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Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297 – 212 987

www.vidamakelaars.nl

Picknickbanken onthuld
De wethouders Gera Helling (Stichtse Vecht) en Kees Schouten (De Ronde Venen) onthulden afgelopen zaterdag een van de
negen informatieborden en picknickbanken die zijn geplaatst in De Utrechtse Venen op initiatief van de agrarische natuurvereniging. De onthulling vond plaats aan de Wagendijk in Kockengen. Meer picknickbanken staan in Kamerik, Zegveld,
Harmelen, Wilnis, Waverveen, De Hoef, Portengen en Nieuwer Ter Aa.			
foto marrie den braber

Zoek de dieren en win
kaarten

Bus 126 stopt per 1 mei bij halte Rondweg en vanaf december als proef bij NS Abcoude

Connexxion wijzigt dienstregeling buslijnen 126 en 130
Terwijl in Vinkeveen de laatste
aanpassingen worden gedaan aan
de bushaltes laat Connexxion deze
krant weten dat per 1 mei aanstaande de dienstregeling zal wijzigen van de buslijnen 126 en 130.

Kijk op pagina 9 van
deze krant

1e en 2e paasdag

Paasbrunch
bij Kameryck
Van 11.30 tot 14.30 uur
Reserv. (0348) 400771 • sales@kameryck.nl
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door peter schavemaker

Wilma Koevermans, concessiemarketeer van Connexxion, kondigt
aan dat per 1 mei a.s buslijn 126
in Mijdrecht door zal rijden naar
de halte Rondweg. Deze stop is een
oude wens van het vorige colleges
in De Ronde Venen en Abcoude,
zodat het gemeentehuis beter bereikbaar zou worden voor inwoners
uit Abcoude. In een extra reactie
zegt ze: “Het doorrijden van 126
naar de Rondweg is mede een gevolg van de klachten van bewoners
bij de huidige eindhalte Kogger.”
In oktober 2010 deed toenmalig

Oortjespad 3 • Kamerik

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

Aan de Rondweg is de afgelopen weken hard gewerkt aan het verlengen van de
halteplaatsen, zodat er meer capaciteit kan worden geboden.
wethouder Dekker ook het verzoek
om de 126 te laten stoppen bij NS
Station Aboude. Zowel Connexxion
als de Provincie waren destijds
bereid om dit verzoek als proef mee
te nemen in de nieuwe dienstregeling. Koevermans laat weten dat

deze wens zal worden gehonoreerd. “De proef om lijn 126 langs
Station Abcoude te leiden wordt nu
voorbereid en zal naar verwachting
starten in december 2011.” Niet
alleen buslijn 126 zal per 1 mei

Lees verder op pag. 3

gaat al bijna
op de versiertoer...

•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Lekker weekend met
aardig wat zon...
Doordat een hogedrukgebied zich
richting de Noordzee verplaatst en
dan bijna boven ons komt te liggen,
blijven depressies bij ons uit de
buurt. De temperaturen gaan weer
omhoog en kunnen lokaal op zondag
rond de 20 graden gaan uitkomen.
Zaterdag is de kans op een buitje
heel klein. Alleen kan er in de
vroege ochtend wel makkelijk mist
ontstaan. Zondagochtend ook weer
kans op mist en tegen de avond wel
weer meer kans op buitjes.
Zaterdag is het vrij zonnig, al komen
er wel wat wolkjes voorbij drijven.
De temperatuur ligt overdag zo rond
de 16 graden en in de nacht rond
de 3 graden. In de vroege ochtend
kan er mist ontstaan, de wind zal
matig zijn en uit noordelijke richting
komen.
Zondag kan er in de vroege ochtend
ook weer makkelijk mist ontstaan
en is het daarna ook weer vrij zonnig, maar ook de wolken kunnen
het niet laten om over te komen,
de temperatuur kan zondag lokaal
rond de 20 graden gaan uit komen
en in de nacht ligt de temperatuur
zo rond de 5 graden. De wind zal
uit oostelijke richting komen en zal
matig zijn.
Na het weekend gaat het hogedrukgebied langzaam naar het westen
toe, en gaan wij meer kans maken
op depressie die van de Atlantische
oceaan af komen. De temperatuur
gaat dan ook weer zakken en zal
dan rond de 14 graden gaan uitkomen.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 9 april 2011
•
•
•
•

Braderie, De Vijf Bogen, Baambrugge
Voorjaarsexpositie Kunst Erf, Vinkeveen
Van der Laan & Woe, PM Theater, Abcoude
Kinderkorenconcert, Hervormde Kerk,
Wilnis
• Beach Vibezz, Immitsj (AJOC), Mijdrecht
• '80's & '90's Party, De Meijert, Mijdrecht

Zondag 10 april 2011
• Jeugddienst 'Weird', CGK Mijdrecht
• KNA zingt Crusifixion, Janskerk, 		
Mijdrecht
• Voorjaarsexpositie Kunst Erf, Vinkeveen
• Kinderconcert Abcouder Harmonie,
PM Theater, Abcoude
• Open Dag TTC De Merel, Café de Schans,
Vinkeveen
• Open Dag Logeerboerderij Nuzorg, Wilnis

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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vervolg van voorpagina
‘halteren’ bij de Rondweg, dit
geldt ook voor buslijn 141. “Lijn
141 rijdt in Mijdrecht, vanaf deze
datum, niet meer naar de halte
Kogger, maar rijdt tot aan de halte
Rondweg. Vanaf de halte Rondweg
rijden de bussen van lijn 141 door
als lijn 126.”

Buslijn 130
Connexxion geeft verder aan dat
de vertrektijden van lijn 130 zijn
aangepast. Hierdoor sluiten de
lijnen 120 en 130 op Breukelen
NS-Station beter op elkaar aan.

Voor VLC blijven zitten
Wilma Koevermans adviseert
leerlingen die op weg zijn naar het
VLC (locatie Mijdrecht) gewoon te
blijven zitten in de bussen van 141.
Deze rijdt vanaf Rondweg verder als
lijn 126 richting halte Kogger.

“Het gaat om de overstap van
reizigers van lijn 120 van en
naar Utrecht, die in Breukelen
overstappen op buslijn 130. De
vertrektijden zullen worden
aangepast met drie minuten. Deze
verruiming geldt zowel in de spits,
overdag als in het weekend.”
Connexxion laat als laatste weten
dat deze aanpassing ook positieve
gevolgen heeft voor de aansluiting
tussen de bussen en de treinen.
“De huidige aansluittijd is vijf
minuten, dit wordt verruimd naar
zeven minuten.”

Kijk voor meer informatie en vertrektijden op www.connexxion.nl

Uitslag stemming: naam gemeente blijft 'De Ronde Venen'

Besluiten tegen wil en dank tijdens
vergadering gemeenteraad
Bij aanvang van de vergadering van de gemeenteraad op 31 maart j.l. stelde de fractie van de VVD voor om
besluitvorming over uitbreiding en renovatie Dorpshuis Baambrugge van de agenda te halen, omdat het voorstel aan alle kanten rammelde. Het was niet financieel onderbouwd en bevatte veel onduidelijkheden. De fractie van Ronde Venen Belang ging nog een stapje verder en stelde voor om ook het voorstel over verbouwing
en uitbreiding van De Springbok in De Hoef van de agenda te halen. Hoe kun je twee dorpshuizen financieel
steunen en tegen twee anderen (De Willisstee en De Boei) zeggen dat ze vijf procent moeten bezuinigen. Zorg
eerst maar eens dat er een integraal beleid wordt geformuleerd waarin helder wordt wat de gemeente met de
dorpshuizen wil, vonden ze bij RVB. De meerderheid van de raad wilde er toch wel over praten.
door piet van buul

De plannen met betrekking tot de
beide voorstellen waren al eerder
uitvoerig besproken in de raadscommissie. Ook toen zijn er nog vele
vragen gesteld, die lang niet allemaal
naar tevredenheid zijn beantwoord.
Voor wat betreft De Springbok in De
Hoef lag er dan in ieder geval nog
een financieel plaatje betreffende
de financiering in de komende jaren.
Naast het geld dat de bewoners zelf
bijeen hebben gebracht moet er geld
komen van de gemeente, de provincie
en de EU (leader). De provincie zou
al akkoord zijn, maar de EU gelden
zijn nog niet zeker. Wethouder Spil
had er echter alle vertrouwen in dat
het wel goed zou komen. “En komt
dat geld er niet dan betalen wij ook
niet. We gaan geen geld voor anderen
betalen,”aldus de wethouder. Dat
werd dus een besluit met een flink
open einde, waarvan ze in De Hoef
nog maar moeten afwachten hoe dat
uit gaat pakken.
Dorpshuis Baambrugge
Zo mogelijk nog vreemder verliep de
discussie over de uitbreiding en renovatie van Dorpshuis Baambrugge. Al
op 9 juli 2009 is door de gemeenteraad van Abcoude een amendement

aangenomen, waarin is besloten dat
de Stichting Dorpshuis Baambrugge
in aanmerking komt voor 236.000
euro subsidie voor de uitbreiding
en renovatie van het dorpshuis. De
financiële consequenties zijn toen
‘abusievelijk’ niet in de begroting
opgenomen. Het college stelt nu
voor om dat oude raadsbesluit alsnog
financieel te bekrachtigen. Men
beroept zich daarbij op het vertrouwensbeginsel binnen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
Met andere woorden: er zijn twee
jaar geleden toezeggingen gedaan en
die moeten nu nagekomen worden.
Dit ondanks het feit dat er in dit
voorstel nog meer onduidelijkheden
schuilen. Er is geen financiële begroting en niemand heeft enig idee hoe
de zaak straks geëxploiteerd moet
worden. Wethouder Spil verwachte
ook niet dat die duidelijkheid er snel
zou komen. Ze stelde voor om nu het
financiële akkoord te bekrachtigen
en in een tweede fase het Stichtingsbestuur een sluitende exploitatie op
te laten stellen. Komt die er niet dan
komt er ook geen subsidie.
Bij alle fracties en ook bij de wethouder, bleek de behoefte aan de
formulering van een integraal beleid

rond de dorpshuizen. Waarom het
niet mogelijk was om de plannen van
de beide dorpshuizen, Baambrugge
en De Hoef daarin onder te brengen
werd niet duidelijk.
Ondanks het feit dat beide voorstellen
nog tal van hiaten en onzekerheden
bevatten en het volstrekt onduidelijk
is hoe een en ander straks binnen
het kernenbeleid gaat uitpakken
gingen alle partijen met uitzondering
van RVB toch akkoord met beide
voorstellen. Men kan zich afvragen
wat de raad onder behoorlijk bestuur
verstaat.
De naam van de gemeente.
Nadat het college had laten uitrekenen dat een naamswijziging van de
gemeente om en nabij één miljoen
euro zou gaan kosten, bleken de
meeste fracties al snel bereid de
huidige naam De Ronde Venen als
definitieve naam vast te stellen. Enkele raadsleden, die twijfels hadden
over de juistheid van de berekening
en een onafhankelijk bureau aan het
werk wilden zetten om het nog eens
precies uit te laten rekenen, kregen
geen steun. Met zeventien tegen acht
stemmen werd besloten de naam De
Ronde Venen te handhaven.
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Luistervink
De wijzen uit het
Oosten
Het is al weer een tijdje geleden
dat de kampioensvlag op de Mijdrechtse Hoofdweg kon worden
gehesen. Zinderende wedstrijden,
zeker die tegen de Spakenburgers,
gonzen nog altijd door mijn hoofd.
Ik volgde bijna iedere wedstrijd,
ging ook mee naar de uitwedstrijden. Als objectief verslaggever viel
het me op, dat na een gewonnen
wedstrijd de graspollen onder
mijn voeten uitingen van gejuich
vertoonden. Ik heb wat met Argon.
Zeker omdat de club bestaat uit
spelers die in de wijk Proosdijland
woonden of in het oude dorp en
spelers die hun vleugels uitsloegen
bij vooraanstaande clubs. Dat alles
werd mogelijk gemaakt door een
aantal bezielende ondernemers.
Ik wil ze niet bij naam noemen,
maar de vereniging heeft veel aan
deze bedrijven te danken. Het
is ook een nette club. Normen
en waarden staan hoog in het
vaandel. Ongeregeldheden zijn er
nooit. De Ronde Venen mag trots
zijn op een vereniging die zo aan
de weg timmert. Gaandeweg heeft
de spelersgroep een verandering
ondergaan. Nog niet zo heel erg
lang geleden werd er binnen de
club al een vinger opgestoken, dat
de bakens wat verzet moesten
worden. Economisch ging het niet
zo best met ons land, dus ook de
sponsors van Argon konden iets
minder fors in de buidel tasten. De
spelers die nieuw kwamen, hadden
dat echter niet door. Die dachten,
misschien wel terecht, dat ze elders toch wel konden krijgen wat
ze wilden. Daarmee veranderde
de mentaliteit van het eerste, dat
het toch altijd wel moest hebben
van mentaliteit en clubliefde. Ik
herinner me nog de spits die even
kwam, niets presteerde en een
auto die hem ter beschikking werd
gesteld weigerde, omdat deze niet
nieuw was. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de sponsorgelden hebben het niet makkelijk.
Midreth, de ruggengraat van de
vereniging, is niet meer. Een aderlating van jewelste. Toch is men er
in geslaagd vervangers te vinden
die de club een warm hart willen
toedragen. Een niet eenvoudige
klus. Vol trots werden ze afgelopen
zondag gepresenteerd. Iedereen
ging er eens goed voor zitten. Het
eerste speelde een thuiswedstrijd
tegen een veel minder presterende, maar wel strijd leverende club
uit het oosten van het land. Zondag 1 was niet zo erg gemotiveerd
en werd met een flinke nederlaag
naar de kleedkamer gestuurd. In
plaats van zich diep te schamen,
werd er door sommigen nagemopperd dat het bestuur nog niet
met hen had gesproken over het
volgende seizoen. Anderen gaven
aan dat ze zouden vertrekken. Met
het aantrekken van nieuwe sponsors heeft de club echter datgene
gedaan wat je van een club mag
verwachten. Gezien de wisselvallige resultaten van de afgelopen
wedstrijden, mag je dat laatste
niet van de zondag 1 zeggen.
		
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Leven of dood

De uitzending van Horizon op
10 april heeft als thema: ‘Een
kwestie van Leven of Dood’.In
deze uitzending denken wij met
elkaar na over de lijdensweg van
Jezus, te beginnen bij de vrolijke
intocht in Jeruzalem. Het gaat
bij dit alles om de vraag: “Welke
betekenis heeft de geschiedenis
van Jezus voor u, voor jou”. Een
kwestie van leven of dood? Het
horizonteam bestaat uit Huub van
Bemmelen, Nel Pauw en Winnie
van de Schraaf. Horizon wordt uitgezonden van 9 tot 10 uur en van
17 - 18 uur uur via Midpoint FM.

Wilnis

Kledingbeurs in
De Roeping
Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen, die snel groeien en daardoor
moet er regelmatig kleding worden
aangeschaft; een stevige aanslag op
het budget. Soms heeft een gezin
geluk dat ze via familie of kennissen
kleding doorgegeven krijgen, maar
dat is niet altijd het geval. Daarom
is een kledingbeurs georganiseerd in
gebouw De Roeping achter de Herv.
kerk te Wilnis op zaterdag, 16 april
2011 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Op vrijdag, 15 april van 14.00 uur tot
17.00 uur is iedereen daar welkom
om goede en schone kleding (tot de
leeftijd van 12 jaar), speelgoed e.d.
in te brengen. De kosten zijn per
tafel €2,-. De verkoper krijgt bij de
inbreng een reglement uitgereikt,
waarin de (beperkte) voorwaarden
zijn opgenomen. Nadere informatie
te verkrijgen via tel. 0297-282022
of mail: vanrijssel@hetnet.nl

De Ronde Venen

Laatste bijeenkomst
De Christenvrouw
De vereniging De Christenvrouw
afdeling de Ronde Venen, komt op
donderdag 14 april voor de laatste
keer dit seizoen bij elkaar in gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht.
Mevrouw M. Bremmer-van Veelen
uit Voorschoten komt deze avond
spreken over het onderwerp: ‘Mag
ik er zijn?’ over afwijzing/zelfaanvaarding. Aanvang 20.00 uur en
de koffie staat om 19.45 klaar.
Inlichtingen bij Janneke Kranenburg-Bluemink, tel. 0297-281882.

Jubilerend ROM-koor schittert in ‘Im Weissen Rössl’
Afgelopen weekeind heeft het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) in
De Meijert haar 25-jarig jubileum gevierd met een zeer geslaagde voorstelling van
'Im Weissen Rössl’. Na afloop van de voorstelling werd de jubilerende vereniging
gehuldigd door de voorzitter van BOOG-Utrecht en werden zes leden van het ROMkoor in de bloemetjes gezet, die vanaf de oprichting lid zijn geweest: Marga van
de Nesse, Ans van Soelen, Corrie Meijer, Cor Wolff, Edith van der Vaart en Wiebe
van der Schaaf.

Fietsvereniging De Merel houdt zondag Open Dag

Partycentrum ‘De Meijert’ was
speciaal voor deze voorstelling
omgebouwd tot een volwaardige
theaterzaal, met een toneel over de
hele lengte van de zaal. De toeschouwers, in dit tot twee keer toe volledig
uitverkocht huis, konden plaatsnemen
op een speciaal voor deze gelegenheid opgebouwde tribune, zodat
men een uitstekend zicht had op het
gehele speelveld en het decor. Een
zesmans sterk orkest in een kleine
maar uitstekende bezetting zat deze

keer op het podium. Regisseur Toine
Paauwe had het originele script van
de operette ‘Im Weissen Rössl’ van
Ralph Benatzky, op een heerlijke en
amusante wijze vertaald naar het
Nederlands. Bijgestaan door de stille
kracht achter de schermen, Carla
Kronenburg, speelde het ROM-koor
een sprankelende operette, waarbij
de zang naadloos overging in het
verhaal. Van verschillende zijden
kon je horen dat men de operette en
zeker ook de melodieën wel kende,
maar eigenlijk nu pas begreep wat
er in de liedteksten verteld werd. De
naam van de operette was eveneens
aangepast. Dit weekeind heette de
operette: ‘In het Witte Ros’. Koor en
orkest stonden onder leiding van de
dirigent van het ROM-koor, Ferdinand
Beuse, die vanuit het midden van
de zaal zowel koor als orkest heeft
gedirigeerd. Op een oproep voor
leden om deze uitvoering mogelijk te
maken, is een groot aantal mensen
afgekomen en tevens speelden en
zongen er een zevental kinderen van
Musicalvereniging De Regenboog
mee; vertederend en met volle overgave. Het ROM-koor heeft wederom
veel mensen uit de Ronde Venen en
daarbuiten een groot plezier gedaan
met deze uitvoering.

Enthousiasme en kwaliteit tijdens concert
‘Bach en tijdgenoten’
Het is zo langzamerhand een goede traditie geworden, een concert in het
voorjaar en in het najaar van het Regiokoor de Ronde Venen. Het is knap
om twee maal per jaar met een dergelijk mooi programma te komen. Afgelopen zondag lieten koor, solisten en begeleidingsorkest NASKA o.l.v.
dirigent Gert Hans horen dat er op deze akoestisch prachtige locatie, de
R.K. Kerk Johannes de Doper, een aangrijpend en sprankelend concert
gebracht kan worden met werken van J.D. Zelenka, J.S. Bach en A. Vivaldi. Dat het publiek even enthousiast applaudisseerde was een vanzelfsprekendheid en een stimulans voor het koor om op deze ingeslagen weg
verder te gaan.
						
foto henk butink
Aanstaande zondag 10 april vindt
de jaarlijkse Open Dag van TTC De
Merel weer plaats. Iedereen is dan
welkom om langs te komen voor
informatie en, beter nog, een rit
mee te fietsen. Heb je een racefiets
en wil je opnieuw of misschien wel
meer gaan fietsen? Kom dan naar
de Open Dag. Iedereen is welkom.
Jong en oud, mannen en vrouwen,
hardrijders en recreatieve fietsers. Voor iedereen is er wel een
geschikte groep om mee te fietsen.
Heb je nog geen helm? De Merel
heeft helmen beschikbaar om te
lenen.
Bezoekers aan de Open Dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging, ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.

Om 9.00 uur starten drie verschillende groepen fietsers:
- groep 1 rijdt een afstand van 60
kilometer met een snelheid van
ongeveer 30 km/uur;
- groep 2 rijdt 50 kilometer en zal
ongeveer 26 km/uur aanhouden;
- groep 3 rijdt 50 kilometer met
een snelheid rond de 23 km/uur.
De Open Dag vindt plaats bij ons
clubhuis Café De Schans, Uitweg 1,
Vinkeveen en begint om 8.30 uur.
Je wordt ontvangen met een kopje
koffie, waarna rond 9.00 uur de
drie fietsgroepen vertrekken. Ook
na afloop van de rit biedt TTC De
Merel wat te drinken aan.
Kijk voor informatie over de fietsvereniging op de website:

www.ttcdemerel.nl
Of neem contact op met Margot
Kompier (tel. 0297-267741 of 0629204925).

Grapjesdag op de Driehuisschool!
Op 1 april kon natuurlijk een grapje niet uitblijven. De
kinderen van de Driehuisschool werden door een compleet
andere juf opgehaald en ze kregen ook nog eens les van
deze juf. De juffen waren ook nog een beetje van slag,
want ze gaven een les van hun echte groep... De kleuters
kregen opeens aardrijkskunde (in één groep zelfs met de
landkaart van Nederland), groep 7 ging Koekeloere kijken,
groep 6 werkte met kralenplanken en gingen hakken en
plakken. En leren we al verhoudingstabellen in groep 4 en
Engels in groep 3?Na een half uur gingen de juffen weer
terug naar hun eigen groep en kon de dag verder normaal
verlopen. Nou ja normaal? Sommige leerlingen hadden
natuurlijk ook nog wat grapjes in petto voor de juffen!

Koninklijk bezoek bij obs De Pijlstaart
De laatste maanden is men druk bezig met het vinden van een geschikte locatie voor enkele groepen van
de Pijlstaartschool in Vinkeveen.
Verschillende interviews hebben
er plaatsgevonden op radio en tv
en ook in de plaatselijke kranten is
dit niet onopgemerkt gebleven. Zo
ook bij de pers van de ‘Koninklijke
familie’. Afgelopen vrijdag werden
de leerlingen dan ook aangenaam
verrast met een bezoek van Hare
Majesteit. In spanning wachtten de
kinderen in kleurig rood-wit-blauw
en/of oranje buiten op de koningin.
Eenmaal gearriveerd was het niet
de koningin, maar juf Anneke die
het schoolplein op kwam lopen. Op
een enkele teleurgestelde kleuter
na, werd deze 1 april-grap erg
gewaardeerd.
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Lenterit brengt 2.500 euro op voor Stichting Gehandicaptenplatform De Ronde Venen
De achtste Lenterit, die zondag
3 april jl. werd verreden, trok ca.
150 deelnemers, verdeeld over 49
equipes. Wie de route van deze
recreatieve autopuzzeltocht goed
volbracht, kreeg een prachtige route
van ca. 100 km via o.a. Vinkeveen,
Woerdense Verlaat, Harmelen en
Kockengen voorgeschoteld, inclusief
behendigheidstest en finish op het
Burgemeester Haitsmaplein.
Met slechts 27 strafpunten mag het

team Arie Kranenburg zich winnaar
noemen; hun eerste prijs bestaat
uit een weekend elektrisch rijden in
een spectaculaire TESLA sportauto.
Bovendien kregen zij de wisseltrofee
mee naar huis. De tweede prijs was
voor het team Wim en Harm Bos
met 31 strafpunten. Team Offerman
(32 strafpunten) won de derde prijs.
De tweede en derde prijs is een
Tyrenet winter trial op het circuit in
Lelystad.

De deelnemers met een klassieke
auto dongen bovendien mee in een
‘Concours d’Elegance’ waar de
prijzen werden toegekend aan de
kleinste en aan de grootste deelnemende klassieker. De kleinste deelnemer was een originele 500D uit
1963 (met picknickmand) van het
team Terenze van Leeuwen en Linda
Moen. De grootste klassieker was
een Cadillac Sedan de Ville (1962)
van het team Theo van Kouwen.

Deze prijswinnaars ontvingen elk
een Rendez-Vous diner cheque.
Na afloop van de Lenterit maakte
Henny van Nieuwkerk van de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
bekend dat de Stichting Gehandicaptenplatform De Ronde Venen de
positieve opbrengst van euro 2.500
in ontvangst mag nemen. Symbolisch
werd een cheque overhandigd aan de
heer Hans Niehe, die een uitleg gaf
over het werk van deze Stichting.

foto's otto boelens

Vrienden en vriendinnen van AJOC verrichtten
vrijwilligerswerk
voor mensen met een verstandelijke
Zaterdag 2 april jl. was een grote
ploeg van de 35 vrijwilligers van
AJOC weer een dag actief in
Ursula in Nieuwveen. Op de werkdag
kwamen 130 vrijwilligers bijeen en
verrichtten graaf- en straat- en timmerwerk, schilderen en andere klussen. “Voorman” Gerard de Jong was
al eerder een dag komen kijken om
te inventariseren welke klussen er
gedaan moesten worden. Allemaal
klussen die ten goede komen aan de
bewoners van Ursula (een instelling

beperking).
De 130 mannen en vrouwen werden
goed verzorgd met eten en drinken.
De AJOC mensen verrichtten veel
klussen binnen de kinderboerderij
zoals hekken vervangen, straatwerk,
een tuinhuis plaatsen en andere
voorkomende klussen.
Niets was te gek om aan te pakken en de mensen uit Mijdrecht en
omgeving hebben in het bedrijfsleven
veel contacten en zodoende worden
er ook minigravers, trilplaten en andere gereedschappen meegebracht.

S.V. Hertha stelt
jeugdtrainers aan

En geloof maar: er werd met veel
plezier gewerkt door de vrijwilligers.
Gastheer Mons Verkerk maakte van
alle werkploegen een foto die ze als
herinnering meekregen. En na afloop
klonk weer: tot volgend jaar! En bij
Ursula riepen ze: AJOC bedankt!

Paashaas op bezoek
bij de Duikelaar
Oproep: Tien jaar Troetels, kom je ook?
Het staat veel ouders in De Ronde misschien nog wel vers in het
geheugen: de opening van Kinderdagverblijf Troetels in Vinkeveen.
Maar die opening… is dit jaar alweer tien jaar geleden! De tijd
vliegt, zo blijkt maar weer eens. Het is dan ook reden voor een
feestje!
In de afgelopen tien jaar heeft het
kinderdagverblijf vele baby’s en
peuters opgevangen en ‘klaargestoomd’ voor de basisschool. En
vanwege het succes van de opvang,
is het oorspronkelijke kleine
pandje op Voorbancken ingeruild
voor een groter pand en inmiddels
ook al weer uitgebreid met een
kinderdagverblijf én naschoolse
opvang ‘buiten’: de Stal in Waverveen. Troetels mag dan in de loop
der jaren groter zijn geworden,
nog steeds kenmerkt het kinderdagverblijf zich door een persoonlijke en kleinschalige insteek.
De officiële opening van Troetels
was destijds op 1 mei 2001. De
allereerste Troetelkinderen hadden
helemaal in het begin soms zelfs
het rijk voor zich alleen!

Iets wat niemand zich nu nog voor
kan stellen…
Het lijkt de leiding én eigenaresse
Diana Vredenbregt een geweldig plan om met alle ouders en
kinderen van de afgelopen jaren
terug te blikken op het eerst
echte jubileum. Dit zal gebeuren
door middel van een feestelijke
barbecue op vrijdag 13 mei, van
17.00 tot 19.30 uur. Via deze
krant wil de leiding oud-Troetels
(in de breedste zin van het woord,
dus kinderen, ouders, leidsters
en stagiaires) oproepen gezellig
mee te feesten. In verband met de
voorbereidingen van het feest, is
het wenselijk dat opgave voor 22
april via info@troetels.nl geschiedt.
Laat via de mail weten of en met
hoeveel personen u van plan bent
het Troetelfeest mee te vieren.

Op vrijdag 1 april stond er wel
een heel bijzondere verschijning
voor de deur van speelzaal de Duikelaar. Mevrouw de Paashaas stond
daar samen met haar paashaaszoontje met een leuke verrassing voor
de peuters. Als dank mocht Haasje
van de leidsters wel een ochtendje
mee spelen op de speelzaal...

Afgelopen week heeft S.V. Hertha
zijn trainersstaf voor volgend seizoen bekend gemaakt. Het contract
met Simon Driehuis is verlengd en
Simon is wederom verantwoordelijk
voor de A1. Voor de B1, C1 en D1
zijn drie nieuwe trainers aangetrokken. Het gaat om Jesse Neuteboom
(B1), Nick van Asselen (C1) en
Leo Clement (D1). Alle drie zijn
ze afkomstig van Argon en staan te
popelen om het niveau van Hertha
omhoog te brengen. Met Duncan
Hulscher (E1) en Jean Paul Loman
(F1) is de technische invulling rond.
Al deze trainers zijn naast hun rol
als trainer/coach ook verantwoordelijk voor de technische aansturing
binnen hun leeftijdscategorie. Het
bestuur en jeugdcommissie van S.V.
Hertha is zeer verguld met deze
groep mensen en geeft een geweldige impuls aan het jeugdvoetbal bij
S.V. Herta.

Op de foto tekenen Jesse Neuteboom,
Nick van Asselen en Leo Clement hun
contract met Hertha voor komend
seizoen.

Groep 6 De Pijlstaart wil geen poep op de stoep
De kinderen van de Pijlstaartschool in Vinkeveen zijn het zat. Bijna dagelijks staat er wel weer iemand rondom de school in de hondenpoep! En
wat doe je als de hondenpoep op de stoep en op het grasveld voor de school
maar niet verdwijnt? Dan verzin je zelf een oplossing, vonden de leerlingen
uit groep 6. Tijdens de knutsellessen hebben zij hun eigen ‘verbodsborden’
gemaakt. Deze bordjes zijn donderdag 31 maart in de grond gezet. Jammer genoeg kunnen de honden niet lezen maar hun baasjes wel! De kinderen hopen dat de hondenpoep rondom de school snel verdwijnt!

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Kinderhulp zoekt
collectanten
Geeft u ook voor een beetje
gewoon geluk? Wist u dat er in
ons land bijna een half miljoen
kinderen door armoede worden
buitengesloten? Zij gaan nooit op
vakantie, zitten niet op voetballen of zwemles. Ze hebben soms
niet eens een fiets of speelgoed.
Geld voor leuke dingen ontbreekt
in de tehuizen, pleeggezinnen en
families waar zij opgroeien. Kinderhulp komt al meer dan 50 jaar
op voor deze kinderen.
Van 10 tot 16 april 2011 vindt de
jaarlijkse collecte plaats van het
Nationaal Fonds Kinderhulp. Geeft
u ook aan de collectant voor dit
goede doel? Met de opbrengst van
één collectebus kunnen we al één
of meer kinderen erg blij maken.
Wilt u misschien ook collecteren
voor Nat. Fonds Kinderhulp? U
kunt zich aanmelden als collectant
bij: Edith Stam tel. 0297-287495
of e-mail: edithstam@solcon.nl.
Meer informatie over Kinderhulp
leest u op www.kinderhulp.nl.

Vinkeveen

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

Mijdrecht

Sam’s Kledingactie
op 16 april
Doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood in Mijdrecht
en steun het goede doel! Op zaterdag 16 april vindt in Mijdrecht
weer de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt
dan van 10.00 tot 12.00 uur uw
goede, nog draagbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij
H. Johannes de Doper Kerk, Driehuisplein 1. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat naar de
projecten van Cordaid Mensen in
Nood. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op

www.samskledingactie.nl.

HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Elzenhof 12, Vinkeveen
Aan de rand van Vinkeveen nabij Demmerik, tussen de spoorlaan en de
Wilgenlaan, ligt een kleinschalige nieuwbouwwijk. Er staan twee-onder-een
kapwoningen, die in 2001 zijn gebouwd. Het is een kindvriendelijke wijk met
veel jonge gezinnen, waar de kinderen lekker vrij buiten kunnen spelen, met
name omdat er alleen bestemmingsverkeer in de wijk komt. Een gezellige
wijk met diverse wandel- en fietsroutes om de hoek en met een centrale
ligging ten opzichte van de polder en het dorp. Wat helemaal leuk is, is dat
er in de straat de mogelijkheid is om je bootje aan te leggen. Je vaart hier
vandaan zo naar de Vinkeveense Plassen. Ideaal natuurlijk.
Van buiten ziet de woning er strak en
modern uit met warme details, dus ik
ben erg benieuwd naar de binnenkant. De ruime hal is lekker licht en
je vindt hier het toilet en de trap naar
de eerste verdieping. Onder de trap is
bergruimte gecreëerd; altijd handig.
De woonkamer is uitgebouwd en via
een schuifpui loop je zo de heerlijke
achtertuin in, die op het zuidwesten
gelegen is en bereikbaar is middels
achterom. De huidige bewoners hebben destijds extra grond bijgekocht,
waardoor de tuin nu 11,5 meter diep
is. Halverwege staat een houten berging om je tuinstoelen en fietsen in op
te bergen. De tuin is heel netjes onderhouden en er is ruimte genoeg om
lekker van de zon te kunnen genieten
en voor kinderen om te spelen. Het is
nu ook lekker zonnig, dus we zouden
hier nog wel even kunnen vertoeven
in de tuin, maar we moeten door, dus
we gaan weer naar binnen om de rest
van de woning te bekijken.

De open keuken ligt aan de voorzijde
van de woning en is natuurlijk van
alle benodigde apparatuur voorzien.
Er zijn veel kastjes om al je keukengerei in op te bergen. Op een of
andere manier raken die kastjes toch
altijd weer zò gevuld, is mijn eigen
ervaring.
Op naar de eerste verdieping waar je
drie slaapkamers, een vaste kast op
de overloop en de badkamer vindt. De
slaapkamers zijn allemaal behoorlijk
ruim, evenals de badkamer. Je vindt
hier twee wastafels, het tweede toilet, een ligbad en een aparte douche.
Echt een pluspunt zo’n grote badkamer.
Via een vaste trap komen we op de
tweede verdieping. Op de voorzolder zitten de aansluitingen voor de
wasmachine en de droger, en de cv is
hier geplaatst. Verder heb je hier nog
wat bergruimte.
De master bedroom bevindt zich
ook op deze etage, en deze kamer
is voorzien van een groot dakraam,
een eigen airco unit en een wastafelmeubel.
De woning is licht, ruim en goed
onderhouden. Wanneer je geen zin

Facts & Figures

Casa di Carin

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

hebt om te klussen, zou je hier zo
kunnen gaan wonen. De woning ligt,
zoals eerder genoemd, aan de rand
van Vinkeveen, maar in een paar
minuten ben je met de auto of fiets bij
het winkelcentrum.
Echt een leuke woning waar je zeker
eens een kijkje moet gaan nemen.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

1,2
4,8
1,5
1,3
2,7

Facts & Figures
Elzenhof 12, Vinkeveen
Vraagprijs € 395.000,- k.k.
Perceeloppervlakte 165 m2
Inhoud 420 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

Badkamers
Het schoonmaken van badkamers gebeurt
steeds vaker met aggressieve middelen, waardoor kitranden en sanitair na verloop van tijd
aangetast worden en lelijk worden, dit geldt
ook voor kranen. Wanneer u de badkamer re-

gelmatig schoonmaakt met ouderwetse groene
zeep, zult u zien dat alles veel mooier blijft. De
groene zeep laat namelijk een onzichtbaar vetlaagje achter, waardoor kalk en vuil veel minder
kans hebben om zich aan aan het sanitair te
hechten. Deze tip wordt u aangeboden door:

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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1e

2e
De nieuwe tijdelijke expositie ‘Uitstekend werk...’ ging
afgelopen zaterdag officieel in
première in Museum De Ronde
Venen. Deze staat tijdens het
Jaar van de Veensteekmachine
natuurlijk helemaal in het teken
van het topstuk van het museum:
de veensteekmachine. Wethouder
van cultuur, Erika Spil, opende de
expositie en onthulde de nieuwe
informatieborden die bij de
machine staan.			

Groep 8 van de Driehuisschool sluit hun schoolvoetbaltoernooicarrière af met een tweede plaats. Op woensdag 30
maart vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats voor
de meiden van de groepen 7 en 8. Voor de meiden groep 8
van de Driehuisschool betekende dit ook het afscheid van
hun glansrijke schootvoetbaltoernooicarrière. In groep 5
begonnen deze meiden met het behalen van de eerste plaats
die het jaar daarop succesvol werd verdedigd. In groep 7
behaalden ze een mooie derde plaats en dit jaar eindigde
hun toernooicarrière met een schitterende tweede plaats.
Meiden goed gedaan!

3e

foto marlous van merkenstein

De jongens van CSW 8 hebben afgelopen zaterdag 2 april een
prachtige wedstrijd gespeeld tegen Eemnes: gewonnen met
8-0 uit doelpunten van Jerry Fokker (2), Jeroen Vis, Rutger
de Graaf, Martin Kluiver (2) en Niels Oerlemans (2). Daarmee
hebben de jongens ook een mooie presentatie laten zien aan
hun sponsor Michiel Voortjes van VOKU serres & kunststof
kozijnen, die de jongens onlangs heeft voorzien van een
nieuw voetbaltenue. VOKU en het 8e van CSW vormen samen
zeker al 15 jaar een team!
Zaterdag 16 april speelt het 8e van CSW tegen Argon, nummer 2 tegen nummer 1 in de competitie. Het wordt spannend!

4e

Op woensdag 30 maart vond op de Argon velden het traditionele schoolvoetbaltoernooi voor de jongens groepen 4 en
5 plaats. Bijna 40 teams streden om de uiteindelijke finale
plaatsen. Na vele spannende wedstrijden en finales is het
toernooi gewonnen door de jongens van Trekvogel2. De spannende finale tegen Beatrix2 werd met 2 – 0 door Trekvogel2
gewonnen. De einduitslag van het toernooi was dan ook op
de eerste plaats Trekvogel2, tweede werd Beatrix2, derde
Hoeksteen2 en op een verdienstelijke vierde plaats eindigde
Driehuis2. Trekvogel2 gaat door naar de volgende ronde om
de scholen in De Ronde Venen te vertegenwoordigen.

De jaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs op Jenaplanbasisschool
Vlinderbos, die zaterdag jl. plaats vond, was een groot succes. Toen de organisatie om 09.00 uur de deuren opende, stond er al een rij tot ver buiten
het schoolplein. Er werd weer van alles te koop aangeboden: kinderfietsen,
loopauto's, fietsstoeltjes, kinderkleding en ook erg veel speelgoed. De
netto opbrengst bedroeg dit jaar ruim 2.000 euro. Hiervan gaat 60% naar
de inbrengers van de kleding en het speelgoed en 40% is voor de school,
die het bedrag besteedt aan activiteiten voor de kinderen van Vlinderbos
en aankleding van de aula van de school. De organisatie spreekt ook dit
jaar weer van een zeer geslaagde beurs en zal deze volgend jaar met
dezelfde inzet en plezier organiseren!

Bloemenbureau Holland had rondom het concert van Ilse DeLange in het
Gelredome een speciale krasloterij georganiseerd bij bloemenwinkels. Als
klant van Bloemsierkunst Peter te Vinkeveen had Meggy Swartsenburg
(tweede van links) bij de aankoop van een boeket een kraslot ontvangen.
Hiermee werd zij een van de winnaars van deze actie en mocht als VIP
bij het concert van Ilse aanwezig zijn. Na afloop werd er, speciaal voor de
winnaars van de kraslotenprijs, een privéconcert gegeven. De kraslotenactie liep onder andere
bij Bloemsierkunst
Peter in Vinkeveen.
Meggy kijkt terug op
een zeer geslaagde
avond en bedankte
Bloemsierkunst Peter
met een heerlijke
taart! Dat heet nou een
win-win situatie!

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

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
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Het waddeneiland Texel geeft de
bezoeker altijd weer een apart gevoel, alsof je er echt eens helemaal
uit bent. Daar voel je de zee en de
wind altijd om je heen en meestal is
het er mooi weer en de ontluikende
lente wordt nergens beter ervaren
dan hier.
Men kan dat meebeleven tijdens de
dagtocht met een luxe en comfortabele touringcar op dinsdag 12 april
2011 georganiseerd door de Stichting 'Paraplu'. Voor snelle beslissers
zijn er nog een aantal plaatsen vrij.
De gastvrouw tijdens deze dagtocht
is Rita Salceda. Op de boot voegt
onze reisgids zich al bij ons en die
gaat tijdens de rondrit alles over
het eiland vertellen en laten zien.
De rondrit gaat via Oude Schild
naar Oosterend. In het plaatsje De
Koog wordt gestopt voor de lunch.

Het rondje eiland wordt vervolgd
naar de beroemde vuurtoren, die
wordt bezocht en waar van een
prachtig uitzicht over het eiland en
de Waddenzee genoten kan worden.
Het laatste plaatsje is de "hoofdstad" Den Burg, waar de deelnemers vrij kunnen rondkijken en nog
een consumptie gebruikt wordt. Om
16.00 uur wordt vertrokken naar
het vaste land, richting huis waar de
aankomst rond 18.00 uur gepland
is. De prijs voor de complete dagtocht, inclusief koffie, thee, consumptie en lunch bedraagt slechts
40 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.

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

Thema Jeugddienst: Weird!
Als je op straat loopt, kan het voorkomen dat je iemand ziet die er vreemd
uit ziet. Zelfs zo vreemd, dat als je
hem of haar voorbij gelopen bent, je
je hoofd omdraait om nog een keer
te kijken. Dit kan hier in De Ronde
Venen gebeuren, maar nog vaker in
het centrum van een stad. Dan zie je
soms mensen lopen of zitten die er
apart of excentriek uitzien. Ze doen
dat vaak bewust om op te vallen of
om een statement te maken. Als je
zo iemand ziet, zou je tegen elkaar
kunnen zeggen: ‘Die is weird’. Dan
bedoel je dus, hij is apart, vreemd,
raar. Bij Christenen die voor hun
geloof uitkomen op het werk of op
school kan het voorkomen dat ze door
collega’s of klasgenoten meewarig
aangekeken worden en er gezegd
wordt: ‘Hoe kun je dat nou geloven?

Jij bent echt weird’.
Jongeren hebben hebben hun eigen
taalgebruik met daarbij allerlei trendy termen: Relaxed! Te ziek! Chill!
Vet! Weird! etc. In dit seizoen wordt
er in de jeugddiensten in 'de Wegwijzer' aan de hand van het hoofdthema
‘The Real Thing’ stil gestaan bij een
aantal van deze kreten en ook wordt
er bekeken of er in de Bijbel een link
is met deze woorden.
De vierde jeugddienst van dit seizoen
wordt gehouden op zondag 10 april
en het thema van deze dienst is
‘Weird!’. Het Bijbelgedeelte wat dan
aan de orde komt, staat in Handelingen 17: vers 16 – 34. Paulus komt
in dit gedeelte in Athene. In deze
stad worden heel veel goden vereerd,
maar de echte God kennen ze niet.
Paulus wil graag vertellen over de

‘Onbekende God’ en wordt uitgenodigd op de Areopagus. Als Paulus
vertelt over de Here Jezus, lachen
sommige mensen hem uit, maar anderen geloven zijn Woord. De dienst
begint om 17.00 uur en wordt door
dominee Arnout Weststrate geleid.
Hij gebruikt eenvoudige woorden,
zodat het voor iedereen te volgen is,
ook als je niet gewend bent om een
kerkdienst te bezoeken.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot van
koffie/thee/etc. Iedereen is van harte
welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht. Neem
buren, vrienden en/of kennissen
gewoon mee! Voor meer informatie:
bel met ds. Weststrate op 0297 –
274847, of jeugdouderling G. Kroese
0297 – 263390. Bezoek ook eens:

www.cgkmijdrecht.nl.

Extra fitness via Multi Mondo
Stichting Multi Mondo gaat de fitnessactiviteiten voor vrouwen in
KernGezond | Hofland Medisch Centrum uitbreiden. Vrouwen uit de
fysio fitnessgroep van dinsdagavond kunnen gratis een keer per week
extra komen fitnessen.
Dat geldt alleen voor degenen die
al aan fysio fitness doen op de dinsdagavond. Deze groepsactiviteit is
exclusief voor vrouwen. Zij blijven
elke week welkom op dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur voor de
groepsles onder begeleiding van
een professionele fysiotherapeute.
De sportieve vrouwen van de
dinsdaggroep kunnen voortaan
één keer per week extra aan fysio

fitness doen in het Hofland Medisch
Centrum. Ze kunnen kiezen op welk
dagdeel: van maandag tot en met
vrijdag tussen 13.30 – 17.30 en op
zaterdagmorgen van 8.30 tot 12.00
uur. Dat kost niets extra naast het
abonnementsgeld voor de dinsdag.
Kijk op www.multimondo.nl voor
meer informatie over fysio fitness
voor vrouwen, de zwemgroep, of
andere activiteiten.

KNA zingt de Crusifixion
Op zondag 10 april 2011 verzorgt koor Kunst Na Arbeid uit Mijdrecht,
aangevuld met enkele gastzangers een uitvoering van The Crucifixion,
in de Janskerk te Mijdrecht.
Medewerking wordt verleend door: Bas Kuijlenburg (bas),Scott Wellstead
(tenor), David Schlaffke (organist) Het geheel staat onder leiding van onze
dirigent Henk van Zonneveld.
In 1887 componeerde Sir John Stainer “The Crucifixion”, een meditatie over
het lijden van Christus. Dit typisch Engelse oratorium is geschreven voor koor,
twee solisten en orgel. Het oratorium is een passende en prachtige aanloop
naar de Goede Week.
Aanvang 15.30 uur. De toegang is gratis, met een collecte aan de uitgang.
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Amateurkunstenaars gezocht voor Week van de Amateurkunst

Wilnisse Rommelmarkt komt er aan!

Van 14 tot en met 21 mei vindt in zestig gemeenten in Nederland de eerste landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) plaats, waaronder in De Ronde Venen! Amateurkunstenaars uit alle disciplines kunnen
tijdens deze week laten zien wat zij in huis hebben, in hun eentje of in een groep. Geïnteresseerden kunnen
meedoen aan open repetities en workshops. Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, coördineert de
WAK en in De Ronde Venen is Kunstencentrum de Hint de algemene coördinator van de WAK.

Zaterdag 7 mei a.s. vanaf 09:30 uur
is er in Wilnis-Dorp weer de jaarlijks
terugkerende Wilnisse Rommelmarkt. De voorbereidingen van deze
rommelmarkt zijn in volle gang. De
Jeugdvereniging Op Weg van de Hervormde Gemeente Wilnis staat iedere
dinsdag klaar om overbodige, maar
wel bruikbare spullen, op te halen.
De opbrengst van de Rommelmarkt
gaat naar ‘Hulp aan gezinnen in
de krottenwijken van Nairobi’, een
ontwikkelingsproject van TEAR in
de krottenwijk Mathare Valley in
Nairobi. Het accent van het werk van
TEAR ligt op structurele projecten,

Meedoen met WAK in De Ronde
Venen
In samenwerking met Koopcentrum
Mijdrecht kunnen lokale amateurkunstenaars een week lang kunstwerken exposeren in de etalages
van Mijdrecht. Daarom is WAK op
zoek naar amateurkunstenaars die
schilderen, tekenen, beeldhouwen,
fotograferen of een andere vorm van

kunst bedrijven en het leuk vinden
hun werk een week lang te exposeren in de etalages in het centrum van
Mijdrecht! Of je nu thuis schildert of
cursist bent in een atelier, iedereen
is welkom om zijn of haar werk te
presenteren. Ook organisaties of personen die zelf iets willen organiseren
wat aansluit bij de WAK kunnen zich
aanmelden. Dus wil jij kunst expose-

ren of heb je een leuk idee? Meld je
aan bij Judith Glasbeek van De Hint
via admin@dehint.nl. Geef hierbij
een korte beschrijving van het werk
dat je wilt exposeren, om hoeveel
werken het maximaal gaat en wat
de formaten hiervan zijn. Aanmelden
kan tot uiterlijk 15 april. Voor meer
informatie bel: 0297-520110. Zie
ook www.waknederland.nl.

om mensen te leren voor zichzelf te
zorgen. Dit doet TEAR via projecten
die zich richten op hiv/aids, gezondheidszorg, water, onderwijs, kleinschalige bedrijvigheid en voedselzekerheid. Met de opbrengst van de
37e Wilnisse Rommelmarkt hoopt de
Jeugdvereniging Op Weg zoveel mogelijk mensen een kans te bieden om
voor zichzelf te kunnen zorgen. Een
rommelmarkt zonder de bekende
‘rommel’ is niet mogelijk. U kunt uw
overbodige, maar nog wel bruikbare,
spullen opgeven via tel. 06-12 87 18
18 (tussen 18:00-20:00) of via

www.rommelmarktwilnis.nl.

Beursvloer workshop biedt maatschappelijke organisaties kansen
De beursvloer van 19 mei komt
gestaag dichterbij. Bedrijven en
maatschappelijke organisaties gaan
daar diensten met elkaar uitwisselen, een ruil zonder geld, waar ze
allebei voordeel van hebben.
Maatschappelijke instellingen kunnen op deze manier onder andere
gebruik maken van kennis, kunde
en faciliteiten van ondernemers,
hun netwerk en contacten met
bedrijven uitbreiden, en in contact
komen met mogelijke nieuwe
vrijwilligers.
Maar wat kan een maatschappelijke organisatie bieden aan het bedrijfsleven? En hoe kan een maatschappelijke organisatie zich het
beste aan bedrijven presenteren op
de beursvloer? Hoe kunnen ze hun
wensen helder krijgen en duidelijk
maken? Wat kun je als maatschappelijke organisatie allemaal vragen
aan het bedrijfsleven?
Antwoorden op die vragen maken
of breken het succes op de beurs-

Zoek en win kaarten
voor het AJOC Festival
Wil je kaarten winnen voor het AJOC Festival 2011? Dat kan! In de
gemeente De Ronde Venen is een AJOC Festival-koe, -schaap, -kip of
-kuiken verstopt. Vind jij deze als eerste, dan win jij 2 kaarten voor een
avond op het AJOC Festival!
Vandaag, vrijdag 8 april, hebben we
één van deze AJOC Festival-beesten
verstopt in de gemeente De Ronde
Venen. Maar waar begin je met
zoeken? Voor een aanwijzing ga je
naar www.ajoc.nl. Heb je als eerste
het dier gevonden? Als je een kip
vindt, win je kaarten voor vrijdag
10 juni. Vind je een schaap, dan win
je kaarten voor zaterdag 11 juni.
Om kaarten voor zondag 12 juni te
winnen moet je een varken vinden en
als je de koe vindt dan win je kaarten
voor de Spektakeldag op maandag
13 juni.
Volg de instructies die je bij het dier
aantreft. Wie weet staat jouw foto
dan in de volgende editie van De
Groene Venen omdat je 2 kaarten
voor het AJOC Festival hebt gewonnen.
AJOC Festival
Het AJOC Festival vindt plaats op
10, 11, 12 en 13 juni bij Mijdrecht.
Zowel in de feesttent als buiten op
het terrein vinden optredens plaats
van diverse bands van Nederlandse
bodem. O.a. Racoon, Alain Clark,
Waylon, Party Animals, Ben Lie-

brand, Jan Smit, 3JS, BZB maken
dit jaar hun opwachting op het AJOC
Festival.
De Spektakeldag op maandag biedt
in en rondom de tent plaats aan allerlei activiteiten en optredens voor
kinderen en (oudere) jongeren. Voor
de kinderen is er bijvoorbeeld een
koekjesbakkerij, diverse springkussens en een goochelaar. Daarnaast
zijn er allerlei uitdagende attracties
en demonstraties en natuurlijk heel
veel gezelligheid. Kaarten kosten
slechts € 8,- en kinderen t/m 12 jaar
mogen op de Spektakeldag weer
gratis naar binnen!
Kaartverkoop start 16 april
De kaartverkoop van het AJOC Festival 2011 start op 16 april. In Immitsj
(Windmolen 75 in Mijdrecht) kun je
van 11.00 uur tot 16.00 uur kaarten
kopen zonder servicekosten.
De online kaartverkoop via
www.ajoc.nl start ook om 11.00 uur.
Er worden dan echter wel servicekosten berekend. Kijk voor een volledig
overzicht van verkooppunten op:

www.ajoc.nl.

vloer, de mate waarin bedrijven
en maatschappelijke organisaties
overeenkomsten kunnen sluiten,
waarvan ze allebei een goed en blij
gevoel kunnen krijgen.
De organisatie van de beursvloer
helpt bij het vinden van die antwoorden. Voor de maatschappelijke
instellingen is er op 19 april een
workshop om met elkaar onder
begeleiding te leren hoe ze op de

beursvloer succes kunnen hebben.
En om interactief ideeën op te
doen. De workshop wordt gehouden bij de Rabobank in Mijdrecht,
Bozenhoven 93, aanvang 19:30
uur. Belangstellende maatschappelijke organisaties kunnen zich
opgeven via een e-mail naar info@
beursvloer-derondevenen.nl
Het aantal deelnemers is beperkt,
vol is vol.

Spectaculaire modeshow Dubbel & Dwars
Wat begon als een schoolproject,
groeide uit tot een spetterende
modeshow, gepresenteerd door
Dubbel& Dwars. Veel Abcoudenaren waren vrijdag 25 maart naar
de Special Loungeclub in Amstelveen gekomen om de modeshow
bij te wonen. De prima sfeer werd
verzorgd door de modellen en de
opzwepende muziek. De getoonde
mode was jong en mooi, ook voor
de iets rijpere dames was er vol op
keus. De modellen waren allemaal
klanten van Ilonka en haar dochter
die het project gestart is. Er was
een loterij georganiseerd met mooie
prijzen waar men loten voor kon
kopen. De opbrengst hiervan is voor
‘Team Abcoude tegen Kanker’. Op
9 juni zal het team deelnemen aan
een fietstocht in het Franse gebergte

Alpe d’HuZes. Frank de Rooij, vader
van Gulia, die vorig jaar op zeer
jonge leeftijd is overleden, doet
aan deze tocht mee om geld voor
de kankerbestrijding bij elkaar te
fietsen. Frank was aanwezig op de
modeshow en vertelde in het kort
hoe de tocht wordt gefietst. Ook
de broer van Frank en vrienden uit
Abcoude, totaal 7 personen fietsen
met hem mee voor dit goede doel.
Na de pauze was er nog een modepresentatie.
Na afloop kon men de kleding die
geshowd was kopen. Gevolgd door
de trekking van de loterij, hier had
een aantal leveranciers van Dubbel
& Dwars de prijzen voor beschikbaar
gesteld. De Opbrengst van de loterij
was € 2000,00, ook zijn er grote
donaties gegeven. Ilonka en Nancy

kunnen trots zijn op deze zeer succesvolle avond die veel waardering
kreeg van de aanwezigen, met een
mooi resultaat voor de fietsers. Alle
aanwezigen kregen bij het verlaten
van de modeshow een goed gevulde
‘Goodiebag’ mee. Wilt u het ‘Team
Abcoude tegen Kanker’ nog steunen,
dan kunt u doneren via de website:

www.abcoudetegenkanker.nl.
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Koeien en Tulpen in de Vinkeveense polder

Kort nieuws
Baambrugge

Braderie op 9 april
Zaterdag 9 april wordt in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge
een braderie georganiseerd. Vanaf
10.00 uur gaan de deuren open en
start de verkoop. Er zijn ruim 30
marktkramen met diverse spullen, zoals fruit, bloemen, curiosa,
kleding, sieraden, enz. De entree is
gratis. Kijk op: www.devijfbogen.nl.

Vinkeveen

Stroopwafelverkoop
op 9 april
De Hervormde Gemeente van
Vinkeveen houdt haar jaarlijkse
stroopwafelactie op zaterdag 9
april. Gemeenteleden komen in
de ochtend huis aan huis langs in
Vinkeveen en Waverveen om overheerlijke stroopwafels te verkopen.
Deze echte Goudse Siroopwafels
zijn ovenvers en nog lang houdbaar
in de vriezer. Het is ook mogelijk
de stroopwafels te kopen bij het
Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 205 in Vinkeveen op zaterdagmorgen 9 april tussen 09.00 en
12.00 uur. De opbrengst komt ten
goede aan Het Johannes Hospitium
De Ronde Venen in Wilnis.

Vinkeveen

Prijskoppelklaverjassen
Dinsdag 12 april organiseert
klaverjasclub Onder Ons Prijskoppelklaverjassen in Café het Meertje,
Achterbos 101 in Vinkeveen. De
aanvang is 20.00 uur. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom,
we spelen drie partijen van zestien
gifjes. Om de onkosten te dekken
wordt er tevens een verloting gehouden, er zijn veel mooie paasprijzen te winnen.

Mijdrecht/Wilnis

Stroopwafelactie
Atlantis
Ook dit jaar zal de jeugd van
korfbalvereniging Atlantis op vrijdag
15 april de wijken van Mijdrecht
en Wilnis ingaan om die heerlijke
roomboter stroopwafels te verkopen. De stroopwafels zijn ambachtelijk gebakken en kosten 2 euro per
pakje of voor twee pakjes stroopwafels €3,50. Mis de jeugd niet en
zorg dat u vrijdag 15 april vanaf
18.30 uur thuis bent. U kunt ook via
de site www.kvatlantis.nl bestellen
t/m 16 april. De bestelde stroopwafels zijn dan dinsdag 19 april
vanaf 19.00 uur af te halen op het
Atlantis terrein aan de Hoofdweg te
Mijdrecht.

Abcoude

Markt op
Koninginnedag
Op zaterdag 30 april organiseert
de Stichting Feestelijkheden Abcoude weer de Koninginnedagactiviteiten in Abcoude, o.a. door een
markt/braderie te houden in de
Raadhuislaan van ongeveer 10.30
uur tot 16.30 uur. Ondernemers
en non-profit organisaties kunnen
aan deze markt deelnemen door
een plek te reserveren voor een
marktkraam. Ondernemers betalen slechts de huur van de kraam;
voor lokale of landelijke non-profit
organisaties stelt de Stichting
Feestelijkheden Abcoude de
kraam gratis ter beschikking. Wat
men uiteraard wel moet doen, is
een plek en één of meerdere kramen reserveren. Hiervoor neemt
men contact op met secretaris Ad
Geerlings van de Stichting Feestelijkheden Abcoude, tel. 0294284498; e-mail:
ad@proostdijersluis.nl

Toneelvereniging De Opregte Amateur in de Hoef

STRAFfeloos genieten
Een aantal verhaallijnen liepen
naast en door elkaar in het door Ton
Davids bedachte verhaal (‘STRAF’),
dat zich afspeelde in een verzorgingstehuis. Op een of andere manier was de bejaarde Anton Velsen
bij alles betrokken, waardoor hij
ongewild het spilpunt van de avond
werd. En dat zonder een woord te
zeggen, wat het geheel nog intrigerender maakte. Uiteindelijk blijkt
alles met alles te maken te hebben
en trekt de oude man verrassend
aan het langste eind.

De regie van dit chaotische lijkende,
maar toch goed te volgen verhaal
lag strak in de handen van Tiny Pieterse, zodat de souffleuses (Linda
Bloemer en Suzan Duivenvoorde)
een makkelijke avond hadden. Ook
lof voor de geluids- en lichteffecten
van Jerry Koeleman en Patrick
de Graaf, die tot genoegen van het
publiek de slotscene voor de pauze,
waar Bert en Sylvia in elkaars
armen vallen wat extra rekte door
het gordijn tergend langzaam te
sluiten….Broem!

In een inspirerende omgeving exposeren zaterdag en zondag 9 en 10 april en zaterdag en zondag 16 en 17
april de kunstenaars Jeanette de Baat, Ramon Otting, Mark van Kupevelt en Ilse Blesing. Kunst Erf is een
prachtige boerderij in Vinkeveen, die zich goed leent voor het tentoonstellen van schilderijen en beelden. De
kunst komt er goed tot zijn recht.
Het werk van de vier kunstenaars is
zeer divers, de eigen interpretatie
maakt de combinatie interessant.
Het initiatief van deze tentoonstelling ligt bij Jeanette de Baat
en haar keuze om Ilse, Mark en
Ramon uit te nodigen is interessant.
Bij de beelden van Jeanette de
Baat is de vorm van de steen
veelal het uitgangspunt. Voor deze
tentoonstelling heeft Jeanette een
kudde liggende koeien gemaakt.
Iedere koe kent een eigen karakter. Ramon Otting is een typische
Hollandse landschapsschilder. Sinds
2000 exposeert hij in binnen en
buitenland maar zijn wortels liggen
in Vinkeveen.
Het kunstenaarsechtpaar Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing komt uit
Aalsmeer. In hun prachtig gelegen
atelier in de Kwakel geven zij
cursussen, zoals bronsgietwork-

shops, organiseren zij regelmatig
goedbezochte tentoonstellingen en
vervaardigen schilderijen en beeldhouwwerken.
Het Kunst Erf is te vinden midden

in het groene hart van Vinkeveen,
Demmerik 47. Het publiek kan
er gedurende de tentoonstellingsweekenden van 13.00 – 17.00 uur
terecht.

Chr. Mannenkoor Con Forza en Jong Forza uit Woerden

Zangavond rond Passie en Pasen
Op donderdag 21 april a.s. om 20.00 uur wordt rondom het thema Passie en Pasen in de kerk van de Hervormde
Gemeente Wilnis, Koningin Julianastraat 23 een zangavond gehouden.
Deze zangavond wordt georganiseerd door het Chr. Mannenkoor ‘Con Forza’ uit Woerden.
De toegang is vrij. Er wordt wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor hulp aan bewoners van de
krottenwijken in Nairobi in Kenia, het gemeenteproject UMOJA = SAMEN ÉÉN van de Hervormde Gemeente.
Noteer deze datum in uw agenda. Allen hartelijk welkom.

Toneelschrijver Peter Damen op bezoek bij W.I.K

Peter Damen (met bril) in gesprek met de spelers van W.I.K.
Afgelopen zaterdag 2 april speelde
toneelvereniging Wik uit Mijdrecht
op uitnodiging van Buurtvereniging
Amstelhoek nog eenmaal het blijspel
‘Hondenhotel De blaffende hond’,
geschreven door Peter Damen van
JeCo (toneel) teksten. De schrijver
kwam vanuit Tilburg met zijn vrouw
om het toneelspel van de leden van
W.I.K met eigen ogen te aanschouwen. Na afloop van de voorstelling
sprak hij met de spelers en dankte
hen voor het voortreffelijke spel dat
zij hadden neergezet. En vertelde

dat hij zelden zo’n overtuigende,
natuurgetrouwe, vrolijke, zelfs
hilarische opvoering had gezien. Ook
gaf hij complimenten voor een ieder
die op enerlei wijze aan dit stuk had
meegewerkt! “We hebben ontzettend genoten van de opvoering,” aldus de schrijver. De leden van W.I.K
zijn erg blij met het commentaar van
de schrijver.
In september starten de repetities
voor een nieuw stuk dat op 19 en 26
november opgevoerd gaat worden.
Meer info: www.wiktheater.nl.
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Glasblazer Nico de Boer:

Kort nieuws

“Glasblazen kun je niet uit een boekje leren, dat moet je aanvoelen”
De 68-jarige Nico de Boer uit De Hoef is een geleerd man. Na een
universitaire studie Scheikunde heeft hij jarenlang aan een bureau
gewerkt. Hoewel hij dit met veel plezier deed, miste hij naast al dat
denkwerk toch een stuk handwerk. Toen hij het glasblazen ontdekte,
was Nico direct verkocht: dít werd zijn hobby! Met glans in zijn ogen
vertelt hij: “Ik vind het heerlijk om met de hand te werken. Een natte
krant is mijn belangrijkste gereedschap. Dat is het enige wat mijn handen van de gloeiendhete glasvloeistof scheidt.”
door valerie sambrink sanderink

Zweden
De hobby begon door een uitnodiging
van vrienden. Nico: “Tijdens mijn studie Scheikunde zag ik in elk lab wel
een glasvlam staan. Ik was erdoor gefascineerd en heb ook wel eens wat
geprobeerd, maar daar kwam weinig
van terecht. Zo’n tien jaar geleden
werd ik door vrienden gevraagd om
eens mee te gaan naar Zweden. Daar
worden verschillende glaswerken
gemaakt. Dat leek me een leuk idee.
Nog voordat ik naar Zweden ging,
besloot ik een glaskunstbeurs in
Leerdam te bezoeken. Daar stuitte
ik op een stand met foldermateriaal
over glasblaasworkshops. Ik ontdekte
dat ze ook cursussen aan beginners
gaven en besloot dit een weekend te
proberen. Na dat weekend bleef er
voor mij maar één vraag over: Hoe
kan ik hiermee verder? Vervolgens
brak de reis naar Zweden aan. Ik
vind het geweldig om die professionele glasblazers daar aan het werk te
zien. Daarom ga ik nog steeds om het
jaar in de herfst naar Zweden toe. In
Venetië en Merano vind je wereldberoemde glaswerken, maar die
vind ik niet mooi. Ik ben fan van de
Zweedse stijl. Die natuurlijke vormen,
vloeiend maar toch ook strak, vind ik
veel mooier. Daar kan ik uren naar
kijken.”
Workshops
Na de succesvolle weekendworkshop had Nico de smaak te pakken.
Regelmatig volgt hij workshops van
glasblazers. Nico: “Glasblazen is een
hobby die vrijwel niet vanuit eigen
huis uit te voeren is. Er bestaan

foto patrick hesse

twee vormen van glasblazen: met
een gasvlam of met een bak met
kookendheet glas, de glasoven. Die
laatste vorm is het soort glasblazen
dat ik graag doe. Met een blaaspijp
ga ik door de warme glasvloeistof van
1100 °C heen. Hierbij blijft er een
bol aan het uiteinde van de blaaspijp
plakken. Het is de kunst om deze bol
precies goed op de pijp te krijgen
en vervolgens met de blaaspijp te
blijven draaien, want anders valt de
vloeistof eraf. Met de ene hand vorm
je het glazen figuur, terwijl de andere
hand de pijp draaiende houdt. Met
geconcentreerde kleurstof kun je aan
het kleurloze glas dat wij gebruiken
een kleurtje toevoegen. Tijdens het
vormen koelt het werkstuk natuurlijk
snel af, daarom moet het steeds weer
opgewarmd worden in de ‘gloryhole’,
een grote glasbrander met een
temperatuur van 1300 °C. Vervolgens
ga je verder. Als het werkstuk klaar
is, tik je het glaswerk los van de
blaaspijp en gaat het de afkoeloven
in. Deze staat op zo’n 500 °C en koelt
daarna geleidelijk af. Na ongeveer 36
uur is het werk afgekoeld tot kamertemperatuur. Met al deze benodigde
middelen is het begrijpelijk dat deze
techniek niet gemakkelijk vanuit huis
kan worden uitgevoerd. Ik heb het
meeste geleerd bij Van Tetterode in
Amsterdam. Samen met vijf collega’s
huur ik regelmatig een ruimte in dit
glasatelier in Amsterdam, maar ik
heb ook wel het atelier gehuurd van
Yvonne Trossel in Haarlem. Zo kunnen we heerlijk aan onze eigen vazen
en schalen werken.”

Orion Ensemble in de Dorpskerk Abcoude
Op zaterdagavond 16 april om
20.00 uur speelt het Orion Ensemble het laatste concert van
het seizoen 2010-2011 van de
KSAB Abcoude Baambrugge in de
Dorpskerk. Dit bekende trio wordt
gevormd door Leonard Leutscher,
piano; Pauline Terlouw, viool; en
Carla Schrijner, cello. Het gaat een
programma spelen van allemaal
fantasieën, variaties en improvisaties op al bestaande muziek.
Enkele arrangementen zijn van
de pianist van ensemble, Leonard

Leutscher (bewerkingen van songs
van The Beatles). Andere zijn van
beroemde componisten zoals A.
Piazzolla (tango) en A. Dvorák
(volksmelodieën uit Oost- Europa),
E. Bloch (muziek van Joodse
oorsprong) en J. Williams (filmmuziek, Schindler’s List). De musici
leggen op hiermee op een hele
originele manier verbanden tussen
klassieke muziek, jazz, Joodse,
Spaanse en Argentijnse muziek.
Het is een uniek repertoire! Na
afloop van het concert is er gelegenheid om met een glas
wijn na te praten.

Kaartverkoop à € 15.00
(donateurs € 12.50) tot zaterdag 16 april 16.00 uur bij
Drogisterij Van der Geest of
tot 17.00 uur bij Boekhandel
Sprey, beiden te Abcoude, ’s
avonds vanaf 19.30 uur in de
Dorpskerk. Bovendien via
www.abcoudeconcerten.nl.

Exposities
Met tien jaar ervaring heeft Nico
genoeg werken om tentoon te stellen.
Nico: “Ik heb al bijna een huis vol
met glaswerken en ook in de schuur
staan nog wat creaties. Ik vind
het mooi om andere mensen mijn
werk te laten zien. Daarom heb ik
in 2005 onder de naam ‘Glas in de
garage’ een expositie in mijn eigen
garage gegeven. Daarnaast heb ik op
verschillende beurzen en tentoonstellingen gestaan. In mei sta ik voor de
derde keer bij De Hoefse Hobbydag.
Vorige keer heeft een buurman een
video van mij gemaakt. Hierop is het
hele proces te zien. Ik denk dat ik die
film weer meeneem, net als wat eigen werken. Voor de show, maar ook
voor de verkoop. Het glasblazen zelf
vind ik geweldig, maar daarna kan ik
het werk ook weer gemakkelijk verkopen. Het gaat mij om de hobby en
met de opbrengst kan ik daar weer
een stukje mee verder.”

glas hebben en dat heb ik niet. Bij
mij is elk stuk uniek. Zo zie je dat
glasblazen een echte ambacht is. Je
kunt het niet uit een boekje leren, je
moet het aanvoelen. Zelf heb ik wel
veel creativiteit. Geen schaal, vaas
of beeld is hetzelfde. Dat geldt voor
de vorm en de kleur, maar ook voor
het gebruikte materiaal. Soms voeg
ik tijdens het glasblazen stenen toe.
Door de warmte komt er bij verschillende gesteenten zoals lavagesteente
gas vrij waardoor er luchtbellen in
het glas ontstaan. Dit heeft een mooi
effect. Daarnaast heb ik ook wel
eens bij het glasblazen een wijnnetje
gebruikt. Daarmee krijg je een bijzondere structuur in het glas. Zo kun
je op je eigen wijze telkens een ander
werk maken. Soms wordt het precies
zoals je het bedoeld hebt, maar soms
ook totaal niet. Zo bedoeld of niet,
meestal ben ik er als het uit de oven
komt weer ontzettend trots op.”

Uniek
Hoewel Nico zijn hobby graag en
met veel passie uitvoert, zal hij nooit
een Meester Glasblazer worden.
Nico: “De mensen die zo’n titel
mogen dragen, zijn dag in dag uit
met het glasblazen bezig. Zij kunnen
hetzelfde prachtige werk keer op
keer opnieuw maken. Daarvoor moet
je een erg sterke controle over het

Wilt u Nico’s werk eens in het echt
bekijken? Kom dan op zaterdag
21 mei naar De Hoefse Hobbydag
in de Springbok in De Hoef. Een
voorproefje kunt u al krijgen via de
website www.mijngasten.nl onder het
kopje ‘Boer en Hoef Glas’.

Passie en Pasen
concert
‘Zie uw Koning’
Zaterdag 16 april geven de Christelijk Gemengde koren Excelsior
uit Woerdense Verlaat, Cum Laude
uit Amstelveen en Rejoice uit
Mijdrecht o.l.v. Wim van Dijkhuizen
een Passie en Pasen concert in de
Hervormde kerk in Wilnis met als
thema ‘Zie uw koning’. Medewerkenden: Kees Bruggeman orgel,
Anita Vos piano, Mirjam Vos viool
en Kees Kersbergen spreekstem.
Dit belooft een prachtige avond
vol zang en muziek te worden op
weg naar Pasen. Men is van harte
welkom om te komen luisteren en
te zingen.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Mijdrecht

Hizi Hair doneert
23.698 euro aan
War Child
Van 28 t/m 30 maart stuntte
kappersketen Hizi Hair mee met
Radio 538 voor War Child en
doneerde 6 euro namens iedere
klant. In totaal werd hiermee het
bedrag van 21.198 euro opgehaald. Als extra stunt scheerde
een Hizi Hair haarstylist na ruim
voldoende sms’jes het haar van
stand-up comedian Arie Koomen
af. Hizi Hair doneert daarom nog
eens 2.500 euro, zodat het totaal
op 23.698 euro komt. Voor 12
euro kan War Child één oorlogskind helpen, dus met dit bedrag
steunt Hizi Hair 1.975 kinderen.
De kappers van Hizi Hair danken
alle klanten die zich in deze
periode hebben laten knippen en
daarmee hebben bijgedragen aan
dit fantastische bedrag.

Wilnis

Tropische sferen met DJ Kingsize in Immitsj!

De zon is weer terug van weggeweest. Reden voor groot feest bij
AJOC. En laat het toeval nu net
zo zijn dat er op 9 april een groot
zomers feest georganiseerd word:
Beach Vibezz! De naam laat weinig
te raden over: tropische temperaturen en zomerse muziek van DJ
Kingsize. Bovendien zal Immitsj
worden omgetoverd tot het Ibiza
van De Ronde Venen. Dus de Hawaï
shirtjes mogen uit de kast, de slippertjes opgezocht en het zonnebrilletje op de neus!

Wilnis

Het feest barst los op zaterdag 9
april vanaf 21.30 uur. De entree is
5 euro en je hebt toegang vanaf 16
jaar, dus neem je legitimatie mee.
Immitsj vind je aan de Windmolen
75 in Mijdrecht en alle actuele info
van AJOC op onze website:
www.AJOC.nl.
In Immitsj betaal je voor je sapjes
(bier,wijn en fris) nog steeds slechts
€1,50! Kortom redenen genoeg om
naar het zomerse feest te komen op
zaterdag 9 april!

Opbrengst CD
Beatrixschool naar
Bartiméus
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum presenteerde de
Prinses Beatrix school een eigen
school CD. De leerlingen van de
Prinses Beatrix school hebben in
een tekenwedstrijd allemaal een
ontwerp gemaakt voor de hoes
van de cd. De jury koos de mooiste tekening uit en die prijkt nu
op de cd-hoes. Een deel van de
opbrengst van de CD is bestemd
voor de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt. Die is erg blij met
de gift van de Prinses Beatrix
School. Het geld wordt besteed
aan een mooi project voor kinderen en volwassenen met een
visuele beperking.
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Kringkoopmedewerker Chiel de Vries

Bedrijfsleider Floor Groenendijk

Mijn oude werkritme komt
langzaam weer terug

De kringkoop is vooral een
werkgelegenheidsproject

Ruim acht jaar heeft Chiel de Vries probleemloos gewerkt als magazijnmedewerker en vorkheftruck chauffeur. Tot hij gezondheidsproblemen kreeg. Het kostte hem een kleine twee jaar om weer uit het dal te klimmen. Hij kwam tot de ontdekking dat terugkeer naar een normaal arbeidsritme nog niet zo eenvoudig is.
Bovendien zaten veel werkgevers niet te wachten op iemand die zo lang uit het arbeidsproces was geweest.
Met steun van PAUW Bedrijven is Chiel nu weer op de weg terug. Hij werkt als magazijnbeheerder en
plaatsvervangend ploegleider bij Kringkoop in Mijdrecht.
Na zijn ziekte kwam Chiel via de gemeente Loenen aan de Vecht, waar hij
woont, bij PAUW Bedrijven terecht.
Op basis van zijn eerder opgedane
werkervaring kon Chiel al snel een
plek krijgen bij Kringkoop. “Ik begon
als chauffeur, maar toen er een plek
hier binnen vrij kwam ben ik hier in
het magazijn terecht gekomen. We
houden ons hier vooral bezig met de
inname van goederen, die gesorteerd
moeten worden en vervolgens voor
verdere afhandeling op de bestemde
plaats moeten worden opgeslagen. Er
werken hier zes mensen, die door mij
worden aangestuurd. Komend vanuit
een periode van arbeidsongeschiktheid werk ik hier nog met behoud
van uitkering op therapeutische basis.
Vanwege het feit dat ik langdurig
buiten het arbeidsproces ben geweest
en ook door de aard van mijn ziekte,
bleek het voor mij toch moeilijk om de
draad weer op te pakken. Dat viel me
wel tegen. Maar dankzij de begeleiding zit ik nu in een traject waarin
de tijd genomen wordt, waarin ik me
weer naar mijn oude niveau kan opwerken. En ik vind zelf dat ik aardig
op de goede weg ben. Ik realiseer me
wel dat ik nog niet helemaal klaar ben
voor een baan bij een bedrijf, maar ik

De Kringkoop is gestart met 12
medewerkers. Daarvan waren er zes
mensen die van de sociale werkvoorziening bij de PAUW Bedrijven
kwamen. Mensen dus met een
beperking, die speciale begeleiding
nodig hebben. Inmiddels is het aantal
medewerkers fors uitgebreid en zijn
er gemiddeld zo’n veertig tot vijfenveertig mensen actief.

ben er zeker van dat het gaat lukken.
Ik schat dat ik nu op ongeveer 80%
van mijn oude niveau zit.”
De detachering van Chiel bij Kringkoop gaat met periodes van drie
maanden. Na afloop van zo’n periode
wordt door de leiding van Kringkoop,
samen met trajectbegeleider Jamal el
Mourabit en met Chiel zelf bekeken
hoe het er voor staat. Voor Chiel is
nu een WSW indicatie aangevraagd.
“Er van uitgaande dat ik nooit
helemaal het oude niveau zal halen
en de handicap die ik heb blijvend zal
zijn, blijf ik met zo’n WSW indicatie
voorlopig onder begeleiding staan. Je
wordt regelmatig gekeurd en je krijgt
de tijd om aan de groei te werken.
Ook zijn er extra mogelijkheden voor
scholing. Mijn oude certificaat voor de

vorkheftruck was verlopen. Maar ik
heb inmiddels al weer een herhalingscursus gevolgd en ben nu dus weer
gecertificeerd.”
Chiel is vastbesloten om zijn plek
op de arbeidsmarkt weer terug te
veroveren. Samen met Jamal wil
hij op zoek naar een passende baan.
Chiel: “We moeten een bedrijf zien
te vinden, waar ik met mijn capaciteiten en mijn werkervaring aan de
slag kan. Maar zo’n bedrijf moet dan
wel bereid zijn een beetje geduld
met me te hebben. Ik heb het hier bij
Kringkoop overigens heel erg naar
mijn zin. Dus mocht het zo zijn dat ik
in de toekomst hier een vaste baan
zou kunnen krijgen dan vind ik dat
ook prima hoor.”

Trajectbegeleider Jamal el Mourabit

Begeleiding van instroom
tot uitstroom
Wanneer mensen met een arbeidsbeperking bij PAUW Bedrijven terecht komen, wordt voor hen een traject uitgezet om ze zo dicht mogelijk bij een reguliere arbeidsplaats te brengen. Trajectbegeleider Jamal
el Mourabit helpt de PAUW medewerkers tijdens dat ontwikkelingsproces . Hij is voortdurend op zoek naar passend werk voor de mensen
die aan zijn zorg zijn toevertrouwd.
“We hebben hier te maken met
mensen die om tal van redenen wat
moeizaam hun weg op de arbeidsmarkt kunnen vinden,”zegt Jamal.
“Dat kunnen mensen zijn die om
welke reden dan ook langdurig buiten
het arbeidsproces zijn geraakt. Voor
hen is het zaak dat ze geleidelijk
aan weer een normaal arbeidsritme
opbouwen. Dan zijn er de mensen
met een geestelijke of lichamelijke

Ruim tien jaar geleden ontstond bij PAUW Bedrijven in Breukelen het
idee om een kringloopwinkel te starten in De Ronde Venen. Een dergelijke
activiteit zou werk kunnen bieden aan een aantal mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die bij PAUW Bedrijven worden opgevangen en begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven en naar deelname in het reguliere arbeidsproces. Floor Groenendijk is bedrijfsleider bij de Kringkoop.

beperking voor wie je zorgvuldig
moet zoeken naar werk dat bij hun
mogelijkheden aansluit. En we begeleiden ook mensen met een vluchtelingen achtergrond. Zij zitten vaak al
in een inburgeringstraject. Wij willen
hen helpen om kennis te maken met
de Nederlandse arbeidsmarkt. En ze
leren de taal veel sneller op de werkvloer dan op de schoolbanken.”
Jamal el Mourabit werkt nog niet zo
lang bij PAUW
Bedrijven.
Geboren en
getogen in Marokko heeft hij
na zijn opleiding
in Nederland
op verschillende plaatsen
ervaring opgedaan met de
begeleiding van
re-integratie
processen.
Jamal: “ik zit

door piet van buul

Werkgelegenheid
Floor Groenendijk: “De Kringkoop
is vooral een werkgelegenheidsproject. We richten ons op verschillende
doelgroepen. Dat kunnen mensen zijn
die een inburgeringscursus gedaan
hebben. Door het werken bij de
Kringkoop krijgen ze de gelegenheid
om ook actief in de maatschappij te
participeren. Dan zijn er de mensen
die om een of andere reden langdurig
werkloos zijn en die weer naar een
normaal arbeidspatroon worden
begeleid. Mensen die met behoud van
uitkering hier werkervaring op doen
om uiteindelijk door te groeien naar
een reguliere baan. Verder zijn hier
ook altijd een aantal medewerkers
van PAUW Bedrijven gedetacheerd.
Ook hebben we altijd wel een aantal
stagiaires vanuit de school in Woerden. We werken ook samen met de
reclassering en met bureau Halt. Het
is dus een heel bont gezelschap. Dat
is heel intensief, want opleiding en
begeleiding zijn natuurlijk heel belangrijk. Daarbij hanteren we het uitgangspunt dat we proberen het beste
uit de mensen te halen. Je kijkt bij
mensen met een beperking niet naar
wat ze niet kunnen, maar je zoekt uit
waar ze wel goed in zijn. En de een

is heel precies en kan goed spullen
sorteren en prijzen. De ander is weer
goed in het stevige aanpak-werk. Een
derde vindt het leuk om met mensen
om te gaan en kan goed functioneren
in de winkel met klantencontacten.
Weer een ander kan de kassa bedienen of kan met de vrachtauto mee
om spullen op te halen. Zo zorg je er
voor dat iedere medewerker zo goed
mogelijk naar zijn of haar vermogens
functioneert. En als je dan ziet hoe
dat gaat kun je alleen maar tevreden
zijn dat het zo loopt.”
Opleidingen
Floor: “Je hebt te maken met
mensen met een arbeidsbeperking.
Ze gaan hier over het algemeen onbevangen aan de slag. We kijken wat
ze kunnen en dat blijkt in 95 procent
van de gevallen veel meer te zijn dan
je zou denken. De medewerkers hebben hier ook een gevoel van ‘onder
elkaar’ zijn en dat geeft ze een veilig
gevoel. We kunnen verschillende
opleidingen bieden. Zo zijn er de
BBL opleiding elektrotechniek of de
opleiding tot heftruckchauffeur. Maar
we bieden ook taalcursussen aan en
winkelpraktijk trainingen in omgang
met klanten. Er is een oud Miele
monteur die hier regelmatig komt om
de mensen te leren witgoed machines
te repareren. Het is altijd heel plezierig wanneer er medewerkers van
ons kunnen doorstromen naar een
reguliere baan in het bedrijfsleven of
bij de middenstand. We hebben hier
in de regio al verschillende van onze
medewerkers zo kunnen plaatsen. We
zijn ook een erkend werk-leerbedrijf.”

foto's patrick hesse

al twintig jaar in het vak en heb in
verschillende functies veel ervaring
opgebouwd die me hier bij PAUW
Bedrijven goed van pas komt. Zo
heb ik bij het leer-werk-loket in
Gooi en Vechtstreek veel te maken
gehad met jongeren die vroegtijdig
de school verlaten hebben. Ook bij
arbeidsbemiddelingsprojecten en
bij re-integratiebedrijven had ik te
maken met soortgelijke problemen.
Mijn ervaring en expertise paste dus
precies in het plaatsje hier bij PAUW.
Ik vind het een bijzondere uitdaging
om de medewerkers hier te steunen
en met hen te zoeken naar een plek
waar ze het beste uit zichzelf kunnen
halen.”
Om een passende plek te vinden
wordt er een profiel gemaakt waarin
wordt vastgelegd wat voor soort werk
de medewerker aan kan en welke
groeimogelijkheden er eventueel nog
zijn. “Aan de hand daarvan gaan we
op zoek naar een bedrijf. Dat kan
een werkplek bij PAUW Bedrijven
zijn, of soms biedt kringkoop een
geschikte plek. Maar we zoeken ook
vaak bij andere bedrijven. Belangrijk
is, dat het een bedrijf is, dat werk kan

bieden dat bij onze medewerker past.
Maar het bedrijf moet ook open staan
om zo iemand de kans te bieden.
Want dat zal ook wat extra aandacht
en geduld vragen. Maar wanneer we
de juiste match gevonden hebben,
dan is het voor alle partijen wel heel
plezierig. Ook de bedrijven waar we
tot nu toe mee werken zijn doorgaans
heel tevreden en beschouwen de
inbreng van onze mensen ook als
waardevol. Het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden voor onze medewerkers is een dynamisch proces, waarbij
ik probeer bedrijven te overtuigen

van de mogelijkheden. Dat is heel
boeiend werk en als het lukt geeft dat
veel voldoening”
Jamal benadert de bedrijven met een
gevarieerd pakket aan mogelijkheden. Jamal: “Je kunt als bedrijf op
verschillende manieren zaken met
ons doen. We kunnen medewerkers
van ons detacheren, of men kan ze
een stageplek bieden. En wellicht
leidt dat tot een vaste arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen
bedrijven ook allerlei werkzaamheden bij onze vestiging in Breukelen
uitbesteden.”
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Onderzoek brengt
koopgedrag in beeld

Zwapo Blokhutten vestigt zich in Mijdrecht

De provincies Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht gaan met de
Kamer van Koophandel een grootschalig onderzoek houden onder
ruim 55.000 inwoners. Ook de
gemeente De Ronde Venen neemt
deel aan dit Koopstromenonderzoek Randstad 2011. Doel is inzicht
te krijgen in het veranderende winkel- en koopgedrag van consumenten, onder meer door de opkomst
van het 'winkelen' op internet.

Bjorn Posdijk en Gerard Zwanink hebben grootse plannen. Vanuit hun ervaring, opgedaan in het timmer-,
onderhouds- en installatiewerk, weten ze maar al te goed dat kwaliteit het altijd wint. Binnenkort openen zij
hun showroom aan de Constructieweg 17 in Mijdrecht. Liefhebbers van gedegen vakwerk kunnen daar hun
hart ophalen. Het nieuwe bedrijf heeft nogal wat te bieden.

De uitkomsten van het onderzoek
bieden inzicht in de ontwikkeling
van het koopgedrag. Ook brengen
ze het economisch functioneren van
de (grotere) winkelcentra in kaart.
Het onderzoek moet ook informatie
leveren over de belangstelling van
consumenten voor de koopzondag
en verkoopkanalen als internet en
ambulante handel. Eveneens komen
andere aspecten van het koopgedrag
aan bod zoals bezoekfrequentie,
vervoermiddelgebruik en waardering
voor verkooppunten. De uitkomsten
van het onderzoek kunnen onder
meer gebruikt worden voor het evalueren en actualiseren van detailhandelsbeleid.
Het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 is vanwege de omvang van
het onderzoeksgebied een uniek onderzoeksproject. In totaal omvat het
onderzoeksgebied 158 gemeenten.
Nog niet eerder is voor een dergelijk
groot aantal gemeenten het koopgedrag in beeld gebracht. De komende
maanden worden meer dan 55.000
enquêtes afgenomen. Inwoners die
worden uitgenodigd voor deelname
aan het onderzoek ontvangen binnenkort een brief waarin het doel
van het onderzoek wordt uitgelegd
en waarin staat hoe ze kunnen
deelnemen aan het onderzoek. De
resultaten zijn na de zomer van
2011 bekend. Meer informatie over
het onderzoek is te lezen op

www.kso2011.nl.

Van betaalbaar tot extravagant
door paul bosman foto patrick hesse

Maar liefst zeven blokhutten staan
in de showroom opgesteld. Het
geeft een beeld van wat Zwapo
zoal te bieden heeft. “Onze blokhutten worden vanaf een dikte van
28 mm. geleverd. Een minimale
eis die we stellen als het om een
door ons geleverd product gaat,”
vertellen beide mannen. “Niet om
het een of ander, maar als je toch
over de aanschaf van een blokhut
praat, vinden wij dat je het meteen
goed moet doen. Wat je nogal eens
ziet, is dat een blokhut of tuinhuisje
na drie jaar op inzakken staat.
Zonde van je geïnvesteerde geld.
Even iets meer betalen, goed en
vakkundig plaatsen en vooral een
gedegen advies vooraf maakt dat
je jarenlang plezier van je aankoop
hebt. We ontvangen onze klanten
straks in onze showroom, waar ze
een goed idee krijgen wat er zoal
mogelijk is.”
Er mogen dan zeven varianten getoond worden, het aantal mogelijkheden is veel en veel groter. Fraaie
tuinhuisjes met veranda’s, het
gewone rechttoe-rechtaan model,
alle hebben ze één ding gemeen:
kwaliteit. “Weten we wat de klant
wil, dan maken we een afspraak om
ter plekke te gaan kijken waar het
nieuwe tuinhuis of blokhut geplaatst
moet worden. We kijken ook naar
de fundering, een niet onbelangrijk aspect. Vervolgens maken we
tekeningen, een plaatsingsplan
en een duidelijke heldere offerte
zodat er geen verrassingen kunnen
volgen. Vanzelfsprekend zijn we ook
in staat maatwerk te leveren. Net
even iets breder, hoger of langer
levert geen enkel probleem op.”

Makelaardigheden
Mensenmens

Het is een beetje een modewoord,
een woord dat je misschien niet zo
snel associeert met de makelaardij. Business, huizen, stenen, onderhandelen, met je vuist op tafel
slaan, bluffen, een strak pak, dikke
bak, arrogant, eigenwijs, een hoop
praatjes, snel geld verdienen, altijd
te laat... Dat is toch waar u meer
aan denkt? Dat beeld is natuurlijk
niet vanzelf ontstaan, maar elke
makelaar is (gelukkig) anders.
Elke situatie trouwens ook.
Wat is leuker?
Je hebt een gesprek met iemand die
al een tijdje geniet van een heerlijk
nieuw onderkomen, maar zijn eigen
huis nog steeds niet verkocht heeft.
Hij overweegt om zijn nieuwe onderkomen dan maar te verkopen en
terug te gaan naar zijn oude stek.
Als makelaar kun je dan ‘hakken’,
zoals ik dat noem. Een scherpe
prijs bedenken, zodat het nieuwe
onderkomen binnen no time wordt

verkocht. Dat is niet moeilijk, want
je opdrachtgever wil natuurlijk niet
nog eens in zo’n situatie belanden.
Dat is dan snel verdiend en de klant
gaat weer terug naar zijn oude huis.
Zo, klus geklaard! Klant gelukkig?
Ik betwijfel het.
Of… goed luisteren naar de argumenten die de klant aanvoert om
terug te keren naar zijn nog te koop
staande huis. Zijn dat geldzorgen, of
is het stress waar hij last van heeft.
Vervolgens hoor je dat geld niet de
grootste drijfveer is, maar dat de
gedachten zijn ontstaan door het
gevoel van wanhoop, even niet meer
weten wat je nu moet doen. Teruggaan naar je oude huis, met oude
herinneringen, met onderhoud, met
trappen, noem maar op. Eigenlijk
redenen waarom je destijds bent
verhuisd...
Is het niet verstandig nog eens goed
op een rij te zetten wat de mogelijkheden zijn zodat je lekker in je
nieuwe onderkomen kunt blijven,
met je leven verder kunt in plaats

Bjorn Posdijk en Gerard Zwanink
doen echter méér dan het leveren
van blokhutten en tuinhuisjes. “Het
buiten koken is de laatste tijd erg
in. We maken overkappingen die er
voor zorgen dat buiten koken een
feest wordt. Samen met familie of
vrienden tafelen in de tuin wordt op
die manier wel heel gezellig. Tevens
hebben we robuuste speeltoestellen voor kinderen in ons assortiment. Ook hier voor geldt, dat we
zelf installeren, zodat de kans op
ongelukken minimaal is. Als we een
erfafscheiding plaatsen is die goed
en degelijk. We schroeven altijd met
R.V.S., zodat de schutting ook bij
fel zonlicht toonbaar blijft. Bijzonder is ons assortiment eiken. Fraai
om te zien.”
In de showroom zult u meerdere
leuke tuinaankleders aantreffen.
Bloembakken, op maat gemaakt,
opbergkisten en tal van andere
zaken die de tuin net even mooier
maken. Ook een op maat gemaakte
sauna behoort tot de mogelijkheden
van het bedrijf.

Zwapo wil zich onderscheiden
van anderen. Kwaliteit voor een
redelijke prijs. “Als de klant dat
wil, leveren we zelfs dubbelwandige
blokhutten die kunnen worden geïsoleerd, waardoor het er ’s winters
ook goed toeven is. We opereren
landelijk. Dat wil zeggen, als u over
een huis of vakantiewoning elders
beschikt , dat we desgewenst ook
daar met plezier aan de slag gaan.”
Voor iedereen die plannen heeft
om iets met de tuin te doen, is het
handig even langs te gaan op de
Constructieweg 17 in Mijdrecht.
U doet volop inspiratie op en pikt
het gedegen advies gratis mee.
Zwapo is dagelijks geopend vanaf
volgende week zaterdag 16 april.
De openingstijden zijn: van maandag tot en met donderdag 09.00 tot
18.00 uur. Op vrijdagavond 09.00
tot 21.00 uur (Koopavond) en op
zaterdag bent u welkom van 09.00
tot 17.00 uur. Goed om te weten:
Ook Tweede Paasdag bent u er van
harte welkom!

van dat je achteruit kijkt?
Je kunt je oude huis een tijdje verhuren, je hebt wat inkomsten, je huis
is een tijdje van de markt en later
probeer je het opnieuw.
Nee, je hebt niet snel geld verdiend..., maar je hebt als makelaar
wel goed geluisterd en niet zelf de
hoogste toon gevoerd. En jouw klant
is wel gaan nadenken over wat hij
nu écht wil.
En uiteindelijk besluit hij weloverwogen of hij blijft zitten of toch gaat
verkopen.
Met andere woorden, de makelaar
moet meer in zijn mars hebben dan
keihard zaken doen. Een mensenmens zijn. Dit betekent natuurlijk
niet dat je als makelaar voor je klant
niet tot het uiterste gaat. Onderhandelen met een andere makelaar, en
dan het liefst een vrouwelijke stadse
makelaar (ik zit er middenin..), dat
maakt de keiharde zakenvrouw in
mij los. Dan gaat het om de finesses,
met precisie je woorden uitzoeken,
soms ook bluffen en dan op het juist
moment toeslaan om zo de hoogst
mogelijke opbrengst eruit te slepen.

Want er moet natuurlijk wel brood
op de plank komen. Een echte
catfight, zoals mijn opdrachtgever
het noemt. En dan moet je oppassen,
want ik ben heel sterk! ;-)
Zo zie je maar, een makelaar moet
gewoon van alle markten thuis zijn.
Ik ben u graag van dienst!
Martine Duchhart - van Acker
Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297-212987
www.vidamakelaars.nl

Kort nieuws
Baambrugge

Verzamelwoede
slaat weer toe
Op vrijdag en zaterdag 6 en 7
mei organiseert het Restauratiefonds Dorpskerk Baambrugge
een boeken- en plantenmarkt
in en rond de Dorpskerk te
Baambrugge. Het inleveren
van oude boeken, LP'S, video's,
DVD's en/of CD's is de basis voor
een succesvolle markt. Daarom
is zaterdag 9 april a.s. de eerste
inleverdag voor boeken die men
wil afstaan aan het Restauratiefonds. Het adres van inlevering
is: Binnenweg 6 te Baambrugge
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Ook is het mogelijk op zaterdag
16 en 23 april boeken in te
leveren. Komt u enkel a.u.b. op
de genoemde dagen en tijdstippen, want dan zijn de vrijwilligers aanwezig om direct uw
boeken in ontvangst te nemen
en te sorteren. De tip van het
Baambrugse Restauratiefonds
Dorpskerk is dan ook: kijk komende week eens op uw zolder,
u komt er beslist boeken of
platen tegen die de mensen van
de boekenmarkt goed kunnen
gebruiken. Met uw inbreng kan
de boeken- en plantenmarkt van
het Restauratiefonds Dorpskerk
Baambrugge op 6 en 7 mei
zeker een succes worden. Tijdens
de inlevertijdstippen is de route
naar Binnenweg 6 met zwart/
wit/rode borden aangegeven
vanaf de Baambrugse Dorpskerk.

Wilnis

Het verzorgen van
‘leen’ dieren

NME-centrum zoekt
'oppassers'
Tijdens de meivakantie van 23
april t/m 8 mei is NME-centrum
De Woudreus gesloten. Het centrum is op zoek naar kinderen
die het leuk vinden om tijdens de
vakantie voor één of twee dieren
te zorgen. Er zijn cavia’s, konijnen, muizen, wandelende takken
en woestijnratten.
De bedoeling is dat je eerst aan
je papa of mama vraagt of ze het
goed vinden dat er een dier bij
jullie thuis komt logeren. Mag
het, bel dan het NME-centrum
(0297-273692) om een afspraak
te maken. Je kunt ook op woensdagmiddag langs komen, tussen
13.30 uur en 16.30 uur, om het
lenen te regelen. Ons adres is
NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a, 3648
XR Wilnis.
Je hoeft alleen maar voor het
dier te zorgen (eten en drinken
geven en lekker knuffelen). Wij
geven alles mee wat het dier
nodig heeft (de kooi, het voer,
zaagsel, hooi, …).
Heb je altijd al een huisdier
willen hebben? Of wil je graag
weten hoe het is om een huisdier
te verzorgen? Dan is het lenen
van een dier een goede manier
om te kijken of dat ook echt
bevalt. Dus… grijp je kans.
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I N F O - AVO N D N I E U W B O U W

11 GROTE APPARTEMENTEN AAN BOZENHOVEN
Meld u aan voor de exclusieve preview
op 21 april in Hotel Mijdrecht Salon Meesters.
Vanaf 20:00 uur tot 20:15 uur inloop met een
kopje koffie waarna de architect een toelichting
geeft over dit nieuwbouwplan. Elf grote en luxe
uitgevoerde appartementen van 111 tot 118
m2 inclusief twee eigen parkeerplaatsen.
Voor uw vrijblijvende aanwezigheid dient u uw
plek te reserveren! Mail naar Korver Makelaars
en wij bevestigen uw aanwezigheid. E-mail
welkom@korvermakelaars.nl of bel ons
op 0297 250421 !




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

VASTE & BEWEEGBARE
OVERKAPPINGEN •

Genieten van de zon onder een beweegbare overkapping
Vast of dicht dak? Open of dichte voor- & zijkant?
Windscherm, zonnescherm of vouwwand?
Alles is mogelijk!
Kom naar één van de showrooms voor de modellen.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

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

25

jaar in
u
regio w

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

Telefoon 0297 250421 - www.korvermakelaars.nl
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht - E welkom@korvermakelaars.nl
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IN VOL BEDRIJF

Blik op Hout

Speelgoed moet de fantasie prikkelen
Toen speelgoedwinkel ‘Blik op Hout’ ruim tien jaar geleden van start
ging zat er een bepaalde gedachte achter. Een specialisatie in speelgoed
van blik en van hout. De nostalgische blikken autootjes met een veer,
die je met een sleutel op moest draaien om ze te laten rijden, mochten
op zeker moment niet meer aan kinderen verkocht worden. “Maar het
woord ‘blik’ in de bedrijfsnaam had een dubbele betekenis. Het staat
ook voor de kijk die men op het houten speelgoed heeft. Vandaar dat de
naam gewoon is gebleven,” zegt eigenaar Jan Willem van Walraven.
door piet van buul foto patrick hesse

“Het initiatief voor de speelgoedwinkel kwam van mijn toenmalige
echtgenote,” vertelt Jan Willem
van Walraven. “Toen in het pand
waar ooit buurman Broerse zijn
bloemenwinkel had, wat ruimte
vrij kwam is zij er de speelgoedwinkel begonnen. Ze koos daarbij
bewust voor houten speelgoed van
hoge kwaliteit. Er zat ook wel iets
achter van het afzetten tegen al dat
plastic speelgoed. In 2007 heb ik
de winkel van mijn vrouw overgenomen en heeft zij zich uit het bedrijf
teruggetrokken. Maar de oorspronkelijke opzet en de bedrijfsfilosofie
geldt nog steeds. Intussen zijn we
verhuisd naar de Dorpsstraat in
Mijdrecht en is het assortiment
speelgoed enorm uitgebreid. Maar
nog steeds handhaven we een wat
eigenzinnig uitgangspunt. We verko-

pen kwaliteitsspeelgoed voor jong
en oud. Speelgoed dat de fantasie
moet prikkelen en waarmee je
creatief bezig kunt zijn.”
Breed assortiment
Blik op Hout voert nog steeds een
uitgebreid assortiment houten
speelgoed. Dan gaat het om blokkendozen, auto’s, treintjes, poppenhuizen en dergelijke. Jan Willem:
“We hebben ook de bekende
houten puzzels voor de allerkleinsten. Je kent ze wel, de uitgezaagde
voorwerpen die de kleintjes er weer
precies in kunnen passen. Maar op
het gebied van puzzels beperken we
ons daar niet toe. We hebben ze van
honderd stukjes tot hele grote en
ingewikkelde puzzels van duizenden
stukjes. Spelplezier dus voor jong
en oud. En de ouderen kunnen zich

ook naar hartenlust uitleven met tal
van gezelschapspellen, waarvan we
een ruime serie kunnen presenteren. Heel leuk zijn ook de experimenteerdozen. Die zijn bedoeld
om zelf allemaal proefjes te doen,
bijvoorbeeld op het gebied van elektra. Er is een hele serie Ein-o
Science speelgoed. Dat gaat helemaal over het menselijk lichaam,
hoe dat in elkaar zit en functioneert. Heel leerzaam dus. Er zijn
ook doosjes met materiaal om zelf
kristalletjes te maken, om zelf
raketjes te bouwen en zelfs om zelf
snot te maken. Vinden de kinderen
prachtig. Veel van dit speelgoed is
heel geschikt voor kinderen van de
basisschool tot en met de laagste
klassen van het middelbaar onderwijs.”
Nostalgie
Jan Willem is inmiddels volledig
met het speelgoed besmet, zoals hij
zelf vaststelt. “Er komt elke dag
wel weer wat nieuws bij. Maar wij
houden ons zoveel mogelijk aan de
oorspronkelijke opzet. Het moet de
fantasie prikkelen, je moet er echt
iets mee kunnen doen. Speelgoed
waarbij je een knopje om moet
zetten en dan maar kijken wat er
gebeurd is geen echt speelgoed.
We mijden ook zoveel mogelijk het
speelgoed met batterijen. Die zijn
vaak snel op en je blijft steeds nieuwe batterijtjes aanslepen. We laten
de videospelletjes ook graag aan
onze collega’s over. Maar wat ik dan
wel weer leuk vind is de nostalgie
van het oude speelgoed. Dan kun je
denken aan de hoepel, de diabolo,
de tollen, de stelten en de knikkers.
Zelf ben ik ook wel trots op het feit
dat wij nog een ruim aanbod aan
Meccano dozen kunnen bieden. Veel
ouderen onder ons herinneren zich
nog de ingewikkelde bouwsels die
je er mee kon maken. Zelf vond ik

Jan Willem van Walraven: “Wat ik leuk vind is de nostalgie van het oude speelgoed. Denk aan de hoepel, de diabolo, de tollen, de stelten en de knikkers. Ik ben
trots op het feit dat wij nog een ruim aanbod aan Meccano dozen kunnen bieden.”
het vaak wel een gepriegel, met die
kleine schroefjes, die ik voortdurend liet vallen. Maar het is er dus
nog steeds. Overigens wil ik de
liefhebbers er op wijzen dat er in
Hoorn een heel leuk speelgoedmuseum is waar ze een uitgebreide expositie van Meccano hebben. Ik ben
voortdurend op zoek naar dat soort
apart speelgoed en een bezoek
aan onze winkel is voor velen soms
weer een feest van herkenning.
Speelgoed dat de herinnering uit de
jeugd weer oproept. Maar speelgoed ook, dat zijn educatieve en
recreatieve waarde door de jaren
heen bewezen en behouden heeft.
Met dat soort speelgoed willen wij
ons graag onderscheiden.”
Kinderverjaardagen
Blik op Hout heeft een ruime sortering kleine cadeautjes, variërend
van puntenslijpers en kleurpotloden
tot knikkers en dergelijke. “Kleine
cadeautjes voor een klein prijsje,
speciaal bedoeld voor kinderfeestjes,” aldus Jan Willem. “Dan
worden er vaak spelletjes gedaan
waarmee prijsjes te winnen zijn.
In dat kader is ook de verjaardagstas erg populair. Iedereen kent
het probleem dat je kind naar een
verjaarspartijtje moet maar niet
goed weet welk cadeautje de jarige
op prijs stelt. Welnu, de aanstaande
jarige kan bij ons een hele serie

cadeautjes uitzoeken die hij of zij
graag wil hebben. Die doen we in
een tas. De kinderen die voor het
partijtje worden uitgenodigd kan
men dan naar ons verwijzen. Die
kiezen dan een cadeautje uit de
verjaardagstas, met de zekerheid
dat het een geschenk is dat de
feesteling op prijs stelt.”
Voor mensen die op zoek zijn naar
iets aparts is een bezoek aan Blik
op Hout aan de Dorpsstraat zeker
de moeite waard. “Ik merk ook dat
veel mensen die voor het eerst bij
ons komen, versteld staan over de
ruime keuze die we bieden. Men
verbaast zich ook vaak over het
feit dat het niet alleen maar hout
is. En de mensen worden gastvrij
ontvangen door een van onze zes
medewerkers, die klaar staan met
een goed advies. We zijn ook heel
flexibel in het bestellen. Wanneer
iets niet op voorraad is gaan we
graag op zoek om de wens alsnog te
vervullen,” aldus Jan Willem.

Blik op Hout is gevestigd aan de Dorpsstraat 73A in Mijdrecht.
Telefoon 0297 255225.
www.blikophout.nl.
De winkel is open op maandag van
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m donderdag van 09.00 18.00 uur, vrijdag van
09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur.

WOZ spreekuur bij Ruijgrok Makelaars
Is de WOZ waarde van mijn woning
niet te hoog? Om het antwoord op de
vraag te kunnen geven, organiseert
Ruijgrok Makelaars een WOZspreekuur op vrijdag 8 april tussen
13:30 uur en 17:30 en op maandag
11 april tussen 17.00 en 20.00 uur. U
kunt dan met één van hun makelaars
nagaan of uw WOZ beschikking een
reële waarde heeft. Alle huiseigenaren in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen,
Abcoude, Baambrugge, Amstelhoek,
De Hoef en Waverveen hebben
afgelopen week de nieuwste WOZ
beschikking ontvangen. Deze WOZ
beschikking vermeldt de waarde van
uw woning per 1 januari 2010 en
bepaalt de hoogte van een aantal
belastingen die alle huiseigenaren in
2011 moeten betalen.
De WOZ waarde is voor huiseigenaren de grondslag waarop onder
andere onroerende zaakbelasting,
maar ook het eigenwoning forfait
wordt berekend.
Ook wordt de WOZ waarde gehanteerd bij het vaststellen van de, bij
een overlijden te betalen, successie-

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

rechten. De overheid gaat dus steeds
meer waarde hechten aan de WOZ
waarde en het is dus steeds belangrijker dat deze overeenkomt met de
werkelijke waarde van het huis.
Op het WOZ spreekuur geeft Ruijgrok
Makelaars u middels een quickscan
hun visie op uw WOZ waarde; komt
deze redelijk overeen met de waarde
van uw huis per 1 januari 2010 of
heeft het zin om bezwaar te maken?

Deelname aan het WOZ spreekuur
is gratis, wel wordt een vrijwillige
bijdrage voor het Liliane fonds gevraagd. U kunt binnenlopen, of van te
voren een afspraak maken. Vergeet
niet om zowel uw WOZ beschikking
2011 als 2010 mee te nemen?
Ruijgrok Makelaars,
tel. 0297-283375,

www.ruijgrok.nl

22-7-09 19:21
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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.

Twittergekte

Soms ontstaat iets zomaar. Misschien is het de lente. Mensen
worden spontaan verliefd en
trekken er op uit. Of ze gaan Twitteren. Dat laatste is momenteel het
geval in De Ronde Venen. Maar
of dat veroorzaakt wordt door het
voorjaar? Zo word ik, op Twitter
bekend als @marrrlous, sinds kort
gevolgd door De Strooppot, Prego
Mannenmode, Het Rechthuis en
Poelier van Egmond. Deze laatste
lanceerde afgelopen 15 maart zijn
eerste Tweet: “Vandaag aangemeld
op Twitter na een goede lezing van
Hans van Veen in Mijdrecht, zijn
lezing was zeer goed en leerzaam.”
Aha! Wat blijkt? Na Van Veen’s
workshop ‘Social Media’, eerst aan
de horeca, daarna aan Koopcentrum Mijdrecht, is heel ondernemend Mijdrecht aan het Twitteren.
In het Rechthuis kun je alle Tweets
zelfs live volgen op een tv-scherm
dat in de bar hangt. Veel lokale
politici waren al langer actief, maar
nu heeft zelfs burgemeester
Marianne Burgman een account
aangemaakt!
Ik Twitter sinds enkele maanden.
Eerst omdat ik een verschrikkelijk
bijbaantje had als telefoniste en
het quoten van rare mensen die ik
aan de lijn had mijn dagen iets dragelijker maakte. Nadat ik, zonder
tegensputteren van mijn werkgever,
ontslag had genomen, bleek Twitter
ook een fijn gezelschap tijdens de
stille thuiswerkdagen van een freelancer. Op afstand gniffel ik mee
om insidegrappen die collega-journalisten met elkaar maken. Ik lees
wat vage bekenden ontbijten en
van raadsleden wat ze bespreken.
Ik volg een vriend die geëmigreerd
is naar Berlijn, Femke Halsema,
Carice van Houten, Arie Boomsma
en mijn favoriet: hoofdredactrice
van Opzij Margriet van der Linden.
Verder nieuwszenders, kranten
en zelfs de Duckstadkrant. Zelf
deel ik mijn dagelijkse blunders
met mijn volgers en promoot ik
geregeld verse publicaties van mijn
hand. Want daarom Twitteren we
natuurlijk ook: om onszelf en onze
diensten en producten te promoten.
Zo weet ik het tegenwoordig meteen wanneer de poelier weer een
nieuwe roerbakschotel klaar heeft
liggen en dat De Strooppot onlangs
tien jaar bestond.
Voor de niet-Twitteraars onder ons:
ik raad u aan het virtuele leven
te ontdekken dat zich momenteel
buiten uw waarnemingsvermogen
afspeelt. Maar bezint eer ge begint.
Want het is tijdrovend en verslavend. Aanstaande donderdag 14
april vindt op het terras van ’s Anders in Vinkeveen trouwens de eerste Tweetup van De Ronde Venen
plaats, zo las ik op Twitter. Onder
het genot van een drankje kunnen
Twitteraars elkaar in levende lijve
ontmoeten. Waarom? Omdat ook
wij Twitteraars natuurlijk vinden
dat er uiteindelijk niets gaat boven
echt en non virtueel contact. En
omdat je via Twitter nu eenmaal
niet kunt borrelen.
marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1
De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Chimaera
Auteur: Xenia Kasper
'Na twee
chicklits en
een autobiografische
roman
heeft Xenia
Kasper
een thriller
geschreven.
Het verhaal
draait om Anne van Veld, een
mediaonderneemster die ervan
wordt verdacht haar zakenpartner en ex-man Alex te hebben
vermoord, nadat hij haar heeft
verlaten voor een jongere vrouw.
Als ze samen met privédetective
Bart Kroon op onderzoek uit
gaat, ontdekt ze steeds meer
geheimen over de man die ze
zo goed dacht te kennen. Ze zet
alles op alles om het raadselachtige leven van haar grote liefde
te ontrafelen. Ze komt tot de
ontdekking dat hij niet de enige
is met twee gezichten.
Xenia Kasper blinkt uit in
opvallend scherpe dialogen, die
worden afgewisseld met humoristische observaties. Dit is een van
de weinige thrillers die niet alleen spannend en meeslepend is,
maar zelfs humor heeft. De stijl
van Xenia Kasper zorgt ervoor
dat je niet meer kunt stoppen
met lezen. Een aanrader!'
gelezen door madelon tiemens

In tweestrijd		
Jenna Blum
Als tiener
is Karena
Jorge de
enige die
haar tweelingbroer
Charles in
toom kan
houden.
Charles
heeft een
bipolaire
stoornis die verergert naarmate hij
ouder wordt, tot op het punt dat hij
een gevaar wordt voor zichzelf – en
anderen. Op hun achttiende verjaardag rijden Charles en Karena met
hun auto zo dicht mogelijk achter
een tornado aan. Wat er dan gebeurt
is zo verschrikkelijk dat de tweeling
vanaf die dag het contact met elkaar
volledig verbreekt. Twintig jaar later
krijgt Karena een telefoontje van
een psychiatrische inrichting waar
Charles onder dwang is opgenomen.
Ze besluit dat het tijd is om af te rekenen met het verleden en gaat haar
broer ophalen, maar bij aankomst
blijkt hij ontsnapt te zijn. Ze heeft
maar één aanwijzing om hem op
het spoor te komen: Charles is nog
steeds gefascineerd door extreem
weer en het tornadoseizoen is net
begonnen…

2

Bloedgeld			
T. Jefferson Parker
In de nog
jonge
voorsteden
van Los
Angeles
vecht de
politie een
verbeten
strijd uit
met de
bendes
die er met
harde hand regeren. Op een avond
wordt tijdens een standaardpatrouille de ervaren en geliefde

politieman Terry Laws, bijgenaamd
Mr Wonderful, van dichtbij doodgeschoten. Zijn jonge partner Charlie
Hood, die vrijwel naast hem stond,
wordt ongemoeid gelaten. Direct
na de moord wordt Hood benaderd
door de afdeling Interne Zaken,
die onderzoek doet naar illegaal
gedrag van politiemedewerkers.
Laws had een goede reputatie
en was populair bij zijn collega’s,
maar er zijn een paar zaken die
vragen oproepen. Zo woonde Laws
met zijn nieuwe vrouw in een
bijzonder duur huis, dat hij van zijn
politiesalaris nooit kon betalen.
En waarom werd Laws vermoord,
maar zijn partner niet?

3

Het patent			
Tony van der Meulen
Door de
economische crisis
van de jaren dertig
belandde
de jonge
Jan van
der Meulen in de
manufacturenzaak
van zijn
vader in het Friese Jourd. Ondanks
zijn technische opleiding had hij
geen andere keus. Maar hij bleef
dromen van een ander, spannender
leven. Zodra het even kon, zat hij
in het schuurtje achter het huis,
waar hij apparaten uitvond. Het
schuurtje was zijn domein - en het
was daar dat de magie rond Het
Patent groeide. Het Patent! Het
zou het toverwoord worden van
het hele gezin. Een Duitse oom
had een revolutionair apparaat
ontwikkeld, waarmee hij met
zijn Nederlandse neef de wereld
van de techniek zou veroveren.
Zodra tenminste het aangevraagde
patent was toegekend. Zo werd
Het patent in een kalm middenstandsgezin in de naoorlogse jaren
het sleutelwoord voor een nieuw,
opwindend bestaan.

4

Extreem weer!		
Jan Buisman
Een canon
van weergaloze winters &
zinderende zomers, hagel &
hozen, stormen
& watersnoden.
Het weer houdt
ons bezig.
Elke dag, als
we de deur
uit moeten of willen. Maar ook in
brede zin: hoe gaat het met ons
klimaat? Jan Buisman is nationaal
en internationaal dé kenner van
ons historische weer. Wie kijkt naar
het weer van vroeger beseft dat het
weer wel vaker extreem is geweest.
In een uitvoerige inleiding bespreekt
Buisman de ontwikkelingen rond
weer en klimaat door de eeuwen
heen. Daarnaast passeren een kleine
honderd extreme weerjaren de
revue, van het grote zonnejaar van
1540 tot de Witte Pasen van 2008.
Bij elk jaar komt een paginagrote
afbeelding, vaak in kleur.

5

Superduif			
Esther Gerritsen
Bonnie weet al
op heel jonge
leeftijd dat ze
voorbestemd is
om uit te stijgen
boven de middelmaat. Op haar
elfde springt ze
over een tuinhekje, en een aantal seconden blijft ze
zweven. Niet veel later ziet ze hoe
haar lichaam transformeert tot een
gigantische, oerlelijke duif. Ze beseft
dat ze nu behoort tot het schaarse
gezelschap helden dat onheil kan
afwenden en mensen kan behoeden
voor ongelukken. Na haar reddingsacties verandert ze altijd weer in het
onopvallende meisje dat ze is. Haar
omgeving maakt zich zorgen over
Bonnies groeiende gekte, behalve
haar vriendin Ine, die niet zonder
hun vriendschap kan. Genomineerd
voor de Libris Literatuurprijs 2011.

Gasten van Cantina del Corazon moeten 'echt genieten'

Terras òp de Amstel weer geopend

Het terras op de Amstel van Cantina del Corazon in Amstelveen/Nes a/d
Amstel is sinds afgelopen weekend weer geopend.“Onze gasten moeten
echt genieten.” Het terras ligt niet aan, maar òp het water. Door de schotten
langs de randen zit je altijd beschut. In het voorjaar, wanneer de parasols
nog niet worden opgezet, is het er altijd net een paar graden warmer. Daarom is het al gauw behaaglijk op het terras op de Amstel, dat sinds afgelopen
weekend weer dagelijks is geopend en plek biedt aan zo’n 75 personen.
door marlous van merkenstein

Vanaf dat moment is het ieder jaar
een komen en gaan van fietsers die
zich laten verleiden voor koffie met
vers appelgebak of een uitgebreide
lunch en het uitzicht over het water.
“We verkopen geen tosti’s. We vinden
namelijk dat wie bij ons op het terras komt, ook echt moet genieten,”
meent Fatimah Kap, die samen met
Sabrina Masselman en Casper Ramaker eigenaar is van de zaak. “We
hebben echt een eigen stijl. Hier ben
je even in een hele andere wereld.”

In de zomer varen bootjes af en aan
en zwemmen verderop kinderen uit
het dorp. In de avond is het verkeer
dat langsrijdt nihil en hoor je vanaf
het terras kikkers en eenden. “En dat
terwijl het vanaf Amsterdam slechts
tien minuten rijden is en de ring op
vijf minuten afstand ligt,” zegt Fatimah. “Bezoekers kunnen zelfs gratis
parkeren.”
Zelfs bootjes kunnen aanleggen bij
Cantina del Corazon. Sabrina: “Het
gebeurt zelfs dat mensen van tevoren
al bellen om een bestelling door te

geven. Die komen ze varend ophalen.
Na afloop brengen ze de afwas terug.
Dat is uniek.” Het benadrukt de
ongedwongen sfeer die de eigenaren
nastreven. “Zo gebeurt het soms dat
we in de zomer, aan het eind van de
avond en na een dag hard werken,
een duik nemen in de Amstel. Dat
vinden de gasten bijzonder,” vertelt
Fatimah. “Maar we bieden ook
service waar een sterrenrestaurant u
tegen kan zeggen.”
Het restaurant serveert gerechten
uit Mexico en andere Spaanstalige

landen. Naast de mogelijkheid voor
bezoekers om een hapje te komen
eten, biedt het restaurant ruimte
voor feesten, partijen en zakendiners.
Sabrina: “We kunnen makkelijk voor
vijftig gasten eten verzorgen of tapas
voor honderd personen; met soepjes,
spiesjes, kleine gerechten en desserts.
Ook verzorgen we borrelhapjes. Dan
zetten we schalen met bordjes op de
tafels, zodat de mensen zich kunnen
verspreiden.” Reserveren is zeer
gewenst. Voor meer informatie zie

www.cantinadelcorazon.nl.

DE GROENE VENEN 		

I
N
S
U
D
E
E BOT
N
E
J
T
E
E
R
M

17

Slagerij Bob van der Spruijt, Vinkeveen

www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Het is eindelijk lente en Patrick
en ik zijn onze culinaire weg weer
ingeslagen. De bloemen beginnen
te bloeien, de bloesems kleuren de
bomen met roze en wit en in elk
weiland springen de lammetjes
vrolijk tussen de narcissen. Mmmm
lekker.
Vandaag gaan we naar naar het
pittoreske Vinkeveen om een
oude vriend Bob van der Spruijt
te bezoeken, die een traditionele
slagerswinkel heeft op de Herenweg. Als je van lam houdt, dan is dit
één van de beste plekken om heen
te gaan in De Ronde Venen. Bob is
gepassioneerd over zijn lammetjes
en heeft een eigen kudde achter
de winkel waar hij voor zorgt, net
zoals de slagers dat vroeger deden.
Ik vertel Bob waar we naar op zoek
zijn en hij neemt ons mee naar zijn
prachtige Hampshire down lammetjes die hij heeft. Deze dieren
zijn door Bob zelf groot gebracht
en hun diëten hebben gezorgd voor
het dikke, gezonde, blij uitziende
lammetjes, totaal tegenovergesteld
aan intensief gefokte beesten. Bob’s
motto is van boerderij naar bord en
hij houdt ervan om bij elke stap betrokken te zijn, zodat hij zeker weet
dat zijn klanten iets heel speciaals
krijgen.
Op weg terug naar de keuken laat
Bob ons zien waar de heerlijke geur
vandaan komt. Zijn zelfgemaakt,
gerookt worstenvlees is in Vinkeveen beroemd en we zijn net op
tijd om een lading uit de rookoven
te zien komen. Hij neemt een

heel klein, scherp slagersmes en
snijdt dikke stukken worst af voor
Patrick en mij. Warme worst is een
absolute must voor elke borrel en
wij kauwen alle drie in stilte op ons
smaakvol gerookte varkensvlees.
Lam is donkerrood goed smakend
vlees, waar ik graag mee werk.
Ik koop de schenkel, die geweldig
geroosterd is en verwijder dan
het been en vul deze met allerlei
vullingen. Lam smaakt goed met
zoete vullingen; zoals pruimen en
abrikozen, maar kan ook goed bij
hartige vullingen zoals rozemarijn
en knoflook.
De koteletten bak ik altijd snel en
heet, zodat de buitenkant in de pan
lekker knapperig wordt, terwijl de
binnenkant nog goed rood is bij het
serveren. De nek- en buikdelen van
het vlees zijn heerlijk in stoofschotels, waarvoor er geweldige
Franse en Italiaanse recepten zijn.
Verrassend is dat lam de minst populaire is van de vier meest gegeten
vleessoorten in Nederland. Maar in
Moslim- en Hindu-gemeentes is het
de nummer één, met gerechten als
tajine met lam, dadels en amandelen, lam rogon josh uit India en
merguezworst uit Noord-Afrika, die
hoog scoort op de barbeque en ook
koud heerlijk is met tuboule salade.
Bob’s succes heeft ook te maken
met het personeel in de winkel.
Iedereen lijkt er altijd zo blij en
vrolijk en is er een ongehaaste
professionalisme die het altijd meer
een genot dan een klus maakt om
daar boodschappen te doen.

tip
David’s
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Lamsbout in het hooi
Hooi is een materiaal dat al vele jaren in de keuken wordt gebruikt
als isolatie bij het koken van gerechten. Tot zo'n 100 jaar geleden
werd voedsel verpakt in kisten die aan de binnenzijde waren voorzien van hooi, zodat het warm bleef tijdens het transport naar arbeiders op de velden, of tijdens een picknick of jachtpartij. Men kwam
er bovendien achter, dat hooi de gerechten een bijzondere smaak gaf,
en dat vlees sappig en mals bleef.

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

Ingrediënten:
Enkele handen met hooi
125 g zachte boter
Twijgjes rozemarijn, majoraan en thijm
2 teentjes geperste knoflook
Flinke lamsbout
Neem een diepe braadslee met
deksel. Leg er een flinke laag los
hooi in (ca. 5 cm diep). Hak de
kruiden en knoflook en meng ze in
een kom met de zachte boter. Gebruik voldoende zeezout en zwarte
peper. Smeer het kruidenbotermengsel over de lamsbout
en dek het geheel af met
een laag hooi. Plaats in
een voorverwarmde oven
van 220˚C gedurende 2 tot
2,5 uur. Haal de braadslee
uit de oven en laat hem 20
minuten staan. Verwijder
dan de deksel en neem de

bout er uit. Haal de stukjes hooi
er af en snij de bout als normaal.
De smaak is voortreffelijk en het
vlees is veel malser dan normaal.
Op deze manier aten onze grootovervaders hun lam!

?
e koop
Waar t

Slagerij
Bob van der Spruijt
Herenweg 171 Vinkeveen
tel: 0297-261384

www.slagerijbobvanderspruijt.nl

Een extra'tje van onze chef

Engelse Scones
Als Engelsman krijgt David
Hague veel vragen van lezers om
het recept van echte Engelse
scones, een belangrijk bestanddeel van de High Tea. Het geheim
van de Chef? Welnee, en het is
bovendien niet moeilijk!
Ingrediënten
1kg zelfrijzend bakmeel.
100g fructose suiker
100g echte roomboter.
200g Blanke Rozijnen.
+/- 500ml goede volle biologische
melk.

Zeef de bloem in een grote kom.
Snijd de boter in kleine stukjes en
wrijf het in de bloem tot het mengsel
op broodkruimels lijkt. Voeg de suiker
en rozijnen toe en meng. Voeg in één
keer alle melk toe en meng goed tot
je samenhangend deeg hebt.
Gebruik een deegroller om het deeg
uit te rollen tot 4 cm dikte. Gebruik
een ronde vorm van ongeveer 5 cm
diameter om de scones uit te duwen.
Plaats de scones op een ovenplaat
en bestrijk de bovenkant met geklopt
ei en bestrooi met suiker. Bak in de
oven op 180 graden ongeveer 15-20
minuten.
Laat de scones afkoelen en eet met
jam en slagroom of nog beter clotted
cream (verkrijgbaar in winkels die
Engelse producten verkopen).

DEZE KRANT IS OOK 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

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

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl

18		

DE GROENE VENEN

TOT € 2.000,- VOORDEEL OP DE KIA SEVEN-MODELLEN
TEL UIT UW WINST

KIA PICANTO SEVEN

KIA CEE’D SW SEVEN

KIA PRO_CEE’D SEVEN

KIA VENGA SEVEN

AIRCONDITIONING, MISTLAMPEN VÓÓR, DAKSPOILER,
CENTRALE VERGRENDELING, SIDESKIRTS, ELEKTRISCHE RAMEN VÓÓR, IN HOOGTE VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL.

FULL MAP NAVIGATIE, ACHTERUITRIJCAMERA,
BLUETOOTH CONNECTIVITEIT, 16” LICHTMETALEN
VELGEN, CRUISE CONTROL, MISTLAMPEN VÓÓR,
LEDEREN STUURWIEL EN POOKKNOP.

FULL MAP NAVIGATIE, ACHTERUITRIJCAMERA,
BLUETOOTH CONNECTIVITEIT, 16” LICHTMETALEN
VELGEN, CRUISE CONTROL, MISTLAMPEN VÓÓR,
LEDEREN STUURWIEL EN POOKKNOP.

FULL MAP NAVIGATIE, ACHTERUITRIJCAMERA,
BLUETOOTH CONNECTIVITEIT, CRUISE CONTROL MET
SPEED LIMITER, MISTLAMPEN EN ARMSTEUN VÓÓR.

V.A. € 9.595,-

UW VOORDEEL € 1.500,-*
U rijdt al een Picanto v.a. € 7.195,-

V.A. € 19.995,-

UW VOORDEEL € 2.000,-*
U rijdt al een cee’d SW v.a. € 17.795,-

V.A. € 18.995,-

UW VOORDEEL € 2.000,-*
U rijdt al een pro_cee’d v.a. € 17.595,-

Gem. verbruik: 4,3 – 7,0 l/100km, 23,2 – 14,2 km/l. CO2-uitstoot: 114 – 155 g/km.

AALSMEER Oosteinderweg 110 1432 AN 0297 329 911 www.kia-aalsmeer.nl
AMSTERDAM Klokkenbergweg 15 1101 AK 020 56 50 380 www.kia-amsterdamzuidoost.nl
Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en
verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. *Alléén geldig op voorraadmodellen. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden.

V.A. € 18.290,-

UW VOORDEEL € 1.895,-*
U rijdt al een Venga v.a. € 16.195,-
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

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

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

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

De Club van… Karim Kat

Mensen met een passie voor fotografie
Er zijn heel veel mensen die met een zekere regelmaat foto’s maken.Tijdens
de vakantie of bij gelegenheid van een feestje. Die foto’s komen in een
album, er wordt een fotoboek van gemaakt of ze worden op de computer
opgeslagen. Dan zijn er de liefhebbers, die er wat meer uit willen halen en
voor wie fotograferen een hobby of zelfs een passie wordt.Tot die categorie
behoren de leden van Fotoworkshop De Ronde Venen. Zij willen het gat
opvullen tussen de familiekiekjes en de professionele foto’s, vertelt voorzitter Karim Kat.
door piet van buul

De vereniging Fotoworkshop De Ronde
Venen bestaat deze maand 12 ½ jaar.
Initiatiefnemer was de professionele
fotograaf Peter Turner. Het was toen
nog de tijd van de analoge camera’s.
Er werd gewerkt met fotorolletjes,
die ontwikkeld moesten worden door
de beroepsfotograaf. De liefhebbers
bouwden thuis een donkere kamer en
gingen zelf aan de slag. “Tegenwoordig zit die donkere kamer al in de
digitale fotocamera ingebouwd,” zegt
Karim Kat, voorzitter van Fotoworkshop DRV. “Voor de leden van de
vereniging is de uitdaging om meer
uit het fotograferen te halen. Onze
activiteiten zijn er op gericht dat de
leden meer kennis en inzicht krijgen in
de vele aspecten van het fotograferen.
Het gaat er ons niet om dat we allemaal professionele fotografen worden.
Maar het plezier in het fotograferen
leidt er wel toe dat je probeert zo
mooi mogelijke foto’s te maken. Dan
gaat het onder meer over de onder-

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

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

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

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

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

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

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

foto patrick hesse

werpkeuze en over de compositie van
de foto. En over allerlei technische
aspecten, zoals belichting, kleurtoepassing, binnen of buiten fotograferen,
en noem het verder maar op.”
Maandelijkse clubavond
De leden komen bij elkaar tijdens de
maandelijkse clubavond in de Willisstee in Wilnis. Karim: “We hebben
dan meestal wel iemand die komt
spreken over een bepaald onderwerp.
We kiezen dan een thema en de leden
hebben vervolgens een maand de tijd
om binnen dit thema foto’s te maken.
Die worden dan tijdens de volgende
clubavond besproken. Voorbeeld van
zo’n thema is ‘culinaire fotografie’.
Welke trucs kun je toepassen om foto’s
te maken van gerechten, die er ook
echt smakelijk uitzien. Binnenkort
gaat het over ‘high key en low key’.
Daarbij gaat het om de donkere en de
lichte partijen in een foto. Hoe kun je
omgaan met licht en met schaduwpartijen, zonder dat het lijkt of de foto
over- of onderbelicht is. Ook zijn er regelmatig workshops, meestal verzorgd
door beroepsfotografen enthousiaste
amateurs willen helpen om meer uit
hun hobby te halen.”
De vereniging telt momenteel zo’n
veertig leden. Voorzitter Karim, die
een paar jaar geleden de hamer overnam van Peter Turner: “Het zijn ook
allemaal heel actieve leden. Tijdens
onze clubavonden en workshops zijn
ze er meestal ook allemaal. Veel
leden hebben zich ook ingezet voor de
organisatie van onze jubileum expo.
We organiseren ook safari’s waar
altijd veel belangstelling voor is. We
gaan dan de natuur in, samen met een
natuurfotograaf om buitenopnamen te
maken. Dat is ook altijd een dankbaar
onderwerp.”
Exposities
Wanneer je mooie foto’s gemaakt hebt,

Trio hoofdsponsors komt Argon tegemoet
Event Station, Bolton en Rabobank
zijn de nieuwe hoofdsponsors van
voetbalclub Argon uit Mijdrecht.
Het trio neemt gezamenlijk de
plaats in van bouwbedrijf Midreth,
dat 22 jaar hoofdsponsor was van
Argon.
Event Station is de sponsornaam die
vanaf heden op de borst van Argon
prijkt. Dit Mijdrechtse bedrijf, dat gespecialiseerd is in tastbare communicatie, steekt samen met ontwikkelaar
en bouwer Bolton uit Woerden en Rabobank Rijn en Veenstromen de hand
uit om Argon weer vlot te trekken.
Het drietal wil met het hoofdsponsorschap laten zien dat zij gezond zijn en
willen investeren in de toekomst.
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Algemeen directeur Ruud van Vliet
van Rabobank Rijn en Veenstromen is blij met het driemanschap.
“Rabobank staat midden in de
lokale samenleving en ondersteunt al
geruime tijd de breedtesport van SV
Argon. Event Station en Bolton zijn
ook lokaal betrokken ondernemers.
Met elkaar willen we de continuïteit
van de club borgen. Dat komt ook de
lokale gemeenschap weer ten goede.”

Voor John den Hollander, directeur
van Event Station, is zijn support
aan Argon een logische beslissing.
“Event Station kenmerkt zich –net
als Argon– door een enorme veerkracht en doeltreffendheid. Net als
Argon draaien wij al jaren mee in de
hoogste regionen, ieder op ons eigen
speelveld. Wij zijn bijzonder trots om
juist nu hoofdsponsor van deze club
te mogen zijn. En mede dankzij de

Voorzitter Karim Kat: “Als je mooie foto’s gemaakt hebt, wil je die ook graag laten
zien. Helaas zijn we in De Ronde Venen niet bepaald verwend met goede expositieruimtes. Het zou mooi zijn als we daar nog eens een oplossing voor vinden.”
wil je die ook graag laten zien. “We
organiseren regelmatig exposities. Het
probleem hierbij is dat we hier in De
Ronde Venen niet bepaald verwend
zijn met goede expositie ruimtes. Je
komt meestal terecht in de hal van
het gemeentehuis, in het Medisch
Gezondheidscentrum aan Hofland, in
de bejaardenoorden, of de bibliotheken. In het gezondheidscentrum aan
de Croonstadlaan in Mijdrecht hebben
we een vaste expositie die maandelijks
wisselt. Dat gaat allemaal wel, maar is
natuurlijk niet de ideale omgeving om
de aandacht op de foto’s te vestigen.
We zouden zeer geholpen zijn met een
echte goede expositieruimte. En ik
denk dat veel beeldende kunstenaars
en amateurschilders daar ook wel in
geïnteresseerd zullen zijn. Het zou
mooi zijn wanneer we daar nog eens

prominente positie van ons logo op
de shirts, geflankeerd door Bolton en
Rabobank, laten we zien dat je samen
sterk staat.”
Directeur Arjan Ton van Bolton sluit
zich hierbij aan. “Bolton ontwikkelt
projecten waarin mensen zich prettig
voelen en die bijdragen aan een beter
leefmilieu. Een sportclub als Argon
heeft ook een belangrijke sociale
functie. Dat vinden we belangrijk om
te behouden. Met deze sponsoring
kunnen we daarom laten zien waar
Bolton voor staat en samen iets goeds
opbouwen.”
Het trio is zich bewust van hun maatschappelijke betrokkenheid en willen
met hun inbreng ook laten zien dat
het om meer dan voetbal alleen gaat.
Daar wordt de komende tijd een plan
voor ontwikkeld.

met z’n allen een goede oplossing voor
zouden vinden.”
Jubileumtentoonstelling
Uiteraard is het jubileum een mooie
gelegenheid om te laten zien waartoe
de leden van de vereniging allemaal in
staat zijn. Karim: “Daarom openen we
op zondag 1 mei a.s. een speciale jubileumtentoonstelling. Dat vindt plaats
van 14.00 – 18.00 in De Paraplu in
Wilnis. Onze leden hebben hiervoor
al werk ingezonden. Als bijzonderheid
heeft de bekende fotograaf Maarten
Koch uit Amstelhoek daaruit zijn tien
favoriete foto’s gekozen. Hij zal zijn
keuze zondag 1 mei bekend maken
en de foto’s worden op groot formaat
geëxposeerd. Dat is wel spannend
want het blijft voor iedereen tot 1
mei geheim welke foto’s gekozen zijn.
Op zondagmiddag kunnen bezoekers
meedoen aan een prijsvraag waarmee
een leuke prijs te verdienen is. De
tentoonstelling is mogelijk gemaakt
dankzij de inzet van velen, de medewerking van de Paraplu en financiële
steun van het Rabo fonds. Een selectie
van de 20 beste foto’s is nog vanaf 14
mei in het gebouw van de Rabobank in
Mijdrecht te zien.”

Meer informatie over de vereniging is
te vinden op www.fotoworkshop.nl.
De jubileumexpositie opent op 1 mei
vanaf 14.00 tot 18.00 uur in het gebouw
van Stichting Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis (tussen De Willistee en
de brandweerkazerne). De tentoonstelling wordt opgedragen aan het Rode
Kruis t.b.v. de slachtoffers van de
natuurramp in Japan. De expositie is
daarna nog te bekijken van 2 t/m 4 mei
en op 7 en 8 mei van 13.00 – 17.00 uur.
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Test Courage Trike diesel

Black Is Black
Deze week test Patrick Hesse een Courage Trike Diesel automaat met
tiptronic bij het Trike Centrum in Mijdrecht.
“Hij is af!” klinkt de licht opgewonden Yehudi, eigenaar van het Trike
centrum, wanneer ik de telefoon
oppak en me meld. Ik weet meteen
waar hij het over heeft. Yehudi is
namelijk al een tijdje bezig met het
opleuken van een Courage Trike, die
door een klant besteld is met speciale
wensen. Nu is zo'n Courage af-fabriek
al een hele vette, coole trike, maar
wanneer de mannen van het Trike
centrum er op los gelaten worden,
wordt het vaak een ‘one of a kind’. Zo
ook deze black edition.
Ik ga meteen richting Constructieweg
23A te Mijdrecht om een serie foto’s
te maken en bij Yehudi achterop
te gaan voor de ‘shakedown’ van
de Trike, de laatste controle voor
het afleveren aan de klant. Het is
s'morgens voor de koffie en de temperatuur is nog niet om over naar huis
te schrijven, maar gelukkig schijnt
de zon. Ik laad mijn fototas in de
handige zijtassen en klim achterop,
zonder op de rvs platen te stappen.
Ik had gelukkig nog handschoenen in
de auto liggen, maar een helm had
ik niet bij me. Maar als ik netjes de
gordel om doe, is dat ook niet verplicht. We gaan op pad om op de oude
locatie van Marsman caravans foto’s
te maken. Dit is de eerste keer dat ik
achterop zit op een Trike, je zit boven

de bestuurder en dus vol in de wind.
Nou zal dat hartje zomer bijzonder
aangenaam zijn, maar nu –zeker
wanneer Yehudi het gas erop zet–
knallen je ogen zowat uit de kassen
en is de achtbaan van Sixflags hierbij
vergeleken voor mietjes. Wàt een
kracht en wat loopt dit toch mooi. Er
komt een geweldige sonoor gebrom
uit de vier uitlaten en we trekken
ongelooflijk veel bekijks. Natuurlijk
trekt zo'n Trike de aandacht, maar ik
zie mensen ook denken: die zijn ook
niet wijs met deze temperatuur. Nog
maar net bekomen van deze beleving,
sta ik trillend foto’s te maken en kan
de ik in de volle zon de Courage in
vol ornaat in mij opnemen. Wat is dit
toch ook weer een schitterende creatie en wat hebben de mannen van
het Trike centrum weer de puntjes op
de i gezet.
Vooral de door Yehudi zelf ontworpen
beenbeugels zijn een lust voor het
oog en gelukkig heeft de eigenaar
ook gekozen voor de mooiste wielen
die er zijn: speciale, door de beroemde hotrod ontwerper, bekend van
het Discovery Channel-programma
American Hot Rod: Boyd Coddington
uit Californië. Deze in 2008 helaas
veel te vroeg overleden Hot Rod bouwer en tuner stond bekend om zijn
fabuleuze ontwerpen en ze passen de

tekst en foto's patrick hesse

Trike geweldig. Ook de tank is door
het Trike centrum aangepast, evenals
een zelf ontworpen achterspoiler,
achterspatborden met verlichting, een
speciaal stuur en zijtassen. Achterin
de Trike ligt een de bekende 1.9 TDI
Volkswagen/Audi dieselmotor, voorzien van een automatische transmissie en tiptronic versnellingspook (een
uitvinding van Porsche). Die heeft in
de linkersleuf de voor een automaat
gebruikelijke standen (P-R-ND-3-2-1), maar vanuit de stand "D"
bestaat er een verbinding naar een
parallelle sleuf rechts. In deze sleuf
schakelt men handmatig. Een beweging naar voren (aangeduid met een
‘+’) schakelt op; een beweging naar
achteren (‘-’) schakelt naar de lagere
versnellingen. De overbrenging van
de bediening gebeurt elektrisch. Het
blok heeft normaal gesproken al 100

pk maar deze
is nog een keer
gechipt tuned en
zet maar liefst
300 Nm en 140
pk!
Al deze accessoires zorgen wel voor
een prijskaartje van 45.000 euro.
Niet misselijk, maar daar krijg je dan
ook het neusje van de zalm op het
trike gebied voor. Het werkt
hetzelfde als bijvoorbeeld AMG voor
Mercedes. Inmiddels zijn we terug
op het hoofdkwartier van Het Trike
Centrum en ik probeer binnen onder
het genot van een warme chocolademelk weer wat op temperatuur te
komen. Wat een mooi apparaat en
een solide machine met prachtige afwerking en de zeer betrouwbare VW
1.9 TDI achterin. De eigenaar zal de

Courage deze middag komen ophalen
en stiekem denk ik: ‘mazzelaar!‘,
want wat gaat deze man de komende
zomer een hoop lol beleven met deze
Courage. Ik besluit onderweg naar
huis bij de Readshop in Vinkeveen
toch maar even een staatslot te
kopen. Je weet maar nooit...
Trike Centrum Vinkeveen
Constructieweg 23A
3641 SB Mijdrecht
Telefoon: 0297-25 55 46
E-mail: info@trike-centrum.nl

www.trike-centrum-vinkeveen.nl

Spectaculaire lezersaanbieding De Groene Venen: 10 euro korting op de toegang van mega-motorshow in Arnhem

Extreme freestylers komt 21 mei naar het Gelredome!
Op zaterdag 21 mei vindt in het Gelredome stadion in Arnhem één van de meest spectaculaire motorshows ter wereld plaats: de Monster Energy Extreme Freestylers Rock ’n Ride
Tour 2011. De absolute top sterren van de Freestyle Motorcross, waaronder Nate Adams (USA), Robbie Maddison (AUS), Libor Podmol (CZ), Mike Mason (USA) en onze eigen Norman Veerbeek (NL) bundelen hun krachten om de toeschouwers te trakteren op de meest verbazingwekkende trucs en de grootste back flip combinaties die zij ooit hebben gemaakt.
Deze waanzinnige tour biedt niet alleen een eerste klas riders line up. Ook speelt rockband
Sonic Syndicate live hun beste tracks en zorgen zij met acts, danseressen, showlicht,
geluid, video en vuurwerk voor top entertainment.
10 euro korting
Mis dit unieke spektakel niet en
bestel je kaarten via de button op:
www.degroenevenen.nl. Je ontvangt
dan 10 euro korting per toegangskaart (geldig voor de verschillende
rangen)!

In de weergegeven prijzen is de korting
al verwerkt - actie loopt t/m 22 april a.s.
Meer info over het evenement?
Kijk op www.extremefreestylers.com.

19.00 uur - Voorprogramma
20.00 uur - Start evenement
23.00 uur - Einde

Extreme Sports
In afwachting van dit spectaculaire
evenement brengt Extreme Sports
Channel tv-kijkers alvast helemaal
in de stemming. Tot 21 mei kun
je elke donderdag om 20.20 uur
en elke zaterdag om 22.00 uur
genieten van het allerbeste op het
gebied van motorsport entertainment. Dat mag je als liefhebber niet
missen! Extreme Sports Channel is
te bekijken bij UPC (kanaal 203),
KPN Interactief (kanaal 204) en
Canaldigitaal (kanaal 36).

DE GROENE
VENEN
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AUTO&MOTOR
Agressief uiterlijk Duitse innovativiteit

Audi A6 Nieuwe
lease-koning?
Wie veel op de weg zit kan niet om de Audi A6 heen. De zakenauto kom
je werkelijk overal tegen. Als sedan of als station, met een zuinige diesel, dikke diesel of superdikke benzinemotor. Als vervoersmiddel van
een minister, een zakenman, diplomaat of arrestatieteam. Het model
draait inmiddels alweer flink wat jaren mee. Tijd voor een opvolger dus.
door michael reuling

Voor de introductie van de nieuwe
Audi A6 werden we uitgenodigd
op Schiphol. Om precies te zijn in,
volgens mij, de duurste en meest
luxe parkeergarage van Nederland.
Schiphol Excellence Parking is
voorzien van videosystemen met
kentekenherkenning, ruime oranje
gekleurde parkeervakken, megagrote lichtgevende bloembakken
en geen zwart asfalt maar een
stralend witte coating. Dit alles
voor een uurtarief van € 7,50. Nee,
dat is geen tikfout, daar staat echt
€ 7,50. Maar je loopt dan wel zo de
vertrekhal in én je kunt nog eens
gebruik maken van de VIP-ruimte.
Luxe kent zijn prijs zullen we maar
zeggen. Een perfecte plek om de
nieuwe A6 te introduceren. Want dit
is meer businessjet dan zakenauto.
Na de hartelijke ontvangst krijgen we de vraag voorgeschoteld:
benzine of diesel. De keuze valt op
de laatste, waarna we de sleutel
ontvangen van een Dakotagrijze
A6 Pro Line +, voorzien van een
3.0 V6 TDI met 245 pk en 500 Nm
koppel. Deze motor heeft overigens
een B-label en is voorzien van een,
zucht, daar is ie weer, start-stopsysteem. De zescilinder turbodiesel
is gekoppeld aan een S-Tronic; een
DSG-automaat met dubbele koppeling die het vermogen middels alle
vier de wielen (quattro) op de weg
zet. En dat merk je goed bij het rijden. In tegenstelling tot standaard
automaten voel je bij deze versnellingsbak niet dat deze doorschakelt.
Je zweeft in één vloeiende beweging van 0 naar 100 km/u in 6,1
seconden en blaast zonder enige

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

foto's patrick hesse

moeite door naar 250 km/u. In alle
rust en met de touwtjes in handen,
zonder daar teveel moeite voor te
hoeven doen. Bochtenwerk doet
deze reus met twee vingers in zijn
neus, mede dankzij het sportonderstel. Maar gezien het prijskaartje,
een kleine 97 mille (inclusief
allerhande opties) voor deze top
of the line Pro Line + uitvoering,
mag je dit soort cijfers en prestaties
minimaal verwachten.
De prijs rechtvaardigt ook datgene
wat je in het interieur vindt. Allereerst een verbluffend nauwkeurige
techniek waarbij je met je vinger
op een touchpad schrijft en zo de
bestemming invoert voor de navigatie. De navigatie kun je overigens
voorzien van Google Maps. Of wat
dacht je van de optionele WiFi-hotspot aan boord? Of de verkeersbordenherkenning, zodat je altijd weet
wat de snelheidslimiet is. Of het
verbluffende Bose-geluidssysteem?
Of de prachtige lederen bekleding?
En dan hebben we nog opties die je
kunt bestellen als de achteruitrijcamera bij het inparkeren, of zelfs
de automatische parkeerhulp die
de hele klus van je overneemt? Of
het systeem dat ervoor zorgt dat
je altijd binnen de lijntjes van je
rijstrook blijft terwijl de adaptieve
cruise control netjes afstand houdt
tussen jou en je voorligger? Al met
al indrukwekkend, maar met een
prijskaartje. Vergis je niet dat je
voor iets meer in het hoogste segment shopt (Audi A8, Jaguar XJ).
Een week voor de proefrit reed ik
toevallig met het ´vorig´ type A6,
voorzien van een 2.7 TDI, naar
Duitsland. Een rit van ongeveer drie
uur, over diverse soorten wegen. Mooi
vergelijkingsmateriaal dus. Bij het
wegrijden in de nieuwe A6 merk je
direct het verschil met zijn voorganger. Audi heeft een goede auto nog
beter gemaakt. De nieuwe generatie
is lichter, maar voelt zwaarder en
degelijker aan, wat je een heel veilig
gevoel geeft. De ruimte op de achterbank is toegenomen, wat je met name
merkt bij de hoofdruimte. Het nieuwe
uiterlijk is direct te herkennen als A6,
maar is gelukkig wat gewaagder. In
mijn ogen is Audi de verkeerde weg
ingeslagen met de A8, die nu veel te
tam is. Maar met deze A6 zitten ze
wat mij betreft helemaal goed. De
auto maakt indruk op je. Zijn uiterlijk
is elegant en agressief tegelijk, terwijl het interieur Duitse innovativiteit
uitstraalt. Simpel, degelijk en strak,
maar o zo mooi.
Ok mensen, ik weet het. Je tikt

niet zomaar € 97.000,- af voor een
auto. Gelukkig is de A6 leverbaar
vanaf ongeveer € 47.000,-. Je
krijgt dan de handgeschakelde
viercilinder 2.0 TDI. Deze zal ongetwijfeld zeer populair worden bij
leaserijders, evenals de 3.0 TDI met
204 pk. Andere leverbare motoren
zijn onder meer de 2.8 FSI (204
pk) en 3.0 TFSI (300 pk), beiden
benzinemotoren. Op de 3.0 TFSI na
allemaal zeer beschaafde, zuinige
en betaalbare motoriseringen. De
vraag blijft of je in het extreemste
geval bijna een ton neerlegt voor
deze A6, maar als je dat doet, ben

je verzekerd van een top auto. En
met de dikke 3.0 TDI onder de motorkap is het toch fijn om te weten
dat je alles bij elkaar opgeteld twee
seconden tijdwinst per dag pakt bij
de stoplichtsprintjes. In de wereld
van de A6 is tijd immers geld.

Autobedrijf J. Maas Uithoorn
Amsterdamseweg 5-9
1422 AC Uithoorn
Telefoon: 0297-513370
Website: www.audimaas.nl

Audi A6
Gereden versie:
Audi A6 quattro Pro Line + 3.0
V6 TDI
Vermogen: 245 pk
0-100: 6,1 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 16,7 /
4,5 l/100km
Prijs gereden model: € 96.727,Alternatieven: BMW 5-Serie,
Mercedes-Benz E-Klasse, Saab
9-5, Volvo S80
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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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Plusklas stichting St. Antonius Open Dag Logeerboerderij op zondag 10 april
opent dierentuin
Onder de Stichting St. Antonius vallen alle katholieke basisscholen in
de gemeente De Ronde Venen. Deze stichting heeft voor kinderen uit
de groepen 6 t/m 8, die wat meer aankunnen, een Plusklas op dinsdagochtend. De kinderen hebben dan net even anders les dan in de ‘gewone’
groep. Ze krijgen o.a. filosofie, keuzewerk en werken aan een project.
deren verdeelden de rollen: er werd
geknutseld voor de zoovenirs-shop,
gebakken voor het snackkraampje
en er was zelfs een dierenbingo. De
opbrengst van de opening wilden de
kinderen schenken aan de dierenambulance die als gastspreker op school
was geweest. Uitnodigingen werden
verspreid en op dinsdag jl. was het
dan zover. De opkomst was enorm:
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, juffen,
vriendinnetjes en vriendjes.
De kinderen hebben 116,07 euro
opgehaald. De dierenambulance was
er ontzettend blij mee en bedankte
de kinderen dan ook hartelijk. Een
geslaagd project voor de Plusklas!

Tijdens het project werken de
kinderen een aantal weken aan een
thema. Het afgelopen project had
als het thema dierentuin. Een gehele
dierentuin en de daarbij behorende
organisatie werd door de kinderen
nagemaakt. Van het NME mochten
de kinderen vele materialen lenen
om de thematafel te vullen. Ook was
er een gastles van de dierenambulance. Toen er genoeg informatie door
de kinderen was verzameld, kon het
maken van de dierentuin op schaal
beginnen. Ook werd er een naam en
een logo voor de dierentuin bedacht:
Animal City. Natuurlijk werd de dierentuin ook officieel geopend. De kin-

Elke maand wordt er een
logeerweekend georganiseerd in
Wilnis waar kinderen met een
gedragsstoornis, verstandelijke
beperking of een stoornis uit het
autistisch spectrum welkom zijn.
Ontspanning, respect voor elkaar
en gezelligheid staan tijdens deze
logeerweekenden centraal. De
logeerweekenden vinden plaats in
een vaste accommodatie, een gezellig vakantiehuis in Wilnis.

jongeren bleef groeien was het tijd
om eigen locatie te vinden. Sinds
februari jl hebben is een leuke
lacatie gevonden in Wilnis, hiermee
heeft men ook de mogelijkheid om
jongeren uit de omgeving van De
Ronde Venen te kunnen opvangen
en begeleiden. Wie eens kennis wil
maken met de boerderij en haar
medewerkers, is zondag a.s. van
harte welkom van 14:00 tot 15:00
uur, aan de Oudhuijzerweg 52 te
Wilnis. Meer info op www.nuzorg.nl

kosten van het logeerweekend kunnen worden vergoed uit het PGB.
De Logeerboerderij wordt aangeboden door Nuzorg, een jong bedrijf in
ontwikkeling in de zorgsector. Twee
enthousiaste begeleiders met ruime
ervaring in de zorg, runnen deze
logeerboerderij. De logeerweekenden zijn van vrijdag vanaf 16:00 tot
zondag 15:00. Eerder gevestigd op
de Veluwe, bleek dat veel jongeren
uit de provincie Zuid-Holland en
Utrecht komen. Omdat het aantal

door paul bosman

De jonge gasten kunnen genieten
van een prachtig uitzicht op de
weilanden en met de Vinkeveense
en met Nieuwkoopse Plassen om
de hoek is dit een ideale uitvalsbasis voor wandelingen, fietstochten,
kanovaren, vissen of zeilen. Maar
ook voor knutselen, voetballen of een
dagje naar een pretpark of museum.
In ieder geval wordt er voor gezorgd
dat de activiteiten aansluiten bij de
interesse van de kinderen.
Logeren in de schoolvakantie
Tijdens schoolvakanties kunnen er
doordeweeks ook kinderen logeren.
Een voorwaarde is wel dat er voldoende aanmeldingen zijn. Belangstellenden kunnen contact opnemen
voor beschikbaarheid en tarieven.
Begeleiding
De begeleiding tijdens de logeerweekenden bestaat uit gediplomeerde en bevoegde zorgverleners.
Momenteel biedt de accommodatie
plaats aan vijf kinderen en drie begeleiders. Kinderen die deelnemen
aan het logeerweekend worden op
vrijdagmiddag opgehaald en op zondagmiddag weer thuisgebracht. De

Mijdrecht Kampioen bowlen NDTL klasse 1B

ro C aankwam, besliste het lot, met
1 punt verschil, in het voordeel van
Mijdrecht. Een mooi moment om zo
kampioen te worden, zeker als het
niet meer in handen is van je eigen
team of dat van de nummer twee. De
winnaarsbeker werd geschonken aan
sponsor Bowling Mijdrecht, die de
belofte deed volgend jaar op dezelfde
voet verder te gaan.
Op 15 mei 2011 vindt nog een
nacompetitiewedstrijd plaats voor
promotie naar de Hoofdklasse. Dus
nog even afwachten, maar het
kampioenschap is binnen.

Op 3 april 2011 was het voor het
team van Bowling Mijdrecht de
laatste speeldag in de NDTL (nationale dames trio league) in Bowling
Mijdrecht. Leuk om een thuiswedstrijd te spelen, bij de sponsor in
huis, op het moment dat je kampioen
kunt worden! Het team, bestaande
uit Roswitha van der Laan, Patricia
Blijenberg, Esther IJsendorn, Esther
van Diest, Erise van der Laan en
Anne Groeneveld.
Na zes spannende wedstrijden,
waarbij het tot op de laatste bal in de
slotwedstrijd van VOCB 2 tegen Ten/

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

Woordzoeker week 14

Sudoku week 14
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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Achterkant
Astronomie
Botje
Briefomslag
Centrifuge
Dictator
Egelvis
Fels
Filiaal
Frutselen
Halma
Halte
Isoleren
Kenau
Koot
Kroeg
Lunch

Onverwijld
Parasol
Prikken
Schuilhoek
Sire
Sleepdienst
Sport
Stadsbus
Stemvork
Uitvoerder
Verband
Waker
Weerwil

2

5

9

7

4
2 5
6
1

6
7
3 5 1 4
9
2

3
8 5
8 3
6

1 9 4
7 2
8
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Oplossing puzzels week 13
B
E
H
A
L
E
N
H
E
F
B
O
O
M

I
M
I
E
L
E
L
E

L
T
E
K
S
T
V
A
Z
A
L
R

J
O
O
N
T
O
N
E
N
D
I
V
A

A
B
T
N
O
R
A
A
N

R
I
E
T
P
I
N
D
A
I
N
K
T

BEELDENAAR

T
M
E
D
O
C
I
R
E
N
E
I

N
O
U
R
E
L
-

F
M
U
S
L
I
L
E
N
E
N
M

I
D
E
E
E
N
T
E
N
G
A
L
A

T
U
I
V
A
N
K
I
L

N
O
E
N
N
A
F
T
A
A
I
D
A

E
R
I
O
O
L
E
A
G
L
E
I

S
E
R
G
G
I
F
S

S
O
P
R
A
A
N
A
T
T
A
Q
U
E

1
9
5
4
8
2
3
7
6

8
2
6
3
9
7
1
5
4

3
4
7
1
6
5
9
8
2

6
5
4
7
1
9
8
2
3

2
8
1
6
4
3
7
9
5

9
7
3
2
5
8
6
4
1

5
3
2
8
7
6
4
1
9

7
1
9
5
3
4
2
6
8

4
6
8
9
2
1
5
3
7
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