De essentie
van het conflict: de communicatie
tussen ouder en kind wordt volledig
naar de achtergrond verdreven,
eigenlijk wordt het kind beschouwd
als ziek en dat heeft tot gevolg dat
de behandeling zich helemaal op
dat ‘zieke’ kind richt. Soms wordt er
meer kwaad gedaan dan goed.

Opvoeden van kinderen is leuk,
maar kan soms ook behoorlijk lastig
zijn. De cursus Opvoeden & zo van
Zuwe Zorg kan helpen om (samen
met andere ouders) oplossingen
voor vragen te vinden. Door het
uitwisselen van ervaringen zullen ouders merken dat zij niet de
enige ouder zijn met vragen over
de opvoeding. Ook voor ouders die
(nog) geen problemen ondervinden
met hun kind(eren), kan het prettig
zijn om zich in het ouderschap te
verdiepen. Deze cursus gaat over
kinderen van 4 t/m 12 jaar. De
cursus start op woensdag 2 maart
a.s. in Mijdrecht.
Uitgangspunt van de cursus is dat
kinderen gedrag aanleren en dat
dus ook weer kunnen áfleren. De
cursus laat ouders zien hoe ze
positief gedrag kunnen stimuleren en vervelend gedrag kunnen
verminderen. Videobeelden brengen

de leerstof duidelijk in beeld. Ook
oefenen ze de nieuwe vaardigheden
met andere ouders en krijgen ze
opdrachten om thuis mee aan de
slag te gaan.
De cursus start op woensdag 2
maart in Mijdrecht, Hoofdweg 1,
van 20.00 tot 22.00 uur en bestaat
uit vijf bijeenkomsten. De kosten
bedragen 60 euro per persoon.
Sommige zorgverzekeraars
vergoeden (een gedeelte van) het
cursusbedrag; dit staat vermeld in
de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op
www.zuwezorg.nl/cursussen.
Aanmelden kan via de website of
via de Zuwe Informatielijn, tel
0900 – 235 98 93 (€ 0,10 per minuut, bereikbaar op werkdagen van
8.30 tot 17.00) of e-mail: informatie@zuwezorg.nl.

Totale leegverkoop bij Dubbel & Dwars Abcoude
De laatste 2 weken van januari heeft Dubbel & Dwars te Abcoude
een grote opruiming! Eigenaresse Ilonka heeft diverse stuntaanbiedingen, voornamelijk in de kinderkleding, hoge kortingen tot
-70%, alles moet weg. Daar de kinderwinkel per 1 februari verkocht
zal worden zal Dubbel en Dwars op zondag 30 januari een speciale
DUMP-dag organiseren, waarbij de laatste stuks voor de laagste
prijzen verkocht zullen worden.
Na 1 Februari zal Dubbel en Dwars Fashion verder gaan met Dames
en Heren kleding, de voorjaarscollectie is binnen!
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DE KIA SOUL: RIJ JE EIGEN STIJL
STANDAARD MET 7 JAAR GARANTIE
Kia Soul X-tra vanaf € 19.195,-

Nu tijdelijk voor

€ 15.695,-!

DIRECT UIT
VOORRAAD!
LEVERBAAR

3.500

EURO
VOOR
DE
EL

Lease v.a. € 375,-/mnd.

TEST 2009

De extra’s op een X-tra:
• Airconditioning
• Getint glas
• Lederen stuurwiel
• Radio/CD/MP3-speler met en stuurwielbediening
• Deurgrepen en spiegels in carrosseriekleur
• Dakrails
• 16” Lichtmetalen velgen

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,6/100 km (1l op 21,7 km) tot 7,9l/100 km (1l op 12,6 km).
Gemiddelde CO2 -uitstoot van 137 g/km tot 155 g/km.

Oosteinderweg 110 Aalsmeer
Tel. 0297 - 32 99 11
Klokkenbergweg 15 Amsterdam Tel. 020 - 56 50 380
Korting enkel geldig op voorraadmodellen. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaar maken, leges en
metallic lak. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.

• Soul Glow bekleding en opbergvakken
achterzijde voorstoelen
• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
• Mistlampen vóór
• 6 airbags
• ABS
• EBD
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Jacco Keyzer, eindredacteur 'Boer zoekt vrouw'

‘Die boeren zijn wel heel moedig’
Het vijfde seizoen van de programmareeks ‘Boer zoekt Vrouw’ is in volle gang. Wekelijks kijken miljoenen
mensen naar deze uitermate populaire serie. Eindredacteur van dit succesvolle programma is Mijdrechter
Jacco Keyzer. Heeft hij een verklaring voor dit enorme succes?
door piet van buul foto patrick hesse

“Het succes van deze serie is gebaseerd op een aantal elementen,”
stelt Jacco. “Er is al een tijdje een
toenemende hang naar nostalgie.
Deze serie roept voor veel mensen
het gevoel van vroeger op. Men heeft
soms een beeld van het boerenleven,
dat overigens meestal al lang niet
meer klopt met de realiteit. Een paar
jaar geleden hadden we een boer
die in de keuken grote gehaktballen
stond te draaien. Die gingen in een
grote emaillen juspan en die pan
kwam op tafel. Vervolgens met z’n
allen om de tafel en met een vork
werd rechtstreeks uit de pan gegeten.
Dat beeld leeft nog bij veel mensen:
het authentieke boerenleven spreekt
veel mensen aan. Dan gaat het
verder uiteraard om de boeren zelf.
Gewone mensen met wie men zich
heel gemakkelijk kan identificeren.
En uit de reacties merk je ook, dat de
kijker intensief mee leeft. Men heeft
voorkeuren voor bepaalde boeren,
men maakt zelf al snel een keuze
welke vrouw voor welke boer het
meest geschikt zou zijn. Het is dus
een programma waarbij je betrokken raakt en waar je aan mee doet.
En het gaat over de liefde. Niet over
moeilijke, lastige onderwerpen, maar
over het mooiste aspect van het leven,
waar iedereen over mee kan praten.
Dat maakt het heel toegankelijk voor
iedereen. Wat ik ook belangrijk vind
is het feit dat we heel integer met de
deelnemers omspringen. Want die
boeren zijn wel heel moedig om zich
voor een miljoenen publiek zo open
te stellen en al die mensen deelgenoot te maken van hun gevoelens.
Dat moet je niet onderschatten.”
De belangstelling is groot
Jacco is vanaf de tweede serie bij het
programma betrokken. De belangstelling onder de boeren om mee te
doen is onverminderd groot. “Dit jaar
hadden we ongeveer driehonderd

aanmeldingen. Daar moeten we
uiteindelijk tien kandidaten uit zien
te vissen. Daarbij spelen een aantal
criteria. Op de eerste plaats is dat
de boer of boerin zelf. Hoe komt zo
iemand over op TV? Het hoeven niet
allemaal filmsterren te zijn of vlotte
praters. Dat hebben we vorig jaar
wel gezien met Wietse, waar je elk
woord uit moest trekken. Dan zoeken
we verder naar een verdeling over
de verschillende leeftijdscategorieën,
naar een goede spreiding over het
hele land en we proberen ook zoveel
mogelijk diversiteit te zoeken in wat
de boeren doen. De meeste aanmeldingen krijgen we van melkveehouders. Maar we willen ook akkerbouwers, fruittelers, geitenboeren,
paardenfokkers, bloemenkwekers en
dergelijke selecteren. Uit de driehonderd aanmeldingen hebben we er op
die manier zestig uitgeselecteerd. Die
hebben we allemaal bezocht en daar
blijven dan uiteindelijk de tien boeren
van over, die aan het programma mee
gaan doen.”
Voor het publiek begint de serie met
de uitzending waarin elk van die tien
boeren een oproep plaatst. Dan is het
een tijdje stil, want dan krijgen geïnteresseerde kandidaten de tijd om te
reageren. Wanneer de inzendtermijn
sluit wordt gekeken hoeveel reacties
er per boer zijn binnengekomen. De
vijf boeren met de meeste post gaan
door in het programma. Jacco: “De
vijf die in eerste instantie afvallen worden vanuit de KRO nog wel
begeleid en zij duiken straks aan het
einde bij de reünieuitzending nog
een keer op om te
vertellen
hoe het hen vergaan
is.” Over het verloop
en de uitkomst van de
lopende reeks wil
Jacco uiteraard niks
kwijt.

“We willen graag dat het
tot het laatst toe boeiend blijft.
Veel mensen reageren op de ontwikkelingen met berichtjes op Twitter
en Facebook. En de KRO heeft een
speciale Boer zoekt Vrouw site met
een forum waarop men zijn reacties
kwijt kan. Op die manier wordt het
ook echt interactieve televisie.”
Passie voor muziek
De geboren Brabander Jacco Keyzer
is min of meer toevallig in het
televisiewereldje terecht gekomen.
“Ik heb in Utrecht muziekwetenschap gestudeerd. In de muziek lag
en ligt nog steeds mijn hart. Nadat ik
afgestudeerd was, hoorde ik dat ze
bij de NCRV een muziekredacteur
zochten. Nou heb ik wel wat met
religieuze muziek. Ik deed al wat
met kerkmuziek en ben dirigent van
enkele koren geweest. De NCRV
maakte toen muziekprogramma’s als
‘C-majeur,’ orkestregistraties aaneen
gepraat door Gregor Bak. Maar toen
ik er kwam, waren die programma’s
eigenlijk al op zijn retour. Na drie
jaar NCRV ben ik in dienst getreden
bij John de Mol. Dat was een geweldige overgang. Ik werd redacteur
bij programma’s

Jacco Keyzer: "Het gaat over de liefde. Niet over moeilijke, lastige onderwerpen,
maar over het mooiste aspect van het leven, waar iedereen over mee kan praten."
als De Bus en Starmaker. Je krijgt bij
De Mol wel de ruimte om jezelf te
ontwikkelen. Het was hard werken,
maar ik heb er heel veel geleerd. In
deze wereld is het niet ongebruikelijk
dat je steeds met tijdelijke contracten
werkt. Na zo’n jaar of drie besloot
ik dan ook om als freelancer door te
gaan. Van daaruit heb ik bij diverse
productiemaatschappijen gewerkt,
waaronder ook Endemol. Totdat ik
terecht kwam bij Blue Circle, het op
één na grootste productiebedrijf in
deze sector. Een heel sociaal bedrijf
met een prima personeelsbeleid.
Daar kon ik een vaste aanstelling
krijgen en dat heb ik gedaan. Blue
Circle is het bedrijf dat ook ‘Boer
zoekt Vrouw’ produceert. Zo ben ik
daar als redacteur terecht gekomen
en dat bevalt me prima.
Intussen blijft muziek toch wel mijn
grote passie. Ik heb tal van koren
gedirigeerd
waaronder het
jongerenkoor van

Besteed uw belastingaangifte uit en verdien geld
U heeft waarschijnlijk de blauwe
envelop weer in de brievenbus zien
liggen. En net zoals heel veel andere mensen ziet u er tegenop om
de aangifte in te vullen. Iedereen
om u heen zegt dat het weinig tijd
kost en zo is gedaan, maar is dat
ook waar? Als u uw aangifte goed
wilt invullen, kost dit meer tijd dan
een half uurtje. U moet alles goed
uitzoeken, nakijken welke regels er
zijn verandert of verdwenen. Soms
zijn er nieuwe regels bijgekomen,
waardoor u toch weer aftrekposten
kunt krijgen. Het indienen van een
onjuiste aangifte kan u veel geld

kosten en soms zelfs problemen
met de belastingdienst opleveren!
Dit laat u toch niet gebeuren?
A2 Adviseurs helpt u bij het indienen van uw aangifte. U maakt een
afspraak met ons kantoor en een
van onze medewerkers komt bij u
thuis langs om de aangifte voor u in
te vullen. Natuurlijk kunt u ook zelf
op ons kantoor langskomen met uw
gegevens. Op kantoor maken wij
de aangifte helemaal klaar en wij
sturen een uitdraai van de aangifte
naar uw huisadres toe. Nadat u
de aangifte nog een keer goed
heeft doorgenomen, en uw vragen

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen

heeft gesteld, wordt uw aangifte
elektronisch verstuurd naar de
belastingdienst. Alle aanslagen
worden door ons gecontroleerd
op juistheid. Indien de aanslag
niet juist is, wordt er meteen een
bezwaarschrift opgesteld.
Kortom een volledige dienstverlening, voor een schappelijke prijs.
A2 Adviseurs B.V.
uw aanspreekpunt voor alle
belastingzaken.
Tel: (0294) 281 410
Bovenkamp 7
1391 LA Abcoude

de katholieke kerk in Mijdrecht, waar
ik dertien jaar de muzikale leiding
heb gehad. Ik ben nu nog steeds dirigent van het symfonieorkest ‘Leiden
Sinfonietta’. Bij het jongerenkoor
in Mijdrecht heb ik overigens mijn
vrouw Karin van Dierendonck leren
kennen. Zoals ik een passie voor muziek heb, ligt Karins hart bij de bloemen. We hebben hier vorig jaar een
oud pand van een kweker gekocht,
dat we samen vrijwel eigenhandig
hebben opgeknapt. Hier maakt Karin
haar bloemstukken en ze geeft er
haar workshops. Van eind oktober tot
tegen de kerst was het hier voortdurend volle bak met mensen die een
kerstworkshop kwamen volgen. En
ik loop dan rond om mensen van een
kopje koffie of thee met een koekje
te voorzien. Dat is weer eens wat
anders dan een tv programma maken
voor een miljoenenpubliek.”

Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
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Live muziek bij
Hoefstampers voor
het goede doel

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

Maurice Hermans over musical TOON

‘Mensen lachen zich te barsten
en pinken een traantje weg’
In 1994 (en 1989) heb ik Toon Hermans zelf mogen interviewen en
vroeg hem: Hoe noemt u zichzelf? Clown, cabaretier, liedjesschrijver?
‘Ouwehoer zeggen ze in Limburg, dat is eigenlijk het beste woord. Iemand die een beetje ‘flauwekult’, die lacht met het leven. Beetje grappenmaker. Die niet te diep gaat spitten en zich niks voorstelt, zich niet
belangrijk vindt. Kunstenaar vind ik allemaal van die grote woorden,
iedereen is kunstenaar tegenwoordig. Ik vind het hartstikke leuk dat ik
dit mág en kán doen. Ik heb de grootste lol.’
Nederlands grootste cabaretier Toon Hermans overleed op 22 april
2000. Op dit moment is in de theaters een prachtige musical over zijn
leven en liedjes te zien. Ereloge sprak met zijn zoon Maurice Hermans.
Tweeënhalf jaar geleden heb je producent Albert Verlinde benaderd met het idee.
“Dat klopt. Een van mijn ideeën voor evenementen in het TOON-jaar
2010 was een musical. Het was in het begin niet duidelijk dat Alex
Klaasen de hoofdrol zou krijgen. Hij leek helemaal niet op Toon, maar
dat blijkt nu ook het succes van de voorstelling. Toon is Alex, Alex is
Toon. Tijdens de première had ik het gevoel dat Toon op zijn schouders
zat en hem influisterde hoe hij het moest doen.”

V.I.O.S. in concert 2011
Ook dit jaar zal de Mijdrechtse Muziekvereniging V.I.O.S. haar traditionele concerten organiseren. Op zaterdagavond 5 en zondagmiddag 6
februari zal het sfeervolle Partycentrum De Meijert worden gevuld met
populaire muziek en wervelende shows.
Tijdens de concerten presenteren
alle afdelingen van de vereniging
zich: van de ervaren muzikanten
en majorettes tot de allerjongsten.
Voor de pauze ligt het accent op
de jeugd, met het opleidingsorkest,
de jeugdslagwerkgroep, de leerling
majorettes en ruim 35 MusicKidz.
Na de pauze, waarin een grote
verloting wordt gehouden, volgt het
showblok van de Show- & Marchingband, met o.a. musicalstukken en discomuziek, ondersteund
door shows van de majorettes en
minirettes. Op zaterdagavond is er
na afloop van het concert nog een
gezellige afterparty met muziek
van V.I.O.S. eigen dweilorkest
DORST.
Het concert begint op zaterdagavond om 20:00 uur en op zondag-

middag om 14:00 uur. Een half uur
voor aanvang gaat de zaal open.
De entreeprijs bedraagt 5 euro
per persoon. Op zondagmiddag is
de toegang voor kinderen tot 12
jaar gratis, mits onder begeleiding
van een volwassene. Kaartjes zijn
aan de zaal te koop, maar de kans
is groot dat de voorstellingen dan
zijn uitverkocht. Wie zeker wil zijn
van een plaats, koopt kaartjes bij
een van de voorverkoopadressen:
Primera De Jong (De Lindeboom,
Mijdrecht) en bij de familie Van der
Linden, Snippenlaan 31, Vinkeveen
(tussen 16:00 en 20:00 uur). De
voorverkoop start op zaterdag 22
januari.
Voor informatie over V.I.O.S. en
dweilorkest DORST kunt u terecht
op
www.vios-midreth.nl en www.

dweilorkest-dorst.nl.

Wanneer zag je eerste delen van de voorstelling?
“In Theater De Engelenbak in Amsterdam. Wij zaten op het toneel.
Een meter voor ons speelde zich de doorloop af, alleen nog met piano.
Dat was heel indringend. Dan laat je wel even een traantje en lacht je
wel even, maar op een andere manier dan in de zaal.”
Niet alleen de generatie die Toon zelf in het theater heeft gezien,
maar ook veel jongeren komen naar de voorstelling. Vind je dat
mooi?
“Dat is fantastisch. Doordat Alex een jong publiek achter zich heeft,
is er een overbrugging ontstaan. Deze jonge mensen komen naar Alex
Klaasen kijken en niet naar Toon Hermans. Dat wekt interesse, zij gaan
nu ook de liedjes en het werk van Toon herkennen en misschien ook
wel bewonderen. Mensen lachen zich te barsten en pinken een traantje
weg. Dat is ook de kracht van de voorstelling. Het publiek vindt het
mooi. De enige doelstelling die Toon had, was van acht tot elf de mensen te laten lachen.”

El Fish & the Coversolution in Vinkeveen

Carnavalsvereniging de Hoefstampers bestaat deze maand 33 jaar en
dat willen ze groots vieren. Morgenavond, zaterdagavond 22 januari,
staan er diverse live-optredens gepland in De Springbok in De Hoef. De
avond begint om 21.00 uur en er zijn
maar liefst 6 verschillende optredens
te verwachten.
Hoofdact van de avond is de band
Brixx. Naast Brixx is er ook nog "de
Nieuwe Band" uit de Ronde Venen,
zal blaaskapel Dorst uit De Ronde
Venen optreden en zijn er bovendien
nog optredens van Buiske Boone uit
De Hoef, Harry Bakker en Jacques
Valentijn, de zanger van de voormalige Jolly Jokers uit Mijdrecht.
Deze schrijver van het clublied van
de Hoefstampers mag natuurlijk niet
ontbreken op deze avond.
Verder zijn voor deze avond alle oud
leden uitgenodigd en komen er ook
nog diverse carnavalsverenigingen op
bezoek, waaronder de Huts Geklutste
Kliek uit Mijdrecht en de Turftrappers uit Kortenhoef. Het beloofd een
gezellige boel te worden in De Hoef.
Kaarten zijn nog beperkt beschikbaar
aan de zaal voor 10 euro.
Het goede doel van deze avond is het
Johannes Hospitium uit Wilnis. Alle
opbrengsten van deze avond, zowel de
entree als de verdiensten op de consumpties, gaan naar het Hospitium,
dat met het geld graag wat extra's
wil doen voor de vrijwilligers.
Het Johannes Hospitium De Ronde
Venen is een kleinschalig huis, bestemd voor iedereen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naar overtuiging, levensbeschouwing of manier
van leven. Het huis is gebaseerd op
christelijke principes. In het Hospitium ligt de nadruk op het leven en op
het op een zorgvuldige manier kunnen afronden van het leven; zonder
actief levensbeëindigend handelen
(euthanasie, zoals beschreven in de
Nederlandse wet). Zeer belangrijk in
het Hospitium zijn de vrijwilligers, die
graag willen werken in een team van
professionals: verpleegkundigen (7
x 24 aanwezig) de arts, coördinator
vrijwilligers, administratieve medewerkers en de directie. Vrijwilliger
zijn betekent tijd en aandacht hebben
voor de bewoners, mensen met een
ernstige ziekte, aan wie zij leven
toevoegen aan de dagen. Specifieke
ervaring, bijvoorbeeld de zorg is niet
nodig. Levenservaring, rust, aanvoelen wat nodig is, flexibliteit, aanpassingsvermogen zijn waarden die wél
van belang zijn. Meer info:

www.johanneshospitium.nl.
In een interview zei je: ‘Toon lacht zich te barsten’
“Absoluut. Maar het had voor hem niet gehoeven. Het zou voor hem te
veel en te bombastisch zijn geweest.”
De musical over Toon Hermans is op 2 en 3 februari te zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.toondemusical.nl
foto: roy beusker

El Fish & the Coversolution is een
coverband die elk evenement van
passende en dansbare muziek kan
voorzien. Met een breed repertoire,
niet alleen Engels- maar ook Nederlandstalig: van Meat Loaf tot André
Hazes, van Anouk en De Dijk tot Elvis
Presley. Alles wordt live gespeeld,
zonder hulp van digitale middelen. De

leden van El Fish zijn allen ervaren
en gedreven muzikanten, die binnen
verschillende formaties jarenlange
ervaring hebben opgedaan op diverse
podia in Nederland en in het buitenland. Hun muzikale bagage is heel
breed.
Centraal staan de zanger, die met zijn
Elvis-act ooit deelnam aan de sound-

mixshow en de jonge veelbelovende
zangeres, die even makkelijk Anouk
‘doet’ als Tante Leen.
In De Ronde Venen is the Coversolution geen onbekende. Al bij diverse
besloten feesten heeft de band
opgetreden. Daarnaast komen zowel
de bassist als de toetsenist uit deze
gemeente. Op 30 januari is de eerste
openbare gelegenheid de band live te
zien en te horen in De Ronde Venen.
Dit optreden vindt plaats in café de
Twee Heertjes aan de Herenweg 55
te Vinkeveen. De aanvang van het
optreden is 18.00 uur, de entrée is
gratis. Voor meer informatie:

www.coversolution.nl.
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Jumbo Vinkeveen op 2 februari open
Inwoners uit Vinkeveen en omgeving kunnen vanaf woensdag 2 februari boodschappen doen bij een Jumbo supermarkt. Op die dag vindt de
feestelijke opening plaats van de nieuwe Jumbo winkel aan de Plevierenlaan 7. De nieuwe winkel in Vinkeveen krijgt een vloeroppervlakte
van ruim duizend vierkante meter, zodat de unieke Jumbo formule
goed tot haar recht komt. Paradepaardje is het versplein, waar de klant
terecht kan voor dagverse vleeswaren.
Vanaf 9.00 uur ‘s ochtends heten algemeen directeur Frits van Eerd en
de Vinkeveense ondernemers Bas
Bobeldijk en Vincent Schuijt samen
met het team de klanten hartelijk
welkom in de nieuwe winkel. Ter
gelegenheid van deze feestelijke
opening ontvangen de eerste 300
klanten een gratis bos bloemen. Ook
krijgen klanten die voor meer dan
25 euro boodschappen doen, gratis
een vers appeltaartje mee. Deze
actie duurt tot en met zaterdag 5
februari.
Geweldige kans
Algemeen directeur Frits van Eerd
is bijzonder blij met de nieuwe
Jumbo in Vinkeveen. “Deze winkel
biedt een geweldige kans om nog
meer mensen kennis te laten maken
met onze formule. We hebben er
alle vertrouwen in dat de klanten
van deze nieuwe winkel zullen merken hoe fijn het is boodschappen te
doen bij Jumbo.”
7 Dagelijkse Zekerheden
Ondernemers Bas Bobeldijk en Vincent Schuijt staan de komende tijd,
samen met het complete team van
120 medewerkers, klaar om klanten
duidelijk te maken waarin Jumbo
zich onderscheidt. Dat gebeurt op

basis van de 7 Dagelijkse Zekerheden. “Zo zorgen wij voor een
snelle doorstroming bij de kassa.
Als we dat niet waarmaken, krijgt
de vierde wachtende in de rij de
boodschappen gratis mee naar huis.
Bovendien garandeert Jumbo op
al haar producten de laagste prijs.
Vindt de klant bij een andere supermarkt in De Ronde Venen, waar
Vinkeveen onder valt, hetzelfde
product voor een lagere prijs, dan
krijgt hij of zij het artikel gratis. En
natuurlijk passen we daarna de prijs
aan, want Jumbo wil de allergoedkoopste in het eigen marktgebied
zijn’’, aldus Schuijt.
De medewerkers van de nieuwe
winkel volgen allen een training
in de 7 Dagelijkse Zekerheden.
Dit zijn de beloftes waarmee de
supermarktketen de unieke formule
van de laagste prijs, het grootste
assortiment en de beste service garandeert. Zo is het team helemaal
klaar om deze nieuwe uitdaging
samen aan te gaan. Het filiaal zal
zich ook onder de Jumbo formule
nog steeds sterk maken voor zijn
lokale omgeving door –naast de
“Jumbo Avondvierdaagse”– ook de
plaatselijke voet- en korfbalverenigingen te blijven sponsoren.

Goede voornemens en Counselling
Een nieuw jaar, een nieuwe start! Vrijwel iedereen wil het nieuwe jaar hoopvol in gaan. Het nemen van goede voornemens hoort daar bij. Dit gebeurt met veel enthousiasme en motivatie. Helaas is er na een aantal weken meestal
weinig terug te vinden van het resultaat. Hoe komt het toch dat zoveel goede voornemens in rook op gaan?
Aan goede voornemens ligt een
probleem ten grondslag en een wil
tot veranderen. Nu is veranderen
niet iets dat je zomaar even doet.
Het is een intensief proces. Een
voorwaarde om te veranderen is
dat je het echt wilt. Voor het nemen
van goede voornemens is de eerste
stap tot veranderen gezet: je wilt
stoppen met roken, je wilt afvallen,
je wilt lief zijn voor je omgeving, je
wilt onthaasten, je wilt je niet meer
zo druk maken of je wilt meer gaan
genieten van het leven. Je hebt misschien ook wel nagedacht over hoe
je het goede voornemen voor elkaar
kunt krijgen, maar hier houdt
het voorwerk tot veranderen dan
meestal op. Je hebt waarschijnlijk
niet nagedacht over hoe het komt
dat je altijd zo tobt, dat je altijd tijd
tekort komt en dat je niet volop van
het leven kunt genieten, terwijl alle
ingrediënten hiervoor aanwezig
zijn. Je hebt geen inzicht proberen
te krijgen in je probleemsituatie
(dit is de eerste fase van counselling: probleem verkennen). Je hebt
je wel een doel gesteld: het goede
voornemen, maar is dit doel wel
specifiek, meetbaar, reëel (tweede
fase van een counselling proces:
stellen van concrete doelen). En
ook heb je geen duidelijk actieplan
bedacht, dat nodig is om je doel te
bereiken (derde fase van Counsel-

ling: opstellen van een
actieplan).
Kortom:
het goede
voornemen
is bijna een
onmogelijke
opdracht aan
jezelf.
Nu is het natuurlijk niet
zo dat aan
alle goede
voornemens
een groot
probleem ten
grondslag
ligt, maar
het hebben
van goede
voornemens
kan wel
vergeleken
worden
met het willen veranderen van een
probleemsituatie. Veranderen is
moeilijk, is eng, roept weerstand op.
Veranderen kan ook een uitdaging
zijn en uiteindelijk een verrijking
voor jezelf. Wil je deze uitdaging
aangaan? Boudewine Scheepmaker,
van CounsellingShip kan je begeleiden in het proces naar verandering.
Neem contact op voor een gratis,

vrijblijvend eerste gesprek via
telefoonnummer: 06 52590984, of
mail naar: b.scheepmaker@counsellingship.nl. De gesprekken vinden
plaats in de landelijk gelegen woonark vlak buiten het dorp Abcoude.
Wil je meer informatie over
CounsellingShip?
Kijk dan op www.counsellingship.nl.

Inschrijfdata
nieuwe leerlingen
op 2, 3 en 4 maart 2011

f Atheneum
f Havo
f Vmbo-t

OPEN AVONDEN
Vinkeveen, maandag 24 januari 2011
Mijdrecht, donderdag 27 januari 2011
Van 19.00 tot 21.30 uur

www.veenlandencollege.nl
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‘Derde Prinsendweilbal’ scoort voor Hockey G-team HVM!

DE GROENE VENEN

Vele bezoekers, orkesten en carnavalsverenigingen genoten afgelopen zaterdag van 11 verschillende optredens van diverse dweilorkesten tijdens het Prinsendweilbal. Meezingers, hedendaagse pop nummers, klassiekers en natuurlijk lekkere carnavalsmuziek passeerden de revue in gebouw “Immitsj”.
Gastheren waren dweilorkest ‘Dorst’
en carnavalsvereniging ‘de Huts
Geklutste Kliek’, respectievelijk
van muziekvereniging V.I.O.S. en
jongerenvereniging AJOC. Met hun
goede doelen festival proberen zij
jaarlijks een bijdrage te leveren aan
de Mijdrechtse gemeenschap.
Om acht uur verrichtte Prins kobus
de 1e de
opening. Daarna
ging het
muziekfeest
los.
De muziekstijlen waren divers,
met recht

was Heavy Hoempa één van de
toppers van de avond. Wat een
klasse apart. Ruwe bolsters blanke
pit gaat voor hen zeker op.
Alsjeblieft, dankjewel is hier op
zijn plaats. De Boeresoulstampers
waren weer letterlijk en figuurlijk
beresterk, wat een sound. De Flierefluiters met hun kleine maar oh zo
muzikale bezetting oogsten veel lof
van het publiek, een leuke vrolijke
groep. Haagsche Bluf is de
laatste jaren doorgedrongen tot de dweiltop, een
fijne club om naar te luisteren en te kijken.
T is Keun is met
hun nieuwe stijl
duidelijk weer
op de goede
weg, lekkere
Nederlandse
meezingers en
muzikaal erg
netjes. En
dan natuurlijk
DORST, ook zij
zijn weer terug
op de oude weg
met echte dweilmuziek.
Na de eerste
serie optredens
werd de leiding
van het G hockey team naar
voren geroepen
om een uiteen-

zetting te geven over wat het G hockey betekend voor de Mijdrechtse
samenleving en wat er met het geld
gedaan gaat worden dat met het
Prinsendweilbal wordt opgehaald.
Dat het festival goed aanslaat bij het
publiek blijkt wel aan de volle zaal.
Rond middernacht werd het bedrag
bekend gemaakt wat het Prinsendweilbal heeft opgebracht: 2235,70
euro!
Dankzij de inzet van velen, financiële en materiële ondersteuning van
een groot aantal sponsoren kunnen
de Huts Geklutste Kliek, DORST ,
AJOC en VIOS terugkijken op een
zeer geslaagd feest met een prachtig
resultaat.

Zet zaterdag 21 januari 2012 alvastin de agenda voor het vierde
Prinsendweilbal en zorg dat je erbij bent.
Voor meer informatie en de fotos www.prinsendweilbal.nl
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Voormalige Drie Turven in s'Anders jasje gestoken

Sander Hogendoorn en crew verwelkomen gasten in
totaal vernieuwd restaurant
Na vijf maanden in oude stijl te hebben gedraaid, gevolgd door wekenlang metselen, boren, zagen en schilderen, is Sander Hogendoorn nu
(bijna) een tevreden mens. Onder de naam s'Anders Eten en Drinken
gaat de horecaman samen met zijn crew aan de slag. De muren van de
voormalige Drie Turven zijn blijven staan. Het interieur, de aankleding
van het terras en de keuken zijn ingrijpend veranderd. De gezellige bar
nodigt uit tot het drinken van een glaasje. Als eenmaal het publiek de
nieuwe werkwijze van het restaurant gaat waarderen en het nieuwe
concept aanslaat, is Sander pas echt tevreden. Daar hoeft hij zich geen
zorgen over te maken, na alle inspanningen die zijn gedaan om Vinkeveen te verrijken met een nieuw horecapareltje aan de Herenweg 120
in Vinkeveen.
De voormalig eigenaar van Boven
Water was toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond hij in de overname
van de Drie Turven, vorig jaar. Was
Boven Water onder leiding van
Sander al uitgegroeid tot een plek
waar menig culinair liefhebber met
genoegen kwam, Sander verwacht
nog heel veel meer van de nieuwe
locatie, waar hij zijn gastheerschap
volledig kan uitleven. Fris en eigentijds noemt Sander de uitstraling
die s'Anders Eten en Drinken heeft
gekregen. Een plek waar je zes
dagen per week vanaf 11.00 uur tot
’s avonds laat terecht kunt voor een
heerlijk diner of smaakvolle lunch.
Maar ook voor een kopje koffie met
een appelpunt kun je hier terecht.
Wat denkt u van een een drankje
aan de bar of straks op het zonovergoten Vinkeveense terras, met fraai

uitzicht op de kerk, waar het wel en
wee van Vinkeveen en omstreken
kan worden besproken. Alleen op
maandag is het restaurant gesloten.
“Iedereen is welkom in ons restaurant, dat over een internationale
keuken beschikt. Brian Samsom,
geen onbekende, en Arjan Verrips
zwaaien hier de scepter. De keuken
is open en dus ook eerlijk. Vanuit
het restaurant heb je goed zicht op
de koks die zich inspannen iets lekkers op het bord te creëren.”
Dat kan een lekker sateetje zijn
voor 13,50 euro (te doen toch) of
een drie-gangen menu dat bestaat
uit een voorgerecht vanaf 5,50
euro, een hoofdgerecht tot 25 euro
en een nagerecht dat voor 5 euro
op tafel staat. Maar wie alleen een
hoofdgerecht wil bestellen, wordt

Sander Hogendoorn: "Het is de bedoeling dat iedereen zich bij ons thuisvoelt en op zijn of haar manier lekker wil tafelen of
borrelen."
echt de deur niet uit gekeken.
“Het is de bedoeling dat iedereen
zich bij ons thuisvoelt en op zijn
of haar manier lekker wil tafelen
of borrelen. We beschikken over
maar liefst zeventig plaatsen en
daarnaast biedt de bar ook nog
voldoende mogelijkheden om even

Gemeente De Ronde Venen doet opnieuw mee aan Warme Truiendag
Voor de tweede keer neemt de gemeente De Ronde Venen deel aan de landelijke Warme Truiendag. Op
vrijdag 4 februari 2011 wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor klimaatverandering en worden Nederlanders opgeroepen op eigen wijze initiatief te nemen om energie te besparen. De gemeente draait op de
Warme Truiendag de verwarming twee graden lager en roept bedrijven, organisaties, scholen en verenigingen op om hetzelfde te doen.
Door zuinig te zijn met energie, bijvoorbeeld door de verwarming lager
te zetten, komt er minder CO2 in de
lucht. Concreet betekent de verwarming 1 graad lager zetten, al 7%
minder energiegebruik en dus 7%
minder CO2-uitstoot. De verwarming
de hele winter een paar graden lager
kan dus een behoorlijke besparing
zijn, ook voor de portemonnee! Door
deelname aan deze actie wil de
gemeente bijdragen aan energiebesparing, maar vooral mensen aan het
denken zetten over de klimaatproblematiek. Het Veenlanden College
draait op 4 februari de verwarming
ook een paar graden lager, nadat een
drietal leerlingen gepleit heeft voor
deelname tijdens het schoolproject
VLC-design. Ondernemers ontvangen
binnenkort een schriftelijke oproep
van de gemeente om mee te doen en
initiatieven te nemen voor een beter
klimaat.
De Warme Truiendag wordt jaarlijks
op of rond 16 februari gehouden.
Dat is de dag waarop in 2005 het
Kyoto-protocol in werking trad. In
het Kyoto-protocol hebben landen
over de hele wereld afgesproken
hun best doen om de CO2-uitstoot te
verminderen. Door de toename van
broeikasgassen in de lucht, waaronder CO2, warmt de aarde steeds
meer op. Hierdoor verandert het
klimaat dat tot grote problemen kan

leiden bij mensen, dieren en planten.
Eén van die problemen is het smelten
van de poolkappen. Hierdoor zal de
zeespiegel stijgen en worden grote
delen van Nederland bedreigd met
overstroming. Door zuinig te zijn met
energie kunnen we ervoor zorgen dat

er minder CO2 in de lucht komt en
een bijdrage leveren aan het oplossen
van het klimaatprobleem! Met de
Warme Truiendag wordt hier jaarlijks
extra aandacht voor gevraagd. Meer
informatie over de Warme Truiendag
vindt u op www.warmetruiendag.nl.

aan te schuiven. Omdat we over
voldoende ruimte en menskracht
beschikken om ons restaurant optimaal te laten draaien, is reserveren
niet echt noodzakelijk. Kom maar
gewoon, dat is ons motto!” vertelt
Sander die u graag verwelkomt met
zijn op en top gemotiveerde crew.

Vanaf morgen, zaterdag 22 januari
staat de deur open en zijn de tafels
gedekt. U kunt altijd bellen met
nummer 0297 261075. Het wordt
de komende tijd weer genieten in
Vinkeveen.

'Geef om vrijheid':
Collecte van Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2011 voor
de negende keer een landelijke collecte. Deze vindt plaats van 6 februari tot en met 12 februari 2011. Na de eerste succesvolle acht jaren,
waarbij in 2010 circa 21.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en
€1.730.000,- werd opgehaald, zullen zo’n 25.000 collectanten dit jaar
steun gaan vragen voor het werk van Amnesty.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’
wil Amnesty duidelijk maken dat
vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig
is om de vrijheid van mensen te
waarborgen. Wereldwijd doet
Amnesty International onderzoek
en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty
komt op voor mensen die worden
mishandeld, verkracht of vermoord
om wat ze zeggen of doen of alleen
maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van
gewetensgevangenen, voor mensen
die gemarteld worden of ter dood
veroordeeld zijn. Amnesty voert
actie voor een schoon leefmilieu,
schoon drinkwater, gezondheidszorg
en een dak boven je hoofd. Amnesty
International doorbreekt de stilte,
geeft slachtoffers een stem en roept
op tot wereldwijde naleving van de
mensenrechten.
Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties
ontvangt de organisatie geen geld
van de overheid of van politieke
groeperingen. Bijdragen van leden
en giften, zoals tijdens de collecte,
maken het werk van Amnesty blij-

vend mogelijk.
Amnesty’s werk blijft helaas nodig.
Schendingen van mensenrechten
vinden nog steeds wereldwijd
plaats. In een groot aantal landen
worden gevangenen gemarteld. Ook
kinderen worden het slachtoffer van
gruwelijke vormen van geweld en
mishandeling. Gewtensgevangenen
krijgen vaak oneerlijke processen.
Nog steeds passen veel landen de
doodstraf toe: in 2008 werden ten
minste 2.390 mensen geëxecuteerd
en kregen 8.864 mensen een doodvonnis opgelegd.
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Strippen
kaart
Spelregels
Bij inleveren van een
volle kaart met 10
stempels krijgt u bij een
van de Lindeboom
winkeliers een
entree kaart voor de
schaatsbaan.

DE GROENE VENEN

Winnaars Strippenkaartactie De Lindeboom
De winkeliers van winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht hadden ter gelegenheid van de schaatsbaan op het Raadhuisplein een leuke actie bedacht.
Bij elke aankoop bij een Lindeboomwinkelier werd
er een stempel op een strippenkaart gezet. Het
inleveren van een volle kaart leverde een gratis
toegangskaartje voor de schaatsbaan op. Bovendien

deden alle ingeleverde strippenkaarten mee aan een
verloting van zes stedentrips naar Parijs, Londen
en Praag. Afgelopen week hebben de winnaars hun
prijzen in ontvangst genomen.

De volgende prijswinnaars kunnen hun koffers
gaan pakken:
Familie Bruijgom uit Mijdrecht, C. van Dijk uit
Mijdrecht, familie Heerooms uit Mijdrecht, familie
Stevens uit Mijdrecht, familie Wiersma uit Mijdrecht
en B. Vermoolen uit Vinkeveen.

Win 1 van de
6 reizen!
Maak nu kans op een
stedentrip naar Londen,
parijs of praag.

praag

londen

parijs

Maikel Visser:

“Het onthaken van de vis vind ik het leukst”
Met zo’n achternaam lijkt hij ervoor geboren te zijn: Maikel Visser is gek op vissen. Op tweejarige leeftijd
had hij al voor het eerst een hengel in zijn handen. Inmiddels is de fanatieke visser 19 jaar verder en nog
steeds is de passie voor de hengelsport nog volop aanwezig. Maikel: “Als het even kan, sta ik elke dag aan de
rand van het water.”
door valerie sambrink sanderink

Zijn deuren zijn beplakt met
foto’s van zijn vangsten en aan het
voeteneinde van zijn bed staan
zijn hengels in een standaard te
pronken. “Zodra ik wakker word,
zie ik de hengels, maar dat helpt
niet hoor. Mijn eerste gedachte
is nog altijd: Verdorie daar gaat
die wekker weer,” grapt Maikel.
Na twintig jaar bij zijn ouders in
Mijdrecht gewoond te hebben,
is Maikel uit huis gegaan. Sinds
juni 2010 woont hij op zichzelf in
Uithoorn. “Mijn kamer in Uithoorn
is ruim, maar helaas kan ik er niet
mijn hele hengelcollectie kwijt. De
hengels die ik het meest gebruik
staan hier. Dat zijn er zo’n twintig.
De overige zestig hengels staan nog
bij mijn ouders. Ik kreeg wel eens
een zelfgemaakte hengel van mijn
opa en daarnaast heb ik er ook veel
zelf gekocht. Als je goed wilt vissen,
heb je ook veel hengels nodig. Elke
hengel heeft namelijk weer andere
eigenschappen. Zo heb ik hengels
voor speciale vissoorten zoals
karpers en snoeken, maar ook voor
verschillende technieken. Ik heb
bijvoorbeeld vliegvishengels om te
kunnen vliegvissen, maar ook vaste

hengels. Eén van mijn nieuwste
aanwinsten is de ijshengel. Met dat
kleine en dunne hengeltje kan ik
ook in een wak vissen. Meestal ga
ik met één hengel tegelijk op pad.
Het liefst ben ik dan van licht tot
donker bezig. Zeker tijdens vakanties en in het weekend. Daarna duik
ik de kroeg in om mijn vrienden
over mijn vangsten te vertellen.
Zonder grootspraak door het bier,
want ik zit lekker aan de cola.”
Teruggooien
Hoewel Maikel erg fanatiek is, zal
hij nooit de sloten van De Ronde
Venen leegvissen. Zodra hij zijn
vangst heeft opgemeten en ermee
op de foto is geweest, laat hij
de vissen weer vrij in het water.
Maikel: “Het onthaken van de vis
vind ik het leukst. Natuurlijk is het
moment dat je beet hebt ook mooi,
maar de gedachte dat ik de vis
daarna kan onthaken is nog veel
mooier. Daar ben ik in al die jaren
namelijk erg snel in geworden.
Meestal gooi ik de vissen die ik gevangen heb snel weer in het water.
Ik kan ze moeilijk mee naar huis
nemen en zo kan ik ze nog een keer

vangen. Nu vang ik vaak dezelfde
vis, maar bij de tweede keer is hij
dan toch weer een stukje groter. Ik
merk dat er in Uithoorn wel veel
Polen zijn die de vissen niet teruggooien. Ik heb absoluut niets tegen
Polen, maar wel tegen mensen die
de sloten leegvissen. Dat is echt
niet nodig.”
Bijzondere vangsten
Maikel houdt zijn vangsten goed
in de gaten en houdt er zelfs een
administratie van bij. Voor elk jaar
heeft hij een apart document met
per dag het aantal snoeken dat
hij gevangen heeft, de lengtes van
de vissen en de plaats waar hij ze
gevangen heeft. Maikel: “Dat is
heel handig. Zo kan ik berekenen
hoeveel snoeken ik gemiddeld per
dag vang en wat de gemiddelde
lengte van de gevangen vissen is. In
2008 had ik bijvoorbeeld alleen in
de binnenwateren al wel 151 snoeken met een gezamenlijke lengte
van 94.48 meter gevangen! Dat
was echt een topjaar!” Naast vissen
heeft Maikel per ongeluk ook wel
eens andere dieren aan zijn hengel
hangen. Hier houdt hij geen admi-

Maikel met zijn snoek van 84 centimeter.
nistratie van bij, maar hij weet alles
nog precies. Maikel begint vrolijk
te vertellen: “Ik ging een keer een
weekendje met mijn familie naar
Terschelling. Toen we in Harlingen moesten wachten op de boot
dacht ik: Ik ga even vissen. Op een
gegeven moment had ik beet. Dus ik
sla aan, heb ik ineens een krab aan
de haak! Op diezelfde manier vang
ik in Wilnis en Vinkeveen heel soms
een kreeft. Heel af en toe komt
er een vogel op mijn aas af en dan
heb ik ineens een meeuw of eend
gevangen. Meestal gaat dit goed,
maar één keer liep het verkeerd
af.” Lachend: “Toen hadden we
pekingeend.”
Visopleiding
Maikel is zelfs zo fanatiek dat hij
van zijn hobby zijn werk wil maken.
Hij heeft zijn baan als laborant

opgezegd en zit nu in het eerste
jaar van het nieuwe MBO Sportvisserij in Alkmaar. Maikel: “Tien
jaar geleden riep ik al: zodra er
een sportvisopleiding bestaat, ga
ik daarheen. Toen ik hoorde dat
deze opleiding afgelopen zomer zou
starten, hoefde ik niet lang na te
denken. Ik moest erheen! Nu zit ik
in het eerste jaar van deze vierjarige opleiding. Er zijn verschillende
richtingen, maar ik wil graag de
kant van ‘Recreatie en Toerisme’
op. Uiteindelijk wil ik een visgids
worden. Dit houdt in dat mensen
mij kunnen inhuren om samen te
gaan vissen. Ik kan die mensen
dan naar goede visstekjes brengen
en hen verschillende technieken
aanleren. Tot die tijd blijf ik actief
oefenen en hopen dat er zo min mogelijk vorst valt. Schaatsen is leuk,
maar vissen is veel leuker.”
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IN VOL BEDRIJF

Profile Tyrecenter Hogendoorn

De winterbanden waren
niet aan te slepen
Er is al een paar jaar sprake van een toenemend aantal automobilisten
dat winterbanden laat monteren. Toen het eind vorig jaar begon te vriezen en te sneeuwen liep het storm bij Profile Tyrecenter Hogendoorn.
Daan Hogendoorn legt uit dat het rijden met winterbanden onder
winterse omstandigheden een stuk veiliger is. Maar ook dan blijft het
belangrijk om het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.
door piet van buul

Als geen ander weten ze bij Hogendoorn hoe belangrijk een goed stel
banden onder de auto is. Dat geldt
niet alleen in de winter, maar ook
voor de rest van het jaar. “Goede
banden op de juiste spanning en met
een goed profiel zijn essentieel voor
de veiligheid, het rijcomfort en een
zuinig brandstofverbruik,” stelt Daan
Hogendoorn. “Maar de extreme
weersomstandigheden van enkele
weken geleden drukken iedere
automobilist weer eens met de neus
op de feiten en dan wil men zo snel
mogelijk winterbanden laten monteren. Winterbanden zijn onmiskenbaar
beter bij winterse omstandigheden.
Dat voordeel geldt voor temperaturen
onder de zeven graden Celcius. Dat
zit hem enerzijds in de samenstelling van het rubber. Bij winterbanden
wordt een zachter rubber gebruikt,
waardoor er automatisch meer grip
op de ondergrond ontstaat. Daar
komt bij dat de band is opgebouwd uit
een soort kleine lamellen. Die buigen
als het ware iets door, waardoor er
extra draagvlak ontstaat. Die eigenschappen werken weer niet in de
zomermaanden bij normale temperaturen en op een normaal wegdek.
Vandaar dat je winterbanden en
zomerbanden met het seizoen moet
wisselen.”
Hogendoorn heeft inmiddels een ruim
klantenbestand van mensen die van
deze mogelijkheid gebruik maken. Als
service voor de klant slaat het bedrijf
de banden, die niet in gebruik zijn, op.
Dat betekent dat Hogendoorn zo’n
6.500 setjes banden heeft liggen, die
in oktober/november moeten worden
gewisseld en dan vervolgens in het
voorjaar weer opnieuw.
Discussie
Ondanks de toenemende belangstelling voor de winterband, steekt de
discussie over het nut van winterbanden nog regelmatig de kop op. Daan
is daar helder over. “De voordelen
van winterbanden bij het rijden onder
winterse omstandigheden zijn inmiddels wel aangetoond. Het is niet voor
niets dat in landen als Duitsland winterbanden verplicht gesteld zijn. Voor
mensen die veel op de weg zitten en
ook nog eens de grens over gaan, lijkt
me de keuze voor de hand te liggen.
Maar sommige mensen denken nog
wel eens dat je met winterbanden
volkomen veilig bent en dat je rustig
met hoge snelheid over een glad
wegdek kunt rijden. Dat is dus niet
de bedoeling. De banden geven meer
grip op de weg en zijn dus veiliger,
maar je moet te allen tijde je snelheid
aanpassen aan de omstandigheden.”
Voor mensen die niet zo veel rijden
en die in de omstandigheid verkeren
dat ze niet per se de weg op moeten

foto patrick hesse

wanneer het glad is, heeft Daan nog
wel een alternatief. “Deze automobilisten, die doorgaans niet meer dan
10.000 km per jaar rijden, zouden
ook kunnen kiezen voor een ‘all
weather band’. Dat zijn banden die
een combinatie van zomer en winterbanden in zich verenigen.”
Profile Tyrecenter
Daan Hogendoorn is inmiddels de
derde generatie Hogendoorn bij de
bandenspecialist. Daan: “Opa begon
in 1938, toen er overigens nog niet
zo veel in banden gehandeld werd.
Hij had er toen nog allerlei andere
dingen bij. Mijn vader heeft vanaf de
jaren zestig het bedrijf geleid en ik
ben sinds 1998 in het bedrijf en heb
in 2001 de leiding op mij genomen.
We hebben nu twee vestigingen, de
hoofdvestiging in Mijdrecht en een
vestiging in Uithoorn. We werken met
een team van in totaal 28 mensen.
Naast banden en velgen doen we ook
auto-onderhoud en apk keuringen.
Verder kan men bij ons terecht voor
accu’s en uitlaten. Met name deze
producten zijn in de loop der jaren
sterk verbeterd. Vroeger deed je niet
langer dan een jaar of twee met een
accu. Tegenwoordig is de levensduur
toch al gauw zo’n zes jaar. Hetzelfde
geldt voor de uitlaten. Vroeger moest
er om de een à twee jaar wel een
nieuwe uitlaat onder de auto. Die termijn is inmiddels toch zeker zeven of
acht jaar en soms houden ze het wel
meer dan tien jaar vol. Met accu’s en
uitlaten hebben we het dus niet echt
druk. Het accent ligt op de banden en
de velgen. Met name de velgen zijn in
de afgelopen jaren een echt modeartikel geworden. We hebben een grote
collectie lichtmetalen velgen. Op
internet kun je zien wat er allemaal
te koop is. Maar het is toch leuker om
hier te komen kijken. Veel mensen
zoeken een aparte velg uit om de
auto toch nog net even iets leuker te
maken dan hij al is. Het is voor ons
een leuk product om te verkopen.”
Voor bedrijfswagens heeft Hogendoorn een regionale functie. “We

Daan Hogendoorn: "Rijden met winterbanden onder winterse omstandigheden is een stuk veiliger, maar je moet wel je rijgedrag aanpassen."
hebben een 24-uurs pechservice,
bijvoorbeeld voor de A2. Voor het
beroepsvervoer werken we met een
‘klaar terwijl je wacht’ systeem. Het
is natuurlijk zaak dat zo’n wagen
niet al te lang uit de roulatie is.
Wanneer er een probleem is kunnen
we hier snel helpen. We hebben een
grote voorraad van wel zeshonderd
vrachtautobanden in veel verschillende maten. Voor de personenauto’s
is die voorraad wel enkele duizenden
banden. Een band is maatwerk en
er zijn veel verschillende typen en

maten.”
Hogendoorn is aangesloten bij de
internationale organisatie Profile Tyrecenter. “Als zelfstandige ondernemer biedt zo’n internationale koepel
veel voordelen. Alle Profile bedrijven
vormen een groot netwerk. Er zijn
met de meeste grote transportbedrijven afspraken. Wanneer er onderweg
problemen ontstaan is er altijd wel
een Profile Tyrecenter in de buurt dat
er voor zorgt dat de wagen weer snel
de weg op kan.”

Profile Tyrecenter Hogendoorn is
gevestigd aan de Provincialeweg 11
in Mijdrecht. Tel. 0297 28 13 63
internet: www.hogendoorn.nl.
De vestiging Uithoorn kan men vinden aan de Amsterdamseweg 8, tel.
0297 564708.
Beide zaken zijn open van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00
uur en op zaterdag in Mijdrecht van
08.00 tot 12.00 uur en in Uithoorn
van 09.00 – 12.00 uur.

Veilig op wintersport

Vereniging VACO brengt winterbandenplicht in kaart
Ruim 1 miljoen Nederlanders kiezen ieder jaar voor een wintersportvakantie en voor de meeste wintersporters is de auto het favoriete vervoermiddel om op wintersport te gaan. Winterbanden dragen positief bij aan
de verkeersveiligheid, dat is bewezen. In een aantal Europese landen zijn ze zelfs verplicht. Vereniging VACO
biedt de fervente wintersporter een actueel overzicht van de regelgeving in Europa.
De regelgeving rondom de winterbandenplicht is in heel Europa
verschillend en voortdurend aan verandering onderhevig. In Duitsland zijn
winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht. In Italië en Frankrijk
alleen indien dit aangegeven staat op
een verkeersbord, maar hier kan, ook
als er geen bord staat, wel de schuld
worden toegewezen bij een aanrijding. In Oostenrijk zijn winterbanden
verplicht in een bepaalde periode van
het jaar. Daarbij wordt in Oostenrijk
de regelgeving strikt gehandhaafd en
kunnen boetes variëren van 35 tot
5.000 euro.

ting rondom personenwagenbanden
hebben wij daarom gekozen voor een
landkaart waar de verplichting in
kleur is aangegeven. Daarnaast is er
een uitgebreide omschrijving per land
beschikbaar.”
De overzichten van
Vereniging VACO
zijn gebaseerd op de
feitelijke wetgeving.
Automobilisten kunnen in één oogopslag
zien waar wel en
waar geen vorm van
een winterbandenplicht geldt.

Waar zijn winterbanden verplicht?
Edwin Brinksma, branchemanager
van Vereniging VACO: “Er is veel
vraag naar een duidelijk overzicht
waarop de winterbandenplicht in
kaart is gebracht. Voor de verplich-

Uitgebreid overzicht
Bent u op zoek naar
een uitgebreide
omschrijving van de
winterbandenplicht
in Europa? Op de site

www.debandenwisselweken.nl presenteert Vereniging VACO een uitgebreid
overzicht van zowel de regelgeving
omtrent winterbanden als sneeuwkettingen in Europa.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

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

			

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

			

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

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

			

12:00 - 14:00

			

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

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Parnassia
Auteur: Josha Zwaan
'Ik vind 'Parnassia' een heel mooi
geschreven roman over onverwerkte trauma's, familiebanden
en identiteitsverwisseling. In het
boek vertelt een moeder stukje bij
beetje haar levensverhaal aan haar
oudste dochter, die zij dertig jaar
geleden in de steek heeft gelaten.
De moeder is nooit in staat geweest van haar kinderen te houden
en vooral de oudste dochter moest
het ontgelden. Heel ontroerend
om te lezen dat na verschrikkelijke
gebeurtenissen en omstandigheden
moeder en dochter toch weer tot
elkaar kunnen komen. Uit het
verhaal van de moeder wordt duidelijk hoe het zo ver heeft kunnen
komen dat zij haar kinderen heeft
verlaten. Door de gesprekken met
haar dochter wordt de moeder zich
pas bewust van haar eigen afkomst
en identiteit en kan zij zich met
haar joodse achtergrond verzoenen. Ik denk dat veel lezers van
'Haar naam was Sarah' dit boek
ook zullen waarderen.'
gelezen door
annemiek van
scheppingen

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Sportgala Live te zien bij
Midpoint FM&TV, vrijdag 21
januari vanaf 20.00 uur. Herhaling op zaterdag en zondag om
14.00, 18.00 20.00 en 22.00
uur.

A.s. dinsdag om 18.00 uur
2TheSport, met o.a. de winnaars van het Sportgala.

De een zijn dood 		
Bernlef
Oudrechercheur
Wim
Terlinde
is op
zoek naar
nabestaanden
van de
overleden
Roderick
Vos en
komt uit bij twee vrouwen die in
diens leven een rol hebben gespeeld.
Als een van hen in een psychose
beland blijkt te zijn, drukt hij samen
met de andere vrouw de erfenis van
Vos achterover. Maar dan ontmoeten
de vrouwen elkaar, in de ruige Schotse hooglanden. Vanaf dat moment
neemt het verhaal een wending die
zichtbaar maakt hoe ingrijpend de
psychische gevolgen van misbruik en
ongewenste seksualiteit kunnen zijn.
De dramatische ontknoping is even
schokkend als onvoorzien.

2

Ex				
Helen FitzGerald
Als Catriona
Marsden bij
het identificeren van haar
vermoorde exvriend in het
mortuarium
de slappe lach
krijgt, wordt
ze ingerekend
en belandt ze in de gevangenis. Hij
blijkt niet de enige ex van Catriona
die vermoord is. Haar verhaal blijft
niet onopgemerkt en er wordt zelfs
een biografie over haar geschreven.
Als ze het manuscript te lezen krijgt
beseft ze dat haar woorden zijn
verdraaid en dat ze zelf de zaak tot
op de bodem zal moeten uitzoeken
wil ze ooit nog vrijkomen...

zetten! Een paar uur later kwam
de leverancier met een lading verse
koffiebonen. Er zat weer een limited edition koffie bij voor de maand
Januari/ Februari. Toen ik las wat
voor bonen het waren en waar het
de naam aan te danken heeft moest
ik toch wel weer erg lachen.

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

Boeken Tip 5...

Van de regen in de drup
Wat is het weer toch in ontzettende
depressieve staat de laatste twee
weken. Vanochtend scheen de zon
en was het droog dus dacht ik de
dag vrolijk te beginnen! Blijkbaar
was ik niet de enige want die
ochtend had iedereen het over het
weer. De postbode liep net weg
nadat ze verteld had zo blij te zijn
dat ze haar regenpak een keer thuis
kon laten en de hele boel betrok
weer en de regendruppels kwamen
weer als een gek naar beneden

De koffiebonen die ik had binnen
gekregen zijn bonen die uit India
komen. De volledige naam van deze
koffie: India Monsooned Malabar
AA.
Deze Malabar koffie, verbouwd
aan de zuidkust van India, wordt in
het land beschouwd als de hoogste
kwaliteit koffie. En dan die term
Monsooned, die verwijst naar de
manier waarop de groene koffiebonen oorspronkelijk tijdens het
moeson seizoen (hoe toepasselijk!)
werden verscheept naar Europa.
Dit gebeurde in langzaam varende
schepen met vochtige ruimen waar

3

Plan B			
Sabine Leenhouts
Wat doe je als
je niet gelukkig
meer bent in
je werk of als
je ontslagen
wordt? Je stelt
jouw plan B op
en verandert
je koers. Een
dergelijke
stap neem je nooit zomaar. Daar
is lef voor nodig. Dit boek laat aan
de hand van twintig inspirerende
verhalen zien wat voor impact een
rigoureuze carrièrewending op je
leven kan hebben. Van het verzekeringswezen naar een carrière
als cartoonist, van marktkoopman
naar succesvol projectbegeleider
in de bouw of van verpleger tot
Nederlands beroemdste taartenbakker; het kan allemaal.
Ontdek hoe een zelfgekozen,
maar soms ook noodgedwongen
loopbaanverandering vooral veel
energie geeft en vaak leidt tot een
gelukkiger leven. Een inspirerend
boek voor mensen met moed,
doorzettingsvermogen en passie, op
zoek naar meer balans, zingeving,
uitdaging en plezier in het werk.

4

Zwarte piste			
Suzanne Vermeer
Saskia
van
Lieshout
wil weg
uit Nederland.
Weg
van haar
agressieve
ex-man
Richard
die haar
niet met rust kan laten en weg van
haar baan als supermarktcheffin,
terwijl ze voor de crisis binnenhuisarchitecte was. Dan ziet ze een
advertentie voor een gecombineerde
oppas en gastvrouw in Zwitserland
van een Nederlands echtpaar met
kinderen dat vakantiehuisjes verhuurt en bouwt. Saskia wordt aangenomen, maar merkt na een tijdje dat

de wind vrij spel had. Tegenwoordig
wordt dit effect nagebootst in open
opslagruimtes, waar de bonen 3 tot
4 maanden lang tweemaal daags
worden omgedraaid en zo worden
blootgesteld aan de sterke winden
en regen tijdens de moeson. Ik weet
niet of de koffiebrander aspiraties
heeft als weerman maar deze koffie
komt bij ons binnen op het moment
dat het met bakken naar beneden
stort, kerken in de regio Deventer
onder water staan en de Maas en
Rijn nog steeds niet op het normale
waterpeil staan.
Deze speciale koffiesoort draagt
vanwege zijn uiterlijk ook wel de
bijnaam "Golden Nugget". Deze
Indiase koffieboon heeft een
kenmerkende smaak met een zwaar
karakter. Het is een 100% zoetige
Arabicaboon met een soepele en
intens kruidige smaak. Toen ik het
pakje open maakte ruikte ik meteen

ook daar niet alles is wat het lijkt.
Jules en Zalia Laponder delen een
groot verdriet dat voor steeds meer
spanning zorgt. Gelukkig zorgt haar
nieuwe vlam Klaus nog voor wat
afleiding. Maar alles verandert als
ze een gesprek tussen Jules en een
andere vrouw opvangt en Richard
opeens weer voor haar deur staat.
Hij heeft er alles voor over om Saskia terug te krijgen... Toch?

5

Onder druk			
Jeffery Deaver
Sinds een ongeluk tijdens
een patrouille
is rechercheur
Bryan Kessler
aan zijn bureau gekluisterd. Op dit
moment zit hij
op Fraudezaken, waar hij uitsluitend routinezaken behandelt – de grote, interessante zaken worden doorgestuurd
naar de FBI. Het verbaast hem dan
ook zeer als hij erachter komt dat
hij het doelwit is van een ‘lifter’,
crimineel jargon voor iemand die
voor de onderwereld informatie achterhaalt – op wat voor manier dan
ook. De lifter die achter Kessler aan
zit, is een van de meest beruchte van
zijn soort: de doorgewinterde Henry
Loving, gespecialiseerd in marteling.
Het is aan FBI-agent Corte om uit
te zoeken welke geheimen er achter
Kesslers schijnbaar onbelangrijke zaken liggen en een meedogenloos spel
met Loving te spelen – met Kessler
en zijn gezin als inzet...

iets wat leek op gebrande nootjes
of speculaas. De Monsooned Malabar is geschikt voor espresso, maar
ook erg lekker in bijvoorbeeld een
cafetière, dat is zo’n glazen pot met
een filter die je naar beneden duwt.
Anyway, met die vieze regen moet
je er maar het beste van maken.
Binnen zitten met een lekkere kop
koffie en dan maar wachten tot de
zon gaat schijnen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Voetangel Ouderkerk aan de Amstel

Verwennen in De Voetangel
Op nog geen kwartier afstand van De Ronde Venen ligt, net voorbij het
pittoreske Waverveen, een geweldig restaurant op een historische locatie,
die al ruim een eeuw in handen is van de familie Leurs. Ik heb al heel wat
restaurants mogen bezoeken en ben altijd blij gestemd dat er zoveel toplocaties in onze omgeving zijn. Daarvan zijn er altijd een paar die er extra
uitspringen. Het restaurant waar we het over hebben, is in mijn geval de
Voetangel in Ouderkerk aan de Amstel, net op de grens bij Abcoude en
Waverveen. Waarom dit restaurant? In de eerste plaats –uiteraard– het
eten, en direct op de tweede plaats: de mensen die hier werken. De familie
Leurs, onder leiding van Sommelier Henk Leurs, werkt met vast personeel
en is daarbij zeer selectief te werk gegaan. De altijd even vriendelijke en
vrolijke dames en heren die daar werken hebben één opdracht: u een geweldige avond te bezorgen.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik ben nu al jaren vaste klant en mijn
vrouw en ik grijpen iedere reden
aan om gezellig bij de Voetangel te
gaan eten (verjaardagen, jubileum of
aardappelmoeheidsvakantie, noem
het maar op en anders verzinnen we
gewoon een reden). In al die jaren
hebben de mensen van de Voetangel
ons nimmer teleurgesteld en hebben
wij vrienden, kennissen en familie
weten te overtuigen.
Vanavond ben ik op pad met hoofdredacteur en mede-eigenaar van de
Groene Venen, Rob Isaacs, die als
fijnproever een goed restaurant op
waarde weet te schatten, maar eerlijk
toegeeft dat het wel ruim 15 jaar
geleden is dat hij bij de Voetangel
heeft gegeten. Hoog tijd dus voor een
hernieuwde kennismaking. Gelijk
schiet ik in de ‘promostand’ en vertel
dat hij gerust mijn adviezen in deze
ter harte mag nemen. Gezien mijn
staat van dienst bij de Voetangel,
besluit Rob wijselijk deze tips ter
harte te nemen.

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

De locatie de Voetangel stamt al
uit 1626 en was oorspronkelijk een
tolhuis tussen Amsterdam en Utrecht.
Er kwam een herberg en een plek om
de dieren te verzorgen. Langzaam
groeide het uit tot een restaurant.
Begin 20ste eeuw kwam het in
handen van familie Leurs, waar nu
al de vierde generatie in de persoon
van Henk de mensen bedient. Het
restaurant heeft in 1983 en 2003
een aantal ingrijpende verbouwingen
gehad. Anno 2011 bestaat de locatie
uit drie ruimtes, met in het midden
een gezellige appetizerbar. De Brasserie, met uitzicht over de wateren de
Bullewijk en Holendrecht, met 30 zitplaatsen; de Polderkamer, uitermate
geschikt voor wie met een gezelschap
wil komen eten en natuurlijk het restaurantgedeelte, met plaats voor 60
personen. Door de ruimte zo te verdelen, is een intieme sfeer gecreëerd.
Mede door de juiste belichting is dat
erg goed gelukt. In de zomer kan
men ook uitstekend buiten dineren en
genieten van de bootjes die voorbij
komen. 's Avonds zie je duidelijk de
verlichting van de ArenA.
Rob en ik kiezen als voorgerecht voor
de Proeverij; een samenstelling van
de voorgerechten die momenteel op
de kaart staan. Deze gerechtjes kunnen dus van week tot week variëren.
Op een prachtig opgemaakt bord
krijgen wij voorgeschoteld: romige
zuurkoolsoep met rookworst en spek;
bavarois van bettine geitenkaas; krokantje van sinaasappel, sesam en een
stroopje aceto balsamico; een rilette
van eendenbout met bospaddenstoelen en notenolie; een wildpaté met
sinaasappel-chutney; gemarineerde
Schotse zalm met een krokant van
truffel-aardappel en avocado crème
en als laatste octopus met zoetzure
groente en wasabi mayonaise. Zowel
Rob als ik zijn er stil van en het begint tot Rob door te dringen waarom
ik het hier altijd zo naar de zin heb.

Inmiddels is het tijd voor het hoofdgerecht. Rob en ik hebben ieder een
Voetangel-klassieker besteld. Ik ga
voor de ‘Polderjongen’, een smaakvolle rib-eye van Iers Black Angus rund
van maar liefst 400 gram, vergezeld
met frites en bearnaisesaus. Mijn
persoonlijke favoriet; ik eet nergens
anders meer rib-eye dan bij de Voetangel. Rob is ook een vleesliefhebber,
maar deze afmetingen zijn voor hem
te veel van het goed; hij koos voor
de ‘Turfjes’: twee biefstukjes van de
ossenhaas met bospaddenstoelen,
aardappel-groene kruiden mousseline
en pepersaus. Het smaakt ons buitengewoon goed en het is weer even stil
aan tafel: we genieten volop.
Wanneer Rob en ik een keuze uit
de dessertselectie hebben gemaakt,
komt Henk nog even gezellig bij ons
zitten en vertelt dat het ook mogelijk
is om het nieuwe fenomeen ‘walking
dinner’ bij de Voetangel te reserveren, voor groepen vanaf 60 personen.
Zo'n walking dinner is een ideale
manier om gasten te ontvangen in
een ongedwongen en persoonlijke
sfeer. Verdeeld over de avond serveert
het personeel in trendy servies kleine
gerechtjes, die handzaam en van
uitstekende kwaliteit zijn. Dus geen
lange tafels of in de rij voor een
buffet, maar een staand diner. Uiteraard wordt wel rekening gehouden
met zithoekjes en statafels. Ook
attendeert Henk ons op de populaire
‘kleine kaart’ speciaal voor de lunch
(tussen 12.00 uur en 16.00 uur).
Inmiddels is door een van de vele
charmante dames die de Voetangel
rijk is, het dessert geserveerd. Rob
koos de Proeverij van sinaasappel
met brûlée, mousse, cocktailtje, gesuikerde partjes en coulis. Ik krijg de
Bread and butterpudding geserveerd,
gemaakt van krentenbrood met vanilleroomijs. Werkelijk waanzinnig!
We zijn beiden helemaal voldaan. Bij
een heerlijk kopje koffie nemen we

Restaurant
De Voetangel
Ronde Hoep Oost 3
1191 KA Ouderkerk a/d Amstel
samen nog even de indrukwekkende
kaart door. De prijzen liggen iets
boven het gemiddelde, maar gezien
de service en de kwaliteit van de
gerechten, is dit naar mijn mening
volledig op zijn plaats.
Als u ook eens echt wil genieten van
heerlijk eten, fijne bediening en een
landelijke sfeer, neem dan lekker de
toeristische route door Waverveen en
laat u heerlijk culinair in de watten
leggen door de familie Leurs. Wie
weet heeft u dan ook wel een nieuwe
nummer één!

Tel: 020 - 4961373
Tel: 0294 - 281373
Fax: 0294 - 284939
info@voetangel.nl
www. voetangel.nl
zondag en maandag gesloten.
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Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl
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De Club van… Arie Fokker

Bestuursvergaderingen aan de keukentafel
Het zag er half december even hoopvol uit. Het vroor flink en de schaatsliefhebbers genoten volop van het natuurijs. Ook bij de Abcouder IJsclub
werd de ijsbaan weer in gebruik genomen. Maar toen viel er een dik pak
sneeuw en daarna ging het dooien. Voor Arie Fokker en zijn mensen geen
enkele reden om bij de pakken neer te zitten. Dat natuurijs is voor hen
een extraatje.
door piet van buul foto patrick hesse

De Abcouder IJsclub is opgericht
in januari 1895. Precies honderdzestien jaar geleden dus. Een club
met een rijke historie. Maar dankzij
de inzet van een stel enthousiaste
vrijwilligers nog steeds een vitale
en actieve club. Eén van hen is Arie
Fokker. Hij werd zo’n vijftien
jaar geleden lid, toen één van de
kinderen zich bij het jeugdschaatsen
aansloot. “En dan raak je er vanzelf
bij betrokken,” stelt Arie vast. “Het
begint er mee dat de kinderen elke
zaterdag naar de Jaap Edenbaan
in Amsterdam moesten voor de
trainingen. Als ouder ga je dan mee.
En binnen de kortste keren ben je
vrijwilliger, zit je in de begeleiding
en ga je ook trainingen verzor-

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

Puppytraining bij TV
De Ronde Vener
Elk jaar organiseert Tennisvereniging De Ronde Vener een puppytraining voor jonge kinderen van 6
t/m 8 jaar. Spelenderwijs kunnen ze
kennis maken met de tennissport.
Trainer Ruud van der Helm
probeert in vier lessen een basis te
leggen voor het echte tennisspel.
Hij zal o.a de balvaardigheid met
je gaan trainen d.m.v verschillende
oefeningen en tijdens de laatste les
krijg je een balvaardigheidsdiploma.
Deze vier lessen kosten 20 euro.
De lessen worden gegeven op de
woensdagen 9 en 16 februari en 2
en 9 maart van 13 tot 14 uur
of op de donderdagen 10 en 17
februari en 3 en 10 maart van 16
tot 17 uur. Belangstellenden kunnen
zich opgeven vóór vrijdag 28 januari
bij Anja Pauw, tel. 287530 of via de
mail. tec@tvdrv.nl
Tot ziens op het tennispark aan de
Dr van der Haarlaan 1 in Mijdrecht.
(het tennispark ligt rechts van De
Meijert).

gen. En op zeker moment word je
gevraagd voor een bestuursfunctie.
En nu ben ik al zes jaar voorzitter.
Ik heb er overigens nooit spijt van
gehad hoor. Ik ben zelf ook een
schaatsliefhebber en de ijsclub is
een heel leuke vereniging. Toen mijn
kinderen lid werden hadden we 92
jeugdschaatsers. Dat is inmiddels
wel wat minder geworden. Je ziet
die ontwikkeling bij meer verenigingen. Er zijn tegenwoordig zoveel
mogelijkheden voor sportbeoefening
voor de kinderen en alle clubs vissen
in dezelfde vijver. Wat mij betreft is
het vooral belangrijk dat kinderen
aan sport doen. In mijn tijd moest
je in ieder geval kunnen zwemmen
en schaatsen, dat hoorde bij de
opvoeding.”
Een heel jaar actief
Bij een IJsclub denk je al gauw
dat die alleen gedurende de winter
actief is. Daar denken ze bij de
Abcouder IJsclub toch echt anders
over. Arie: “Uiteraard staat het
schaatsen bij ons centraal. Dat doen
we in de periode van half oktober
tot half maart. Dan schaatsen we op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
En wanneer er natuurijs is, dan
komt dat er natuurlijk als extraatje
bij. Dan hebben we hier in Abcoude
onze eigen ijsbaan op de gracht van
het Fort Abcoude. En natuurlijk
gaan onze leden ook meedoen aan
toertochten die dan overal georganiseerd worden. Maar het is niet
zo dat onze club in maart, wanneer
het schaatsseizoen is afgelopen, in
een soort van ‘zomerslaap’ sukkelt.
We gaan dan hardlopen, skeeleren
en fietsen. Dat doen we onder meer
in het Amsterdamse Bos of rond de
Gaasperplas. Skeeleren doen we ook
op de ijsbaan in Baambrugge. De
Baambrugse ijsclub heeft daar een
vaste asfaltbaan, die ’s winters onder
water gezet kan worden. En verder
fietsen we. Dat kan in groepsverband
vanuit de vereniging. Zelf fiets ik
ook wel maar niet via de club.”
Samenwerking
Voorzitter Arie Fokker is blij dat de
samenwerking met andere ijsclubs
uit de omgeving de laatste jaren
sterk verbeterd is. “Vroeger was
er nogal wat naijver onder elkaar.
Maar we werken steeds beter samen
met de ijsclubs uit Baambrugge,
Gein e.o., Driemond en Diemen. We
zitten allemaal voor een deel met
hetzelfde probleem om voldoende
vrijwilligers en trainers te vinden.
Door samen te werken en de krachten te bundelen kun je elkaar helpen
en versterk je ook je eigen vereniging. We proberen als vereniging de
kosten zo laag mogelijk te houden.
We hebben geen eigen clubhuis. De
bestuursvergaderingen vinden hier
aan onze keukentafel plaats. Ons
blad kunnen we uitgeven dankzij

Arie Fokker: "We willen meer zijn dan alleen een schaatsclub!"
de medewerking van vrijwilligers
en met de financiële steun van de
lokale middenstand en bedrijven.
Met hulp van de Rabobank hebben
we een quad kunnen aanschaffen, die we voor het natuurijs als
sneeuw- en baanschuiver gebruiken.
Daarvoor hebben we ook nog een
oude Harley waar we een schuiver
aan monteren. Bij de activiteiten op
natuurijs op de fortgracht mogen we
ook van de kantine van de stichting
Viscentra Gehandicapten gebruik
maken, die hun thuisbasis daar bij
het fort heeft.”
Wanneer de ijsclub op het natuurijs
actief is, hebben ze flink wat vrijwilligers nodig. “De laatste tijd doen we
dat met een man of acht, maar dat is
eigenlijk te weinig. Het is niet alleen
de organisatie van de wedstrijden,
maar het is ook het toezicht en alles
wat daar bij komt. En na afloop
lopen we dan nog met emmertjes
water om de scheuren vol te gieten
zodat het ijs de volgende dag weer
in goede conditie is. De catering
bij de baan wordt verzorgd door de
Gehandicapten Visclub. Daar hebben
we geen omkijken naar, maar de
opbrengst is dan uiteraard ook voor
hen.”
Resultaten
De vereniging brengt de jeugd van
zes t/m twaalf jaar de grondbeginselen van het schaatsen bij. En verder
worden de leden getraind en wordt
er aan wedstrijden deelgenomen.
“We zijn aangesloten bij de KNSB
en nemen deel aan gewestelijke
wedstrijden,” vertelt Arie. “We zijn
er trots op dat er af en toe een lid
van ons doorstoot naar het landelijke
niveau. Sicco Janmaat was zo’n
voorbeeld. Hij is nu coach bij een
commerciële ploeg. Momenteel rijden een drietal leden van onze club
in het landelijke marathoncircuit.
Hans en Tim Griffioen zijn bekende
namen op landelijke niveau evenals
Brigit Witte die bij de dames aan
de marathonwedstrijden mee doet.”
Leden van de vereniging doen ook
al zeven jaar mee aan de jaarlijkse
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissenzee. Arie is zelf ook liefhebber maar gaat liever twee weken

later. “Dan organiseert de ANWB
ook zo’n marathon op de Weissenzee
en dan is het een stuk rustiger. Dat
bevalt mij beter.” De lampjestocht
die daar altijd georganiseerd wordt,
bracht Arie op het idee om ook in
Abcoude zoiets te organiseren. “We
wilden op vrijdagavond iets rond
het fort doen. Toen bedacht ik dat
het misschien wel leuk was om op
de fortgracht een lampionnentocht
te houden. Dat werd een enorme
happening. De burgemeester voorop

en een grote stoet schaatsers er
achter aan. De hele fortgracht was
één geweldige lichtjeszee. Prachtig
was dat.”
Waarmee Arie maar wil zeggen dat
ze bij de Abcouder IJsclub meer
willen zijn dan alleen een schaatsclub. “We zijn een vereniging waar
mensen met elkaar leuke activiteiten
organiseren. Ik verwijs ook graag
naar onze site www.abcouderijsclub.
nl. Daaraan staat alle actuele informatie en ook veel leuke foto’s.”

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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MOTOR&AUTO
Triumph Tiger 800

The eye of the Tiger
Deze week test Patrick Hesse een nieuwe Triumph Tiger 800 bij
Roké Motors in Mijdrecht.
Dat is mooi geworden! Ik verbaas
over hoe de showroom van Roké
Motors is omgetoverd. Geen ingrijpende veranderingen, maar wel een
nieuwe vloer van prachtig materiaal
en in vlakken verdeeld, bedacht en
uitgetekend door de jongens van Triumph. Door de vlakverdeling krijg je
een soort looprichting, waarbij je alle
showroom motorfietsen goed kunt
zien. “Een beetje hetzelfde principe
als bij Ikea, maar dan veel mooier natuurlijk,” aldus de lachende eigenaar
Aad. Ook is de muur achter de balie
in Roké blauw geschilderd. Al met al
heeft de zaak weer een mooie frisse
uitstraling gekregen. Maar ik kwam
natuurlijk voor het rijden. Eindelijk
is hij er en Aad heeft een demo klaar
staan: de splinternieuwe Triumph
Tiger 800, waarover ik eind vorig
jaar al berichtte.
In het echt ziet hij er nog mooier uit,
en ik ga ondanks het slechte weer
toch een blokje om. Aad heeft me
toegezegd dat ik de Tiger met Pinksteren een lang weekend mee mag
nemen naar de Eifel. Daar is deze
allrounder in zijn natuurlijke habitat
en kun je de volledige potentie van
deze machtige Triumph pas echt

beleven. Uiteraard zal ik t.z.t. in deze
krant uitgebreid verslag doen van
deze megatest.
Maar eerst even een rondje door
onze eigen gemeente. Deze goed
bestuurbare, avontuurlijke toermotor
wordt aangedreven door een 95 pk
uit naar deze 800. Wat een prachtige
sterke 799cc driecilinder lange-slag
fiets en wat stuurt hij super!
motor, met een oersterke stalen
frame en prachtige lijnen. Bij het
Ik kan niet wachten tot het voorjaar,
aanschouwen van deze stoere motor
valt op hoe heerlijk naked hij is. Alles want als je ergens lekker kan sturen
is duidelijk te zien. Wanneer ik plaats dan is het wel in de bergen door de
Eifel.
neem
Twee
op het
Risin' up, straight to the top
jaar
vanaf
Have the guts, got the glory
geleden
81 cm in
hoogte Went the distance, now I'm not gonna stop was ik
daar
verstelJust a man and his will to survive
met een
baar
It's the eye of the tiger,
Yamaha
zadel,
(Survivor - Eye of the tiger)
TDM;
valt op
in mijn
dat –zoogen een voorloper van deze allround
als gebruikelijk bij Triumph– alles op
fietsen, die momenteel erg populair
zijn plaats zit en ik met veel plezier
zijn. De Yamaha liet ondanks zijn
de 3-cilinder de sporen geef. Ik was
al een enorme fan van de Tiger 1050, redelijk hoge leeftijd een prima
indruk achter, dus moet de Triumph
die een zeer diepe indruk op me had
het daar helemaal gaan maken. Ik
achtergelaten en was dus benieuwd
rij inmiddels al een kwartiertje en
naar zijn kleinere broer. Voor wat
heb het gevoel dat ik deze zit uren
betreft de looks gaat mijn voorkeur

tekst en foto's patrick hesse

en uren kan volhouden. De 95 pk zijn
ruim voldoende om de Tiger erg vlot
en met 2 vingers in de neus door het
dagelijks verkeer te leiden. Het lijkt
me de ideale fiets voor woon-werkverkeer en dan in de weekends en de
vakantie mee op avontuur te gaan.
Natuurlijk kan je de Tiger opleuken
met een tal van accessoires. De
originele koffers zijn een must, want
deze motor is ambitieus hij wil echt
meer dan een rondje rond de kerk.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten:
de Tiger is te koop vanaf 9.890 euro
en dat is een scherpe prijs voor al dat
motor moois!
Roké Motors Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Kia Soul X-tra met Van Kouwen Special Pakket

I’ve got soul
and I’m superbad
De welbekende spreuk uit James Brown’s nummer; Superbad. Beide
thema’s zijn van toepassingen op deze auto; maak kennis met de Kia Soul,
uitgevoerd in een stoer ‘superbad’ thema met carbon-look.
door michael reuling

Kia timmert succesvol aan de weg
in Nederland. Na de ondergang van
Kroymans (de firma die Kia naar Nederland haalde) hebben de Koreanen
besloten een eigen importmaatschappij in Nederland te openen. En dat
werpt zijn vruchten af. Op dit moment
scoort het merk behoorlijk met de Kia
Sportage, die binnenkort ook op deze
pagina te zien zal zijn, en met de Soul,
een wat gewaagd model met stoere
looks en een zeer vriendelijke prijs.
Sinds kort vertegenwoordigt Van
Kouwen Automotive Groep het merk
Kia in Amsterdam Zuid-Oost en in
Aalsmeer. Voor onderhoud kun je ook
terecht bij Van Kouwen in Mijdrecht.
De dealer stunt momenteel met de
Kia Soul X-tra. Dit model is leverbaar vanaf € 19.195,- (exclusief Van
Kouwen special pakket), maar daar
krijg je nu een korting van € 3.500,op. Je rijdt dan voor € 15.695,- weg
in een auto met 7 jaar garantie en een
waslijst aan extra’s als: airco, getint
glas (normaal € 931,- excl. BTW),
radio/CD-speler met mp3, lederen
stuurwiel met bediening voor de audio
en mistlampen. Met wat extra opties
kun je de Soul er net zo uit laten zien
als de demo op deze pagina.
Het gereden model is de Soul met
Van Kouwen Special Pakket. Dit pakket (€ 2.500,- meerprijs) bevat een
aantal interessante opties. De meest
opvallende optie is de glimmende
carbon-look wrap op de motorkap,
achterklep en het dak. Dat hoor je
tegenwoordig wel vaker voorbij
komen. Een wrap is een plastic folie
waarmee je je auto kunt inwikkelen.
Door verhitting van het folie kleeft de
wrap netjes en glad aan de onderdelen, je ziet dus niet dat er een andere

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

foto's peter bakker

laag overheen zit. Een wrap is ideaal
om je auto tijdelijk te voorzien van
een andere kleur (met name witte
en mat zwarte wraps zijn momenteel
‘hot’), maar bieden daarnaast ook bescherming tegen steenslag. Ben je het
zat, dan verwarm je de wrap weer en
trek je die er zo weer af. Deze demo
is ook nog eens uitgerust met 18 inch
lichtmetaal (normaliter
€ 950,- excl. BTW), die samen met de
wrap en privacy glass de Soul tot een
bijzonder stoere verschijning maken.
Om het superbad imago af te maken
krijg je daar ook nog sidebars bij
(€ 350,- excl. BTW, nog niet gemonteerd op de demo).
Het design van de auto heeft in de
verte wat weg van de grote Britse
Range Rover en krijgt daardoor een
robuuste uitstraling. Jammer zijn de
kleine luchtroosters links en rechts op
de flank. Leuk, maar zonder functie.
Binnen is de Soul net zo speels, doch
stoer vormgegeven als de buitenzijde.
De bekleding is voorzien van Soul
Glow, elementen die oplichten in het
donker en optioneel kun je de speakers voorzien van Mood-verlichting
(X-ecutive uitvoering). Dan lichten op
het ritme van de muziek de speakers
op. Maar dat is meer weggelegd
voor een specifieke doelgroep. Het
dikke stuur ligt goed in de hand en
alles werkt zoals je het verwacht.
Bovendien heb je behoorlijk veel bewegingsvrijheid en zul je je niet snel
opgesloten voelen. De zit is wat hoger
en door de vrij hoekige buitenzijde,
zie je goed waar de auto eindigt. Ook
voor een oudere doelgroep is dit dus
een geschikte auto. Puntje van kritiek
is de versnellingsbak, waarbij je niet
goed merkt of je in de eerste of derde
versnelling zit. Overigens is de Soul
stationair akelig stil. Kwa veiligheid
zit het goed met deze Koreaan. In
de Euro-NCAP crashtests scoorde
dit model de maximale score van
vijf sterren. De Soul is leverbaar met
twee 1.6 motoren, in benzine en diesel uitvoering, beide met 126 pk.
Zou dit een auto zijn geweest voor
James Brown? Ik weet het niet zeker,
maar met oplichtende elementen in
het interieur en discolampen in de
speakers zou hij hem zeker overwogen hebben.
Kia Van Kouwen Amsterdam-Zuidoost
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650380
Kia Van Kouwen Aalsmeer
Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
Telefoon: 0297-329911
Website: www.vankouwen.nl

Kia Soul X-tra
Gereden versie: Kia Soul X-tra
1.6 CVVT Van Kouwen Special
Pakket
Vermogen: 126 pk
0-100: 11,0 s
Top: 177 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,4 / 6,5 l/100km
Prijs gereden model: € 19.677,Alternatieven: Mitsubishi ASX,
Nissan Juke, Skoda Yeti, Toyota
Urban Cruiser

Auto nieuws
Auto.nl opent
aflevercentrum aan
A2
In Breukelen heeft de website
auto.nl zijn aflevercentrum geopend in het oude pand van Lexus.
Auto.nl is een initiatief van Marque
Joosten (ooit directeur Funda.
nl en aandeelhouder in zomoto.
nl en autoblog.nl) waarmee hij
auto's online gaat verkopen. Via de
site is het mogelijk om de twintig
populairste modellen van dertien
automerken uit voorraad te bestellen. Joosten is van mening dat
mensen steeds meer online gaan
kopen vanwege het transparante
aankoopproces. Dat wil hij ook op
de automarkt bereiken. Recent
werd bekend dat Evert Louwman
(Nederlandse Toyota- en Lexusimporteur) in auto.nl is gestapt.

Saab 9-5 Estate
Jawel, hij is er! De lang verwachte stationuitvoering van de Saab 9-5,
die eerder onze autopagina sierde. Saab presenteert de auto officieel
in maart op de Autosalon van Genève. Alle motoren die op dit moment
leverbaar zijn in de sedan, zullen ook beschikbaar zijn voor deze station.
De laadruimte is, met de achterbank weggeklapt, ruim ongeveer twee
meter lang en bedraagt maar liefst 1600 liter aan laadvolume. Met de
achterbank omhoog geklapt is dit 527 liter. Ruimte genoeg dus voor de
hond, speelgoed van de kinderen of alle vakantie-bagage.
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Politie nieuws
Benzinedieven gepakt

Gaslek langs Proostdijlaantje Mijdrecht

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD)
heeft maandagochtend 17 januari twee
verdachten aangehouden, nadat op de A2 bij
tankstation Haarrijn was getankt zonder te betalen. Een 28-jarige Utrechter reed rond 9.15
uur over de A2 richting Amsterdam en stopte
bij tankstation Ruwiel ter hoogte van Breukelen. Daar stapte hij kort uit zijn voertuig, keek
goed rond, stapte weer in zijn auto en vertrok.
Een agent van de onopvallende motorsurveillance van de Verkeerspolitie, die daar stond te
tanken, vond dit gedrag vreemd en besloot de
man te volgen. Bij de afslag Vinkeveen op de
A2 keerde de Utrechter en reed terug richting
Utrecht en stopte bij het tankstation Haarrijn
eveneens ter hoogte van Breukelen om te tanken. De man reed zonder te betalen hard weg
richting Utrecht gevolgd door de motoragent.
Ter hoogte van Maarssen kreeg de bestuurder
een stopteken. De man is aangehouden. Op
het bureau bekende de man zeker dertig keer
getankt te hebben zonder te betalen. De auto
van de Utrechter voerde aan de voorzijde een
vals kenteken. De auto is in beslag genomen.

Woensdag begin van de avond werden de
hulpdiensten gealarmeerd vanwege een
sterke gaslucht die werd geroken langs het
Proostdijlaantje in Mijdrecht. De politie
zette direct het wandelpad af, terwijl de
brandweer metingen verrichtte. Het lek was
lastig te vinden, omdat de gaslucht slechts
met vlagen geroken werd. Ook bij woningen
en een leegstaande school werd er gecontroleerd op een eventueel verhoogde concentratie. Uiteindelijk werd ergens direct
langs het pad een concentratie gas gemeten.
Toen er wat aarde verplaatst was, werd er
meer waargenomen. Netbeheerder Stedin
lost samen met de brandweer het lek op.
Uiteindelijk bleek er een grote scheur in
een leiding te zitten. De brandweer was half
9 terug in de kazerne.

Bestelbus kwijt

Mogelijke inbreker
aangehouden

Rond 05.00 uur zag een agent een automobilist
op de Stationstraat geparkeerd staan. De agent
wilde de man controleren en keerde. Op dat
moment reed de automobilist weg in de richting van de A2. De agent gaf de bestuurder, een
25-jarige man uit Amsterdam, een stopteken.
In de auto zag de agent inbrekersgereedschap liggen. Dat gereedschap werd in beslag
genomen. Tegen de Amsterdammer is daarvoor
proces-verbaal opgemaakt. Bij controle in de
omgeving van de Stationstraat hebben de agenten geen breeksporen kunnen ontdekken.

Een dief raakte in de nacht van woensdag 19
op donderdag 20 januari zijn bestelbus kwijt
in de Amstelhoek. Rond 01.35 uur reed een
beveiligingsbeambte het terrein van een bedrijf
aan de Ringdijk 1e Bedijking op. Daar zag hij
dat een man metalen blokken in een bestelbus
aan het laden was. Doordat de auto van de beveiliger de uitgang blokkeerde, zag de betrapte
dief geen andere mogelijkheid dan er te voet
vandoor te gaan. Hij liet zijn bestelbus achter.
Gewaarschuwde agenten stelden, onder andere
met een warmtebeeldkijker, een onderzoek in
de omgeving in, maar zij troffen de verdachte
niet meer aan. De bestelbus werd in beslag
genomen. De politie zet het onderzoek naar de
ontkomen verdachte voort.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 3

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

Zweeds raadsel week 3
reageerbuis

keet

papegaai

filmtoestel

muziekgenre

speelgoed

kledingstuk

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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7

Europeaan

gewricht
paviljoen

vruchtje

Engels
telwoord

grote
toeloop
grassteppe

5
ambtelijk
repetitor

tweevoud

verlaagde
toon
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computer
pot
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1

4
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Oplossing puzzels week 2
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VACATURES

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek medewerker voor de nacht
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ervaren 1ste of 2de automonteur M/V
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerk(st)er Retouren
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Fulltime Technisch DTP'er
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Medewerker bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Fulltime Service monteur binnendienst met
administratieve vaardigheden
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: SECRETARESSE (M/V)
Organisatie: Van Oostveen Medical
Plaats: Wilnis
Functie: Welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Puien Specialist (Staal)
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: DTP-er/Grafisch Vormgever
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Zelfstandige buitendienstmonteur
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: PR & Communicatie Coördinator
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: schoonmaker parttime donderdagavond
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoopadviseur
Organisatie: The Phone House Uithoorn/Mijdrecht
Plaats: Uithoorn
Functie: Kia Verkooptalent voor onze vestiging in
Amsterdam Zuidoost
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: Fietsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel Administratief Medewerk(st)er
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wij zijn op zoek naar een Assistent-controller,
Ervaren administratief medewerker
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Account Manager KPN Data / IP (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Proces medewerker
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Enthousiaste Wijkziekenverzorgende Abcoude
(24-32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Klusjesman 65+er
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Een opzichter weg- en waterbouw
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Krantenbezorgers Abcoude/Baambrugge
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zorgzame Verzorgende C gezocht voor wijkteam Loenen (20 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen a/d Vecht
Functie: GGZ-verpleegkundige Vinkeveen (32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Kundige Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel
Maarssen (28-30 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Consultant Antenna
Organisatie: Antenna
Plaats: Alphen aan den Rijn

Functie: Vooruitstrevende Verpleegkundige Somatiek
Vinkeveen (32-36 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Installateur Beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
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Verhuisbedrijf P.A. van Rooyen/Topmovers verhuist wederom de gemeente

Eén van de gevolgen van de gemeentelijke
herindeling is de samensmelting van de
gemeentehuizen. Het gemeentehuis in
Abcoude is eind vorig jaar gesloten en de
complete inventaris en alle werkplekken
zijn overgebracht en geïntegreerd in het
gemeentehuis van De Ronde Venen. Een
pittige klus, maar voor verhuisbedrijf P.A.
van Rooyen/Topmovers was het de derde
keer dat zij 'in beeld' kwamen. In het verre
verleden, in 1976, verkasten ze het voormalige en inmiddels gesloopte Mijdrechtse
gemeentehuis naar het nieuwe. En met
de vorming van De Ronde Venen in 1989
was het opnieuw P.A. van Rooyen die de
gemeentelijke inventaris en administraties
van Wilnis en Vinkeveen naar Mijdrecht
bracht. Voor de derde keer deze klus klaren
was allerminst een gelopen race. Ze moesten zogezegd 'scherp' aan de bak. “Maar
dat kunnen we ook”, vertelt mede-eigenaar
Patrick van Rooyen. “We zijn een bedrijf
dat op de kosten let en onze organisatie
scherp houdt.”

mouwen gestoken worden. Met behulp van dit
concept kunnen ook opdrachten buiten onze eigen regio onder onze regie uitgevoerd worden.”
“Als bedrijf zijn we er verder trots op dat we
de enige landelijke verhuisgroep zijn, waarvan
alle 16 individuele Topmover-vestigingen het
keurmerk Professionele Project Verhuizers
(P.P.V.) dragen. Dit uiteraard naast het label van
de Erkende Verhuizer. Onze klanten verlangen
natuurlijk vakwerk en dat krijgen ze dan ook,”
zo stelt hij.
De aanzet voor dat scherp opereren stamt al
uit 1989. Patrick van Rooyen: “Toen werden
we mede-oprichter van de landelijke Topmovers
organisatie. We zagen al aankomen dat geen
enkele opdrachtgever bereid zou blijven de
reisuren van ons verhuispersoneel te betalen.
Vier man in een auto van Mijdrecht naar Groningen mag dan wel gezellig zijn, het is ook onbetaalbaar. Binnen ons Topmover-concept rijdt
er nu een chauffeur naar de bestemming, waar
hij opgewacht wordt door landelijke Topmovercollega’s, waarna gezamenlijk de handen uit de

Verhuisbedrijf P.A. van Rooyen/Topmovers is
geen onbekende naam in onze dorpskernen,
want al in 1873 voer het bedrijf met beurtschepen over de Amstel naar de Zaanstreek. Op dit
moment telt het bedrijf 17 vrachtwagens en
450 containers. Containers, die in een speciale
geklimatiseerde loods als opslag dienen voor
onder andere inboedels, bedrijfsvoorraden en
archieven. Een geavanceerd computersysteem
zorgt er voor, dat er feitelijk geen stap in de
loods gezet hoeft te worden. De computer houdt
nauwgezet bij wat waar staat en de digitale

magazijnmeester kan zelfs een ingeprogrammeerde opdracht ’s nachts uitvoeren, zodat de
volgende ochtend geheel automatisch de juiste
containers op het laadperron klaarstaan. Hierna
kan een van de 40 vaste werknemers er direct
mee aan de slag. Werknemers, die hoofdzakelijk
langer dan 15 jaar bij het bedrijf werken. Dat
duidt er op dat ze het naar hun zin hebben, een
passend salaris verdienen en de klappen van de
zweep kennen.
Op 1 december van het vorig jaar is door
Topmovers P.A. van Rooyen een begin gemaakt
met de verhuizing van de gemeente Abcoude
naar het gemeentehuis in Mijdrecht. Als eerste
was ca. 200 strekkende meter archiefmateriaal
aan de beurt. Medewerkers van het bedrijf
verzorgden het inpakken, vervoer en het uitpakken van het gemeentearchief. Een deel van
het archief moest buitenom van de zolder naar
de lager gelegen verdieping worden gebracht.
Tussen kerst- en de jaarwisseling is alles in het
gemeentehuis van De Ronde Venen in gereedheid gebracht voor de start van de nieuwe
gemeente op 1 januari jl.

