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Olympia's Tour reed door De Ronde Venen
te rdag 28 m ei
Op en hu is: za
10.00 tot 15.00 uur
van

Ruim 200 deelnemers aan de Royal Smilde Olympa\'s Tour deden dinsdag en woensdag jl. De Ronde Venen aan. Bij de doorkomst van de kopploeg en het peleton waren diverse kruisingen en weggedeelten in de gemeente afgezet om de wielrenners
een ongestoorde doorgang te bieden. Deze wielertour, die bekend staat als de ‘oudste etappekoers van Nederland’, gaat dit
jaar over een parcours van totaal 865 km. Jetse Bol van het Rabobank Continental Team won de eerste etappe van Hoofddorp naar Noordwijk; woensdag ging Wim Stroetinga als eerste over de finish. Morgen, zaterdag 21 mei, zal na afloop van de
laatste etappe van Reuver naar Buchten (L) bekend worden wie de editie 2011 op zijn naam mag schijven. foto rob isaacs

Huisvestingsprobleem Pijlstaartschool gezamenlijk opgelost
Vermogenweg te Mijdrecht
Verkoopinformatie:
0297 – 26 20 35
ppgvastgoed.nl

De basisscholen De Pijlstaart en de Sint Jozefschool, kinderopvang De Klimboom, peuterspeelzaal De Duikelaar van Stichting Speel Wijs en de gemeente zijn het eens geworden over een complexe gebouwenruil.
Met de deal worden de huisvestingsproblemen van De Pijlstaart opgelost. Het akkoord is gunstig voor leerlingen, ouders en onderwijzend personeel.
Directe aanleiding waren de huisvestingsproblemen van De Pijlstaart,
die uit zijn jasje groeit en op zoek
naar extra lesruimte. De gemeente
bood op basis van de onderwijswet de
dependance van de St. Jozefschool
aan het Tuinderslaantje aan, maar De
Pijlstaart vindt deze locatie te ver
weg en ging op zoek naar een alternatieve plek. Samen met drie andere
(onderwijs)organisaties, die ook bij
’t Zwanenpark zijn gehuisvest, en de
gemeente is een oplossing gevonden,
die gunstig is voor alle betrokken
organisaties.

Het akkoord omvat de volgende
elementen:
De Pijlstaart breidt niet uit in het
bijgebouw van de St. Jozefschool,
maar in de ruimten van De Klimboom
en van De Duikelaar. Deze twee
instellingen zijn nu, vrijwel naast
elkaar, gehuisvest aan de Pijlstaartlaan, vlakbij het huidige gebouw van
de Pijlstaart.
De St. Jozefschool geeft het bijgebouw aan het Tuinderslaantje terug
aan de gemeente. De Klimboom
koopt dit bijgebouw van de gemeente
en verhuist naar het Tuinderslaantje.
De gemeente koopt huidige onderko-

men van De Klimboom. De Duikelaar
verhuist ook naar het Tuinderslaantje.
Behalve De Pijlstaart hebben ook
andere organisaties baat bij de ruil
De Klimboom krijgt nu een eigen
gebouw waar geen onderwijsbestemming op rust en met voldoende
capaciteit voor hun kinderopvangactiviteiten. De gemeente kan per saldo
ruim 200 vierkante meters afstoten,
wat een kostenbesparing betekent.
Ze verkoopt de 440 vierkante meter
van de Jozefschooldependance en
koopt 220 vierkante meter van De
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Feestje geven
op een
prachtig
terras?
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011

GELDIG T/M 28 MEI 2011

Presentatie Bram van der Vlugt

LUTZ FASHION M/V
HERENWEG 45
3645 DE VINKEVEEN
WWW.LUTZ.NL

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Ziggo wil meer ruimte creëren op de analoge kabel

Programmaraad verbolgen over beperking analoge TV-aanbod Luistervink
Een brief waarin kabelgigant Ziggo kijkers in De Ronde Venen meedeelt dat er binnenkort vijf zenders uit
hun analoge TV-aanbod verdwijnen, is bij Programmaraad Weidegebied in het verkeerde keelgat geschoten. Ze stelt dat Ziggo met deze keuze het advies van de programmaraad passeert en de wensen van veel
kijkers veronachtzaamd. In een reactie stelt Ziggo dat heel andere aspecten een rol spelen.
door rob isaacs

www.weerstationteraar.nl

Warmer en zonniger
Door een hogedrukgebied boven
Polen en Rusland en lagedrukgebieden boven de oceaan zitten
wij nog steeds in een westcirculatie, en dat geeft een golvende
beweging in de lucht. Dat betekent
de ene dag zon en warmer en de
andere dag wolken en kans op wat
buien. Dit weekend ziet er goed
uit: het wordt warmer en zonniger,
alleen op zondag gaan we meer
kans krijgen op onweersbuien.
Zaterdag is het wisselend bewolkt
maar met de meeste zon kans, de
temperatuur gaat aardig omhoog
en zal zo rond de 21 graden gaan
uitkomen en in de nacht ligt het
rond de 7 graden. In de late na
middag of avond gaan we wel kans
op een buitje krijgen. De wind
komt uit zuidelijke richting en zal
matig van kracht zijn
Zondag is er meer bewolking en
gaan we later op de dag steeds
meer kans op een bui krijgen. De
temperatuur zal overdag zo rond
de 20 graden zijn en in de nacht
ligt het rond de 9 graden. De wind
is matig van kracht en zal uit zuidwestelijke richting gaan komen.
Maandag is het licht bewolkt
en kan er lokaal nog een buitje
voorbij komen, de temperatuur zal
overdag zo rond de 19 graden zijn
en in de nacht ligt het rond de 6
graden. De wind komt uit zuidwestelijke richting en zal zwak tot
matig zijn.
De dagen daarna zien er nog niet
echt zomers uit, de temperaturen
zullen rond de 20 graden zijn,
maar door dat de luchtdrukgebieden niet echt stabiel zijn hebben
we ook aardig wat last van wolken
en wat buitjes.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 21 mei 2011
• Hoefse Hobbydag, Springbok, De Hoef
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
• Open Dag, Dansschool Enjoy's, Sporthal
De Brug, Mijdrecht
• Orgelconcert Willeke Smits, Janskerk,
Mijdrecht

Zondag 22 mei 2011
• Belijdenisdienst, De Wegwijzer, Mijdrecht
• Open Huis, Mimiko, Mijdrecht

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

DE GROENE VENEN
IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Waar gaat het om: ARD, WDR,
Euronews, Rai Uno en Ziggo TV verdwijnen uit het analoge TV-aanbod
van Ziggo, dat daarmee van 30 naar
25 analoge zenders afneemt. De
programmaraad adviseert jaarlijks
conform de Mediawet welke 15 analoge TV-zenders in ieder geval in het
aanbod moeten zitten. Daarbij heeft
de raad de taak te zorgen voor een
divers pakket. Ziggo is verplicht die
adviezen op te volgen. De programmaraad had in zijn advies ook de
zenders ARD en TV5 opgenomen,
zenders die nu dus gaan verdwijnen.
Woordvoerder Gradus Vos van Ziggo:
“We leven in een digitale wereld.
Ruim 65% van de kijkers kijkt
digitaal en dat zal de komende jaren
alleen maar groeien. Analoge TV
bestaat in feite nu al niet meer; er is
geen enkele aanbieder van kanalen die ons een analoog signaal ter
beschikking stelt om door te geven;

vervolg van voorpagina
Klimboom terug. Tegen geringere
kosten wordt dus het groeiende aantal basisschoolleerlingen goed gehuisvest. De St. Jozefschool hoeft maar
één gebouw in stand te houden.
De betrokken organisaties tonen
zich zeer tevreden over het akkoord.
Door ieders bereidwilligheid om mee
te werken, een bijdrage te leveren
en naar het gezamenlijk belang
te kijken, zijn ze tot een oplossing
gekomen die goed is gekomen voor
het totale Vinkeveense onderwijs. Wat
nog zwaarder weegt, zo benadrukken
de betrokkenen, is dat het akkoord
gunstig is voor de kinderen die de
organisaties bezoeken en hun ouders.
Ook wethouder Erika Spil (Onderwijs,
foto) is bijzonder blij met het resultaat. “De gebouwenruil biedt diverse
voordelen voor alle belanghebbenden.
Tegelijkertijd is dit een prachtig
voorbeeld waarbij partijen uit de
samenleving zelf de samenwerking
en verandering organiseren en de
gemeente optreedt als partij die deze
processen van harte ondersteunt.”
Als de Rondeveense gemeenteraad
op 30 juni akkoord gaat met het
plan, kunnen de gebouwen worden
aangepast aan hun nieuwe bestemming. Opzet is dat alle partijen het
komende schooljaar (2011-2012) op
hun nieuwe plek van start gaan.

wij zetten het digitale kanaal om
naar analoog. Maar analoge signalen
'slurpen' ruimte op de kabel: in plaats
van één analoog kanaal kun je acht
à tien digitale kanalen doorgeven, of
vier kanalen in HD.” De zenders die
niet langer analoog worden doorgegeven gaan overigens niet verloren;
ze maken deel uit van het digitale
pakket, zo benadrukt hij. Voor Ziggo
is het de meest efficiënte manier van
ruimte maken op de kabel. “Je kunt
natuurlijk ook overal nieuwe kabels
aanleggen om de capaciteit te vergroten, maar in feite is de capaciteit
van de kabel ruim voldoende; we
willen er alleen efficiënter gebruik
van maken.”
Minder voor hetzelfde geld?
Het verkleinen van het pakket betekent dat analoge klanten minder tvkanalen krijgen, maar wel hetzelfde
blijven betalen. Ziggo gaf voorheen
34 analoge zenders door en dat zijn
er nu nog maar 25, terwijl de prijs
niet is verlaagd, zo stelt de Programmaraad Weidegebied. Wie de vervallen zenders toch wil zien, zal een
digitale decoder moeten aanschaffen;
één voor elk TV-toestel. Dat brengt
veel kosten en volgens de Programmaraad “een hoop gedoe” met zich
mee. Ziggo: “Er zijn geen aparte prijzen voor analoog en digitaal kijken.
Een standaardpakket bestaat bij ons
uit 60 digitale TV-kanalen. De analoge kanalen krijg je er gratis bij. We
zijn overigens de enige in Nederland
die nog analoge zenders aanbieden.
Bij Caiway, UPC, Digitenne en KPN
Interactieve TV kun je alleen nog
maar digitale televisie kijken. Op den
duur zal dat bij ons ook het geval zijn.
Wie nu een nieuwe televisie koopt,
krijgt een digitale televisie. In combinatie met een analoog signaal levert
dat geen optimaal beeld op; vandaar
dat velen toch overschakelen op digitale televisie. Daar heb je inderdaad
een decoder voor nodig, maar die
worden bij een aantal TV-modellen al
standaard meegeleverd.”
Volgens een prachtig staaltje Nederlandse wetgeving mogen programmaraden onder de Mediawet wèl
adviseren welke zenders er in het
pakket moeten, maar niet wat er
verdwijnt. Ook klanten/kijkers hebben
daar geen invloed op. Zeven zenders

liggen al vast in de wet (de landelijke,
regionale, lokale en Vlaamse publieke
omroepen) en programmaraden
geven daarnaast nog acht zenders
aan. Dit totaal van 15 zenders moet
verplicht deel uitmaken van het pakket. Het bestuur van de programmaraad Weidegebied: “Ziggo heeft het
nu wel heel bont gemaakt. Het bedrijf
heeft geen rekening gehouden met
de, wettelijk verplichte, adviezen van
de programmaraad. Dat betekent dat
nu zenders verdwijnen, die de programmaraad wel in het pakket wilde
hebben.” Gradus Vos van Ziggo: “Dat
klopt, maar we hebben het hier alleen
over analoge kanalen. Een zender als
TV5 bijvoorbeeld, wil niet dat hun
signaal analoog wordt doorgegeven.
Ze stellen geen speelbal te willen
worden van programmaraden. Het
is dus lastig als een programmaraad
adviseert dat een bepaalde zender
in het analoge pakket moet zitten,
terwijl het technisch niet kan.”
Onderzoek
Regeren de kijkcijfers dan ook op de
kabel? Zijn het de weinig bekeken
zenders die uit het analoge pakket
worden gehaald? Ziggo: “We hebben
onderzoek gedaan onder 16.000 van
onze kijkers naar hun wensen. Dat
heeft de programmaraad nog nooit
gedaan. Onze kijkers geven aan méér
digitale televisie te willen, méér HDkanalen en méér interactieve TV. Dat
laatste betekent dat je vanuit je TV
toegang hebt tot Uitzending Gemist,
Net Gemist en dat je films kunt
bestellen, die vervolgens op je TV
worden afgespeeld. Natuurlijk proberen we onze klanten zo veel mogelijk
tegemoet te komen in hun wensen,
voor zover dat technisch mogelijk
is. Op dit moment is het creëren van
ruimte op de kabel door het vervallen
van analoge kanalen de meest efficiënte oplossing. Ook voor de kijker.
Die zit helemaal niet te wachten op
het graven van nieuwe kabels en een
dure infrastructuur die vervolgens
moeten worden doorberekend, aldus
de Ziggo-woordvoerder.
De programmaraden geven aan, dat
nu hun advies terzijde is geschoven,
zeker naar het Commissariaat voor
de Media te stappen om het advies te
handhaven.
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Classic
Ik kan vol bewondering kijken
naar anderen die zich naar
hartenlust vermaken met het
kleintje met toetsen. Flits, flits,
de ene boodschap na de andere,
waar ik wel de kanttekening bij
wil maken dat het vaak nergens
over gaat. “Heb jij bereik? Ik
niet?”, vertelt men elkaar terwijl
de vlugge vingers over het toetsenbord dansen. De eerste keer
dat ik via de telefoonlijn internet
betrad, zo rond 1995, kon ook
ik via de computer contacten
leggen. Dat staat mij nog vers in
het geheugen. De eerste pagina’s
die we via de telefoonlijn naar
de drukker overstuurden, waren
begin deze eeuw een feit. Het
scheelde vierhonderd kilometer
autorijden. Wel raakte de
innige band die we met onze
drukker hadden in het slop.
Er stond destijds als het ware
een bureau voor mij klaar en
gekscherend zei men, dat ik lid
van de personeelsvereniging
mocht worden. Het doorzenden
van die ene pagina duurde maar
liefst een uur. Had je pech dat
de verbinding met de server
werd verbroken, dan kon je weer
opnieuw beginnen. Later ging
dat sneller. Transfertijd nog geen
vijf minuten voor 24 pagina’s
waarvan een flink aantal in kleur.
De kleine duivelse kastjes van
nu kunnen onvoorstelbaar veel
meer. Wil je de tussenstanden
van het voetbal weten, flits. Het
actuele nieuws, nog minder dan
een flits. Mijn eerste mobiel was
geen mobieltje. Het was een
flinke box, die herinneringen
aan de bakelieten telefoon van
weleer opriep. U weet wel zo
een met een doordringende bel
die je door merg en been ging.
Omdat ik al weer vijf jaar met
mijn heel wat kleiner uitgevoerde mobieltje deed, had ik
volgens de youngsters die mij
omringen recht op een nieuwe.
Het is dan ook daarom dat ik
meneer KPN belde met de vraag
of hij wat voor mij in petto had.
Nou dat had de brave man zeker.
Na heel wat vriendelijk heen en
weer gevraag, nam de man het
zekere voor het onzekere. “Wat
doet u eigenlijk met uw mobiele
telefoon?” was de vraag die hij
stelde. Beschamend genoeg kon
ik hem slechts mededelen dat
ik er feitelijk alleen maar mee
bel. Eigenlijk uit Calvinistische
motieven alleen maar mee
gebeld wil worden. “Dan raad ik
u het model Nokia Classic aan,
een prima apparaat, makkelijk
in de omgang en niet te veel
frutsels en fratsels.” Toen ik een
tweetal dagen later het apparaat
uitpakte rolden de younsters
door de kamer van het lachen.
Enigszins geïrriteerd schoof ik
het toestel in mijn borstzak en
sprak de woorden: “Ík ben op
m’n zestigste tenminste bereikbaar, dat kon mijn vader destijds
niet zeggen.”
Luistervink@ziggo.nl
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Kort Nieuws
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Maag Lever Darm
Stichting zoekt
collectanten
In de week van 13 juni t/m 18 juni
gaan in het hele land de vrijwilligers
op pad om te collecteren voor de
Maag Lever Darm Stichting, zo ook
in Vinkeveen. Voor Vinkeveen zoekt
men meer collectanten, die zich een
avond in deze week willen inzetten
voor deze collecte. Voor verdere informatie kan men contact opnemen
met Ria Kooij., tel. 06-10671074.

DE GROENE VENEN

Uitslag fietspuzzeltocht Koninginnedag 2011
Het resultaat van de fietspuzzeltocht
2011 van Natuurvereniging De
Groene Venen mag er zijn. Op een
zonnige en geanimeerde braderie zijn
er 55 beschrijvingen en wedstrijdformulieren uitgereikt. De fietscondities
waren mooi: droog en zonnig weer en
met een lekker briesje. In totaal zijn
er 21 ingevulde formulieren retourgekomen, een relatief hoge score!
De vragen waren dit jaar niet heel
eenvoudig maar zeker goed te doen.
Niemand heeft echter alle vragen
goed beantwoord. Maar het niveau
moet een beetje hoog blijven, zo vindt
onze gewaardeerde puzzelmaker
Cees Koper. De botanische kennis van

de deelnemers kan nog wat worden
bijgespijkerd want lijsterbes, vlierbes,
dotterbloem en paardenbloem worden nogal vaak met elkaar verwisseld! Ko en Loes Bakker schreven
op de antwoordenlijst: ‘Het was een
leuke fiets/puzzeltocht met een mogelijkheid om een hapje en drankje te
nuttigen. Dank jullie wel!’
De prijswinnaars zijn: 1e prijs: C.
Liesveld uit Wilnis met 3 fouten; 2e
prijs: Betty Honkoop uit Vinkeveen,
Jenny Honkoop uit Wilnis en Nel Kok
uit Vinkeveen, allen met 4 fouten;
3e prijs: Rie Kolenberg uit Vinkeveen
met 5 fouten.

Mijdrecht

Belijdenisdienst in
'De Wegwijzer'
Op zondag 22 mei is er een bijzondere dienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Iedereen is van harte
welkom om hierbij aanwezig te
zijn! In de dienst, die om 10.00
uur begint, wordt uit Spreuken
23 gelezen. De preek, die gehouden wordt door dominee Arnout
Weststrate, gaat over vers 26a:
God vraagt ons om ons hart. Het
belooft een mooie en feestelijke
dienst te worden! Wie niet naar
de kerk kan komen, kan de dienst
live en achteraf meebeleven via
de website www.CGKMijdrecht.
nl via de link ‘Online diensten’. Op
deze site staat bij de link ‘Contact’
ook de route naar ‘de Wegwijzer’
beschreven.

Vinkeveen

Volgende week Jumbo
Avond4daagse

Nationale molendag op zaterdag 14
mei was een zonnige en winderige dag. Goed draaiweer voor
de Wilnisser Veenmolen, die voor
deze gelegenheid in feesttooi was
gestoken, met veel vlaggetjes. Voor
fietsers was de wind een beetje een
belemmering, maar toch kwamen
er zo’n 120 bezoekers naar de
molen. De hele dag door waren er
rondleidingen, en de bezoekers werden getrakteerd op thee en koffie
met daarbij kruidkoek en kniepertjes, een dunne knapperige wafel,
gemaakt van meel dat in de molen
gemalen is. Voor kinderen was er
limonade met pannenkoeken. Die
mochten ook nog een kleurplaat en
materiaal voor een molenkijkdoos
meenemen! Al met al was het een

feestelijke dag.
Bezoekers hoeven niet tot volgend
jaar te wachten om de molen te
zien, hij is elke zaterdag geopend
van tien tot vier, voor een bezichtiging of de verkoop van meel en
streekproducten.

Winnaars eitjesprijsvraag Stal Bos bekend

Shantykoor De Turfschippers bij eeuwfeest
Het Vinkeveense shantykoor de
Turfschippers trad afgelopen
zaterdag op in Vreeland tijdens de
viering van het 100 jarig bestaan
van korenmolen de Ruiter. Door de
harde westelijke wind moest aan
de Vechtzijde worden opgetreden.
Diverse passerende bootjes, de toeschouwers op de weg en bezoekers

van de molen genoten van de zang
en de bijzondere entourage. De
eerstvolgende openbare optredens
van het koor zijn op vrijdag 10 juni
op de haringparty in winkelcentrum
Zuiderwaard en op zaterdag 18 juni
tijdens het straatfestival in
Mijdrecht. Zie ook:

www.deturfschippers.nl

Van 24 tot en met 27 mei vindt de
Jumbo Avond4daagse Vinkeveen
plaats, die mogelijk is dankzij de
vrijwilligers Tweed BNO, Rabobank
en Jumbo. Inschrijven voor de 5 of
10 km. kan nog op

www.avond4daagsevinkeveen.nl.
Inschrijven kost 5 euro.
Wie niet in de gelegenheid is om via
internet in te schrijven, kan dat nog
doen op dinsdag 24 mei van 17.30
uur tot 18.30 in De Boei.
Voor de groep met de meeste
inschrijvingen is er een extra verrassing! Schrijf je in, want dit alles
mag je natuurlijk niet missen.
Vrijdag 27 mei vertrekt muziekkorps Triviant om 19.30 uur via de
Heulweg - Herenweg naar MariaOord, gevolgd door alle deelnemers.
De brandweer zorgt onderweg voor
een speciale stunt. Bij Maria-Oord
zal het defilé worden afgenomen.

Veel bezoekers voor Wilnisser Veenmolen

STUDIO110 architectuur sponsort VLTV dames
Aankomende twee zaterdagen
spelen de dames 2 van de Vinkeveense tennisvereniging VLTV een
streekderby tegen de Mijdrechtse
tennis-verenigingen. De dames
spelen in het nieuwe clubtenue

Bij Stal Bos, aan de Westerlandweg
in Mijdrecht, werd op tweede paasdag de inmiddels traditionele dag van
de boerderij gehouden. ABNAMRO
bank Mijdrecht stond er met een
grabbelton en het spel “raad het
aantal paaseitjes”. Dit jaar waren er
twee prijswinnaars, Dave Steinbruckner (7) en Lotte Kooistra (3), die
beiden het juiste aantal van 400 stuks
hebben geraden.
Ondanks het warme weer kwamen er
ruim 200 bezoekers en werd het een
gezellige en drukke dag. De bezoekers konden rondkijken op een echte
boerderij en de lammetjes, konijnen,
koeien, paarden en kalfjes van dichtbij bekijken en aaien. De kinderen
mochten een ponyritje maken en

trampoline springen. Het aantal geraden paaseitjes werd door de kinderen
aan de medewerkers van ABNAMRO
doorgegeven. Als beloning mochten
de kinderen een keer grabbelen in de
ABNAMRO grabbelton. Aan beide
prijswinnaars werden op 11 mei
bij ABNAMRO bankkantoor Mijdrecht de prijzen uitgereikt. Beiden
ontvingen een spaarrekening waar 30
euro op is gestort, een tegoedbon van
een speelgoedzaak en een feestpakket, bestaande uit een leuk gevulde
rugzak van de Fabeltjeskrant.

Foto: Nelleke van Dijk en Michel Verweij
van ABNAMRO Mijdrecht met prijswinnaars Dave Steinbruckner en Nikki en
Lotte Kooistra.

Fietscontrole op de Sint Jozefschool

voorzien van de logo's van STUDIO110 architectuur. Graag zien
we u langs de baan! V.l.n.r. Manon,
Liesbeth, Anne-Marie, Marieke,
Anique en Ruby.

Sleutels verloren

Dinsdag ben ik op het parkeerterrein
van Karwei in Mijdrecht mijn sleutelbos
verloren. Daar zat een Rabobank-labeltje
aan, met het opschrift ‘Werp mij in een
brievenbus’. Het labeltje is in de brievenbus van Halfords teruggevonden, mijn
sleutelbos is nog zoek. Graag even een
belletje naar de redactie van deze
krant, 0297 385257.
Ik ben zeer gedupeerd!

Vorige week zijn de fietsen van alle
kinderen uit de groepen 7 en 8 van
de Sint Jozefschool gecontroleerd,
vijf groepen in totaal. Hiervoor is
de Fietscontrole checklist van Veilig
Verkeer Nederland gebruikt.
Dit is één van de onderdelen van
het Verkeersveiligheidslabel dat de
Sint Jozefschool heeft.

Deze kinderen fietsen veelal zelfstandig naar school en sport, daarbij
is een veilige fiets zeer belangrijk.
Volgend schooljaar zullen veel
kinderen uit groep 8 ook naar hun
middelbare school gaan fietsen, bv.
Mijdrecht, Uithoorn en Breukelen.
Verheugend was dan ook dat de
meeste fietsen goed tot zeer goed
scoorden op de lijst.
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SamenLoop voor Hoop,
24 uur samen tegen kanker
SamenLoop voor Hoop is een
lokaal wandelevenement ten bate
van KWF Kankerbestrijding, dat op
27 en 28 mei a.s. wordt gehouden
in en om Amstelveen. Doel van dit
bijzondere evenement is het leven
te vieren, (ex)kankerpatiënten in
het zonnetje te zetten, de overledenen te herdenken en geld in te
zamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. Als symbool voor
de voortdurende strijd tegen kanker
wandelen teamleden 24 uur afwisselend. Teamleden die niet wandelen, kunnen samen met het publiek
genieten van alle activiteiten, de
kraampjes en optredens van lokale
artiesten.

elkaar lopen. Na de inschrijving zijn
we bezig gegaan om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen. Dat geld
is hard nodig voor het KWF voor
onderzoek en voorlichting, zodat
deze ziekte hopelijk ooit verleden
tijd zal zijn. Wij zullen 's avonds om
elf uur tijdens de kaarsenceremonie hun opa gedenken. Ons doel is
om zeker 2.000 euro bij elkaar te
krijgen. Eén Bakkertje is vrachtwagenchauffeur en heeft binnen 48
uur al 600 euro onder de chauffeurs
in Europa opgehaald. Dus het moet
gaan lukken.”
Kijk voor meer informatie, inschrijven en/of bijwonen van programmaonderdelen op:

amstelveen.samenloopvoorhoop.nl.
Annie Bakker uit de Hoef is één
van de deelneemsters. Binnen 24
uur bracht ze een team van twintig
familieleden en vrienden bijeen en
schreven zij zich in onder de naam
De Bakkertjes. “In feite zijn er 17
Bakkertjes, aangevuld met drie
goede vriendinnen. Ook lopen er
twee jongens mee, eentje van 7 en
eentje van 9 jaar oud. Die beseffen
heel goed voor welk doel we met

Kort Nieuws
Abcoude/Baambrugge

Burgernet nu ook in
Abcoude en
Baambrugge

De hele HES kreeg bouleles
Met busladingen arriveerden ze in
Abcoude, maar liefst zo’n 1400(!)
leerlingen van de Hogere Economische School (HES) in Amsterdam.
Hun bestemming was de Jeu de Boulesclub Abcoude, waar ze een ochtend
of een middag praktijkles kregen in
deze van oorsprong Franse sport.
Vijf dagen lang, steeds met verschillende groepen van soms wel negentig studenten, vond het bijzondere
boulesonderricht plaats – door met
elkaar in teamverband te spelen. Het
prettige van jeu de boules is, dat je
het na slechts enkele minuten uitleg
onmiddellijk kunt beoefenen. Leerlingen van de HES zijn verplicht om
bepaalde sportlessen te volgen. En
zes jaar geleden werd besloten om
ook het steeds populairder wordende
jeu de boulen in het programma op

te nemen. De Jeu de Boulesclub
Abcoude, waar ook het druk bezochte
feestweektoernooi plaatsvindt, bleek
niet alleen voldoende capaciteit, banen en ballen te hebben, maar tevens
de nodige mankracht, dankzij zich
vrijwillig inzettende leden. Natuurlijk
zijn ook inwoners van De Ronde
Venen welkom om – zonder dat daar
kosten aan verbonden zijn – het boulen eens enkele keren in de praktijk
te beleven. Leden zullen het spel
graag uitleggen en er zijn altijd ballen
beschikbaar. Aarzel dus niet om ‘in te
lopen’ op de speeldagen, waaronder
dinsdag (20 uur), donderdag (20 uur)
of zondag (14 uur). Nadere informatie via info@hubrechtduijker.com. De
Abcouder Boulodrome, het boulesterrein dus, ligt op de Molenweg
naast het fort, richting Baambrugge.

Argon A5…..een heel apart verhaal

Als je aan het begin van het seizoen
krijgt te horen dat je in de A5 wordt
ingedeeld, krijg je al heel snel de
lachers op je hand en opmerkingen
als “je kiest zeker voor bier” zijn de
normaalste zaken van de wereld.
Maar als de A5 vervolgens twee
leiders krijgen, de heren Robert
Egberts en Johan van der Stap, die
heeeel graag hun leiderschap vanaf
de F-jes willen beëindigen met een
kampioenschap, dan is het andere
koek.
Centraal stond voor beide heren
dat er gepresteerd moest worden
maar dat ook de saamhorig- en
gezelligheid de boventoon zouden
moeten voeren. De competitie werd
afgesloten met 20 wedstrijden
gespeeld en een maximale score
van 60 punten (waarbij we vast

de overwinning van aanstaande
zaterdag meetellen...) en ook in de
beker werd de finale bereikt die
overigens glansrijk werd gewonnen met 3-2 tegen Waterwijk A5.
Een heuse dubbelslag hebben beide
leiders aan het einde van hun carrière mee naar huis kunnen nemen.
Naast de sportieve successen was
het ook een prachtig vriendenteam
geworden. De ploeg bestaat uit
voetballers, ‘schoppers’ en werkers
en toch is er sprake van een team
dat voor elkaar wil presteren. Volgend seizoen kunt u deze mannen
aanschouwen als senioren, want
dit hele team gaat volgend jaar
proberen om ook bij de senioren
(dikbuiken, oude mannen, enz) een
kampioenschap te behalen.

Veel belangstelling voor klompen maken
De Ouderen Belangen Vereniging
Abcoude-Baambrugge (OBV)
organiseerde een uitstapje naar
kaasboerderij en klompenmakerij
Clara Maria in Amstelveen. Daar
kreeg men een demonstratie klompen maken op de oude, handmatige
manier. Arbeidstijd ca. 3 uur voor
één paar klompen; enige tijd later
een uitleg over machinale fabricatie: arbeidstijd ca. 6 minuten per
paar! Klompen waren hier niet
alleen te bewonderen, maar ook

te koop in vele variaties. Hierna
ging het gezelschap naar de kaasmakerij. Aansluitend vond op de
voormalige deel van de boerderij,
prachtig authentiek, een heerlijke
lunch plaats, met op tafel natuurlijk
diverse soorten kaas! Iedereen liet
het zich uitstekend smaken. Na een
uitgebreid bezoek aan de winkel
werd de terugweg aanvaard en allen waren zeer enthousiast over dit
erg leuke uitstapje.

Inwoners en bedrijven van Abcoude
en Baambrugge ontvangen deze
week een brief van de gemeente
met de vraag deelnemer te worden
van Burgernet. Burgernet is een
telefonisch netwerk, waarbij inwoners zich samen met de politie en
gemeente inspannen om verdachten
van misdrijven op te sporen en
vermiste personen terug te vinden.
Inwoners en werknemers kunnen op
deze manier gewoon vanuit huis of
vanaf hun werkplek bijdragen aan
de veiligheid in hun directe leef- en
werkomgeving.

Mijdrecht

Jaarmarkt Koopcentrum Mijdrecht

Op woensdag 25 mei wordt van
10.00 tot 21.00 uur de traditionele
jaarmarkt gehouden in het centrum
van Mijdrecht. Ook op de Jaarmarkt
geldt: gastvrij en gezellig!

Mijdrecht

Bébouw Midreth
verhuisd naar
Mijdrecht

Drie gelukkige winnaars van de
Expo publieksprijs
De door Fotoworkshop De Ronde
Venen gehouden Foto Expo ter
gelegenheid van het 12,5 jarig
bestaan was een groot succes. De
winnende fotograaf, Leo Honkoop,
is onlangs bekend gemaakt. Uit alle
goede inzendingen zijn er ook nog
eens drie winnaars getrokken die
een uitvergroting van de winnende
foto mee naar huis mochten nemen;
De gelukkige winnaars zijn: Ria van
der Pool, Tom Hannes en Trudi de
Vries. Zij kregen zaterdag jl. hun
prijs uitgereikt bij de Rabobank
te Mijdrecht. Hierbij was o.a. het

bestuur van de Fotoworkshop en
Rabobankdirecteur Ronald Meijer aanwezig. Een aantal foto’s is
overgebracht naar de Rabobank en
de aankomende zes weken nog te
bezichtigen. Loop eens binnen bij
de Rabobank als u in de buurt bent!
Kijk ook op www.fotoworkshop.nl.

Foto: v.l.n.r.: Ronald Meijer (directeur
Rabobank Mijdrecht), Tom Hannes,
kleindochter namens Trudi de Vries,
Karim Kat (Voorzitter Fotoworkshop)
en Ria van der Pool.

Bouwbedrijf Bébouw, onderdeel
van VolkerWessels, heeft in februari jl. 35 medewerkers overgenomen van het bedrijf Midreth dat
eerder dit jaar failliet ging. Vanaf
dit moment opereert het bedrijf
onder de naam Bébouw Midreth.
Sinds begin deze week heeft
het bedrijf zich gevestigd in het
voormalig kantoor van Midreth
aan de Groot Mijdrechtstraat te
Mijdrecht. Het van oorsprong
Woerdens bedrijf is voortdurend
op zoek naar vernieuwing. Zo
werd Bébouw begin dit jaar door
de Ondernemers Kring Woerden
uitgeroepen tot Onderneming van
het Jaar. Bébouw Midreth heeft
diverse projecten overgenomen
van het voormalige Midreth,
waaronder de afbouw van het
Stedelijk Museum in Amsterdam.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
in De Meijert
A.s. zaterdag 21 mei vindt van
09.30 tot 13.00 uur in Partycentrum De Meijert te Mijdrecht
weer de Verzamelaarsmarkt
plaats van Verzamelaarsvereniging
De Ronde Venen. Men kan er
terecht voor postzegels, munten,
ansichtkaarten en telefoonkaarten. Er zijn ook ruiltafels met
‘stuiverboeken’, waaruit men
postzegels kan kopen van 5 cent
per stuk. Ook is er de mogelijkheid
om winkelwagenmuntjes te ruilen.
Voor inlichtingen kun u terecht op
onze site
www.verzamelaarsrondevenen.nl
of u kunt bellen naar telefoonnummer 0297-289322.

Pré-Summersale
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Laat dit voordeel
niet lopen!

DE GROENE VENEN

• Bad-/ beachmode
• Surf • Kite • Wake

Wakeboard O'Brien
incl. binding
Van 479,- NU

349-

Bikini’s (ook grote maten)
& boardshorts
tot

70%

korting

Vinkenkade 31 • Vinkeveen
Tel. 0294 - 29 18 12

Kijk voor meer aanbiedingen
op www.topsurf.nl of volg ons via
www.facebook.com/topsurfvinkeveen

Openingstijden:
woensdag 12-18 uur
donderdag 12-18 uur
vrijdag
10-21 uur
zaterdag 10-17 uur

11016

• Sundek • Quiksilver
• 10 feet • Reef
• Peak Performance
• Cyell • Moscow
• Oakley • Dakine
• Bananamoon
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DE WEEK IN BEELD
Maandenlang hebben Richard van Schaick en zijn team (Abcoude) gewerkt aan de nieuwe autocrossauto.
Voor het nieuwe seizoen 2011 besloot hij namelijk een geheel nieuwe auto te bouwen. Vastberaden wil hij de
Nederlandse titel weer op zijn naam schrijven, net als in 2003, toen hij Nederlands Kampioen in de Keverklasse werd. Zondag 8 mei vond het eerste Nederlands Kampioenschap in Ysselsteyn (Limburg) plaats. De
laatste week voor deze belangrijke dag was het nog spannend of de auto wel op tijd klaar zou zijn. Maar de
verf was net droog, toen Richard aan de baan op de eerste wedstrijd verscheen. De eerste wedstrijd was
meteen een goede krachtmeting. Door problemen met de koppeling in de eerste en tweede manche, maar
een mooie strijd in
de derde, wist hij
zichzelf te plaatsen
voor de finale. Vanaf
de laatste rij, pakte
Richard alsnog een
negende plek in zijn
eerste NK. Met dank
aan het team en
zijn sponsors, kijkt
Richard tevreden
terug op zijn eerste
wedstrijd. Op 21 mei
staat hij met zijn
nieuwe auto weer
aan de start van de
baan in Kerkdriel.

Wethouder Ingrid Lambregts (links) en directeur Tom
Burgers van Westhoek Wonen (tweede van links) hebben
zaterdag jl. tijdens de Tuinmarkt in Mijdrecht flyers uitgedeeld om inwoners nog eens extra te attenderen op het
woonwensenonderzoek dat is gestart en hen op te roepen
hieraan deel te nemen. Op initiatief van de gemeente en
Westhoek Wonen is een grootschalig onderzoek van start
gegaan om een goed beeld te krijgen van wat inwoners
wensen op het gebied van wonen. Invullen van het onderzoek kan tot 3 juni.

Op 18 mei jl. werd voor de vierde keer een open dag georganiseerd door
BouwCenter Filippo, Gerritse IJzerwaren en Van Vliet Groep in Mijdrecht.
Voor de echte vakman was dit de plek om geheel bijgespijkerd te worden op
het gebied van de nieuwste ontwikkelingen in bouwmaterialen. Ook waren
er tientallen topleveranciers die diverse demonstraties gaven met bouwapparatuur. Deze middag was speciaal georganiseerd voor de echte professionals, ZZP’ers en aannemers van klein tot groot. foto peter bakker

Het is Argon D2 gelukt om de KNVB districtsbeker te winnen. Na het
behalen van het kampioenschap vorige week is de dubbel een feit.Op een
winderig sportpark De Randhoorn in Uithoorn, waar normaal gesproken
Legmeervogels speelt, moest Argon D2 de strijd aangaan tegen DEM D2 uit
Beverwijk, als 3e geëindigd in hun competitie.De eindstand werd met een
paar mooie doelpunten uiteindelijk bepaald op een ruime 5-2 overwinning.
De dubbel was binnen en met voor iedereen een fles (kinder-)champagne
werd er uitbundig feestgevierd.Bij de prijsuitreiking was er behalve een
mooie beker, voor iedereen een “gouden” medaille, uitgereikt door de
KNVB; een mooie bekroning op een fantastisch seizoen.

Zaterdag jl. waren de vrijwilligers van Het Nederlandse Rode Kruis, district Stichts
Weidegebied, in groten getale aanwezig op hun vrijwilligersdag. Op deze dag
(één keer per twee jaar) spreekt het districtsbestuur zijn waardering uit voor het
vele werk dat de vrijwilligers doen. Dit jaar vond de vrijwilligersdag plaats in het
Veenlanden College in Mijdrecht. Er konden diverse workshops worden gevolgd, er
werden met groot enthousiasme bonbons gemaakt en bloemstukjes in elkaar gezet.
Anderen dansten zich in het zweet bij de workshop Line Dance of kregen tijdens een
wandeling tips hoe je betere foto's kan maken. Een karikaturist maakte tekeningen
van vrijwilligers
en gaf een
workshop Karikatuurtekenen.
De dag werd
afgesloten met
een gezellige
barbecue.
foto ramon
milzink

Schadenet Kranenburg en Univé Verzekeringen werken samen. De verzekeraar start volgende
week tijdens de Jaarmarkt in Mijdrecht een grote campagne voor autoverzekeringen. Om die te
benadrukken kreeg Robert van Wijk van Univé (rechts op de foto) uit handen van Hans Kranenburg (midden) onder toeziend oog van Jaap Oostlander (Univé) woensdag jl. een navigatiesysteem uitgereikt. “Daarmee symboliseren we zowel dat Univé hun verzekerden de juiste weg
wijzen, als dat ze na een schade door ons weer goed op weg worden geholpen.”
							
foto peter bakker

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

Jolanda Dirksen
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

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

Jong dementerend: je zal het maar zijn!

Handjehelpen biedt hulp. Jij ook?
Ook in onze gemeente komt het voor dat bij mensen jonger dan 65 jaar de diagnose
‘dementie’ wordt gesteld. Een diagnose waar een lange tijd van onzekerheid aan is
voorafgegaan. De diagnose geeft rust, en daarna heel veel onrust en verdriet: want
hoe nu verder?
Mensen die nog volop in het maatschappelijk leven staan en vaak ook nog een jong
gezin hebben, moeten beetje bij beetje
afscheid nemen van alles wat ze doen.
Want je kunt niet meer werken, omdat je
de taken niet meer begrijpt. Je kunt niet
meer sporten, winkelen, naar de kerk gaan
of je hond uitlaten, omdat je in je eentje de
weg niet meer kunt vinden. En afspreken
met vrienden en familie wordt sporadisch,
omdat je hun gesprekken niet meer begrijpt.
Sluipenderwijs wordt de wereld steeds
kleiner, terwijl je vaak nog zó graag zó veel
wilt doen.

Handjehelpen leidt nu, in navolging van
Alzheimer Nederland, al een jaar lang
maatjes op, om samen met deze dementerenden eens per week op pad te gaan. En
dat kan van alles zijn: samen hardlopen,
een flinke fietstocht, naar het museum of
eens lekker de stad in. Of wat te denken
van tennissen of fitnessen. Daarmee ben
je als maatje van onschatbare waarde en
ben je een lichtpuntje in het leven van die
dementerende. Handjehelpen zorgt voor
een zorgvuldige koppeling op basis van
gezamenlijke interesses en begeleidt de
maatjes gedurende hun inzet.

In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen in alle lagen van de bevolking die deze
diagnose krijgen. En dan hebben we het enkel over de mensen onder de 65 jaar. Maar
ook actieve zeventigers lijden aan dementie,
terwijl ze zich nog jong en fit voelen.

Zou jij zo'n lichtpuntje willen zijn? Neem
dan contact op met Angelique Heerdink
van Handje helpen: 030-2632965, 06
14796376 of info@hhru.nl .

Stichting 'Paraplu' presenteert

Nieuw Programma en Nieuwe Website
De Stichting 'Paraplu' bestaat dit jaar 31 jaar en heeft zich volledig vernieuwd met
een nieuw programma voor het seizoen 2011-2012, een geheel vernieuwde en gemoderniseerde website en een nieuwe mogelijkheid om on-line in te schrijven.

In een rijtuigie
Op de vraag van het
Servicepunt aan ouderen in onze dorpen wat
ze graag eens zouden
willen ondernemen
kwam o.a. een tocht met
een Huifkar naar voren.
Afgelopen woensdag
reed er dan ook een
echte Huifkar, getrokken door een tractor, op
uit om onze mooi streek
te verkennen. Ruim drie
uur genoot het gezelschap van een tocht die werd opgeluisterd door
de verhalen over de streek van Floor Groenendijk en Piet Grundman. Onderweg deed men
de zorgboerderij Amstelkade nog even aan
om de inwendige mens te versterken. Het was
gezellig aan boord!! Een initiatief dat voor
herhaling vatbaar is.

Mimiko’s opleidingsinstituut houdt op zondag
22 mei open huis
Mimiko’s opleidingsinstituut voor Allround visagisten houdt aanstaande zondag 22 mei een open huis in verzorgingscentrum De Croonstadt.
Mimiko is een make-upbedrijf
met visagisten die werkzaam zijn
in de wereld van televisie, foto en
film. De visagisten werken onder
andere voor mediabedrijven als
SBS6, Evangelische omroep en
KRO. Daarnaast is Mimiko een
opleidingsinstituut: leerlingen leren
van de topvisagisten het allround
make-upvak.

DE GROENE VENEN

“Onze leerlingen hebben een reële
kans om daadwerkelijk aan de slag
te gaan na de opleiding”, aldus
Laura de Jong, eigenaresse van
Mimiko. “Iemand opmaken zoals
de opdrachtgever dat wenst, is niet
een simpel kunstje dat je steeds
herhaalt. Juist de echte ins en
outs van het vak worden op weinig
opleidingen gedoceerd.” 95%
van de leerlingen die een make-

Het nieuwe activiteitenseizoen 2011-2012
begint in september 2011 en de Stichting
heeft weer een keur aan cursussen, workshops, ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid. Alle informatie hierover is
te vinden in het programmaboekje, dat op
diverse manieren geraadpleegd kan worden. "Tijdens de zogeheten "Open Inschrijfdag" die de Stichting organiseert op zaterdag 20 augustus 2011 van 10.00-21.30
uur, kan men zich ook laten informeren
over alle activiteiten", zegt Riet de Jong, de
voorzitter van de Stichting 'Paraplu'. "Dan
zijn alle docenten en spelleiders aanwezig
die belangstellenden uitvoerig kunnen en
willen informeren."
De Stichting ‘Paraplu’ is overgegaan op
een geheel nieuwe, moderne, praktische
en zelfs interactieve website. De site heeft
8 hoofdrubrieken met informatie over de
Stichting, over het jaarprogramma, in-

upopleiding volgt, kan hierin geen
werk bemachtigen. Doordat Mimiko
dagelijks een team van visagisten in
de praktijk aan het werk heeft, kan
het opleidingsinstituut de toekomstige leerlingen gemakkelijker kijkstages en werkervaring aanbieden
tijdens het volgen van de opleiding.
Laura de Jong: “Daardoor kunnen
we het echte allround make-upvak
aanleren, wat veel meer inhoudt
dan verschillende make-upjes leren
maken in een klaslokaal. Dat uit
een meerwaarde waarmee onze
leerlingen zich van de gemiddelde
visagist kan onderscheiden”, aldus
Laura, die daar duidelijk erg trots
op is.

schrijfmogelijkheden inclusief inschrijfformulier en online inschrijven, een contactformulier en een overzicht van de jaarlijkse
sponsors. De nieuwe website is te bereiken
via: www.stichtingparaplu.nl.
Dankzij een nieuw administratieprogramma zijn ook de mogelijkheden uitgebreid
om met de cursisten en deelnemers te
communiceren. Wie zich wil informeren
over de cursussen, workshops, activiteiten
en dagtochten biedt het programma via
de website www.stichtingparaplu.nl de
interactieve mogelijkheid om een cursus
of activiteit uit te zoeken én zich meteen
online aan te melden door het invullen van
een digitaal inschrijfformulier en dit rechtstreeks te verzenden naar het administratieprogramma van de Stichting 'Paraplu'.
Deze manier van inschrijven is mogelijk via

www.stichtingparaplu.nl/inschrijvencursussen.

De lessen worden gegeven door een
ervaren en zeer gerespecteerde
docent uit het make-upvak; Karin
Melissant. Karin is samen
met Laura de Jong het
‘gezicht naar buiten’ van
Mimiko. Beiden zijn zij
dagelijks volop in de weer
in de make-upbranche.
Geïnteresseerden en
nieuwsgierigen zijn welkom op de open dag van
deze vernieuwende makeupopleiding. Het open huis
vindt plaats op zondag 22
mei van 10.00-16.00 uur
aan de Croonstadtlaan 3a

te Mijdrecht. Tel: 06-42 44 33 77
of kijk op www.mimiko.nl.
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Levenstestament;

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?
Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk
krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch
gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed
beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?
Om te voorzien in dergelijke vragen hebben
de notarissen een nieuw product ontwikkeld
dat “het levenstestament” wordt genoemd.
U kunt bij uw notaris een levenstestament
opmaken. In uw levenstestament wijst u
één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een
volmacht om uw wensen op medisch gebied
kenbaar te maken en om goede zorg te
organiseren. Daarnaast kunt u in uw levenstestament volmacht geven om uw vermogen
te beheren, waarbij u uitgebreide instructies
kunt geven over de wijze waarop dit dient te
gebeuren. Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is
het bijna altijd noodzakelijk dat als u zelf
niet meer wilsbekwaam bent de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator
benoemt. Wanneer u uw mening niet meer
kenbaar kunt maken dan kan de Kantonrechter uw wensen niet meewegen bij het nemen
van zijn beslissing.
Wensen op medisch gebied
Hierbij gaat het om het al dan niet geven
van toestemming voor het verrichten van
medische behandelingen. De bekendste is de
euthanasieverklaring. Hierin kunt u bepalen,
binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden, wanneer u vindt dat er sprake
is van uitzichtloos lijden. U kunt ook een
‘niet-behandelverklaring’ opstellen waarin
u aangeeft onder welke omstandigheden u
vindt dat het leven geen zin meer heeft of
voltooid is. Ook een ‘behandelgebod’, waarin
u verklaart dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt,
behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer u uw wensen niet vastlegt dan
wordt u behandeld volgens de algemeen
aanvaarde medische inzichten. Het is een
misverstand om te denken dat ouders, kinderen of zelfs uw echtgeno(o)t(e) in dat geval
naar eigen inzicht voor u de keuzes mogen
maken waarvan zij menen dat ze het beste
voor u zijn. Het is zinvol dat u zich, voordat u
uw levenstestament laat opmaken, uitgebreid
laat informeren. U zou kunnen spreken met
uw huisarts en daarnaast kunt u veel informatie vinden op het internet van belangenorganisaties op medisch gebied.
Beheer van uw vermogen
U heeft binnen uw persoonlijke kring één of
twee personen waarvan u meteen zegt dat zij
goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen
wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette
instructies inzake het te voeren beheer. U

vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan
uw (klein)kinderen te schenken of u vindt
het belangrijk aan culturele of charitatieve
instellingen te doneren. U instrueert uw
gevolmachtigde op welke wijze hiermee door
te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende
middelen achter de hand zijn om uw welzijn
te waarborgen.
Mentorschap / bewind / curatele
Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor,
bewindvoerder of curator wordt benoemd
dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Wie wordt er
bij voorkeur benoemd (en wie vooral niet!)
en welke instructies krijgt deze persoon.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de
situatie dat de bewindvoerder namens u
schenkingen wil doen aan uw (klein)kinderen,
ter besparing van Erfbelasting te zijner tijd.
Hiervoor heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Wanneer
er niet kan worden aangetoond dat er door u
in het verleden met enige regelmaat soortgelijke schenkingen zijn gedaan dan wordt er in
de regel geen toestemming gegeven. Wanneer u in uw levenstestament heeft aangegeven dat er juist wel geschonken moet worden
en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit
de ruimte aan de Kantonrechter om toch
toestemming te geven voor de schenkingen.
Levenstestament en uw notaris
Uw notaris is bij uitstek geschikt om u te
adviseren over het levenstestament. Hij heeft
specialistische kennis van en ervaring met
voornoemde onderwerpen. Uw notaris zorgt
voor registratie van uw levenstestament
bij het landelijk levenstestamentenregister.
Artsen, rechters, andere betrokkenen en
iedere notaris kunnen hier nagaan of u een
levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is
gewaarborgd en uw levenstestament is altijd
terug te vinden. Doordat de notaris ten tijde
van het opmaken van een levenstestament
controleert of u wel wilsbekwaam bent,
staat onomstotelijk vast dat u hetgeen u
heeft vastgelegd in uw levenstestament echt
heeft begrepen en gewild. Dit voorkomt heel
vervelende discussies op het moment dat
er gebruik moet worden gemaakt van het
levenstestament.
Wij kunnen u adviseren over en begeleiden
bij het maken van uw levenstestament.
Fanoy Forsthovel, Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht, T. 0297 28 80 86
E. notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
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Abcouder Harmonie organiseert muziekproject
voor volwassenen
Altijd al een muziekinstrument
willen spelen, maar er nooit toe
gekomen om uit te proberen of
dit iets voor u is? De Abcouder
Harmonie biedt u nu de kans om
een aantal weken een instrument
uit te proberen! Vanaf 14 september 2011 zal een muziekproject
voor volwassenen starten. Het geeft
u de mogelijkheid om kennis te
maken met een muziekinstrument
naar keuze, zonder direct verdere
verplichtingen. Wij bieden u 10
groepslessen van 45 minuten voor
een speciaal voor dit project gereduceerd tarief van 100 euro. De
lessen worden verzorgd door onze
docenten en de lestijden zijn in
overleg. Er zijn muzieklessen voor

de volgende instrumenten: trompet,
klarinet, dwarsfluit, hoorn, bariton,
trombone, drums en slagwerk. De
Abcouder harmonie zorgt voor een
geschikt muziekinstrument. Wie na
deze lessen verder wil gaan kan lid
worden van de Abcouder Harmonie
met als doel te musiceren in onze
slagwerkgroep of orkest. Inschrijven tot 1 juli a.s.
Natuurlijk zijn kinderen ook van
harte welkom om een instrument te
leren bespelen.
Voor inschrijving of meer informatie over dit project kunt u contact
opnemen met Janny de Brey (tel.
0294-283669) of mailen naar:
info@abcouderharmonie.nl.

Expositie Paarden en Portretten

Expositie Stad en Land
Vijf Kunstenaars laten u genieten
van prachtige landschappen, stadsgezichten en andere vormen uit de
natuur in verschillende technieken.
Van 22 mei tot en met 3 juli kunt
u bij Galerie Fort aan de Drecht
de expositie Stad en Land komen
bekijken. Zo is er werk te zien van
Rob van Hoek. Het gaat dan om
werken met ondermeer transparante olieverf. Fraaie velden, landschappen en bomenrijen brengen
u in de juiste sfeer. Frank Zindler
exposeert aquarellen van Amsterdam en Franse landschappen. Deze
zijn in figuratieve stijl gemaakt.
De Amsterdamse schilder Josua
de Jong laat werken zien met en
duidelijk Hollands kleurgebruik. De
zwerf- en rolstenen van Herman
van der Made geven een heel apart
tintje aan deze tentoonstelling.
Tot slot vragen de vazen, sieraden
schalen van Helena Jansz (Lamberti) uw aandacht en laten u zien

waar schoonheid en vergankelijkheid samenkomen.
De expositie wordt op zondag 22
mei om 15.00 uur geopend door
Frans Geldman met muzikale
omlijsting van Skizzo. Stad en
Land is te zien op donderdag en
vrijdag van 14.00-17.00 uur en in
het weekend van 12.00-17.00 uur.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie op

www.galeriefortaandedrecht.nl
De galerie is ook geopend op
Hemelvaartsdag en op maandag
Tweede Pinksterdag van 13.0017.00 uur.

Stichting Fort Abcoude organiseert op 25 mei een lezing en avondexcursie over vleermuizen op het fort.

De Waverveense Henny Woud
exposeert tot en met juni haar
schilderijen rond het thema Paarden en Portretten in het Hippisch
Centrum Muiderberg, Googweg
9A te Muiderberg. Henny begon in
1995 met het schetsen en schilderen van paarden. Veel paarden zijn
in aquarel geschilderd en enkelen
met acrylverf op doek. Ook is er
een gemengde techniek gebruikt
met houtskool en olieverf. Naast
paarden en portretten schildert
zij nu ook bomen, gebouwen en
landschappen.
“Waar herkenbaarheid en artistieke compositie elkaar zeer
dicht naderen, ontstaat een vonk
ontstaat het eigen karakter van
het schilderij. Dan vult het beeld
de werkelijkheid aan, zeker als dat

op zo’n verbluffende wijze wordt
gedaan als op de schilderijen van
Henny Woud”, aldus Kester Freriks,
redacteur NRC Handelsblad.
Op 27 mei a.s. zal de eerste workshop ‘Schilderen in de polder’ gaan
plaatsvinden. Er wordt gestart in
het atelier in Waverveen om 10
uur met koffie en versgebakken
appeltaart, tussendoor een heerlijke
lunch en bij de afsluiting om ongeveer 16.00 uur een welverdiend
glas wijn of prosecco. Wegens grote
belangstelling is er op 10 juni een
volgende workshop 'schilderen in de
polder'. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Voor aanmelding en/
of meer informatie bel of mail. tel.
0297264198 of hwoud@dmail.nl.

seert Stichting Fort Abcoude voor
bewoners van gemeente De Ronde
Venen en omstreken op woensdag
25 mei een lezing en avondexcursie, onder leiding van Floor van
der Vliet en Jan Beekman. De
lezing begint om 20.00 uur in het
Viscentrum (naast het fort) aan de
Molenweg 19 te Abcoude. Daarna
volgt een excursie op het forteiland,
waar u de vleermuizen te horen
krijgt met behulp van een batdetector. Deelname is beperkt tot
25 personen, opgave is verplicht en
vol = vol. Aanmelding kan telefonisch op nummer 0294-285622
(Jan Beekman) of per e-mail op
adajan@xs4all.nl. De kosten voor
deelname bedragen 5 euro per persoon. Vergeet uw wandelschoenen
en verrekijker niet!

Onder het
motto ‘Galg
en rad,
misdaadverhalen door
de eeuwen
heen’, is
het van
1 t/m 30
juni weer
tijd voor
mysteries,
complotten
en riten. Het grote voorbeeld waarop
veel historische misdaadverhalen
terug te voeren zijn is De naam van
de roos (1980) van Umberto Eco. In
Nederland schreef Hélène Nolthenius
misdaadverhalen over een middeleeuwse broeder. En reli-thrillers over
Bijbelse of godsdienstige gebeurtenissen die hun sporen tot in het heden
nalaten – zoals De Da Vinci Code
(2004) van Dan Brown - maken het
genre compleet. Volop keus dus ook
in de Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen met auteurs als Ken Follet,
Kate Mosse, James Rollins, David
Hewson en Iain Pears en de Nederlandse schrijvers Ashe Stil, Renée
Vink en Wouter van Mastricht en
Daniëlle Hermans.
Blind date met de Bibliotheek
Wilt u het nog spannender maken
deze maand, laat u dan verleiden
tot een blind date met de Bibliotheek. Met een blind date ontdekt u
misschien wel een andere auteur of
nieuw genre dat u aanspreekt. In de
Bibliotheek vindt u spannende blind
date-pakketten met een verrassende
inhoud: drie boeken, luisterboek, cd
of dvd. De leentermijn is drie weken
en voor leden met een klein abonnement kost het slechts één strip en
er hoeft geen leengeld betaald te
worden!
The Power of Plots
Voorafgaand aan de Spannendste
maand van het jaar, is het dinsdagavond 31 mei de spannendste avond
van het jaar met de feestelijke aftrap
in de Melkweg met de The Power of
Plots - Avond van het Spannende
Boek. Voor de 25ste keer wordt De
Gouden Strop uitgereikt voor de
beste Nederlandstalige misdaadroman van het jaar!

www.hennywoud.nl

Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei - Julianaschool Wilnis

Musical ‘Hoera we zijn gestrand’

Voor het project ‘Umoja- Samen Eén’ wordt er op vrijdag 27 en zaterdag
28 mei een zonnige en strandachtige musical opgevoerd. De spelers zijn
een groep enthousiaste jongeren uit de Hervormde Gemeente van Wilnis.
De musical gaat over een dagje op het strand waar van alles te doen is.
Nieuwsgierig geworden?! Kom dan kijken en luisteren!
De musical wordt op beide avonden in de aula van de Kon. Julianaschool
in Wilnis gespeeld. Aanvang 19.30 uur; zaal open om 19 uur.
De entree bedraagt voor kinderen t/m 12 jaar 5 euro; volwassenen 7,50
euro (incl. 2 drankjes). Gezinskaarten 25 euro. U hoeft geen zitplaats te
reserveren.

Misdaadverhalen
door de eeuwen heen,
nu in de Bibliotheek
De misdaadverhalen waarin geschiedenis een essentiële rol speelt
vormen dit jaar het middelpunt van
de Maand van het Spannende Boek.

Vleermuislezing en excursie
op Fort Abcoude
Fort Abcoude heeft zich door jarenlange rust kunnen ontwikkelen tot
één van de rijkste natuurgebieden
in Abcoude. Op het fort komen liefst
zes verschillende vleermuissoorten voor. De oude kazerne en de
remises dienen als overwinteringsplek voor bijna 40 vleermuizen.
Het forteiland kent een lommerrijke bosvegetatie waar dwergvleermuizen, watervleermuizen en
laatvliegers op insecten jagen. In de
avondschemering kunt u genieten
van het spectaculaire jachtgedrag
van libellen en vleermuizen, terwijl
om u heen de bosuilen roepen en
de jongen van de blauwe reiger
hun luide bedelroep om voedsel ten
gehore brengen.
Wegens grote belangstelling voor
de vleermuizen op het fort, organi-

Maand van het spannende boek

Meer informatie over programma en
kaartverkoop vindt u op
www.maandvanhetspannendeboek.nl.

Donateursconcert
Muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis geeft
op 28 mei a.s. haar jaarlijkse donateurs-concert.
Voor de pauze is er volop originele fanfare
muziek. Ook het jeugdorkest en de slagwerkgroep
laten horen wat zij hebben geleerd het afgelopen
jaar. Na pauze is er voor het thema “Viribus got
talent” gekozen: diverse solistische optredens,
zowel van individuele muzikanten als complete
instrumentsecties. Het concert wordt gehouden
in de Culturele zaal van Dorpshuis de Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis en begint om
20:00u. De toegang is gratis.
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Wim van der Vliet:

“Spinnen en baggernetten breien zijn
prachtige oude ambachten”
Het spinnewiel in zijn woonkamer brengt een nostalgisch gevoel naar
boven. Als je bedenkt dat Wim van der Vliet ook nog de tradionele baggernetten breidt, is het plaatje compleet. Al zijn halve leven beoefent
de 65-jarige Wilnisser de hobby’s vol passie. Wim: “Nu ik met pensioen
ben, heb ik er ook alle tijd voor.”
door valerie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Spinnen
Wim van der Vliet is een man die
graag met zijn handen werkt. Niet
alleen bij het uitvoeren van zijn
beroep, hij was immers decennia
lang timmerman en trappenmaker,
maar ook zeker bij zijn hobby’s.
Al dertig jaar zet hij zijn handen
en voeten aan het werk achter
het spinnewiel. Wim: “Een goede
bekende van mij wilde graag een
spinnewiel hebben. Hij vroeg me
om dit samen te maken. Dat wilde
ik wel, met in het achterhoofd dat
ik zo’n apparaat ook wel interessant
vond. We besloten twee spinnewielen te maken. Eén voor hem én
één voor mij. Nadat ik het spinnen
geleerd had, en al snel twee spoelen
verder was, lukte het me redelijk.
Door te blijven spinnen werd het
steeds eenvoudiger. Nu kan ik ook
heel dun draad spinnen, want dat
is de kunst. Natuurlijk moet het
draad niet breken.” Bij het spinnen
maakt Wim gebruik van verschillende materialen. Wim vertelt:
“Ongewassen schapenwol waarbij
je vettige handen krijgt, werkt het
beste. De schubben van het wol
grijpen in elkaar. Zo kun je gemakkelijk verschillende stukken wol aan
elkaar verbinden. Daarnaast werk
ik ook met hondenhaar en wol van
de alpaca, een kameelachtige die
vooral in Zuid-Amerika voorkomt.
Toch is niet elke haarsoort geschikt
om te spinnen, zo is mensenhaar
te glad en het haar van kortharige
honden te kort. Ik vind zelf vooral
grijs haar erg mooi.”

Aangepaste openingstijden gemeentehuis
en afvalbrengstations
In de week van Hemelvaart is het
gemeentehuis geopend op maandag
30 mei, dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni van 8.30 uur tot 16.00
uur. De balies van Burgerzaken zijn
op maandag tot 20.00 uur geopend.
Het gemeentehuis is in deze week
gesloten op 2, 3 en 4 juni. U kunt in
deze week bij het afvalbrengstation in Abcoude terecht op dinsdag 31 mei van 9.30 uur tot 11.30
en woensdag 1 juni van 13.00 uur
tot 15.00 uur.
Bij het afvalbrengstation in
Mijdrecht kunt u in deze week ’s
ochtends terecht op maandag 30
mei en woensdag 1 juni van 9.00
uur tot 12.00 en ’s middag terecht
op maandag 30 mei, dinsdag 31 mei
en woensdag 1 juni van 12.30 uur
tot 16.00 uur.
De afvalbrengstations zijn gesloten
op 2 juni.

Twijnen
Dertig jaar lang heeft Wim aan het
zelfgemaakte spinnewiel gezeten.
Wim: “Het was een prachtig wiel
en functioneerde prima. Maar toen
ik een tijdje geleden een moderner
spinnewiel aangeboden kreeg, zei ik
geen ‘nee’. Dit wiel is wat geruislozer en dat werkt prettig.” Nadat
Wim het draad gesponnen heeft,
begint het twijnen. Wim: “Hierbij
draait het spinnewiel in plaats van
rechtsom zoals bij het spinnen, juist
linksom. Twee gesponnen draden
worden hierbij in elkaar gedraaid
waardoor er een dikker draad
ontstaat. Daarmee kan gebreid
worden.”
Netten breien
Met dat draad kan Wim vervolgens
zijn andere hobby baggernetten
breien uitoefenen, althans dat zou
je denken. Maar voor baggernetten
gebruikt hij een ander materiaal,
namelijk hennepdraad en dit koopt
hij kant-en klaar. Wim: “Ook het
breien heb ik van anderen geleerd.
Om een beetje behendigheid te
krijgen, heb ik verschillende cursussen gevolgd. Zo heb ik van meneer
Wijnand Berkelaar (in vroegere
tijden was deze man vissersknecht
bij mijn opa Mulder) geleerd hoe
je een fuik moet breien. Dat is een
moeilijk patroon aangezien de vis
de fuik in moet kunnen zwemmen,
maar er niet net zo gemakkelijk
weer uit moet kunnen. Naast de
cursus fuiken maken heb ik ook les
gehad in het vlechten van manden
en heb ik samen met mijn broer
een breicursus gedaan. Op een dag

vond ik een oud baggernet. Het was
al een beetje vergaan maar ik kon
de steek nog goed bestuderen. Ik
besloot het net na te maken en zo
is deze hobby ontstaan. Ondertussen
heb ik al verschillende baggernetten gemaakt. Vaak in de huiskamer
voor de tv. Aan de punt van het net
laat ik een draad hangen. Hierin
leg ik knopen. Deze knopen staan
voor het aantal lussen bij de opzet.
De basis van een 12-knoopsnet ligt
dus in 120 lussen. Zo’n net is een
stuk groter dan een 9-knoopsnet.
Ik maak de netten in alle formaten.
Voor tuinders zijn deze netten erg
handig. Als je voor de vorst de bagger over de grond verspreid, krijg je
mooie tuinaarde.”
Kennis overbrengen
Wim vindt het niet alleen leuk om
zelf creatief bezig te zijn, hij heeft
er ook plezier in als hij de vaardigheid aan anderen kan leren. Wim:
“Mijn vrouw en ik hebben drie
kinderen en zij kennen alle drie de
steek van het breien. Vooral onze
zoon is er erg handig in.” Maar niet
alleen familieleden krijgen een lesje van Wim, ook onbekenden maken
door hem kennis met het breien én
met het spinnen. Een trotse Wim:

“Zegveld, Baambrugge, Kamerik.
Ik heb in verschillende plaatsen op
een braderie gestaan waarbij ik ook
andere mensen iets van het vak kan
leren. In Woerden heb ik zelfs twee
keer een handwerkcursus gegeven.
Daarbij waren een aantal mensen
echt geïnteresseerd. Daarnaast sta
ik op 21 mei op De Hoefse Hobbydag en stond ik op 2e Paasdag bij
Stal Bos in Mijdrecht. Soms heb ik
ineens een 90-jarige vrouw achter
mijn spinnewiel. Die wil dan kijken
of ze nog spinnen kan. De jeugd
blijft vaak wel even kijken, maar
waagt zich helaas niet achter het
wiel. Daaraan merk je dat het een
oude ambacht is waar steeds minder mensen kennis van hebben. Dit
belet mij echter niet om nog jaren
door te gaan. In tegendeel, hopelijk
kan ik nog een paar mensen enthousiast maken.”
Heeft u interesse in Wims hobby,
kom dan aanstaande zaterdag 21
mei naar De Hoefde Hobbydag. Dit
evenement wordt van 14.00 uur tot
22.00 uur gehouden in De Springbok op Oostzijde 61a in De Hoef.
Meer inlichtingen via e-mailadres
bramkeizer@planet.nl of via tel.
0297-593835.

Zaterdag 28 mei: Startersdag bij De Hypotheekshop
Ga je voor het eerst een woning kopen? Waar begin je dan? Als starter op de woningmarkt zie je soms door
de bomen het bos niet meer. Een spannende tijd, waarin je belangrijke beslissingen moet nemen. Hulp van
een onafhankelijke expert is dan ook meer dan welkom.
De aankoopsituatie voor starters is ten
opzichte van vijf jaar geleden een stuk
verbeterd. De woningprijzen zijn min
of meer gestabiliseerd en momenteel
is de rente ook nog laag. De aanschaf
van een woning blijft echter de grootste uitgave van je leven, reden te meer
om je goed te laten informeren. In het
traject van aankoop van een woning
krijg je te maken met tenminste drie
experts: de hypotheekadviseur, de
makelaar en de notaris.
Het team van De Hypotheekshop staat
28 mei klaar om het traject uit te
leggen, informatie te verstrekken over
alle bijkomende zaken en natuurlijk
om alle vragen te beantwoorden.
Bovendien kan er meteen een afspraak gemaakt worden bij Ruijgrok
Makelaars om een kijkje te nemen in
het woningaanbod.
Ook biedt De Hypotheekshop hulp aan
bij financiële zaken die aan de orde

komen bij de aankoop van een huis:
starters die dit jaar een huis aankopen, kunnen bij het invullen van hun
verzoek om teruggaaf van belasting
en hun belastingaangifte worden
geholpen door een de adviseurs van
De Hypotheekshop.

U bent van harte welkom op 28 mei
tussen 10:00 en 14:00 uur.
Wie niet in de gelegenheid is om deze
dag langs te komen kan altijd even
bellen om een afspraak te maken op
tel. 0297-241770.

Kort nieuws
Abcoude/Baambrugge

Avondvierdaagse
zoekt nog
vrijwilligers

Van 23 tot 26 mei wordt de
29e avondvierdaagse gehouden
rondom Abcoude. Schoolkinderen uit Abcoude, Baambrugge
en Amsterdam Zuid-Oost lopen
vier dagen achtereen 5 of 10
kilometer per avond. Men kan
zich ook vrij inschrijven om de
mooie routes rondom Abcoude
te lopen. Vrije inschrijvers zijn
van harte welkom om zich rond
18:00 uur op de eerste avond
in te schrijven in de voetbalkantine aan de Hollandse Kade in
Abcoude. Op de donderdagavond
is er een defilé. Om 20:00 uur
wordt gestart vanaf de Burg
Quarles van Uffordstraat, onder
muzikale begeleiding van de
Abcouder Harmonie en misschien nog andere bands. Via de
Piet van Wijngaerdlaan en de
Torenlaan wordt gelopen naar
het Dr. Van Doornplein. Tenslotte
eindigt het defilé weer bij de
Hollandse Kade.
Om de avondvierdaagse goed te
organiseren zijn veel vrijwilligers
nodig. Wie een beetje tijd heeft
en het fijn vindt dat kinderen
mee kunnen blijven doen aan de
avondvierdaagse, kan zich aanmelden bij h.moerbeek@chello.
nl. Zie ook:
www.avondvierdaagseabcoude.nl

De Ronde Venen Cup

Bedrijvenvoetbalteams klaar voor de
strijd om de Cup
De Bedrijvenvoetbalteams zijn
klaar voor de strijd om De Ronde
Venen Cup op zaterdag 28 mei op
de velden van Argon. De belangstelling is groot, want inmiddels
hebben zich 14 teams aangemeld.
De deelnemende teams zijn:
BvCM+ Tailormade Credit
management (winnaar van vorig
jaar); S.C. Johnson (2 teams); Van
Walraven Operation; Van Walraven
Holding; RaboBank Rijn en Veenstromen (2 teams); FC Leucoplast;
Bouwbedrijf Mulckhuijse; Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen & Cees
Verweij; Verkaick Holding & Van
Rossum Makelaardij; Van Kouwen;
Veenhartkerk; Arch. en ing.bureau
H.W. van der Laan & HP staal.
Het wordt een sportieve en
feestelijke familiedag, naast het
voetbaltoernooi zijn er volop
activiteiten voor partners, kinderen
en collega’s.
Het evenement wordt georganiseerd door Rotary Club Mijdrecht
in samenwerking met sv Argon
en de opbrengst gaat naar maar
liefst 4 goede doelen. De Moederverwendag en Kerstdiner Soos de
Cirkel beide in de Ronde Venen.
Daarnaast twee internationale doelen de stichtingen Hand in Bolivia
en Wees en Kind in Indonesië.
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Unieke Amerikaanse methode ook in Nederland steeds meer geaccepteerd

HeartMath: beter in je vel door je eigen hart
U herkent het wel: er trilt iets in de auto. Het stuur? De banden? Als het maar niet de aandrijfassen zijn.. Of:
uw PC begint ineens vreemd te doen. Programma's lopen vast, bestanden lijken kwijt. Direct maar even een
virusscanner z'n werk laten doen. We zijn er als de kippen bij om de boel draaiende te houden. Maar als het
ons eigen lichaam betreft, letten we ineens minder goed op de signalen. Pijntje? Gaat wel over. Uitgeput?
Vroeg naar bed met een pilletje en morgen gezond weer op. Stress? Mwah, wie niet?
door rob isaacs

Het begrip stress wordt gebruikt
om de invloed van dagelijkse spanningen en druk op ons lichaam te
beschrijven. Veel voorkomende
oorzaken van stress zijn negatieve
veranderingen in onze levensstijl,
medische klachten en somberheid.
Maar de meeste schade van stress
ondervinden we door de emotionele
druk en spanning die wordt veroorzaakt door de kleine dagelijkse
ongemakken, zoals het stilstaan in
de file, het wachten in de rij bij de
supermarkt, of het afwikkelen van
te veel e-mails. Stress beïnvloedt
ons fysiek, mentaal en emotioneel.
Het Amerikaanse Stressinstituut
stelt zelfs dat ongeveer 90% van
alle gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan stress. Te veel stress
kan (mede) leiden tot gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten,
hoge bloeddruk, beroertes, depressie en slaapstoornissen.
Mijdrechter Johan Hooglugt werkt
als manager bij de rijksoverheid.
Daar kwam hij vier jaar geleden
in aanraking met HeartMath, een
anti-stressprogramma, overgewaaid
uit Amerika. “Voor mij werkte
het om alle stress, waarvan ik zelf
dacht geen last te hebben, beter te
herkennen en er beter mee om te
gaan. Ik raakte zelfs zó onder de
indruk van deze methode, dat ik me
er in ben gaan verdiepen en vorig

jaar studies ben gaan volgen om
zelf als personal coach met deze
methode te kunnen gaan werken.”
Inmiddels is hij gecertificeerd
HeartMath coach.
Hoe werkt stress eigenlijk? Johan:
“Je moet begrijpen dat het niet de
gebeurtenissen of situaties zelf zijn
die de schade aanrichten, het is manier waarop je op deze gebeurtenissen reageert. Emoties of gevoelens
hebben een krachtige invloed op
ons lichaam. Als we gestrest zijn, is
ons lichaam niet in balans. Typische
negatieve emoties die we voelen
als we gestrest zijn, zoals woede,
frustratie, angst en bezorgdheid
leiden tot verhoogde wanorde in het
hartritme en in ons zenuwstelsel.
Daar tegenover staat dat positieve
emoties, zoals vreugde, waardering,
zorg en vriendelijkheid, harmonie
creëren in ons hartritme en ons
zenuwstelsel. Het Instituut van
HeartMath heeft met wetenschappelijke onderzoeken aangetoond,
dat wanneer je bewust naar een
positieve emotie verschuift, je
hartritme onmiddellijk positief
verandert. Dat creëert een gunstige
reactie van neurale, hormonale en
biochemische gebeurtenissen, die je
hele lichaam ten goede komen. Wist
je bijvoorbeeld dat er meer signalen
van ons hart naar onze hersenen
gaan dan andersom?”

Zeilles voor volwassenen bij de WVA
Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude organiseert ook dit jaar weer
de zeillessen voor volwassen beginners en gevorderden onder leiding van
ervaren trainers. De trainingen vinden plaats op woensdagavond 1 juni en
de donderdagavonden 9, 16 en 23 juni vanaf het Clubschip aan Zandeiland
4 in Vinkeveen.
Iedereen die wil leren zeilen kan bij de WVA op een gezellige en laagdrempelige manier kennismaken met de zeilsport. Ook voor meer ervaren
zeilers is er ruimte: deze groep leert de mogelijkheden van de boten
kennen en de techniek van het zeilen verbeteren. De trainers van de WVA
zorgen voor professionele begeleiding. Er wordt gezeild met Polyvalken
die elk worden bemand met een team van vier personen en een trainer.
Gezelligheid en het samen het water op staan hierbij voorop!
Wanneer wordt er gezeild?
De trainingen beginnen op woensdag 1 juni om 18.30 uur met ontvangst
en uitleg. Om 19.00 uur gaan de deelnemers het water op. Daarna zijn nog
drie donderdagavonden ingepland voor de lessen. De laatste avond wordt
uiteraard afgesloten met een officiële wedstrijd om het geleerde in praktijk
te brengen. Het is mogelijk om als team van maximaal vier personen in te
schrijven voor een boot, maar individuele inschrijving is uiteraard ook mogelijk. Uit deze losse inschrijvingen worden door de trainers groepjes van
maximaal vier personen samengesteld die een boot zullen bemannen. Voor
degenen die rechtstreeks van het werk komen is een eenvoudige maaltijd
op voorinschrijving beschikbaar.
Deelname en kosten?
Kosten van deelname aan de trainingen zijn afhankelijk van het aantal
deelnemers per boot. Een precieze opgave is te verkrijgen via het aanvraagformulier. Voor geïnteresseerden die geen lid zijn bij de WVA is een
gereduceerd lidmaatschapstarief van € 25,00 mogelijk. Bij voldoende
belangstelling kan ingeschreven worden op een eenvoudige maaltijd voor
aanvang van de les. Opgeven voor de cursus kan tot 29 mei.
Meer informatie en aanmelden kan via de website www.wvavinkeveen.nl.

Verbluffend
“Nadat ik mij ben gaan verdiepen
in de methode, ontdekte ik verbluffende resultaten. Zo help ik nu als
coach mensen die zijn vastgelopen
in het leven. Denk bijvoorbeeld aan
hen die geen geschikte baan kunnen
vinden, problemen hebben om te
reïntegreren, last hebben van een
burn-out of gewoon vast zitten. Veel
van de HeartMath onderzoeken
heb ik vertaald en geef ik door aan
mensen om mij heen, die hier iets
aan kunnen hebben”, aldus Johan.
HeartMath is een uniek programma
dat leidt tot hogere prestaties,
betere gezondheid en een toegenomen gevoel van welbevinden.
De HeatMath methode werkt met
geavanceerde meetapparatuur. Als
een cliënt een sessie doet wordt hij
middels een oorsensor aangesloten
op de computer die je real time
laat zien wat er met je gebeurt.
Deze directe feedback bevordert de
bewustwording.
Maar klinkt dat niet een beetje te
mooi om waar te zijn? Hoeveel van
dit soort programma's zijn er wel
niet? De één belooft nog meer dan
de ander. Waarom is HeartMath
dan anders? “De kracht van het
programma ligt in de combinatie
van eenvoud en effect. Je gaat weer
echt voelen vanuit je hart. Dat zijn
we in onze cultuur vergeten. We
willen alles kunnen beredeneren en
luisteren niet meer naar ons gevoel.

Johan Hooglugt: “Nadat ik mij ben gaan verdiepen in de methode, ontdekte ik
verbluffende resultaten. Zo help ik nu als coach mensen die zijn vastgelopen in
het leven.”
Het allermooiste van deze methode
is, dat je het zelf doet. Als coach
begeleid ik slechts, om te zorgen
dat je de methode op de juiste wijze
toepast. De wetenschappelijke
basis is vertaald naar technieken
die gemakkelijk te leren zijn en
altijd en overal toepasbaar zijn.
Juist het consequent gebruiken van
deze technieken levert bijzondere
resultaten op. De afgelopen 15 jaar
zijn de methode en het effect ervan
wetenschappelijk onderzocht in uiteenlopende settings. Aantoonbare
resultaten hebben er inmiddels voor
gezorgd dat HeartMath ook werkelijk wordt geaccepteerd. Behalve de
Rijksoverheid, waar ik er voor het
eerst mee in aanraking kwam, passen vele organisaties deze methode
al toe: banken, advieskantoren,
hogescholen en zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraar Achmea Zilveren
Kruis vergoedt de methode al bij
zakelijke verzekeringspakketten.
Zij realiseren zich dat in onze

maatschappij steeds meer mensen chronisch ziek worden. Onze
gezondheidszorg kan dat nauwelijks
nog opvangen. We moeten dus zelf
aan de slag en gaan werken met
bewustwording en zelfregulatie”,
meent Johan Hooglugt.
Overigens is de HeartMathmethode niet alleen geschikt om
stress te lijf te gaan. Zo hebben
mensen die willen afvallen baat bij
het programma, omdat het focust
op hoe je je voelt en niet om wat
je eet; mensen die willen stoppen met roken ontdekken met een
betere balans en relaties waarbij de
warmte naar elkaar toe even kwijt
is, bloeien weer op. Ook scholieren
kunnen veel baat hebben bij deze
methode als zij last hebben van
examenvrees.
Kijk voor meer informatie op:
www.highcoaching.nl of bel
06-39 558109.

Kinderen exposeren kunst rondom de rivier het Gein in Abcoude
Tijdens de ‘Geindag’ op zaterdag
28 mei presenteren kinderen van
verschillende basisscholen uit
Abcoude en Amsterdam Zuidoost
hun kunstwerken rondom de rivier
Het Gein. Voorafgaand laten zij zich
gedurende drie weken inspireren
door de rijke geschiedenis van het
cultureel erfgoed, de prachtige natuur
en de rivier. Samen met 13 professionele kunstenaars uit verschillende
disciplines werken zij aan de meest
waan-zinnige kunstwerken op boeren
locaties in dit gebied.
Tijdens de Geindag zal tussen 12.00
uur en 16.00 uur een grote expositie

plaatsvinden langs de rivier en op een
aantal boerderijen. De opening is om
12.00 uur bij Anna Haen: Gein zuid
23a in Abcoude.
Vanaf deze locatie rijdt er geregeld
een huifkar om
de bezoekers
langs de verschillende locaties
te brengen.
De route kan
ook per fiets of
benenwagen
afgelegd worden.
Iedereen is
welkom om te

Atelierochtend op de St Jozefschool

komen kijken! Meer informatie is te
vinden bij het vertrekpunt Anna Haen,
Gein zuid 23a in Abcoude en op:
geindag.wordpress.com.

Woensdag 18 mei werd in alle
groepen van de Sint Jozefschool
hard gewerkt tijdens de atelierochtend. Er is de laatste weken allerlei
materiaal ingezameld waarmee
de kinderen kunstwerken konden
maken. Van abstract schilderij, een
pennenbakje tot sok/poppetjes. Ongelooflijk wat er allemaal gemaakt
kan worden met materialen die
anders hoogstwaarschijnlijk in de
prullenbak verdwijnen!
Nadat alle kinderen klaar waren
met hun kunstwerk, kregen ze de
kans om in alle klassen te gaan kijken wat daar voor moois gemaakt
was. De kinderen waren erg onder
de indruk van elkaar.
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Meimaand actiemaand

Bonne Nuit twintig jaar vraagbaak voor heel veel vrouwen
De tijd gaat snel, beaamt Lilian van Bonne Nuit, al twintig jaar toonaangevend als het om lingerie gaat. Lil en haar honkvaste team vormen als het ware een vraagbaak als het gaat
om verantwoord dragen van lingerie. “Een niet goed passende BH kan tot grote problemen leiden. Te groot of te klein of onvoldoende steun kan op ontstekingen uitdraaien of nog
grotere problemen opleveren. Daarom is het goed dat we onze klanten met raad en daad ter zijde staan. Omdat we willen vieren dat we twintig jaar bestaan, krijgen de klanten na aankoop van lingerie of beachwear van TC World of Women een kaart, waarmee men meedingt naar een fantastische prijs: een dagje rijden in een Mini Cooper Cabrio. Ook verloten we
een lingerieset van 125 euro!” Deze acties gelden voor de maand mei. De feestmaand die u mee kunt vieren bij Bonne Nuit.
door paul bosman
foto's patrick hesse

In de loop der tijd is er heel wat
veranderd bij Bonne Nuit. Was bij
aanvang de groep vrouwen die is
aangewezen op de grotere maten
belangrijk, nu is de klantenkring
van Bonne Nuit veel breder geworden. Persoonlijke aandacht is
het trefwoord in de winkel op het
Mijdrechtse Hofland. Bij Bonne
Nuit kennen ze hun klanten. Dat
komt omdat de klanten vaak al
jaren lang de winkel bezoeken. Lil
en haar team weten als geen ander
wat de wensen van hun klanten zijn.
En omdat je als man net zo makkelijk samen met je partner kunt
binnenstappen, is de voorkeur van
de partner veelal ook bekend. Dat
zorgt er voor, dat je vrijwel nooit
iets koopt wat achteraf een misser
blijkt te zijn. De enkele keer dat dit
voorkomt is ruiling altijd mogelijk.
Wil je als man je vrouw eens verrassen, stap je gewoon de winkel
binnen en vraagt advies. Omdat
maten, en als eerder ook uitgelegd
voorkeuren, bekend zijn ga je met
een echt cadeau huiswaarts en is
succes op voorhand verzekerd.

Het is Lilian een doorn in het oog
dat uit onderzoek is gebleken, dat
maar liefst 80% van de vrouwen
een verkeerde maat lingerie draagt.
Speerpunt is dan ook dat Lil op afspraak is gaan werken. Zonder haar
enthousiaste team tekort te willen
doen –wist u dat het overgrote deel
van de vrouwen er al jarenlang
werkt?– weet Lilian dat veel vrouwen er prijs op stellen in alle rust
juist door haar te worden geholpen.
Door op afspraak te werken, voorkomt Bonne Nuit dat er tegelijkertijd in drie paskamers geadviseerd
moet worden. Dat geeft onrust bij
de klant en dit is door een afspraak
te maken niet meer nodig. In alle
rust iets uitzoeken en tevreden huiswaarts gaan. Je verzekerd weten
van de juiste pasvorm is daarbij als
vanzelfsprekend het uitgangpunt.
Belangrijk vindt Lilian het om
vrouwen, die als gevolg van een
ziekte protheses moeten dragen,
extra aandacht te geven. Juist die
groep vrouwen verdient deze extra
aandacht. Samen wordt er gekeken
wat de mogelijkheden zijn zodat
in alle rust de juiste beslissing kan
worden genomen.
Bonne Nuit is uitgegroeid tot een

begrip. Het is een fijne zaak, waar
in de loop der jaren de nodige
veranderingen zijn doorgevoerd.
Onlangs nog is de winkel totaal
verbouwd en heeft een eigentijdse
uitstraling gekregen. Lilian zelf is
actief binnen Koopcentrum Mijdrecht. Op dit moment is ze druk in

de weer bij de organisatie van de
Jaarlijkse Braderie die binnenkort
in Mijdrecht zal worden gehouden.
Het tekent de instelling van de vakvrouw, die haar lingeriewinkeltje
zag uitgroeien tot dat wat het nu is.
Een winkel waar je een keuze kunt
maken uit een groot assortiment

badkleding en lingerie.
Voor elk wat wils en voor iedere
portemonnee.
Bonne Nuit is gevestigd op
Hofland 16 in Mijdrecht,
tel. 0297 255610.

www.bonnenuit.nl.

Nest met eikenprocessierups verwijderd

Leden van harte welkom bij
ledenvergaderingen
Benieuwd naar de ontwikkelingen bij uw bank of naar de ontwikkelingen van de
wereldeconomie? Kom dan naar de regionale ledenvergadering bij u in de buurt. Op 17
mei in Kamerik, 24 mei in Bodegraven, 31 mei in Vinkeveen of 6 juni in Woerden*. Op het
programma staan de voorlopige jaarrekening 2010, het nieuwe bestuursmodel én een
interessante presentatie van econoom Tim Legierse. Hij vertelt over de belangrijke
ontwikkelingen van de wereldeconomie en de invloed daarvan op Nederland.
Wij verwelkomen u graag.

In een eikenboom in het parkje bij De Meijert in Mijdrecht is woensdag jl. een klein nest van de eikenprocessierups verwijderd. Aangezien de brandharen van de eikenprocessierups tot lichamelijke
klachten kunnen leiden bij mensen die ermee in aanraking komen, is snel actie ondernomen. Een
deskundig bedrijf is ingeschakeld om het nest te verwijderen. Het nest, het eerste dat in De Ronde
Venen is aangetroffen,
is verwijderd, zodat de
larven zich niet meer
kunnen ontwikkelen en
voortplanten. De boom
wordt de komende
periode nauwlettend in
de gaten gehouden. De
omringende eikenbomen
zijn ook gecontroleerd,
maar daar zijn geen
nesten gevonden. Nesten
van de eikenprocessierups zijn herkenbaar
aan dichte spinsels
met vervellingshuidjes,
brandharen en uitwerpselen op de stam of dikke takken van de eikenboom. (foto boven).
Wie een nest van de eikenprocessierups ziet, kan dit melden bij de gemeente De Ronde Venen, via
tel. 0297 29 16 16.
Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden in de folder Eikenprocessierups van
het RIVM op www.derondevenen.nl.

Samenwerken met leden.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

* Kijk op www.rv.rabobank.nl voor meer
informatie en om u aan te melden.

Regelmatig verwarren mensen de eikenprocessierups met spinselmotten, rupsen die op verschillende bomen en struiken voorkomen,
deze kaalvreten en met een dicht
wit zijdespinsel inkapselen. De
spinselmot (foto links) komt ook
voor in De Ronde Venen. Deze rups
is onschuldig en levert geen risico’s
voor de gezondheid van mensen
en dieren. Bomen en struiken
die bedekt zijn met spinselmot,
herstellen zich weer na circa 6
weken. Om deze redenen bestrijdt
de gemeente de spinselmot niet.
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IN VOL BEDRIJF
Theo van Rijn Autoschade

Na schadeherstel weer veilig de weg op
Vanaf zijn LTS opleiding zit Theo van Rijn al in de autobranche. Samen met zijn broer was hij actief als
SEAT-dealer. In 1994 sloeg hij zijn eigen weg in en begon een autoschadeherstelbedrijf. Jarenlang werkte
hij vooral in opdracht van dealers, die autoschades bij hem lieten herstellen. Tegenwoordig komen zijn klanten ook rechtstreeks uit de particuliere markt. Het vakmanschap van Theo en zijn medewerkers staat borg
voor deskundig schadeherstel. Kwaliteit en veiligheid zijn de kernbegrippen.
door piet van buul

Ondanks het feit dat de verkoop van
nieuwe auto’s tengevolge van de
moeilijke economische situatie wat
stagneert, is het nog altijd erg druk
op de Nederlandse wegen. En dan
gaat er met een zekere regelmaat
iets mis en loopt de auto schade
op. “Ongevallen met schade zijn
een blijvend verschijnsel, dat niks
te maken heeft met de economie,”
stelt Theo vast. “Maar er zijn in
onze branche wel een aantal ontwikkelingen gaande, die van invloed
zijn op de manier waarop er met de
schadeafhandeling wordt omgegaan. Om te beginnen is er de schadesturing, zoals wij dat noemen. De
verzekeringsmaatschappijen sluiten
met bepaalde schadeherstelbedrijven contracten af en proberen hun
cliënten in geval van schade zoveel
mogelijk naar die bedrijven te
sturen. Daardoor kan het gebeuren
dat de verzekerde buiten zijn eigen
regio de schade moet laten repareren. Daarbij wordt geschermd met
het aanbod dat er geen eigen risico
betaald hoeft te worden en dat er
een gratis leenauto beschikbaar
gesteld wordt. Maar het staat de
verzekerde vrij zijn schade te laten
herstellen waar hij/zij dat zelf wil.
En ook wij bieden als bedrijf onze
klanten een dergelijk voordeel.
Wij zijn aangesloten bij de Stichting Schadegarant en men betaalt
alleen eigen risico wanneer men
zelf de schade heeft veroorzaakt of
wanneer er sprake is van een een-

foto patrick hesse

zijdig ongeval. En die vervangende
auto staat hier ook altijd klaar,”
verzekert Theo.
Uitdeuken
De verzekeringsmaatschappijen
voeren de druk op de schadeherstelbedrijven ook op, waar het gaat
om de uitvoering van het herstel.
“De tarieven komen steeds meer
onder druk. Dat betekent dat de
verzekeraars minder makkelijk
akkoord gaan met vervanging van
beschadigde onderdelen. Men laat
liever uitdeuken dan vervangen. Op
zich vind ik dat niet zo erg, want
dat is tenslotte ons vak,” stelt Theo.
“Maar het is de vraag of men er
altijd veel mee op schiet. Want
uitdeuken kost meer tijd en vraagt
dus meer arbeidsloon. Bovendien
zijn de nieuwere auto’s ook met
andere metaalsoorten gebouwd, die
het traditionele uitdeuken lastiger
maken. Ook wordt er steeds meer
elektronica ingebouwd en worden tal van kostbare onderdelen
toegepast. Dat kan er toe leiden
dat auto’s wat sneller ‘total loss’
worden verklaard.”
Theo legt uit dat een auto ‘total
loss’ wordt verklaard wanneer
de schade zo groot is dat het
financieel-economisch niet meer
verantwoord is om te herstellen en
wanneer ook technisch gezien de
auto niet meer veilig op de weg te
brengen is.”
De afhandeling van een total

loss voertuig is ondergebracht
bij de Stichting VbV. Dat is een
organisatie die is opgezet door de
gezamenlijke verzekeraars en die
zich bezig houdt met de bestrijding
van voertuigcriminaliteit. Om te
voorkomen dat autowrakken in het
criminele circuit terecht komen
zijn er speciale regelingen getroffen met opkopers van dergelijke
wrakken. Erkende opkopers bieden
op zo’n auto die dan meestal aan de
hoogste bieder wordt toegewezen.
Die zet hem dan op zijn naam en
handelt de financiën af. Afhankelijk
van de verzekeraar ontvangt de
oude eigenaar het volle bedrag dat
voor het wrak betaald is of wordt
de restwaarde uitbetaald.
Groenschadeherstel
Auto’s die uit de circulatie worden
genomen worden tegenwoordig
grotendeels door gespecialiseerde
bedrijven uit elkaar gehaald. En dat
levert vaak nog tal van bruikbare
onderdelen op. Theo: “Daar maken
wij ook wel gebruik van. Speciaal
voor klanten die de schade voor
eigen rekening moeten nemen kunnen wij een alternatief bieden door
middel van het project ‘Groenautoschadeherstel’, te bereiken via
www.groenautoschadeherstel.nl. Hiermee levert Theo van Rijn Autoschade een concept waarbij uitgegaan
wordt van een milieuvriendelijke
reparatie. Dat wil zeggen dat we
zoveel mogelijk uitdeuken in plaats

Theo van Rijn: “Voor klanten die schades voor eigen rekening moeten nemen is er
‘Groenauto-schadeherstel’, een concept van zoveel mogelijk uitdeuken in plaats
van vernieuwen en optimaal gebruik van gerecyclede onderdelen.”
van vernieuwen en dat we bij
vervanging zoveel mogelijk gebruik
maken van gerecyclede onderdelen.
Vanzelfsprekend zijn die dan volledig betrouwbaar en bedrijfszeker.
Want kwaliteit en veiligheid zijn
voor ons kernbegrippen waar we
geen enkele concessie aan doen.
Zo zullen wij gordels nooit repareren, maar altijd vervangen om
de optimale veiligheid te kunnen
garanderen.”
Schadeservice
Theo van Rijn en zijn mensen
weten als geen ander hoe vervelend het is wanneer er schade aan
de auto is ontstaan. Omdat veel
automobilisten na een ongeval toch
al enigszins ontdaan zijn en vaak
ook niet precies weten hoe ze de
zaken moeten aanpakken, verleent
Theo van Rijn Autoschade speciale
schadeservice. Theo: “Wanneer
mensen zich bij ons melden met een
ingevuld schadeformulier, voorzien

van handtekeningen dan nemen
wij de verdere afhandeling van
hen over. Zo nodig helpen we met
het invullen van het formulier. Ik
adviseer wel om bij een ongeval
zoveel mogelijk foto’s te maken, die
de situatie kunnen verhelderen. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen
wel een mobieltje waar je foto’s
mee kunt maken. Wanneer wij ook
de reparatie mogen verzorgen dan
handelen we alles af met de verzekeringsmaatschappij. We zijn een
erkend FOCWA-bedrijf en voldoen
aan alle kwaliteitseisen die deze
organisatie stelt. En we zijn een
universeel schade herstelbedrijf.
Dat betekent dat we niet gebonden
zijn aan bepaalde merken maar dat
we alle gangbare automerken weer
keurig en veilig terug op de weg
brengen.”
Theo van Rijn Autoschade is gevestigd aan de Constructieweg 58 in
Mijdrecht. Tel. 0297 28 26 57.

www.theovanrijn.nl.

Topsurf is meer dan een sportzaak alleen

Hippe surfmode, streetwear en accessoires
Bij Topsurf halen water- en wintersporters uit de wijde omtrek al jaren
hun boards, skischoenen en andere benodigdheden. Voor wie zich niet
de hele zomer in wetsuit kleedt, verkoopt de zaak sinds kort hippe badmode, streetwear en accessoires.
door marlous van merkenstein

De water- en wintersportzaak
Topsurf in Vinkeveen ligt niet in een
drukke winkelstraat, maar aan de
rustige Vinkenkade, ingeklemd tussen de A2 en de Vinkeveense Plas-

foto's patrick hesse

sen. Het klantenbestand bestaat
grotendeels uit sporters die hun
weg naar Topsurf weten te vinden
wanneer ze iets nodig hebben. Zo
draait de winter om skikleding en

-benodigdheden. Maar wat volgens
medewerkster Annemarie Keizer
nog maar weinig mensen weten, is
dat Topsurf in de zomer niet alleen
surf- en sportartikelen verkoopt.
Anderhalf jaar geleden startten
zij met de verkoop van kleding en
sindsdien wordt de helft van de
zaak in de zomermaanden in beslag
genomen door bikini’s, kleurige
shorts en hippe streetwear die net
even anders is. Dus niet enkel voor
sporters, maar gewoon voor mensen
die zich graag leuk kleden.
Wat collectie betreft, is Topsurf
uniek, meent Annemarie. “We
verkopen bijzondere kleding, van
goede kwaliteit en met veel details.
Zo hebben we veel van Roxy,
Superdry en 10 FEET in de winkel
liggen, maar ook van Moscow, een
merk dat is begonnen met een hele
goede basics collectie en mooie
accessoires heeft, zoals leren riemen en tassen. Verder hebben we
kleurige retro shorts voor mannen
en jongens van het Italiaanse merk
Sundek,” vertelt ze. Het speciale

karakter van de kleding past bij
Vinkeveen en omgeving. De mensen
hier lopen er modieus bij en vinden
het belangrijk om er goed uit te
zien.”
Daarnaast is pasvorm volgens haar
ook een belangrijk aspect, zeker bij
bikini’s. Annemarie: “We verkopen
onder andere badmode van het
merk Cyell, dat wordt bedacht en
ontworpen door twee Nederlandse
vrouwen. Zij wonnen onlangs een
belangrijke prijs vanwege de goede
pasvorm van de kleding. Het zit
perfect. Ook hebben we in de zaak
speciale bikini’s hangen van Cyell
voor grote maten. Ik vind dit het
ideale merk voor de Nederlandse
vrouw.”
Ongeveer één keer per kwartaal organiseert Topsurf een Ladies Night.
Er is plaats voor zo’n dertig dames.
Onlangs vond de eerste editie plaats
en volgens Annemarie was het een
groot succes. “De vrouwen kunnen
onder het genot van een hapje en
een drankje in alle rust kleding

en bikini’s passen, zonder mannen
erbij,” legt ze uit. “De vorige keer
was het thema moeders/dochters,
bij de aankomende editie van half
juli zullen zomer en strand centraal
staan.”
Voor informatie over en om je aan
te melden voor de aankomende
Ladies Night:

www.facebook.com/topsurfvinkeveen.
Voor meer informatie over Topsurf
zie www.topsurfvinkeveen.nl.

16		

DE GROENE VENEN

GROEN

R
VOE

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.

Alkwin Reünie

De locatie is na al die jaren nog
hetzelfde, maar het pand is met
de jaren flink verbouwd. Ik loop
het Alkwin Kollege binnen, dat
vandaag een reünie organiseert
voor oud-leerlingen. Nadat ik
mijn naam en examenjaar op
een sticker heb geschreven en
deze op mijn jasje heb geplakt,
betreed ik de grote tent die aan
het schoolgebouw is vastgemaakt
om plek te bieden aan de ruim
tweeduizend aanwezigen. Ik
begin mijn zoektocht naar oude
bekenden en wring me door de
mensen die al dicht op elkaar
gepakt staan. Ik zie personen
elkaar op de schouder slaan, omhelzen en kletsen met een brede
glimlach en wilde gebaren.
Na twee minuten rondlopen kom
ik mijn beste vriendin uit de eerste en tweede tegen; al tien jaar
niet gesproken en al acht jaar
niet gezien. We schreven samen
schriftjes vol waarin we elkaar
Knabbel en Babbel noemden,
spraken bandjes voor elkaar in
en bleven vaak bij elkaar logeren. Na vijf minuten kletsen, pakken we elkaar weer bij de arm
en vraagt ze of ik meeloop om
haar jas op te hangen, zoals ik
vroeger ook altijd meeging naar
haar kluisje.
Later sta ik tussen een clubje
jaargenoten. “2007? Dat klopt
niet!” Paul wijst naar mijn sticker. Hij heeft gelijk. In 2007 studeerde ik af aan de Hogeschool.
Hij krast het jaartal door en
schrijft er ‘2003’ achter. 2003.
Wat lang geleden! Om me heen
zie ik mensen die in de jaren
tachtig zijn afgestudeerd, zoals
wethouder Ingrid Lambregts
van De Ronde Venen. Wat gaat
er door die mensen heen? Een
reünie is leuk, maar maakt me
tegelijk weemoedig. Het doet me
beseffen dat we ouder worden
en dat de tijd snel voorbij gaat.
En hoe we ieders leven kunnen
samenvatten in een notendop.

Boeken Tip 5...

...Sjoerd Buwalda
Titel: Turner
Auteurs: Michael Bockemühl
Titel: Caravaggio			
Auteur: Gilles Neret
'Naast fotograaf ben ik een
kunstliefhebber. De boeken van
uitgeverij Taschen ken ik wel,
het zijn voordelige uitgaven met
prachtige foto's. Turner ken ik van
kunstprogramma's in Engeland en
daar heb ik ook werken van hem
in musea gezien. Het zijn romantische schilderijen. Turner schilderde
vaak kleurige landschappen. De
realistische werken van de Italiaanse schilder Caravaggio zijn heel
bijzonder wat betreft de manier
waarop hij licht in zijn schilderij
brengt. Hij weet zijn onderwerpen prachtig uit te lichten, nog
subtieler dan Rembrandt, en soms
wordt je op het verkeerde been
gezet. Met deze boeken heb ik een
mooi overzicht van het leven en
het werk van deze schilders.'

Van 14 tot en met 21 mei 2011 vindt
door heel Nederland de Week van de
Amateurkunst (WAK) plaats.
Deze week vijf boeken voor of over
amateur- en professionele kunstenaars:

1

Creatieve digitale fotografie
Chris Catcum
Een
praktische
handleiding
voor het
maken van
spectaculaire foto's.
Ga verder
waar de
technische handleiding van je
digitale camera ophoudt en ontdek
zo de creatieve mogelijkheden van
het fotograferen. Een gids met
spannende fototips, ongebruikelijke
bewerkingsmethoden en handige
aanwijzingen. Vol deskundige
adviezen, eenvoudig te volgen
instructies en schitterende foto's.

2

Het raadsel van Botticelli
Marina Fiorato
De
jonge
vrijgevochten
Luciana die
deels als
prostituee
werkt
en deels
als schildersmodel wordt door een van haar
voornaamste klanten gevraagd
om te poseren voor een bevriende
schilder. Deze schilder blijkt
niemand minder te zijn dan Sandro
Botticelli en Luciana poseert als

de centrale figuur Flora op zijn
beroemde schilderij La Primavera.
Wanneer de kunstenaar haar echter wegstuurt zonder haar te betalen, steelt Luciana in haar woede
een niet afgemaakte miniatuur van
het schilderij. Hiermee zet ze een
keten van gebeurtenissen in werking en binnen een paar uur nadat
Luciano de miniatuur onder haar
rok had meegesmokkeld zijn er
drie moorden gepleegd. Wat kan er
blijkbaar zo kostbaar zijn aan dit
schilderij? Luciana richt zich tot
monnik en bibliothecaris Guido van
Sante Croce met wie ze Venetië
ontvlucht, langs de negen steden
in vijftiende eeuws Italië om de
geheimen van La Primavera te
ontcijferen. 'Het raadsel van Botticelli' is een magnifieke, originele
en intense roman met een heerlijk
oneerbiedige heldin, geschiedenis,
humor en spanning.

3

Het complete tekenboek
Barrington Barber
Dit boek
is zowel
voor
beginnende
als voor
gevorderde
kunstenaars
een
onmisbaar handboek om alles te
leren over het tekenen van stillevens, figuren, landschappen en
portretten. Barber begint bij de
basisbeginselen zoals techniek,
perspectief en compositie. Daarbij
moedigt hij de lezer aan zijn artistieke persoonlijkheid te manifesteren en echte kunstwerken te
scheppen. In een aantrekkelijke
uitgave die prachtig is geïllustreerd
met voorbeelden en duidelijke
beschrijvingen, heeft de auteur een
onmisbaar, praktisch tekenboek
geschreven voor kunstenaars van
alle niveaus.

4

Kunst begrijpen		
Stephen Little
Een handzame
stap-voor-staphandleiding waarin
elke historische
kunstbeweging die
invloed heeft gehad
op de kunstwereld
wordt uitgelegd.
Korte inleidingen tot de kunststromingen, beknopte samenvattingen
van de hoofdkenmerken, belangrijke
kunstenaars die verbonden zijn met
de stroming, de betekenis van de
beweging en wat haar onderscheidt
van andere stromingen. De perfecte
gids op zakformaat voor galerie- en
museum- en kunstliefhebbers.

5

Picasso ...off the record
Dr. Neil Cox
Picasso is zonder twijfel een van de
meest gerenommeerde kunstenaars
van de twintigste
eeuw en een van
de belangrijkste
vernieuwers in
de historie van
de moderne
kunst. Sommige
recensenten
beschouwen
zijn kunst als grillige klodders,
andere zien hem als de belangrijkste beeldend kunstenaar van ons
tijdperk. 'Picasso …off the record'
brengt de grote meester voor even
weer tot leven. De dialogen in dit
boek vinden plaats in de laatste
tien jaar van Picasso’s leven in zijn
huis in Mougins in Zuid-Frankrijk.
De gesprekken zijn gebaseerd op
zijn gepubliceerde uitspraken en
een aantal betrouwbare interviews.
'Picasso… off the record' schept
niet alleen een levendig beeld van
een man van ongebruikelijke intelligentie en uitzonderlijke creativiteit,
maar moedigt de lezer daarnaast
aan om zijn kunst met een frisse en
verrijkte blik te aanschouwen.

Aan het eind van de avond haal
ik mijn jas op. Een oud studiegenootje loopt mee. Ik wil
mijn drankje neerzetten op de
kluisjes. “Niet doen!” roept hij,
want de bovenkant loopt schuin
af. “Niet doen!” roep ik even
later, wanneer hij me probeert te
zoenen. Hoewel we allemaal wat
ouder zijn en wellicht wat wijzer,
gestudeerd hebben, op ons zelf
wonen en misschien een wereldreis hebben gemaakt; eigenlijk is
er niets veranderd.
marlous van merkenstein

Initiatief ondernemersvereniging zorgt voor opbloei

Inwoners Wilnis blij met nieuwe vishandel en kaasboer
Visboer Alie's Vishandel uit Spakenburg en Kaashandel Wim en Esther van Bemmel uit Wilnis werden deze week van harte welkom geheten door de
inwoners van Wilnis-dorp. Na een opknapbeurt, vorig jaar, van de Dorpsstraat en het Raadhuisplein zien de Winissers hun dorp weer opbloeien. In 1994
vond voor het laatst een markt plaats in het dorp. De Ondernemersvereniging maakte zich hard om een vis- en kaasboer terug te krijgen naar het dorp.
En met succes. Iedere dinsdag van 10-18 uur kan men terecht in de kraam van Alie's Vishandel en wekelijks op woensdag van 8 tot 13 uur staan Wim en
Esther van Bemmel klaar met een mooi assortiment kazen.
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FF Makkelijk, Mijdrecht

Een aanwinst voor de Ronde Venen
Vanavond ben ik samen met mijn hoofdredacteur Rob Isaacs uitgenodigd door Jos en Carolien van Wijk
in hun spiksplinternieuwe houtskoolgrillrestaurant ‘FF Makkelijk’. Het restaurant is gesitueerd achter het
bij menig Rondevener welbekende Café de Paddestoel, aan de Hofland 33 te Mijdrecht. Dit café is ook van
hen beiden en wordt gerund door Carolien; het restaurant wordt bestierd door Jos, terwijl Carolien op de
achtergrond meewerkt. En inderdaad, we zijn hier in het voormalig Monfaucon van wijlen kookgrootmeester Nol Vermeulen. Jos en Carolien besloten het over een hele andere boeg te gooien en de locatie radicaal
te veranderen. Ik moet zeggen, dit is nog eens een metamorfose! Het is werkelijk een totaal andere ruimte
geworden; lekker licht en fris, waar de Argentijnse uitstraling de boventoon voert.
door patrick hesse

Zoals u misschien weet ben ik een
echte carnivoor en zijn dit soort
restaurants zeer aan mij besteed.
Vol verwachting nemen Rob en ik
plaats in de gezellige ruimte. Het
heeft niet alleen een plezierige
uitstraling, maar is in mijn ogen ook
lekker laagdrempelig; er heerst een
ongedwongen sfeer. Zeer geschikt
om met een groep vrienden of lekker
als gezin met de kids langs te gaan.
Wat dat betreft dekt de naam zeker
de lading. Op de achtergrond horen
we de wereldberoemde Gipsy Kings
die ons de hele avond zullen begeleiden met hun virtuoos gitaarspel en
hartverscheurend stemgeluid.
We maken kennis met de enthousiaste eigenaar Jos van FF Makkelijk,
dat nu op de kop af één maand open
is. Het restaurant biedt 36 zitplaatsen en men kan desgewenst aan de
knusse bar zitten. Buiten is er een
terras, waar het met mooi weer uit-

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

stekend toeven is en ruimte voor zo'n
16 personen. Na een drankje komen
de nachochips op tafel, en tja, dat is
verslavend hè, binnen mum van tijd
is het schaaltje leeg.
Op de uitgebreide kaart kunnen Rob
en ik maar moeilijk een keuze maken, er staat zoveel aantrekkelijks
op, zowel wat gerechten betreft als
de prijzen. Daar word je vrolijk van.
Rob kiest als voorgerecht de nachos
met kaas; warme maischips, bedekt
met zure room, tomatensaus en kaas.
Ik ga voor de calamari, oftewel gefrituurde inktvisringen. Het smaakt
ons allebei meer dan uitstekend
en we beginnen erg enthousiast te
worden over FFMakkelijk. Inmiddels
druppelen er andere gasten binnen.
Het wordt gezellig en er staat niet
te veel meubilair, dus zit je ook niet
op elkaars lip. Verlichting en muziekvolume zijn prima voor zowel een
intiem gesprek of een gezellig diner
met een groepje mensen.
Inmiddels is ons hoofdgerecht gearriveerd. We blijken een terechte
keuze te hebben gemaakt. Rob heeft
het combinatie gerecht FF Makkkelijk, bestaande uit enchilladas;
tortillarollen met kip, zure room,
guacamole, rijst, bonen en salade en
spareribs. Persoonlijk koos ik voor
(hoe kan het ook anders) de Mixed
Grill, die bestaat uit spareribs, kip,
ossenhaas, chorizo en maiskolf, zeer
origineel gepresenteerd op een
minigrill met echte houtskooltjes.
Het vlees blijft heerlijk warm en het
ruikt ook nog eens erg aantrekkelijk.
Het wordt op slag weer stil bij ons
aan tafel. Af en toe kijken Rob en
ik elkaar goedkeurend aan; het is
werkelijk verrukkelijk!
Bij alle hoofdgerechten worden

frites, salade en drie koude sausen
(chimichurri, whisky en knoflook)
geserveerd. Inmiddels heeft Carolien
zich ook even bij ons gevoegd en
vertelt met veel passie over het ontstaan van het restaurant. Ook meldt
ze dat FF Makkelijk een uitstekende
afhaalservice heeft, met dezelfde
kaart als het restaurant en dat is
natuurlijk ook ‘makkelijk’, als je 'ff'
geen zin hebt om te koken.

Houtskoolgrill Restaurant FF Makkelijk
Hofland 33
3641 GA Mijdrecht
T: 0297 752 762

E: info@ffmakkelijk.nl

www.ffmakkelijk.nl

Eigenlijk zitten we beiden nokkie
vol, maar natuurlijk laten we ons
verleiden tot een dessert. We zijn
nu toch in de feeststemming. Rob
gaat voor de Dame Blanche, maar
dan zonder slagroom want dat
lust-ie niet (rare man). En ik besluit
mijn vakantiegevoel nog extra aan
te zwengelen door voor de Coupe
Tropical te gaan, vruchten en diverse
ijs en slagroom (hmmmmm).
Na dit feestmaal maak ik nog wat
foto’s en maak ik kennis met de
koks en complimenteer hen voor de
uitstekend geleverde diensten. Op
weg naar huis denk ik al na over het
artikel en kom tot de conclusie dat
FF Makkelijk een pure aanwinst is
voor De Ronde Venen. Ze zijn slim
in een segment gaan zitten waaraan
het in onze gemeente nog ontbrak.
Alleen... die naam hè. Ik kan er
maar moeilijk aan wennen, hij dekt
uitstekende de lading hoor, maar ik
vind dat hij dit uitstekende restaurant te weinig eer aandoet. Wilt u
een avond lekker genieten in een
ongedwongen en gezellige sfeer met
een prima prijs/kwaliteitverhouding?
FF Makkelijk is 7 dagen per week
geopend tussen 17.00 en 22.00 uur.
Wie in het weekend wil langskomen,
adviseer ik te reserveren. Gezien het
aanbod van FFMakkelijk, zou het zo
maar eens druk kunnen worden!

De Kweektuin en Maatje voor Twee organiseren Roekz 2 share
op woensdag 25 mei een maatjesdag
Roekz to share, het donderdagconcept van Roekz uit Vinkeveen, had vorige week een speciale gastkok. David
Om het succes van de maatjesdagen
van afgelopen jaar bij de brandweerkazerne en het gemeentehuis te evenaren, organiseert Maatje voor Twee
in samenwerking met De Kweektuin
haar derde zogenaamde ‘maatjesdag’
op woensdag 25 mei. Deze dag houdt
in dat alle maatjeskoppels en alle
ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers van Maatje voor Twee zijn uitgenodigd bij De Kweektuin in Mijdrecht.
De Kweektuin is een biologische
groentetuinderij waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle
dagbesteding kunnen krijgen.
Kweker Wim Koolhaas van De
Kweektuin en coördinator Carolien
Harbers van Maatje voor Twee
zullen de aanwezigen die ochtend
welkom heten. Daarna volgt er een

rondleiding door medewerkers van
De Kweektuin door de kas en wordt
er onder leiding van Simone Reijm,
bekend van koken met Simone,
gezamenlijk een biologische lunch
gemaakt. Ook zal wethouder Kees
Schouten voor de lunch alle aanwezigen toespreken.
Spreekt zo’n maatjesdag u aan en
lijkt het u leuk om een maatje te
hebben of wilt u graag maatje voor
iemand zijn? Neem dan contact op
met coördinator Carolien Harbers van
Maatje voor Twee. Email: c.harbers@
stichtingdebaat.nl of tel: 0297230280. Neem voor meer informatie
over De Kweektuin contact op met
Wim Koolhaas wkoolhaas@dekweektuin.nl of tel. 06-53140642.

Veenstra, culinair adviseur bij de Hanos in Amsterdam, maakte veel verrassende gerechtjes, die niet altijd waren
wat ze leken! Ook werden er weer heerlijke nieuwe cocktails gemaakt. Alle donderdagen in mei en juni en dan
weer van september tot en met december is Roekz to Share vanaf 17.00 uur geopend en wordt er gekookt door
een gastkok. 									
foto peter bakker
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Adv. In-Outdoordagen

Sportnieuws
Vinkeveen

Zomers zeilspektakel
in Vinkeveen
Zaterdag 2 juli is het feest in
Vinkeveen. Vijftien zeilboten uit
de Regenboogklasse varen die
dag een wedstrijd op de Vinkeveense Plassen. Deze wedstrijd
is onderdeel van het eerste
Nationaal Regenboogevenement,
dat van 29 juni tot en met 3 juli
2011 plaatsvindt op verschillende
plassen in het Groene Hart.
Vijftien Regenboogteams, vijf
Hollandse en Utrechtse plassen,
vijftien gemeenten c.q. lokale
bedrijven en een ruime keuze aan
walactiviteiten vormen samen
de nieuwe zeilsensatie van het
Groene Hart. Bij het Nationaal
Regenboog Evenement gaan
recreatie, watersport en gezelligheid hand in hand. Op het
water strijden de zeilers namens
dorpen, gemeenten, bedrijven
en de toeristische sector tegen elkaar. De boeien worden
dagelijks ergens anders uitgelegd.
Zo komt de vloot in actie op de
Kager Plassen (29 juni), het
Braassemermeer (30 juni), de
Westeinderplassen (1 juli), de
Vinkeveense Plassen (2 juli) en
de Nieuwkoopse Plassen (3 juli).
Iedere wedstrijddag kent drie
manches, waarna de dagwinnaar
wordt gehuldigd.

13-05-2011

11:55

Pagina 1

Indoor/ Outdoor dagen
Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 van 10.00 tot 17.00 uur
Kom genieten van de prachtig vernieuwde modeltuinen;
laat u inspireren door de diverse toonaangevende bedrijven
met de nieuwste woon- en tuintrends; laat u informeren
over beeld en geluid; Bekijk de aanwezige kunst (beeldhouwwerken, schilderijen, muurschilderingen) en laat u
verleiden tot het proeven van een lekker glas wijn op het
gezellige terras. De kinderen kunnen zich vermaken op de
trampoline of bij de mini kinderboerderij. Kortom, een
bezoek meer dan waard en uiteraard is de entree gratis.
Meer informatie? Kijk op www.hovenierleurs.nl

De aanwezige bedrijven o.a.:
Hulsman & de Veluwe zonwering www.hulsman-zonwering.nl
Koster Tuinmaterialen
www.koster-tuinmaterialen.nl
Bang en Olufsen Hegeman
www.bang-olufsen-hegeman.nl
Vinesse wijnimport
www.vinesse.nl
Lam Toegangstechnieken
www.lamtoegangstechniek.nl
FE+ staal en design
www.fe-plus.nl
Frank Vermeulen Makelaar www.frankvermeulenmakelaardij.nl
Jeroen Leurs interieurbouw
www.leurs-interieurbouw.nl
Zwerink schildersbedrijf
www.zwerink.nl
DBS-maaitechniek
www.dbsmaaitechniek.nl
“Les Tonneaux” Buitenhaarden
www.lestonneaux.nl
Nimmerdor bloemsierkunst
www.nimmerdor.eu

D B S
maai-techniek b.v.

Hoveniersbedrijf Leurs BV • Machineweg 23a • Nederhorst den Berg • www.hovenierleurs.nl

Minimaximixtoernooi
bij de Vinken
Op zaterdag 18 juni 2011 krijgt het
korfbalseizoen bij de jubilerende
Vinkeveense korfbalvereniging De
Vinken haar sportieve en feestelijke afsluiting in de vorm van
een minimaximixtoernooi. In dit
toernooi spelen mixteams van le-

den, jeugdleden, oud leden en niet
leden een afwisselend speltoernooi.
Naast de gebruikelijke korfbalwedstrijdjes is er ook een reeks van
quiz- en behendigheidsspelen. Het
toernooi kent een grootse barbecue
als afsluiting. Het minimaximixtoernooi vindt van 12.00-16.00 uur
plaats. Aansluitend is rond half zes
de barbecue. Het is een toernooi
waaraan iedereen kan meedoen,

van groot tot klein, van jong tot
oud. Teams kunnen bestaan uit
ouders met kinderen, volwassenen,
bedrijven, vrienden en vriendinnen,
andere sportverenigingen, alles is
mogelijk!
Al vele tientallen jaren is het
mixtoernooi het moment voor Vinkenleden om hun niet korfballende
vrienden en kennissen het geliefde
spelletje mee te laten spelen. De

kosten voor de barbecue beperken
zich tot tien euro per volwassene
en vijf euro per kind. Inschrijfkosten voor de teams zijn niet
verschuldigd. Opgeven van teams
kan door een e-mail te sturen naar
minimaximix@hotmail.com of een
opgavenformulier in te leveren bij
Femke Kamminga, Snippenlaan 34
in Vinkeveen.
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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

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

De Club van… Wim Timmer

Geschiedenis maken we nu
Onze geschiedenis is een bouwwerk dat gefundeerd is op het verleden en
waar elke dag verder aan wordt gewerkt. Elke generatie levert opnieuw
een bijdrage en geeft de geschiedenis door aan het nageslacht. Inzicht in
de wordingsgeschiedenis en de ontwikkeling van je eigen leefomgeving
draagt bij aan de samenhang binnen de gemeenschap. Eigenlijk zou er
op de basisschool meer aandacht geschonken moeten worden aan de lokale geschiedenis, vindt Wim Timmer van de Historische Kring Abcoude
Baambrugge. Helaas heeft men het daar te druk met andere dingen, stelt
hij vast.
door piet van buul

Hoewel geboren in Renkum, woont
Wim Timmer inmiddels lang genoeg
in Abcoude om zichzelf een ‘polderjongen’ te noemen. Hij bracht uit
Renkum de liefde voor de geschiedenis mee. “Dat zaadje is bij mij
geplant door meester Deelstra uit
Renkum. Van hem leerde ik ook om
me heen te kijken en te luisteren
naar de verhalen. Elk dorp en elke
stad heeft zijn eigen, veelal boeiende
geschiedenis. Meester Deelstra vond
het belangrijk dat de jeugd kennis
werd bijgebracht over de oorsprong
van hun leefomgeving. Dat is dan ook
meteen wat ik hier in Abcoude een
beetje mis. Ik heb in het verleden
wel pogingen gedaan bij het plaatselijke onderwijs dat men aandacht
zou besteden aan de locale geschiedenis. Maar dat is niet gelukt.
Ik vind dat wel jammer. Abcoude
Baambrugge heeft een heel interessante geschiedenis. Pas in 1941 is
de huidige gemeente ontstaan. Vroeger had je Abcoude Baambrugge en
Abcoude Proosdij. Het waren twee
gemeenten met twee afzonderlijke

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

Politie nieuws
Gewond
Een meisje raakte op donderdagochtend 18 mei onwel en kwam met haar
bromfiets ten val.
Rond 11.55 uur kreeg de politie de
melding dat er een aanrijding met letsel op de Hoofdweg had plaatsgevonden. Ter plaatse bleek dat een 17-jarig
meisje uit Mijdrecht met haar scooter
ten val was gekomen, doordat zij onwel was geworden. Passanten hadden
haar gewond op straat aangetroffen.
Zij had pijn in haar nek en benen en
werd per ambulance naar het Hofpoortziekenhuis in
Woerden gebracht.
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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

gemeenteraden en één gezamenlijke
burgemeester. De gemeentegrens
liep dwars door het huidige Abcoude.
Ze hebben er meer dan honderdvijftig jaar over gedaan om het eens te
worden over een samenvoeging. Die
kwam er uiteindelijk in 1941.”

Wim Timmer: “Vorig jaar heb ik het boekje ‘Kroniek van Abcoude Baambrugge’
geschreven als een soort afscheid van de oude gemeente Abcoude Baambrugge.
Overigens hebben we een goede band met de collega-verenigingen in de regio.”

Historische Kring Abcoude Baambrugge
Het begon allemaal rond de viering
van het 900-jarig bestaan van Abcoude. Wim: “Grote inspirator was
de historicus Dedalo Carasso. Hij
woonde in Abcoude en was verbonden aan het Amsterdams Historisch
Museum. Hij nam het voortouw in
de totstandkoming van een boek. Hij
zocht daarvoor een dertiental schrijvers bij elkaar. Voor de helft waren
dat gekwalificeerde historici en
voor de helft waren dat liefhebbers,
zoals ik. Ik had een artikel geschreven over de geschiedenis van het
gemeentehuis. Dat had de aandacht
van Dedalo Carasso getrokken en hij
vroeg me om mee te doen. Van die
historici binnen het schrijversteam
heb ik toen heel veel opgestoken.
Zij leerden me hoe ik in bepaalde
archieven dingen kon opzoeken en
zij openden deuren naar historisch
materiaal, waar je als amateur historicus niet zo makkelijk bij kon.”
Er is bijna twee jaar aan het boek
gewerkt. ‘Abcoude Baambrugge 900
jaar’ werd uitgebracht in een oplage
van 3800 exemplaren en verscheen
in 1985. “De samenstelling van
het boek en het daarbij behorende
speurwerk leverde de behoefte op
om meer onderzoek te gaan doen,”
zegt Wim. “Dat leidde in 1984 tot de
oprichting van de Historische Kring
Abcoude Baambrugge. Ik ben daar
vanaf het begin bij betrokken geweest. We zijn een vereniging en ik
ben op dit moment voorzitter van het
bestuur. We hebben ruim 400 leden.
Dat mag je best veel noemen voor
zijn klein dorp. Om de Historische
Kring te steunen bij het zoeken naar

sponsors voor bepaalde activiteiten
of projecten, heb ik eind 2004 de
‘Stichting Vrienden van het Historisch Archief Abcoude Baambrugge’
opgericht. De Historische Kring
organiseert een paar keer per jaar
een bijeenkomst waar we dan een
spreker hebben over een onderwerp
dat meestal gerelateerd is aan de
geschiedenis van Abcoude Baambrugge. En we zijn op 14 mei voor
de achtentwintigste keer op excursie
geweest. Ditmaal naar Breda, waar
‘De Heren van Nassau’, begraven
liggen. Zij waren onderwerp van een
lezing. Verder doen we bij de Historische Kring veel aan onderzoek
en we verzamelen veel historisch
materiaal. Bij mij thuis bevinden
zich stapels dossiers, waarvan ik
momenteel nog niet goed weet waar
ik dat moet onderbrengen. Gelukkig
hebben we op het fort een ruimte
die we kunnen gebruiken. Daar ben
ik elke vrijdagmiddag aanwezig en
kunnen geïnteresseerden ook langs
komen. Uiteraard publiceren we ook
regelmatig. Dat doen we deels in ons
eigen blad ‘De Angstelkroniek’, die
drie keer per jaar uitkomt en soms
geven we een boekje uit. Zelf ben ik
nogal trots op het boekje ‘Kroniek
van Abcoude Baambrugge’, dat ik
geschreven heb en dat eind vorig
jaar als een soort afscheid van de
oude gemeente Abcoude Baambrugge op 3.800 adressen bezorgd is.”

afdeling van GVM’79 heeft aan
dit project deelgenomen en de
afgelopen weken hebben ongeveer
acht kinderen meegedaan met de
acrogymlessen. Aankomende donderdag 19 mei is de afsluiting van
het project en geven de leerlingen
samen met de acrogymgroep een
leuke uitvoering. Hierbij laten de
leerlingen van de ‘kies voor hart
en sport’ zien wat ze in vier weken
weken geleerd hebben en zullen de
teams van GVM hun wedstrijdoefeningen laten zien. Het belooft een

spectaculaire uitvoering te worden,
waar iedereen van harte voor is
uitgenodigd. De uitvoering wordt
gegeven in Gymzaal De Brug, van
Wassenaarstraat te Mijdrecht en
begint om 16:30 uur. Het duurt
ongeveer een half uur. Na afloop
kunt u informatie krijgen over onze
acrogymlessen. Tevens kunt u uw
zoon of dochter dan ook opgeven
voor een tweetal gratis proeflessen. Wilt u alvast meer informatie
over onze vereniging, kijk dan op
www.gvm79.nl.

Samenwerking
Als gevolg van de gemeentelijke
herindeling zijn er in de nieuwe
gemeente nu twee historische verenigingen. Voor Wim Timmer is dat
geen enkel probleem en hij ziet ook

Sportnieuws
Mijdrecht

Uitvoering Kies voor
Hart en Sport
Acrogym
De afgelopen weken hebben de
basisschoolleerlingen uit De Ronde
Venen deelgenomen aan het ‘Kies
voor Hart en Sport’-project. Je
kunt dan een sport kiezen die
je tegen betaling van een klein
bedrag dan drie tot vijf keer mag
beoefenen. Ook de Acrogym-

geen reden om nu maar snel beide
verenigingen bij elkaar te voegen.
Wim: “Ik heb al jaren een goede
band met “De Proosdijlanden’ uit De
Ronde Venen. Dat hebben we overigens met meer collega-verenigingen
uit de regio, zoals Loenen, Breukelen en Ouderkerk aan de Amstel.
Twee jaar geleden heeft ons bestuur
de aangrenzende verenigingen uitgenodigd voor een bezoek aan Abcoude. We hebben hier een rondleiding
georganiseerd. Dat is het begin van
een regelmatige samenkomst, waar
we met elkaar gegevens uitwisselen.
We gaan na waar we elkaar kunnen
helpen en zo bouw je met elkaar een
netwerk op en ontstaat er een band.
Vorig jaar was de samenkomst in
Vinkeveen en dit jaar verwachten we
een uitnodiging uit Loenen. Ik denk
dat zo’n samenwerking heel effectief
en vruchtbaar kan zijn. Ik zie niet zoveel in een gedwongen huwelijk. Je
ziet dat nu ook bij de samenvoeging
van de gemeenten. Dat is een moeizaam proces en het zal nog wel even
duren vooraleer iedereen zich daar
thuis voelt. Vanuit de oude Ronde
Venen zal men de nodige moeite
moeten doen om op een behoedzame
manier met deze uithoek van de gemeente om te gaan en de inwoners
hier het gevoel te geven dat ze er
volwaardig bij horen. Het is geen
kolonisatie maar een samenvoeging
op gelijkwaardige basis. En wanneer
we er met z’n allen in slagen dat
goed vorm te geven, dan schrijven
we ook in de toekomst weer verder
aan onze eigen geschiedenis,” aldus
Wim Timmer.
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MOTOR&AUTO
Test Kawasaki Versys 650 Best Buy Bikes

Over the Top!
Deze week test Patrick een allround motor uit 2008 met slechts 14.000
kilometer op de teller.
zijkoffers, geheel in kleur van de motorfiets. Die koffers horen er gewoon
op en maken de motor in mijn ogen
compleet.

Ik loop bij Ed Heining van Best Buy
Bikes binnen om een motor te testen,
op het moment dat ik me realiseer
dat ik geen motorkleding in de auto
heb gelegd. Ik stel Ed voor wat later
op de dag terug te komen, maar hij
heeft een beter idee: pak gewoon wat
kleding uit het vak, dan kun je die
meteen ook testen. Een prima idee!
Ons testmodel is er een die ik zelf ook
wel zou willen bezitten: een Kawasaki Versys 650 uit 2008 met 14.000
kilometer op de teller in de prachtige
Kawasaki-fabriekskleur gifgroen.

Ondanks het druilerige weer hijs
ik me in een splinternieuwe Top of
the line Evolution jas met bescherming en goretex. Die zit meteen als
gegoten (iets wat bij motorkleding
van cruciaal belang is) en nadat
ik mijn bril in de Shark Evoline 2
systeemhelm heb geperst, kan ik
gaan rijden. Eerst hebbende mannen
van Best Buy Bikes even de olie en
bandenspanning gecontroleerd (en zo
hoort het).
Ik geef voorzichtig de parallel-twin
de sporen, de heerlijke hoge zit en
lichte stuureigenschappen van de
Versys doen me snel thuis voelen en
geven het idee dit uren en uren vol
te kunnen houden. Helaas is het niet
echt lekker weer, dus maak ik er
een klein rondje van, genoeg om een
behoorlijk positieve indruk van de
Versys te krijgen.

De Versys, in 2006 geïntroduceerd
in Europa als Kawasaki’s antwoord
op de lichte Allround motorfiets, is
een prachtig gelijnde motorfiets met
zijn boven elkaar geplaatste, dubbele
koplampen die bijdragen aan het
slankere uiterlijk. Een motor die zich
prima leent voor woon-werkverkeer,
lange vakanties of gewoon lekker
voor de lol een straatje om te gaan.
Ik was in 2006 zwaar onder de
indruk van deze Kawa en heb in die
tijd erg met het idee gespeeld er een
aan te schaffen. De 2008-motor die
Ed heeft staan is uitgevoerd met in
mijn ogen een must: fabrieksoriginele

Er is eigenlijk helemaal niet mis
met deze Kawa, hier en daar wat
afstellen; zoals bijvoorbeeld de

tekst en foto's patrick hesse

koppelingshendel die redelijk week
aanvoelt, maar dat is allemaal een
kwestie van een afleveringsbeurt
bij aanschaf. Daar worden dit soort
dingen meteen even onderhanden
genomen door de monteurs van Best
Buy Bikes. Ook ben ik erg te spreken
over het Evolution motorjack, dat met
zijn dubbele ritsen heerlijk wind- en
waterdicht is. Niet de goedkoopste
jas, maar zeker zijn prijs dubbel en
dwars waard; kwaliteit kost nou
eenmaal een beetje meer, en van een
goed motorjack heb je jaren plezier.
De Kawa ziet er prima onderhouden
uit en ik vind de fabriekskleur van
Kawasaki nog steeds erg vet. De
Versys word geleverd met 6 maanden
Bovaggarantie en kost 5.990 euro;
een prima prijs voor een Versys waar
net de kop vanaf is.

Tel: 0297-255076
Fax: 0297-255077
E-mail: info@bestbuybikes.nl

Best buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor

€ 3.997,

€ 5.497,

50

50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor

€ 7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

2 jaar 0% rente.

Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende).
En de andere helft over twee jaar. In de tussentijd betaal je
geen rente. En ontvang je wel meteen 5 jaar garantie.
Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen herkennen kansen.
Anderen grijpen ze. Wat doe jij?

Aankoopprijs

Aanbetaling/
inruil (50%)

Kredietlimiet

Termijnbedrag
per maand

Effectieve rente
op jaarbasis

Looptijd in
maanden

Kredietvergoeding

Totale prijs
van het krediet

Hyundai i10

€ 7.995,00

€ 3.997,50

€ 3.997,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 3.997,50

Hyundai i20

€ 10.995,00

€ 5.497,50

€ 5.497,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 5.497,50

Hyundai i30

€ 14.495,00

€ 7.247,50

€ 7.247,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.247,50

Hyundai i30 CW

€ 15.245,00

€ 7.622,50

€ 7.622,50

€ 0,00

0,0%

24

€ 0,00

€ 7.622,50

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een effectief rentepercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Genoemde prijzen zijn incl. BTW en
BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde
betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financiering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518).
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

TM

www.hyundai.nl/rovemij

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen
kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling
is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW
en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum.
Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig
met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2011. Vraag uw dealer naar de
voorwaarden.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290

20-05-2011 + wk 25 _ De Groene Venen_ 265x193 _ FC

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken
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AUTO&MOTOR
Nissan Micra

Vrolijke Micra is er klaar voor
Maak kennis met de nieuwe Nissan Micra. De auto die altijd zeer succesvol is geweest voor het Japanse merk is compleet vernieuwd en is
er klaar voor om in 160 landen de strijd aan te gaan met auto’s als de
Hyundai i10, Kia Picanto, Opel Agila en Skoda Fabia.
door michael reuling

Mag ik even beginnen met het
punt dat in mijn ogen de Micra
een belangrijke auto is voor de
Nederlandse automarkt. Gezien de
vormgeving van de auto, de snufjes
waarover je zometeen meer leest
en de brochure (waarin diverse mode-etalages te zien zijn met voornamelijk dameskleding en waarbij
je de zeer opvallende kleuren van
de nieuwe Micra kunt kiezen van
diverse koffiemokken) heb ik sterk
het vermoeden dat Nissan één
doelgroep specifiek voor ogen heeft
gehad tijdens de ontwikkeling van
deze auto. Heren lees vooral verder,
het is belangrijk om te weten wat
deze auto te bieden heeft, maar ik
vermoed dat deze auto meer gericht
is op de dames.
Omdat de Micra in 160 landen
verkocht wordt, merk je aan het
design al dat dit iets terughoudend
getekend is. De vorm zal in alle
landen niet al te opzienbarend
zijn, maar ook niet te saai. Ronde
vormen voeren de boventoon, met
Fiat 500- en Volkswagen Beetleachtige trekjes. Al met al lijkt de
Micra dankzij deze vormen een
soort aaibaarheidsfactor te hebben.
De ronde vormgeving zien we terug
in het interieur. Hier vind je geen
knoppen her en der verspreid, maar
centraal geclusterd zodat je niet
lang hoeft te zoeken naar de juiste
knop.
Alles wat met audio of navigatie
te maken heeft vind je bij het
touchscreennavigatiesysteem. Het
geluid dat geproduceerd wordt door
de speakers is prima én je kunt je
iPod of USB-stick koppelen zodat
je eigen muziek door de speakers
knalt. Overigens is de Micra een
heel vrolijk autootje. Niet alleen de
kleur is zeer sprankelend (al zou

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

ik er zelf niet in rond rijden), de
auto begroet je bij het starten met
‘Hello’ en feliciteert je zelfs met je
verjaardag. En als op de verjaardag
ook nog eens de zon schijnt, dan
kun je daar extra van genieten met
het enorme glazen dak. Met name
ook een aanrader voor als je vaak
achterin passagiers mee neemt.
Een andere handigheid is de keyless
entry. Stel je voor dat je zwaar
bepakt en beladen bij je auto komt,
sleutel weggestopt in jaszak of tas.
Geen probleem. De auto herkent
de sleutel, je drukt op een knop en
kunt alle boodschappen inladen.
Overigens biedt de achterbak daar
voldoende ruimte voor. Eventueel
kun je de achterbank omklappen
voor meer ruimte. En praktisch
als deze Micra is, is de achterbak
is voorzien van een rubberen mat
(optioneel). Kom je alsnog ruimte
tekort, dan zit er onder de passagiersstoel nog een opbergruimte
van 12 liter (handig voor de pizza’s)
en kun je aan een uitklapbaar
haakje aan het dashboard je tas
ophangen. Overal zijn bekerhouders
en opbergvakken te vinden. Nadat
je alle boodschappen hebt ingeladen
start je de motor met een simpele
druk op de startknop.
Tijdens een korte proefrit is al te
merken dat de Micra zeer wendbaar is. Met zijn lengte van 3.8
meter, 1.7 meter breedte en een
hoogte van 1.5 meter is het niet
lastig om de Nissan op elke plek
kwijt te kunnen. Mocht het desondanks lastig zijn om in te schatten
of de Micra wel of niet past op
een parkeerplek, kun je de kleine
voorzien van een Parkeerhulpsysteem (leverbaar vanaf de Connect
Edition). Rijd naar de parkeerplek
die je voor ogen hebt en geef aan of
je rechts of links wilt parkeren. Het
systeem bekijkt of er ruimte genoeg
is, waarna je de auto kunt parkeren. Het systeem kent overigens
een aantal gradaties als gevorderd
en expert, waarbij de expert de
Micra in elk parkeervak kwijt kan
en de gevorderde wat meer ruimte
nodig heeft om te manoeuvreren.
In combinatie met parkeersensoren
(leverbaar voor en achter) én het
goede zicht rondom (extra dunne
A-stijl en ook naar achteren heb je
bijna geen last van een dode hoek)
kun je zo met een handomdraai de
Micra inparkeren.
Met de 1.2 driecilinder benzinemotor (80 pk) komt de Micra vlot
mee in het verkeer. Bij het indrukken van het gaspedaal krijg je in
eerste instantie geen bulk energie,
maar rijdt de Micra geleidelijk
weg. Rond de 2000 a 2500 toeren

komt het vermogen vrij. De Micra is
gekoppeld aan een fijne vijf versnellingen tellende handbak, maar is
ook leverbaar met een traploze
CVT-automaat. Later dit jaar komt
er een 1.2 driecilinder motor met
compressor en 95 pk vermogen op
de markt. Daarbij is deze ook nog
eens zuiniger en schoner dan de
huidige 1.2. Oftewel; energielabel
A en belastingvrij rondrijden. Dat
moet een succes worden voor de
Japanners. Met de veiligheid zit
het ook snor. Nissan heeft de auto
voorzien van zes airbags, ABS, ESP
en vijf hoofdsteunen voor alle passagiers.

Nissan heeft de Micra al met al
goed uitgerust. Afhankelijk van het
uitrustingsniveau beschik je over
praktische zaken als een goed navigatiesysteem, handige functies als
een inparkeerhulp en bijvoorbeeld
elektrisch inklapbare spiegels.
Er zijn vier uitrustingsniveau’s
leverbaar, te weten Visia (vanaf
€ 11.200,-), Acenta (€ 12.900,-),
Connect Edition (€ 14.300,-) en top
of the line Tekna (€ 15.100,-).
Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Nissan Micra
Gereden versie: 			
Nissan Micra 1.2 Tekna
Vermogen: 80 pk
0-100: 13,7 s
Top: 186 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 20,0 / 5,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 15.100,Alternatieven:
Fiat Panda, Ford Fiësta, Hyundai
i10, Kia Picanto, Skoda Fabia

Auto nieuws
De nieuwe Opel Zafira

pk. De benzinevariant levert 120
of 140 pk uit een 1.4 turbomotor.
Prijzen zijn nog niet bekend.

Audi A6 Avant
onthuld

Opel heeft nieuwe generatie Zafira
onthult. Deze derde generatie
heet voortaan Zafira Tourer. Het
kenmerkende Opel design is overduidelijk doorgevoerd in dit model,
dat ruimte biedt aan zeven personen. De Zafira Tourer zal voor het
eerst op de IAA in Frankfurt te
zien zijn, in september van dit jaar.
De stoelen van de middelste rij
kunnen de stoelen onafhankelijk
van elkaar verschoven worden. De
achterste rij kan compleet weggeklapt worden, waarna er een 710
liter grote bagageruimte ontstaat.
Bij de lancering zijn twee motoren
leverbaar, te weten een 2.0 CDTi
dieselmotor met 110, 130 of 165

Audi introduceert de nieuwe Audi
A6 Avant die in september op de
markt komt. Het nieuwe model
is 4,93 meter lang, 1,87 meter
breed en slechts 1,46 meter hoog.
De lage daklijn is een bepalende
factor als het gaat om de dynamische proporties. Details als
LED-technologie voor zowel de
koplampen als
de achterlichten
benadrukken het
hightech karakter nog eens. De
wielbasis van de
nieuwe Audi A6
Avant bedraagt
maar liefst 2,91
meter. Hierdoor hebben
de achterpassagiers nog meer

bewegingsvrijheid dan in de toch al
ruime voorganger. Ook het bagagecompartiment van de nieuwe Audi
A6 Avant biedt volop ruimte. Met
de achterbank in normale positie
bedraagt het volume al 565 liter,
neergeklapt wordt het laadvolume
vergroot tot 1.680 liter. Als optie is
een elektrisch bediende achterklep
met bewegingssensor leverbaar.
Een simpele beweging met de voet
volstaat om de achterklep te laten
openen. Het maximale aanhangergewicht bedraagt 2.100 kg.
Uiteraard zijn er diverse diesel- en
benzinemotoren leverbaar.
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Het begon allemaal met ‘Cave ne cades‘ (Pas op dat je niet valt)

40 jaar Avondvierdaagse
Mijdrecht/Wilnis van 14-17 juni a.s.
Pas op dat je niet valt, was het credo van de wandelsportvereniging die in 1971 de eerste schreden zette op
weg naar 40 evenementen. Het is niet bij de eerste schreden gebleven. Nog steeds zijn er een aantal mensen
van het eerste uur actief betrokken bij de organisatie van het grootste wandelevenement van De Ronde Venen. Aan tafel terugblikkend met Leny Oostenbruggen- van Yperen, Henk Braamkamp en voorzitter GeertJan de Koning.
door paul bosman

Als zich een lint van 2.000 wandelaars door De Ronde Venen
beweegt, is er al heel wat voorwerk
gedaan. Onder andere door mijn
drie tafelgenoten die zich jaarlijks
inzetten om de wandeltocht door
onze dreven in goede banen te
leiden. Leny is daar een voorbeeld
van, evenals Henk. Samen vormen
ze al veertig jaar de ruggengraat
van de Avondvierdaagse in Mijdrecht en Wilnis. Sinds bijna twintig
jaar aangevoerd door Geert-Jan die
de punten graag op de i zet. Voor
het publiek begint de wandeltocht
op het moment van inschrijven.
Een moment dat Leny aan de tafel
heeft plaatsgenomen en er samen
met anderen voor zorgt, dat de
deelnemers administratief worden
vastgelegd. Dat is belangrijk vertelt
ze, we willen weten wie er allemaal
deelnemen. De deelnemers melden
zich na afloop van de wandeling af,
zodat we afstrepen of alles veilig
binnen is gekomen. Het is voorgekomen dat we mensen nabelden.
Die bleken dan gelukkig thuis te
zitten en waren simpelweg vergeten
even te laten weten dat ze binnen
waren. Ook hebben we nog wel
eens mensen van het parcours gehaald, laat op de avond. We vinden
dat onze taak. Samen uit samen
thuis, toch? Henk is meer de man
van de praktische zaken. Die zet
het defiléparcours uit, zorgt voor
het startterrein, regelt de controles
onderweg en springt samen met
Geert-Jan bij in geval van onregelmatigheden. Toen er een keer, vlak
voor de start, bleek dat er nog asfalteerders op het parcours aan het
werk waren, spoedde men zich naar
de plek des onheils en waren er
getuige van dat het laatste obstakel
op het moment dat de wandelaars
arriveerden werd opgeruimd. Ik
moest er destijds niet aan denken
dat de grote stoet op het allerlaatste moment nog even een andere
route zou moeten gaan volgen. Het
zal je maar gebeuren dat er ongelukken van komen. Geert-Jan is
meer de man achter de schermen,
die nauwgezet de richtlijnen uitzet,

Seniorenteams van Hockey Vereniging
Abcoude zoeken nieuwe teamgenoten
Voor het komend seizoen zoeken de dames en heren seniorenteams
van Hockey Vereniging Abcoude aanvulling in de vorm van leuke, gezellige en fanatieke hockeyers en hockeysters. Er is voor iedereen een
passend team te vinden!
De volgende zondagteams kunnen
versterking gebruiken: Dames 2
(senioren tot 35 jaar); Dames Veteranen A (vanaf +/- 35 jaar); Dames
Veteranen B (vanaf +/- 35 jaar);
Dames Dinsdag Veteranen, spelend
op dinsdagochtend 10:30. Heren 1;
Heren 2 (senioren tot 35 jaar); Heren 3 (senioren tot 35 jaar); Heren
Veteranen A (vanaf +/- 30 jaar);
Heren Veteranen L (vanaf 50 jaar);
De vereniging biedt twee kunst-

grasvelden, zodat er nooit op gras
gespeeld hoeft te worden; gunstige
speeltijden en veel gezelligheid in
een kleine club die graag wil groeien.
Heb je (wat) hockeyervaring en heb
je interesse om lid te worden van
onze club, neem dan contact op met
Marlies van Ham (marliesvanham@
planet.nl). Op de woensdagavond
(trimhockeyavond 20:30- 22:00)
kun je sfeer komen proeven, kennis
maken en eens kijken of het lekker
hockeyen nog in het lijf zit!

Meisjesvoetbaldag in Abcoude

de verkeersregelaars regelt die de
veiligheid waarborgen en de aansluiting bij de landelijk wandelbond
KNBLO-NL wandelsportorganisatie
verzorgt. Zo is er een duidelijk protocol voor bijzondere situaties zoals
weersomstandigheden. Een forse
donderbui kan mogelijk gevaar
opleveren voor de deelnemers. Ons
dringend advies is dan schuilen tot
het weer verbetert en dan pas je
weg vervolgen.
Gaandeweg de jaren is er heel wat
veranderd. Was het vroeger heel
normaal dat je als school massaal meeliep en er volop ouders
beschikbaar waren die de kinderen
begeleidden en van drinken voorzagen, nu is dat anders. Net als bij
alle andere sporten zijn er steeds
minder ouders beschikbaar. Ook
leerkrachten staan niet meer massaal te trappelen om de kinderen
te begeleiden. Dat trekt een extra
wissel op de organisatie, die nu
extra alert moet zijn om alles in
goede banen te leiden. De kinderen
van nu zijn ook veel mondiger dan
jaren geleden. Ze zijn veel minder
volgzaam en dat vraagt om extra
inspanning en oplettendheid.
Prijs
Dit jaar is de organisatie van
plan een prijs uit te reiken voor
de mooiste vlag of spandoek die
de scholen of groepen tijdens het
defilé meevoeren. Een symbool
wat de verbondenheid tussen de
deelnemende kinderen symboliseert. De kinderen van een andere
vrijwilliger van het eerste uur Peter
Droog lopen overigens met de echte
Avondvierdaagsevlag voorop. Peter
is ook zo'n man die zijn sporen in de
organisatie heeft verdiend.
Een van de zaken die nog steeds
in het geheugen (en gehoor) liggen, is die van de fluitjesactie van
een plaatselijke makelaar. Op een
goed moment bliezen de tweeduizend deelnemers massaal op de

uitgereikte fluitjes, waardoor de
muziekkorpsen bijna niet meer te
horen waren. Je mag spreken van
een gedenkwaardige avond in het
Mijdrechtse. Er zijn ook wel eens
spontane acties van uit het bedrijfsleven georganiseerd. Toen er bij een
van deze acties langs het parcours
massaal troep werd achtergelaten
zijn er vermanende woorden gesproken. Maar de zooi is achteraf ook
opgeruimd. Gelukkig zijn er tal van
andere sponsoren die er voor zorgen
dat de kwaliteit en het plezier voor
de wandelaars gegarandeerd blijven.
Leny en Henk zijn er destijds ingerold. Hun partners waren eveneens
actief betrokken bij het wel en wee
van het blarenfestijn. De organisatie
lijkt wel op een hechte familie. Het
is een hecht team dat op elkaars
steun kan rekenen en ieder draagt
op zijn of haar manier een steentje
bij. Aan het einde van iedere wandelavond is iedereen blij als alles weer
veilig thuis is en zich opmaakt voor
de volgende dag. Na het traditionele
defilé ruimt de organisatie de boel
weer op en zijn de voorbereidingen
voor het volgende jaar al weer
begonnen. Zo het er naar uitziet
blijven Leny en Henk nog wel even
bij de club van inmiddels 40 enthousiaste vrijwilligers.
De Avondvierdaagse Mijdrecht/Wilnis wordt dit jaar gehouden van 14
tot 17 juni. Let op de speciale krant
die u binnenkort in uw bus krijgt.
Op de voorpagina prijkt dit keer de
foto van burgemeester Marianne
Burgman. Speciaal voor onze jubileumtocht heeft ze een voorwoord
geschreven, vertelt Geert-Jan die
met enige trots meedeelt dat onze
burgemeester een fantastische supporter is gebleken van de Avondvierdaagse; één van de grootste
evenementen in De Ronde Venen.
Dat laatste is ook zo, want welke organisatie krijgt tweeduizend mensen
aan het sporten, vier avonden achter
elkaar?

Op zaterdag 28 mei organiseert FC
Abcoude een meisjesvoetbaldag. Een
sterk meisjestoernooi voor Meisjes
D1 en Meisjes E1 zal plaatsvinden,
met deelname van Pancratius uit
Badhoevedorp, Overbos uit Hoofddorp, Hertha Vinkeveen, Buitenveldert uit Amsterdam (grootste
damesclub van Nederland), Victoria
uit Loosdrecht, SV Diemen en FC
Abcoude. Aanvang: 09.45 uur.
Er is ook penaltyschieten en een
trainingsclinic met medewerking van
enkele FC Utrecht-dames, spelend
in de eredivisie dames. Aan deze
clinic kan elk meisje van 7 tot 14 jaar
deelnemen, je hoeft geen lid van een
club te zijn en kan zo kennismaken
met meisjesvoetbal bij FC Abcoude.
Aanvang: 11.00 uur, einde 13.00 uur.
Er zullen vaardigheidsoefeningen
plaatsvinden, schietoefeningen en
partijvormen. FC Abcoude, sportpark
De Hollandse Kade,Ruwelspad 1,

Abcoude.
Opgeven voor deze clinic bij peterbon@upcmail.nl o.v.v. naam en
leeftijd. Elk meisje van 7 tot 14 jaar
kan meedoen.
FC Abcoude heeft 2 leuke en talentvolle meisjesteams: Meisjes D1 (10
tot 13 jaar) en de meisjes E1 ( 8 tot
10 jaar). De meisjes E1 (half veld)
zijn dit jaar kampioen geworden in
de eerste klasse en de meisjes D1
(groot veld) eindigden als tweede in
de eerste klasse met een jonge vnm.
eerstejaarsgroep. Wij willen graag
uitbreiden met meer meisjesteams en
ruimte bieden voor zowel prestatief
als recreatief meisjesvoetbal in alle
leeftijdsgroepen en op elk niveau, en
doorstroom naar hogere leeftijdsgroepen garanderen. Onze trainingen
staan o.l.v. ervaren trainers en er
wordt op maandagavond en woensdagmiddag getraind.

Dorpentocht zondag 5 juni
voor 34e keer van start
Op zondag 5 juni organiseert de Stichting Dorpentocht de 34e editie van
de Dorpentocht. Dit is in de regio van
Amstelveen en omstreken dé recreatieve fietstocht voor het gehele gezin
en de sportieve fietser. De opbrengst
gaat dit jaar naar de Stichting Gilat,
opgericht ter nagedachtenis aan Gilat
Eisenmann, een bijzonder meisje dat
op 11½ jarige leeftijd is overleden.
De stichting wil met de bouw van een
kindertheater in het Emma Kinderziekenhuis AMC voor de patiëntjes een
droomwereld creëren waar ze alle pijn
en narigheid even kunnen vergeten.
De Dorpentocht heeft dit jaar weer
twee routes; de eerste route heeft
vanouds een afstand van ongeveer 55
kilometer. De andere route is korter,
circa 35 kilometer en voor mensen
die toch op een plezierige en gezonde
wijze een bijdrage aan het goede doel
willen geven. U hoeft die keuze pas
te maken bij de splitsing. Het is aan
u. Let u goed op waar u start, want u
kunt helaas niet vanuit elke startplaats
de kortere afstand fietsen. De startposten liggen dit jaar in: Amstelveen,
Uithoorn (2x), Mijdrecht, Wilnis, Kamerik, De Hoef en Nes aan de Amstel.
Op www.dorpentocht.nl zijn de exacte
adressen vermeld. Amstelveen, Uithoorn en Mijdrecht hebben de beste

mogelijkheden om te parkeren.
Behalve de acht startplaatsen zijn er
ook twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets
te eten en/of te drinken of om van
een sanitaire voorziening gebruik te
maken. In de routebeschrijving zijn
deze plaatsen aangeduid. Maar men
kan natuurlijk ook op een bankje of in
het gras langs de lunchen.
De Dorpentocht staat al lang bekend
om de goede organisatie en brengt u
langs de meest schitterende plekken
van de omgeving. En ieder jaar een
nieuwe route. Dit jaar vooral die van
het Groene Hart van Nederland. Laat
u dit jaar eens verrassen door de Wilnisse Zuwe, het voor velen onbekende
Spengen, het Oortjespad, het fietspaadje over de dijk langs de rivier De
Grecht of het pad door de weilanden
achter De Nes. Vele deelnemers
komen op plaatsen waar zij nog niet
eerder geweest zijn.
En na afloop van uw fietstocht ontvangt men natuurlijk het fel begeerde
erelint. Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname.
Er zijn fietsers die inmiddels 33
verschillende exemplaren hebben
verzameld.
Kijk op www.dorpentocht.nl voor info
over routes, starttijden, prijzen en
voorverkoopadressen.
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VACATURES

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Bezorger Vinkeveen (De
Groene Venen)
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnkracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vakantiekracht financiële
afdeling voor juni, juli en aug.
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: 2 enthousiaste Barmedewerkers M/V Rechthuis Mijdrecht
Organisatie: Café Het Rechthuis
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Backofficemedewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Voor dag-, avond- en nachtdiensten
Niveau 4/5 met BIG-registratie
Ziekenhuis CAO, FWG 45
Ervaring in palliatieve zorg

Verpleegkundige
palliatieve zorg
m/v

Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Interesse?
Bel dan met Mieke Zuydendorp,
0297 230 290 of mail naar
m.zuydendorp@johanneshospitium.nl

20 - 24 uur per week

Het Johannes Hospitium in Wilnis is een gastvrij
huis waar persoonlijke en liefdevolle aandacht,
evenals professionele verzorging en begeleiding,
een grote rol spelen. Je maakt deel uit van een
professioneel, multidisciplinair team. Affiniteit
en ervaring met onderwijs geven is een pre. Kijk
voor meer functie-informatie op onze website.

www.johanneshospitium.nl

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

Kruiswoordpuzzel week 20

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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Albe
Apachekostuum
Beeld
Beuk
Bewijs
Bleek
Concert
Geknoei
Gomelastiek
Graanzuiger
Huisbezoek
Immuniteit
Inenten
Mark
Module
Molecule
Mijnarbeider
Onemanshow
Outlaw
Pluvier

Sudoku week 20

Twaalftal
Tijgervogel
Vlijen
Weidegroen
Wenkbrauw
Zero
Zeventig
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Oplossing puzzels week 19
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Mijdrecht
Nobel 71

WilNis
Zon en Water 8

Mijdrecht
houtduif 17

de hoef
Merelslag 34

Grootste type drie-kamer appartement gelegen
op bovenste etage van complex met lift. Het
appartement beschikt o.a. over een woonkeuken, woonkamer van 31 m² en een dubbel
balkon op het zuiden!
Woonoppervlak: 90 m², Inhoud: 220 m³
Kamers: 3.

Het hele jaar het gevoel hebben op vakantie
te zijn? Dat kan in deze compleet verbouwde
en perfect onderhouden woonark gelegen in
heerlijk rustige woonomgeving. Een groot plus
punt is ook dat u geen 6% overdrachtsbelasting
hoeft te betalen! Woonoppervlak: 70 m²
Tuin: 4 x18 meter, Kamers: 3.

Ruime eengezinswoning met o.a. parkeergelegenheid op eigen terrein en diepe tuin op
het zuid-oosten. Gelegen in de wijk Twistvlied.
Deze wijk kenmerkt zich als rustige woonwijk
met veel groen en speelvoorzieningen voor
kinderen. Woonoppervlak: 105 m²
Perceel: 130 m², Kamers: 4.

In kleinschalige woonwijk gelegen ruime
eengezinswoning met onder andere een royale
woonkamer, sauna en 16 meter diepe achtertuin op het zuiden. De tuin ligt aan water met
prachtig vrij uitzicht over de landerijen.
Perceeloppervlak: 153 m²
Woonoppervlak: 140 m², Kamers: 5.

startprijs
€ 195.000,- v.o.n.
Vraagprijs
€ 220.000,- v.o.n.

Vraagprijs:
e 245.000,- k.k.

Vraagprijs:
e 249.000,- k.k.

startprijs:
€ 179.000,- k.k.
Vraagprijs:
€ 199.000,- k.k.
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ViNkeVeeN
turelurenlaan 34

WaVerVeeN
hoofdweg 8

WilNis
Wilnisse Zuwe 17

Op rustige locatie aan kindvriendelijk woonerf
gelegen hoekwoning met o.a. kunststofkozijnen, airconditioning en zonnige tuin op het
zuiden. Op loopafstand bevinden zich diverse
voorzieningen waaronder winkels, scholen en
openbaar vervoer. Woonoppervlak: 100 m²,
Perceeloppervlak: 145 m², Kamers: 4.

Op levendige locatie gelegen, in 2001 geheel
gemoderniseerde en verbouwde goed
onderhouden, eengezinswoning met onder
andere: een diepe keurig verzorgde tuin, riante
slaapkamer met uitgebouwde badkamer en
kleedkamer. Woonoppervlak: 115 m²
Perceeloppervlak: 169 m², Kamers: 4.

Een pand met historie op prachtige plek.
De status van gemeentelijk monument zal u
niet verbazen wanneer u de fraaie details in en
om de woning aanschouwd. Prachtig hoge plafonds, paneeldeuren, houten paneellambrisering
zijn zomaar een paar voorbeelden. Woonopp.:
191 m², Perceelopp.: 521 m², Kamers: 10.

Prachtig vrij gelegen, luxe gebouwd landhuis
met dubbele garage en veel parkeergelegenheid.
Op een unieke plek met fantastisch vrij uitzicht
over Hollands polderlandschap.

Vraagprijs:
e 250.000,- k.k.

Vraagprijs:
e 265.000,- k.k.

Vraagprijs:
e 625.000,- k.k.
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Woonoppervlak: 160 m²
Perceeloppervlak: 590 m², Kamers: 6

startprijs
€ 500.000,- k.k.
Vraagprijs:
€ 690.000,- k.k.

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Als starter heb je
meer te besteden
dan je denkt!
Wel eens gehoord van Nationale Hypotheek-

Je eerste
huis kan

groter!

garantie of de nieuwe schenkingswet?
Dankzij deze regelingen wordt een eigen huis
misschien wel haalbaar.
Kom langs en ontvang ons Hypotheekshop
Eerste Huis Pakket.

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