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David Hague & Patrick Hesse over gezond eten en leven in het Groene Hart op pagina 17

Op het strand
of in de sneeuw?

Plezier
verzekerd!
Sipke Jan Bousema geeft starsein technieklokaal van OBS Willespoort
Onder grote belangstelling heeft TV-presentator Sipke Jan Bousema woensdagochtend jl. op OBS De Willespoort in Wilnis een
hypermodern technieklokaal geopend. Eind vorig jaar won de school de Innovatieprijs voor dit project. In het lokaal staat een
grote hoeveelheid apparatuur opgesteld, waarmee de komende jaren honderden leerlingen gaan werken. De opening was
een mooie aanleiding voor een feestje. Zie ook de achterpagina van deze editie. 		
foto peter bakker

Herinrichting Rondweg en stationslocatie

Gemeente wil
Rondweg verleggen
door piet van buul

wbst nclsf ntwrp
+ cms vr slchts
€ 975,–

www.pprzzlight.nl

hans winter brillen

Er is in Mijdrecht één kruispunt
waar het verkeer met verkeerslichten wordt geregeld. Dat is op de
kruising Rondweg – Industrieweg
– Stationsweg bij de brandweerkazerne. Deze verkeerslichten veroorzaken regelmatig verkeersdrukte
op de aanvoerroutes. Na langdurige
studies denkt de gemeente dit
probleem te kunnen oplossen door
een ander tracé voor de Rondweg
te kiezen. Tijdens het rondetafelgesprek van jongstleden woensdag
bleek de verlegging tevens een opmaat naar de verdergaande plannen
voor het centrum van Mijdrecht.

Het meest opvallende aspect van de
voorliggende plannen is de opsplitsing van de Rondweg in twee delen.
Daarbij wordt het zuidelijke deel
vanaf de brug bij de Rabobank tot
aan de verkeerslichten omgelegd
over het industrieterrein. In het
voorgestelde tracé komt er een
doorsteek vanaf de brug bij de
bank naar de Nijverheidsweg. Het
verkeer kan dan via de Nijverheidsweg naar de Industrieweg. Maar er
ontstaat ook langs de andere kant
via de Nijverheidsweg een betere
ontsluiting van het industrieterrein.
Die doorsteek is straks ook weer
nodig om de verkeersafwikkeling
van en Lees verder op pagina 3

Overzicht van de gewenste situatie, waarbij de Rondweg omgelegd wordt via de
Industrieweg en de Nijverheidsweg. Het gele gebied wordt herontwikkeld voor
woningen en/of bedrijven.

ascol.nl
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Ook zaterdagprogramma AJOC Festival 2010 nu bekend!
Na de volledige invulling van vrijdag en zondag, is nu ook het programma van zaterdag 22 mei van het AJOC Festival 2010 compleet.
Na Valerius, de band die al eerder bekend werd gemaakt, zal Ilse
DeLange met haar band op het Mijdrechtse festival optreden. Vervolgens treden de rockbands Destine en Moke op. Soulvation zal alle
festivalbezoekers laten dansen en tenslotte sluit de Haagse band Kane
de avond knallend af.
Voor ieder wat wils dus op de zaterdag van het AJOC Festival 2010!
Het programma zal deze dag om 15.30 van start gaan. Op het AJOC
Festival zijn voldoende faciliteiten om je de hele middag en avond te
vermaken.

De kaartverkoop voor het AJOC
Festival 2010 start op 20 maart
aanstaande. Meer informatie kun
je vinden op www.AJOC.nl.

DE GROENE VENEN 		

Meer verdachten
graffiti-onderzoek
De politie heeft dinsdag 16 februari
opnieuw aanhoudingen verricht in
het onderzoek naar het aanbrengen van graffiti. Vrijdag 1 januari
kreeg de politie een melding dat er
brand was gesticht bij een school
aan de Proostdijstraat in Mijdrecht.
Agenten zagen geen brand, maar
wel ontdekten zij dat graffiti was
gespoten op de muur van de school,
waarvan de verf nog nat was. In
de directe omgeving zijn toen vijf
jongeren aangehouden. Verder
onderzoek leidde naar nog drie
jongeren. Twee 19-jarige mannen uit Mijdrecht zijn dinsdag 16
februari aangehouden en verhoord.
Een 16-jarige jongen heeft zich, op
verzoek van de politie, dezelfde dag
gemeld en is ook verhoord. Uit het
onderzoek blijkt dat er meer dan 30
zogenaamde tags zijn geplaatst op
onder andere muren van scholen,
huizen en speeltoestellen. Tegen zeven jongeren wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Graag melden!
De politie verzoekt inwoners waarbij graffiti is gespoten op persoonlijke eigendommen, zich te melden.
Het gaat dan met name over de
tags SQUEEZE of SQZ en NEVER
of NVR. Dit kan persoonlijk aan het
politiebureau in Mijdrecht, Anselmusstraat, bellen naar 0900-8844
en vragen naar de politie wijkteam
De Ronde Venen of mailen naar:
derondevenen@utrecht.politie.nl.
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Vervolg van pagina 1
naar het nog aan te leggen sportpark op de Driehoek in goede
banen te leiden. Hoewel er nog tal
van vragen rezen, reageerde de
raad in het algemeen positief op
dit voorstel. Zij moeten volgende
maand beslissen over een budget
van 155.000 euro om de plannen verder uit te werken. Daarbij
kunnen nog allerlei aanpassingen
worden ingebracht. Bijvoorbeeld
over een tunneltje bij de brug
voor het fietsverkeer. Of over een
eventuele rotonde op de kruising
Nijverheidsweg – Industrieterrein.
De doorsteek gaat precies over het
terrein waar het door brand verwoeste pand van Marsman stond.
Aan de wethouder werd gevraagd
om ook eens te bekijken of de
rest van de panden aan die kant
van de Nijverheidsweg tot aan de
Industrieweg niet konden worden
opgekocht. Daar zou dan een mooie
nieuwe wand met kantoorpanden
kunnen worden gebouwd als buffer
tussen de Stationslocatie en het
industrieterrein. Een enkel raadslid
zag hier al een mooie plaats voor
een nieuw gemeentehuis. Wethouder Bram Rosendaal was bang dat

ChristenUnie/SGP stelt
vragen over vele
stroomstoringen
De fractie ChristenUnie/SGP De
Ronde Venen maakt zich zorgen over
de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in onze gemeente, die
onevenredig vaak en lang getroffen
wordt door stroomstoringen. De
fractie heeft hierover een aantal
vragen gesteld aan het college.

Luistervink
Valse…
Als je zo maar door Amsterdam
slentert, valt het je niet eens meer
op. Het geluid van het draaiorgel
overheerst in sommige delen van
de stad en toeristen vinden dat
maar wat leuk. Typisch Nederlands.

Een van de voorstellen voor de herindeling van het centrum van Mijdrecht.
daar wel erg veel geld voor nodig
zou zijn. En het is de bedoeling
dat de verlegging van de Rondweg
kostenneutraal gaat. Hiervoor ligt
wel een subsidie van de provincie in
het verschiet.
Stationslocatie
Wanneer het zuidelijke stukje
Rondweg komt te vervallen ontstaat er een ruime locatie rond
het stationsgebouw. Ook hiervoor
worden plannen ontwikkeld. Een
‘denkrichting’ heet dat tegenwoordig
in het planologische jargon. Men
denkt daarbij aan een inrichting van
dit gebied met woningen, kantoren
en wellicht winkels. De bebouwing
van de stationslocatie krijgt dan een
aansluiting op het nog te vernieuwen
dorpscentrum. De opbrengst van de
bebouwing moet er toe bijdragen dat
al die mooie plannen ook financieel
haalbaar zijn. Mocht het er van
komen dat het centrum inderdaad
drastisch op de schop gaat dan kan
men hier gedurende de bouwwerkzaamheden tijdelijke voorzieningen
realiseren voor pakeren en noodwinkels.

Noordelijke rondweg en
centrumplan
In de plannen voor de Rondweg
wordt voorzien in een verschuiving
van deze weg in de richting van het
industrieterrein. De weg komt dan
op het oude spoorbaantracé. Op die
manier ontstaat er tussen de verlegde
weg en de Ringvaart ook weer een
ruime strook die eventueel bebouwd
zou kunnen worden.
Onlangs werden de eerste contouren
gepresenteerd van een ingrijpende
herstructurering van het dorpscentrum. Daarbij gaat het om het hele
gebied van Molenhof, Lindeboom en
Haitsmaplein. De Lindeboom wordt
daarbij opgesplitst zodat er een
doorsteek komt naar de Janskerk, die
een heus kerkplein krijgt. Het huidige
parkeerterrein wordt bebouwd en
daaronder moet dan een parkeergarage komen. Om die parkeergarage
te bereiken wordt gedacht aan een
aquaduct vanaf de verlegde rondweg onder de Ringvaart door. Deze
plannen komen binnenkort ook in de
raad aan de orde. Vooralsnog gaat het
nu dus om het groene licht voor een
vervolgstudie naar de omlegging van
de Rondweg. De raad neemt hier in
maart een besluit over.

Erwtensoep op Warme Truiendag
Inwoners die vrijdag 12 februari jl. een bezoek aan het gemeentehuis brachten, werden in de hal verwelkomd
met een kop erwtensoep of warme chocolademelk. Wethouder Jacques Dekker (Milieu) stond klaar om de
warme hartigheid uit te delen en zo extra aandacht te vragen voor de Warme Truiendag.
De Warme Truiendag vond dit jaar
in Nederland op vrijdag 12 februari
plaats. Op deze dag werd aandacht
gevraagd voor de klimaatproblematiek. De gemeente De Ronde Venen
nam deze keer voor het eerst deel
en draaide die dag de verwarming
twee graden lager in het gemeentehuis. Dat zorgt al direct voor een
energiebesparing van 14 % (7%
per graad) en dus ook 14% minder
CO2 uitstoot. “Een eenvoudige
actie als de verwarming lager zetten levert al direct energiebesparing op,” aldus wethouder Jacques
Dekker. “Maar het gaat daarnaast
natuurlijk vooral om bewustwording. Hopelijk zet deze actie heel
wat mensen aan het denken over de
problematiek en hoe zij zelf kunnen
bijdragen aan energiebesparing.”
Deelname aan deze actiedag past
helemaal bij het Klimaatbeleid van
de gemeente. Dit beleid heeft als
doel actief bij te dragen aan het
verminderen van broeikasgassen
en het verbruik van energie. De
gemeente investeert daarom regelmatig in kortlopende activiteiten
of meer structurele ontwikkelingen

ten behoeve van energiebesparing.
Enkele voorbeelden: zo heeft de
gemeente in 2009 bijvoorbeeld een
energiemarkt georganiseerd om
inwoners te adviseren hoe zij hun
woning energiezuiniger kunnen
maken, was er aandacht voor de
campagne Groene Voetstappen,
waarbij basisschoolleerlingen
gestimuleerd worden te voet of per
fiets naar school te gaan en inventariseerde de gemeente de moge-

lijkheden voor een eigen duurzaam
energiebedrijf om zelf duurzame
energienetwerken te beheren. Ook
in 2010 zullen verschillende projecten gestart en uitgevoerd worden.
Momenteel worden bijvoorbeeld
de mogelijkheden onderzocht voor
alternatieve brandstof voor het
eigen wagenpark, energiebesparing
bij de openbare verlichting en wordt
gekeken naar de mogelijkheden om
duurzaam in te kopen.

Als je voor de buis zit en naar het
Nationaal voetbalelftal kijkt, komen de Oranje indianen, leeuwen
en andersoortig uitgedoste dwazen in beeld. Tijdens het schaatsen
zien ze er weer anders uit en bij
het hockeyen –dat kunnen we dus
echt goed– is de uitmonstering
gewoon wat netter.
Tijdens de jaarlijkse Gay Parade
gaat een mens helemaal vóór op
het puntje van zijn stoel zitten.
Zelden zie je zo veel blote mannenkonten. Open en bloot, frank
en vrij. Als je het niet wilt zien
kijk je maar de andere kant op
lijkt mij, maar toch het is een
beetje Nederlands geworden.
Of je dat nu leuk vindt of niet.
Dat alles leidt er toe dat je in
het buitenland nogal eens wordt
aangesproken op het vrije, soms
knotsgekke gedrag van je medelanders. Ook over dat dwaze trio,
dat onder aanvoering van tante
Albert naar het songfestival toog
om ons land te vertegenwoordigen. Was ons keurmerk vroeger
kruiden en specerijen, het is nu
dolle leut en andere zaken die ons
land aanzien geven.
De klucht die songfestival heet is
inmiddels weer in alle hevigheid
losgebarsten. Niet dat we ook
maar enige schijn van kans gaan
maken. Getalsmatig is dit onmogelijk. Kijk maar naar de landen
die de afgelopen jaren hoog hebben gescoord. Met bellen, bellen
en nog maar eens bellen kom je
een heel eind, dat is gebleken.
Maar toch, toen ik het draaiorgel
hoorde, smolt mijn hart.
Een Nederlands geluid met de
stem van een Nederlands meisje
dat de sprong zo maar aandurft.
Door vakvrouw Marianne Weber
gevormd, handen en voeten gekregen staat ze daar maar. Nu eens
geen medelander die het bewegen
in het bloed zit. Nu eens geen fan
van tante Albert maar gewoon een
lekkere simpele Hollandse meid.
Maar wat doen we met z’n allen?
We laten geen mogelijkheid onbenut het meisje te beschimpen en
op voorhand al kansloos te maken.
Ik zie toch heel wat liever háár
dan indianen, leeuwen en tijgers
en valse nichten. Ik heb wel wat
met dat onbevangen meisje dat
straks in de volle lichten staat.
Sieneke voor mij ben je nu al een
topper.
Luistervink
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Afzwemmen Zwem-ABC en Zwemvaardigheid
bij Zwemvereniging De Ronde Venen

Horizon over
Mendelssohn Bartoldi
In een uitzending van Horizon op
zondag 21 februari, van 9 – 10
uur, staat de figuur en de muziek
van componist Felix Mendelssohn
Bartholdi centraal. Herhaling van
17– 18 uur. Waarom deze componist? Het jaar 2009 was het
Mendelssohn–jaar. Wij willen met
elkaar nadenken over het leven en
over de muziek van deze componist
en zijn in gesprek met dirigent Henk
van Zonneveld van het koor Kunst
Na Arbeid.
Dit koor laat ook enkele muziekstukken van Mendelssohn horen.
Horizon is te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrekwentie gelden).

De Ronde Venen

Jaarvergadering
‘De Christenvrouw’
De vereniging ‘De Christenvrouw’
afdeling De Ronde Venen houdt
op donderdag 25 februari 2010
haar jaarvergadering in gebouw
’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk, Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht. Voor
de pauze het lezen van de jaarverslagen en bestuursverkiezing.
Na de pauze komen de heren F.A.
Groenendijk en H.W. van Soest uit
Wilnis beelden laten zien van vóór
het jaar 1950 met als onderwerp:
“van Hofland tot de Korenmolen”.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom
gerust eens vrijblijvend een keer
kijken en luisteren.
Aanvang 20.00 uur en de koffie
staat om 19.45 klaar! Inlichtingen:
Janneke Kranenburg-Bluemink, Tel.
0297-281882.

Mijdrecht

Familiefilm in de
voorjaarsvakantie
Verveel jij je ook zo snel in de
vakantie? Zin om iets leuks met
familie of vriendjes en vriendinnetjes te doen? Kom dan naar de
familiefilm in de Veenhartkerk!
Op dinsdag 23 februari wordt in
de voorjaarsvakantie een leuke
familiefilm vertoond, geschikt voor
alle leeftijden. De film begint om
14.00 uur, de zaal is open vanaf
13.30 uur. De entree bedraagt 2
euro voor kinderen en 4 euro voor
volwassenen. Adres: Grutto 2a,
Mijdrecht. Meer informatie over
welke film wordt gedraaid, is te
vinden op www.veenhartkerk.nl. Via
de website kun je je aanmelden
voor de Veenhartfilmladder om
op de hoogte te blijven van de
familiefilms.

Geslaagden Diploma A, B en C.
Op de afdeling Diploma Zwemmen bij Zwemvereniging De Ronde
Venen (ZDRV) hebben afgelopen
zaterdag 14 leerlingen afgezwommen voor het A, B en C-diploma,
7 leerlingen voor Snorkelen 3 en
13 leerlingen voor het Survivaldiploma Dolfijn Brons. Er wordt in
kleine groepjes gezwommen zodat
er meer persoonlijke aandacht is
voor de individuele leerling.
Bij Diploma Zwemmen wordt op
een gezellige manier zwemmen
geleerd voor het Zwem-ABC. De
ZDRV vindt het belangrijk dat de
leerling eerst goed vertrouwd raakt
met het water. Daardoor zal het
aanleren van de overige vaardigheden met veel meer plezier beleefd
worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder
gezwommen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s en snorkelen, balzwemmen, survival, aqua sportief
en eventueel kunstzwemmen. Dit

alles wordt een half uur per week
op drie niveau’s gegeven.
De geslaagden zijn: A-diploma:
Karèn Mansourov, Tim Millenaar,
Wessel Rijneveld, Sanne Smit en
Maarten Vos. B-diploma : Edward
Deen, Thomas Duin, Tim Geluk,
Ilke de Lange en Britt van Zijl. Cdiploma: Anna Louwerse, Stan van
Schaik, Myrthe van Vliet en Cynthia
Vree.
Snorkelen 3: Deborah Hartman,
Bart Hoogendoorn, Tanja Kamp,
Tessa Oudijk, Nienke Scheenaart,
Matthias Verhoek en Sterre Westenbrink.
Dolfijn Brons: Brandon van den
Aardweg, Laura Broekhuijse, Marjolein Broekhuijse, Frans de Bruijn,
Sjaak de Bruijn, Marjon de Bruijn,
Tim Dressel, Birgit Heijnemans,
Arie Langelaar, Bart van Leeuwen,
Daniël van Leeuwen, Jelle Scheenaart en Thijmen Westenbrink.

Sophie Jurrjens wint voorronde
Kunstbende provincie Utrecht

GVM turnjuf Willie
de Jong ziet Sarah!
Vorige week donderdag is 'turnjuf'
Willie de Jong, die al meer dan
10 jaar bij GVM zeer actief is, 50
jaar geworden. Dit kon natuurlijk
niet ongemerkt voorbij gaan. Op de
training van donderdag werd Willie
al uitgebreid gefeliciteerd door het
bestuur van GVM. Op vrijdag werd
zij overvallen tijdens de training
door alle meiden die bij de selectie
turnen. De meiden kwamen allemaal met een roos binnen en Willie
werd overladen met serpentines.
Nadat zij de 50 rozen in ontvangst
had genomen, kreeg Willie ook nog
een cadeaubon aangeboden voor
haar grootste hobby, de tuin. Tot
slot ging Willie met alle kinderen
naar buiten om een geluksbal-

lon op te laten. Wat Willie toen
gewenst heeft, weet alleen zij….
Willie, oorspronkelijk afkomstig
uit Wilnis, maar al sinds 1983
woonachtig in Mijdrecht, is een
hele sportieve dame, die vroeger
zelf heeft geturnd en nu actief is
met schaatsen en fietsen. Zij traint
de meiden binnen GVM altijd met
veel enthousiasme en toewijding,
weet precies hoe zij het beste uit
elk kind kan halen en traint altijd
met een groot gevoel voor humor.
Willie, alle mensen van GVM
wensen jou nog heel veel gezonde
en gelukkige jaren toe samen met
Peter en je kinderen en hopen jou
nog lang zo actief betrokken te
zien binnen de vereniging!

Tentoonstelling van de plusklas
De kinderen van de plusklas van de St Antonius stichting uit De Ronde
Venen zijn de afgelopen tijd in de huid van een kunstenaar gekropen.
De resultaten daarvan waren te zien op een drukbezochte tentoonstelling
op de St Jozefschool.
De kunstenaars in wiens huid ze zijn gekropen, waren heel verschillend.
Van Ben van Berkel (architect) en Tom Claassen (knuffelkunst) tot Paul
Klee en Leonardo da Vinci. Om goed te weten te komen hoe het voelt in de
huid van een kunstenaar te kruipen, zijn de leerlingen naar Joke Zonneveld
in Uithoorn geweest. Hier hebben ze vooral aan hun eigen kunstbeleving
gewerkt. Iedereen was het er over eens: het was een geslaagd project.

De 17-jarige VLC-leerling Sophie
Jurrjens uit Wilnis is winnaar
geworden van de voorronde van
de Kunstbende in de categorie
Muziek in de provincie Utrecht.
De spannende voorronde vond
zaterdag jl. plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg. Vorige
week vrijdag won Sophie nog
de VLC- talentenjacht met het
winnende liedje “Little Joy”. Met
deze compositie wist ze ook de
muziekjury van de Kunstbende te
overtuigen.
Kunstbende is een wedstrijd voor
jong, creatief talent in de leeftijd
van 13 t/m 18 jaar. De bedoeling is
jongeren te stimuleren met kunst bezig te zijn. Twintig jaar geleden is de
wedstrijd Kunstbende ontstaan vanuit de gedachte dat jongeren een kans
moeten krijgen om hun culturele talenten te ontdekken en te ontplooien.
Het was een zinderende wedstrijd, want Sophie moest het opnemen tegen
in totaal 30 deelnemers: bands, zangers, rappers en andere muzikanten.
Volgens de jury was Sophie de winnaar met stip door de combinatie van
een goed geschreven lied, prachtig gezongen met een knappe pianobegeleiding en een sterke uitstraling op het podium.
Deze eerste plaats brengt Sophie Jurrjens in de landelijke finale van de
Kunstbende op zaterdag 17 april in de Westergasfabriek in Amsterdam.
Daarnaast heeft ze de Gouden Spotlight, een fraai kunstwerk, in ontvangst
genomen en gaat ze een masterclass muziek volgen. Ze gaat optreden
tijdens het Festival aan de Werf in Utrecht en deelnemen aan de KUNSTuitDAGing in muziekpaleis Tivoli in Utrecht.

Wereldgebedsdag op 5 maart
Ook dit jaar wordt de oecumenische Wereldgebedsdag gevierd, traditioneel op de eerste vrijdag in
maart. Dit jaar is dat vrijdag 5 maart 2010.
Het plaatselijk comité nodigt iedereen van harte
uit om hieraan mee te doen; aanvang 19.00 uur in
kerkelijk centrum De Rank, Pr. Bernhardlaan 2 te
Mijdrecht.
Kenmerkend voor de Wereldgebedsdag is, dat gedurende 24 uur over de
gehele wereld dezelfde gebeden gesproken worden en dezelfde liederen
gezongen. Dit jaar is de liturgie samengesteld door geloofsgenoten uit Kameroen, een land dat in West-Afrika ligt. Het thema is: “Alles wat ademt
heeft”. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten en koffie of
thee te drinken.
Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl
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Sport- en spelinstuif voor
de jeugd in de Willisstee

Lils Mackintosh bracht
'sizzling jazz' naar De Boei

Na het succes van vorig jaar, waarbij ruim 160 kinderen veel plezier
beleefden tijdens de sport- en spelinstuif zal deze worden herhaald op 23
februari a.s. Er zijn wederom 15 spelletjes; sommige gelijk aan vorig jaar
en andere geheel nieuw. Dit jaar staat de kassa in de grote hal bij binnenkomst in de Willisstee, is er meer begeleiding en is de prijs aangepast. Dit
evenement is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het is niet de bedoeling dat ouders mee de zaal ingaan, zij kunnen kijken vanaf de tribune. De
kinderen ontvangen een duidelijk formulier met de spelletjes die zij kunnen
doen. De sport- en spelinstuif begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Locatie: Willisstee in Wilnis. Prijs: 2 euro per deelnemer.

Vrijdagavond jl. vond in De Boei een bruisende jazzavond plaats met René
van Beeck en Lils Mackintosh. Zodra ze ten tonele verscheen, leek alles
een extra dimensie te krijgen. Haar energie sloeg direct over op publiek en
begeleiding. Spontaniteit en plezier waren in elke noot terug te horen en
de zaal genoot met volle teugen. Het stemgeluid van Macintosh is absoluut
uniek en zeer veelzijdig. Soms deed ze denken aan Nina Simone, dan weer
aan Tina Turner en bij de vertolking van het nummer ‘There was a boy’
overtrof ze het geluid van Dinah Washington.
Voortdurend deelde de diva haar plaats in de spotlights met de begeleiding
en gaf ze solo’s uit handen. Met Johnny Boston zong ze de jazzversie van
‘Stand by me’ en René van Beeck verleidde ze tot een scatsolo die de zaal
deed verbazen. Het was iedereen volkomen duidelijk dat Lils Mackintosh
terecht een Edison Award gekregen heeft. Niet alleen kan ze zich meten
met de groten der aarde, ze staat ook nog eens garant voor een heerlijke
avond uit, en het aanwezige publiek genoot er dan ook zichtbaar van.

St. Antonius leert netwerken!

Zaterdag 13 februari was Akke
Feddema uit Wilnis uitgenodigd in
het CODA museum te Apeldoorn
als prijswinnaar in de nationale
portretwedstrijd met als thema
“MAXIMA”. Er waren 19 prijswinnaars uitgenodigd die verkozen
waren van de 405 inzendingen,
daarvan hangen er 200 in het
CODA museum te Apeldoorn waar
een expositie is ingericht en de
opening deze middag werd verricht
door de bekende schilderes Ans
Markus, die tevens als ere jurylid
was aangewezen om de inzendingen
te beoordelen.
Prinses Maxima zou zelf ook
aanwezig zijn, maar had op het
laatste moment verplichtingen bij
de Olympische winterspelen in
Vancouver. Tijdens de openingsspeech van de museumdirectrice
werden alle prijswinnaars in het
zonnetje gezet en was men verheugd over het zeer hoge niveau
van de ingezonden portretten en als

prijswinnaars van deze wedstrijd op
je CV een bijzondere vermelding is.
Het ingezonden portret van Akke
werd uiteindelijk in een feestelijke
openingsceremonie gekwalificeerd
met een prachtige tweede prijs met
het recht tijdens de expositie in
het CODA museum op een eervolle
plaats en zij kan nog meedingen
naar de publieksprijs, die door alle
bezoekers ingevuld kan worden.
Men kan stemmen tijdens een
bezoek aan het museum of vanaf 21
februari op de CODA website

www.coda-apeldoorn.nl/maxima.
De Maxima expositie is geopend
van 14 februari t/m 9 mei 2010 in
het CODA museum te Apeldoorn.
Dit was al de tweede keer dat deze
inmiddels al aardig bekende schilderes in de prijzen valt, ook tijdens
de “Groene hart” wedstrijd, georganiseerd door galerie Rijlaarsdam
te Nieuwkoop, was Akke derde
geworden bij de publieksprijs, met
thema Rhapsodie in ’t Groen.

Abcoude/De Ronde Venen

Verkiezingen voor
gemeenteraad op 24
november 2010

Op 3 maart 2010 vinden in veel
Nederlandse gemeenten de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad.
Hieraan wordt op radio, tv en in
kranten ruimschoots aandacht besteed. In verband met de mogelijke
herindeling van Abcoude met De
Ronde Venen, zijn de verkiezingen
in beide gemeenten uitgesteld tot
24 november 2010 en kan er op 3
maart dus niet gestemd worden. De
Tweede Kamer heeft vorig jaar tot
uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen in Abcoude en De Ronde
Venen besloten.

Mijdrecht

Sun & Body gaat
sluiten

Dinsdag jl. heeft in De Boei in Vinkeveen een succesvolle studiemiddag
plaatsgevonden voor de leerkrachten van Stichting Sint Antonius,
waarin alle katholieke basis scholen uit de gemeente De Ronde Venen
zijn verenigd.
Voorzitter Ger Schinning en bovenschools directeur Onno Stokhof heetten de aanwezigen welkom en
hadden speciaal aandacht voor de
collega’s van de Veenzijdeschool in
deze voor hen zo roerige tijd.
Het programma van de dag bestond
uit twee onderdelen: Een date met
Theo Veldkamp en speeddaten. Theo
Veldkamp is gedragsspecialist en ging
met de medewerkers in gesprek over
hoe je het beste kunt omgaan met
verschillen in je groep. Hij vertelde
zeer inspirerend over de verschillende
ontwikkelingen in het onderwijs en
hoe bepalend het gedrag van leerlingen en leerkrachten is.

Akke Feddema Fokker wint 2e prijs in
Nationale Portretwedstrijd 'Maxima'

Kort Nieuws

Het speeddaten had als doel de
medewerkers die in dezelfde groep
werkzaam zijn, informatie met
elkaar te laten uitwisselen onder het
motto: Wat kunnen we van elkaar
leren? Ook bij dit onderdeel bleek al
snel dat men tijd tekort had. Er werd
veel kennis van elkaar opgedaan.
Na een inspirerende dag werd het
geheel afgesloten door twee acteurs:
Jaap en Joop. Om het netwerken
met elkaar echt zichtbaar te maken,
werden met bollen wol lijntjes naar
elkaar uitgegooid. Het netwerk van
de Stichting Sint Antonius kreeg op
deze originele manier nog eens extra
gestalte!

Sun & Body Center Mijdrecht B.V.
sluit op 30 juni a.s. de deuren van de
zonnestudio, slenderbanken en trilplaat aan de Bozenhoven 19 a - b te
Mijdrecht. Volgens eigenaresse Miranda van der Plas-Driehuis hebben
de tegenvallende bedrijfsresultaten
haar doen besluiten de activiteiten te
beëindigen. “Erg jammer, maar we
hopen dat we iedereen de afgelopen
vijfenhalf jaar naar tevredenheid van
dienst zijn geweest,” aldus Miranda.
“De reden dat we het bericht nu al
naar buiten hebben willen brengen,
is dat we mensen de gelegenheid willen geven hun geldige cadeaubonnen
of rittenkaarten op te maken voor
30 juni a.s.”Tot 30 juni biedt Sun
& Body nog een aantal knallende
aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld de
maandkaart zonnen. Voor meer informatie over de lopende acties kan
men terecht op: www.sunandbody.nl

Mijdrecht

Praktijklessen
bromfietsexamen
1 maart 2010 is het dan echt zover.
Vanaf dan zal er naast het theorie
examen ook een praktijk examen
voor de bromfiets afgelegd moeten
worden. Dit zou eerst per 1 januari 2010 ingaan maar werd op het
laatste moment door de minister
uitgesteld. Het VerkeersCollege is
klaar voor deze nieuwe regeling.
Vanaf maart zullen wij bromfietspraktijklessen gaan verzorgen vanuit
Mijdrecht. Daarnaast verzorgen
wij natuurlijk ook de theorielessen
voor de bromfiets. Vraag naar ons
voordelige totaalpakket (theorieles /
praktijkles en examens). Ben je voor
1 maart 2010 al in het bezit van
een AM (bromfiets), A (motor) of B
(auto) rijbewijs, dan mag je gewoon
op een bromfiets rijden. Heb je nog
geen rijbewijs dan zul je dus een
theorie en praktijk examen moeten
afleggen bij het CBR, voordat je op
een bromfiets mag stappen. Voor de
brommobiel is er een apart praktijkexamen. Zie voor meer informatie
onze website: www.verkeerscollege.
com of bel 0297-250 638.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Vorige week vrijdag zijn er op de Kastelein in Wilnis de hele dag TV-opnames
gemaakt voor het RTL4-woonprogramma Eigen Huis & Tuin. De straat was
gekozen tot 'Straat van de week' en
de presentatoren Quinty, Thomas en
Lodewijk hebben gedurende de dag tal
van klussen aangepakt bij bewoners uit
de straat. Zo hielden Thomas en Quinty
zich bezig met het opnieuw inrichten
van een huis en Lodewijk nam samen
met de bewoners enkele tuinen onder
handen. De aflevering is op TV te bekijken op zaterdag 6 maart om 18.05 uur
en wordt zondag 7 maart om 09.25 uur
herhaald. foto’s thijs van uden

De jeugdige student Jeroen Verlaan uit Abcoude wist op het rechte eind naar
de finish van de schaatsmarathon "50 van Botshol" dat hij naar de winst
schaatste. In een rechtstreekse sprint rekende hij af met Richard Louman en
Swen Faber. Deze drie waren een zestal ronde voor het eind uit het restant
van de kopgroep gesprongen en streden in de laatste schaatsmeters op het
prachtige ijs van de Botshol om de winst bij de 50 schaatskilometers van
Bothol. Daarnaast was er nog een marathon over 25 kilometer met als winnaar
Lars van de Vall uit Ouderkerk a/d Amstel bij de heren en bij de dames Riejanne
Markus uit de Zwarte Kat nabij Nes aan de Amstel.

Met ingang van het zomerseizoen, 1 april 2010, zullen de
tennislessen bij tennisvereniging De Ronde Vener verzorgd
worden door Tennisschool Ruud van der Helm. Ruud van
der Helm is geen onbekende voor de vereniging. Hij heeft
al een aantal jaren les gegeven en gaat nu als zelfstandige
tennistrainer aan de slag bij zijn ‘eigen club’, waar hij als
kleine jongen is begonnen met tennis. Ruud van der Helm
zal in maart de puppytraining al gaan verzorgen. Bel voor
meer informatie of geef je op vóór woensdag 24 februari bij
Anja Pauw, telefoon 0297-287530, of kijk op de website
www.tvdrv.nl.

Rita Verdonk steunt actie 'Scouting doneert 100 liter bloed'
Dinsdagavond jl. zijn de eerste liters bloed aangeboden voor
de actie 'Scouting doneert 100 liter bloed', één van de vele
acties die in 2010 plaatsvinden in het kader van het 100
jarig bestaan van Scouting Nederland. Ook Rita Verdonk,
zelf jarenlang actief bij Scouting in Harmelen en Utrecht,
heeft zich deze avond aangemeld als bloeddonor. Nog steeds
draagt zij scouting een warm hart toe. Rita Verdonk: “Dit is
een mooie actie, niet alleen een jubileumjaar met feesten.
Met het doneren van bloed wordt ook wat gedaan voor de
samenleving.”

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

Familieberichten
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Claudia Prange
43 jaar

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

Bart de Wit
23 jaar

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

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
oud-wethouder en oud-raadslid

A.A. van Rijn
Margreet
Kokshoorn

50
jaar

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van de erepenning van de gemeente De Ronde Venen

Albert van Rijn is ruim 25 jaar gemeenteraadslid geweest. Eerst in de
voormalige gemeente Vinkeveen en Waverveen en vanaf 1989 in
De Ronde Venen. Vanaf 1992 tot 1994 was hij wethouder voor Openbare
Werken, Verkeer en Milieu. In de periode dat hij lid was van de
gemeenteraad en tijdens zijn wethouderschap heeft hij altijd in volle
overtuiging de belangen van de inwoners en de gemeente gediend.
Ook na zijn vertrek uit de politiek is hij maatschappelijk altijd zeer actief
gebleven.
Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en naaste
familieleden. De leden van de gemeenteraad, de leden van het college
van B en W en medewerkers van de gemeente De Ronde Venen
wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.
College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad
De Ronde Venen

Ja ja het is waar !
Na ruim 40 jaar !
Gaat Koos met Pensioen,
en moeten ze het bij

Mark van Wijk
helaas zonder hem doen!!!

38 jaar

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

de rooij adv. 94 x 63
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PSZ De Duikelaar collecteert voor Jantje Beton

de Rooij

De Jantje Beton Collecte is een unieke collecte in Nederland. De collecte
vindt plaats van 1 t/m 6 maart. In deze week collecteert peuterspeelzaal
De Duikelaar voor Jantje Beton in Vinkeveen. Peuterspeelzaal de Duikelaar collecteert samen met de Pijlstaartschool. Van de gehele opbrengst
gaat de helft naar de collecterende partijen. De andere helft besteedt
Jantje Beton aan projecten die ervoor zorgen dat kinderen weer zorgeloos
vrij buiten kunnen spelen. Peuterspeelzaal De Duikelaar heeft zo in het
verleden al heel wat mooi speelgoed, als duplo, racefietsjes, een waterbaan
kunnen kopen waar de kinderen heerlijk mee kunnen spelen! Mocht u nog
vragen hebben over de collecte dan kunt u telefonisch terecht bij Silvia
Verlaan 06-22211188. Peuterspeelzaal de Duikelaar hoort bij Stichting
Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen, voor informatie: 0297-254778 of

zand en grindhandel b.v.

Keuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind mijnsteen - graniet - bielzen - grond wegendoek - grijze & gele split - etc.
Thuisbezorgd of zelf af te halen

www.peuterspeelzaaldrv.nl.

Verhuur van vrachtwagens
met of zonder kraan
Oostzijde 61 • 1426 AG DE HOEF
Tel. 0297 - 593 202

www.derooijzand.nl
Vorige week is er per abuis een verkeerde
advertentie geplaatst, hiervoor onze excuses.
Bovenstaand treft u de juiste advertentie.

Nomineer de redder van Jip.
Kent u een dierenheld? Nomineer
hem voor de titel Dierenheld 2009!
Ga naar www.dierenbescherming.nl/
dierenheld2009 en wie weet krijgt
uw dierenheld op 4 oktober een
lintje van de Dierenbescherming.

Night Fever musical op het VLC
Na maanden van voorbereiding door docenten en een grote groep
leerlingen, is het dan zover. Op donderdag 4 en vrijdag 5 maart zijn
de voorstellingen van het beroemde discospektakel ‘Night Fever’.
Het verhaal van ‘Night Fever’ speelt zich af in New York. De jonge
Tony Manero werkt zes dagen per week in een hamburgertent. Hij
komt uit een arm Italiaans gezin en groeit op in Bay Ridge Brooklyn,
New York. Regelmatig ligt hij overhoop met zijn strenge katholieke
ouders die het beste voor hem willen en hem het liefst in de voetsporen zien treden van zijn oudere zus, die studeert. Tony ziet dit niet
zitten.
Elke zaterdagavond gaat Tony samen met zijn vrienden naar de populaire discotheek ‘3001 Odyssee’. Daar proberen ze de dagelijkse realiteit te vergeten. De swingende disconummers en de extravagante dj
Monty zwepen het publiek op. Tony wil aan de danswedstrijd in ‘3001
Odyssee’ deelnemen. Daarmee hoopt hij geld te winnen om eindelijk
weg te komen uit het arme Bay Ridge. Dan ontmoet Tony de mooie
maar arrogante Cindy. Ze werkt in Manhattan en verkeert in een voor
Tony onbereikbare wereld van zakenmensen en beroemdheden. Cindy
biedt hem toegang tot een betere toekomst. Na veel aandringen weet
hij haar over te halen om samen met hem aan de danswedstrijd deel
te nemen. Hierna gaat er veel mis…!

Tess (7) kampioen jong talenten

Onderhoudsbeurt voor uw
testament hard nodig

De 7-jarige Tess Verwijs uit Wilnis zit sinds een klein jaar
bij de turnselectie van Mobilée. Drie keer per week traint
ze in Woerden en om de paar weken een zondagmiddag
bij oud-bondscoach Frank Louter in Zoetermeer. Het
clubkampioenschap zaterdag was haar eerste wedstrijd.
Tess ging de strijd aan met zo’n twintig talentjes tussen de
6 en 8 jaar. Op sprong liet ze een mooie handstand-platval
zien en aan brug onder meer een strakke buikdraai en
soepele zwaaien. Op balk, haar favoriete toestel, maakte
ze het verschil. Ze maakte de hoogste sprongen, stond het
meest stabiel, maakte een mooie handstand en deed als
enige een overslag als afsprong. Op de lage balk mocht
ze ook nog een koprol en radslag laten zien. Tess kreeg
zichtbaar plezier in de wedstrijd en maakte het mooi af
op vloer, met onder meer een spagaat, hele draai-sprong,
arabier kaats en bruggetje achterover.
Toen alle punten geteld waren, stond Tess boven aan de
lijst met een eindscore van 50,8. Haar beloning: een
gouden medaille, een kleine beker én de wisselbeker.
Glunderend keerde ze weer naar huis, met veel zin om
hard door te trainen.

Tes tament
Door een wijziging van de wet kan uw testament anders uitpakken dan gedacht.
Wij kijken voor u na of onderdelen uit uw testament aan vervanging toe zijn.
Wilt u weten of uw testament toe is aan een onderhoudsbeurt?
Doe dan op onze internetsite de online TESTament of neem
direct contact met ons op voor informatie en advies.

1001

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

www.fanoyforsthovel.nl

Het belooft weer een spektakel te worden. Dus kom kijken! De
voorstellingen vinden plaats in de aula van het VeenLanden College in
Mijdrecht. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de voorstelling begint
om 20.00 uur. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via srs@hetvlc.
nl (o.v.v. naam, adres, dag van voorstelling en het aantal kaartjes).
Kaartjes kosten € 3.

foto eslevents.nl
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Calle Real zorgt voor Spaanse avond in De Boei

Agenda

Op vrijdag 5 maart a.s. treedt Calle Real op in De Boei te Vinkeveen. Dit
fantastische Nederlands-Spaanse flamencokoor, bestaande uit twaalf zangeressen en danseressen, brengt muziek uit het westen van Andalusië. Het
koor wordt begeleid door drie gitaristen, een fluitiste, een violist, een cellist en een percussionist. Het optreden begint om 20.30 uur.

Eten

Feest

Winterstamppotavond
Vrijdag 19 februari
Aanvang 19.00 uur
De Spingbok, Oostzijde 61 A, De
Hoef

Jubileumfeest Rotaract Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn
Zaterdag 20 februari
Vanaf 21.00 uur
Partycentrum De Meijert

Winterstamppotavond verzorgd
door stichting Vrienden van de
Antoniuskerk. De opbrengst wordt
gebruikt voor het onderhoud van de
kerk, pastorie en de begraafplaats.
De zaal gaat open om 18.00 uur.
Voor 25 euro heeft men de keuze
uit drie verschillende maaltijden:
boerenkool met worst, hutspot met
stoofvlees/jus en stamppot andijvie
met kleine gehaktballetjes. Voor
iedere bezoeker is er een welkomstdrankje. De avond zal worden
opgevrolijkt door het zeemanskoor
De Torren uit Lisse. Mensen van
buiten De Hoef dienen zich aan te
melden bij Theo Röling, telefoonnummer 0297-593292 of Gerda
van Blokland, telefoonnummer
0297-593253.

Rotaract Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn (AMU), dé serviceclub voor
jongeren in de leeftijd van 18 t/m
30 jaar uit de regio Amstelland/
De Ronde Venen, bestaat inmiddels alweer vijf jaar! Reden voor
een feest en daarom wordt op 20
februari a.s. een feest georganiseerd in Partycentrum De Meijert
in Mijdrecht. De thema’s van de
eerder georganiseerde feesten
worden met een goede reden weer
uit de oude doos gehaald, de afgelopen jaren is met deze thema’s
namelijk zo’n € 6.000 opgehaald
voor het goede doel! Haal dus de
monopolyhoed, hawaïslinger, ski’s
en pokerchips uit de kast, want
de thema’s: monopoly, snowfever,
carribean beach en casino night
worden gecombineerd tot een
spetterend feest. De opbrengst van
de avond gaat naar het Jeugdsportfonds Noord-Holland, dit is een
fonds dat bestemd is voor kinderen
en jongeren in de leeftijd van 6 tot
en met 18 jaar, die om financiële
reden geen lid kunnen worden van
een sportvereniging.

In hun nieuwe voorstelling “Cadernas de Amor” neemt Calle Real ons mee
op een tocht langs de kust, de hoofdstad en de dorpjes in het binnenland. Het
wordt een feestelijke reis met het geluid van de felle castagnetten, de rinkelende tamboerijnen en de grote trom samen met de twaalf zangeressen en het
orkest, dat onder leiding staat van Frans Nottrot. Hij verzorgt de arrangementen en heeft enkele composities geschreven. Onder de twaalf koorzangeressen
is Inmacualda de la Huerta, die met haar geweldige stem de solopartijen
zingt. Calle Real betekent “hoofdstraat”. Dat is de plek in een Spaanse stad of
dorp waar de mensen ’s avonds bijeenkomen en waar de grote feesten gevierd
worden. Het gezelschap treedt regelmatig op en is eind februari ook te bewonderen in het Pleintheater te Amsterdam. Vorig jaar werd in april 2009 met
groot succes de CD “Fadangos y Sevillanas “uitgebracht. Op 5 maart brengt
Calle Real De Ronde Venen in de warme Spaanse sferen en doet de gure,
koude winter vergeten. Het wordt een avond vol flamencozang met virtuoze
gitaren,passievolle dansen en prachtige muzikale begeleiding.
Toegangskaarten
Voor deze avond vol Spaanse muziek en dans zijn kaarten te reserveren op
www.cultura-drv.nl. De prijs bedraagt voor volwassenen €10,- voor 65+ en
houders CJP €8,- en jongeren tot 16 jaar betalen €7,- Kaarten zijn vanaf 20
februari verkrijgbaar bij drogisterij De Bree , Herenweg 12 te Vinkeveen en
boekhandel Mondria, Lindeboom te Mijdrecht en een half uur voor aanvang
aan de zaal. Op www.cultura-drv.nl staat verdere informatie. Calle Real brengt
de Spaanse zon naar De Ronde Venen!

Uitgaan
AJOCafé + Poolen
Vrijdag 19 februari
Vanaf 20.30 uur
Immitsj, Windmolen 75, Mijdrecht
Iedere vrijdag is Immitsj geopend.
Er is dit seizoen, naast de prijzen,
ook een echte competitie ontstaan!
Wil je de beste zijn? Dat kan!
(je moet alleen nog even winnen!) Geen zin in poolen? Je kunt
natuurlijk ook gewoon een drankje
aan de bar (of op de bank) doen!!
Drankjes in Immitsj kosten slechts
1.50!

www.ajoc.nl

www.rotaractamu.nl

Natuur
Winternatuurwandeling
Zaterdag 20 februari
Verzamelen om 10 uur bij de
Begraafplaats Wilnis

Bosdijkloop 2010
Zondag 21 februari
Vanaf 10.00 uur
Dorpshuis de Boei, Vinkeveen
De loop bestaat uit een halve
marathon, een 10 km loop door het
fraaie landschap in het buitengebied van de gemeente De Ronde
Venen, en een 5 en 1,7 km jeugdloop door de kern van Vinkeveen.
Het parcours bestaat geheel uit
verharde (asfalt) wegen.
Inschrijven is alleen ter plaatse
mogelijk, op de dag van de loop,
vanaf 10 uur tot een kwartier voor
de start bij het wedstrijdsecretariaat.
Starttijden:
De start en finish zijn nabij Dorpshuis De Boei. De start van de halve
marathon is om 12:00 uur, de 10
km om 12:05 uur, de 5 km om
12:10 uur en de 1,7 km jeugdloop
om 12:12 uur.

www.ttcdemerel.nl

Open les bij de Toneelclub Durven & Doen

Nog tot en met zondag 21 februari kunt u bij Galerie Fort a/d Drecht de expositie “Winters Kunstgenot” komen bekijken. Werk dat zich laat omschrijven als
druk, ingetogen, kleurrijk tot sfeervol verrassend. Mooie draagbare en vooral
betaalbare sieraden. Dit alles gemaakt door de kunstenaars Willy van der
Duyn, Wied Heyning, Krijn Maartens, Gemma Bouwman en Lidia Verschoor.
Na een fenomenale opening door de Uithoornse Oud-burgemeester Castenmiller mocht deze expositie een groot aantal bezoekers aantrekken. Mocht u het
nog niet gezien hebben dan kan dat nog tot komende zondag.
De openingstijden zijn: donderdag en vrijdag 14.00-16.00 uur en op zaterdag
en zondag 12.00-17.00 uur.
Een fraaie impressie treft u aan op www.galeriefortaandedrecht.nl.
Ons adres: Grevelingen 50, Uithoorn

10 jaar wereldmuziek

Sportief

Aan het begin van de wandeling
zal verteld worden waar de tocht

De laatste week “Winters Kunstgenot”

Pieces of passion: 10-jarig jubileumconcert

heengaat en wat het aandachtspunt
van die ochtend is.
Op deze korte wandelingen van
het IVN die in het winterhalfjaar
worden gehouden gaat het om het
buiten zijn, om de frisse winterlucht, de wolken en de vergezichten
in de polder. Trek daarom stevige
wandelschoenen aan en neem
een rugzakje met (warm)drinken,
regenkleding e.d. mee.
Voor IVN- leden en –donateurs
is de wandeling gratis, anderen
betalen 1,50 euro.
Info: Elza Vis, tel 0297 261316

Op zaterdag 27 maart a.s. viert het koor Passion haar 10-jarig jubileum
met een verrassend concert in Theater Griffioen in Amstelveen. Het afgelopen decennium is Passion uitgegroeid tot een koor als geen ander. Van
20.30 tot 23.00 uur worden de bezoekers van het concert verrast met
muziek uit de hele wereld van Afrikaanse tonen tot Franse chansons.
Van de allereerste new age muziek
wordt samen met oud-leden zelfs een
speciaal gearrangeerde medley ten
gehore gebracht. Het avondvullende
programma onder leiding van dirigent
Rutger van Leyden wordt afgewisseld
met bijzondere gastoptredens, onder
meer van Dance Centre Jolanda van
Beek. De choreografie zorgt voor een
extra dimensie aan de passie van het
koor. Kaarten voor Pieces of Passion
kosten €12,50 per stuk en zijn vanaf
1 maart verkrijgbaar bij de koorleden
en boekhandel Ten Hoope in Uithoorn. Kijk op www.passionkoor.nl

Op woensdag 3 maart is er een
open les bij de Toneelclub Durven
& Doen. Kan uw kind wel wat meer
zelfvertrouwen gebruiken? Vindt
uw kind toneel spelen leuk? Bij de
Toneelclub Durven & Doen leren de
kinderen door middel van toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde
oefeningen, steviger in hun schoenen te staan, zichzelf te uiten, open
te staan voor anderen, samen te
werken, eigen ideeën vorm te geven
en ruimte te durven innemen.
Onzekere kinderen hebben meer
tijd nodig om zich te (leren) uiten
en hun fantasie en eigenheid te
gebruiken. Daarom is hier een speciale lesgroep voor. Kinderen uit de
groepen 4 t/m 8 kunnen een keertje
komen meedoen.
Het is op woensdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur in OBS De
Trekvogel in Mijdrecht. Graag even
van tevoren aanmelden.
Interesse? Kijk dan op de website
www.despeltuin.nl. U kunt contact
opnemen met Astrid Millenaar,
telefoonnummer 0297-285520 of
via e-mail: astrid@despeltuin.nl
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Musicus Gert.J. Hans

“Samen met een gedreven groep mensen
werken we hard aan de uitvoering van het
Requiem van Mozart”
Toen hij nog maar tien jaren jong was zat hij al achter het kerkorgel en oogstte alom bewondering. De
Zwolse gemeenschap, waar hij deel van uitmaakte, zag hem als een wonderkind. Hij zou het zo maar kunnen
zijn. Anders valt het niet te verklaren dat hij op 15 jarige leeftijd werd toegelaten een studie te volgen aan
het Zwolse conservatorium. Hij studeerde hier orgel (Harm Jansen, Nico Waasdorp en Jaap Dragt) en piano
(Cees van Dalen) en behaalde de diploma’s DM en UM (Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus). Hierna
volgde hij nog verschillende interpretatie-cursussen voor orgel o.a. bij Albert de Klerk en de Zwitser Claude
Zehnder. In Utrecht vervolgt hij zijn pianostudie bij de concertpianiste Ria Groot. Van 1981 t/m 1988 is hij
orgel- en pianodocent aan de Streekmuziekschool te Woerden. Vanaf zijn studietijd treedt hij op als organist/pianist zowel solistisch als begeleider van koren en vocalisten/instrumentalisten. In 1991 begint hij met
het dirigeren van koren. In 1992 behaalt hij in Utrecht het diploma koordirectie bij Oane Wierdsma, Ton
Braas en Jos van Veldhoven. Hierna volgt hij koor/orkestdirektie bij de bekende koorpedagoog Joop Schets
en Kerkmuziek bij Wim Kloppenburg. Velen kennen hem inmiddels ook omdat hij piano- en orgellessen verzorgd.
Een indrukwekkende staat van
dienst zou je mogen zeggen. Dat
vindt ook het bestuur van het
Regiokoor dat al weer vijf jaar
onder zijn bezielende leiding aan
de weg timmert. “Toen we met
z’n allen aan de klus, het opzetten van een nieuwe koor, begonnen wisten we een ding zeker. We
willen een koor zijn dat boven de
middelmaat uitsteekt. Niet dat die
middelmaat geen plek verdient
maar meer omdat het koor en dus
ook haar dirigent meer dan zich
meer dan gemiddeld wil inzetten
om zo een goed mogelijk resultaat
te bereiken.” Na een frisse start

presenteerde het Regiokoor zich,
samen met drie andere koren, in
het Amsterdamse Concertgebouw
waar een flonkerend optreden
werd verzorgd. Dat de presentatie en prestaties van het koor
goed zijn bewijst het grote aantal
tehoorders dat de concerten van
het koor bezoekt. Onlangs vonden
ruim driehonderd mensen de weg
naar de Rank waar het koor een
tussendoortje in de vorm van een
middagconcert uitvoerde.
Al enige maanden repeteert het
koor voor de aanstaande uitvoering
van het Requiem van Mozart. Ge-

dreven, intensief en met passie. Het
is Hans er veel aan gelegen met
een goed resultaat naar buiten te
treden. Het is dan ook daarom dat
hij de koorleden op een bijzondere
manier inspireert de partijen in te
studeren. Hans zingt de koorpartijen vaak zelf in en stelt die op cd-’s
aan de koorleden ter beschikking.
Dat inzingen van de partijen gaat
hem goed af. Niet voor niets heeft
hij een flink aantal jaren zanglessen
gevolgd en kent daardoor ook op dit
gebied de klappen van de zweep.
Toch zit er ook een vriendelijk maar
welgemeend addertje onder het
gras. Het beschikbaar stellen van

de partijen is ook een duidelijke
aansporing toch maar vooral thuis
te studeren en de kooravonden te
benutten de puntjes, lees nootjes, op
de i te zetten. Tijdens de repetitieavonden valt het overigens op
dat dirigent en koorleden weten
wat ze willen. Een goed resultaat.
Hans vertelt dat het zingen van het
bekende requiem verplichtingen
van koor naar publiek schept. Met
als begeleiding een compleet orkest
mag het publiek verwachten dat het
een concert krijgt voorgeschoteld
dat kwalitatief zal gaan scoren. Ook
de entourage, de fraaie Johannes
de Doperkerk in Driehuis, zal de

klankkleur ten goede komen. Naast
het eerder aangehaalde werk zal
het Stabat Mater van Josef Gabriel
Rheinberger worden uitgevoerd en
de Cantique de Jean Racine.
De uitvoering van het Requiem is
een logische stap voorwaarts in de
reeks die koor en dirigent zich ten
doel gesteld hebben.
Voor de uitvoering die op 7 maart
a.s. plaatsvindt zijn nog een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Inlichtingen of reservering kan via: De
koorleden, Boekhandel Mondria en
Drogisterij De Bree in Vinkeveen.

Koop Lenstra makelaars ziet voorzichtig herstel
woningmarkt

Het nieuwe makelen

MIJDRECHT – De opkomst van het internet heeft de afgelopen jaren
geleid tot een revolutionaire omslag in de makelaarswereld. Het traditionele makelaarskantoor als vooral aanbieder heeft een andere functie
gekregen en is bij uitstek de plaats geworden voor advies op maat, waar
koopaktes worden ondertekend, onderhandelingen worden gevoerd voor
kopers en verkopers en waar voorlichting wordt gegeven over (toekomstige) nieuwbouwprojecten. Voor makelaarskantoor Koop Lenstra was
het mede aanleiding om de vertrouwde vestiging in de Dorpsstraat te
verruilen voor een gloednieuw kantoor aan het Hofland in Mijdrecht.
tekst rob isaacs - foto nh fotografie
Bijna 35 jaar geleden vestigde Koop
Lenstra een makelaarskantoor in
Breukelen. Als snel volgden er kantoren in Uithoorn en Mijdrecht en
inmiddels kun je zelfs spreken van
een vierde kantoor, dat alleen virtueel
gevestigd is: www.kooplenstra.nl.
“Internet heeft de manier waarop
mensen communiceren totaal ver-anderd. Zo ook in onze branche. Internet
mag dan een wereldwijde etalage zijn,
maar huizen kopen en verkopen is en
blijft emotie, dat kun je niet digitaliseren. Je kunt wel het proces efficiënter
maken. Daar hebben alle partijen baat
bij, maar het betekent wel dat de makelaar van nu op een andere wijze met
zijn klanten praat dan vroeger,” aldus
Maurice Sterk, directeur en makelaar
bij Koop Lenstra.
Nieuw kantoor
De veranderingen waren mede aanleiding om te kijken of de traditionele
winkel in de Dorpsstraat nog wel bij
het ‘makelen’ anno 2010 paste.
“De werkplekken waren gesplitst over

twee verdiepingen; niet ideaal. We
zaten in een winkelgebied met dure
vierkante-meter-prijzen, waar klanten
lastig met de eigen auto konden
komen. Bovendien wordt op deze plek
de komende jaren flink gebouwd aan
het nieuwe centrum van Mijdrecht. We
zijn vorig jaar gaan rondkijken naar
een pand dat beter aansluit bij onze
wensen en behoeften. Uiteindelijk is
dat Hofland in Mijdrecht geworden,
vlakbij de aansluiting met de N201.
Hier passeren dagelijks 14.000
automobilisten. Deze nieuwe locatie
voldoet helemaal aan onze eisen, met
voldoende eigen parkeerplaatsen
direct voor de deur voor klanten. Hier
hebben we inmiddels een frisse, nieuwe start gemaakt,” vertelt Maurice.
Doelgroepen
Gecertificeerd makelaar Souad Asafiati is blij met de nieuwe locatie. “Van
hieruit kunnen we alle doelgroepen op
hun eigen wijze benaderen. De jonge
generatie starters vraagt nu eenmaal
om een andere aanpak dan bijvoor-

Het team van Koop Lenstra voor het nieuwe kantoor, v.l.n.r.: Marina Hollaardt (commercieel medewerkster), Souad Asafiati
(gecertificeerd makelaar), Maurice Sterk (directeur/NVM-makelaar), Nanneke Koopman (manager nieuwbouw/woningmarktconsultant) en Sandra Las van Bennekom (commercieel medewerkster).
beeld gezinnen die aan hun tweede of
derde woning toe zijn.” Een belangrijke doelgroep ziet ze ook in kopers
van nieuwbouwwoningen. “Marickenland, de sportterreinen van Argon,
Westerheul, allemaal locaties waar
de komende tien jaar nieuwbouwprojecten zullen verrijzen. In totaal zo’n
2.000 woningen,” schat Souad. “Goed
voor de doorstroming in de markt,
Mijdrecht is toe aan nieuwbouw.” Ze
becijfert dat ca. 65% van de kopers
van nieuwbouwwoningen uit de eigen
regio komt. “Nieuwbouw betekent dus
ook de noodzakelijke doorstroming.”
Of dat ook gaat gebeuren hangt
sterk af van de ontwikkelingen op de

woningmarkt. Maurice Sterk: “Het
jaar 2009 was duidelijk een jaar van
afwachten. De markt heeft 30-40%
minder gedaan dan het jaar ervoor. Op
korte termijn verwacht ik nog geen
spectaculair herstel, maar er zijn wel
tekenen die er op wijzen dat we het
dieptepunt hebben gehad.Het zal
nog geruime tijd duren voordat in de
markt het oude niveau in aantallen
transacties en prijs is bereikt. Geldverstrekkers en overheden kunnen een
belangrijke rol spelen in de mate en
snelheid van herstel. De nog steeds
relatief lage rente is een positieve
factor. Voor kopers is het nu een goede
markt.”
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Kroonkurkenverzamelaar Ramon Gering:

“Ik spaar kroonkurken,
maar drink zelf geen bier”
De 44-jarige Ramon Gering uit Mijdrecht is apentrots op zijn kroonkurken, maar wil er in principe geen euro aan uitgeven. “Zodra je ze
gaat kopen is het al veel minder leuk.” Verzamelbeurzen bezoekt hij
ook liever niet. Toch heeft Ramon zo’n 35.000 kroonkurken in bezit.
En dat zijn echt niet allemaal Amstel en Heineken dopjes van de afgelopen 10 jaar. Hoe doet hij dat?
door valérie sambrink sanderink

Dat Ramon om zijn verzameling
geeft dat is duidelijk. De kasten met
kroonkurken hebben al jaren in zijn
woonkamer mogen staan. Ramon:
“Kijk dit is het dan: mijn verzameling. Een deel heb ik al naar bovengebracht. Mijn vrouw vindt het wel
weer leuk geweest, al die kroonkurken in de woonkamer. Het worden er
te veel, dus nu maken we boven een
mooie ruimte. Deze verhuizing is een
mooi moment om mijn verzameling
weer eens te tellen. Ik probeer dat
jaarlijks te doen, maar het is nogal
een tijdrovend karwei. Als ik alle
series en landen heb geteld dan zet
ik die aantallen online.” Want op het
internet, daar gebeurt het allemaal.
Crowncaps.info
Urenlang kan Ramon achter zijn
computer zitten op zoek naar nieuwe
aanwinsten. “Een echte catalogus
zoals er voor de postzegelverzamelaars bestaat, die is er voor ons niet.
Wel is er de site www.bottlecaps.de.
Daar kijk ik wat voor kroonkurken er
allemaal bestaan. Als ik een nieuwe
kroonkurk heb die ik zelf niet kan
plaatsen, dan kijk ik op deze site.
Daar zie ik waar hij vandaan komt en
hoe oud hij ongeveer moet zijn, maar
ik heb er nog steeds zo’n 150 waarvan ik niet heb kunnen achterhalen
waar deze vandaan komen. Dat vind
ik toch wel jammer.”
“Verder ga ik vaak naar dé site voor
de kroonkurkenverzamelaar:
www.crowncaps.info. Daar komen de

grootste verzamelaars samen. Iedereen scant z’n dubbele kroonkurken
in en zet die foto’s online. Daar kan
de ander dan naar kijken. Als je wat
leuks ziet dan kun je diegene mailen
om te ruilen. Het is dus een soort
forum voor kroonkurkverzamelaars.
Iedereen geeft op deze site aan
hoeveel kroonkurken ze uit ieder land
hebben. Als je als kroonkurkverzamelaar niet op deze site staat, dan tel
je eigenlijk niet mee. Dan ruil je bij
wijze van spreken alleen maar met
je buren en vrienden om je heen en
kun je nooit veel bijzondere hebben.
Hier handel ik met mensen over de
hele wereld. Laatst heb ik weer wat
geruild met verzamelaars in Polen,
Rusland en de Verenigde Staten.”
Zwarte lijst
Niet iedereen in de kroonkurkverzamelaarswereld is even eerlijk. “Ik
ben er zelf twee keer ingetrapt. Maar
vergeleken bij het aantal transacties
is dat maar een schijntje. Zo heb ik
een keer op het internet met een
Afrikaan bieretiketten voor kroonkurken geruild. De eerste keer ging
het goed, maar de tweede keer had
ik netjes die etiketten opgestuurd en
zijn de kroonkurken nooit aangekomen. Ik heb nog gemaild, maar kreeg
geen reactie. Als je zoiets op crowncaps.info zou doen dan zul je dat geen
tweede keer kunnen proberen. Dat is
met een groep van 516 verzamelaars
zo’n klein clubje; een zwarte lijst is
dan al snel gemaakt.”

Ramon Gering met zijn verzameling Friesche Vlag kroonkurken, die hij graag nog compleet zou willen maken.
Oproepjes en brouwers
“Ook op de site Marktplaats.nl en
in de plaatselijke kranten plaats ik
soms een oproepje om kroonkurken
te ruilen. Misschien heeft iemand
wel mooie kroonkurken op zolder
liggen. Die wil ik dan wel erg graag
hebben. Soms mailen mensen mij of
bellen ze me op dat ze nog wel wat
kroonkurken voor mij hebben liggen.
Vaak zijn dit boterhamzakjes met
gewone doppen van Nederlandse
biermerken, maar ik zoek wel een
beetje bijzondere kroonkurken.
Vooral de oudere Nederlandse doppen uit de jaren 50 tot 80 en die uit
Afrikaanse en Aziatische landen wil
ik graag hebben.” Lachend: “Dus als
er nog een lezer op vakantie gaat
naar Zimbabwe , Egypte, Namibië
of iets dergelijks, dan zou ik het heel
leuk vinden als ze wat kroonkurken
van bier- of frisdrankflessen voor me
meenemen.”
“En er is een bar in Utrecht die de
kroonkurken voor mij achterhoudt.
Daar organiseren ze nog wel eens
speciale bierproefavonden en vooral
die kurken kunnen verrassend zijn.
Grappig, ik drink zelf geen bier, maar
ik weet door mijn hobby meer van
bier dan menig bierkenner. Verder

ben ik wel eens een bierbrouwerij
ingestapt. Ik dacht: ‘ik kan het altijd
proberen’. Daar sprak ik een medewerker aan en zei dat ik kroonkurken
verzamelde. Ze hebben daar echt
bergen met kroonkurken. Hele heftrukken kwamen er aan te pas, maar
ik heb er een paar uit kunnen zoeken.
En het mooie is dat deze nog nooit op
een fles hebben gezeten. Ze zijn nog
helemaal onbeschadigd.” Daarnaast
heeft Ramon via het internet op
Google.nl gezocht naar Nederlanders
die naar het buitenland zijn geëmigreerd. “Zo heb ik een Nederlander
gevonden die naar Zuid-Afrika is
verhuisd. Hij spaart nu kroonkurken
voor mij. Ja, je wordt creatief als je
wilt verzamelen zonder te veel geld
uit te geven.”
Bijna niets gekocht
Ramon heeft doppen met afbeeldingen van biermerken, tekenfilmfiguren, euromunten, engelen, vlaggen
van landen en ga zo maar door. “Ze
zetten alles op doppen. Zelfs blote
vrouwen.” Heeft Ramon dan echt
geen enkele kroonkurk gekocht?
“Ik heb één keer een serie kroonkurken met afbeeldingen van oude
auto’s gekocht. Ze komen denk ik
uit de jaren 50 à 60 want er zit nog

foto: peter bakker

echt kurk in. Tegenwoordig wordt er
namelijk voor de binnenkant plastic
gebruikt in plaats van het kurk van
vroeger waaraan de kroonkurk z’n
naam dankt. Die 108 kroonkurken
met auto’s heb ik voor €50,- gekocht,
maar verder heb ik alle doppen door
giften en ruilen gekregen. De enige
kosten die ik eraan heb, dat zijn de
portokosten. Maar aangezien ik ook
met buitenlanders ruil, kan dit wel
oplopen.”
In het buitenland worden er beursen
speciaal voor kroonkurkverzamelaars
georganiseerd. Ramon: “Daar ben
ik in het begin één keer naartoe
gegaan, maar daarna nooit meer. Je
gaat niet op één dag even op en neer
dus je boekt al snel een overnachting
in een hotelletje. Dan ben je dus meteen een heel weekend kwijt. Dat gaat
mij toch echt te ver. Op zaterdag sta
ik bij mijn twee zoons bij de voetbalvelden. Dat vind ik veel te leuk en ga
ik niet voor de kroonkurken opgeven.
Kroonkurken verzamelen is erg leuk
en kan erg verrassend zijn, maar het
moet geen verslaving worden. Het
gezin gaat voor!”
Heb jij nog interessante kroonkurken
voor Ramon? Stuur dan een mailtje
naar rgering@casema.nl.

Roland Taams:

"Dat mijn hobby mijn werk is geworden, stond al lang in de sterren geschreven”
Als het ’s avonds koud is, de kachel staat te snorren en je bedje lonkt heb je grote kans dat Roland Taams de koude nacht in trekt. Gewapend met enorme verrekijkers neemt hij plaats
op een donker stukje Ronde Venen. Dan, als de avondlucht helder is, wordt het voor Roland pas echt genieten. Sterren en planeten worden bekeken en geven hun kleurige geheimen prijs.
Roland heeft zijn droom waargemaakt. Zijn hobby is zijn werk
geworden. Zijn eenmanszaak is
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en daarmee kreeg
Holland Space Center handen en
voeten. Wat zijn bedrijf wil bereiken
is het duidelijk maken wat ruimtevaart en astronomie feitelijk inhoudt. Ook naar kinderen toe. Voor
kinderen geldt daarbij dat juist de

visuele beelden hen een duidelijker
beeld geven over het hoe en wat.
Om de ruimtevaart en astronomie
te kunnen begrijpen moet je bij de
basis beginnen. Beheers je die krijg
je inzicht in veelzijdige en eventueel
gecompliceerde vraagstukken. HSC
is uw partner als het gaat om die
basis uit te leggen. Voor de klas of
in het bedrijf waarin u werkt.

Het concept van HSC komt uit
Amerika. Na het drama met de
Space Shuttle in 1986 richten de
ouders van Christa McAuliffe samen met verwanten van de andere
omgekomenen Challenger Centers
op. Inmiddels 50 stuks en verspreidt
over 31 staten in Amerika. Doel
van de Centers is de belangstelling
en het enthousiasme wekken voor
vakken als wetenschap, wiskunde en
technologie. Het werken in teamverband en het aanleren van kritisch
denken is daarbij van het grootste
belang. Het is dan ook niet vreemd
dat HSC zich richt op studenten van
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs en natuurlijk ook op de
kinderen die het basisonderwijs
volgen. Voor en naschoolse opvang
kan bijvoorbeeld op deze manier
worden ingevuld.
Roland heeft aan den lijve ervaren
dat ruimtevaart je hart sneller doet
kloppen. Kinderen vinden het een

boeiend onderwerp maar het zit
niet standaard in het vakken pakket.
Toch is van de 7000 basisscholen
het merendeel als vanzelfsprekend
geïnteresseerd in ruimtevaart. Maar
hoe vind je wegen deze boeiende
onderwerpen aan de orde te krijgen. Dat is sinds de oprichting van
HSC niet zo moeilijk meer. Door
contact te zoeken met Roland weet
je je verzekerd van een bekwame
gastspreker die zowel kleine dan
wel de grotere kinderen weet te
boeien met zijn, uit de praktijk,
opgebouwde verhalen. Roland stelt
heel zelfbewust dat zijn jarenlange
ervaring en passie voor educatie en
ruimtevaart meer dan voldoende
is toehoorders van de eerste tot en
met de laatste minuut te boeien. Zo
worden er gastlessen, workshops en
daadwerkelijke sterrenkijk avonden
georganiseerd. HSC werkt nauw
samen met diverse Nederlandse
en internationale instellingen die

zich dagelijks bezighouden met
ruimtevaart en astronomiue. Het
bronnenboek “Reis door de ruimte
in 80 lessen” is de basis voor vele
ontdekkingen. Dit boek is ontwikkeld in samenwerking met ESA het
Europese ruimteagentschap. Veel
scholen zijn enthousiast over deze
lessen, uw school binnenkort ook?
De kosten van de producten van
HSC zijn flexibel en in overleg met
u te bepalen.
Ruimtevaart is zoals gezegd een
boeiend onderwerp dat velen beroerd. Ook is het daarom mogelijk
een recreatieve avond of middag op
uw bedrijf te organiseren.
Vraag eens vrijblijvend om informatie of surf eens naar

www.hollandspacecenter.nl
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IN VOL BEDRIJF
Schadenet Kranenburg heeft het er maar druk mee

Glijpartijen met veel blikschade
MIJDRECHT - Het winterweer van de laatste weken veroorzaakt extra drukte bij Schadenet Kranenburg in
Mijdrecht. Mensen passen hun rijgedrag weliswaar aan zodat er minder botsingen en autoaanrijdingen zijn
maar wel glijpartijen die vaak eindigen in een sloot of tegen een lantaarnpaal of een boom.
door piet van buul

“Er is inderdaad sprake van flink
wat extra werk de laatste weken,”
zegt Hans Kranenburg. “Dat vinden
we op zich geen probleem. Maar de
mensen zijn door de verzekering- en
leasemaatschappijen verwend. Men
rekent daardoor op vervangend
vervoer. En we moeten nogal stevig
improviseren om iedereen een passende vervangende auto te leveren.
Zoveel hebben we er natuurlijk niet
op voorraad. Vandaar dat we nogal
eens bij collega’s moeten aankloppen.
En natuurlijk proberen we de schade
snel te herstellen.” Schadebedrijf
Kranenburg in Mijdrecht participeert
op franchisebasis in Schadenet Nederland. Daartoe horen een zestigtal
zelfstandige schadeherstel bedrijven
verspreid over heel Nederland. Hans:
“Het grote voordeel is dat we met
die gezamenlijke aanpak een hoge
naamsbekendheid hebben. We hebben een centrale inkooporganisatie
en er is de mogelijkheid van uitwisseling en ondersteuning van elkaar.
Zoals bijvoorbeeld bij het zoeken
naar vervangend vervoer. Schadenet
heeft ook contracten met enkele
grote opdrachtgevers zoals Leaseplan. Op die manier is er een organisatie opgebouwd waarbij de klant er

foto patrick hesse

op kan rekenen dat zijn autoschade
snel en vakkundig hersteld wordt
en dat hij zo min mogelijk omkijken
heeft naar allerlei formaliteiten rond
verzekeringen e.d. omdat wij dat voor
hem kunnen doen. We worden door
de verzekeringsmaatschappijen regelmatig gecontroleerd, waardoor we
ook goed scherp gehouden worden.
In de meeste gevallen kunnen wij ook
het schadebedrag zelf vast stellen
zonder tussenkomst van een deskundige van de verzekering. Dat scheelt
ook weer in kosten en tijd.”
Familiebedrijf
Kranenburg is een echt familiebedrijf. Hans is inmiddels de vierde
generatie bij de firma Kranenburg.
Overgrootvader Jakobus begon net
na 1900 een smederij in Mijdrecht
aan Hofland. “Het was toen nog
een echte smidse,”vertelt Hans.
“Er werden hoefijzers gemaakt en
paarden beslagen. En al snel ging
hij ook karrenwielen en bladveren
maken. Begin 1930 kwam zijn zoon
en mijn opa Klaas in het bedrijf. De
auto was in opkomst en het werkterrein verlegde zich van de paarden
naar de motorische paardenkrachten.
Langzaam maar zeker veranderde de

smederij in een autoherstel werkplaats. In de 60-er jaren kwam mijn
vader Koos Kranenburg in het bedrijf
en ging men zich volledig op herstel
van auto’s toeleggen. We hadden toen
ook een tectylstation. Er is eigenlijk
nooit overwogen om er een garagebedrijf van te maken en dealer te
worden van een of ander merk. We
doen ook geen onderhoud aan auto’s
of APK keuringen. Alleen herstel dus
aan personenauto’s en kleine bedrijfswagens zoals busjes en bakwagens.
In 1998 zijn we van Hofland naar de
Constructieweg op het industrieterrein vertrokken.”
Inbraakschade
Schadenet Kranenburg krijgt auto’s
met de meest uiteenlopende schades
voor herstel aangeboden. De meest
voorkomende schades ontstaan door
aanrijdingen. De laatste tijd zorgen
de winterse weersomstandigheden
dus ook voor veel blikschade door
glijpartijen. Hans Kranenburg: “En
daarnaast heb je de schade die veroorzaakt wordt door auto-inbraken.
Daar zit soms ook een eigenaardig
patroon in. Er zijn periodes dat men
zich richt op een bepaald soort auto.
Zo hebben we meegemaakt dat we in

korte tijd vier of vijf Honda’s kregen.
Of het zijn opeens allemaal VW
Passat’s of Peugeots. En kennelijk
is er altijd wel iets waar een markt
voor is. Waren het vroeger vooral de
autoradio’s, tegenwoordig zijn dat de
navigatiesystemen of de installaties
voor het handsfree bellen. Ook dvd
spelers, die vaak aan de achterkant
van de voorstoelen zijn gemonteerd
voor de kinderen op de achterbank,
zijn in trek. En men heeft tegenwoordig zelfs belangstelling voor airbags.
Een compleet airbag-systeem wordt
professioneel uit de auto gesloopt,
vaak compleet met de stuurinrichting
of een heel dashbord. En ik moet
toegeven dat ze dat vaak ook nog
netjes doen. We hebben hier duidelijk
te maken met professionals die deze
spullen waarschijnlijk onmiddellijk
weer doorverkopen naar het buitenland. Daar is er kennelijk een markt
voor. Het is natuurlijk buitengewoon
vervelend als zoiets je overkomt en
je kunt er als autobezitter vrij weinig
tegen doen. Dit soort lieden werkt

ook heel efficiënt en snel. Ze zorgen
dat het alarm niet afgaat en ze zijn
meestal in een paar minuten klaar
en in geen velden of wegen meer
te bekennen.” Een echte oplossing
voor dit probleem heeft Hans ook
niet. Opletten en vreemde snuiters
of verdachte bewegingen in je buurt
onmiddellijk melden bij de politie kan
in ieder geval geen kwaad. Mocht het
onverhoopt een keer misgaan dan zal
Kranenburg in ieder geval zorgen dat
de auto zo snel mogelijk weer compleet en rijklaar is. Ze hebben alles
bij elkaar zo’n veertien zeer deskundige medewerkers beschikbaar die
garant staan voor degelijk vakwerk
en goede service.
Schadenet Kranenburg is gevestigd aan de Constructieweg 25 in
Mijdrecht. Tel. 0297 281436. Meer
informatie over het bedrijf vindt men
op www.autoschadekranenburg.nl.
Openingstijden op werkdagen van
half acht tot zes uur en op zaterdagochtend van negen tot half een.

Nieuwe kans voor de
PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen
verkoop van uw woning
Ruijgrok Makelaars o/g maakt als
eerste makelaar in De Ronde Venen
gebruik van SMShuis.info om de
potentiële klant 24 uur per dag van
relevante informatie te voorzien over
een woning. Volgens Linda Ruijgrok
is dit ‘nieuwe media’ instrument helemaal van deze tijd. Het opvragen van
informatie via sms is erg populair en
ervaring leert dat mensen graag gebruik maken van deze mogelijkheid.
Een aspirant koper die een woning
ziet die zijn interesse wekt kan direct
een sms sturen naar 4590 met het
woord WONEN en dan de unieke
smscode die op de raamstrook vermeld staat. De geïnteresseerde krijgt
dan een sms terug met de inhoud van
de woning, de woonoppervlakte, de
perceeloppervlakte, de vraagprijs en
het aantal kamers. Dus de aspirant

koper is meteen op de hoogte van de
meest relevante gegevens van het
huis.
De gegevens voor de sms komen
rechtstreeks uit het automatiseringssysteem van Ruijgrok Makelaars. Het
voordeel hiervan is dat de gegevens
altijd up to date zijn. Volgens Linda is
het juist nu van groot belang om voor
de verkopers de juiste activiteiten te
hanteren, die effectief, klantgericht
en verkoop bevorderend zijn. SMShuis.info is drempelverlagend, snel en
anoniem en bestemd voor diegene die
niet direct de makelaar willen bellen,
maar toch snel de juiste informatie
van een woning die in verkoop staat
wenst te ontvangen. Daarom is dit de
ideale manier om direct in te spelen
op de informatiebehoefte van de
potentiële klant.

Nog enkele dagen en dan wordt op zondag 21 februari 2010 het startschot gegeven voor de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Vinkeveen, de PK Sport Bosdijkloop, voor de 32ste keer georganiseerd door Toer Trimclub De Merel.
De organisatoren zijn er weer helemaal klaar voor, wij hopen u ook, want we zien u graag weer aan de start. De
keuze bestaat uit een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar), een 10 kilometer loop door het fraaie landschap
in het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen, en een 5 en 1,7 kilometer jeugdloop (t/m 12 jaar) door de
kern van Vinkeveen. De 5, 10 en 21,1 kilometer zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als recreanten.
Inschrijving en wedstrijdsecretariaat
Inschrijven is alleen ter plaatse
mogelijk op de dag van de loop vanaf
10 uur tot een kwartier voor de start
bij het wedstrijdsecretariaat, zijnde
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen (www.deboeivinkeveen.nl). Het
inschrijfgeld voor de halve marathon
en de 10 kilometer bedraagt € 6,00,
voor de 5 kilometer € 4,00 en voor
de 1,7 kilometer jeugdloop € 2,00.
Het inschrijfgeld is inclusief gebruik
huurchip. Gelieve gepast te betalen.
Starttijden
De start en finish zijn nabij De Boei.
De start van de halve marathon is om
12:00 uur, de 10 kilometer om 12:05
uur, de 5 kilometer om 12:10 uur en
de 1,7 kilometer jeugdloop om 12:12
uur.
Bij elk kilometerpunt staat een
duidelijk afstandsbord. Op de halve
marathon (bij de Bosdijk na ca. 13
kilometer) en de 10 km (bij de molen
in Wilnis na ca. 6,5 kilometer) is een
verversingspost, voorzien van water
en sinasappelen. In De Boei is een
masseur aanwezig, zowel voor als na
de loop.

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De
Boei, van de 1,7 en de 5 kilometer
direct na de finish van de laatste
lopers. De prijsuitreiking van de 10
kilometer is om 13:30 uur en van de
21,1 kilometer om 14:00 uur.
Voor de dames en de heren op de 10
en 21,1 kilometer zijn geldprijzen
beschikbaar, waarbij de 1e, 2e en 3e
prijs voor alle categorieën gelijk zijn.
Voor de eerste drie aankomende van
de overige afstanden zijn er medailles. Voor de winnaar van de halve
marathon, zowel bij de heren als de
dames, is er een wisselbeker. Tevens is

er een tombola met mooie prijzen op
de startnummers. Na de loop ontvangen alle deelnemers een sportbon van
hoofdsponsor PK Sport uit Vinkeveen.
De uitslagen worden zo snel mogelijk
op www.uitslagen.nl en
www.ttcdemerel.nl geplaatst.
Informatie
Voor nadere informatie zie onze
website www.ttcdemerel.nl en/of Peter
Meijer (tel. 0297-288143, na 18:00
uur, op de wedstrijddag 06-48013782,
e-mail: bosdijkloop@gmail.com).
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Leerlingen exposeren De keuze van...
in Gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis
van De Ronde Venen in Mijdrecht
is tot en met 31 maart a.s. een
tentoonstelling te zien van een
tiental leerlingen van de Mijdrechtse beeldend kunstenaar
Yvonne Philippo. Er hangen in
totaal veertien schilderijen, gemaakt door vier jongeren en zes
volwassenen.
De tentoonstelling geeft een goed
beeld van het niveau dat de leerlingen bereikt hebben. Het getoonde
werk varieert van abstract tot
realistische kunst geschilderd in
acryl. Het werk dat door de jongere
leerlingen wordt getoond is van een
verrassend hoog niveau. Het zijn
zeer gemotiveerde kinderen in de
leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar,
waarvan de meesten inmiddels zo’n
vijf jaar de lessen volgen bij Yvonne
Philippo. Twee leerlingen zijn
inmiddels toegelaten tot de ‘Nimeto’
opleiding in Utrecht.
Zowel de jongeren als de volwassenen hebben een aantal schilderijen
gemaakt waarbij ze zich hebben
laten inspireren door bekende
kunstenaars. Zo heeft de twaalfjarige Daniël van Leeuwen zich
laten inspireren door het werk ‘de
zingende flessen’ van Daniël Falk,
dat te zien is in het Nationaal Museum in Praag. Er zijn ook werken
te zien die verwantschap tonen met
schilders als Gustav Klimt of Piet
Mondriaan
De expositie in het gemeentehuis
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht is
te bezoeken tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.
Er zijn voor het nieuwe seizoen nog
plaatsen op de cursus voor kinderen
vanaf 10 jaar. Op de dinsdag zijn
er nog een tweetal plaatsen voor
volwassenen. Aanmelden bij Yvonne
Philippo, tel. 0297 284047. Meer
informatie op

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Partnerruil
Auteur: James Patterson en Liza
Marklund
In Europa vinden in diverse
steden gruwelijke moorden plaats.
Echtparen worden gedrogeerd en
vermoord. Hun lichaam wordt als
een kunstwerk achtergelaten en
de daders maken een foto, die ze
naar de krant sturen. De moordenaars sturen, voor ze tot hun daad
overgaan, altijd een ansichtkaart
naar de plaatselijke krant. Ook de
Stockholmse journaliste en criminologe Dessie Larsson ontvangt zo’n
ansichtkaart. Ze schakelt de politie
in. De New Yorkse rechercheur Jacob Kanon, van wie de dochter één
van de slachtoffers was, is vastberaden de seriemoordenaars te vinden
en komt de Zweedse politie te hulp.
Als de daders dan zijn gepakt, is het
erg lastig om bewijzen te vinden. Ze
worden dan ook vrijgelaten. Maar
Jacob en Dessie gaan door met de
achtervolging.
Het boek is pakkend geschreven.
Er zit veel vaart in. Al op de eerste
bladzijde van de proloog zit je midden in het verhaal. Als lezer maak
je mee hoe de moordenaars te werk
gaan, dat maakt het nog spannender. Af en toe word je als lezer op
het verkeerde been gezet en word
je verrast.

www.atelierphilippo.nl.
Gelezen door
Hetty Blom

We smelten de kazen!
Systeem/netwerk beheer
Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

Ik geef het op! Een tijdje geleden
schreef ik over mijn ‘groene’ goede
voornemens, een beetje minder
eten en drinken en meer sporten!
Toen ik die column schreef wist ik
eigenlijk al dat het een plan was dat
gedoemd was te mislukken. Mijn
sportschoolabonnement is inmiddels verlopen (wist je dat ik van al
dat weggegooide geld een paar

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

meisjes dat er nog veel leven is op
Highgate. Vooral hun tante lijkt
haar aardse leven niet goed achter
zich te kunnen laten.

1

Geleende levens 		
Bernlef
Wat is identiteit? Een masker dat
je naar believen op en af kunt zetten, of iets dat onvervreemdbaar
bij je hoort? In de drie novellen
waaruit ‘Geleende levens’ bestaat,
onderzoekt Bernlef vragen als
deze. De ene hoofdpersoon blijkt
tot bijna niets gereduceerd te
worden als hem de rol van het
soap-personage dat hij jarenlang
speelde wordt afgenomen. De
andere krijgt door de inlichtingendienst waarvoor hij werkt een
fictieve identiteit aangemeten
totdat hij ontdekt dat de naam die
hij draagt wel degelijk iemand
toebehoort. En de derde wordt om
geheimzinnige redenen uitverkoren
voor een nieuw soort, veel interessanter leven dan hij eigenlijk had.
Alle drie worstelen ze zich het
leven door - zonder de zekerheid of
het wel echt hun eigen leven is.

3

2

De tweeling van Highgate
Audrey Niffenegger
De tweelingzusjes Julia
en Valentina
hebben een
abnormaal
sterke onderlinge band.
Op een dag
krijgen ze
een brief van
een Engelse advocaat. Hun tante
Elspeth Noblin, die ze nooit ontmoet hebben, is overleden en laat
haar Londense appartement na aan
haar nichtjes. Nadat ze van hun
verbazing bekomen zijn, besluiten
de meisjes deze kans op avontuur
te grijpen en te verhuizen naar
Elspeths prachtige flat, die uitkijkt
op de Highgate begraafplaats
in Londen. Ze leren de andere
bewoners van het gebouw kennen,
onder wie Robert, de minnaar van
hun overleden tante Elspeth, die
alles over de begraafplaats lijkt te
weten. Gaandeweg ontdekken de

4

keer lekker uit eten had gekund?)
en die groene thee staat een beetje
te verpieteren in de kast. Ik ben nu
eenmaal een Bourgondiër en vind
het gezellig om elk weekend met
vrienden en familie lekker te eten en
te drinken. Wat moet je anders doen
met dit weer? En zo gaat het alweer
een paar weken!

ker zelf aan de gang. Aan het eind
van de avond heb je dan ook nog het
gevoel je vrienden daadwerkelijk
gesproken te hebben dan ze alleen
vanuit de keuken te zien.

Dit weekend komen er weer vrienden langs om gezellig te eten. Vaak
ben ik al weken van te voren bezig
met wat ik zal gaan koken, op z’n tijd
vind ik het leuk om me uit te sloven
in de keuken, maar dit keer was het
eigenlijk heel snel besloten, we gaan
kaasfonduen. Lekker makkelijk en
lekker, hoef alleen maar groente,
brood en vleeswaren in huis te halen
en een lekkere fles wijn. Ondertussen
hoef ik niet 3 keer naar de keuken
te hollen voor een voor-, hoofd- en
nagerecht maar iedereen mag lek-

De gekwelde man 		
Henning Mankell
Håkan von
Enke, een gepensioneerde
marineofficier, verdwijnt
tijdens zijn
ochtendwandeling in een
bos nabij
Stockholm.
Voor inspecteur Kurt Wallander
wordt dit een hoogstpersoonlijke
kwestie aangezien Von Enke de
schoonvader is van zijn dochter
Linda. Terwijl Wallander zich het
hoofd breekt over de toedracht,
beseft hij dat hij een gigantisch
geheim op het spoor is dat betrekking heeft op de volledige Zweedse
naoorlogse geschiedenis. Dan
verschijnt er in zijn persoonlijk
leven een nog veel donkerder wolk
aan de horizon.
Machteloos 			
Marianne en Theo Hoogstraaten
Onderweg
naar een
klant stopt
artsenbezoeker Tosca nog
even bij een
benzinestation. Als ze
weer verder
wil rijden
stapt er een wildvreemde man
bij haar in de auto die een pistool
op haar richt. Tosca’s dag, die zo
normaal begon, verandert in een
ongenadige nachtmerrie. Een paar
dagen na haar ontvoering wordt
Tosca door de politie opgepakt
voor een moordaanslag en wordt
ze aangezien voor een gewelddadige activiste die geen middel
schuwt om haar gelijk te krijgen.
Wat is er met haar gebeurd in
de afgelopen dagen? Heeft haar
ontvoerder haar werkelijk zover
gekregen een wanhoopsdaad

Ik krijg vaak de vraag wat voor wijn
er nu lekker is bij kaasfondue, en dat
is lastig. Tegenwoordig zijn er namelijk zoveel soorten fondue… de traditionele Zwitserse fondue, geitenkaasfondue, briefondue en ga zo maar
door. Ga altijd af op de sterkte van
de kaas. Bij een fondue met lichte
kaassoorten voldoet een Pinot
Grigio, Pinot Bianco of een ongehoute Chardonnay goed, maar bij
een fondue met zwaardere kazen
zoals gruyère zou best een jonge
shiraz of een lichtgekoelde negroamaro geschonken kunnen worden.
En voor degenen die wijn en hompen
warme kaas echt een beetje machtig
vinden, zet gewoon een lekkere pot

te verrichten? Terwijl de politie
Tosca’s motieven probeert te achterhalen, komen ze op het spoor
van een desperaat persoon die tot
alles in staat is om zijn verhaal
wereldkundig te maken.
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En we vergeten omdat het
moet			
Maggie O’Farrell
Na een
stormachtige
ontmoeting
met de
charismatische Innes
Kent, verhuist
Lexie
Sinclair van
het Engelse
platteland naar Londen. Onder
de indruk van de aandacht en de
mooie woorden van Kent dompelt
Lexie zich onder in het swingende
Londen van de jaren zestig, een
wereld van kunstenaars, schrijvers
en andere bohemiens, waar zij een
baan vindt bij het hippe magazine
Elsewhere. Na een aantal stormachtige affaires kiest ze bewust
voor een leven als alleenstaande
moeder. Ze heeft haar leven helemaal op orde wanneer het noodlot
toeslaat.
Vele jaren later in het moderne
Londen krijgen Elina en haar
partner Ted een baby. Het is een
gezonde jongen maar de prijs was
hoog: tijdens de traumatische
bevalling verloor Elina veel bloed
terwijl Ted vol afgrijzen toekeek.
De jonge ouders proberen hun
draai te vinden in hun nieuwe
bestaan, maar het verleden dringt
zich langzaam aan hen op in de
vorm van een lang vergeten herinnering, die de grondvesten onder
hun nieuwe leven doet wankelen.

thee! Darjeeling, Assam en Keemun
zijn allemaal theesoorten die perfect gedronken kunnen worden bij
de gesmolten kaas lekkernij! Door
de warme thee stolt de kaas ook niet
zo snel in je maag dus je kunt meer
eten (maar of dat nou zo goed is?)!
Ik ga in ieder geval weer ‘lekker’
het weekend in!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl

DE GROENE VENEN 		

17

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

Witlof uit Vinkeveen
Hee Patrick, hou jij van Belgische Andijvie? Wat?? Belgische andijvie??
Ik had er nog nooit van gehoord, totdat David Hague me overviel met
deze vraag.“Nou ja, in Nederland noemen jullie het witlof, een groente
die in 1850 in België per ongeluk is ontdekt.”Ja, van witlof hou ik wel;
in een koude salade of lekker met ham en kaas uit de oven. David heeft
een adres gevonden dat volledig aan onze eisen voldoet: bínnen onze
gemeente, er wordt volledig organisch gekweekt en het leukste is, het
is (bijna) op loopafstand. Deze mensen kweken misschien wel de beste
witlof van de wereld. Is dat met je neus in de boter vallen, of niet?

D

avid en ik zijn op bezoek bij Ton & Jos van Bunschoten aan de Demmerik in Vinkeveen, waar de gebroeders al 23 jaar een organische
kwekerij hebben. We begeven ons in de kas waar de witlof wordt gekweekt. Het is aardedonker als we achter Ton aanschuifelen, in het licht
van zijn zaklantaarn zien we een gordijn. Hij trekt het weg en het is dat het
zo donker is, anders hadden David en ik de verbazing van elkaars gezichten
kunnen aflezen: achter het gordijn groeit het witte goud, opgestapeld in
houten kratten van 90 bij 120 centimeter. Ton: "Witlof moet in het donker
worden gekweekt, anders wordt ze groen en te bitter. De witlof wordt hier
geheel op regenwater gekweekt, met slangetjes wordt er continu water
in de kratten gespoten, dat water wordt onderop weer opgevangen en
gefilterd en daarna weer opgepompt, volledig gerecycled dus. Per krat
komen er ongeveer 350 tot 400 stronken uit. We laten ze ongeveer drie
weken in het donker groeien. Daarna worden ze ontworteld en gaan ze
in groentekratten met donkerblauw papier om het licht tegen te houden,
anders zouden ze alsnog groen worden. Ongeveer 98% van onze productie
gaat naar de veiling. De resterende 2% laden we op een steekwagentje en
die gaat 200 meter verderop naar Leo van de Vinkeveense Groentehal.”
David is diep onder de indruk, want er komt geen auto aan te pas en de
witlof gaat rechtstreeks uit de kas de winkel in. “Kijk, dat noem ik nou puur
en organische groenten,” verzekert David zichtbaar tevreden.
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itlof (naar withoofd) of
Belgische andijvie wordt in
1850 per ongeluk ontdekt in de
Josaphatvallei in Schaersbeek te
België. Belgische andijvie is ook
wel bekend als Franse andijvie.
In Amerika heet het Chicory en
in Australië en Nederland is het
bekend als witlof. Frankrijk is
momenteel de grootste producent van witlof.

W

itlof is een krachtige gifverwijderaar en heeft een
reinigend effect op de lever, de
nieren en het urinesysteem. Het
werk ook goed voor het stimuleren van eetlust en spijsvertering. Witlof wordt ook gebruikt
als tonicum bij problemen met
galstenen.
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K

ent u iemand (of bènt u
iemand) die op ambachtelijke,
organische of biologische manier
goed bezig is met streekproducten,
laat het ons dan weten door een
mailtje te zenden aan:
metjeneusindeboter@
degroenevenen.nl

?
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A

ls je de gezonde eigenschappen van witlof optimaal wilt benutten,
kun je de witlof het beste rauw gebruiken. Bijvoorbeeld in een makkelijk te bereiden salade, met klein gesneden witlof met yoghurt en een
beetje sinaasappelsap. Belangrijk is, om de witlof nét voor consumptie
klaar te maken. Als je het te lang te laat staan verliest het namelijk de
vitamines omdat het wordt blootgesteld aan zuurstof. Ik adviseer de
bladen van de witlof heel te laten, in een mix van huisgemaakte mayonaise te dopen (scharrelei, een paar theelepels yoghurt en een paar
stukjes sinaasappel). Strooi wat stukjes noot, zonnebloem- of
pompoenpitten er overheen. Zo maak je van dit simpele locale product
een gezonde frisse wintersalade, die niet alleen goed is voor jezelf maar
ook voor het milieu.

Advertentie103x63.indd 1

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

22-7-09 19:31

De Vinkeveense Groentehal
Demmerik 114
3645 EG Vinkeveen
Tel: 0297-262692
Openingstijden:
Ma t/m do 8.00 - 18.00 uur
Vrij 8.00 - 20.00 uur
Zat 07.00 - 16.00 uur
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Dé Biljartmakers bouwen bijzonder biljart

Gerard en Cees Bocxe uit Portengensebrug
maken ‘super modern biljart’
Biljartmakers Cees en Gerard Bocxe uit Wilnis maakten zes jaar geleden met hun bedrijf Dé Biljartmakers een
doorstart met het familiebedrijf waar zij toentertijd 35 jaar werkzaam waren geweest. In Portengensebrug (Kockengen) runnen de broers één van de vijf laatste zelf fabricerende biljartfabrieken in Nederland. Dat de broers
nog een aardig partijtje meespelen, blijkt uit de opdracht voor een heel bijzonder biljart, uitgevoerd met hoogglans
zwartmetalen poten met RVS ringen, led-verlichting onder de met leer beklede banden, grote kristallen boven in de
poten, camera in de hoek van het speelveld, lichtgevende ballen en speciaal ontworpen biljart keuen met led verlichting. Op een afwerkniveau vergelijkbaar met het interieur van een miljoenenjacht, is dit biljart helemaal top.
Misschien is het wel het duurste
en meest bijzondere biljart ooit in
Nederland gebouwd, volgens de
gebroeders Bocxe. En daar zouden

ze best eens gelijk in kunnen hebben.
De aanvraag voor dit bijzondere
biljart kwam gewoon binnen via een
e-mail bericht met een bijgevoegde

animatiefoto. Het was een excentriek
zwart biljart, met poten die niet
ònder, maar aan de buitenkant van
het biljart staan. De zwartgelakte
stalen poten zijn onderbroken door
roestvaststalen schijven. Op de poten
is een rvs-deksel geplaatst met een
glasplaat waardoor je in de poot
kijkt, onder de glasplaat een kristal
die in een roestvrijstalen kom schitterend tot zijn recht komt. Boven de
poten verlichten de in het plafond
verwerkte spots de kristallen. De met
zwart leer beklede banden sluiten
perfect aan op de ronde poten, onder
de banden boven het zwarte speellaken is led-verlichting aangebracht en
in de banden is de afstandsbediening
voor het scorebord ingebouwd. In een
van de hoeken in het speelvlak is een

foto patrick hesse

minicamera ingebouwd, zodat het
biljartspel op een scherm is te volgen
en ook eventuele herhalingen zijn
mogelijk.
“De speciaal voor dit biljart in
Amerika gefabriceerde ballen geven
licht bij blacklight en de met led
verlichting uitgevoerde keuen worden
op dit moment in China gefabriceerd,” aldus Cees Bocxe. Het biljart
staat inmiddels opgesteld, dit tot
volle tevredenheid van de afnemer
die zo onder de indruk was van het
afwerkniveau en de vormgeving, dat
er een vervolgopdracht is geplaatst:
een airhockeytafel in dezelfde stijl
en specificaties als het biljart. Cees
Bocxe: "De realisatie van dit unieke
biljart is een creatief hoogstandje.
Het leveren van maatwerk is

waarmee we ons onderscheiden van
andere biljartmakers in het land. In
de regel maken en onderhouden zij
biljarts voor de horeca, buurthuizen,
dienstencentra en particulieren.
Sinds kort beschikken we over een
geheel vernieuwde showroom, waar
elke biljartsportliefhebber terecht
kan voor biljart accessoires, darts en
sportprijzen voor alle sporten.”
Werkplaats en showroom
Portengen 51
3628 EC Portengensebrug
(Kockengen)
Telefoon: 0297-282782
info@debiljartmakers.nl

www.debiljartmakers.nl
Open: Wo.t/m Vr.: 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag : 9.30 – 15.00 uur

Organisatie activiteiten Koninginnedag weer in volle gang

Oranjegevoel in De Ronde Venen roept om versterking
Een paar maal per jaar komen ze bij elkaar. Een klein kluppie enthousiaste mensen dat het bestaande Oranjegevoel in Mijdrecht graag in ere houdt
en activiteiten organiseert die de Koninginnedag zo een warme oranje kleur geven. Soms is het na een lange tijd deel uitgemaakt hebben het moment af te zwaaien. John Korver (foto links) gaat dat doen, wel wil hij graag dat anderen het stokje over nemen en er op die manier voor zorgen dat
Koninginnedag in Mijdrecht de dag blijft zoals die bij velen in het geheugen staat gegrift. Een dag van feest en volop plezier.
In volle gang
“Ook dit jaar komen we weer met
een scala van activiteiten. Natuurlijk
is er weer vuurwerk, muziekkorpsen
dragen hun muzikale steentje bij,
de kermis draait op volle toeren en
op de terrassen en pleinen is het
gezellig. Op het feestterrein aan de
Windmolen is er volop vertier voor
jong, maar ook voor oud. Onder
het motto, “Als de kinderen zich
vermaken hebben ook de ouders het
naar hun zin” heeft de organisatie,
naast het kindervermaak, ook aan
mogelijkheden gedacht de ouders
een plezierig aantal uurtjes aan te
bieden. Lekker op de bank zitten
en genieten van het Oranjezonnetje

(dat is de grote wens) en een glas
sap en een hapje. Gezellige muziek
op de achtergrond. Wat wil een
mens nog meer. Het leidt geen twijfel dat ook de vrijmarkt weer druk
bezocht zal gaan worden.” Lachend
haalt John aan dat er op die dag
nogal wat zolderinhoud van adres
zal gaan veranderen. En zolders
ziet hij nog wel eens. “Je bent niet
voor niets makelaar. Maar mensen
wat maakt het allemaal uit. Het is
Koninginnedag. Ook zal er dit jaar
weer een speciaal concert worden
georganiseerd in de Janskerk in
Mijdrecht. Waren het vorig jaar de
‘Raddraaiers’ nu maakt een koor
bestaande uit veertig enthousiaste

mensen hun opwachting. Ze zingen
moderne hits, ondersteund met de
originele muziek, en dat doen ze
ook nog a la carte. U vraagt en wij
zingen. Kom dat maar eens beluisteren, een aanrader van jewelste!”
Nieuw bloed
John vindt het na tien jaar lidmaatschap van de Oranjevereniging tijd
voor iets nieuws. Niet omdat hij
het werk dat er mee samenhangt
niet leuk vindt, integendeel, maar
nieuwe bezems vegen schoon en
nieuwe mensen zijn wellicht in staat
met andere frisse ideetjes aan te
komen. Samen met Jan Driessen
is hij volop aan de slag sponsors te

vinden voor de diverse activiteiten.
Dat is wat moeilijker dan voorheen.
De economische situatie eist haar
tol en je kunt er niet omheen dat
ook het bedrijfsleven op haar tellen
moet passen. Ondanks dat verwacht
John dat het ook dit jaar weer gaat
lukken. Maar de grootste wens is
en blijft het nieuwe bloed. Er is
plek voor klussers op de dag zelf.
Dat zijn mensen die activiteiten
begeleiden en daardoor zorgen dat
alles in goede banen loopt. Maar
ook leden die het comité kunnen
gaan versterken worden nadrukkelijk verzocht te reageren. “U
kunt daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan de activiteiten zonder

ellenlang te hoeven vergaderen.
Een enthousiaste club mensen komt
vanaf september maandelijks bij
elkaar om de organisatie van 30
april te bespreken en te regelen.
Ieder heeft zijn/haar eigen taak.
Een leuk team is bezig om een
leuke dag neer te zetten voor de
Mijdrechtse inwoners. Daar kunnen
we absoluut nog hulp bij gebruiken.
Wij doen een beroep op u! Kom ons
team versterken! Uiteraard kunt u
eerst een meekijken in de keuken
om te zien of het u leuk lijkt mee
te werken aan Koninginnedag.” U
kunt reageren naar john@korvermakelaars.nl of op telefoonnummer
0297-250421.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur
met Nico van			
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Maandag
Non Stop Hit Mix

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

Goedemiddag met
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Bijna Maandag
met Jorg Heijmink
Liesert

Deze week in 2ThePoint: een reportage
van de opening van het Top Technieklokaal op Obs De Willispoort, namen we
een kijkje bij de Warme Truiendag van
de gemeente en gingen we op onderzoek na de zoveelste stroomstoring in
de gemeente.

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
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De Club van… Jan Steenbergen

Een actieve club voor actieve ouderen
Als er één vooroordeel inmiddels volkomen achterhaald is, dan is dat
wel het idee dat ouderen op de bank naar de televisie zitten te kijken
en afwachten wanneer er iemand op bezoek komt. Tot die conclusie
komt Jan Steenbergen. Hij is bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) in De Ronde Venen. Het bruist er van de
activiteiten.

De PCOB is een landelijke belangenvereniging voor 50-plussers. De vereniging zet zich in om de specifieke
belangen van ouderen te behartigen.
Daartoe wordt ook veel samengewerkt met de algemene en de
katholieke zusterorganisaties ANBO
en KBO. Door middel van overleg en
lobbywerk wordt geprobeerd invloed
uit te oefenen op de overheid en de
politieke partijen. “Ook op lokaal
niveau komen we voor de belangen
van de leden op. Zo zijn we als
ouderen bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de plaatselijke WMO raad.
Maar de vereniging biedt de leden
ook een platform voor ontmoeting en

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

- foto patrick hesse
gezelligheid,” zegt Jan Steenbergen.
“We werken duidelijk vanuit een
Protestants Christelijke achtergrond.
Misschien is dat ook wel een van de
redenen waarom we binnen de vereniging zo sterk op de mens gericht
zijn. Aandacht voor elkaar is bij ons
heel belangrijk. Dat uit zich ondermeer in de activiteiten op het vlak
van ‘rouw’ en ‘trouw’. Een kaartje,
een bezoekje of een fruitmandje voor
een langdurig zieke of een kaartje of
bezoekje bij een huwelijksherdenking
of andere feestelijke gebeurtenis. En
we vermelden dat ook zoveel mogelijk in onze plaatselijke Nieuwsbrief.
Dat wordt door de leden altijd erg op
prijs gesteld.”
Gevarieerd programma
De PCOB afdeling biedt de leden gedurende het seizoen een gevarieerd
programma van activiteiten. “Het seizoen loopt bij ons van september tot
eind mei,” vertelt Jan. “We beginnen
altijd met een feestelijke seizoensopening in september. De afgelopen
bijeenkomst stond vooral in het teken
van reizen. De PCOB heeft een eigen
reisvereniging die samen met de Nederlands Christelijke Reisvereniging
reizen organiseert. Onze ervaring
is dat onze leden behoorlijk actief
zijn en er graag op uit trekken en
gezamenlijk op pad gaan. In oktober
hadden we een heel leuke en informatieve bijeenkomst die ging over
bijzondere winterfeesten die overal
in het land gevierd worden. Traditiegetrouw is er in december altijd een
advent/kerstbijeenkomst. Eind januari
vertelde dominee Harry Tacken over

HVM Meisjes B2 met overmacht zaalkampioen!
Na een moeizame start dit jaar
op het veld heeft het team MB2
veerkracht laten zien in de zaal.
Een totale omslag met effect en
enorme teamspirit. Voor een aantal dames was het dit jaar de eerste
ervaring met de zaalcompetitie.
Met name door intensief te trainen,
hulp van de meer ervaren spelers
en een slimme start kon het team
zich ontwikkelen tot volwaardig
kampioen. Vooral de strafcorners en

het spelinzicht hebben zijn vruchten
afgeworpen. Het team heeft een
lange zaalcompetitie achter de rug.
De eerste wedstrijd werd verloren. Een goede leerschool. Vanaf
dat moment is er niets meer mis
gegaan. Met slechts 1 gelijkspel en
6 gewonnen wedstrijden kon het
niet meer uit de handen glippen. De
teamgeest werd steeds groter. Met
nog een laatste tactische training op
naar Heerhugowaard. Daar wachtten de laatste wedstrijden.
Het kampioenschap kon
niet meer mis gaan. De
laatste wedstrijd werd
glansrijk gewonnen.
Dames, top! Vooral de
teamgeest en de steun aan
elkaar heeft MB2 naar
grote hoogte gebracht.
Esmee, Maaike, Manoek,
Mara Lynn, Myrthe, Odette,
Rosanne, Kirshi, Malique,
Fleur, Louette, Michelle.
GEFELICITEERD.

zijn overgang van de Rooms Katholieke kerk naar de Nederlands
Hervormde Kerk. In maart is er dan
onze jaarvergadering. Dit keer in
combinatie met een presentatie door
mensen van de Wereldwinkel. In
april komt iemand van het landelijke
hoofdkantoor wat vertellen over
de rechten in de zorg. Dat belooft
weer een leerzame bijeenkomst te
worden. En eind mei is er dan het
jaarlijkse uitstapje ter afsluiting van
het seizoen. Zoals je ziet dus een heel
gevarieerd aanbod,” stelt Jan vast.

ook op onze lokale site komen, die
door mij wordt bijgehouden. Er wordt
belastinghulp geboden en ook kan
men ondersteuning krijgen bij het
invullen van formulieren, wanneer
men er zelf niet goed uit kan komen.
Laatst hebben we, samen met de
plaatselijke afdeling van de ANBO
een informatiebijeenkomst georganiseerd over de OV chipkaart. Dat werd
een doorslaand succes. We hadden
gerekend op zo’n vijftig belangstellenden. Het werden er honderdvijftig.”

Service
Leden van de PCOB ontvangen ook
maandelijks een informatief ledenblad. En de vereniging heeft een keur
van brochures ter beschikking. “Daar
is de PCOB heel goed in. Over vrijwel
elk onderwerp dat voor ouderen van
belang is, is een brochure met uitleg
en handige tips beschikbaar. Uiteraard is er ook een website
www.pcob.nl. Via deze site kan men

Vrijwilligerswerk
Jan Steenbergen blijkt op tal van terreinen actief. Zo was hij een aantal
jaren lid van het kerkbestuur van de
Hervormde Kerk in Mijdrecht. Hij
was lid van de commissie die zich
bezig hield met de restauratie van
het befaamde Bätzorgel in de Janskerk en hij zit nog in de commissie de
regelmatig concerten organiseert. Hij
was betrokken bij de fusie tussen De

Vijf finaleplaatsen voor Veenland turners bij mini drie- en vierkamp
Zaterdag jl. werd traditioneel de mini
drie- en vierkamp gehouden in de
Willisstee in Wilnis. Voor Veenland
deden er maar liefst 6 jongensploegen mee en twee meisjesploegen. Als
eersten waren de driekampers aan
de beurt. Turnen op de lange mat,
het rek, en de brug gelijk; iedereen
foto tess isaacs

door piet van buul

HVM JB1 kampioen zaalhockey
Ongeslagen zijn de jongens B1 van HVM in de zaalhockeycompetitie. Tegen de
Kraaien 5-1 winst, tegen Alliance werd zelfs met 7-1 gewonnen. De 'revanche'
tegen de Kraaien werd een 9-3 overwinning voor Mijdrecht. Ook voor Bloemendaal en weer Allianca was het team te sterk (beide 6-0). Toen de laatste
wedstrijd, wederom tegen Bloemendaal. Dat bleef spannend tot het einde,
maar door de overwinning met 5-4 kon HVM als dé kampioen naar huis!

Rank en de Janskerk en hij verzorgt
daarvoor nog de ledenadministratie.
Hij is hulpkoster en collectant in de
Janskerk en zit sinds drie jaar in het
bestuur van de PCOB. En dan hebben
we het nog niet over de korfbalclub
waar hij ooit voorzitter van was of
over zijn hobby met de modeltreinen.
“Mijn dagen zijn inderdaad lekker
gevuld. Ik heb altijd een drukke
baan gehad en na mijn pensionering
moest ik toch ook wat om handen
hebben. Bij de PCOB voel ik me
heel erg thuis. We hebben een leuk
bestuur van zeven mensen, we hebben ongeveer 350 leden en streven
naar een ledenaanwas van 10% per
jaar. Dit jaar hebben we voor het
eerst een barbecue op een boerderij
georganiseerd als ‘dank-je-wel-dag’
voor de vrijwilligers. Want jullie van
De Groene Venen hebben gelijk: elke
vereniging draait op de belangeloze
inzet van vrijwilligers. Die moet je
dus in ere houden.”

deed keurig zijn best en turnde een
prima wedstrijd. Met hoge zwaaien
op de brug, borstwaarts om en hoge
ondersprongen op het rek en als
laatste handstanden en koprollen op
de mat was de wedstrijd weer heel
snel afgelopen, want je krijgt maar
per toestel 12 minuten om je oefeningen te turnen. Daarna was het de
beurt voor de vierkampers. Zij turnen
behalve op rek, brug gelijk, lange mat
ook nog op de trampoline. Voor Veenland deden er twee ploegen mee. Een
ervaren ploeg die al een paar keer
deze wedstrijd heeft geturnd en een
ploeg die nog niet zo vaak heeft mee
gedaan. Ze deden niet voor elkaar onder. Om 13.00 was de prijsuitreiking
en wat bleek bij de driekamp was er
een ploeg vijfde, een ploeg tweede
en een ploeg eerste. Het feest was
nog niet voorbij, want bij de vierkamp
bleek de “jonge ploeg” derde en de
andere ploeg eerste. Vol trots en met
een mooie medaille kon iedereen
weer naar huis. De trainsters zijn
uiteraard zeer tevreden en gaan vol
goede moed op voor de finale op 27
maart in Wilnis.
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AUTO&MOTOR

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Roké Motors

Wat is nieuw
Deze week is Patrick weer eens op bezoek bij Roké Motors en kan er door de constante slechte weersomstandigheid nog steeds niet motor worden gereden.. .
“Ik baal toch zo van dit weer,” moppert Aad wanneer ik zijn zaak aan
de ondernemersweg binnenloop. Ja,
vertel mij wat, “val ik hem bij, dit is
echt balen, ik heb nog nooit zo lang
geen motor gereden.” Maar gelukkig
hebben we wat om naar uit te kijken
want wanneer deze krant van de
persen rolt, is de Motorbeurs Utrecht
2010 in de jaarbeurs van start gegaan. En die duurt tot en met zondag
21 februari.
Zoals ik twee
weken geleden
meldde, zal Aad
daar met zijn
team aanwezig
zijn op Triumph
en Aprilliastand.
“Onze zijspan
Triumph is ook
af dus die zal
er ook staan,”
meldt Aad mij
met gepaste
trots. Mooi,
staat hij nu nog
hier? Aad knikt
bevestigend,
“Dan moet je pa
hem even naar
voren rijden
zodat we hem
kunnen fotograferen en het
eindresultaat in
de krant kunnen
laten zien.”
Trots als een
pauw komt Kees
Kentrop zeer
gedecideerd
voorrijden met
de werkelijk
schitterend
gelukte combinatie. Helemaal
in de juiste kleur
gespoten staat
het zijspan in
het waterige
zonnetje te blinken. Kees en ik
zijn even stil…
daarna kijk ik
kees aan en zeg:

“Je zou het na de beurs wel eens
druk kunnen krijgen met bouwen.”
Kees antwoordt knikkend met een
tevreden glimlach.
Binnen in de ruim opgezette zaak
overwegen we of ik de weg op moet
gaan met een nieuwe fiets. Ik serveer
dit idee meteen af, het mag dan wel
droog zijn maar met al die opgedroogde pekel op de weg vreet je
lak, aluminium en chroom sneller in
dan je lief is. Aad geeft me gelijk en
we praten verder over de beurs die
normaal gesproken altijd een beetje
het motorseizoen inluidt.
“Dan gaan we nu iets later van
start,” gaat Aad verder, “wij zijn er
in ieder geval klaar voor. Ons team
heeft tijdens deze winter lekker wat
dingen in de zaak kunnen veranderen,
zodat we de klant nog beter kunnen
bedienen. We hebben meer rekken
in de winkel geplaatst, zodat we
meer kleding en accessoires kunnen
laten zien en de kledingafdeling is
wat ruimer van opzet, zo kunnen de
klanten op het gemak in alle rust
kleding passen.”
“Ook hebben we het assortiment van
de handgemaakte Engelse Davida
helm uitgebreid, waar wij sinds vorig
jaar exclusief dealer van zijn geworden in de regio. Wat Triumph betreft,
hebben we hand weten te leggen op
twee exclusieve motorfietsen. Eén is
een Kevin Carmichael replica Speed
Triple, die zeer gelimiteerd gebouwd
is. Kevin Carmichael is de Schotse
legendarische meervoudig wereldkampioen stuntrijden en doet alles
met een Triumph wat maar mogelijk
is. De tweede exoot is een Triumph
T100, een prachtige met chroom
overladen retro motorfiets die zeer
mondjesmaat in Nederland te krijgen
zal zijn. En dan hebben we ook nog
verse demo fietsen in de vorm van
de 2010 Triumph Tiger en Speedtriple, dus zodra het weer het toelaat
kunnen mensen langskomen voor een
proefrit,” aldus Aad.
Ook laat Aad mij weten dat er wat
evenementen op de kalender voor
2010 staan die het vermelden meer
dan waard zijn.

Vrijdagavond 22 januari 2010
Aprilia Ruilbeurs (vanaf 19:00 uur)
Neem uw eigen Aprilia onderdelen
mee om deze te ruilen tegen andere
onderdelen (of te verkopen tegen
een vriendelijke prijs). Wij zullen ook
zorgen voor interessante gebruikte
of overjarige onderdelen tegen zeer
scherpe prijzen. Uiteraard zorgen wij
voor een kop koffie en lekkers!
Vrijdagavond 26 maart 2010
Technische avond Triumph (vanaf
19:00 uur)
Samen met andere Triumph liefhebbers kunt u de laatste technische
snufjes doornemen. Verder zorgen
onze monteurs voor diverse demonstraties op onder andere het gebied
van vering en u kunt met uw eigen
motorfiets een run laten maken op
de testbank (kosten €25,- / vooraf
afspreken)
Zaterdag 5 juni 2010
Roké Race Dag (vanaf 09:00 uur)
Dit jaar staat onze jaarlijkse opendag
in het teken van de motorrace.
De aanwezige racers zullen hun
ervaringen met u delen en hun racers
aan u showen!
• Zijspan raceteam Kees Kentrop en
Gerard Daalhuizen
• Triumph Supersport racer Caine
Kentrop
• Supermotard Nederlands kampioen 2008 Alexander de Haan
Tevens zullen weer voor demo
motoren zorgen waar u vrijblijvend
op mag proefrijden.
• Triumph
• Aprilia
• De nieuwe Mp3 hybride
• Vespa
Attractie voor de kids!!!
Aanbiedingen, hapjes en drankjes.
Aad en ik spreken af elkaar op
de beurs te treffen en ondanks de
vrieskou stap ik met tegenzin in mijn
behaaglijke vierwieler en besluit
thuis maar even op YouTube wat
motorfilmpjes te gaan bekijken en
hopen op een prachtig voorjaar en
een top zomer...
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Joulz schaft Hybrides
aan voor milieuvriendelijker wagenpark

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.

Rijtest BMW 118 van Bouthoorn

Boeiende BMW
Deze week een rijtest met een tweedehands BMW van Autobedrijf Bouthoorn uit Wilnis. Het assortiment van deze firma bevat met name occasions van het merk Renault, maar heeft regelmatig ook andere merken en
interessante modellen in de aanbieding. Zoals deze BMW 118i uit 2006.

Volgens Joulz is de keuze op de
Honda Insight gevallen door persoonlijke goede ervaringen met het merk
Honda, de prijs-kwaliteit verhouding
ten opzichte van de concurrent en de
luxe standaard uitrusting. Joulz is een
maatschappelijk verantwoorde onderneming met een groen hart en de
Honda Insight en Automotive-centre
Van Nieuwkerk passen daar goed bij.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

BMW introduceerde in 2004 deze
‘kleine’ 1-serie, die de concurrentie
aan moest gaan met onder meer de
Volkswagen Golf en Audi A3. Het
merk uit Beieren staat bekend om
zijn sportiviteit en rijkwaliteiten. Iets
wat ook tot uiting komt in de 1-serie.
Sterkste punt van deze kleine? De
achterwielaandrijving, zoals het hoort
bij een echte BMW. Het leuke van
auto’s met achterwielaandrijving
is dat je daar wat meer mee kunt
spelen. Een vereiste daarvoor is dat
de motor wat meer vermogen levert.
Onder kap van deze 118i ligt een 2.0
benzinemotor met 129 pk. Die 129
paardenkrachten moeten ruim 1200
kilo aan auto meezeulen. Ondanks
dat gewicht is de 100 km/u bereikt in
een nette 9,2 seconden. In deze 118i
is echter een gasinstallatie geïnstalleerd. Als je er voor kiest om op LPG
te rijden is de 118i ietsje trager. Je
kunt spelen met de 2 liter motor,
maar verwacht niet dat je eindeloos
kunt driften. Daarvoor zou je voor
een 1-serie moeten gaan die voorzien
is van een M-sportpakket.
In en rondom elke occasion vind je
slijtage plekken. Ook in deze 118i
met een kleine 55.000 kilometer op
de teller. Maar ondanks dat de vier
jaar dat deze auto gebruikt is, vallen
de gebruikerssporen erg mee. Voor
een auto van 3,5 jaar oud, met een
historie van ongeveer 15.000 kilo-

meter per jaar, ziet deze Duitser er
nog strak uit. Geen krasjes of deukjes
en ook in het interieur geen zichtbare beschadigingen. Het grootste
minpunt is eerder de grote LPG-tank
die in de achterbak ligt. Die tanks
worden steeds vaker weggewerkt in
de ruimte van het reservewiel, maar
de vorige eigenaar nam blijkbaar
weinig bagage mee en koos ervoor de
tank te installeren in de achterbak.
Jammer, maar goed, als je deze auto
gebruikt voor woon-werk-verkeer en
voor de boodschappen een andere
auto hebt, dan hoeft die tank geen
belemmering te zijn. Immers is
het dankzij deze tank en de LPGinstallatie dat je behoorlijk goedkope
kilometers maakt.
Het interieur ziet er, zoals het een
BMW betaamt, verzorgd uit. Een
beetje sober door de zwarte en grijze
bekleding, maar alles zit op de juiste
plek. We hebben te maken met een
iets goedkopere uitvoering, dus geen
lederen bekleding en in plaats van
een digitaal display met knoppen
voor de verwarming en airco, vinden
we nu draaiknoppen. Is dat storend?
Niet echt, maar het knaagt toch een
beetje dat je daar geen net display
vindt. Wat apart is is het starten van
de motor. Dat gaat namelijk door
middel van een startknop. Vandaag
de dag zie je dat in steeds meer modellen, maar in 2006 was dat meer

Onlangs heeft Joulz de eerste zes
Honda Insight Hybrides aangeschaft
bij Automotive-centre Van Nieuwkerk.
Met deze bewuste keuze wil Joulz
een bijdrage leveren aan een schoner
milieu. De auto’s hebben namelijk een
lagere CO2-uitstoot en verbruiken
minder brandstof. Zes medewerkers
van Joulz hebben na een korte uitleg
over de Honda de eerste auto’s in
gebruik genomen. Het voordeel
van de Honda Insight is dat de auto
gemiddeld een liter brandstof op 21,7
kilometer gebruikt en een CO2uitstoot van slechts 105 gram per kilometer heeft. Bijkomend voordeel is
dat de berijder slechts 14% bijtelling
heeft in plaats van 25%. Daarnaast
is de Honda Insight vrijgesteld van
wegenbelasting.

weggelegd voor de premium merken.
De rijpositie is ook zoals je dat mag
verwachten van een BMW. Je zit
laag, het stuur is optimaal verstelbaar,
zodat je een goede rijpositie kunt
creëren. En het mooie is dat je het
idee hebt dat er een behoorlijk grote
motor in het vooronder ligt, doordat de motorkap iets gebold loopt,
waarover je uitzicht hebt. De rijeigenschappen zijn subliem. De 118i stuurt
direct en dankzij de achterwielaandrijving heb je ook een vrij kleine
draaicirkel. Overmatig stuurwerk kun
je een beetje corrigeren met een dot
gas. De motor is gekoppeld aan een
handgeschakelde zesbak. Hierdoor
heb je behoorlijk wat keuze voor het
juiste verzet. Snel accelereren, of
achterover leunen en cruisen in de
zesde versnelling, alles is mogelijk.
Het enige wat niet aanwezig is, is een
cruise control. Eigenaar Johan Bouthoorn heeft de auto meegenomen
voor een testrit in Duitsland, alwaar
de auto zonder moeite mee komt
met de grote Mercedessen, Audi’s en

BMW’s op de linkerbaan, zonder een
kraakje te geven. En daaraan zie je
dus: ondanks dat dit een kleine BMW
is, is dit wel een echte rijdersauto.
Deze specifieke 118i staat te koop bij
Autobedrijf Bouthoorn voor € 16.450
En dat is een nette prijs voor een
dergelijk model, voorzien van extra’s
als onder meer airco, ABS en nette
lichtmetalen velgen. Kijk maar eens
op een site als Autotrader en je ziet
dat deze auto van Bouthoorn scherp
geprijsd is. De auto stond op het
moment van rijden op een nieuwe set
winterbanden, dus mocht u geïnteresseerd zijn, dan is dat wellicht een
leuk iets om over te onderhandelen.
Autobedrijf Bouthoorn
Herenweg 18-20
3648 CJ Wilnis
Telefoon: 0297 - 24 21 55
Website:

Peugeot toont
Concept 5
En laat u niet misleiden, dit is
een voorbode van de nieuwe 508.
De auto is 4,86 meter lang en
heeft onder de kap een 2.0 HDImotor met 163pk. Deze wordt
ondersteund door een 37pk sterk
elektromotor. Hiermee komt het
verbruik op 3,8 liter op 100 km,
met een uitstoot van 99 gram
CO2 per kilometer. De Concept
5 staat in Genève, de 508 wordt
waarschijnlijk in oktober in Parijs
getoond.

www.autobedrijf-bouthoorn.nl

BMW 118i
Gereden versie: BMW 118i 16v
LPG
Vermogen: 129 pk
0-100: 9,2 s
Top: 215 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 13,7
/ 7,3 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 16.450,00
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Regio Agenda
Film

Voor de doorgewinterde poëzieliefhebber die eens iets anders wil
dan voor de haard zitten met dunne
boekjes in slappe kaftjes, voor
iedereen die houdt van cabaret
en chansons, voor iedereen die
nog nooit van poëzie heeft kunnen
genieten en daar een einde aan wil
maken, voor iedereen die kennis
wil maken met het nieuw leven
ingeblazen genre van de voordrachtskunst.
Voordracht en zeggingskracht van
het dichtwerk staan centraal; de
poëzie wordt uit haar ivoren toren
gehaald en tegen de heersende
orde in op het podium gepresenteerd. De vormvaste dichtkunst en
de voordrachtskunst vinden met dit
podium een stem. Met als eregast Ramsey Nasr, de Dichter des
Vaderlands.

Iep!
Vanaf 17 februari in de diverse
bioscopen
Familiefilm over een vogelmeisje
dat wegvliegt van haar verzorgers
en op avontuur gaat met andere
vogels
Iep! gaat over Viegeltje, die op een
meisje lijkt maar vleugels heeft
in plaats van armen. Vogelkijker
Warre vindt haar onder een struik
en neemt haar mee naar huis.
Warre en zijn vrouw Tine besluiten
Viegeltje te houden en haar op
te voeden als een gewoon meisje.
Maar Viegeltje is geen gewoon
meisje en ze vliegt weg. Ze wil
met de andere vogels mee naar
het zuiden. Het wordt een lange,
avontuurlijke reis.
Iep! is gebaseerd op het veel
bekroonde boek van Joke van
Leeuwen, die met haar verhaal
over viegeltje o.a. de Woutertje
Pieterseprijs, de Gouden Uil en
het Zilveren Penseel won. Iep!
wordt door Querido uitgegeven en
is inmiddels in 7 andere landen
vertaald.

www.feestderpoezie.nl

www.iepdefilm.nl

Concert

Dit alles in een oude fabriekshal
van de Oostergasfabriek, industriëel erfgoed uit het einde van de
negentiende eeuw, omgetoverd tot
decadent theater met veel rode
gordijnen, rood pluche en donker
hout.

Folke Nauta

Poëzie

Feest der Poëzie

21 februari
14.30 uur
Thamerkerk - Uithoorn

21 februari
20.15 uur
CMA-zaal, Beijersweg 34, Amsterdam

Op 21 februari geeft Folke Nauta
een pianorecital waarin hij stukken
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
Kruiswoordraadsel
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Kruiswoordpuzzel week 7
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de
oplossing.
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HORIZONTAAL
1 schaaldier 6 toiletartikel 11 bijwoord 12 deel van
een trein 14 per adres 15 vulkaan op Sicilië 17 van
zeker materiaal 18 sneeuwhut 20 vezelproduct
22 rijtoer 23 kunstwerk 24 in plaats van 26 waagstuk 27 vlaktemaat 30 zuiver 33 opnieuw (in samenst.) 35 enorm (in samenst.) 37 Duits gebergte
38 eb of vloed 39 gespierde man 40 evenwicht 41
hoofd van een moskee 42 zichzelf voortstuwend
projectiel 44 jammer 46 luchtbolletje 47 ijveraar
49 woonschip 50 bergplaats 51 bijwoord 53 gebruiker van tabak 56 administratie (afk.) 58 vleesrooster 61 plan 62 inwendig orgaan 64 regel 65
oude maat 66 opbrengst 67 en andere 68 hervatting van werkzaamheden 69 kaderleerling.

49
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63

45

d-

n

die al vanaf zijn 13e componeerde
maar jong gestorven is. Al met al
een middag met romantische pianomuziek door een meesterpianist.

www.scau.nl

Beurs

Motorbeurs Utrecht
18 t/m 21 februari
Jaarbeurs Utrecht
Motorbeurs Utrecht staat garant voor het breedste aanbod
voor motorliefhebbers. Van grote
multibrand dealers tot motorhandelaren. Van reisorganisaties tot
motorclubs en gereedschap. Maar
ook motoraccessoires zoals helmen
en kleding ontbreken niet. Net als
informatie over verzekeringen,
belangenverenigingen en motorverhuur.

www.motorbeursutrecht.nl

Evenement

Napoleon in Archeon
20/21 februari
Alphen aan den Rijn
Het jaarlijkse winterbivak van
de Napoleontische Associatie
der Nederlanden (N.A.N.) en de
vereniging 2e Bataillon Grenadier
Compagnie vindt dit jaar wederom
in Archeon plaats.
De ruim 300 leden van deze verenigingen en buitenlandse groepen
gaan Archeon volledig veroveren.

Het is winter. In het jaar 1814
wordt de Vrede van Parijs getekend na de verovering van deze
stad en het aftreden van Napoleon.
Koning Lodewijk XVIII wordt op
de Franse troon gezet. In Nederland komt er een einde aan de
Bevrijdingsoorlog. Britse troepen
maken zich op om verscheept te
worden naar een nieuw strijdtoneel, namelijk Noord-Amerika; het
Nederlandse leger is nog steeds in
opbouw en werft nieuwe rekruten.
En ook Franse troepen verblijven
er; ze zijn op doortocht naar huis.
Tussen de huizen van de gewone
burgers zetten de soldaten hun
kamp op.
Het publiek kan kennismaken met
het echte leven van soldaten en
burgers uit de tijd van Napoleon.
Zo’n 300 soldaten en burgers van
de N.A.N., de vereniging 2e Bataillon Grenadier Compagnie en hun
gasten uit het buitenland vermaken
de bezoekers met allerlei activiteiten en demonstraties. Er zullen
exercities worden uitgevoerd,
soldaten krijgen soldij uitbetaald,
er vinden inspecties plaats van de
troepen en men maakt zich gereed
voor vertrek naar huis. Ook mogen
diverse schietdemonstraties met
zowel musketten als met kanonnen
niet ontbreken. Er wordt gekookt,
gespeeld, gedobbeld en in de herberg zijn er meisjes van plezier.

www.archeon.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

o-

van Grieg en Schubert speelt.
Folke Nauta werd op 12-jarige
leeftijd toegelaten tot de vooropleiding voor bijzonder begaafden
aan het conservatorium in Zwolle.
Hij vervolgde zijn opleiding aan het
Amsterdams conservatorium waar
hij met een 10 met onderscheiding afstudeerde. Reeds op jonge
leeftijd behaalde hij prijzen op
nationale en internationale pianoconcoursen. Een doorbraak kwam
toen hij in 1994 als eerste Nederlander het Schevenings Internationale Muziekconcours won en
bovendien werd onderscheiden met
de persprijs. Ook daarna ontving
hij nog prijzen. Inmiddels zijn er
diverse CD’s van hem verschenen.
Ook heeft hij gespeeld in alle grote
zalen van Nederland en andere
Europese landen, zowel als solist
als met orkest. Samen met Janine
Jansen trad hij ook op in de New
Yorkse Carnegie Hall.
Het programma dat hij in Uithoorn
speelt begint met 7 Lyrische Stukken van de Noorse componist Edvard Grieg. Grieg wordt ingedeeld
bij het romantisch nationalisme
dat in zijn geval gebruik maakt van
Noorse volksmuziek. Hij wordt dan
ook wel de Chopin van het Noorden
genoemd. Hij schreef tussen 1867
en 1901 66 lyrische stukken, de
meeste kleinschalig, die ondanks de
muzikale vindingrijkheid een vaakongecompliceerd verloop hebben.
Na de pauze wordt een sonate van
Schubert gespeeld. Schubert wordt
gezien als een bruggenbouwer tussen de klassieken en de romantiek

VERTICAAL
1 gevecht van oorlogsschepen 2 van dezelfde
mening 3 vogel 4 toneelnummer 5 landbouwer
6 opspringend vochtdeeltje 7 schoolartikel 8 leer
van het heldendicht 9 loon 10 zonder lood 13 hulporganisatie van de Verenigde Naties 16 ter inzage
19 laatstleden 21 brandstof 23 betalingsbewijs
25 beroep 26 lijdzaam
28 regelmatig
afwisselende
Pagina
1
beweging 29 gelijkmatig
31 vreemde munt
;;G;T;C;;O
KORENMOLEN
32 smekend verzoek
33 oranjerood kleurmiddel
;NO;V;L;;A
34 kunstenaar 36
lichaamsdeel 38 vluchtige stof
IGLO;VANAF
41 bewoner van ;E;LEI;OA;
Spanje 43 dag ter bezichtiging van
veilinggoederen;KEI;OOGST
45 muziekinstrument 47 plaag;O;EGO;A;E
geest 48 vis 50 ZOAB;LL;GR
verbouw 52 het groter worden
54 of dergelijke;K;OH;ODER
55 kloof in de hand 56 sierplant
STYL;CG;HA
57 deel van een schip 59 land in Azië 60 lage druk
Kiezer.
62 uitroep 63 straat
(afk.).

Sudoku
week 7
Sudoku
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
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Oplossing puzzels week 6
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3 5 7;;U;V;A;;E
691248
1 2 9EREPENNING
487536
;OF;L;N;;E
6 8 4SCAN;MODEL
523197
4 6 5;H;ARA;ET;
318729
9 7 3;ERG;SNACK
264815
8 1 2;F;ELS;L;O
759364
BOWL;AM;DR
7 3 1;R;EI;OUWE
846952
2 9 6STEN;NL;ZN
175483
548932671

485726193
127398546
369451728
694215837
278963415
513874269
942687351
756132984
831549672
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65
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49
37
58
13
92
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461579328
827316954
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827359416
156724839
493861257
275918643

46
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52

Façade.
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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: Medewerkers Johannes Hospitium
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Mijdrecht
Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt
Plaats: Vinkeveen
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Eigentijdse ambulant jongerenwerkers (18-24
uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht
Functie: werkvoorbereider
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account Manager A-side media
Organisatie: A-side media B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde
Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: ICT specialist / coördinator
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn

Functie: Personeel De Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Stagiaire MBO Detailhandel Marsman Caravans
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht

Functie: 2e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit - Breukelen 2 dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Administratief medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: All-round Webmaster (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Sales engineer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Engineer technische automatisering
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: monteur buitendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: ALL ROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste/ adm. medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medew. inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Consultant klantrelaties
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Vakcoach Stek4Kids Abcoude (maandag en
dinsdag)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren Systeembeheerder SolidQ IT B.V.
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief medewerker (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker / Jongerenwerker
BSO 8+
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Marketing & communicatiemedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair Communicatie en Fondsenwerving
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Agf Afdelingschef / medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis
Functie: marketing stagiair
Organisatie: KCS Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN IS VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
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Toptechniekwerkplaats in gebruik

Woensdag jl. is op OBS Willespoort in Wilnis de toptechniekwerkplaats officieel in gebruik genomen.
Voor deze opening was op het schoolplein een kettingreactie opgesteld, die de totstandkoming van
het technieklokaal symboliseerde. De presentatie was in handen van TV-presentator Sipke Jan
Bousema, die de leerlingen van de school op zeer enthousiaste wijze bij het gebeuren betrok. Onder
begeleiding van speciale muziek startte na het aftellen met de kinderen de kettingreactie. Met een
echte raceauto werd het geheel in werking gezet. Samen met enkele leerlingen van de school vormde
Sipke Jan op een zogenaamde Segway een onderdeel in de keten, die door een enkele ouders was
geconstrueerd. Na dat achtereenvolgens dominostenen, een buizenbaan en wip en een glijbaan met
elkaar waren verbonden, kon met een sleutel de symbolische (Willes)poort worden geopend.
Met dit technieklokaal heeft niet alleen OBS Willespoort, maar het gehele basisonderwijs in De
Ronde Venen, er een kennis- en uitleencentrum bij gekregen dat uniek is in Nederland. De bedoeling is om in de techniekwerkplaats gastlessen door bijvoorbeeld het NeMo te laten verzorgen, waar
scholen dan op in kunnen tekenen. Naast allerlei techniek- en wetenschapslessen zullen er in de
nabije toekomst diverse nascholingsactiviteiten voor groepsleerkrachten worden georganiseerd. Ook
bij de verdere ontwikkeling van de Brede School zal deze techniekwerkplaats na schooltijd een rol
gaan spelen.
Sluitstuk
De ingebruikneming van de toptechniekwerkplaats is het sluitstuk van een project dat vier jaar
geleden begon. In 2006 opende de Nederlandse kosmonaut André Kuipers op OBS Willespoort de
technotheek. Basisscholen uit de omgeving lenen daar sindsdien allerlei lesmaterialen op het gebied
van techniek, wetenschap en ruimtevaart. Al na korte tijd was de technotheek te klein en bleek er
bovendien behoefte aan een ruimte waar ook met materialen gewerkt kan worden. Dankzij de medewerking van overheid, gemeente
en instellingen, maar ook dankzij
de bijdragen van een groot aantal
bedrijven is de realisering van
de toptechniekplaats mogelijk
gemaakt.
Met het project heeft de school in
2007 de Leren Ondernemenprijs
gewonnen. In december jl. won de
school de Landelijke Innovatieprijs
2009 van het Platform Bètatechniek toegekend vanwege de voortrekkersrol die OBS Willespoort
op het gebied van wetenschap- en
techniekonderwijs in Nederland
vervult. foto’s peter bakker
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