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

Agenda Kort

Op bezoek bij Rembrandt...
Groep 4a van basisschool ‘De Fontein’ uit Mijdrecht is op excursie geweest naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Op school
hebben de kinderen gewerkt aan een project over Rembrandt. Waarom was hij zo’n beroemde schilder en hoe was het om te
leven in de Gouden Eeuw? Als afsluiting van dit project heeft de klas een rondleiding gehad in het Rijksmuseum. Daar hebben
ze onder andere ‘De Nachtwacht’ in het echt gezien, geleerd hoe ze verf maakten, waarom zout zo belangrijk was en nog
veel meer! Daarna nog even spelen op het Museumplein. Voor de kinderen was ook het ritje met de tram een belevenis!

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen

Party Animals en Ben Liebrand brengen 90's hits naar AJOC
De 26e editie van het AJOC Festival start op vrijdag 10 juni met een avond vol 90’s hits. Koester je warme herinneringen aan
deze tijd of ben je benieuwd naar wat je allemaal gemist hebt? Party Animals, Ben Liebrand, Twenty 4 Seven en 90’s NOW!
zetten de hoogtepunten 'on stage' voor je op een rij. Als je uit volle borst wilt meezingen met de grote hits uit de jaren 90,
dan moet je op vrijdag 10 juni een bezoek brengen aan het AJOC Festival. De DJ's van 90’s NOW! mixen dance, rock, pop,
hiphop, R&B en happy hardcore aan elkaar: alles komt voorbij! De Party Animals, bekend van "Have you ever been mellow"
en "Aquarius", zullen de tent op zijn kop zetten. Twenty 4 Seven zal hun hits als "Slave to the music" en "Is it love" laten
horen. En ook DJ Ben Liebrand,de man achter de legendarische Grandmixes en Minimixes, zal terugblikken op de jaren ’90.
Op de andere dagen zullen onder anderen Jan Smit en BZB hun opwachting maken. Het AJOC Festival vindt plaats op 10, 11, 12
en 13 juni. De kaartverkoop start zaterdag 16 april. Volg alle ontwikkelingen van het AJOC Festival op www.AJOC.nl.

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

www.strooppot.nl

Er is altijd iemand
voor wie je collecteert.
wordnucollectant.nl
070 - 315 56 83
Hartweek: 3 t/m 9 april 2011

•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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Twee nieuwe cultuurconsulenten

Luistervink

Verbinden is de noemer

Rode oortjes

Na het vertrek van Marije Lugtendorff eind vorig jaar heeft de gemeente De Ronde Venen nu twee cultuurconsulenten aangesteld. Met
ingang van 1 februari jongstleden zijn Margriet Veeneman en Marlous
van Merkenstein met hun werkzaamheden gestart. De doelstelling is
om alle partijen die zich binnen de gemeente met kunst en cultuur
bezig houden te ondersteunen en te adviseren. Afstemmen en coördineren is de boodschap, verbinden is de noemer.
door piet van buul
foto patrick hesse

Margriet Veeneman komt oorspronkelijk uit het oosten van het land. Ze
was actief in het culturele veld in de
regio Deventer, Zwolle, Zutphen. “Ik
heb daar gewerkt voor organisaties
op het gebied van kunst en cultuur
en cultuureducatie,” zegt Margriet.
“Vanaf 2007 ben ik een zelfstandige
beroepspraktijk ‘Parelproducties’
begonnen. Ik heb veel gewerkt vanuit
de wereld van de bibliotheken. Op
dit moment woon ik in Gouda. Ik ken
het culturele veld in deze gemeente
uiteraard nog nauwelijks. Maar daar
zal snel verandering in komen want
we hebben ons voorgenomen om ons
de komende tijd goed te oriënteren
en kennis te maken met zoveel mogelijk mensen, instellingen en verenigingen die op dit vlak actief zijn.”
Marlous van Merkenstein groeide op
in De Hoef en woont nu in Utrecht.
Ze kent aardig de weg in De Ronde
Venen. Ze is hier al enige tijd actief
als journaliste voor onder meer Het
Witte Weekblad en AD het Groene
Hart. Ze is werkzaam als PR-medewerker bij Jongerencentrum Cultuurhuis Kanaleneiland in Utrecht.
“Margriet en ik werken beiden op
parttime basis vanuit onze eigen zelfstandige culturele praktijk. Margriet
zal zich vooral inhoudelijk met het

consulentenwerk gaan bezighouden
en ik zal me vooral richten op de PR
en alles wat daar mee samenhangt.”
Samenwerking stimuleren
De beide dames zijn er inmiddels al
wel achter dat er in deze gemeente
sprake is van een rijk cultureel leven.
Margriet: “Er wordt hier volop gemusiceerd, er wordt toneel gespeeld
en gezongen. Ook in de sector van
de beeldende kunst is men zowel op
professionele basis als met amateurkunst druk in de weer. We zien het als
onze eerste taak om al die activiteiten te inventariseren. We zoeken
daarbij naar onderlinge verbanden en
vormen van samenwerking, wanneer die er zijn. Het kan ook zijn dat
iedereen op eigen houtje opereert en
dat het totaal een beetje als los zand
langs elkaar heen werkt. In dat geval
is het onze taak om samen met die
verenigingen en organisaties te zoeken naar mogelijkheden om elkaar te
versterken. We zullen ons ook richten
op het vergroten van het publieksbereik, zodat steeds meer mensen van
kunst en cultuur kunnen genieten en
zo mogelijk ook mee gaan doen.”
De consulentes zullen ook zeker de
scholen erbij betrekken. Margriet:
“Cultuureducatie op de scholen is erg
belangrijk om kinderen in een vroeg
stadium van hun ontwikkeling kennis
te laten maken met kunst en cultuur.

Cultuurconsulenten Margriet Veeneman (links) en Marlous van Merkenstein
In dat kader wordt er door Kunst
Centraal al veel gedaan en wij zullen
daar zeker op inhaken.”
De ramen open
Hoewel de beide consulenten nog
wel even bezig zijn om alle facetten
goed in beeld te brengen, is het ze al
wel duidelijk dat er wat gedaan kan
worden aan de publiciteit. Marlous:
“Wanneer we er in slagen om door
middel van goede informatie de kunst
toegankelijker te maken dan zijn we
al een stuk op de goede weg. Zowel
de organisaties en verenigingen
onderling als ook het publiek moeten
elkaar kunnen vinden. We denken
dat een goede website, waarop ieder
zijn activiteiten vermeldt, daarbij
erg behulpzaam kan zijn. Wanneer
uitvoeringen en concerten bekend
zijn, kun je data op elkaar afstemmen
en zo tot een gevarieerde kalender
komen, waarop het aanbod overzichtelijk is gerangschikt.”
De nieuwe gemeente
Zowel in Abcoude en Baambrugge als
in de voormalige Ronde Venen wor-

Proostdijlanders hebben primeur van wijkgesprekken

Wijkgesprekken van start in Proostdijland Mijdrecht
Om te weten wat er onder de Rondeveense inwoners leeft, gaan er maandelijks wijkgesprekken plaatsvinden.
Het eerste gesprek vindt plaats op dinsdag 1 maart in de wijk Proostdijland. Het wijkteam, bestaande uit professionals van de gemeente De Ronde Venen, Westhoek Wonen, politie en stichting De Baat, gaat samen met
het wijkcomité Proostdijland en de bewoners in gesprek. Alle inwoners van de wijk Proostdijland in Mijdrecht
worden van harte uitgenodigd om te praten over wat er goed en minder goed gaat in de wijk. Het wijkgesprek
vindt plaats op 1 maart van 9.00 tot 10.30 uur in Brede School Present, Johan van Renessestraat 16.
De gemeente De Ronde Venen is
eind vorig jaar gestart met wijkgericht werken volgens een nieuwe
aanpak. Doel van het wijkgericht
werken is om inwoners meer
invloed te geven op het beleid, meer
samen te werken en bewoners
actief te maken in de eigen wijk.

Dit moet leiden tot een betere
leefbaarheid in wijken. In dat kader
werkt de gemeente samen met
wijkcomités, Westhoek Wonen, de
politie en stichting De Baat en is
een wijkteam samengesteld. Het
wijkteam bestaat uit Marcel Wolswijk, projectleider wijkgericht wer-

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen.
Zaterdag 26 februari 2011
• Open Dag, Evolution Spas, Vinkeveen
• Bingo-ochtend 50+, De Roeping, Wilnis
• Live-muziek, Restaurant Corfu, Mijdrecht

Zondag 27 februari 2011
• Open Dag, Evolution Spas, Vinkeveen

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

ken van gemeente De Ronde Venen;
Fianca Euverman, woonconsulente
van Westhoek Wonen; Job van Bennekom, wijkagent en Annelies de
Hoop, opbouwwwerkster.
In eerste instantie richt deze
aanpak van wijkgericht werken

den tal van initiatieven ontwikkeld.
“In De Ronde Venen wordt al jaren
gevraagd om een theatervoorziening.
Desondanks vinden er veel concerten
en voorstellingen plaats op tal van
locaties. Abcoude heeft wel een
theater. Het is voor ons een uitdaging
om te bevorderen hoe we de mensen
die met kunst en cultuur bezig zijn,
in de verschillende kernen, meer met
elkaar in contact kunnen brengen.”
Marlous en Margriet laten zich niet
uit het veld slaan door het feit dat het
college van B&W niet van plan is aan
kunst en cultuur een hoge prioriteit
toe te kennen. Ze zullen nauw contact houden met de beleidsmedewerkers van de gemeente en verwachten
dat er voor goede initiatieven en
plannen zeker steun zal zijn.

De cultuurconsulenten hebben hun
werkplek in de bibliotheek Mijdrecht,
waar ze meestal op maandag en/of
dinsdag aanwezig zijn.
Tel. 0297 250338.
Tel. Margriet: 06 121 52 083.
E-mail: m.veeneman@bibliotheekavv.nl
of m.van.merkenstein@bibliotheekavv.nl.
zich vooral op de wijk Proostdijland in Mijdrecht en Vinkeveen.
Maandelijks zullen wijkgesprekken
worden georganiseerd, een tweetal
wijkschouwen is gepland voor april
en andere activiteiten zullen volgen.
Aan het einde van het jaar volgt er
een bewonersavond, waarbij de inwoners meebepalen welke zaken in
de wijk het komende jaar of jaren
worden aangepakt.
Het wijkgesprek op dinsdag 1
maart is voor iedereen uit de wijk
Proostdijland die wat wil melden,
een idee heeft, zich actief wil
inzetten in de wijk of gewoon een
praatje met medebewoners of
andere aanwezigen wil maken.
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In iedere relatie is het wel eens zo
dat je, als het gaat om vleselijke
geneugten, nog wel eens naar
het rubber moet grijpen. Zelf heb
ik altijd enige schroom gehad
hier in de winkel naar te vragen.
Vreemd, want mijn moeder was in
de zestiger jaren bestuurslid van
de N.V.S.H. en er werd dus over
tal van zaken vrijmoedig gesproken. Moeders had ons duidelijk
gemaakt dat die dingen niet voor
niets waren uitgevonden, had ze
altijd wel in voorraad en wij wisten waar ze lagen. Zo makkelijk
ging dat in die tijd. Naar de winkel
stappen was destijds totaal iets
anders voor mij. Aan het idee dat
iedereen die je bestelling aanhoort, denkt dat je dat gaat doen
waarvan je vindt dat het niemand
iets aangaat, heb ik niet echt kunnen wennen. Maar er waren alternatieven. Toen drogisterij Ridderhof nog op het Abcouder Kerkplein
was gevestigd, hing daar een echte
automaat aan de gevel. Misschien
kent u ze nog wel. Zo'n blauw
geval. Ik heb er ’s avonds wel eens
gestaan, geheel in het felle licht
van de kerk. Ik kom er eerlijk voor
uit, dat ik altijd wel een moment
afwachtte waarop er zo min
mogelijk kans op ontdekking door
derden bestond. Drie piek er in en
dan prutsen om het pakkie er uit
te kunnen krijgen. De gleuf was zo
verdraaid klein dat het uitwerpen
wel eens haperde. Niet dat het
Kerkplein bij avond druk belopen
werd, maar juist op dat moment
passeerden er altijd wel mensen.
Je kreeg het er warm van. Op
de verkeerde manier, dat ook
nog. Toen ik jaren later de stoute
schoenen aantrok en mijn aankoop
bij Drogisterij Nap wilde doen,
werd ik door de oude meneer Nap
geholpen. Toen ik, omringd door
meerdere klanten, discreet naar
een pakje Durex vroeg, brandde de
man los. Wilt u fetherlite, voorgevormd of met zaadreservoir extra
groot. De overige uitvoeringen laat
ik maar even voor wat het was.
Alhoewel niemand zich aan mijn
bestelling stoorde, sloop ik toch
de winkel uit. Ik had immers het
gevoel dat iedereen nu deelgenoot
was van mijn snode plannen voor
die avond. Gelukkig ben ik over
deze hinderlijke dwaling heen
gegroeid. Ik beweeg mij nu wat
vrijer als het om dit soort zaken
gaat. Onlangs zat er een jong stel
aan de bar in een plaatselijke
horecagelegenheid. Ze zaten knus
en gezellig bij en aan elkaar. Alle
aanwezigen voelden aan dat het
afscheid tussen die twee niet met
een ferme handdruk zou gaan
eindigen. Toen het fraai gevormde
tienermeisje terug kwam van het
toilet, zei ze frank en vrij dat het
condomaatje leeg was. “Kom ik
eens een leuk stuk tegen, is dat
ding leeg.” De gesprekken aan de
bar verstomden. Toen de zaken
alsnog geregeld werden, moest
ik terugdenken aan de tijd dat
ik schoorvoetend mijn bestelling
deed. De tijden veranderen, maar
goed ook, toch?
Luistervink
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GVM start extra recreatief turnuur
voor meisjes van 6 en 7 jaar

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
daklozen

In de uitzending van zondag 27
februari verdiept Horizon zich in het
leven van de dakloze mens. Daarom
is er een gesprek met Bart van Empel, die als straatpastor werkzaam
is in de stad Utrecht. Misschien hebt
u interesse in het werk van Bart en
wilt u een steentje bijdragen?
Het horizonteam bestaat uit Huub
van Bemmelen, Nel Pauw en Winnie
van de Schraaf. Horizon wordt uitgezonden van 9 tot 10 uur en van 17
tot 18 uur uur op Midpoint FM.

Wilnis

Anneke Kaai bij
Vrouwencontact

Het bestuur van “Vrouwencontact
Wilnis” organiseert op dinsdag 8
maart a.s. een avond met schilderes
Anneke Kaai. Zij vindt de inspiratie voor haar werk in de Bijbel en
thema’s die daaraan verwant zijn. Zij
toont in haar schilderwerken haar
geloofsbeleving en emoties die deze
thema’s teweeg brengen. Anneke
Kaai zal een lezing (met diapresentatie) verzorgen over haar schilderijen over de Psalmen. De avond
vindt plaats in gebouw De Roeping
bij de Nederlands Hervormde Kerk
in Wilnis en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om deze
avond bij te wonen. Ter bestrijding
van de onkosten zal er een collecte
gehouden worden.

Mijdrecht:

Film in de
Veenhartkerk

Vrijdagavond 4 maart start weer
de Veenhartfilmmaand, met de
verfilming van het boek over een
joods meisje dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Parijs samen met
haar ouders wordt opgepakt om
gedeporteerd te worden. Op een
groot scherm in de Veenhartkerk
wordt gedurende de hele maand
iedere vrijdagavond een film van
formaat vertoond. Deze filmmaand
is het thema: boekverfilmingen. De
Veenhartfilmmaand is voor iedereen
die dicht bij huis wil genieten van de
betere films en er vrijblijvend over
door wil praten, met openheid en
respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die
op een eigentijdse en creatieve
manier kerk probeert te zijn. Een
kerk die er niet alleen wil zijn
voor zichzelf, maar voor De Ronde
Venen. Al onze activiteiten, ook de
Veenhartfilmmaand, zijn bedoeld
om op een uitdagende manier met
religie en zingeving bezig te zijn. De
Veenhartfilmmaand is in het gebouw
van de Veenhartkerk, Grutto 2a te
Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de
zaal open en de film start om 20.30
uur, entree € 4,00. De film wordt
vertoond op een groot scherm en na
afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.Wil je weten
welke films er draaien of wil je meer
informatie over de filmmaand? Kijk
op www.veenhartkerk.nl, geef je op
voor de Veenharfilmladder of word
lid van de facebookpagina, dan word
je op de hoogte gehouden.

foto: tom zuidervliet

Carla van Rooijen en Michael Woerden, de winnaars van de PK Sport Bosdijkloop
2011.

De turngroepen voor meisjes van 6
en 7 jaar, op dinsdag en woensdag,
zitten al geruime tijd vol. De wachtlijst voor deze groep bleef maar
groeien, waardoor GVM op zoek is
gegaan naar een oplossing. Die is
gevonden! Er is voor deze meisjes
van de wachtlijst een uur gevonden
en ook biedt dit uur nog ruimte voor
extra nieuwe leden. Vanaf woensdag 2 maart zal deze nieuwe groep
voor de meisjes van 6 en 7 jaar
van start gaan. De turnles wordt

gegeven in sporthal De Eendracht,
Eendracht 1 te Mijdrecht, van
15.30 uur tot 16.30 uur. Nieuwe
leden mogen twee proeflessen
meedoen en kunnen na deze lessen
beslissen om lid te worden bij GVM.
Kijk voor meer informatie over
turnen op www.gvm79.nl, maar men
kan ook langskomen tijdens de
lessen in sporthal De Eendracht,
om kennis te maken met turnen en
onze vereniging GVM’79.

Carla van Rooijen en Michael
Woerden winnen Bosdijkloop
Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel de jaarlijkse
PK Sport Bosdijkloop, met start en finish op de Kerklaan in Vinkeveen.
De Bosdijkloop trok, ondanks het frisse winterweer, 430 deelnemers;
veel meer dan in alle voorgaande jaren. Bij de leeftijdsgroep van 6 tot
12 jaar won, net als de afgelopen twee jaar Mickey Peters uit Vinkeveen (6:45 min.); bij de meisjes Esra Zijderlaan uit Polsbroek (7:47
min.). Alle kinderen kregen een medaille als herinnering.
De overwinning bij de 5 kilometer mannen was voor Rachid Mohammadi uit Amsterdam, in een zeer snelle tijd van 16:12 min. Bij de dames won de Mijdrechtse Lonneke Meijer, net als vorig jaar met een tijd
van 23:54 min.
De afstand van 10 kilometer werd
gewonnen door Pim Gouw uit Blaricum (34:22 min). Bij de dames won
Saskia de Vries uit DriebergenRijsenburg (36:52 min). De halve
marathon –de afstand die het meest
tot de verbeelding spreekt– werd
om twaalf uur weggeschoten door
wethouder Pieter Palm van De
Ronde Venen.
Bij de heren was de winnaar dezelfde als de afgelopen twee jaren,
namelijk Michael Woerden uit
Mijdrecht, met een knappe tijd van
1:14:27. Hij was oppermachtig en
had bij de finish een voorsprong van
bijna vier minuten op nummer twee.
Michael is nu met drie overwinningen op rij de trotse eigenaar
van de beker. Bij de dames was de
overwinning opnieuw voor Carla

van Rooijen uit Aalsmeer. Ook zij
was met een tijd van 1:30:24 sneller dan vorig jaar. Carla kreeg een
wisselbeker.
De enthousiaste speaker Peter van
Adrichem zorgde voor een goede
sfeer bij de finish. Door middel
van de chip op de sportschoen kon
men direct de tijden van de lopers
registreren. Dat resulteerde in een
snellere beschikbaarheid en hogere
nauwkeurigheid van de uitslag (zie
www.uitslagen.nl en
www.ttcdemerel.nl voor de volledige
uitslag). Al met al was de 33ste
PK Sport Bosdijkloop een geslaagd
evenement. De 34ste PK Sport
Bosdijkloop wordt gehouden op
de derde zondag van februari: 19
februari 2012.

Kleuters van basisschool ‘De Fontein’
doen boodschappen
Sinds enige weken is er in de klas
van groep 1-2A van basisschool
De Fontein in Mijdrecht een echte
supermarkt. Er is van alles te koop,
want de kinderen hebben veel doosjes en flessen gespaard. Natuurlijk
moest alles, net als in de supermarkt, goed worden gesorteerd. En
in de koeling kwamen de eieren,
boter en de melkpakken te staan.
De kinderen hebben allemaal een
eigen pinpas. Daarmee kunnen zij
afrekenen bij een echte kassa. Met
de artikelen en de bon gaan zij dan
weer naar de huis-hoek. Woensdag
ging het anders. De kinderen zijn
met enkele ouders naar de Liddl
geweest. Van te voren is er in de
klas besproken wat er gekocht
moest worden. Ieder groepje had
een portemonnee, een boodschappenbriefje en een tas. De appels
werden gewogen, en de kinderen
gingen op zoek naar de appelsap
en poffertjes. Nadat zij alles in hun
winkelwagen hadden, moest er bij

de kassa worden afgerekend. Dit
keer maar niet met hun eigen pinpas, want misschien ging dat toch
niet lukken. Dus werd er met geld
betaald. Het wisselgeld ging weer
in hun portemonnee, en zo begonnen zij aan de ‘terugreis’.
Toen iedereen op school was, werd
alles natuurlijk opgegeten. Het
leek net een klein feestje, en de
kinderen hebben genoten van deze
activiteit.

College bezoekt Smit bv in Abcoude

Cheque voor Hospitium
Afgelopen week werd het Johannes
Hospitium weer verrast met een grote gift van een van de bedrijven uit
de regio. De heren Joost van Haaster, commercieel directeur (links op
de foto) en Aris Meijers, bedrijfsleider (rechts) van Dirk Stam IJzerwaren in Mijdrecht, kwamen een
check overhandigen van € 3500,--,
die in ontvangst werd genomen door
mevrouw Lyda ten Hove, coördinator
Vrijwilligers van het Hospitium.
Zij vertelden dat het bedrijf met oud

en nieuw het afgelopen jaar niet hun
gebruikelijke bonbons gestuurd heeft
aan alle klanten. In plaats daarvan
kregen de klanten met Sinterklaas
een kaart met gedicht waarin aangekondigd werd dat het uitgespaarde
bedrag ter beschikking zou worden
gesteld aan het Johannes Hospitium
ter ondersteuning van het mooie
werk dat daar plaatsvindt.
Een hartverwarmend gebaar dat
zeer wordt gewaardeerd!

Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie van de gemeente,
hebben donderdag 17 februari het metaalbewerkingsbedrijf Smit bv in
Abcoude bezocht. Het bezoek aan Smit was het eerste bedrijfsbezoek van het
nieuwe college van B en W. Tijdens een rondleiding door het bedrijf kreeg het
college een goed beeld hoe Smit bv ruw- en halffabricaten van allerlei metaalsoorten tot eindproducten en gereedschappen draait en freest. Smit bv is sinds
2001 gevestigd in een nieuw pand op het moderne bedrijventerrein Hollandse
Kade. Eric Meijer, directeur van het bedrijf, gaf aan dat de nieuwe vestigingsplaats een goede keuze is geweest.
Zowel wat betreft de omvang en uitstraling van het pand, als de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Wel vroeg Meijer het
college aandacht te besteden aan de bewegwijzering
vanaf de snelweg naar het
bedrijventerrein. Ook het
vinden van geschikt personeel wordt een steeds
grotere uitdaging voor het
bedrijf. Desondanks verwacht Smit bv komende
jaren te groeien.
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Wensenmandjes bij Boekhandel Sprey
of haar verjaardag wil hebben. Aan
de mand hangt een label met de
naam van het kind en de dag van
het verjaardagsfeestje. Iedereen die
voor het feestje is uitgenodigd kan
een cadeau uit de mand kopen. Zo
weet je dat het cadeau altijd goed
gekozen is en dat jij de enige bent
die dit cadeau geeft.”
Boekhandel Sprey in Abcoude
heeft een nieuwe cadeauservice: de
wensenmand. Jarigen kunnen een
mand vullen met cadeautjes die ze
graag willen hebben en genodigden
kunnen daaruit een cadeau kiezen.
“Er worden erg veel cadeautjes bij
ons gekocht,” zegt José van Dijk,
eigenaresse van de winkels in Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel.
“En mensen vinden het moeilijk
te kiezen. Vooral kinderen die een
cadeautje voor een vriendje of
vriendinnetje willen kopen. Zo is dit
idee geboren. Het werkt heel simpel. Het jarige kind vult een mand
met spullen die het graag voor zijn

Als extra service krijgt de jarige
kaartjes die bij de uitnodiging
gevoegd kunnen worden. Op dat
kaartje staat dat boekhandel Sprey
een wensenmand van de jarige
heeft. “In eerste instantie richten we ons op kinderen, maar de
service werkt ook uitstekend voor
volwassenen,” aldus José van Dijk.
“Vraag je boeken voor je verjaardag, dan kan het gebeuren dat je
net niet het juiste boek krijgt, of
hetzelfde boek meerder keren. Stop
de boeken die je graag wilt hebben
in een mand, zet je naam erop en
stuur de mensen naar onze boekhandel. Simpel en effectief.”

René van Beeck & Friends
betoverden Vinkeveen
uit. Het samenspel van mentor en
beschermelinge, beiden klassiek
geschoold, kreeg in Vinkeveen
een extra dimensie doordat Maria
de muziek met ritmische hijg-,
tong- en klapgeluiden een speciaal
effect gaf. Het was een optreden
van weergaloze allure en totaal
anders dan René van Beeck tot nu
toe bracht in Vinkeveen. Na afloop
verlieten opgetogen gezichten de
zaal; men had genoten van een
betoverend programma en keerde
onder de volle maan geheel in stijl
huiswaarts.
Toeschouwers van het optreden
van Maria Markesini en Bert van
den Brink vrijdag jl. in De Boei in
Vinkeveen raakten al snel in de
ban van beide musici. De twee
vleugels op het podium leken onder
beroering van Bert van den Brink
en Maria Markesini te zweven en
de muziek steeg boven hen beiden

De volgende avond van Stichting
Cultura vindt plaats op vrijdag18
maart in De Boei. Dan staat Jeroen
Zijlstra met zijn ‘zoute jazzy popsongs’ en ‘zilte Hollandse blues’ op
het podium in Vinkeveen. Kaarten
kosten 10 euro en zijn nu te verkrijgen via www.cultura-drv.nl.

Opening oplaadpunten scootmobiels
In één vloeiende beweging knipte de heer Stipdonk, bewoner van Veenstaete, het lint door. Met deze actie opende hij symbolisch 20 laad- en
stalpunten, die woningcorporatie Westhoek Wonen onlangs heeft aangebracht in drie seniorengebouwen in Mijdrecht en Wilnis. Gebruikers
van een scootmobiel kunnen hier een eigen plek huren en gebruik maken van een eigen elektrapunt.
Op verzoek van de Huurdersvereniging Bewonersraad, diverse
bewonerscommissies en individuele
huurders heeft Westhoek Wonen 20
laad- en stalpunten voor scootmobiels aangebracht in drie seniorencomplexen. Zo beschikt het seniorgebouw Veenstaete in Mijdrecht nu
over 14 laad- en zes stalpunten en
zijn er scootmobielpunten gerealiseerd in twee complexen aan de
Burgemeester Padmosweg in Wilnis
en de Helmstraat in Mijdrecht.
Bovendien voerde Westhoek Wonen
binnenwerkzaamheden uit in Veenstaete. De afronding van alle werkzaamheden was reden voor een klein
feestje in het gebouw Veenstaete.
Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen: “Veenstaete ziet er
van binnen weer fris uit. Nieuw
tapijt en een verfje laten de binnenruimtes er weer als nieuw uitzien.
Wat betreft de scootmobiels kregen
we te horen van bewoners dat er

De heer Stipdonk, bewoner van Veenstaete knipt het lint door.

of bel 0297-230280.

Tom Burgers, directeur-bestuurder van Westhoek, snijdt de taart aan.

Tijdens deze swingende dag brengt
de ‘Als je op vakantieband’ u alvast
in vakantiesfeer. Deze band toert
een maand lang in een knalgeel Oad

Vrijdag 4 maart organiseert de
Buurtvereniging Amstelhoek voor
de tweede keer dit seizoen haar
viertallentoernooi. Het opgeven
geschiedt per vier kaarters, maar
het spelen gaat individueel. Kunt u
geen team vullen, dan is individueel
opgeven mogelijk; de organisatie
zorgt dan voor de completering van
het team. Naast de teamprijs speelt
iedere deelnemer in de hoop ook
individueel in de prijzen te vallen.
Voor de beste kaarters zijn er mooie
prijzen te winnen. Er worden drie
rondes gespeeld, met in de pauze
verkoop van loten voor de loterij.
Deelnamekosten bedragen 10 euro
per team. Om de organisatie soepel
te kunnen laten verlopen en omdat
de zaal op ’n bepaald moment echt
vol zit, dient u zich vooraf aan te
melden bij mevrouw Felix (tel:
0297- 568802). Dit geldt natuurlijk ook indien u zich als éénling
aanmeldt.
De vorige kaartavond (4 februari
jl.) was, met een opkomst van 88
personen, zeer gezellig. Graag tot
ziens in verenigingsgebouw ‘Ons
Streven’ Engellaan 3a, Amstelhoek.

Op vrijdag 4 maart 2011 is er
voor iedereen prijsklaverjassen om
fraaie prijzen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 uur starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. We spelen
vier maal zestien giffies, de punten
worden bij elkaar opgeteld en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.
Op de volgende vrijdagen tot de
vakantie is er ook prijsklaverjassen: 4 en 18 maart, 1, 15 en 29
april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
en 8 juli.

Wilnis

www.stichtingdebaat.nl

feestje op donderdag 10 maart a.s.,
vanaf 11 uur. Komt u ook?

Vierbaltoernooi
Klaverjassen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Reisbureau Globe Mijdrecht viert feest, gaat u een jaar lang gratis op vakantie?
Volop gezelligheid, een muzikaal
bandje voor de deur, de kans om een
jaar lang gratis vakantie te winnen
en een spectaculaire autovakantieaanbieding. Reisbureau Globe in de
Dorpsstraat 69 te Mijdrecht viert
samen met Oad Reizen een klein

Amstelhoek

Vinkeveen

vraag was naar een uitbreiding van
stallingsplaatsen en oplaadpunten. In
overleg en in samenspraak met hen
zijn toen deze plekken gerealiseerd.
Wij hopen hiermee het woonplezier
van bewoners te kunnen vergroten.”
“Mieke Telder, directeur van Stichting de Baat, was ook aanwezig:
Mobiliteit is van belang voor de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid
van bewoners. Deze initiatieven
passen goed in onze visie op het
welzijn van de inwoners van de
gemeente De Ronde Venen. Wij zijn
dan ook warm voorstander van deze
activiteiten.” Overigens organiseert
Stichting de Baat twee keer per jaar
scootmobieltrainingen en ’s zomers
ritten speciaal voor scootmobiels. De
eerstvolgende scootmobieltraining is
op 4 april.
Kijk voor meer informatie op

Kort Nieuws

Volkswagenbusje kriskras door Nederland en brengt een bezoek aan het
reisbureau bij u in de buurt om ter
plekke een onvergetelijke en gezellig
autovakantiefeestje te vieren.
Deze actie van Globe Reisburo en

Oad Reizen wordt ondersteund door
Radio 538, die elke ochtend een speciale dagaanbieding bekend maakt.
Bovendien maakt u kans op een jaar
lang gratis vakantie door uw meest
originele vakantiefoto in te sturen.

Bingo voor het
goede doel
De commissie voor Zending en
Werelddiaconaat van de Hervormde Gemeente Wilnis organiseert weer een bingo-ochtend
voor 50+ers. De toegangsprijs
van 7,50 euro komt ten goede
aan het gemeenteproject ‘Umojasamen één’; voor de mensen in
de sloppenwijken van Mathare
Valley in Kenia. U bent welkom
op zaterdagmorgen 26 februari
om 10.00 uur in De Roeping. De
koffie staat klaar om 9.45u. Voor
een lekker drankje in de pauze en
leuke prijzen wordt gezorgd. Bel
voor vragen met Corine Nagel, tel.
06-29441580.
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Politie nieuws
Bejaarde vrouw
slachtoffer van
twee insluipsters
Een bejaarde vrouw is op dinsdag
22 februari het slachtoffer geworden van twee insluipsters.
Rond 15.45 uur bevond een
83-jarige vrouw zich in haar
woning aan de Prinses Marijkelaan. Toen zij van de woonkamer
de keuken in liep, zag zij dat
een onbekende vrouw in haar
keuken stond. Zij was kennelijk
door de niet afgesloten buitendeur binnengekomen. De vrouw
hing een smoesje op over haar
aanwezigheid. Vervolgens zag de
bewoonster een andere vrouw de
trap van de eerste verdieping af
komen lopen. De bejaarde vrouw
werkte de beide vrouwen de woning uit en zag dat zij wegliepen
in de richting van de Schepenstraat. Toen de verdachten weg
waren, ontdekte zij dat er onder
andere geld uit de woning was
gestolen. Het slachtoffer stelde
pas in de avonduren haar zoon
op de hoogte van de insluiping,
waarna hij de politie belde. Agenten hebben het slachtoffer op het
hart gedrukt in dergelijke gevallen altijd direct 1-1-2 te bellen.
Signalementen:

Vrouw, ca. 50 jaar, stevig postuur,
ongeveer 1.70 meter en donker
haar. Zij droeg een donkere lange
jas en een rok en sprak gebrekkig
Nederlands;
Vrouw, 40-50 jaar, slank postuur,
ca. 1.80 meter, lang donker haar en
een opvallend lange spitse neus.
Zij droeg donkere kleding.
Aan getuigen die de verdachte
menen te (her-)kennen of die
hen op dinsdagmiddag op of
in de omgeving van de Prinses
Marijkelaan hebben gezien,
wordt verzocht contact op te
nemen met de politie van district
Rijn & Venen op telefoonnummer
0900-8844.

Met hoge snelheid
bij Vinkeveen over A2
Een automobilist reed op dinsdagmiddag 22 februari beduidend
te hard en raakte zijn rijbewijs
kwijt. Surveillerende agenten in
een onopvallende politieauto op
de A2 zagen dat een automobilist
met hoge snelheid in de richting
van Amsterdam reed. Zij gingen
achter hem aan en klokten hem
ter hoogte van Vinkeveen op 162
km/u, terwijl daar een maximumsnelheid van 100 km/u geldt.
De automobilist, een 50-jarige
man uit Geel (België), kreeg
een proces-verbaal en moest zijn
rijbewijs inleveren.

DE GROENE VENEN

Doe mee aan De Ronde Venen Cup op zaterdag 28 mei
Voor de elfde maal wordt dit unieke bedrijvenvoetbaltoernooi in De Ronde Venen georganiseerd op het terrein van Argon. Er wordt gespeeld op
een half veld met kleine teams van zes spelers en een keeper. Vorig jaar was dit een groot succes, aangezien het nu ook voor kleinere organisaties
mogelijk is een team te leveren. Bovendien is een klein veld van 50 meter goed te doen voor minder ervaren voetballers.

Het moet vooral een sportieve en
feestelijke familiedag worden. We
nodigen de supporters van de teams
van harte uit om mee te komen. Er
zijn volop activiteiten voor kinderen, partners en collega's en 's
avonds na afloop van de prijsuitreiking is er de traditionele BBQ.
Bedrijven en organisaties kunnen
deelnemen voor 1.500 euro per
team. Wie een tweede team op de

been brengt betaalt 1.000 euro.
Het evenement wordt georganiseerd door Rotary Club Mijdrecht
en de opbrengst gaat naar maar
liefst vier goede doelen. Twee uit
De Ronde Venen: de Moederverwendag en Kerstdiner Soos de
Cirkel en daarnaast twee internationale doelen: de stichtingen
Hand in Bolivia en Wees en Kind
in Indonesië. Organisaties waarvan
we zeker weten dat het geld op de

goede plek terecht komt. Bedrijven kunnen zich op verschillende
manieren profileren tijdens en rond
het toernooi. Bovendien hebben hun
medewerkers en supporters een erg
leuke dag.
Kortom, een bijzonder en sportief
evenement waaraan elke organisatie die een voetbalteam van zeven
personen kan samenstellen aan
mee zou moeten doen. Vorig jaar

deden maar liefst 18 teams mee.
Velen keren dit jaar terug, maar we
rekenen ook op nieuwe organisaties
die dit prachtige evenement niet
willen missen.
Neem voor meer informatie contact
op met: Wim van der Laan, tel. 06
- 51205121 of Dorien Halbertsma,
tel.06 - 10957103.
E-mail: wim@hwvanderlaan.nl
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Kort nieuws
Voltooiing
faunapassages N201

DE WEEK IN BEELD

In de periode van half maart tot en
met begin april voert de provincie
Utrecht werkzaamheden uit aan de
N201 tussen Vinkeveen en Loenen
(ter hoogte van hectometerpalen 58,8 en 59,8). Doel van de
werkzaamheden is het afbouwen
van de twee faunapassages die zo’n
drie jaar geleden zijn voorbereid
tijdens het groot onderhoud aan
de weg. Hieronder vindt u meer
informatie over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de
consequenties voor het verkeer.
Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zullen
de al aanwezige gedeelten van de
faunapassages verlengd worden
richting het water dat aan weerszijden van de N201 ligt. Allereerst
aan de zijde van Vinkeveen naar
Loenen; daarna aan de andere
zijde. Tijdens de werkzaamheden
zal onder andere een damwandconstructie worden aangebracht voor
het verleggen van de watertransportleiding en de gasleiding.
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20:00 uur ’s avonds
en 6:00 uur de volgende ochtend.
Overdag en in het weekend vinden
er geen of minimale werkzaamheden plaats. Zodra de exacte data
van de werkzaamheden bekend
zijn, zullen wij dit bekend maken.
Weinig hinder voor het verkeer
Omdat alleen in de avond en nacht
wordt gewerkt, blijft de hinder
voor het verkeer beperkt. Overdag
kan het verkeer gewoon doorgang
vinden. Er is dan wel een snelheidsbeperking ingesteld waarbij de
maximumsnelheid verlaagd wordt
naar 50 km/uur. ‘s Nachts wordt
deze verlaagd naar 30 km/uur. Het
verkeer wordt ‘s nachts met behulp
van tijdelijke verkeerslichten om en
om langs het werk geleid. Dit kan
enige vertraging opleveren voor het
doorgaande verkeer. Het fietspad
zal gedurende de werkzaamheden
open blijven.
Faunapassages
Provinciale wegen vormen vaak
een barrière voor dieren om over
te steken. Hierdoor wordt hun
leefgebied kleiner en hun voortbestaan bedreigd. Met de aanleg
van faunapassages en ecoducten proberen rijk, provincies en
gemeenten de schadelijke invloed
van meer en drukkere wegen tegen
te gaan. De faunapassages en ecoducten zijn bedoeld om dieren een
veilige oversteek te bieden tussen
verschillende natuurgebieden. Ook
de verkeersveiligheid neemt toe
doordat er minder dieren plotseling
de weg oversteken.
Vragen?
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de provincie Utrecht: T (030) 258
38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provinciale wegen Utrecht)
E wegwerkzaamheden@provincieutrecht.nl

Een mooi resultaat voor ijsclub Nooit Gedacht uit Wilnis: op dit moment staan ze
in het tussenklassement op de eerste plaats. Als dat zo blijft dan ontvangt de
vereniging voor de eerste plaats 500 euro voor de clubkas. De C2 en M2 en M3
hebben nog een finale wedstrijd te gaan waar enkele rijders nog heel goed staan
in het klassement, dus een eerste plaats zal wel gaan lukken.

Zaterdag jl. was het een drukte van belang bij
het Veenweidebad in Mijdrecht. Veel kinderen
mochten hun A-diploma in ontvangst nemen.
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!

Huidtherapeute Annieke de Grood uit Vinkeveen verzorgde dinsdagavond 22
februari jl. voor Inloophuis 't Anker een avond over lymfoedeem.
De belangstellende kregen antwoord op al hun vragen en deden enthousiast
mee met de oefeningen die geadviseerd werden om dagelijks te doen.
De thema-avond was ontspannen en erg leerzaam.

Woensdag is het filiaal van Charles Vögele in de
Dorpssraat in Mijdrecht heropend met een volledig
nieuw winkeldesign. De drie eigen labels „Casablanca“,
„Biaggini“ en „Kingfield“ worden in de ‘Shop-in-Shop’stijl gepresenteerd.
De vernieuwde winkel biedt op 560 m2 actuele en
aantrekkelijk geprijsde mode aan voor dames, heren en
kinderen. De eerste 250 klanten ontvingen een goodiebag vol leuke gadgets.
Filiaalleidster Fatima (links op de foto) en haar collega
Adri zijn erg trots op het nieuwe winkelinterieur.
foto rob isaacs

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

Win een feestpakket bij de Wereldwinkel
Dit wordt jouw feestje! Met deze vrolijke en kleurrijke feestartikelen
kun je je feestje nu ook fairtrade versieren. Fair Feest is een nieuwe
productlijn van Fair Trade Original, die te koop is in de Wereldwinkel.
De kaarsjes en het taartplateau komen van Brac Aarong in Bangladesh.
De mensen die daar werken, zijn ware meesters in vrolijk en felgekleurd knip- en plakwerk.
Brac Aarong ziet dat de markt in
Bangladesh zo langzamerhand verzadigd raakt. Daarom bezoekt het
bedrijf steeds vaker internationale
beurzen en is het met e-commerce
begonnen. Nu zijn de nieuwe afnemers nog veelal fairtrade organisaties, maar in de toekomst hoopt
Brac Aarong ook op de reguliere
markt afnemers te vinden.
Fair en feestelijk eten en drinken
Dat kan uiteraard al veel langer!
Voor een lekker fair en feestelijk
etentje kun je prima terecht bij de
Wereldwinkel: vonkelwijn, heerlijke
rode en witte wijn of rosé Mongozo
bier, vruchtensappen, nootjes en
diverse tapenades. Je vindt het er
allemaal.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Het leukste idee voor een
feestje…
Vier je binnenkort je verjaardag?
Of die van je moeder, opa of je
beste vriend? Of heb je gewoon zin
om zomaar een feestje te vieren?
Haal het wedstrijdformulier in de
wereldwinkel Mijdrecht en beschrijf

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

Let’s Talk gaat culinair
Alle vrouwen (14+) die meer willen weten over koken in andere
culturen, zijn maandag 28 februari van harte welkom bij ‘Let’s
Talk’. De nieuwe locatie daarvoor
is de ruimte van Present naast
basisschool de Fontein aan de
Johan van Renessestraat.
De bestuursleden van de stichting Multi Mondo zijn blij dat zij
activiteiten kunnen organiseren in
dit pand in de wijk Proostdijland
Noord. “Veel moeders kennen het
al van de school, of de peuterspeelzaal ernaast en het ligt middenin
de woonwijk,” stelt bestuurslid
Quasima Asafiati.
De komende maanden gaan daar
elke laatste maandag van de
maand ’s avonds de deuren open
voor vrouwen uit allerlei culturen.
Zij kunnen van alles verwachten
op die avonden: een buikdanseres,
informatie over energie en andere
uiteenlopende onderwerpen. Bezoekers kunnen ook zelf onderwerpen
aandragen via de ideeëndoos.
Aanstaande maandag gaan de
vrouwen zich verdiepen in het koken
in andere culturen, zoals de Turkse
keuken. Welke hapjes, snacks zijn
favoriet? Welke ingrediënten heb
je ervoor nodig en waar kun je die
kopen? Gasten zijn welkom vanaf
19.30 uur voor koffie, thee en om
de sfeer te proeven (en meer…) in
de ruimte van Present.
Kijk voor meer informatie op:

www.stichtingmultimondo.nl

hoe jouw leukste feest eruit ziet en
maak kans op een fair feestpakket
ter waarde van 25 euro. De actie
loopt tot 12 maart.
Fairtrade
Met de verkoop van fairtrade
producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld
voor iedereen. Elk product uit het
assortiment is met zorg en volgens
fairtrade criteria geproduceerd en
ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen toegang tot
de Europese markt en daarmee
de kans een beter bestaan op te
bouwen. De 12.500 vrijwilligers in
375 Wereldwinkels maken duidelijk
dat het in de wereld ook anders
kan. Dat armoede wel bestreden
kan worden. Koop je een cadeau
in de wereldwinkel, dan draag je
daaraan bij.
Wereldwinkels vind je in Mijdrecht,
Passage 14 en in Abcoude,
Brugstraat 9.

www.derondevenen.wereldwinkels.nl
en www.wereldwinkel-Abcoude.nl.

Nooit meer ongezien naar huis
Stap jij ook altijd de deur uit zonder fietslicht? Word je ook altijd
precies op dat moment aangehouden dat je licht net is uitgevallen? Of
krijg je gewoon niet genoeg studiefinanciering of zakgeld voor normaal fietslicht? Speciaal voor jou komt de JAC daarom met een oplossing: JAC-fietslampjes. Aan alles is gedacht, er zijn witte voor voorop
de fiets en rode voor achter op de bagagedrager. Ze zijn makkelijk aan
je fiets en sleutelbos te rijgen zodat je nooit meer zonder licht gesnapt
kan worden.
Hoe je in het bezit komt van zo’n
lampje? We komen naar je toe! De
JAC zal ze uitdelen tijdens onze
jaarlijkse presentaties op het Veenlanden College. Daarnaast zullen
wij in de dorpsharten van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude rondlopen om ze uit te delen. Ben je ons
misgelopen? Eens in de maand ver-

gaderen wij op het gemeentehuis in
Mijdrecht. Wil jij in het bezit komen
van een JAC-lampje of gewoon je
mening geven over wat volgens jou
anders moet aan de gemeente. Kijk
op de JAC Facebookpagina voor de
vergaderdata of check de vernieuwde website

www.jac-derondevenen.nl.

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool
de Vinkeveense Plassen de theoretische vaaropleiding "Klein vaarbewijs I". Dit vaarbewijs is verplicht
bij het varen met schepen boven de
15 meter of bij schepen die sneller
kunnen varen dan 20 km per uur.
De cursus wordt gegeven door een
ervaren CWO (Commissie Watersport Opleidingen) erkend docent
en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur.
De eerste avond staat gepland op
16 maart. De deelname bedraagt
€ 150 per persoon en dit is inclusief
koffie en thee tijdens de cursus. De
cursus zal worden gegeven op de
zeilschool op de Herenweg 144 te
Vinkeveen.
In de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante onderwerpen
aangesneden en examens geoefend.
De examens zijn landelijk, deelnemers kunnen zich individueel
inschrijven bij de VAMEX. Het cur-

susboek "Klein vaarbewijs I en II"
wordt uitgegeven door de ANWB
en is verkrijgbaar in de boekhandel
of op kantoor van Zeilschool de
Vinkeveense Plassen.
Nieuw in 2011 is de mogelijkheid
de cursus uit te breiden met een
aantal praktische vaarlessen op de
Vinkeveense Plassen. Er zal worden
gevaren met een van de dieselsloepen die Vinkeveen Haven gedurende
het seizoen in de verhuur heeft.
Meer informatie over de cursus is
te verkrijgen via het kantoor van
Zeilschool de Vinkeveense Plassen
op 0297 – 26 22 00. Inschrijven
kan via

www.zeilschoolvinkeveen.nl.
Meer informatie te verkrijgen bij:
Zeilschool de Vinkeveense Plassen
Herenweg 144
3645 DT Vinkeveen
T 0297 – 26 22 00

4 maart: Oecumenische Wereldgebedsdag
Op de eerste vrijdag van maart gaat
het gebed de wereld rond… ieder
jaar opnieuw. Ongeveer…170 landen doen mee. Dit jaar voorbereid
door vrouwen uit Chili. Een wereldgebeurtenis!
Het thema is “Hoeveel broden heb
je?” Deze viering is door en voor
mensen, die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich verbonden
voelen met gelovigen wereldwijd. Al
sinds 1929 wordt in Nederland deze

internationale dag gevierd. Mannen
en vrouwen werken daar aan mee.
U bent van harte welkom om dit uur
mee te maken! Plaats: De Rank,
Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht,
aanvang: 19.00 uur, m.m.v. Huisorkerst familie Vos. Noteer deze
datum alvast in uw agenda!
Na de bijeenkomst is er gelegenheid
om na te praten en koffie of thee te
drinken.
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Relatie officieel maken bij de notaris heeft voordelen
Door verschillende recente wetswijzigingen wordt het steeds belangrijker dat samenwonende partners hun relatie officieel maken door het aangaan van een notarieel samenlevingscontract. Als partners gaan samenwonen, kunnen ze belastingvoordelen en andere
voorzieningen mislopen als ze geen samenlevingscontract van de notaris hebben. Hoewel
je meestal niet trouwt voor de juridische of fiscale gevolgen die de wet aan een huwelijk
verbindt, is trouwen vanuit erfrechtelijk en belastingtechnisch perspectief vooral ook praktisch. Voor getrouwde mensen regelt de wet namelijk meer dan vóór ongetrouwde
stellen. Bijvoorbeeld indien er kinderen worden geboren, bij scheiding en overlijden. Door
te trouwen wordt dit alles in één klap geregeld. En als de echtgenoten niet alles samen willen delen bij scheiding kunnen ze dit ook bij de notaris regelen. De keuze voor trouwen of
samenwonen moeten de partners zelf maken en hangt af van hun persoonlijke situatie.
Samenwonen
Er zijn maar weinig wettelijke regels voor
ongetrouwde samenwonende partners. De
regels die er zijn, hebben vooral te maken
met de belastingen. Voor verschillende belastingwetten is het belangrijk een notarieel
samenlevingscontract te hebben. Als partners gaan samenwonen doen ze er daarom
verstandig aan een samenlevingscontract bij
de notaris af te sluiten omdat ze dan voor de
erfbelasting in aanmerking komen voor de
grote belastingvrijstelling bij overlijden van
de partner van €603.600,00. Voor het fiscaal
partnerschap in de inkomstenbelasting is het
hebben van een samenlevingscontract ook
van belang.
Er zijn ook andere voordelen aan een
samenlevingscontract bij de notaris. Veel
pensioenmaatschappijen stellen een notarieel
samenlevingscontract verplicht als partners
elkaar voor hun nabestaandenpensioen willen
aanwijzen. Een andere belangrijke reden om
een samenlevingscontract te maken, is het
vastleggen van afspraken die gelden bij uit
elkaar gaan, want als er dan onenigheid is, is
het moeilijk om dan alsnog goede afspraken
te maken. Daarom kan je die afspraken maar
beter alvast maken als de relatie nog goed is.
Zo kunnen de partners vastleggen wie welke
spullen krijgt bij uit elkaar gaan. Omdat
ongetrouwde partners bij overlijden niet
automatisch volgens de wet van elkaar erven,
zijn een samenlevingscontract en testamenten nodig, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen
dat de partner die overblijft in het huis kan
blijven wonen.
Trouwen
Het huwelijk is een instituut waarvoor de wet
allerlei regels bevat. Zo regelt de wet dat

als één van de getrouwde partners overlijdt,
de achterblijvende partner alles krijgt, en
dat als er kinderen zijn, de kinderen op hun
erfdeel moeten wachten tot beide ouders zijn
overleden.
Daarnaast zijn er regels over het vermogen
van de getrouwde partners bij het aangaan
van het huwelijk en scheiden. De wet gaat uit
van de gemeenschap van goederen. Bij het
sluiten van het huwelijk worden alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk van de
echtgenoten. Dit betekent dat deze bezittingen en schulden verdeeld moeten worden
bij echtscheiding. Ieder heeft dan recht op de
helft daarvan. Partners die dat te ver vinden
gaan of dat anders willen regelen, kunnen
vóór de trouwdag huwelijkse voorwaarden bij
de notaris laten maken.
Met huwelijkse voorwaarden maak je samen
met de notaris een maatwerk-regeling, waarbij je in de huwelijksvoorwaarden vastlegt
wat je wilt delen tijdens het huwelijk en bij
scheiding.
Belastingvoordelen, pensioen en alimentatie
zijn zaken die voor getrouwde partners automatisch geregeld zijn.
Samenwonen of trouwen?
Deze vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden.
Het hangt ook sterk van ieders persoonlijke
situatie en wensen af waarvoor men kiest. Wij
adviseren en helpen graag bij het maken van
de keuze door de verschillen tussen huwelijk
en ongetrouwd samenwonen in het kader van
de persoonlijke situatie te plaatsen.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115, 3641 AD Mijdrecht
Tel. 0297-288086
www.fanoyforsthovel.nl

Familieberichten

Meester Frank 50 jaar!
Van harte gefeliciteerd!
Groep 8 Veenzijdeschool

Er zijn ook andere manieren om uw relatie
officieel te maken...
...die meer voordeel bieden...

U maakt uw relatie bij ons
officieel voor
belastingvoordelen,
partnerpensioen,
uw eigen huis & zaak
en scheidings- en
overlijdensregelingen.
Meer informatie vindt u op onze
website.

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl

1103

Uw relatie officieel maken
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West-Afrikaanse djembé slagwerk in De Springbok

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

Vlijmscherpe voorstelling over populisme

‘Ik betrek het publiek en laat ze reageren’
Cabaretier André Manuel (1966) maakt geëngageerd cabaret. Zijn
twaalfde programma ging begin november 2010 in première en heet
Leve de man de SVP! (SVP staat voor Soort van Pim, red.). De
voorstelling gaat over de Volendamse populist Jan Kwakman, de zelfbenoemde Nieuwe Leider van dit land. De teksten zijn vlijmscherp en
actueel in het huidige politieke landschap.
André Manuel: “Het gaat vooral over het populisme dat op dit moment
een groot gedeelte van Nederland in zijn greep heeft. De man die ik
speel is de overtreffende trap van de populist die we op dit moment
hebben. Het is een soort van aan de kaak stellen van de actualiteit. Jan
Kwakman is een man die, met de regelmaat van de klok, uit de bocht
giert. Hij is een gruwelijk personage waar je om lacht, maar soms ook
een beetje bang van wordt.”
De voorstelling is interactief. Doe je dat met opzet, om te kijken of
mensen in de val van zo’n populist trappen?
“Ja, het is belangrijk om het publiek mede verantwoordelijk te maken
voor de voorstelling. Als ik dit personage heel eendimensionaal ga
spelen dan is hij, op een gegeven moment, alleen maar een man die de
hele avond schreeuwt. Dan wordt het meer een plat karakter. Ik betrek
het publiek bij de voorstelling en laat ze reageren. Ik improviseer veel
op de actualiteit. Voor mij is het belangrijk dat er wat gebeurt in de
zaal, anders kun je net zo goed een DVD op zetten. Ik speel het tegenovergestelde van wat ik zelf politiek vind, maar dat is ook weer de gein
voor mijzelf. Ik kan mijn fantasie onbeperkt gebruiken.”
Er zit een duidelijke verwijzing in naar Geert Wilders. Je zegt: ‘Geen
achterlijke geblondeerde Indo uit Limburg.’
“Jan Kwakman is de overtreffende trap van Wilders. In de voorstelling
trek ik de luchtballonnen van de PVV ook in het absurde. Kwakman
vindt bijvoorbeeld het sombere wereldbeeld een linkse hobby.”

Viribus Unitis in
concert met brassband uit Breukelen
Op zaterdag 5 maart a.s. zal het
fanfare orkest van muziekvereniging Viribus Unitis een concert verzorgen met Brassband Breukelen.
Dit is niet zomaar een brassband.
Afgelopen december won deze
brassband de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Dit deden
zij ook al in 1998 en in 2005. De
brassband staat bekend haar gevarieerde concerten en neemt regelmatig deel aan concert concoursen en
festivals. Eerder trad de band ook al
op met bekende artiesten zoals Cor
Bakker en Margriet Eshuijs. Brassband Breukelen staat onder leiding
van dirigent Erik Janssen.
Viribus Unitis timmert de laatste
paar jaar ook goed aan de muzikale
weg. Zij werden in 2008 kampioen
in de 2e divisie van het Nederlands Fanfare Kampioenschap en
promoveerde in 2009 naar de 1e
(en tevens hoogste) divisie. Afgelopen oktober verraste het orkest
menigeen met een spetterend en
spectaculair musical concert.
Het fanfare orkest onder leiding
van Ruud Pletting zal dit bijzondere
concert openen.
Het concert beloofd een feest te
worden voor de muzikale liefhebber.
U kunt dit concert gratis bijwonen
in cultureel centrum de Willisstee
in Wilnis. Aanvang van het concert
is op zaterdagavond 5 maart om
20:00u. De zaal is open vanaf
19:30u. Meer informatie:

Was het belangrijk voor je om deze voorstelling nu te maken?
“Ik vind dat ieder zichzelf respecterende politiek theatermaker op dit
moment iets moet doen met de huidige politieke situatie in het land.”

www.viribusunitis.nl

Leve de man van de SVP! is op 11 maart te zien in Schouwburg
Amstelveen

Familieconcert Peter
en de Wolf in Abcoude

www.schouwburgamstelveen.nl
www.maneman.nl of www.jankwakman.nl

Zondag 6 maart:

Vaste dirigent en organist van de
HH. Cosmas en Damianuskerk te
Abcoude, Stephan van de Wijgert,
verzorgt op zondag 6 maart samen
met Aldwin Kroeze de vertolking
van Peter en de Wolf van componist
Sergej Prokofieff. Stephan van de
Wijgert verzorgt de orkestpartijen
op het orgel en Aldwin Kroeze
draagt het verhaal voor. Iedereen
is van harte welkom. Het concert
begint om 15.00 uur. De kerk is
open vanaf 14.30 uur en na afloop
wordt koffie en limonade geserveerd. Het concert duurt een klein
uur. De toegang is gratis; wel wordt
een deurcollecte gehouden voor
de uitvoerenden. Komt allen! Een
echte aanrader voor zowel volwassenen als kinderen!

Djembé is een West-Afrikaanse trom.
Dit met geitenvel bespannen instrument wordt met de hand bespeeld.
Djembémuziek is vrolijk, geeft je
energie en versterkt jouw eigen ritmegevoel. Docent Badi wil iedereen
kennis laten maken met deze rijke
traditie en organiseert een aantal
workshops. Op zaterdag 5 maart van
10 tot 11 uur een workshop ouder en
kind (vanaf 7 jaar) in één groep. Op
dezelfde datum een workshop voor
volwassenen van 11 tot 12 uur. Een
andere workshop voor volwassenen
start op dinsdag 1 maart van 19:30

uur tot 20:30 uur. Kosten workshop: kinderen € 7 inclusief gebruik
djembé, volwassenen € 8.
Voor wie de smaak te pakken heeftm
start er voor kinderen en hun ouders
op zaterdag 12 maart van 10 tot 11
uur een cursus van 7 lessen. Deze
kost voor kinderen €45, voor volwassenen €55. Ook voor volwassenen
apart zal er een cursus op dinsdagavond en op zaterdagochtend starten.
Voor meer informatie en opgave:
djembetata@live.nl. Telefoonnummer: 06 168 90 682 reserveren is
noodzakelijk.

Johannes Passion in Dorpskerk Abcoude
De Amsterdamse
Cantorij voert op
vrijdag 1 april de
Johannes Passion
van J. S. Bach uit
in de Dorpskerk
van Abcoude
m.m.v. het Barokorkest van de
Amsterdamse
Cantorij. Hoewel
Bach de Johannes
eerder componeerde dan de
Mattheus, is hij er
z'n hele leven aan
blijven werken,
waardoor er meerdere versies bestaan. De Cantorij
voert de versie
uit met het magistrale openingskoor "Herr, unser
Herrscher". De
Johannes Passie is
niet een "tweede Mattheus passie",
maar heeft een eigen herkenbaar
karakter. Het is een echte "koorpassie": het koor is niet alleen reflectief
aanwezig, maar mengt zich actief
in het verhaal. De koren zijn vaak
fel en virtuoos. Is Jezus in de Matthäus een lijdzaam slachtoffer, in de
Johannes is hij strijdbaar.
De Amsterdamse Cantorij zal de
Johannes uitvoeren met prachtige solisten: Harry van Berne als evangelist,
Jelle Draijer als Christus, en Merel
Kriegsman (sopraan), Jean Sébastien
Beauvais (counter tenor), Falco van
Loon (tenor) en Kees Jan de Koning
(bas) zingen de aria's. Het barokor-

kest van de Amsterdamse Cantorij zal
de begeleiding verzorgen.
Het concert in Abcoude komt tot
stand in samenwerking met de Kulturele Stichting Abcoude Baambrugge.
Kaarten kunt u reserveren via de
website: www.amsterdamsecantorij.nl,
of met een e-mail naar: reserveringen@amsterdamsecantorij.nl.
Telefoon: 020-6641690. Bij reservering en vooruitbetaling voor 26 maart
krijgt u de kaarten thuisgestuurd
en ontvangt u € 3 euro vroegboekkorting op de volle prijs van € 22,50.
Aanvang 20.15 uur. Kerk open: 19.30
uur. Er is in de kerk een programmaboekje met alle teksten beschikbaar.

DE GROENE VENEN 		

11

Expositie ‘zwart- en roodbont’
In de maanden maart en april exposeert Nico
van Oosten met zijn serie ‘zwart- en roodbont’
in het gemeentehuis.
Nico (1957) woont met zijn vrouw Meikie
van Suchtelen, die eveneens schildert, in De
Hoef. Het werk van Nico kenmerkt zich door
het gebruik van krachtige, sprekende kleuren.
In de expositie staan, zoals de naam al doet
vermoeden, koeien centraal. Het zijn intieme

Daan Joustra (8) slaat eerste paal

portretten van verschillende koeienrassen in
voor hen kenmerkende en dus herkenbare
houdingen. Ze staan in een vaag landschap,
dat geïnspireerd is op het landschap van de
Zuid Hollandse en Utrechtse polders. De werken zijn geschilderd met acrylverf op papier
met behulp van verfroller, paletmes, verftube
en kwast.
Sinds 1991 volgt Nico lessen van professioneel opgeleide kunstenaars bij Atelier
de Kromme Mijdrecht, een vereniging van
(amateur) kunstenaars. Inmiddels geeft hij al
meerdere jaren les aan nieuwe leden van de
vereniging in portret- en landschapschilderen
met olieverf en acryl, geeft hij ook les aan
meer gevorderde leden en organiseert hij
zelfstandig workshops met zijn eigen schip,
De Waterlelie.
Wilt u na het zien van de expositie in het
gemeentehuis meer zien van het werk van
Nico? Kijk dan op www.nicovanoosten.exto.nl.

V.l.n.r. Daan Joustra (naast de eerste paal), Roland Joustra, Paul Reurings en Joop Reurings.
foto patrick hesse

Aan de Genieweg in Mijdrecht is de eerste
paal geslagen voor de bouw van acht hoogwaardige showroom-/kantoorunits. Het pand
wordt ontwikkeld door Reurings Onroerend
Goed B.V. en het projectmanagement is in
handen van Menhir Vastgoed uit Wilnis. “Het
pand krijgt een stoere en moderne uitstraling,
met veel glad en betonkaders rond de entree.
Er wordt gewerkt met duurzame materialen
en ook zijn zonnecollectoren voorzien. Op dit
moment is reeds 60% verkocht/verhuurd; dus

Loes Hendriks, Lijstenmakerij de Angstel

“Ieder seizoen nieuwe lijsten”
Aan de boorden van de Angstel nabij het dorpje Baambrugge vindt u Lijstenmakerij
de Angstel. Al ruim twintig jaar runnen Loes en Wim Hendriks de Lijstenmakerij die er
steeds weer in slaagt nieuwe schilderijen en diensten aan te trekken, die de muren van
uw huis op kunnen sieren. Naast lijstwerk heeft de Lijstenmakerij ook een grote collectie
wanddecoraties in huis. Loes vertelt er graag over.
door paul bosman

“Dat we lijsten leveren in tal van soorten en
maten, stijlen en uitvoeringen, is een ieder
inmiddels wel bekend. Reeds jarenlang adviseren wij onze klanten als het gaat om het
inlijsten van eigen prenten, borduurwerken,
schilderijen, aquarellen en familiefoto’s. Ons
werk mag je als ambachtelijk kenmerken
en wordt met grote zorg uitgevoerd. Geheel
in deze lijn snijden wij zuurvrije passepartouts in maar liefst 100 verschillende
kleuren en vormen van rechthoekig tot rond
of ovaal. In ons atelier kunt u op uw gemak
een keuze maken uit lijstwerk uitgevoerd in
hoogwaardige houtsoorten, donker of licht,
strak of klassiek in de gewone prijsklasse of
iets duurder. Vanzelfsprekend kunt u ook een
keuze maken uit aluminium in vele kleuren
uitgevoerd.”

taferelen, paarden, etc. Ook wie gewoon op
zoek is naar een aardige afbeelding voor hal,
keuken of woonkamer, kan zich hier eens
laten verrassen. Wellicht u iets van uw gading
vindt.

Wie op bezoek gaat, raden we aan de collectie Engelse, hand ingekleurde gravures te
bewonderen. Onder andere die van jacht-

Foto boven: Nieuw in de collectie zijn lijsten uitgevoerd in roesteffecten, aluminium in combinatie met hout en hout/marmer combinaties.

“U bent vrijblijvend welkom in onze zaak
voor een antwoord op uw vragen of gewoon
eens vrijblijvend kennis met ons te maken,”
aldus Loes Hendriks.
U vindt Lijstenmakerij de Angstel op de
Rijksstraatweg 111 in Baambrugge, (tussen
Loenersloot en Baambrugge). Geopend van
dinsdag tot vrijdag vanaf 10.00 tot 18.00
uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Google ook eens op Lijstenmakerij de Angstel
of op www.lijstenmaker.net.

er is veel belangstelling voor de units,” aldus
Roland Joustra van Menhir Vastgoed, wiens
8-jarige zoon Daan de eerste paal mocht
slaan van het complex, dat medio juli van dit
jaar wordt opgeleverd.
Bij het pand is veel parkeerruimte gepland en
de units zijn geschikt voor vele gebruiksdoeleinden. De units kosten 275.000 euro v.o.n.
(ex BTW), maar zijn ook te huur vanaf 80
euro m2 (ex BTW). Kijk voor meer informatie op: www.menhir-vastgoed.nl.

GRANDOP
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KOOI 5

Compleet als getoond.

TANUM
Compleet als getoond

6.995,-

T.E.A.B.

PICO
Compleet als getoond

6.495,-

C

PRUIMING
DE GROENE VENEN 		

ns voor we gaan verbouwen!

KOOI 14
Compleet als getoond

T.E.A.B.

KOOI 23
Compleet als getoond

T.E.A.B.

OP DE OVERIGE
COLLECTIE KUNT U
GENIETEN VAN GRANIET
ZONDER MEERPRIJS.
KOOI 27

Compleet als getoond

T.E.A.B.

EEN GRANIETEN
WERKBLAD TEGEN DE
PRIJS VAN KUNSTSTOF

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38 g, T: 0297-250494,
Openingstijden: ma t/m do: 10.00 - 17.30,
vr: 10.00 - 21.00, za: 10.00 - 17.00,
zo: 10.00 - 17.00

ALLE SHOWROOMKEUKENS:
WWW.GRANDO.NL

Vraag naar de voorwaarden
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Amateurweerman Ronald Boekensteijn:

“Ik kijk nooit naar het weerbericht op TV”

Weekend
weerbericht

Nederlanders hebben het graag over het weer, maar wat weten we er nu eigenlijk echt vanaf? Ronald Boekensteijn uit Ter Aar kan elke dag vertellen wat de weergoden ons zullen brengen. Niet door naar de weerberichten op tv of op het internet te kijken, maar door op basis van eigen
gegevens zelf een weerbericht te maken. Sinds een maand vertelt hij elke week in De Groene Venen wat voor weer we het komende weekend
kunnen verwachten. Ronald's Weekend Weerbericht vindt u deze week rechts op deze pagina.

www.weerstationteraar.nl

door valérie sambrink sanderink foto patrick hesse

De grote witte kast in zijn tuin en
de antennes op het dak van zijn
huis laten zien waar Ronald het
grootste gedeelte van zijn vrije
tijd aan besteedt. Ronald: ”Elke
ochtend log ik voordat ik naar mijn
werk ga, even in op mijn eigen site
www.weerstationteraar.nl. Dan zet ik
het weerbericht van die dag erop.
Als ik na het werk weer thuis kom,
ga ik weer verder met mijn hobby.
Elke avond zit ik zo’n drie uur
achter de computer. Daarop staan
allerlei programma’s waarvan de
meeste zijn aangesloten op mijn
eigen weerapparatuur. Hiermee
kan ik mijn voorspellingen doen en
weerkaartjes voor op mijn site maken. Ik heb altijd al een interesse
in het weer gehad. Als kind lette ik
al goed op de dieren op het land en
natuurverschijnselen. Zo wist ik wat
voor weer het werd. In 2007 heb
ik een groot weerstation gekocht
en heb ik besloten een website over
het weer te maken. Zo ontstond
Weerstation Ter Aar. Sindsdien ben
ik telkens aan mijn website gaan
sleutelen en dit is alweer de derde
lay-out. Naast weerberichten zet ik
ook leuke links, mopjes, natuurfoto’s
en verkeersinformatie op de site.”
Lachend: “En met de feestdagen
staat er een leuk plaatje op voor
de mannen. Inmiddels ben ik de
70.000 unieke bezoekers al gepasseerd en elke zes dagen komen
daar 1.000 bezoekers bij. Naast de
bezoekers maken ook het Meteo

Consult en het KNMI gebruik van
mijn gegevens. Ik ben aangesloten
bij Het Weeractueel en die werkt
samen met Meteo Consult. Zo krijgt
Meteo Consult elke minuut mijn
gegevens en het KNMI elke vijf
minuten. Dat gebeurt allemaal automatisch. Samen met de gegevens
van andere weeramateurs uit deze
regio kunnen zij hiermee het lokale
weer in de gaten houden.”
Altijd een bericht
Ronald is zo gedreven dat de
bezoekers van zijn site elke dag een
nieuw weerbericht kunnen verwachten. Ronald: “In het weekend
ben ik vaak ook actief en zelfs als
ik op vakantie ben, gaat de laptop mee. Meestal ga ik naar een
camping in Nederland en daar heb
ik ook de nodige apparatuur staan.
Daarnaast neem ik altijd een tas
met onder andere een thermometer,
een windmeter en een losse bliksemmeter mee. Nee, ik zit niet snel
zonder! Zo hoef ik mijn bezoekers
bijna nooit teleur te stellen. Alleen
als ik in het buitenland ben, is het
internet vaak erg duur. Dan verander ik niet zoveel aan mijn site. Wel
laat ik de computer thuis aanstaan.
Zo kan de site gewoon blijven
draaien en hoeven de mensen alleen
dat wat ik handmatig erop zet te
missen. Automatisch gegenereerde
weerkaarten blijven zichzelf dan
actualiseren. Het is een dure hobby,
maar het verdient zichzelf weer

Koper dak flat gestolen: politie zoekt getuige(n)
De bliksemafleiders op het dak van de flat aan de Nobel zijn gestolen.
Het betreft ruim 150 meter koperstaal. Het bestuur van de vereniging
huiseigenaren heeft hiervan aangifte gedaan.
De diefstal is gepleegd tussen maandag 14 en maandag 21 februari.
Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de dieven, die er een behoorlijke
klus aan moeten hebben gehad. Mogelijk zijn die activiteiten opgevallen, bijvoorbeeld bij mensen, die nabij de Nobelflat hun hond uitlieten.
Zij, maar ook ieder ander, die informatie heeft over deze koperdiefstal,
wordt gevraagd kontakt op te nemen met de politiebureau Mijdrecht
via het telefoonnummer 0900-8844.

Licht wisselvallig...
Het weekend ziet er licht wisselvallig
uit met temperaturen die plaatselijk tot
aan de 10 graden kunnen gaan komen.
Dat heeft te maken met een verschuiving van het hogedrukgebied boven
Rusland.

Ronald Boekensteijn: “Ik hoef niet zo nodig het land door te crossen om vanuit
verschillende plaatsen het weer te voorspellen. Ik zou het wel leuk vinden om
vanuit één vast station verslag te doen.”
terug. Niet in geld en tijd, maar wel
in waardering. Als mijn vrouw naar
de winkels gaat, vragen de mensen
in het dorp vaak wat voor weer het
wordt en ook op mijn werk volgen ze
me op de voet. Daar doe ik het voor.”
In de media
De berichten op zijn site zijn
niet de enige weerberichten die
Ronald schrijft. Elke week maakt
hij een flink aantal berichten voor
de lokale media. Zo schrijft hij
voor de regio Aalsmeer, Kaag en
Braassem, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Rijnwoude, Alphen a/d Rijn
en sinds enkele weken dus ook
voor De Ronde Venen één of twee
weerberichten per week. Ronald:
“Sommige kranten willen alleen
een weekendbericht. Andere willen
een weekbericht en een weekendbericht. Soms moet ik daarvoor
vrij vroeg een stukje aanleveren en
dan is het voorspellen van het weer
een leuke uitdaging. Hoe verder je
vooruit moet kijken, hoe lastiger
het wordt. Sinds enkele weken ben
ik ook op de radio te horen. Op elke
dinsdag, woensdag en donderdag
doe ik rond 18.50 uur op RTV Hol-

landsmidden verslag van het weer.
Zelf kijk ik nooit naar het weerbericht op tv. Ik weet al wat er komt.
Soms rijden er mensen met mij
mee en hoor ik door de autoradio
het weerbericht toevallig voorbijkomen. Dan grap ik: ‘Kijk, die heeft
weer naar mijn weerbericht op de
site gekeken.’ Een carrière als die
van tv-weerman Piet Paulusma
ziet Ronald niet zitten. Ronald: “Ik
hoef niet zo nodig het land door
te crossen om vanuit verschillende
plaatsen het weer te voorspellen. Ik
zou het wel leuk vinden om vanuit
één vast station verslag te doen.
Dan hoop ik dat ik het vaak aan het
goede eind heb. Door hoge en lage
drukgebieden kan het weerbeeld
namelijk helemaal veranderen. Ik
heb wel eens gehad dat ik een heel
weekend regen had voorspeld en er
uiteindelijk geen druppel gevallen was. Daar had ik even flink de
pest over in, maar daarna pak ik de
draad gewoon weer op. Zo’n 90%
van mijn voorspellingen komt uit en
dat is een percentage waar ik best
trots op ben. Weerstation Ter Aar
blijft dus voorlopig nog in de lucht
met én zonder regen.”

Zaterdag is het in de ochtend nog
zwaar bewolkt en hebben we nog een
paar buien, in de middag krijgen we
opklaringen die van uit het noordwesten komen binnenwaaien. De
temperatuur zal overdag zo rond de
9 graden zijn en in de nacht ligt de
temperatuur rond de 4 graden.
De wind komt eerst uit zuidwestelijke
richting en later uit noordwestelijke
richting en zal matig tot krachtig zijn.
Zondag is het bewolkt met een paar
gaten in de wolken, waar een zonnestraal door heen kan komen. Jammer
genoeg komen er ook een paar buitjes
voorbij, de temperatuur ligt overdag zo
rond de 8 graden en in de nacht ligt de
temperatuur rond de 3 graden. De wind
zal matig zijn en zal uit de noordwestelijke hoek komen.
Maandag is er nog vrij veel bewolking
en houden we kans op een buitje, de
temperatuur zal overdag zo rond de 7
graden zijn en in de nacht lig de temperatuur rond de 2 graden.
De dagen daarna komen we in een
noordelijke stroming en zijn er goede
verschillen in de dag en nacht temperaturen te zien.
Dat komt door dat er een hogedrukgebied zich bij de Britse Eilanden en de
Noordzee gaat opbouwen, dat betekent
voor ons dat de temperatuur overdag
zo rond de 5 /7 graden zal zijn en dat
bij opklaringen in de nacht het licht
gaat vriezen. Het blijft wel rustig weer,
alleen kunnen er wat buitjes overkomen
met de noordelijke stroming.

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
Groep Xtra

Een breed pakket
van diensten
Het accountantskantoor Accountant Xtra vormde de basis tot de vorming van een unieke concentratie van diensten aan het bedrijfsleven.
Vanaf 1 januari van dit jaar opereren de vier disciplines Accountant
Xtra, Fiscaal Xtra, Loon Xtra en Organisatie Xtra onder de gezamenlijke naam Groep Xtra. Fiscalist Hans-Peter Borgers legt uit welke voordelen zo’n samenwerkingsverband van vier gespecialiseerde en elkaar
aanvullende activiteiten bieden.
door piet van buul foto patrick hesse

“Met deze vier adviesdiensten in
één huis verkeren we in een unieke
positie,” stelt Hans-Peter Borgers.
“We bestrijken daarmee het volledige financiële, administratieve,
fiscale en organisatorische spectrum
waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Doordat we op elk van
de vier disciplines specialisten in
huis hebben, zijn de lijnen kort. Het

grote voordeel voor onze cliënten
is natuurlijk dat ze niet voor elk
probleem naar een andere adviseur
op zoek moeten.”
De accountantsorganisatie bestaat
al bijna vier decennia. Hans-Peter:
“Het is van oudsher een Rondeveens kantoor en we opereren nog
steeds voornamelijk in deze regio.
Onze klantenkring is heel divers.

Pauline Slot bij Venen Literair
Venen Literair heeft de schrijfster Pauline Slot bereid gevonden om
vrijdag 11 maart te komen vertellen over haar boeken en schrijverschap. Kaarten zijn vanaf vandaag uitsluitend verkrijgbaar in de
voorverkoop bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop
in Vinkeveen. De kosten zijn € 7,50.
Pauline Slot heeft een aantal
bijzondere romans op haar naam
staan, deels fictie en deel non
fictie. Geïnspireerd door een reis
door Australië, Nieuw Zeeland
en Canada raakte ze geïntrigeerd
door de sporen die reizigers
achterlaten in het landschap
waardoor zij trekken. Uiteindelijk resulteerde dit in de in 1999
verschenen roman ‘Zuiderkruis’.
Deze roman gaat over een vrouw
die de nagelaten sporen van haar
overleden vriendin volgt om te
achterhalen wat er met haar is
gebeurd.
Na ‘Blauwbaard’, een eigentijds
sprookje over familieverhoudingen
in 2000 verscheen ‘Tegenpool’
in 2001, een roman over een
vrouw die met Kerst haar familie
ontvlucht en op reis gaat.

Na de psychologische roman ‘De
inwendige’( 2007) verscheen vorig jaar ‘En het vergeten zo lang’
een boek gebaseerd op het ware
verhaal van Marietje Hagenaar,
die als Maria Reyes een korte tijd
getrouwd was geweest met de
Chileense dichter Pablo Neruda.
Pauline Slot vindt het als lezer en
als schrijver van romans belangrijk dat een boek een hechte
compositie heeft en dat er correcte beelden bij de lezer worden
opgeroepen.
Aanvang 20.00 uur in De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Wie meer wil weten over Venen
Literair kan bellen met Anneke
van Gessel, tel. 0297-261382 of
met Erwin Horwitz, tel. 0297263195.

Hans-Peter Borgers: “We bestrijken het volledige financiële, administratieve, fiscale en organisatorische spectrum waar
bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Het grote voordeel daarvan voor onze cliënten is natuurlijk, dat ze niet voor elk
probleem naar een andere adviseur op zoek moeten.”
We werken vooral in het segment
van het Midden- en Klein Bedrijf
(MKB). Daarbinnen kom je vrijwel
alle sectoren tegen, van aannemers
tot kapsalons, van agrariërs tot
autobedrijven. We adviseren allerlei
soorten ondernemers; van starters
en zzp-ers tot middelgrote ondernemingen. We kennen de sectoren en
we kennen ook de regio heel goed.
De keuze van een bedrijf voor een
bepaalde accountant is vooral een
kwestie van vertrouwen. Je bouwt
in de loop van de tijd als accountant
een vertrouwensrelatie met een
klant op. Natuurlijk heb je een onafhankelijke positie en die moet je
ook waarborgen. Het werk van de
accountant is tenslotte aan strenge
regels gebonden.”
Stap naar fiscaal advies
De verantwoordelijkheid van de
accountant is onder andere het
samenstellen van de jaarrekeningen. Van daaruit is de stap naar
de advisering op fiscaal gebied
niet onlogisch. “Daar zijn we zijn
dan ook in 2007 mee begonnen,”
zegt Hans-Peter, die zelf een van
de twee fiscalisten is. “Ik houd me
vooral met de adviespraktijk bezig.
Mijn collega richt zich voornamelijk
op het verzorgen van de belastingaangiftes van onze cliënten. In
mijn adviespraktijk ben ik vooral
gericht op probleemherkenning om

vervolgens sturing te geven aan het
proces. De belastingwetgeving is
voor heel veel mensen erg ingewikkeld. Dat komt ook doordat er elk
jaar wel weer het een en ander
verandert. Dat maakt het voor
ons als fiscalisten natuurlijk wel
boeiend en dynamisch. Je houdt
ook voortdurend je vakliteratuur bij
en volgt wat er aan jurisprudentie
ontstaat. Je mag van de doorsnee
ondernemer niet verwachten dat
die dat ook allemaal weet. Het is
dus ook onze taak om hem hierover
te informeren en adviezen te geven.
Een mooi voorbeeld is het feit dat
de overheid vorig jaar besloot om
de BTW voor thuisverbouwingen
te verlagen naar 6%. Ondanks
het feit dat onze klanten ook veel
informatie kunnen achterhalen via
internet en dergelijke, wordt het op
prijs gesteld als wij hen over zo’n
wijziging te informeren. We schrijven in zo’n geval dan de aannemers
uit ons klantenbestand aan om hen
van die wijzigingen op de hoogte te
stellen.”
Veranderende wereld
De wereld van een ondernemer is
constant in beweging. Daarbij ziet
hij zich geregeld voor vraagstukken
geplaatst, al dan niet van financiële
aard. “We hebben bijvoorbeeld te
maken met herstructurering van
familiebedrijven in verband met be-

drijfsopvolging,” merkt Hans-Peter
op. En ook voor een goed lopend
bedrijf is het goed om de vinger aan
de pols te houden, om te zien of de
organisatie nog adequaat functioneert en of het niet ergens beter
en efficiënter kan. Dan is het vaak
goed wanneer er iemand van buiten
komt, die er met een frisse blik
tegenaan kijkt. Om bedrijven daarin
ondersteuning te bieden, hebben we
sinds kort organisatieadviesbureau
Organisatie Xtra. Tot slot verzorgt
Loon Xtra brede advisering op het
gebied van human resources; van
salarisadministratie tot arbeidsvoorwaardenbeleid. Groep Xtra
heeft op een slimme manier een
aantal adviesbureaus aan elkaar
gekoppeld, waardoor het mogelijk
is MKB bedrijven op het vlak van
financiën, belastingen, loonadministratie en bedrijfsorganisatie een
totaal pakket te bieden. De vier
disciplines sluiten nauw op elkaar
aan, waardoor de werkwijze voor
de klant inzichtelijk en helder is.
Groep Xtra is gevestigd aan de Rendementsweg 7a en 18 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 28 32 01. e-mail
info@groepxtra.nl.

www.groepxtra.nl

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

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
Untitled-2 1

2011-02-22 22:12:04

16		

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Vijf nieuwe boeken voor de
oudere jeugd:

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

			

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

			

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

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

			

12:00 - 14:00

			

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

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

...Joyce
Gortenmulder
Titel: Vrouw nummer 19		
Auteur: David Ebershoff
'De tekst op de achterkant van
'Vrouw nummer 19' maakte me
erg nieuwsgierig en de collega's
die het boek al hadden gelezen
zijn ook allemaal enthousiast.
Het boek heeft twee verhaallijnen, één in het verleden en één in
het heden. Aan het einde van de
19e eeuw verlaat een vrouw haar
man, de machtige profeet en
leider van de Mormoonse Kerk.
Ze wordt uit de gemeenschap
verstoten en zet zich in om een
einde te maken aan polygamie
in de Verenigde Staten. Daarnaast gaat het over een moord
binnen een polygame familie in
het hedendaagse Utah. Die twee
verhalen hebben natuurlijk met
elkaar te maken.
Het boek is spannend, je wilt
weten hoe het zal gaan met de
vrouw die verstoten wordt, en natuurlijk ook wie de moordenaar
is! Ik vind het ook bijzonder om
te lezen over hoe het er aan toe
gaat in een polygame samenleving.'

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

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

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

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

Een andere favoriet!
DE GROENE VENEN
IS 24 UUR PER DAG
ONLINE OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Full House 1. Bluf		
Loes Hazelaar
Tess is
tweedejaars
student aan
de theateracademie.
Ze gaat een
week op
studiereis
naar Londen. Daarbij
wordt ze
vergezeld door haar medestudent
Ruben. Ze vermaken zich prima
met winkelen, theaterbezoek en de
Britse kroegen. Tess kan bovendien
erg goed overweg met Cliff, de zoon
uit hun gastgezin. Helaas eindigt de
geweldige week schokkend: Tess is
in een nachtclub getuige van een
vechtpartij. Ze wordt door de politie
verhoord. Maar eenmaal terug in
Nederland begint de nachtmerrie
pas echt. Tess wordt bedreigd en
achtervolgd. Wie zijn deze mannen
en waarom hebben ze het op haar
voorzien? Tess duikt onder in het
studentenhuis van Ruben, maar ook
daar heeft ze het gevoel dat ze in de
gaten wordt gehouden. Is het haar
overspannen verbeelding of zijn de
mannen overal?

2

De 13 schatten		
Michelle Harrison
Tanya vindt
in het huis
van haar
oma een
oude foto die
de sleutel tot
een onopgelost mysterie
blijkt te zijn.
Vijftig jaar
geleden is er
een meisje verdwenen - een meisje
waarover Tanya's oma weigert te
praten en waardoor buurjongen

goede wijn te drinken, maakte ik
ook kennis met eigen geperste olijfolie. We deden de olie op een stukje
brood en strooiden er grof zeezout
over. Het was een openbaring! Ik
vond het zo lekker dat ik er in het
begin iets te veel van at, en maar
met zout bleef strooien. Gevolg?
Een nacht met weinig slaap en een
heel erg snel kloppend hart!

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

Boeken Tip 5...

Wie denkt dat je mij alleen maar
blij kunt maken met wijn, koffie en
thee heeft het mis! Er is nog een
ding waar ik als op en top Bourgondiër gek op ben… goede olijfolie!
Mijn interesse in olijfolie begon
toen ik (alweer) 2 jaar geleden op
vakantie was in Italië. Bij de wijnmakersfamilie waar wij regelmatig
over de vloer kwamen om vooral

Intussen heb ik heel wat geproefd
en vooral gelezen, ook hier zit
namelijk weer een heel verhaal achter! Het eerste wat belangrijk is, is
dat je de huis-, tuin- en keukenolie
uit de supermarkt niet kunt gebruiken als dip-olie op een stukje brood.
De olie die je juist gebruikt als dip,
kan je weer niet gebruiken als huis-,
tuin-, bak- en braadolie.
Lesje olijfolie in een notendop: het
verschil tussen de verschillende
soorten olie zit hem in het verbran-

Fabian geobsedeerd is. Zijn opa was
namelijk de laatste persoon die haar
levend heeft gezien, een feit dat hem
zijn hele leven al achtervolgt. Tanya
en Fabian proberen samen achter de
waarheid te komen. Wat is er al die
jaren geleden in dit huis gebeurd?
Maar Tanya zit ook nog met haar
eigen geheim: ze kan elfen zien. Zou
dit haar kunnen helpen bij het ontrafelen van het mysteie? Of herhaalt
de geschiedenis zich?

3

Elixer			
Hilary Duff
Clea Raymond is
een succesvolle jonge
fotograaf en
de dochter
van een
prominente
politicus. Voor
haar werk
zwerft ze de hele wereld over en
komt op de meest exotische plaatsen. Wanneer haar vader plotseling verdwijnt, tijdens een van zijn
humanitaire reizen, ziet Clea op de
foto’s die ze maakt een vreemde
schim. Hoe vaker ze ernaar kijkt,
hoe meer de schim lijkt op een
mysterieuze, knappe man.
Uiteindelijk ontmoet Clea de man
van de foto’s in het echt, en ze
voelt zich direct enorm tot hem
aangetrokken. Samen gaan ze op
zoek naar haar verdwenen vader
en komen ze erachter waarom ze
zich zo verbonden met elkaar voelen. Verscheurd door tegenstrijdige
gevoelens en achtervolgd door een
donker geheim moeten ze samen
het verleden ontraadselen om hun
toekomst veilig te stellen.

4

Ik ben Nummer Vier		
Pittacus Lore
We kwamen
hier met ons
negenen. We
zien eruit
als jullie. We
praten als
jullie. We
leven net als
jullie. Maar
we zijn anders.

dingspunt. De goedkopere olijfolies
van de bekende merken zijn ideaal
voor bakken en braden, omdat het
verbrandingspunt hoger ligt. De
olies kunnen hogere temperaturen
aan zonder te verbanden en bitter
te worden. De duurdere Extra
Vierge olie heeft daarentegen
een lager verbrandingspunt en is
daarom perfect om te gebruiken als
toevoeging aan salades, of zoals wij
doen, op een broodje.
Net als wijn is olijfolie er is vele
verschillende soorten en smaken.
Het wordt de trend om hetzelfde
met een goede olie te doen. Als je
hebt staan zwoegen in de keuken
wil je natuurlijk wel een goed glas
wijn bij de maaltijd schenken, waarom zou je dan ook geen rekening
houden met de olie die gebruikt
wordt? Een zachte olie is heerlijk
bij lichte gerechten, zoals witvis en
een kruidige olie bij bijvoorbeeld

We kunnen dingen doen waar jullie
alleen maar van kunnen dromen.
We hebben krachten die jullie
wildste dromen te boven gaan. We
zijn sterker en sneller dan alles en
iedereen. We zijn de superhelden uit
jullie films en stripverhalen. Maar
we bestaan echt.
Ons plan was om te groeien, om te
trainen en sterker te worden. Om
gezamenlijk te vechten. Maar zij
wisten ons te vinden. Nu zijn we op
de vlucht. We proberen onopgemerkt
door het leven te gaan, op plekken
waar je ons nooit zou zoeken. We
gaan op in de massa. We zijn jullie
buren, vrienden, klasgenoten, zonder
dat jullie het weten.
Maar zij weten het wel…Ze kregen
Nummer Een in Maleisië te pakken.
Nummer Twee in Engeland. En
Nummer Drie in Kenia. Ze werden
alle drie gedood. Ik ben Nummer
Vier. Ik ben de volgende...
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Vango 1.Tussen hemel en
aarde 			
Timothée de Fombelle
Parijs,
1934. In
de menigte voor
de NotreDame
vindt een
wilde achtervolging
plaats.
De jonge
Vango wordt verdacht van moord en
de politie wil hem arresteren. Maar
hij wordt ook bedreigd door duistere
figuren. Zijn het Russische spionnen?
Wat willen zij van Vango? Heeft het
te maken met zijn geheimzinnige
afkomst? Met hulp van de commandant van een zeppelin en van Ethel,
een beeldschone Schotse miljonairsdochter, probeert Vango uit handen
van zijn achtervolgers te blijven. Zijn
vlucht voert hem van de Eolische
Eilanden naar de Bodensee en via
Brazilië naar Schotland. Tegen de
achtergrond van de roerige jaren
dertig beleeft hij een adembenemend avontuur.

een lekkere gevulde pasta.
Het proeven van een olie kunnen we ook met het proeven van
wijn vergelijken, alleen het glas
ontbreekt. Schenk een klein beetje
olie in de palm van je hand, ruik
aan de olie en slurp hem vervolgens
lekker op! En het restje olie wat op
de handen zit? Wrijf het lekker uit,
daar krijg je zachte handjes van!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Hmmm met Hesse: Roekz

Culinaire primeur in Vinkeveen: Roekz to Share!
Ik ben lekker aan het lunchen met Ron en Liza van Roekel, de eigenaren van partycentrum Roekz in Vinkeveen.
We kennen elkaar al ruim tien jaar en al die jaren staan bij deze op en top gastheer en gastvrouw de gasten absoluut op nummer één. Met hun jarenlange ervaring als eigenaren van De Plashoeve en de partyboerderij Landzicht
in Nieuwer Ter Aa besloten Ron en Liza in 2008 iets nieuws op te zetten. Als locatie werd gekozen voor de oude
roemruchte Club 55 aan de Herenweg in Vinkeveen. Menig Rondevener zal zich de geweldige feesten herinneren die daar gegeven zijn. Maar het interieur was zwaar gedateerd. Ron en Liza besloten tot een zeer rigoureuze
verbouwing en toverden de oude club om tot een hypermoderne, zeer sfeervol ingerichte ruimte, met een luxe
uitstraling en helemaal van deze tijd. Inmiddels is Roekz ruim twee jaar open en schrijven Ron en Liza samen met
hun zoon Benjamin aan een nieuw stuk horecageschiedenis.
door patrick hesse

Buiten dat Roekz af te huren is voor
alle denkbare gelegenheden, zoals
bijvoorbeeld bruiloftsfeesten (Roekz
is bovendien ook trouwlocatie), jubilea, bedrijfsfeesten en baby showers.
Noemt u het maar en Ron en Liza
maken overal een gepast feest van.
Maar vandaag praat ik met hen over
een totaal nieuw concept. In deze
rubriek mag ik de primeur brengen!
Roekz to share
Onder deze benaming hebben Ron en
Liza een uniek concept bedacht: alle
donderdagen in april, mei en juni en
dan weer van september tot en met
december zal Roekz vanaf 17.00 uur
open zijn en wordt er gekookt door
een gastkok. Het leukste is, dat dit
koks zijn die in de omgeving zelf een

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.

restaurant hebben, of chef-kok zijn
bij een restaurant. Zij mogen het concept voor die avond naar eigen inzicht
invullen. Ook krijgt de kok alle ruimte
om zijn eigen bedrijf op die manier te
promoten, of zoals Ron dit mooi zegt:
“een win/win situatie”.
Het is de bedoeling dat de gast-chef
tussen de zes en acht gerechtjes
maakt, die qua prijs rond de acht euro
zullen liggen. Het leuke is, dat wie
even wat kleins wil eten, gewoon voor
twee of drie gerechtjes kan kiezen.

iedere donderdag heerlijk naar de
coolste tent van De Ronde Venen
en ik hoef niet eens een cadeau
mee te nemen! Ron vertelt dat als
eerste chef- kok is uitgenodigd Hans
Venneman, eigenaar van Restaurant
Lust! in Mijdrecht, die dit ook een
geweldig idee vindt. Persoonlijk denk
ik dat Ron en Lisa een prachtig nieuw
concept hebben uitgedacht: een goed
begin... ik ben in elk geval van de
partij die eerste donderdag van april.
U ook?

De hele avond is bedoeld om lekker
te ongedwongen te genieten en daar
past de lounge uitstraling van Roekz
uitstekend bij. Ook is de cocktailbar
geopend en zal er relaxte muziek gespeeld worden, verzorgd door zowel
een DJ als een saxofonist. Aan de
wijnliefhebbers is ook gedacht; elke
donderdag zullen er wijnen aanwezig
zijn, die speciaal door slijterij Vreeland zijn geselecteerd bij de gerechten. Het is mogelijk champagne per
glas te bestellen.
Een concept dat mijn inziens
helemaal bij de locatie past. Ideaal
toch om Roekz eens ‘in vol ornaat’ te
kunnen bezichtigen, voor als je in de
toekomst een feestlocatie zoekt.

Voor wie niet kan wachten tot april
om al een kijkje te nemen bij Roekz
is op zondag 13 maart van harte
welkom op de in samenwerking met
Myra de Groot entertainment producties (vakvrouw van het jaar) Open
dag van 12.00 tot 17.00 bij Roekz
aan de Herenweg 55 te Vinkeveen.

Roekz is in mijn ogen een plek waar
je je meteen thuis voelt. Ook het
personeel, dat al jaren met Ron en
Liza werkt, weet het de gasten optimaal naar de zin te maken. Al twee
jaar probeer ik een reden te zoeken
voor een feestje. Ik heb er zelfs over
nagedacht mijn vrouw opnieuw ten
huwelijk te vragen! Dat is nu niet
meer nodig, want binnenkort kan ik

Op de website van Roekz wordt u
de hoogte gehouden over Roekz to
Share. Natuurlijk kunt u bellen met
Liza van Roekel voor vragen over de
locatie in verband met een te plannen
feest of om te reserveren voor een
donderdag. Ook is Roekz te vinden
op facebook. Word vriend, dan weet
u zeker dat u optimaal op de hoogte
gehouden wordt!

Ron & Liza van Roekel
Herenweg 55
3645 DG Vinkeveen
Tel.0294-234070
Tel. 06-50544674
info@roekz.nl
www.roekz.nl

Haal Hesse in huis...

Veenig.nl test pizza's!

Donnie (Wilnis) wint pizzatest

Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio haalden hem al in huis. Dat kunt u nu
ook, want de komende maanden
breidt Patrick zijn werkterrein
uit naar ùw keuken. Om uw favoriete recepten en gerechten te
proeven, uw kooktips te noteren
en daarover te schrijven in de
krant. Dat levert ongetwijfeld
leuke verhalen op en beslist ook
een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

Het Veenig.nl test team was weer opgetrommeld voor een nieuwe
testronde. Na een test waar je in De Ronde Venen de lekkerste frietjes
krijgt, waren nu de pizza's aan de beurt. Na een discussie over welk
soort pizza te testen ging het team voor de pizza die de basis is van alle
pizza's; de moeder van alle pizza's, de Pizza di Mama: de Margherita!
Met een tussenpauze van 10 minuten belden we alle pizzeria's af.
Uiteindelijk varieerden de bezorg
tijden van een kwartier tot 85
minuten! Die laatste pizza hebben
we dus ook maar laten zitten want
een pizza die al 1,5 uur in de scoo-

terbak ligt kan onmogelijk nog
lekker warm zijn.
De criteria waren onder andere gewicht, temperatuur, geur, smaak en
vetgehalte. De uiteindelijke uitslag
was als volgt;
1. Donnie(Wilnis)		
2. Pastavilla(Mijdrecht)
3. Montfort(Mijdrecht)
4. Kapadokya(Mijdrecht)
5. Napels(Vinkeveen)
6. Venezia(Wilnis)		
7. Porto Vino(Vinkeveen)

99 ptn
97 ptn
91 ptn
86 ptn
82 ptn
74 ptn
n.v.t

Wij feliciteren Donnie met de overwinning! Naast een certificaat ontvangen zij ook nog eens 2 maanden advertentieruimte op Veenig.nl!
Bij de uitreiking van het certificaat kregen wij zelfs nog een gratis
pizza aangeboden. Over service gesproken! Foto's en filmpjes van deze
dag zijn te vinden op www.veenig.nl.
Wil je ook bij de redactie van Veenig.nl? Neem dan contact op via
info@veenig.nl.
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Argon sponsor aan het woord
“When the going gets tough, the tough get going”
Het faillissement van Midreth laat diepe
sporen na in De Ronde Venen. Ruim 160
medewerkers die mogelijk hun baan
verliezen. Leveranciers met zorgen over
openstaande vorderingen. En ook directie
en aandeelhouders die zowel zakelijk als
persoonlijk schade oplopen. Het wegvallen
van Midreth kent vele verliezers. Ook op
sociaal gebied ondervinden verenigingen en
stichtingen de consequenties. Midreth stond
de afgelopen jaren altijd klaar om lokale
initiatieven en organisaties te steunen.
En vanuit Argon willen we hoofdsponsor
Midreth dan ook hartelijk danken voor 22
jaar trouwe steun!

Nieuwe sponsor

Als een hoofdsponsor wegvalt, heb je
natuurlijk extra werk als sponsorcommissie. De gesprekken met mogelijke nieuwe
hoofdsponsoren verlopen voorspoedig.
Ook is het bemoedigend om te merken
hoeveel bedrijven iets extra’s willen doen

Laatste nieuws over
Argon volgen?

www.svargon.nl

www.0297-online.nl/argon

www.argontv.nl

om samen een oplossing te vinden.
Een groter reclamebord, shirtsponsoring
van een jeugdelftal of het afnemen van
extra seizoenskaarten. Als u ook graag de
samenwerking met Argon wilt opstarten
of uitbreiden, is het nu een goed moment
om een afspraak te maken met een van de
leden van de sponsorcommissie.

Op 9 april a.s. bezoeken de sponsoren van
Argon een wedstrijd in de Topklasse
Zaterdag: VV Katwijk tegen Sparta
Nijkerk. Een unieke combinatie van
topvoetbal en netwerken met een andere
business club.

Goede prestaties

Ook op het veld zien we dat “the tough
get going”. Argon Zondag 1 boekte een
fraaie 4-1 overwinning tegen Cuijck en
Voor de Argon sponsoren worden
staat met een mooie 4e positie in de
regelmatig
evenementen subtop. Zaterdag 1 boekte z’n 6e overwingeorganiseerd. ning op rij en kruipt ook naar de top van
Ontbijtsessies, de ranglijst. Ook de A1 was succesvol
tegen Excelsior en staat stevig, -tussen
een golftoernooi, sponsor- de betaald voetbal clubs-, in het linkerrijtje. De B1 heeft inmiddels een ruime
avond, ladies
voorsprong opgebouwd en koerst op het
night en nog
kampioenschap af. Met alle selectie- en
veel meer.
Het eerstvolgende evenement is het Argon recreatieve teams is Argon dus met
benefietdiner op 26 maart. Reserveer tijdig recht een mooi visitekaartje voor alle
uw couverts want er zijn nog maar enkele sponsoren.
tafels beschikbaar. Met Glennis Grace en
Meer weten, meer doen?
Jorge Castro
Wilt u meer weten over de sponsormogelals artiesten,
ijkheden bij Argon? Of bent u al sponsor
gaat u een
en wilt u uw pakket uitbreiden? Stuur
topavond
dan een email naar sponsorcommissie@
tegemoet
svargon.nl. Of bel met Ronald Meijer:
die mede in
06 42 58 76 93. Wilt u meer weten over
het teken
het benefietdiner of couverts reserveren?
staat van
Neem dan contact op met Linda Janssen:
het 40-jarig
Linda@stichting4life.nl of 06 21 96 56 91.
jubileum.

Evenementen

Meepraten in De Zijkamer

Opmerkelijk particulier initiatief
De betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentelijke politiek is al
jaren een bron van zorg. In de vorige raadsperiode heeft men in De
Ronde Venen door middel van de Ronde Tafelgesprekken een poging
gedaan. Daar mochten inwoners aanschuiven, hun mening ten beste
geven en vragen beantwoorden. Maar tot een echt gesprek kwam het
zelden. De nieuwe raad werkt nu weer met commissies. Bij aanvang van
een commissievergadering en een raadsvergadering is er nu gelegenheid om kort iets te zeggen over punten die op de agenda staan. Een
aantal mensen dat zich betrokken voelt bij het werk van de raad heeft
een nieuw platform in het leven geroepen, waar men vanaf de zijlijn
kan meepraten. Een van die mensen is Jan Platvoet.
door piet van buul

De initiatiefnemers waren van mening dat de huidige inspreekmogelijkheden toch wat aan de magere
kant zijn. “Het idee leefde al enige
tijd,” stelt Jan Platvoet. Jan is
een betrokken Mijdrechtenaar die
regelmatig de raadsvergaderingen
bezoekt en niet schroomt om bij
gelegenheid ook zijn mening naar
voren te brengen. “De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan
in de gemeente. Wat daar besproken wordt is voor ons allemaal
belangrijk, omdat het echt gaat
over de inrichting van onze eigen
lokale maatschappij en onze fysieke
leefomgeving. Wij willen een plek
creëren waar geïnteresseerde
inwoners en raadsleden elkaar op
informele wijze kunnen ontmoeten
en met elkaar over tal van zaken
van gedachten kunnen wisselen.
We hebben die plek gevonden in de
hal naast de raadszaal. Vandaar de
naam ‘De Zijkamer’. Elke avond,

wanneer er een raadsvergadering
plaatsvindt is De Zijkamer open.”
De Zijkamer
De opzet van De Zijkamer is simpel.
In de hal van het gemeentehuis
staat een ronde tafel met daarop
het bordje ‘De Zijkamer.’ Iedereen
die mee wil praten over wat er op
gemeentelijk niveau speelt kan aanschuiven. In de Zijkamer wordt over
algemene politiek gepraat. Men
kan er niet terecht met persoonlijke
problemen. Die mensen worden
doorverwezen naar de gemeentelijke instantie die daarover gaat en
die zo iemand verder moet helpen.
De Zijkamer wil laagdrempelig zijn.
Er is geen bestuur of een commissie, er is geen agenda en er worden
geen verslagen gemaakt. Het is een
plek om van gedachten te wisselen
en met mensen van politieke partijen en met raadsleden te praten.
Vanaf 19.00 uur, een half uur voor
aanvang van de raadsvergadering
wordt eerst gepraat over wat er zo

bij iedereen leeft voor zover het de
lokale politiek betreft, om vervolgens een thema vanuit meerdere
kanten te
belichten. Indien dit briljante conclusies oplevert, worden die via de
griffie van de raad doorgegeven aan
de raadsleden.
Voorlopig is er altijd wel iemand
van de initiatiefnemers aanwezig.
Jan: “Het is de bedoeling dat de
Zijkamer in de toekomst een vaste
kernbezetting krijgt, die bestaat uit
jongeren van de politieke partijen.
Zij regelen dan de dagelijkse gang
van zaken bij de Zijkamer.”
Daarnaast is de Zijkamer online
actief via twitter en er is een blog.
Donderdag 3 maart
Voor de komende raadsvergadering op 3 maart a.s. is er weer een
Zijkamer voorbereid. Jan Platvoet:
“Vanaf 19.00 uur praten de aanwezigen in de Zijkamer over wat ze
op politiek gebied nu weer hebben
meegemaakt. We rekenen er op dat
ook raadsleden voorafgaande aan
de raadsvergadering even aanschuiven. We praten daarna door, terwijl
er via de geluidsinstallatie met een
half oor meegeluisterd kan worden
naar wat er in de raadszaal gebeurt. Na een algemene ronde komt
er een korte inleiding, die ditmaal
zal gaan over oefenruimtes, ateliers,
podia en expositieruimtes in onze
gemeente. In die inleiding wordt
aangegeven welk beleid er bij de

Even voorstellen
Expert Mijdrecht is al jaren
dé speciaalzaak in De Ronde
Venen voor audio-video,
telefonie, computers en
huishoudelijke apparatuur.
Expert Mijdrecht staat
bekend om haar drie
pijlers: beste Service,
deskundig advies en
topkwaliteit. “Beste
Service: dat is waar
het bij Expert Mijdrecht om
draait,” vertelt bedrijfsleider Nanne Tiggelman.
“We zoeken naar een product dat helemaal bij de klant past. We
bezorgen op een tijdstip dat het de klant uitkomt, nemen desgewenst oude apparatuur
en het verpakkingsmateriaal mee. En we hebben de beste garanties.”
Waarom sponsort Expert Mijdrecht Argon?
“Enerzijds vinden we het belangrijk om als bedrijf iets voor de gemeenschap te
betekenen. We sponsoren zowel de Zondagselectie als de jeugd van Argon. Anderzijds
vinden we de uitstraling en kwaliteit van Argon prima bij Expert passen en is sponsoring
van Argon een goede manier om Expert Mijdrecht onder de aandacht te brengen. En veel
spelers en supporters van Argon zijn klant bij ons,” aldus Nanne Tiggelman.
Wat is het laatste nieuws over Expert?
Nanne Tiggelman: “We zijn het afgelopen jaar opnieuw uitgeroepen tot het meest
klantvriendelijke bedrijf in home-elektronica. Onze service in combinatie met ons uitgebreide assortiment huishoudelijke apparatuur, inbouwapparatuur, MP3-spelers, digitale
camera’s, navigatiesystemen, mobiele telefonie, notebooks, PC’s, computer-accessoires
en flatscreens maakt Expert Mijdrecht dé speciaalzaak in de regio. En als er onverhoopt
iets mis gaat met de apparatuur, kan de klant rekenen op de eigen servicedienst van
Expert Mijdrecht.”

gemeente is en welke particuliere
initiatieven er zijn op dit gebied.
Vervolgens wordt er door de aanwezigen gepraat over de vraag of er
wel een probleem is en zo ja, wat
de mogelijke oplossingen kunnen
zijn. Dit laatste kan betekenen dat
er aan de raad wordt gevraagd om
eens naar dit onderwerp te kijken.
Na afloop van de raadsvergadering
komen er vaak blije of teleurgestelde mensen langs de Zijkamer.
Met die inwoners, die de stemming

over 'hun' onderwerp in de raad
hebben gevolgd, maken we dan
graag nog praatje over hun ervaringen.”
De initiatiefnemers hopen dat De
Zijkamer zal uitgroeien tot een
plek waar burgers en politici elkaar
ontmoeten en dat hun initiatief uiteindelijk zal leiden tot een grotere
betrokkenheid bij de gemeentepolitiek.

Sportnieuws
Open Ronde Venen
Biljartkampioenschap
2011
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en
zondag 13 maart 2011 organiseert biljartclub De Merel voor
de 22ste keer het individuele
O.R.V Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel
goede als minder goede spelers
deelnemen. Het minimum aantal
caramboles is gesteld op 27. Ook
kaderspelers kunnen meedoen.
Iedereen heeft kans want er wordt
gespeeld volgens het knock-outsysteem. Er wordt op twee biljarts
gespeeld onder deskundige leiding.
De winnaar van de prachtige wisseltrofee mag zich een jaar lang
“Open Ronde Venen Kampioen”
noemen.

Tot de laatste vier spelen hoog
tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan
dit kampioenschap opgeven door
middel van een inschrijfformulier,
te verkrijgen in Café de Merel,
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen,
of een telefoontje (na 20.00 uur)
naar 0297-263562 of 264159.
Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro,
te voldoen bij de inschrijving.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag
8 maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever Uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in of
even bellen naar ons clubhuis.
Als U het formulier per post stuurt,
adresseer het dan als volgt:
Café De Merel, Postbus 16,
3645 ZJ te Vinkeveen.
E-mailen kan ook naar:
caty.jansen@casema.nl.
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De Club van… Alexia Sifneos

Abcoude is een hockeydorp
De Hockey Vereniging Abcoude viert dit jaar het 35-jarig jubileum. Met
ruim zeshonderd leden is HV Abcoude een grote vereniging. Alexia Sifneos
vindt het geweldig dat zo’n kleine dorpsgemeenschap zo’n grote club heeft.
Ze heeft uitgerekend dat in Abcoude één op de vijftien mensen lid van de
hockeyclub is. In Mijdrecht is dat één op de vijfentwintig.
door piet van buul foto patrick hesse

HV Abcoude brengt elke week maar
liefst 34 jeugdteams op de been, die
allemaal op zaterdag een competitiewedstrijd willen spelen. Alexia Sifneos
zorgt er mede voor dat dat allemaal
soepel verloopt. Zij is wedstrijdsecretaris voor de D-, E- en F-jeugd. “Dat
is de jeugd van zeven tot elf jaar, zeg
maar de basisschoolleeftijd,” zegt
Alexia. “We hebben twee kunstgrasvelden, waarop al die wedstrijden
plaats moeten vinden. Dat lukt ook
meestal wel, omdat je bij de jeugd niet
meteen een heel elftal hebt dat ook
de volle twee maal 35 minuten speelt.
De kleinsten spelen met drietallen.
Dan werk je vervolgens met zestallen
en achttallen. De wedstrijden van die
kleinere teams spelen zich af òf op
een kwart veld, òf een half veld. En de
wedstrijden duren ook korter. Je kunt
dus op een zaterdag heel wat teams
kwijt op die twee velden. En een deel
speelt natuurlijk ook uitwedstrijden.”

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

De wedstrijdsecretaris
Het wedstrijdprogramma wordt
wekelijks vastgesteld door de hockeybond. Alexia: “Het is mijn taak om
dan wekelijks een schema te maken,
waarbij ik de tijden waarop gespeeld
wordt invul en de veldindeling maak.
Dat vraagt vaak nog wel wat puzzelwerk. Als wedstrijdsecretaris heb
ik namens onze club ook de contacten
met de bond over het wedstrijdschema en uiteraard ook met de
wedstrijdsecretarissen van de andere
clubs. We spelen op kunstgras, dus
we kunnen onder veel verschillende
weersomstandigheden spelen. Alleen
als er een pak sneeuw ligt of wanneer
het hard gevroren heeft, worden de
wedstrijden afgelast. Afgelopen winter
viel de beslissing al in de loop van de
vrijdagmiddag, maar meestal wacht
men ook wel tot zaterdagmorgen. Een
algehele afgelasting brengt een soort
militaire operatie teweeg. De spelers
moeten geïnformeerd worden. Ik bel
dan de elftalleiders en die informeren
hun spelertjes. Daarnaast moeten
uiteraard ook de bezoekende clubs
worden gebeld. En binnen onze eigen
vereniging zijn er ook een aantal vrijwilligers die gewaarschuwd moeten
worden, de scheidsrechters de mensen
van de wedstrijdtafel, de ouders die
bardienst hebben. Bij zo’n grootschalige afgelasting ben je wel een paar
uurtjes bezig. Gelukkig komt dat niet
zo heel vaak voor.”
Plezier in het spel
“Het gaat, zeker bij de jeugd, om het
plezier in het spel. We trainen en we
spelen competitie, om het spel onder
de knie te krijgen. Maar het spelplezier is bij ons zeker zo belangrijk. De
uitslagen van de wedstrijden leveren
ook geen standenlijst op. De bond
wordt wel geïnformeerd en die houdt
de resultaten bij, om te bepalen of

Alexia Sifneos: “We trainen en spelen competitie, om het spel onder de knie te krijgen. Maar het spelplezier is bij ons zeker zo belangrijk.”
het team in de juiste poule is ingedeeld. Wij geven aan het begin van de
competitie een team op met de onze
kwalificatie ‘sterk, matig of zwak’. De
bond deelt dan in, maar aan de hand
van de uitslagen vindt er regelmatig
een herindeling plaats. Als speler moet
je wel leren dat je ook een wedstrijd
kunt verliezen. Maar als je telkens met
grote cijfers verliest, is dat niet leuk.
En wanneer kinderen het plezier in de
sport verliezen, raak je ze natuurlijk
weer kwijt. En dat is niet de bedoeling.”

voortdurende zorg om voldoende trainers, coaches en overige vrijwilligers
op de been te brengen. En wanneer
een team onvoldoende begeleiding
heeft, hebben we dus een probleem.
Zonder trainer geen training. Bij de
kleinsten wordt er vaak een beroep
gedaan op de ouders. Maar we streven
er ook naar om jongeren op te leiden,
die op hun beurt ook weer leiding
geven aan de teams. We zijn een
groeiende vereniging en dat betekent
dus ook dat je ook steeds meer vrijwilligers nodig hebt.”

Vrijwilligers
De toekomst van de vereniging
lijkt verzekerd. “Van de ruim 600
leden zijn er tweehonderd seniorlid.
De jeugdafdeling heeft maar liefst
vierhonderd leden. Een derde daarvan
is jongen en tweederde is meisje. We
hebben zelfs een wachtlijst moeten
instellen voor de meisjes. Dat wordt
overigens niet alleen veroorzaakt door
een naderend tekort aan veldcapaciteit, maar ook door een tekort aan
vrijwilligers die voor de begeleiding
van de jeugdteams,” stelt Alexia vast.
“Ik denk dat elke vereniging daar wel
mee te maken heeft, maar het is een

Energie
Er is in de winter een speciale midwintercompetitie. Maar HV Abcoude
heeft besloten daar niet aan mee te
doen. Alexia: “We zijn in het winterseizoen wel actief in de zaal. Maar
hier wreekt zich het feit dat er zowel
in Abcoude als in de regio een schrijnend tekort aan goede zalen is. We
trainen hier in de Kees Bonzaal. Maar
die voldoet eigenlijk niet aan de afmetingen. Voordeel is wel dat de kinderen
er zelf met de fiets naar toe kunnen.
Zoek je een grotere zaal elders, dan
moet je weer vervoer regelen.”
Maar Alexia laat zich daardoor niet uit

het veld slaan. “We organiseren naast
de competitie tal van andere extra
dingen. Zo ben ik begonnen om voorafgaande aan de competitie oefenwedstrijdjes voor alle jeugdteams te
organiseren met andere verenigingen.
Wanneer dat dan lukt geeft mij dat
zelf ook weer energie. Natuurlijk organiseren we buiten de competitie ook
allerlei extra dingen. Het is goed voor
een vereniging dat je op die manier
ook aan teambuilding doet. Zelf speel
ik ook nog actief in het trimhockeyteam. Dat is onwijs gezellig. We spelen
in gemengde teams op maandagavond.
En twee keer per jaar hebben we dan
een groot feest. Die competitie voor
trimelftallen is een initiatief van de
hockeyvereniging uit Hoofddorp. Hun
jaarlijkse toernooi met Glühweinfeest
is inmiddels legendarisch.”
Hoewel Alexia nog niet eens zo heel
erg lang in Abcoude woont, is ze erg
verknocht aan de hockeyclub. “Het is
een echte Abcoudense vereniging. Er
heerst een heel leuke ‘ons kent ons’
sfeer. We spelen graag hockey, maar
dat we ook feest kunnen vieren bewijst
ons uitgebreide lustrumprogramma.
De vereniging groeit en is in beweging.”

Introductieavond wijnproeven bij Lindenhoff
Voor mensen die regelmatig genieten van een glas
wijn, maar er eigenlijk iets meer van zouden willen weten, organiseert Lindenhoff Wijn op vrijdagavond
4 maart een introductieavond wijnproeven.
In de gezellige proefkelder van Lindenhoff Wijn in
Baambrugge komen zaken aan de orde als: hoe proef
je wijn? Hoe wordt wijn gemaakt? Wat is de invloed
van druivensoorten? Welke andere factoren beïnvloeden de smaak van wijn?
Tijdens deze avond vertelt Richard Sprey over zijn
praktijk als wijnimporteur en natuurlijk zullen we
tijdens deze avond 8 verschillende wijnen proeven. Aan
het eind van de avond kunt u genieten van vleeswaren
en kazen van Lindenhoff.
Deze mini-wijncursus wordt gehouden op vrijdagavond
4 maart van 20.00-22.30 uur in de wijnkelder van
Lindenhoff Wijn, Rijksstraatweg 21, Baambrugge.
De kosten bedragen 25 euro per deelnemer.
Inschrijven kan door een aanmelding te zenden naar
wijn@lindenhoff.nl.

Lindenhoff Wijn is importeur van kleinschalig geproduceerde kwaliteitswijnen uit Frankrijk, Hongarije en
Italië. De wijnen worden gemaakt door wijnboeren die
met vakmanschap, passie en respect voor de natuur
mooie wijnen maken. Op dit moment is ca. 75% van
de door Lindenhoff geïmporteerde wijnen biologisch
gecertificeerd. www.lindenhoffwijn.nl.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Genieten
in de polder!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73
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MOTOR&AUTO
Honda Transalp 600 1991

Met een ‘low budget’ motor
het avontuur tegemoet
MTC Horizonrijders
organiseert
toertocht
op 6 maart
Motor Toer Club de Horizonrijders
heeft een Hyves pagina aangemaakt voor alle geïnteresseerden:
http://hrijders.hyves.nl.
Daarnaast is op de homepage
www.horizonrijders.nl aan de linker
zijde in het menu een knop aangemaakt waarmee men een kijkje op
deze Hyves pagina te nemen waar
u zich vrijblijvend als ‘vriend’ kunt
aanmelden.
We hebben als motorclub voor
deze Hyves vrienden een aantal
ritten opengesteld om vrijblijvend
met ons mee te rijden. Deze starten bij McDonald's in Maarssenbroek aan de Planetenbaan 200.
Op zondag 6 maart 2011 staat de
eerste van een reeks eigen ritten
van Motor Toer Club De Horizonrijders op het programma. De rit
zal rond de 100 km zijn. Deelname staat voor iedereen vrij (geen
enkele verplichting), de route
(Garmin) evenals de voorrijder
zijn op locatie aanwezig.
Heb je geen GPS, maar wel een
motor? En je hebt zin om eens
mee te rijden in een groep?
Kom dan naar McDonald's in
Maarssenbroek en zorg dat je
tank is gevuld en dat je even voor
11.00 uur klaar staat om aan te
sluiten. Mocht je van te voren nog
iets willen drinken of eten, kom
dan a.u.b. wat eerder. We willen
op tijd gaan rijden. Vergeet ook
niet om je bike te voorzien van
brandstof (er is een Shell station
naast de Mac) en zorg dat de elementaire zaken (olie, banden remmen, ketting, etc) zijn gecheckt.
De rit eindigt in Abcoude bij
Café de Eendracht, alwaar een
ieder die dat wenst, nog wat kan
drinken.
Tip: neem wel een wegenkaart
mee. Er is geen enkele verplichting om de groep, noch te route
te blijven volgen (hoewel het
wel netjes is om je af te melden,
mocht je niet meer mee willen
rijden). Zorg altijd zelf voor een
uitwijk mogelijkheid m.b.t. de
route.

Deze week test Patrick Hesse een Honda Transalp 600 uit 1991 bij
Floor Verbrugge uit De Hoef.
Vandaag ga ik een rondje om met
een motorfiets uit 1991; twintig
jaar oud dus. Persoonlijk zegt de
leeftijd van een motorfiets me niet
zo veel. Vaak wordt er alleen
's zomers op gereden en wanneer
de weerelementen dusdanig zijn,
dat het de motor zou kunnen aantasten, staat hij droog in een schuur
of garage. Of –zoals bij mij vroeger– gewoon in de huiskamer. Ik
had een tweekamerflatje op de begane grond en kon gebruik maken
van een gemeenschappelijke schuur.
Prima voor opslag natuurlijk, maar
niet om mijn met bloed, zweet en
tranen bij elkaar gespaarde GPz
900R te stallen. Met veel moeite
reed ik het zware gevaarte elke
avond via de gang de huiskamer in.
Niet makkelijk, maar het had wel
één groot voordeel: ik kon onder
het poetsen gewoon TV kijken.
Of de Honda Transalp die we
vandaag onder de loep nemen in de
huiskamer heeft gestaan weet ik
niet, maar gezien de staat zou dat
zomaar kunnen. Okee, het model
is licht gedateerd en hier en daar
zie je dat het niet om een nieuwe
motor gaat, maar daar is de prijs
dan ook naar.
Toen Yamaha midden in de jaren
70 met de XT500 uitkwam met
een dikke 1-cilinder crossmotor met verlichting en kenteken,
was de trend gezet: snel volgde

Honda met de XL en brachten alle
vooral Japanse merken off the
road motoren uit. Tegenwoordig
zijn de off-the-roads meer allroads
geworden en hebben de fabrikanten een mooie mix gevonden van
comfort, gebruiksvriendelijkheid en
terreingebruik. In mij ogen is de
Transalp 1 van de eerste allroads
die uitgebracht werd in 1985, met
het idee een off-the-road te bouwen
die meer ‘on-the-road' georiënteerd
was, met een kuip die prachtig
aansloot bij de tank, een hoge ruit
en uitstekende rijeigenschappen,
voor wie het toch niet kon laten
om van de weg te af te dwalen, het
avontuur tegemoet.
Het was meteen een gigantische
verkoophit en het feit dat de
Transalp in een 700 cc uitvoering
vandaag de dag nog steeds door
Honda geproduceerd wordt, zegt
genoeg over zijn succes.

tekst en foto's patrick hesse

chique two tone blauw. Ook is de
Transalp voorzien van handkappen
en valbeugels, die –zeker wanneer er van de begaanbare paden
afgeweken wordt– een must zijn.
De voor de Transalp zo typerende
dubbel chromen einddempers blinken onder het zadel. De vloeistofgekoelde V twin levert zo'n 46 PK.
Dat maakt hem niet echt een racer,
maar met een koppel (trekkracht)
van 49 Nm bij 5,798 rpm, kan je
menige heuvel of berg fluitend
nemen. Deze Transalp is nog lang
niet klaar voor zijn pensioen en
wanneer de volgende eigenaar deze
avonturier met respect behandelt,

Motorrijders zijn er in alle soorten en maten. De een rijdt vaak, de
ander weinig. Maar wie weinig rijdt, kan toch veel kilometers maken.
En motorrijders die vaak rijden, kunnen ook maanden achtereen niet
rijden. Wat zou het toch mooi zijn als je je verzekering hierop kunt
aanpassen… Goed nieuws: dat kan!

De Bikerpolis
Daar waar andere verzekeraars niet verder kijken dan hun
voorvork lang is, gaat Bikerpolis.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
De Hoef
Tel. 0297 593348

www.floorverbrugge.nl

De motor die ik bij Jos Snelderwaard van Floor Verbrugge
Motoren oppik, stamt uit 1991,
het jaar dat dit M-type (Transalp
600V-M) werd geïntroduceerd
met als belangrijkste wijziging: de
achter-remtrommel werd vervangen
voor een hydrologische schijfrem.
Hij heeft 37.612 km gelopen en dat
is gezien de leeftijd een belachelijk
lage kilometerstand. De kleurstelling spreekt me zeker aan: een

Uniek in Nederland: de flexibele motorverzekering

Een enkeling gebruikt de motor voor
woon-werkverkeer, maar de meesten
zitten niet dagelijks in het zadel.
Bij slecht weer staat de motor in de
schuur aan een druppellader. Maar
als het dan toch mooi weer is, dan
worden er in no-time vele kilometers gereden. En dat kan maar zo
in februari zijn. Veel verzekeraars
werken met een winterstop. Ga
je dan toch motorrijden, met alle
gevolgen van dien? Of laat je
je motor staan, terwijl je in de
verte het gebrul of gejank van je
collega’s hoort? Andere verzekeraars verzekeren een motor zoals
een auto wordt verzekerd. Kies je
voor het hele jaar allrisk omdat je
in de zomermaanden graag pittig
doorrijdt?

kan hij er nog jaren en jaren plezier
van hebben. Er zit al een rek op;
koop bij Jos daar nog een mooie
topkoffer bij en het feest kan beginnen. Lekker samen er op uit. Voor
de prijs hoeft u het niet te laten: die
is net als deze Transalp bijzonder
vriendelijk: €2.650,00 (inclusief afleverbeurt, kenteken overschrijven,
volle tank benzine en drie maanden
garantie).

nl verder! Bikerpolis heeft nu een
uniek concept bedacht: de flexibele
motorverzekering.
Het bedrijf biedt motorverzekeringen op maat, afgestemd op de
wensen en behoeften van motor-

rijders en hun passagiers. De
Bikerpolis is voor motorrijders de
beste, waarschijnlijk ook de meest
voordeligste, maar in ieder geval de
meest flexibele motorverzekering.
De motorrijder bepaalt namelijk
zelf hoe hij of zij verzekerd wil zijn.
De dekking kan worden afgestemd
op de situatie. Het is zelfs mogelijk
om alleen tijdens toertochten en
motorreizen WA + Casco (allrisk)
verzekerd te zijn, en om de rest van
het jaar te profiteren van een
lage premie van de WA motorverzekering.
Digitale polismap
Het switchen naar een andere
dekking is eenvoudig. Dat is op
ieder moment van de dag te
regelen via de website. Na het
aanpassen van de dekking wordt
er een nieuwe polis naar de digitale polismap gestuurd. Iedere
weldenkende motorrijder zoekt
nu naar het beroemde ‘addertje
onder de kuip’, maar die is er
niet.

foto patrick hesse

Nieuwe verzekeringsvorm
Bikerpolis biedt de motorrijder

vier dekkingsmogelijkheden.
De WA motorverzekering, WA +
Beperkt Casco (WA Extra),
WA + Casco (Allrisk) en een geheel
nieuwe vorm, die met name geschikt
is voor rijders met een motor met
een redelijk recent bouwjaar: WA +
Casco 2500.
Deze verzekeringsvorm is ideaal
voor rijders die WA + Casco (allrisk)
te duur vinden en Beperkt Casco te
beperkt vinden.
Bij WA + Casco 2500 keert Bikerpolis, bij schades waar de motorrijder zelf helemaal niets aan kan
doen (zoals bijvoorbeeld diefstal
of storm), de hele schade uit. Is de
motorrijder zelf oorzaak van een
botsing of raakt hij of zij van de weg,
dan keert Bikerpolis de hele schade
uit, met een maximum van 2.500
euro per gebeurtenis.
Eenvoudig afsluiten
Het afsluiten van een Bikerpolis
motorverzekeringen is razendsnel
geregeld. Kijk op www.bikerpolis.nl
en ontdek binnen enkele muisklikken welke premie je betaalt. De
informatie op de website geeft op
heldere wijze weer wat is gedekt
en wat niet. En wil je je dekking
tijdelijk uitbreiden? Dan kan dat op
ieder gewenst moment.
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AUTO&MOTOR
Mazda2

Vroom vroom
Kent u die commercial met de enthousiaste ingenieur van Mazda die in
het Japans uitlegt hoe het merk elk onderdeeltje slijpt om uiteindelijk
veel gewicht te besparen? Zo ver gaat de perfectie van het Japanse merk
dus. Je merkt gewoon aan zijn enthousiasme dat dezelfde man uit die
commercial waarschijnlijk slapeloze nachten heeft gehad om het beste te
maken van de nieuwe Mazda2 GT-M. Dit karretje heeft namelijk vrij
weinig weg van Zoom Zoom…
door michael reuling

Deze kleine witte Japanner gaat
de strijd aan met de hot hatches als
de Mitsubishi Colt Ralliart, Renault
Twingo GT en Toyota Yaris TS. Klein,
wendbaar, snel en cool. Feitelijk
is de Mazda2 een kleine (gezins)
auto, waarmee met alle gemak op
zaterdagochtend de boodschappen
in het dorp gehaald kunnen worden.
Doordeweeks wordt de auto ingezet
voor het afzetten van de kinderen bij
school, de rit naar het werk, misschien gecross door de binnenstad
en vervolgens de sportritjes door de
hele regio. Dat gaat prima met een
1.3 (75 of 84 pk) benzinemotor in
het vooronder. De 2 is namelijk al
een vrij sportief model. Maar voor de
sportieveling biedt de 1.3 net iets te
weinig vermogen. De sportieveling
heeft wat meer geld over voor extra
plezier en gaat voor de 1.5, in GT-M
uitvoering.
Voor het forse bedrag van € 17.750,krijg je dus een sportief monster in de
huid van een Mazda2. Ik roep nu fors
bedrag, maar dat is misschien iets te
voorbarig. Het is lastig de concurrenten op een rijtje te zetten, omdat
de verschillen in grootte, prijs en
vermogen nogal aanzienlijk zijn. Een
voorbeeld. De Mazda2 start met een
adviesprijs van € 11.250 voor de drie
deurs 1.3. Dit loopt op tot
€ 18.390,- voor de GT-L, de luxe versie van de reeks, voorzien van een 1.5
met automaat. De GT-M komt dus op
zo’n 18 mille. De concurrentie zweeft
rond dat bedrag. De iets grotere Colt
komt uit op ongeveer 20 mille (wel
50 pk meer), de kleinere Twingo GT
op om en nabij 14 mille (ook 100 pk
sterk, maar iets lichter en dus sneller
dan de Mazda). Mensen die op zoek

foto's patrick hesse

zijn naar net even iets anders zullen
dus open staan voor zo’n GT-M. Die
overigens niet zo onschuldig oogt
dankzij de stoere lichtmetalen spoiler,
velgen, sideskirts, in dit geval witte
lak en hoogtoerige 1.5 benzinemotor
met 102 pk. Met een gewicht van
slechts 945 kilo zit je vrij vlot op
snelheid en kun je moeiteloos doorblazen naar illegale snelheden. En
vanuit zo’n klein autootje ziet dat er
allemaal ook erg snel uit. Overigens,
als ik klein zeg, bedoel ik in dit geval
eigenlijk ook klein. Met een lengte
van ongeveer 1.95 meter zit je niet
heel comfortabel achter het stuur. De
stoel wil simpelweg niet ver genoeg
naar achteren. Dat is ongetwijfeld
om achterpassagiers in bescherming
te nemen. Jammer, want de Mazda2
ziet er verder top uit, voelt goed aan
en rijdt nog veel beter. Maar daarvoor
wil je wel een ideale rijpositie vinden
achter het stuur. Ondanks dat minpunt
neemt het niet weg dat dit een auto
is, waarmee je op bochtige weggetjes
helemaal los kan.
Met het interieur zit het verder wel
goed. De styling is zeer Europees
ingesteld en ook de materialen voelen
goed aan. De designers hebben rekening gehouden met de sportieve aspiraties van Mazda en dat zie je terug;
sportieve tellers met rode verlichting,
rode accenten in de stoelbekleding,
de korte versnellingspook op goede
hoogte, simpele draaiknoppen en een
makkelijk te bedienen stereo. Want
als je je aan het uitleven bent in een
GT-M, is zoeken naar de juiste knop
voor een andere radiostation wel het
laatste wat je wilt.

Een kleine, compacte, snelle en goed
ogende auto, deze Mazda2 GT-M.
Met een prijskaartje dat fiks lijkt,
maar ten opzichte van de concurrentie niet hoger is dan wat gebruikelijk
lijkt. Het is echter niet de meest
ideale auto voor lange mensen. Maar
wel een auto die je ontzettend veel
lol biedt. Zoom zoom? Ik zeg Vroom
vroom!
Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Auto Berkelaar Amstelveen
Bouwerij 75
1185 XH Amstelveen
Telefoon: 020-6401199
Website: www.berkelaar.nl

Mazda2
Gereden versie:
Mazda2 1.5 GT-M
Vermogen: 102 pk
0-100: 10,7 s
Top: 186 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 17,2 / 5,8 l/100km
Prijs gereden model: € 17.750,Alternatieven: Mitsubishi Colt
Ralliart, Renault Twingo GT, Suzuki Swift Sport, Toyota Yaris TS

Auto nieuws
Minder vaak naar de
pomp spaart milieu

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.

Er is nog geen record bereikt,
maar de prijzen aan de benzinepomp stijgen weer gestaag en de
onrust in Noord-Afrika stuwt de
prijzen verder omhoog.
Minder brandstof gebruiken is goed
voor het milieu en veel minder
kostbaar. Tien procent minder is
haalbaar, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Dat is 180
euro per jaar voor een gemiddelde
rijder en 280 euro per jaar voor
een kilometervreter.
Elke maand de bandenspanning

even controleren is bijvoorbeeld goed
voor het milieu. De juiste bandenspanning zorgt voor minder brandstofverbruik. Bovendien is het veiliger: de
banden een betere grip, een kortere
remweg en ze slijten minder.

Zo ver mogelijk op het verkeer
vooruit kijken scheelt ook aan
brandstof. Dat geeft tijd om het gas
los te laten en de auto uit te laten
rollen. Laat de koppeling gewoon
met rust. Zuinig wegrijden met
een moderne auto mag vlot, maar
schakel wel zo vroeg mogelijk over
in een hogere versnelling. 50 Km/u
in de 4e versnelling en 80 km/u in
de 5e versnelling.
Bij een gesloten spoorwegovergang
of een verkeerslicht mag de motor
af. Na een stop van één minuut is
dat al zuiniger dan stationair laten
draaien. Af en toe de auto laten
staan en de fiets nemen bespaart
natuurlijk ook. De helft van alle

autoritten zijn korter dan 7,5
kilometer.
Blijft de rekening aan de pomp
tegenvallen, dan is het tijd voor een
zuiniger auto. Kunt u toe met een
maatje kleiner? Eén autoklasse
kleiner scheelt tien procent aan
brandstof. De overheid beloont
zuinig rijden nog een tijdje door
belastingmaatregelen. De meest
zuinige auto’s zijn vrij van motorrijtuigenbelasting. Nieuwe zuinige
auto’s zijn goedkoper doordat de
BPM lager is.
Meer informatie over zuinig rijden
of autokosten vindt u op

www.milieucentraal.nl.
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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: NACHTPORTIER HOTEL MIJDRECHT
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Medewerker werkplaats meubelafdeling
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Financieel medewerker/boekhouder M/V
Organisatie: Panta Holdings B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Website/Internet Specialist (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker retail (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Wasstraat Medewerker
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Tankwagenchauffeur
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Customer Service
Organisatie: Quaron Cleaning Systems B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: vrijwilliger voor bar, garderobe etc etc
Organisatie: Uitgaanscentrum The Mix
Plaats: Uithoorn

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

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Assistent Vestigingsmanager
Organisatie: HuurEenBox
Plaats: Aalsmeer

Functie: Backoffice medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Part-time verkoopster slagerij Mijdrecht
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht

Functie: Plaatsvervangend griffier
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: all-round RVS plaatbewerker met ervaring
Organisatie: Stieva Metaalbewerking B.V.
Plaats: Aalsmee

"s’ Anders eten en drinken" is de nieuwe horecagelegenheid van De Ronde Venen.
Wij zijn geopend sinds eind januari 2011 en verzorgen zes dagen per week lunches
en diners in ons restaurant aan de Herenweg 120 in Vinkeveen. Voorheen was
hier gevestigd Restaurant de Drie Turven. Vanwege de nieuwe formule die we hier
zijn gestart en de plannen die we hier willen gaan realiseren zijn we op zoek naar een:

gedreven fulltime zaakverantwoordelijke/bedrijfsleider (m/v)
die samen met ons een succes wil maken van s’ Anders eten en drinken.
Ben jij:
-tussen de 20 en 35 jaar
- een peoplemanager met verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail.
- beleefd, assertief en communicatief,
- open, collegiaal, flexibel en servicegericht?
Heb jij:
- een verzorgd uiterlijk,
- minstens 3 jaar horeca-ervaring,
- en een perfecte kennis van de Nederlandse taal.
Bij s’ Anders zul je verantwoordelijk zijn voor:
- een perfect georganiseerde dienstverlening voor onze gasten,
- het aansturen van bedienend personeel en het coördineren van hun taken,
- voorraadbeheer en het indelen van de werkroosters
- het afsluiten en/of openen van de zaak.
Wij bieden je:
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- een jong en zeer enthousiast team
- een trendy, stijlvolle werkomgeving met alle modern comfort.
Wanneer je aan bovenstaande eisen voldoet, neem dan contact met ons op.
Sander Hogendoorn, s' Anders eten en drinken
Herenweg 120, 3645 DT Vinkeveen
(T) 0297-261075

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

Woordzoeker week 8

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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Sudoku week 8

Atol
Bazin
Betrekking
Detaillist
Dominerend
Eetsalon
Erwtensoep
Exploratie
Gummizool
Hellas
Hymne
Indiaan
Item
Kerkdienst
Metro
Musketier
Naarmate
Negatief
Oorknop

Paardrijden
Padua
Prieel
Schots
Slijk
Tremmer
Troep
Vedel
Vendu
Wekker

8 5
1 2 3
7

7

4 6
3 2 8
9
3
7
4
1
8 4
2
9
1 8
5
6
3
8
6 1
4
9
2

Oplossing puzzels week 7
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Carnavalluh!? In Mijdrecht!
De Huts Geklutste Kliek is een
gezellige groep Ajoccers, die met
elkaar carnavalsfeesten organiseren en aflopen. Zo was er rond de
11e van de 11e het Prinsenbal. De
oude prins en zijn prinses werden
afgevoerd; de nieuwe prins werd
welkom geheten: Prins Kobus de
eerste. Met hem hebben we Prinsendweilbal gevierd, een goede
doelenavond met heel veel dweilorkesten en een hoop gezelligheid.

Natuurlijk kunnen we geen carnaval
vieren zonder carnaval. Even kort op
een rijtje wat wij als Huts Geklutste
Kliek in gedachte hebben:
•
Kindercarnaval, een carnavalsfeest speciaal voor de allerkleinsten. Compleet met clown, chips,
limonade, spelletjes en de mooiste
prijzen.
De middag is op woensdag 2 maart
van 14.00-16.30 uur.
•
Carnaval voor de mensen

met verstandelijke beperking. Ook
voor hen hebben we een leuke avond
met karaoke, lekkere drankjes en
natuurlijk kan de polonaise niet
ontbreken.
Houd vrijdag 4 maart vanaf 20.00uur
vrij voor deze mensen
•
55+middag, als we dan toch
lekker aan het carnavalluh zijn, kunnen we de 55plussers niet vergeten.
Patrick Bouquet gaat ons helpen
om er een heerlijke middag van te

maken!
Zaterdag 5 maart tussen 14.00 en
17.00 uur.
•
Après Carnavalski, voor
iedereen die het leuk vindt om zich
lekker te verkleden en te genieten
van après ski en carnaval!
Zaterdag 5 maart vanaf 21.30 uur
Zoals je ziet een hoop gezelligheid in
het Kliekegat, Immitsj clubgebouw
van Ajoc aan de Windmolen 75!

Wanneer: Woensdag 2 maart 2011
Tijd: 14.00 – 16.30
Entree: €2,00
Wie: Kinderen 0 t/m 12 jaar
Waar: Kliekegat, Windmolen 75a
Hoe: Lekker verkleed, mooist verklede
wint een prijs
Bijzonderheden: Kleurwedstrijd waar je
prijzen mee kunt winnen

Naam:..............................................................................................
Leeftijd:.........................................................................................
Kleurwedstrijd van Kindercarnaval Huts Geklutste Kliek
Woensdag 2 maart 14.00 - 16.30 uur, Windmolen 75a
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Coöperatief Fonds kent ruim € 14.000 toe!

Kindermusical voor
Kindermusical
jonge klanten voor
jonge
klanten
In
februari
waren zo’n 200 klan-

In februari heeft het Coöperatief Fonds opnieuw mooie projecten in onze omgeIn
februari
heeft het
Coöperatief
Fonds
projecten
in onze
omgeving
blij gemaakt
met
een bijdrage.
De opnieuw
commissiemooie
van leden
van onze
bank
heeft
ving
blij
gemaakt
met
een
bijdrage.
De
commissie
van
leden
van
onze
bank
heeft
ruim € 14.000 verdeeld over 8 projecten. Bijvoorbeeld Stichting Cultura die met
het
ruim € 14.000
verdeeld
8 projecten.
Bijvoorbeeld
Stichting
Cultura diemeer
met het
project
“Stelling
nemen”over
lagere
schoolklassen
in Abcoude
en Baambrugge
project
“Stelling
nemen” lagere schoolklassen in Abcoude en Baambrugge meer
gaat
leren
over forten.
gaat leren
over
Heeft
u ook
eenforten.
project waarmee u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage
Heeft
ook een project
waarmee
u in
aanmerking
komen
voor
bijdrage
uit
hetuCoöperatief
Fonds?
Meld het
dan
aan voor 6wilt
april!
U vindt
deeen
voorwaaruit het
Fonds? Meld
dan
aan voor
april! U vindt
de voorwaarden
en Coöperatief
een aanmeldformulier
ophet
onze
website
(zie6onderaan
de pagina).
den en een aanmeldformulier op onze website (zie onderaan de pagina).

In februari
ten
tussen waren
6 en 10zo’n
jaar200
gastklanbij
tenmusical
tussen 6“Karel
en 10dejaar
de
Kokgast
en bij
de
de
musical “Karel
de KokTijdens
en de
verdwenen
kluissleutel”.
verdwenen
kluissleutel”. Tijdens
2 bomvolle voorstellingen
in
2 bomvolle voorstellingen
in
Amstelveen
en Weesp genoten
Amstelveen
en Weesp middag.
genoten
zij
van een geweldige
zij van een geweldige middag.

24/7 uw financiële
24/7 uw
financiële
zaken
regelen
zaken regelen

U kunt 24 uur per dag uw
U
kunt 24 uur
per dag
bankzaken
regelen
via uw
internet,
bankzaken
regelen
via
internet,
en dat scheelt een hoop
tijd!
en dat
scheelt
een hoop
tijd!
Wilt
u liever
iemand
spreken,
Wilt kunt
u liever
iemand
spreken,
dan
u bellen
met
dan kunt
met
(020)
454 u80bellen
00. Natuurlijk
bent
(020)
00. welkom
Natuurlijkopbent
u
ook454
van80
harte
u ook
van
harte
welkom op
een
van
onze
7 bankkantoren.
een van
onzevraag
7 bankkantoren.
Heeft
u een
die wat meer
Heeft
u een
wat meer
tijd
kost,
danvraag
is hetdie
handiger
tijd kost,
dan is het
om
van tevoren
eenhandiger
afspraak
om
van tevoren
een
te maken.
Dat kan
viaafspraak
bovente
maken.
Dat
kan
via
bovenstaand nummer.
staand nummer.

Rabo in Top-5
Rabo in Top-5

Ledenraad gekozen en aan de slag
Ledenraad gekozen en aan de slag

Sinds dit jaar heeft Rabobank Amstel en Vecht een ledenraad. De 35 leden hiervan
Sinds diteind
jaar 2010
heeft gekozen
Rabobank
Amstel
VechtIneen
ledenraad.
Deledenraad
35 leden hiervan
werden
door
onzeenleden.
januari
heeft de
voor het
werden
eind
2010
gekozen door de
onze
leden.
In januari
heeft de
ledenraad
voorUhet
eerst
met
elkaar
kennisgemaakt,
eerste
echte
vergadering
is op
28 februari.
eerst alle
met35
elkaar
de eerste
vergadering
is opop
28onze
februari.
U
kunt
ledenkennisgemaakt,
van de ledenraad
en hunechte
achtergrond
bekijken
website.
kunt alle
35 leden
hundan
achtergrond
bekijken op onze website.
Heeft
u een
vraag van
aan de ledenraad
ledenraad?en
Stuur
een mail naar
Heeft u een vraag aan de ledenraad? Stuur dan een mail naar
ledenraad@amstelenvecht.rabobank.nl
ledenraad@amstelenvecht.rabobank.nl

Gratis workshop Internetbankieren
Gratis workshop Internetbankieren

Niet iedereen is even handig met internet. Terwijl het wel heel makkelijk is om uw
Niet
iedereen
even handig mette
internet.
hetgeven
wel heel
makkelijk
is om uw
bankzaken
viaisInternetbankieren
regelen.Terwijl
Daarom
onze
medewerkers
bankzaken
via Internetbankieren
regelen.
Daarom
geven Internetbankieren.
onze medewerkersEr
aan
alle klanten
die daar meer vantewillen
weten
workshops
aan weer
alle klanten
daar
meer van
willen weten
workshops
Internetbankieren. Er
zijn
nieuwedie
data
gepland
waarvoor
u zich kunt
aanmelden:
zijn weer nieuwe data gepland waarvoor u zich kunt aanmelden:

7 maart in Ouderkerk
7 maart in Ouderkerk

14 maart in Abcoude
14 maart in Abcoude

4 april in Ouderkerk
4 april in Ouderkerk

Nu inschrijven voor
Nu
inschrijven
voor
de Herman
Wijff
els
de
Herman Wijffels
Innovatieprijs
Innovatieprijs
Voor het 10e jaar zal Rabobank

Voor
het 10eWijff
jaarels
zalInnovatieRabobank
de
Herman
de Herman
Wijffels
prijzen
uitreiken.
TotInnovatie1 april
prijzen
uitreiken.
Totmet
1 april
2011
kan
iedereen
een
2011 kan
met een
goed
ideeiedereen
zich inschrijven.
goed idee zich
inschrijven.
Voorwaarde
is dat
het gaat om
Voorwaarde
is dat
het gaat
om
een
innovatief
product
en/of
een innovatief
product
dienst
die bijdraagt
aanen/of
een
dienst die bijdraagt
duurzame
toekomst.aan een
duurzame toekomst.

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

Startersontbijt
Startersontbijt
voor ondernemers
voor
ondernemers
Op vrijdag 4 februari vond voor
Op3e
vrijdag
4 februari
vond voor
de
keer een
ontbijtsessie
de 3e keer
ontbijtsessie
plaats
vooreen
startende
onderplaats voor
startende
ondernemers.
In de
bibliotheek
van
nemers. In dewaren
bibliotheek
Amstelveen
ruim 30van
Amstelveen waren
ruim voor
30
ondernemers
aanwezig
ondernemers
voor
de
presentatieaanwezig
over verstandig
de presentatie overdoor
verstandig
debiteurenbeheer
Roland
debiteurenbeheer
door Roland
Hoff, specialist bij Graydon.
Hoff
, specialistStartersontbijt
bij Graydon. is
Het volgende
Hetvrijdag
volgende
Startersontbijt
op
13 mei.
Het themais
op vrijdag
13 mei. bekendgeHet thema
wordt
binnenkort
wordt binnenkort
bekendgemaakt
via onze website
en daar
maaktu via
en daar
kunt
zichonze
ook website
aanmelden.
kunt u zich ook aanmelden.

U kunt zich aanmelden via onze website of binnenlopen op een van de kantoren.
In recent onderzoek naar klantU kunt zich aanmelden via onze website of binnenlopen op een van de kantoren.
In recent onderzoek
naar klantprestaties
was de Rabobank
prestaties
was de
de
enige bank
metRabobank
een top-10
de
enige bank
met een staat
top-10
notering.
De Rabobank
notering.
De Rabobank
Regelmatig zullen wij u via deze pagina laten weten waarmee onze bank bezig
op de 4e plaats,
na Ikea,staat
Univé
Regelmatig
wij of
u via
deze
pagina
weten
waarmee
onze
bankgraag
bezig
op Bol.com.
de 4e plaats,
na Ikea,
Univé
is.
Voor u, of zullen
u nu wel
geen
klant
bentlaten
van onze
bank.
Want we
willen
en
En daar
zijn we
is. Voor u,onze
of uomgeving
nu wel of geen
bent vanzijn
onze
Want we
graag
en Bol.com.
daar zijn
we
dichtbij
staanklant
en betrokken
bijbank.
de dingen
die willen
er spelen.
Heeft
best
trots op!EnOnder
andere
dichtbij
onze omgeving
betrokken
zijn zien?
bij deLaat
dingen
spelen.
Heeft
bestRijksuniversiteit
trots op! OnderGroningen
andere
u
onderwerpen
die u opstaan
deze en
pagina
terug wilt
het die
onser
dan
weten,
daar
de
u onderwerpen
die mee!
u op deze
pagina
terug wilt
Laat het ons dan
de Rijksuniversiteit
Groningen
doen
we graag iets
U kunt
ons bereiken
viazien?
telefoonnummer
(020)weten,
454 81daar
22
heeft
7.000 consumenten
doen
iets mee! U kunt ons bereiken via telefoonnummer (020) 454 81 22
heeft 7.000 consumenten
of
via we
mail:graag
communicatie@amstelenvecht.rabobank.nl
ondervraagd
over de bedrijven
of via mail: communicatie@amstelenvecht.rabobank.nl
ondervraagd
overzijn.
de bedrijven
waar
zij zelf klant
waar zij zelf klant zijn.
Rabobank Amstel en Vecht Postbus 92 1180 AB Amstelveen (020) 454 80 00 info@amstelenvecht.rabobank.nl www.rabobank.nl/amstelenvecht
Rabobank Amstel en Vecht Postbus 92 1180 AB Amstelveen (020) 454 80 00 info@amstelenvecht.rabobank.nl www.rabobank.nl/amstelenvecht

Helpt u ons met deze pagina?
Helpt u ons met deze pagina?

Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Marthahoeve 3, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6
Onze kantoren: Amstelveen: Van Heuven Goedhartlaan 7, Marthahoeve 3, Van der Hooplaan 100-102, Handelsweg 41, Ouderkerk aan de Amstel: Korendragerstraat 3, Abcoude: Stationsstraat 15, Weesp: Prinses Irenelaan 6

