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Eerste Pinksterdag: De Dijk op AJOC Festival
Van vrijdag 25 t/m maandag 28 mei vindt voor de 27e keer het AJOC Festival plaats. De eerste act die deze week door de
organisatie van het AJOC Festival bekend is gemaakt is De Dijk. De band, die dit jaar voor de tiende keer op het AJOC podium
staat, treedt op op Eerste Pinksterdag, zondag 27 mei aanstaande. Dat wordt een muzikaal feestje waarbij deze podiumbeesten weer laten zien en horen waar zij zo goed in zijn: een geweldig optreden neerzetten! Houd de website goed in de
gaten: www.ajoc.nl. Daar lees je ook wat je moet doen als je zèlf met je band op AJOC wilt staan!

Rondeveense jeugd genoot van Ajax-AZ in Arena
Groep 6/7A van de Sint Jozefschool in Vinkeveen, de groepen 4 t/m 7 van de Hoflandschool in Mijdrecht en de E8 van
CSW hebben vorige week genoten van de bekerwedstrijd
Ajax-AZ in de Amsterdam Arena.
Zij behoorden namelijk tot de gelukkigen die kaartjes
wisten te bemachtigen voor deze overspeelwedstrijd.
Zoals bekend werden basisschoolleerlingen en sportverenigingen in staat gesteld om de wedstrijd, die behalve door
hun begeleiders niet voor ander publiek toegankelijk was,
bij te wonen.
De kinderen hebben een topmiddag gehad, waaraan ze
mooie herinneringen bewaren.

Bij ons géén
provisie!
Je kunt duizenden
euro's besparen!

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

DUIDELIJK VERHAAL
Homan Beveiliging B.V.
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Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Hoogstraat 5 • Abcoude • 0294 281286

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

www.christiaan-coiffures.nl

LAATSTE DAGEN SALE!
Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

Lutz.nl voor
meer informatie

VRIJDAG 27 &
ZATERDAG 28 JANUARI

70% KORTING
OP DE GEHELE
NAJAARSCOLLECTIE

van 27 januari tot 11 februari
alle losse thee

3 ons halen, 4e cadeau!
deze actie geldt niet voor kusmi
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Wellantcollege nodigt schoolverlaters uit op Open Dag
Welke school past straks het beste
bij mij? Met die vraag worstelen
vele leerlingen uit groep 8 van
het basisonderwijs, maar ook de
examenkandidaten van het vmbo.
Allen staan voor een belangrijk
keuzemoment. De open dagen van
de verschillende scholen voor vervolgonderwijs helpen de leerlingen
bij het maken van de juiste keuze.

Wellantcollege Westplas Mavo

Wellantcollege MBO

Wellantcollege in Aalsmeer nodigt
alle schoolverlaters en hun ouders of
verzorgers van harte uit om volgende
week de open dagen te bezoeken. De
scholen zijn dan van binnen te zien en
de bezoekers ontmoeten leerlingen
en docenten.

lijkheden zien; van Green Production,
Groothandel en Logistiek, Retail,
Flower Design, Indoor Design tot
Stedelijk Groen en Natuurbeheer.
Vanuit het bedrijfsleven is veel vraag
naar gediplomeerden van het MBO
Aalsmeer.

Op vrijdag 27 januari laat het MBO
Aalsmeer haar vele opleidingsmoge-

Woensdag 1 februari houdt vmbo
de Groenstrook haar open dag en

op donderdag 2 februari staan de
nieuwe deuren van Wellantcollege
Westplas Mavo voor u open. Zowel ’s
middags als ’s avonds bent u van harte
welkom op deze gezellige, kleinschalige scholen.
Vmbo de Groenstrook heeft veel te
bieden; naast de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is er de
mogelijkheid de gemengde leerweg
te volgen. Voor leerlingen met belangstelling voor paarden of koken zijn er
themaklassen: de paardenklas en de
kookklas.

aan projecten, waarbij verschillende
vakken voorkomen en veel wordt
samengewerkt en gebruik gemaakt
van internet.

Wellantcollege vmbo de Groenstrook
J.P. Thijsselaan 18
1431 KE Aalsmeer
0297 384949

Wellantcollege hoopt u op één van de
open dagen te ontmoeten.
U bent er van harte welkom.

Wellantcollege Westplas Mavo
1e J.C. Mensinglaan 40
1431 RW Aalsmeer
0297 325244
Wellantcollege MBO
Linnaeuslaan 2
1431 JV Aalsmeer
0297 324688

Wellantcollege Westplas Mavo heeft
zojuist haar nieuwe gebouw geopend
en kan nu het moderne onderwijs
nog beter vormgeven. Westplas Mavo
heeft een havo-kansklas in samenwerking met het Herman Wesselink College in Amstelveen. De mogelijkheid
bestaat om de theoretische leerweg
te vervolgen in het derde jaar van de
Havo. Ook projectonderwijs staat op
rooster; een aantal lesuren per week
wordt er in kleine groepen gewerkt

Interieur Westplasgebouw
wellant.nl

Wellantcollege de Groenstrook

Bezoek onze

OPEN
DAGEN

Wellantcollege de Groenstrook

Wellantcollege Westplas Mavo

Wellantcollege Aalsmeer

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

1 februari 2012
14.00 - 16.30 en 18.30 - 20.30 uur

2 februari 2012
15.30 - 17.30 en 18.30 - 20.30 uur

27 januari 2012
16.00 - 21.00 uur
4 april 2012
18.00 - 21.00 uur
25 juni 2012
18.00 - 21.00 uur

wellantcollege
ll
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Wolken, daarna
kouder
Het winterweer komt er aan,
maar we hebben eerst nog last
van een depressie in het weekend,
door een groter wordend lagedrukgebied boven de Noordzee.
Het blijft eerst nog zacht en
komen er wat buien over ons heen.
In het weekend gaat de wind
draaien en komt er koudere lucht
naar ons toe.
Zaterdag is er vrij veel bewolking
en houden we kans op een klein
buitje. In de middag gaan er
opklaringen voorkomen en komt
de zon er doorheen. De maximum
temperaturen liggen tussen 3 en
6 graden, en de minima net onder
het vriespunt. De wind is matig
van kracht en uit Oost-Noordoostelijke richting komen. Door de
windrichting is de gevoelstemperatuur erg fris.
Zondag heeft vrij veel bewolking
met wat lichte neerslag, maar er
zullen ook opklaringen voorkomen
met zonnige perioden. De maximale temperaturen liggen tussen
de 2 en 4 graden, en de minimale
temperatuur is ca. – 3. De wind
komt uit oostelijke richting en zal
zwak tot matig zijn.
Maandag hebben we een wisselend bewolkte dag en houden we
het droog. De maximale temperatuur zal tussen de 1 en 3 graden
liggen en de minimale temperatuur ligt rond de -4. De wind komt
uit oostelijke richting en zal matig
van kracht zijn.
De dagen daarna krijgen we een
oostelijke stroming, die droge
lucht van uit Europa naar Nederland stuurt. We krijgen dan
meer zon en in de nacht lichte tot
matige vorst.

Agenda Kort
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Heeft u wat tijd over en vindt u net
als wij dat het van groot belang is
dat uw (klein-)kind veilig kan oversteken op de weg naar school?
Dan past u vast in het fris oranje
van het klaar-over hesje op de foto!
Een aantal scholen in De Ronde
Venen heeft een groot tekort aan
vrijwilligers die opgeleid kunnen
worden tot klaar-over voor hun
school. In overleg met de gemeente,
ouderraden, medezeggenschaps-

Op dinsdag 7 februari aanstaande vindt de officiële opening plaats
van het Servicepunt Wonen, welzijn en zorg in Abcoude. Dat betekent
dat er nu vijf Servicepunten zijn in de gemeente De Ronde Venen. Het
adres van het nieuwste Servicepunt is Kerkgaarde 5 in Abcoude, de
plaats waar eerst het YourHome Serviceloket gevestigd was. Op de Servicepunten kunnen alle inwoners van de gemeente, jong en oud, binnenlopen voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn
en zorg, en voor de financiële diensten van de Rabobank. In de Servicepunten participeren de gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie
GroenWest en Rabobank Rijn en Veenstromen.
Op de verschillende Servicepunten
kan men zich onder meer inschrijven voor de diverse activiteiten
van welzijnsorganisaties Tympaan
(Abcoude en Baambrugge) en
De Baat (overige woonkernen).
Daarnaast kan men hier terecht
voor informatie en advies over de
meest uiteenlopende zaken die met
wonen, welzijn en zorg te maken
hebben. De baliemedewerkers zijn
goed op de hoogte van de ‘sociale
kaart’, als het nodig is kunnen ze u
eventueel in contact brengen met
vrijwilligersorganisaties of professionele hulpverleners. Het Servicepunt verzorgt ook de front-office
van het Centrum voor Jeugd en
Gezin voor de gemeente.
Het is niet nodig om een afspraak
te maken, men kan er zo binnenlopen. Wanneer het wat drukker is,
kan men onder het genot van een
kopje koffie of thee even wachten. Ook is er de mogelijkheid om

Honden aan de lijn
De laatste tijd komen er bij de
gemeente veel meldingen of klachten
binnen over honden die tijdens het
uitlaten niet zijn aangelijnd. In De
Ronde Venen geldt de regel dat
honden binnen de bebouwde kom
aangelijnd moeten zijn. Daarnaast
zijn honden niet toegestaan op een

• Scholendienst bij CGK De Wegwijzer,
Mijdrecht
• Argon - HBS, Sportpark Argon, Mijdrecht
• Voorstelling 'Crux', De Rank, Mijdrecht

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

gebruik te maken van internet en
internetbankieren.
Directeur Bertien Tweehuijsen van
het Servicepunt is nog op zoek
naar gastvrouwen of gastheren die
wekelijks twee dagdelen meehelpen
mensen te ontvangen.
De Servicepunten in Abcoude en
Vinkeveen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 13
uur. De Servicepunten in Mijdrecht
en Wilnis zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 9 tot
16 uur, en op vrijdag van 9 tot 13
uur.
Op dinsdagmiddag van 13 tot 17
uur is er een medewerker van
het Servicepunt aanwezig op het
mobiele kantoor van de Rabobank,
in de kleine kernen De Hoef en
Amstelhoek. Het algemene telefoonnummer van de Servicepunten
is (0297) 587600.

kinderspeelplaats, in een zandbak of
een speelweide. De gemeente roept
hondenbezitters daarom op om te
leven naar deze regel.
Deze regel is in het belang van
voorbijgangers zonder hond, hondenbezitters die hun hond wel aan de lijn
hebben en van de hond zelf. Het komt
namelijk nog wel eens voor dat een

Koningspoedel

klaar-over en past u dat klaar-over
hesje? Neemt u dan zo spoedig
mogelijk contact op met de directie
van de school van uw (klein-) kind
en ontvangt u de benodigde informatie.

Zuwe Zorg en
Aveant samen
verder als Careyn
De drie organisaties Careyn,
Aveant en Zuwe Zorg, die in
2010 hun krachten bundelden
tot één concern krijgen nu ook
één naam: Careyn. In de regio
Utrecht is Careyn een nieuwe
naam voor een vertrouwde partner voor zorg thuis, wonen met
zorg, kraamzorg, huishoudelijke
zorg, jeugdgezondheidszorg en
een scala van andere zorg- en
welzijnsdiensten. De introductie
van de naam Careyn, die binnenkort start, betekent dat de
merknamen Zuwe Zorg en Aveant komen te vervallen.
Ton van Overbeek, voorzitter
Raad van Bestuur: “Careyn is
een actieve maatschappelijke
onderneming, die mensen verbindt. We staan voor vitaliteit,
levendigheid, zelfredzaamheid
en goede zorg in elke wijk,
buurt of woongemeenschap. Een
betrokken partner met producten en diensten op het gebied
van welzijn, wonen en zorg voor
iedereen: jong en oud, gezond of
kwetsbaar. Daarbij onderscheidt
Careyn zich met een persoonlijke
manier van werken, altijd dicht
bij de klant. Met bevlogen professionals en betrokken vrijwilligers.”

hond plotseling wegrent, waardoor de
kans groot is dat de hond wordt aangereden of een ongeluk veroorzaakt.
Daarnaast worden honden die wel
aangelijnd zijn vaak ongewenst
benaderd door een loslopende hond,
wat vaak tot de nodige irritaties (van
zowel de hond als de eigenaar) leidt.

Colofon

Zaterdag 28 januari 2012

Zondag29 januari 2012

raden en directies doen wij een
dringende oproep aan alle ouders
en grootouders om ons te helpen
de zebra’s nabij de scholen weer
optimaal te voorzien van klaarovers. Hoe meer vrijwilligers zich
aanmelden, hoe beter de taken
verdeeld kunnen worden. Op die
manier hoeven wij qua tijd maar
een heel klein beroep op u te doen
om deze belangrijke taak op u te
nemen. Bent u onze toekomstige

Ook Abcoude krijgt Servicepunt
Wonen, welzijn en zorg

Dit weekend in De Ronde Venen:

• Taizéviering, 't Trefpunt, Abcoude
• Voorstelling Marike Jager, PM Theater,
Abcoude
• Livemuziek in Café Cens, Mijdrecht

Luistervink

Tijd over?.....Word klaar-over!
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Ik mag graag naar het theater
gaan. Meestal wordt het Amstelveen. De omvangrijke programmering maakt onze scoringskans
een leuke avond te beleven
groter dan hier lokaal. Dat is nu
eenmaal zo. Net als anderen zien
we zo'n avond als een avondje
uit. M’n Iowa schoenen maken
plaats voor de zwarte instapper,
het nette overhemd gaat aan en
de alledaagse spijkerbroek blijft
op de stoel hangen en ik trek een
nette aan. Vrouw Vink tut zich
eveneens op en we gaan in stijl
naar de voorstelling van onze
keuze. Parkeren, een bakkie in
de foyer, genieten van de mensen
om ons heen en na de gong de
zaal in. Per voorstelling varieert
het publiek nog wel eens. Amstelveen ligt ons dus wel. Intens
genoten van het Schaep met de
Vijf Poten. Piet Römer zat naast
ons en zong naar hartenlust mee.
Geen straf. Die mevrouw uit
Utrecht, Tineke Schouten, werkt
op m’n lachspieren, Lenie uit de
Takkestraat, doet ons veel deugd.
Ook Freek de Jonge, er wel even
bijblijven, en Hans Liberg maken
onze avond succesvol. Maar ook
andere voorstellingen bezoeken
we graag. Opgetogen gaan we
meestal dan ook huiswaarts.
Voordat we de zaal betreden
kijk ik wel eerst speurend rond.
Een aantal theaterbezoekers,
meestal de oudere dames, ziet
het kennelijk als een uitdaging
er zo mooi mogelijk uit te willen
zien. Als kalend heer heb je niet
veel mogelijkheden je haardos
van weleer te pimpen, maar de
dames hebben die mogelijkheid
wel. Een nacht met krulspelden
in het haar te bed en de volgende
dag met spray en föhn de zaak
optimaliseren. Het zou kunnen
komen dat ik klein van stuk ben
en dat de kans op zichtletsel
groter is dan bij de wat meer uit
de kluit gewassen medemens,
maar neemt er zo’n koningspoedel plaats recht voor de door mij
bezette plek, dan is mijn avond
bedorven. Het is mij meerdere
malen overkomen dat een uiterst
frêle wijffie met een gigantische
kop met haar mijn hele uitzicht
bedierf. Je bent dan min of meer
gedwongen met bewegingen
die je tijdens Nederland beweegt op Max kunt oefenen, de
voorstelling zo goed als mogelijk te volgen. Ik heb wel eens
overwogen een zacht geblaf te
laten horen maar heb daar toch
vanaf gezien. In opperste nijdigheid heb ik mij wel eens tot de
directeur gewend. Deze aardige
man snapte het helemaal en na
enig zoekwerk bood hij ons een
plaats met zichtgarantie aan.
Zou het helpen een bordje te
plaatsen met de tekst ‘Honden,
met name koningspoedels, niet
toegestaan’?
Luistervink
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Dag van de betavakken op het VLC

Abcoude

Film kijken in
't Trefpunt
Op dinsdag 31 januari aanstaande
is er in 't Trefpunt, Kerkstraat
23 te Abcoude FilmTref. Samen
met pastor Harry Huisintveld o.p.
wordt de indrukwekkende film The
Piano bekeken, rijk aan symboliek. Hij geeft een korte inleiding
en na afloop kan men met elkaar
in gesprek over de indrukken die
deze film heeft achtergelaten.
The Piano, bekroond met drie
Oscars, is een Nieuw-Zeelandse
film uit 1993 van Jane Campion.
Het verhaal speelt in het midden
van de negentiende eeuw, als een
jonge, stomme, vrouw, Ada, met
haar dochter, Flora, wordt uitgehuwelijkt aan een rijke grondeigenaar in Nieuw-Zeeland. Grootse
acteerprestaties, mooie muziek en
veel symboliek: een prachtige film
met meerdere lagen, die zich goed
leent voor de setting van FilmTref
van Trefpunt voor levenskunst.
Graag vooraf aanmelden op secretariaat@cosmasendamianusparochie.nl, tel. 0294-281335.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf
19.45 uur. Einde ca 22.30 uur.

Dinsdag werd op het VeenLanden
College een zogeheten betadag
gehouden voor de leerlingen van
de tweede klassen. In een groot
aantal lokalen volgden de leerlingen in kleine groepjes verschillende
onderwerpen die ze van tevoren
hadden gekozen. Onder leiding van
docenten van de TU Delft, eigen
docenten en gastdocenten hiel-

den de leerlingen zich bezig met
onderwerpen op het gebied van de
betavakken.
Zo kon gekozen worden uit de
volgende onderwerpen: naar de
overkant, het bouwen van een stabiliteitsvliegtuig, gamemaker, suiker,
cosmetica, come fly with me, bloed,
geheimschrift en met beide hand
door elektronicaland.

Bij Paardensportvereniging Troje
heeft de jaarlijkse nieuwjaarsloterij
plaatsgevonden. Met de opbrengst
worden de diverse activiteiten van
de vereniging bekostigd. Vooraf
waren door een groot aantal sponsors prijzen beschikbaar gesteld, in
de vorm van een mooi geldbedrag
of een mooie prijs. Het werd een
erg gezellig avond, waarbij bijna
iedereen met een prijs naar huis is
gegaan en daarnaast is er ook nog
een mooi geldbedrag opgehaald
om de diverse activiteiten voor het
komende jaar te financieren. De

volgende activiteit staat alweer
gepland; De Snertrit op zondag 5
februari aanstaande. Een mooie
rit voor ruiters, koetsiers, fietsers,
wandelaars en skaters door de
bossen van Zeewolde. Dit bos is
speciaal voor ruiters aangelegd en
voorzien van diverse plekken met
hindernissen en een waterbak. Wie
wil deelnemen aan deze activiteit
of meer wil weten over de vereniging, kan een kijkje nemen op

www.paardensportverenigingtroje.nl
of zich aanmelden op de Facebook
pagina.

Rotary schenkt tillift aan Johannes Hospitium
Het Johannes Hospitium De Ronde Venen heeft een cheque van 6.875 euro
ontvangen van de Rotary club Aalsmeer – Mijdrecht – Uithoorn (AMU).
Dit geld is met twee verschillende acties van de Rotary club bijeengebracht
met als doel: de aanschaf van een tillift voor het Hospitium. De aanschaf
van deze tillift bewerkstelligt dat de verzorging voor zowel de bewoners als
voor de verzorgenden minder belastend wordt.

AED-training voor Veenlopers

Mijdrecht

Scholendienst in
'de Wegwijzer'
Aanstaande zondag 29 januari zal
om 10 uur dominee Wierda uit
Amsterdam in de dienst voorgaan
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22 te Mijdrecht. De
morgendienst zal een zogenaamde
scholendienst zijn. Dat betekent
dat deze dienst aansluit op het
project met het thema GAAF! dat
op school behandeld is. Op school
zijn er bijbelverhalen verteld over
genezingen die Jezus gedaan
heeft. Zondag zal dat project afgesloten worden in de kerk, waar
Openbaring 21:1-4 gelezen wordt.
Op school hebben de kinderen ook
werkjes gemaakt die in de kerk
komen te hangen. De collecte zal
bestemd worden voor een school
voor blinde kinderen in Israël.
In de avonddienst, die om 19 uur
gehouden gaat dominee H. de
Bruijne uit Utrecht-centrum voor.
Tijdens de preek zal opnieuw
een gedeelte uit de Heidelbergse
Catechismus behandeld worden,
Zondag 29 is nu aan de beurt
waarin het gaat over de viering
van het Heilig Avondmaal, en ook
over de bijzondere verzekering
die het Avondmaal de gelovigen
wil bieden. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. Kijk voor
andere informatie op:
www.cgkmijdrecht.nl.

Nieuwjaarsloterij Paardensportvereniging Troje
een groot succes

Vlnr. John Zwarts (voorzitter AMU) overhandigt de cheque aan de heren R. Kerkhoven (bestuurslid Hospitium) en R. Karremans ( directeur Hospitium).

Vorige week hebben twaalf Veenlopers een cursus reanimatie en
bedienen AED (hartdefibrillator)
gevolgd. De cursus werd gegeven
door Paul Scholten van Scholten
BHV – Mijdrecht en vond plaats
in het kader van de uitwisseling Beursvloer De Ronde Venen.
Scholten BHV is een gecertificeerd
bedrijf in bedrijfshulpverlening,
Paul heeft jarenlange ervaring in
EHBO- en reanimatietrainingen en
is tevens dealer van het type AED,
dat bij de Veenlopers en op vele
locaties in De Ronde Venen aanwe-

zig is. Dankzij deze sessie hebben
de Veenlopers er 12 bevoegde
AED-ers bij en wordt daarmede de
veiligheid op het parcours aan de
Rendementsweg verder verbeterd.
De Veenlopers trainen op dinsdagen donderdagavond van 19.30 tot
20.45 uur vanaf de parkeerplaats
van GroenWest op de Rendementsweg in Mijdrecht. Kom vrijblijvend
eens kijken en vraag naar een van
de bestuursleden of trainers. Zie
ook www.veenlopers.nl.

FC Abcoude ME1 ongeslagen kampioen
Afgelopen zaterdag zegevierden
de meisjes ME2 van FC Abcoude
opnieuw in de competitie. Na een
zeer spannende eerste helft tegen
Buitenveldert ME2, waarbij de
meiden van FC Abcoude met 2-1
voorkwamen werd er in de tweede
helft door de meiden orde op zaken
gesteld. De eindstand van 6-3
mocht er dan ook zijn. Het kampioenschap werd op het veld gevierd
met een grote fles champagne.
Later in de middag werden de dames bij Borchland in de watten ge-

legd met een uur fanatiek bowlen,
lekkere snacks en heerlijk drinken.
Tot slot werd iedereen persoonlijk
toegesproken en kregen alle dames
een mooie trofee mee naar huis.
Wil je ook mee doen met meiden
voetbal? Meld je dan aan bij FC
Abcoude of kom gewoon een keertje trainen op woensdagmiddag van
17.00 uur tot 18.15 uur.
Op de foto: bovenste rij v.l.n.r.: Hanna, Ton, Nora, Alyssa, Isa, Jeanine
en Anton. Onderste rij v.l.n.r.: Nikki
Siejenn, Yanella, Tara en Ilse.

Nu opgeven voor viertallen klaverjastoernooi
Zowel volgende week vrijdag 3 februari als vrijdag 2 maart organiseert
de Buurtvereniging Amstelhoek haar jaarlijkse viertallentoernooi. Het
opgeven geschiedt per vier kaarters, maar spelen gaat individueel. Kunt
u geen team vullen, dan is het mogelijk dat de organisatie zorgt voor de
completering van het team.
Naast de teamprijs speelt iedere deelnemer in de hoop ook individueel in
de prijzen te vallen. Voor de beste kaarters zijn er leuke/lekkere prijzen
te winnen. Er worden drie rondes gespeeld, met in de pauze verkoop van
loten voor de loterij. Deelnamekosten bedragen per team 10 euro.
Om de organisatie soepel te kunnen laten verlopen en omdat de zaal op
een bepaald moment echt vol zit, dient men zich vooraf aan te melden bij
mevrouw Felix, tel: 0297- 568802. Dit geldt natuurlijk ook voor wie zich
als éénling aanmeldt.
Adres: Verenigingsgebouw ‘Ons Streven’ Engellaan 3a, Amstelhoek
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Kort nieuws

Volle zaal voor Brassband Concordia

Abcoude

De Vinkeveense Brassband Concordia trad afgelopen zaterdag op in
een overvolle zaal in De Boei. De
belangstelling was zo groot, dat er
nog stoelen bijgeplaatst moesten
worden. Dat het publiek niet voor
niets was gekomen naar dit spetterende nieuwjaarsconcert bewees
de staande ovatie aan het eind.
Het concert werd geopend door het
leerlingenorkest van de vereniging.
Voor enkelen was dit hun eerste
optreden met dit orkest. Vervolgens
werd samen met de blokfluitgroep
een tweetal nummers gespeeld.
De Brassband begon haar aandeel

in het concert met een spetterend
stuk en het concert viel op door
de vele solistische bijdragen. Na
de pauze was het repertoire wat
luchtiger van aard, maar de inzet
van de muzikanten was niet minder.
Integendeel: er werd op behoorlijk
niveau gemusiceerd. Na de gebruikelijke bedankjes had Brassband
Concordia nog een toegift in petto.
Hoe kun je een nieuwjaarsconcert
anders afsluiten dan met de traditionele Radetzki Mars van Richard
Strauss? Het publiek wist dit zeker
te waarderen en beloonde het
orkest met een staande ovatie.

Nationale voorleesdagen op De Speelboerderij
Mama kwijt van de Ierse illustrator
Chris Haughton is gekozen tot het
Prentenboek van het Jaar 2012.
Dit boek stond ook centraal bij
kinderdagverblijf de Speelboerderij
tijdens De Nationale Voorleesdagen 2012. Doel van deze jaarlijkse
campagne is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het
Prentenboek van het Jaar is dat

het boek, naast een goed verhaal
en aantrekkelijke illustraties,
voldoende aanknopingspunten biedt
voor interactie met peuters en voor
verwerking in hun spel. Voorlezen
is immers voor alle leeftijden van
groot belang voor onder andere de
taalstimulering. De leidsters gingen
naar de stal, om het boek zo leuk
mogelijk voor te lezen op deze
bijzondere plek tussen de koeien.

Op de Antoniusschool in De Hoef doet
een groepje dyslectische kinderen mee
aan een ‘ervaringsonderzoek’ naar
de dyslexieletter LD. Deze nieuwe
letter is ontwikkeld door een grafisch
ontwerper, die zelf dyslectisch is.
Het lezen van teksten, gedrukt met
deze letter, lijkt minder vermoeiend te
zijn. De letters zijn zo ontworpen, dat
ze sneller worden herkend.
De kinderen wilden graag aan dit
onderzoekje mee doen. Ze doen het
erg serieus en dat is leuk om mee te
maken. Het testgroepje doet vier weken lang oefeningen op het gebied van
lezen, dictee en begrijpend lezen. De
resultaten daarvan worden bekeken
door de uitgever van het lettertype.
Ook de eerlijke mening van elk kind
over het nieuwe lettertype (LD) is
belangrijk.

kind merkt veel verschil en vindt de
dyslexieletter veel prettiger om te lezen. Sommige kinderen vinden het een
grappige letter. Op school is iedereen
erg blij met de inzet van de kinderen.
En het leuke is... als beloning voor het
meedoen aan het onderzoek krijgt de
school het lettertype gratis!

De kop boven dit artikel is gezet uit de
dyslexieletter. Kijk voor meer voorbeelden op www.studiostudio.nl

Het ene kind vindt het verschil niet zo
groot met gewone letters, het andere

Nick Sijmons clubkampioen bij De Amstel
Nadat op 27 november in het Veenweidebad de clubkampioenschappen van zwem- en polovereniging
de Amstel hadden plaatsgevonden
was het afgelopen zaterdagavond
zover, dat de prijzen aan de winnaars uitgereikt konden gaan worden. Op de derde plaats eindigde
Niké van Duijkeren met 238,56
punten. Mark Visser werd tweede
met 237,54 en Nick Sijmons kon
worden gehuldigd als clubkampioen
2011 met 236,02 punten.
Ook werden medailles uitgedeeld
per groep (jongens onder de 8,
meisjes onder de 8 jaar, onder de
11, 13, 15 en 17 jaar en tot slot de
dames en heren) en waren er prijzen voor de sprint, en de familie- en
surprise-estafette. Voorzitter Paul
Lamers memoreerde dat de Amstel
dit jaar op 13 april precies 50 jaar
bestaat en dat dit uitgebreid ge-

vierd zal gaan worden. Ook showde
hij de nieuwe clubkleding zoals
die vanaf dit seizoen gedragen zal
gaan worden tijdens de waterpoloen zwemcompetitiewedstrijden.
Sponsors zijn welkom! Voor meer
informatie: www.zpv-de-amstel.nl.

Wilt u zich inzetten voor de
reumabestrijding in Abcoude en
hebt u daarvoor een paar uur per
jaar beschikbaar? Word collectant of mede-organisator voor de
collecteweek van het Reumafonds
van 12 t/m 17 maart 2012.
Het Reumafonds is al 85 jaar
de belangrijkste financier van
onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek en geeft
voorlichting, ondersteunt patiëntenactiviteiten en is belangenbehartiger voor mensen met reuma.
Het fonds krijgt hiervoor geen
subsidie van de overheid en is dus
volledig afhankelijk van giften van
particulieren en bedrijven. Als collectant of mede-organisator van
de collecteweek bent u dan ook
van wezenlijk belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen
aan het doel: reuma de wereld uit!
Bel voor meer informatie 020-589
64 71, of mail naar: vrijwilligers@
reumafonds.nl.

Abcoude

Slager tijdelijk
gesloten
Vanaf maandag 30 januari is
Keurslager Pouw in de Hoogstraat in Abcoude gesloten voor
een grootse verbouwing. Vanaf
woensdag 15 februari ontvangt de
slager u graag in de compleet vernieuwde winkel. In het pand komt
vanaf die datum ook een andere
ambachtelijke bakker: Remko’s
brood & taartjes.

Abcoude

Geslaagd VSV zaalvoetbaltoernooi

Zaterdag jl. vond het VSV zaalvoetbaltoernooi plaats. Zo’n 160 deelnemende 160 kinderen maakten er
wederom een geweldig spektakel
van en de teams lieten mooie en
spannende wedstrijden zien. FC
Abcoude F13 en DOB F3 waren
uiteindelijk de beste teams in hun
poule. Tijdens het toernooi werd een
bijdrage gevraagd voor een schoolproject in Kenia. Aan het einde van
de dag stond de teller op 259 euro

Reumafonds zoekt
collectanten

voor de aanschaf van schoolbanken.
Iedereen geweldig bedankt!
De Stichting VSV organiseert een
voetbalcompetitie voor 5-7 jarigen
in de regio De Ronde Venen en
Vechtstreek. Daar nemen teams
van diverse regionale voetbalverenigingen aan deel. De Stichting
bemiddelt ook bij cursussen voor
scheidsrechters.

voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl

Taizé-viering in
't Trefpunt
In het kader van Trefpunt voor
Levenskunst wordt op zaterdag
28 januari a.s. een Taizéviering
georganiseerd in ’t Trefpunt, naast
de RK HH Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude.
Een Taizéviering komt voort uit
de oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé, waar
jaarlijks honderdduizenden, veelal
jongeren, neerstrijken voor een
meditatieve en bezinnende tijd. De
viering is dus per definitie oecumenisch, open en gastvrij van karakter. De viering heeft als thema
Licht in de Wereld, gebaseerd op
een passage uit Matteüs, waar
Jezus ons de opdracht geeft licht
in de wereld te zijn. We bezinnen
ons op dit thema met behulp van
een aantal meditatieve liederen
uit Taizé, teksten, gebeden en
stilte. De viering begint om 19.00
uur, inzingen vanaf 18.45 uur!
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Maandagmorgen rond 7.50 uur zag een voorbijganger op de Winkeldijk in Abcoude een auto in
het water liggen langs de weg. Door hem gealarmeerde hulpdiensten gingen direct op onderzoek
uit. Duikers van de brandweer hebben niemand aangetroffen in de auto. De politie weet inmiddels
wie de bestuurder is. Die zegt dat hij 's nachts een ongeluk kreeg en eerst naar huis was gegaan.
Hij wilde overdag de politie bellen, maar die kwam hem dus eerder op het spoor. 		
foto peter bakker

Vorige week donderdag opende wethouder Schouten in aanwezigheid van leerlingen van groep 7 van basisschool De Trekvogel
de tentoonstelling Het duistere dierenrijk. Deze tentoonstelling over nachtdieren staat tot 16 maart in NME-centrum De
Woudreus. Aan de hand van opgezette en levende nachtdieren,
infopanelen, sfeervolle verlichting en interactieve activiteiten
ontdekken de bezoekers weetjes en geheimen over nachtdieren.
Voor leerlingen van groepen 5 t/ m 8 is lesmateriaal ontwikkeld. Ook op woensdagmiddag en in de krokusvakantie worden
passende activiteiten voor alle bezoekers aangeboden. NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Openingstijden: elke woensdagmiddag. Op 28, 29 februari en 1 maart ook
van van 13.30 uur – 16.30 uur. Toegang gratis.

Een jongen op een quad raakte op maandag jl. gewond bij een aanrijding met een
auto. Rond 07.40 uur reed een 17-jarige jongen uit Lisse met zijn quad over het
fietspad langs de Provincialeweg N201 bij Vinkeveen in de richting van de A2. Een
33-jarige automobilist uit Vinkeveen reed over de Herenweg in de richting van de
Kerklaan. Op de kruising van de Herenweg met de Provincialeweg N201 kwamen zij
in botsing met elkaar, waarbij de jongen gewond raakte. Hij werd met beenletsel per
ambulance naar het ziekenhuis in Hoofddorp gebracht.
foto peter bakker

Politienieuws
Man aangehouden
met ploertendoder in
Mijdrecht
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een 26-jarige
man uit Alphen a/d Rijn aangehouden voor verboden wapenbezit in
Mijdrecht.De politie was aan het
surveilleren in het centrum van
Mijdrecht toen ze werden aangesproken door een man die meldde
dat er een vechtpartij was op de
Kerkvaart. De politie ging ter
plaatse en het bleek dat de man
een ploertendoder had getoond
tijdens de vechtpartij. De politie
trof deze ook aan en de man werd
aangehouden. Het wapen is in

beslag genomen en tegen de man
is proces-verbaal opgemaakt.

Diefstal van winkelterrein in Abcoude
Agenten hielden in de nacht van
maandag 23 op dinsdag 24 januari
meerdere mannen aan die goederen
van een winkelterrein in Abcoude aan
het stelen waren.
Rond 01.30 uur kreeg de politie de
melding dat er door drie mannen zou
worden ingebroken bij een winkel
aan het Dokter van Doornplein. Mannen zouden daar over een hek zijn
geklommen, met pallets aan het slepen zijn en zij hadden een bestelbus

bij zich. Meerdere politie-eenheden
gingen ter plaatse.
Agenten troffen twee mannen bij
de bestelbus aan. Zij waren kratten aan het inladen die kennelijk
van het terrein waren gestolen. Op
het afgesloten winkelterrein had de
derde verdachte zich verstopt achter
een partij kratten. Het drietal, 25,
28 en 33 jaar oud en afkomstig uit
Amsterdam, werd aangehouden en
de agenten namen de bestelbus in
beslag. De verdachte zijn naar het
politiebureau overgebracht en zij zijn
voor nader onderzoek ingesloten.

Zebrapadcontrole
Agenten hielden op dinsdagochtend 24 januari naar aanleiding
van klachten een zebrapadcontrole
in Abcoude.De wijkagenten van
Abcoude kregen de afgelopen tijd
klachten over het op de Broekzijdselaan niet voorrang geven aan
voetgangers, die op een zebrapad
de weg overstaken. Dat zou het
geval zijn bij zebrapaden bij twee
scholen. Een agent in burger ging
bij de twee zebrapaden staan en
alle automobilisten stopten netjes
om hem over te laten steken. Een
medewerker van één van de scholen herkende de agent en bedankte
hem voor de controle.

Met 164 km/u over de
A2 bij Vinkeveen
Een automobilist reed op zondagavond 22 januari te hard en raakte
zijn rijbewijs kwijt. Rond 21.40
uur surveilleerden agenten in een
onopvallende politieauto op de
Rijksweg A2. Zij werden met een
behoorlijke snelheid ingehaald
door een automobilist en gingen
achter hem aan. Zij klokten hem
ter hoogte van Vinkeveen op een
gemiddelde snelheid van 164
km/u. De automobilist, een 28-jarige vrouw uit Amsterdam, werd
aan de kant gezet. Zij kreeg een
proces-verbaal en haar rijbewijs
werd ingevorderd.
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Pieter Schunselaar exposeert

Fotograaf met een passie voor Azië
Nadat hij enkele jaren geleden afscheid nam als docent van het VeenLanden College, kreeg Pieter Schunselaar uit Vinkeveen nog meer tijd voor zijn grote liefde: reizen en fotograferen. Dat levert prachtige foto’s en
boeiende verhalen op. De foto’s zijn te zien op verschillende exposities. Inmiddels is hij met zijn vrouw naar
India afgereisd, waar hij de bruiloft van de dochter van de Maharadja gaat fotograferen.
door piet van buul

Pieter Schunselaar heeft zich in
de loop der jaren ontwikkeld tot
een kunstzinnig fotograaf met een
scherp oog voor details. Hij weet
met zijn foto’s een bijzondere sfeer
te scheppen. Pieter is gefascineerd
door Azië en reist bij voorkeur
door die gebieden waar de tijd lijkt
te hebben stilgestaan en waar de
toeristen niet snel zullen komen.
Pieter zegt daar over: “Bij het
dwalen over markten en langs heilige rivieren, bij het bezoeken van
tempels en festivals zet ik de tijd
stil. Mensen, met name hun handen,
trekken mij aan. De handen van
mensen vertellen hun levensverhaal.
De beelden die ik zie zijn vaak eeuwen oud. De meeste foto’s zouden
honderden jaren geleden gemaakt
kunnen zijn.”
Exposities
Half januari werd de expositie
van Pieter geopend in het nieuwe
vergader- en trefcentrum ‘De Tafel
van Muiden’ in het centrum van
Muiden. “Voor deze expositie heb

foto patrick hesse

ik in totaal 22 foto’s geselecteerd
die goed passen in die ruimten.
Voor wat betreft het thema heb ik
een gevarieerd overzicht samengesteld uit mijn werk. Het gaat om
portretten, landschappen, handen en
dergelijke. Ik wil hiermee een algemeen overzicht van mijn complete
oeuvre laten zien.” De expositie in
Muiden is nog te zien tot half april.
De kunstcommissie van de Hogeschool van Amsterdam heeft het
werk van Pieter inmiddels ook
ontdekt. Hij heeft er al eerder
geëxposeerd en er zijn ook al een
paar foto’s aangekocht voor de
eigen kunstcollectie van de Hogeschool. Momenteel is in de hal van
het hogeschoolgebouw aan de Singelgracht de expositie ‘onderweg in
twee werelden’ te zien. Pieter: “In
deze expositie laat ik foto’s zien van
twee totaal verschillende werelden.
Enerzijds zijn dat Amsterdamse
trampassagiers en anderzijds mensen in India en Birma die onderweg
zijn.” Deze expositie blijft drie

maanden aan de Singelgracht en
gaat dan naar gebouw De Leeuwenburg. Daar komen de foto’s in
het Auditorium van de Hogeschool.
Daar hangen ze ook weer drie
maanden en vervolgens komen ze
nog elk drie maanden in een andere
locatie van de Hogeschool. In totaal
is het werk van Pieter dus een jaar
lang bij de Hogeschool van Amsterdam te zien.
In april en mei exposeert Pieter
bij Scheltema aan het Koningsplein
in Amsterdam. Daar is zijn serie
‘Stadsspiegels’ te zien. “Dat zijn
spiegelingen van het gewone straatbeeld in de ruiten van de winkeletalages. Dat levert een mooi contrast
op tussen de glamour in de etalage
en het alledaagse straatbeeld.”
Tot slot is zijn serie ‘handen’
gedurende de laatste drie maanden
van dit jaar te zien bij Jan Tabak in
Bussum.
Foto’s van Pieter zijn te zien op zijn
site www.pieterschunselaar.com.

De dochter van de Maharadja
Tijdens één van hun rondreizen
door India logeerden Pieter en zijn
vrouw in een hotel dat deel uitmaakt van het paleizencomplex van
de Maharadja van Poshina in India.
“Het was in de heetste periode van
het jaar en we waren toen de enige
gasten. Daarom werden we bij de
Maharadja aan tafel uitgenodigd.
We hebben er vervolgens vaker
gelogeerd en er is in de loop van
de tijd een vriendschap tussen ons
gegroeid. Poshina ligt in een gebied
waar de tijd heeft stilgestaan. De
mensen zijn hindoe en de oude
gebruiken van voorouderverering
worden er nog steeds in ere ge-

houden. Dankzij de Maharadja heb
ik plekken kunnen bezoeken waar
je anders niet makkelijk komt en
ik heb er tal van rituelen meegemaakt. Dat levert uiteraard heel
aparte foto’s op.”
Tot verrassing van Pieter kreeg hij
onlangs de eervolle uitnodiging van
de Maharadja om de bruiloft van
diens dochter te fotograferen. “Dat
feest gaat vier dagen duren en is
rijk aan tradities en oude gebruiken. Ik denk dat het heel bijzonder
wordt en kijk er erg naar uit.” Na
het feest blijft Pieter nog een paar
weken in India om er ondermeer
Ujjain, één van de acht heilige
steden te bezoeken.

Veel internationale belangstelling voor vierde Cave & Wreck Night

Vinkeveen

‘Natuur onder water moet je ook beschermen’

Prijsklaverjassen in
De Merel

Voor de vierde ‘Cave & Wreck Night’, die de Scuba Academie uit Vinkeveen en Global Underwater Explorers (GUE) Nederland vorige week
organiseerden, kwamen enkele honderden belangstellenden uit binnenen buitenland naar Mijdrecht.

Op vrijdag 3 februari is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur
stipt en uiterlijk om 20.15 starten
met kaarten. Er worden vier maal
zestien giffies gespeeld. Ook is er op
deze avond een grote tombola. Op de
volgende data wordt ook gekaart in
De Merel: 17 februari, 2, 16 en 30
maart, 13 en 27 april, 11 en 25 mei ,
8 en 22 juni en 6 juli.

door anja verbiest

De Vinkeveense duikinstructeurs
Cees den Toom en JP Bresser
kijken met veel voldoening terug
op de presentaties over grot- en
wrakkenduiken, die vrijdagavond
20 januari werden gegeven in De
Meijert. Ruim driehonderd bezoekers die de natuur onder water een
warm hart toedragen, mochten ze
dit jaar verwelkomen.
Vier jaar geleden hielden Den Toom
en Bresser voor de eerste maal
een Cave Night in het dorpshuis
in Vinkeveen en sindsdien is de
interesse voor dit evenement alleen
maar toegenomen. Den Toom: “Het
zijn dan ook bijzondere projecten
waaraan we aandacht besteden.
Niet alleen omdat het duiken in
grotten en wrakken avontuurlijk is,
maar zeker ook omdat dit een grote

wetenschappelijke waarde kan
hebben.”
De eerste Cave Night ging met
name over de befaamde duiker
Christophe Le Maillot, die met zijn
team stukje bij beetje een 200 km
lange onderwatergrot in Mexico
in kaart bracht. Bresser: “Het
nemen van bodemmonsters maakt
zo’n exploratie ook nog eens heel
belangrijk voor de wetenschap. Zo
onderzoekt men nu bijvoorbeeld
elders in Mexico of er een verband
bestaat tussen de enorme verzilting
in zogenoemde ‘sinkholes’ en de
ooit zo plotselinge verdwijning van
de Maya-bevolking in dat gebied.”
Dit jaar waren er tijdens de Cave &
Wreck Night onder meer presentaties over grotduiken in Engeland,
een expeditie naar het wrak van

het Russische marineschip Moskva
in de Zwarte Zee en de ‘vondst van
wereldformaat’ in de Oostzee bij
Öland in de zomer van 2011: het
wrak van de Mars, het vlaggenschip
van de Zweedse oorlogsvloot uit
1564. En dat alles met prachtige
beelden, volgens Den Toom en Bresser een van de redenen van hun
succes.
“Je moet er niet alleen over vertellen, je moet het ook
laten zien,” aldus Bresser, die als cameraman
vorig jaar onder meer
op 130 meter (!)
diepte heeft gedoken
naar de USS Atlanta
voor de kust van de
Salomonseilanden
in de Stille Oceaan.
Een documentaire die
eveneens vorige week
vrijdag in De Meijert
te zien was.

Tijdens deze avond werd ook de
Nederlandse versie van het internationale ‘Project Baseline’ gepresenteerd, waarin iedere gebrevetteerde duiker een rol kan spelen
bij het beschrijven, beschermen en
bewaren van de natuur onder water.
Den Toom noemt als voorbeeld de
aanwezigheid van kranswieren
in de Vinkeveense Plassen. “Wij
duiken hier allebei al zo’n dertig
jaar, maar we waren ons er niet
van bewust dat er zulke bijzondere waterplanten in deze plassen groeien. Nu wel. Via Project
Baseline kunnen we dat vastleggen
voor de toekomst, met daarnaast
ook de mogelijkheid om deze waardevolle natuur te beschermen met
de hulp van lokale overheden, zoals
bijvoorbeeld het waterschap. Over
de hele wereld doen al heel veel
lokale duik-community’s hetzelfde.
Kijk maar eens op
www.projectbaseline.org.
En dit prachtige project is ook via
Twitter en Facebook te volgen.”

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

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

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

Februari-cursussen bij De Paraplu
Komende maand februari, staan er weer een aantal interessante en creatieve cursussen op
het programma bij de Stichting Paraplu. Februari, maart en april zijn fijne maanden om
cursussen te volgen, met het voorjaar in het vooruitzicht.
Meditatie en Ontwikkelingscursus
Tijdens deze cursus wordt geleerd om met
verschillende energieën om te gaan, de eigen
energie schoon te maken, jezelf in een goede
bescherming te zetten, je grenzen aan te
geven en jezelf goed te aarden zodat je in het
hier en nu blijft. Deze cursus, die wordt gegeven door Adrie Samsom, vindt plaats op vijf
maandagavonden van 20 februari tot en met
16 april aanstaande van 19.45 - 21.30 uur.
Workshop Servet-techniek op hout
Samen met de deelnemers wordt een 6-vaks
theedoos of een dienblad bewerkt met verf
en servetten. Blank hout wordt in kleur naar
keuze geschilderd en daarna met servetten
gedecoreerd, waarbij speciale lijm wordt ge-

bruikt. De theedoos en het dienblad zijn daarna waterbestendig en vormen een pronkstuk
in het huis. Het materiaal (à 15 euro) wordt
door docente Ans van Kerkwijk geleverd.
De workshop vindt plaats op donderdag 16
februari van 09.30 - 11.30 uur.
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje; af te halen bij De Paraplu
en op www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier worden ingeleverd
dat kan worden gedownload op de website of
afgehaald en ingeleverd bij De Paraplu, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis.

Minicursus badminton bij Spel en Sport
Spel en Sport De Ronde Venen biedt naast haar
vele andere sportactiviteiten ook badminton. Op
de woensdagmiddag wordt al vele jaren door
veel mensen geestdriftig badminton gespeeld.
Niet in competitieverband maar gewoon lekker
een potje badminton. Het gaat niet om het
winnen, maar er wordt wel fanatiek gespeeld.
Na afloop zit iedereen nog even gezellig bij
elkaar in de Stee-Inn. In februari biedt Spel en
Sport DRV de mogelijkheid om kennis te maken
met badminton; een minicursus badminton van
5 lessen voor slechts 10 euro. Men leert de
technieken en vaardigheden van het badminton.

Iedereen kan meedoen; ook als u nog nooit of al
heel lang niet meer hebt gespeeld. Aansluitend
kan men natuurlijk bij Spel en Sport DRV blijven spelen voor een aantrekkelijk tarief, onder
leiding van gecertificeerde badmintondocenten.
Men is van harte welkom op woensdagmiddag
van 14.30-15.45 uur in Sporthal de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.Graag schone
gymschoenen aan. Er zijn voldoende badmintonrackets aanwezig. Kijk voor meer informatie op:
www.spelensportdrv.nl of bel met tel. 06-21 91
83 53.

DE GROENE VENEN

IVN-lezing over Klauwieren
Wel eens gehoord van de Grauwe Klauwier en de Klapekster? Wilt u meer weten over
deze vrij onbekende vogelsoorten? Kom dan op dinsdag 7 februari naar de lezing door
Marijn Nijssen over in Nederland voorkomende klauwieren. De lezing begint om 20.00
uur en wordt gegeven in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De toegang is gratis.
Ooit was de Grauwe Klauwier een broedvogel in Nederland. Door zijn typische gedrag,
met name het opspietsen van insecten, stond
de vogel bekend onder tal van volksnamen
als Negendoder, Bruine Doorndraaier en
Bremspelder. Nu zie je deze bijzondere
vogels vrijwel niet meer in Nederland, laat
staan in onze regio. 2012 is uitgeroepen
tot het Jaar van de Klauwier, zodat deze
vogelsoorten extra aandacht krijgen.
Marijn Nijssen doet al 20 jaar onderzoek
naar de Grauwe Klauwier die in Nederland
broedt en de Klapekster die hier overwintert. Hij gaat ons alles vertellen over de

kansen en bedreigingen voor deze vogels.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
0297-534562. Zie ook

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Uitbreiding Watergymnastiek bij Spel en Sport

Het grote succes geeft aan dat de lessen bij
de deelnemers bijzonder goed in de smaak
vallen en daarom adviseert Spel en Sport
De Ronde Venen om nu de kans te pakken
om bij deze vierde les ingedeeld te worden.
Kom op 2 februari om even voor twaalf uur
naar het Veenweidebad, neem een gratis
proefles en ervaar de positieve uitwerkingen
van het op een prettige manier actief bezig
zijn in water met een aangename gevoelstemperatuur. Meer informatie:
www.spelensportdrv.nl of belt u met 06-21
91 83 53.

Vanwege de toenemende vraag naar en de
daardoor snel groeiende wachtlijst voor
de activiteit Watergymnastiek heeft het
bestuur van Spel en Sport De Ronde Venen
besloten het aantal lessen uit te breiden.
Per februari aanstaande wordt er aan de
reeds bestaande drie lessen een vierde les
toegevoegd. De afspraken hiertoe zijn inmiddels met het Veenweidebad gemaakt en
op donderdag 2 februari aanstaande wordt
met deze - ook wekelijkse – les gestart. De
aanvangstijd is 12 uur en de les duurt 45
minuten.

Open les bij de Club Durven & Doen
Op maandag 30 januari is er een gratis open les bij de Club Durven & Doen. Kan uw kind
wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken? Lijkt uw kind toneel spelen leuk?
Voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is er de Club Durven & Doen waar ze aan de slag gaan
met toneelspelletjes, stevig staan, stemgebruik, trots zijn en je eigen fantasie en mening gebruiken. Het doel is om in een kleine, veilige groep meer zelfvertrouwen te krijgen en beter
te leren omgaan met jezelf en anderen. Club Durven & Doen biedt kinderen op laagdrempelige wijze een steuntje in de rug! De lessen worden gegeven op maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur in het speellokaal van OBS De Trekvogel in Mijdrecht.
Graag even van tevoren aanmelden bij Astrid Millenaar, telefoonnummer 06-40977903 of
kijk op www.despeltuin.nl.
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Tijd voor weelderige lokken bij Christiaan Coiffures

Dun, futloos haar verleden tijd
met Great Lenghts
Christiaan Coiffures is een kapsalon in het hart van Abcoude. Goed bereikbaar, gratis
parkeren en je kunt er zonder afspraak binnenlopen. Met ingang van komende week is de
salon de hele week geopend: van maandag tot en met zaterdag.

Winterse
weggeefweken!
gd
erlen

wegens succes v

Nu ook de hele
maand februari!
woensdag, donderdag en vrijdag.

4 pannenkoeken,

2 gratis

6 pannenkoeken,

3 gratis
De salon wordt gerund door Karin van der
Roest, de derde generatie in een familie van
kappers. Christiaan Coiffures is sinds jaar en
dag specialist in haarkleuring en nu ook in
Great Lenghts, een perfect systeem om haar er
lang en volumineus uit te laten zien. “Het is een
methode waarbij kleine strengetjes natuurlijk
haar - hairextensions - onzichtbaar aan het
eigen haar vastgemaakt worden. Het resultaat
is supernatuurlijk en veerkrachtig. Speciaal
voor mensen met dunner wordend haar zijn er
haartransfers, waarbij er meerdere en grotere
strengen tegelijkertijd worden aangebracht.
Gemiddeld blijven de extensions zes tot acht
maanden zitten. En je kunt er alles mee doen:
sporten, zwemmen, naar de sauna gaan en van
de zon genieten,” aldus Karin.
Met trainingen houdt Karin haar team scherp
en up-to-date. Alle medewerksters hebben hun

eigen specialisme en geven graag een persoonlijk advies over kleuring, haarverzorging, makeup en styling. Op de nieuwe website is precies
te zien op welke dagen uw favoriete kapster
aanwezig is. Ook voor kinderen is Christiaan
Coiffures een fijne plek, want tijdens het knippen kunnen ze lekker een filmpje kijken. En op
woensdagmiddag krijgen alle kids 10% korting
op knippen.
Iedereen kan altijd zonder afspraak terecht van maandag tot en met zaterdag. Afspreken
kan alleen op dinsdag- en donderdagavond. De
wachttijd is nooit lang en met een cappuccino
aan de leestafel is het even lekker bijkomen
van de hectiek van alledag. Van snelle knipbeurt
tot uitgebreide behandeling: alles gebeurt met
tijd en aandacht. Een kapper waar iedereen blij
van wordt, ook voor mannen!

Varen op de Vinkeveense Plassen met het Rode Kruis
Op donderdag 10 mei organiseert het Rode
Kruis De Ronde Venen voor de vijfde keer een
vaartocht op de Vinkeveense Plassen.
De lustrumvaartocht met rederij Klinkhamer
is bedoeld voor ouderen, alleenwonenden,
chronisch zieken of gehandicapten die nog niet
eerder meegeweest zijn en met wie het Rode
Kruis graag op deze manier nader kennis wil
maken. Doordat een deel van de kosten van
de dag wordt betaald uit opbrengsten van de
collecte in De Ronde Venen, kunnen de deelnamekosten voor deze volledig verzorgde dag
beperkt blijven tot slechts 15 euro per persoon.
Vervoer naar de haven aan de Baambrugse
Zuwe bij voorkeur via familie, buren en/of

vrienden, maar in noodgevallen kan vervoer
geregeld worden. Aan boord is in beperkte
mate plaats voor rolstoelen. Aanmeldingen bij
Rachinus Heidema tel.: 0297-286339 of per
e-mail: rachinusheidema@kpnplanet.nl

8 of meer
pannenkoeken,

4 gratis

12 ½
jaar!

Niet geldig in combinatie
met andere acties.

Oostzijde 42-43, 1426AE De Hoef,
telefoon: (0297) 59 37 77,
e-mail: info@strooppot.nl.

www.strooppot.nl
Vanaf
nu is reserveren mogelijk, maar niet op zondag.

Inloophuis ’t Anker
Ankerplaats voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden
Op Wereldkankerdag staan we even stil bij de ziekte kanker.
Inloophuis ‘t Anker in Mijdrecht zet daarom op
donderdag 2 februari de deuren wijd open voor iedereen
die iets wil weten, wil vertellen of wil vragen over kanker,
over wat kanker met je doet en over wat het inloophuis voor je doet.
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‘t Anker geopend van 10 tot 21 uur.

Heb je een vraag, ben je nieuwsgierig? Stel je vraag!

Ben je bezorgd over jezelf, of over een familielid?
Deel je zorg met een lotgenoot!
Wil je ervaren wat er in ‘t Anker gebeurt?
Doe mee met een activiteit!
ACTIVITEITEN:
• De Praattafel de hele dag bemand - schuif aan!
• Workshop Yoga van 10.00 tot 11.30 uur
• Rondetafelgesprek van 11.30 tot 13.00 uur
“Mijn Gouden Tip voor het contact met artsen”
• Workshop Teken en schilderen van 13 tot 15 uur
Locatie: Hoofdweg 85 B, 3641 PR Mijdrecht
in het gebouw van sv ARGON, op de 1e verdieping,
en na 16 uur op de begane grond in de Ankerplaats.

Laat leven bestaan naast ziekte
www.inloophuishetanker.nl
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Cultuur
Danny Lukassen live
bij Roekz
Op zaterdag 28 januari geeft
zanger Danny Lukassen een
liveconcert ter ere van zijn 20-jarig
jubileum als zanger. In Partycentrum Roekz te Vinkeveen zal Danny
live met orkest onderleiding van
Hans Jansen en backingvocals De
Frogets zijn nieuwe album NU presenteren en neemt hij het publiek
mee langs een muzikale reis van
20 jaar Danny Lukassen.
Afgelopen maanden nam de zanger
zijn nieuwe album op met behulp
van Hans Bedeker en Marcel
Schimscheimer en volgens Danny is
dit het mooiste dat hij ooit gemaakt
heeft. Een album waarin 20 jaar
ervaring met ziel en zaligheid
verwerkt is. Alle teksten zijn door
Danny zelf geschreven. Eerder
schreef hij voor André Hazes ‘Waar
ben jij’ en recentelijk de teksten
voor Wesly Bronkhorst ‘Jij en ik’
en Dennis Cornelissen ‘Schreeuw
Leef’. Beide collega-artiesten
behaalden hiermee de Dutch Mega
Charts. Diverse collegaartiesten
geven acte-de-présence het eerste
exemplaar van Danny's album NU
wordt uitgereikt door de voorzitter
van de Officiële Oranje Supporters
vereniging, waarvan Danny Lukassen al jaren de huiszanger van is
en voor wie hij vanaf 1998 bij alle
EK- en WK-voetbal eindronden het
entertainment verzorgde. Meer
info en reserveringen op:
www.dannylukassen.nl.

Mijdrecht

Theater in de kerk
Aanstaande zondagavond 29
januari komt kerktheatergroep
Crux naar kerkelijk centrum De
Rank met 'Welkom op de Wallen',
een verhaal vol hartstocht, angst
en overgave. Het wordt heel wat
anders dan een gewone kerkdienst,
waar meestal veel gezegd wordt.
Crux laat het verhaal liever zien.
Kerk en theater waren in vroeger
tijden al met elkaar verbonden.
Juist in deze tijd, waarin de beeldcultuur een belangrijke rol speelt,
zoekt Crux naar manieren om het
theater zo af en toe terug te brengen in de kerkdiensten. “Als een
gelijkenis, levensecht. Juist omdat
de Goede Boodschap voor het leven
van alledag bedoeld is,” staat te
lezen op hun website. Ze doen dat
in het kader van een kerkdienst.
Gebed en met elkaar zingen maken
deel uit van hun voorstelling.
Welkom op de Wallen is de derde
productie van deze theatergroep.
Het optreden van Crux is een van
de bijzondere diensten van De
Rank. Zo'n vijf keer per jaar organiseren een aantal enthousiaste
mensen deze welkomstdiensten.
Anders dan gewoon, bedoeld voor
iedereen die zich wel eens afvraagt
wat geloven en het dagelijks leven
met elkaar te maken hebben. Na
de dienst staat de koffie klaar en
kan worden nagepraat over de
voorstelling. Adres: Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht. Aanvang 19 uur.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Vinkeveen

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week zanger Wim Kerkhof van The Amazing Stroopwafels.

The Amazing Stroopwafels

‘Liedjes maken, daar gaat het ons om.
Niet om beroemd worden.’
The Amazing Stroopwafels zijn op 21
maart 1979 begonnen.
“Wij spelen veel, maar veel mensen
kennen ons niet, omdat we niet
zoveel op televisie zijn. We zijn té
pop om in een gladgeschoren show
te komen en we zijn ook niet echt
popmuziek. De liedjes Ome Kobus
en Oude Maasweg zijn verschillend
van stijl en niet-commercieel. Door
die dwarsheid zijn we altijd op een
klein pad blijven staan, wat wel
altijd doorloopt. We hebben altijd
ons eigen repertoire gespeeld.”

Op jullie eerste LP stonden op de Akant Nederlandse en op kant B Engelse
liedjes.
“Onze Engels- en Nederlandstalige naam komt hier ook vandaan.
Het liedje Oude Maasweg heb ik
1974 vertaald van het nummer
Manhattan Island Serenade van
Leon Russell. We hebben later
ook Tsjechische en Deense versies
opgenomen van Oude Maasweg en
andere liedjes.”

Ik las dat jullie overal spelen, van
huiskamers en café's tot op straat,
zoals op de Lijnbaan/hoek Binnenweg
in Rotterdam.

“Dat is vreselijk leuk om te doen.
Gewoon staan en spelen. Bij ons is
altijd de houding geweest dat we
altijd blij zijn als er één bezoeker
komt, ondanks dat we 22 CD's
hebben gemaakt en in de Top 2000
staan. Je kunt tegenwoordig via
YouTube heel snel beroemd worden.
Maar daar is het ons nooit om te
doen geweest. Liedjes maken, daar
gaat het om. Beroemdheid is weer
voor andere mensen.”

Uit een onderzoek blijkt dat veel Rotterdammers jullie Rotterdamser vinden
dan de Euromast.
“Dat is wel eervol, terwijl we ook
door het hele land spelen.”

Je wordt geroemd om je teksten.
“Ik reis veel, maar ook bij het
uitlaten van de hond stoei ik graag
met begrippen en dingen uit mijn
omgeving waar ik een draai aan
wil geven om een nummer van te
maken. Die dingen zijn de ziel en
structuur van een liedje.”

Ik las over je heimwee naar de jaren
vijftig.
“Ik ben nostalgisch aangelegd,
maar dit vormt geen rode draad

Marike Jager zaterdag 28 januari
in Theater Piet Mondriaan Abcoude
foto ronald eckringa

Morgenavond, zaterdag 28 januari,
treedt Marike Jager met haar band
op in Theater Piet Mondriaan in
Abcoude met het programma ‘Here
comes the night’, een theatertour
die is gebaseerd op haar nieuwe
album met dezelfde titel. Daarin
maakt zij samen met haar bandleden een muzikale, filmische trip
door een nacht vol energieke melancholie. Here Comes the Night is
een muzikale reis die je midden in
de nachtelijke stad dropt, glijdend
over natgeregende kinderkopjes en
foeterend omdat je geen polaroidcamera bij je hebt. Een avond om
plannen-met-honderd-vrienden
te maken. Te drinken. En pas te
ontwaken wanneer het ochtendglo-

ren tegen de nacht aan tikt. Zò lang
duurt de voorstelling in Theater
Piet Mondriaan niet, maar het
publiek zal vanaf 20.15 uur wel een
geweldige voorstelling beleven!
Marieke won de Grote Prijs van
Nederland, de grootste en langstlopende nationale popcompetitie. Ook
werd ze genomineerd voor twee
Edison Pop Awards.
Marike Jager: zang, gitaar, piano
Nicky Hustinx: drums
Henk Jan Heuvelink: toetsen en bas

Aanvang: 20.15 uur; Entree: € 20,00
/ CJP € 14,00; Kaarten bij Readshop
Abcoude, Hoogstraat 32 of via
www.ab-art.nl

in de liedjes. Ik
vind het leuk om
dingen uit mijn
jeugd (Kerkhof is
geboren in 1953,
red.) te verwerken in de teksten,
zoals kruidenier
De Gruyter of de
oude automerken
Simca en Studebaker. Misschien
dat een twintiger
denkt: ‘waar heeft
hij het over’,
voor mij zet het
meteen een soort
sfeer neer.”

Wat zijn de plannen
voor 2012?
“Ik ben nu bezig
met de opvolger
van de cd ‘Van Eigen Deeg’ uit
2010. Naast zeven nieuwe nummer
komen op de nieuwe cd ook liedjes
die live zijn opgenomen tijdens de
recente theatertour. Vanaf januari
2013 gaan we opnieuw het theater
in met het programma ‘Eeuwige
Vlam’.”

The Amazing Stroopwafels zijn op 10
februari a.s. te zien in De Boei in Vinkeveen bij Cultura De Ronde Venen.
www.amazingstroopwafels.nl
www.cultura-drv.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

Drukke februarimaand voor De Turfschippers
Na een rustig begin van 2012 moeten De Turfschippers uit Vinkeveen
in februari weer volop aan de bak.
In één week tijd moet er liefst vier
keer opgetreden worden. Vanuit
Zorgcentrum De Ronde Venen, dat
per 1 januari opging in Zonnehuisgroep Amstelland, kwam de uitnodiging om de drie bejaardenhuizen
van dit centrum te komen bezoeken. Er wordt gestart op 7 februari
met een middagoptreden voor de
bewoners van Zuiderhof in Vinkeveen. Dezelfde dag nog verplaatsen
de schippers zich naar Mijdrecht
om daar 's avonds de bewoners van

Avondlicht te laten genieten van
de vrolijke en soms ook droevige
zeemansliederen. Twee dagen
later, op 9 februari, eindigen de
Turfschippers hun rondvaart langs
de bejaardenhuizen bij Gerardus
Majella te Mijdrecht waar 's avonds
aangemeerd wordt. Op dinsdag 14
februari komt het koor weer in actie tijdens een middag van het Rode
Kruis in De Meijert in Mijdrecht.
Voor verdere data van optredens
en reserveringen van shantykoor de
Turfschippers, zie

www.deturfschippers.nl
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Dr. Beeker

Niet iedere urineweginfectie is een blaasontsteking!
Als eerste zou ik iedereen heel erg willen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid aan condoleances en steunbetuigingen naar aanleiding
van het verschijnen van het vorige stuk waarin ik het overlijden van mijn moeder heb beschreven. Het is voor ons geweldig om te merken hoezeer
mensen meeleven en het steunt ons in de komende tijd. Hoewel het afscheid en de begrafenis nu achter de rug zijn merk ik wel dat we allemaal nog heel erg moe zijn, dat hoort er blijkbaar bij...
Ik wilde het vandaag eens hebben
over een ziekte die zó vaak voorkomt, dat het bijna gewoon is: een
blaasontsteking.
Ik denk dat onze assistentes wel
tien tot vijftien keer per dag
urinemonsters nakijken en natuurlijk is er niet altijd sprake van een
blaasontsteking, maar het komt
dus wel vaak voor. Het lijkt daarom
voor ons gesneden koek, maar dat
is niet echt zo, want er zijn toch wel
een paar zaken van belang.
Als we naar de anatomie kijken dan
hebben de meeste mensen twee
nieren, die hangen ongeveer ter
hoogte van de onderkant van de ribben aan beide zijden in de flanken.
De nieren filteren ons bloed en
zijn ook verantwoordelijk voor een
aantal hormonen die onder andere
de bloeddruk regelen. De filtertjes
in de nieren laten het vocht uit het
bloed deels door (en houden de
bloedcellen tegen) en dat wordt in
de nieren in een bekken opgevangen (het nierbekken dus). Onderaan
dat bekkentje hangt de urineleider
en die voert de urine af naar de
blaas. Bovenin de blaas zitten dus
twee urineleiders ingemond. Onderaan de blaas is de plasbuis en die
loopt uiteindelijk naar de plasopening. Bij mannen zit ongeveer
halverwege nog de prostaat om de
plasbuis.
Je kunt bij een urineweginfectie
last hebben van de nieren, de nierbekkens, de urineleiders, de blaas,
de prostaat of de plasbuis.
Welke klachten horen bij een blaasontsteking of urineweginfectie?

• In eerste instantie natuurlijk
pijn of branden bij het plassen. Dat
lijkt logisch, maar de klachten zijn
sterk afhankelijk van de plek waar
de ontsteking zit. Want met name
de uitmonding van de blaas aan de
onderkant (naar de plasbuis) zal bij
een ontsteking pijn met plassen geven. Heb je geen klachten van pijn,
dan kan er dus nog steeds sprake
zijn van een infectie.
• Soms heb je het gevoel dat je
nodig moet plassen, dat treedt ook
meestal op bij een blaasontsteking
ter hoogte van de uitmonding van
de plasbuis.
• Als je bloed plast is er zeer waarschijnlijk sprake van een ontsteking,
maar het is waarschijnlijker dat die
dan al hoger zit. Meestal zijn de
nieren ontstoken of het bekken. De
niertjes kunnen niet lekker meer
filteren en gaan dan bloed doorlaten.
• Heb je koorts dan kan dat bij een
urineweginfectie optreden, maar
die zit niet in de blaas. Koorts
duidt op een infectie die al in de
bloedbaan is gekomen en dan is
het waarschijnlijk dat één of beide
nieren zijn ontstoken.
• Heb je pijn in de flanken dan
past dat ook bij een ontstoken nier
of nierbekken, maar het zou ook
kunnen dat er dan sprake is van een
niersteen. Een niersteen kan overigens op zijn beurt het nierbekken
afsluiten en dan ontstaat er achter
die steen toch een ontsteking,
want het is net als in een plas met
stilstaand water; daar houden de
beestjes van.
• Heb je als man het gevoel dat
je iets teveel op de racefiets hebt
gezeten en is het plassen ook nog

pijnlijk, dan zou er wel eens sprake
kunnen zijn van een prostaatontsteking.
Niet iedere urineweginfectie is een
blaasontsteking!
Afgaande op het verhaal kunnen we
al een onderscheid maken over de
mogelijke locatie van de infectie.
Dat bepaalt voor een deel ons beleid, want een blaasontsteking heeft
een andere behandeling nodig dan
een nierbekkenontsteking.
Verder moeten we onderscheid
maken tussen verschillende groepen
van mensen met klachten;
• Mannen hebben meer kans op een
prostaatontsteking, want vrouwen
hebben geen prostaat. En die vergt
een andere en langere behandeling.
• Kinderen met een blaasontsteking krijgen andere antibiotica
en bovendien moet je denken aan
een ontwikkelingsstoornis, zoals
bijvoorbeeld verkeerd aangelegde
urineleiders.
• Zwangere vrouwen hebben veel
sneller een blaasontsteking, doordat
die dikke buik de blaas wegduwt.
Maar tegelijkertijd kunnen we niet
alle soorten van medicijnen geven
in verband met gevaar voor de baby.
Hoe gaan we verder?
Na de anamnese (de bovengenoemde vragen en antwoorden)
kijken we de urine na met een
urinestripje. Het stripje wordt in de
urine gedoopt en vervolgens kunnen
we binnen een minuut aflezen of
er bloed in de urine zit, of er witte
bloedlichaampjes inzitten, of er
suiker in de urine zit en of er nitriet
in de urine zit. In de urine komt

van oorsprong nitraat voor,
maar sommige bacteriën
zetten dit om in nitriet en
de aanwezigheid daarvan
in de urine bewijst dus
een ontsteking. Helaas
doen niet alle beestjes
dat, dus als je geen
nitriet vindt bewijst dat
niet dat je geen infectie
hebt. Witte bloedlichaampjes duiden op beschadiging van het urinewegweefsel
(en het door het lichaam al
ingezette herstel) en vind je
daarom ook bij een infectie.
Overigens had je in vroeger
tijden geen stripjes en de
dokter (eigenlijk piskijker) kon niet veel meer
doen dan aandachtig
kijken en eventueel even
proeven; niet iets wat ik
u kan aanraden. De ziekte
Diabetes Mellitus (suikerziekte)
heeft zijn naam te danken aan de
zoete smaak van de urine.
Maar als we met de strip geen
afwijkingen vinden en de klachten
zouden wel bij een infectie passen, dan doen we meestal nog een
uricult. Hierbij wordt de urine op
een kweekmedium (agar agar)
gedaan en die wordt dan in een
warm oventje gedurende 24 uur
bewaard. Als er toch een bacterie in
de urine zit, dan gaat die in die tijd
lekker groeien en dat zien we dan
terug. Overigens wordt agar agar
tegenwoordig ook veel gebruikt in
de keuken van het nieuwe koken, El
Bulli is er groot mee geworden. Het
is maar dat u het weet en ik krijg er
altijd iets minder trek van.
Uiteindelijk kan het wel eens raad-

zaam
zijn om de
urine te kweken,
dat gebeurt in een
laboratorium en
bij deze kweek (die
in essentie weinig
anders is dan die van
ons) worden meer
bakjes gebruikt, waarbij vervolgens bij groei
ook nog wordt gekeken
naar welke antibiotica
de bacterie dan om zeep
kunnen helpen.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de keuze voor
medicijnen (antibiotica) mede
afhankelijk is van de plaats
van de infectie, de bacterie
die het veroorzaakt en ook
van eventuele bijkomende factoren
(zoals zwangerschap, enz.).
Nog even het volgende;
Veel mensen nemen tegenwoordig
cranberrysap om een urineweginfectie te voorkomen. De gedachte
is als volgt; als je iets zuurs eet of
drinkt wordt de urine uiteindelijk
ook zuurder en daar houden de
beestjes niet van en daarom groeien
ze minder.
Welnu, ik heb bedroevend nieuws:
recent is aangetoond dat het helemaal niets helpt. Tenzij u het erg
lekker vindt kunt u de cranberry’s
rustig laten staan.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Nieuwe winkel Den Ouden Binnen feestelijk geopend

Stichting Haarwensen zoekt vrijwilligers

De nieuwe woonwinkel van Den
Ouden Binnen aan de Genieweg
10 in Mijdrecht is woensdag jl. op
informele wijze feestelijk geopend.

Stichting Haarwensen schenkt pruiken, gemaakt van echt haar, aan kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere
vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) hun eigen haar zijn verloren. Hiervoor ontvangen zij op het kantoor in Mijdrecht wekelijks vele afgeknipte
vlechten uit het hele land van zowel kinderen en volwassenen die met
veel liefde een flink stuk van hun haar hebben willen afstaan.

door anja verbiest

Stichting Haarwensen zoekt een
aantal enthousiaste vrijwilligers
die bijvoorbeeld eens in de twee
weken een dag kunnen helpen met
het uitzoeken en sorteren van alle
vlechten en staarten. Zo help jij eraan mee dat een kind blij gemaakt
kan worden met een mooie pruik.
Dankbaar werk dus!
Heb je belangstelling en wil je

foto's patrick hesse

De familie Den Ouden ontving samen
met haar medewerkers enkele
honderden relaties tussen vier uur
’s middags en een uur of negen ’s
avonds. Velen van hen maakten,
onder het genot van een hapje en
een drankje, van de mogelijkheid
gebruik om een rondgang te maken
door de nieuwe vestiging en meteen
te bekijken welke mogelijkheden op
interieurgebied Den Ouden Binnen
hen allemaal kan bieden, waaronder
ook de nieuwe collecties traditionele
houten vloeren en buitenzonwering.
Een bezoek aan Den Ouden Binnen
is de komende week nòg meer de
moeite waard: tot en met zaterdag 4
februari zijn alle aankopen btw-vrij,
wat een korting van 19% betekent.
Bovendien maakt men kans op
fraaie prijzen, zoals een iPad2, een
flatscreen-tv of een behandeling

bij Instituut
Périne.
In plaats van
de gebruikelijke cadeautjes bij een
opening als
deze had Den
Ouden alle
genodigden
gevraagd een
bijdrage te geven voor Stichting Zideris in Mijdrecht, om voor de bewoners
van het wooncentrum van deze instelling voor verstandelijk beperkten (voorheen De Molenhoek) een dagje uit mogelijk te maken.

graag je bijdrage leveren aan een
beetje extra geluk voor een kind,
stuur dan een mail mét je motivatie naar info@haarwensen.nl.
Enthousiaste scholieren die een
maatschappelijke stage moeten
volgen, kunnen zich natuurlijk ook
aanmelden. Wil je meer weten over
Stichting Haarwensen? Kijk dan op

www.haarwensen.nl.

Puppy-training bij Tennisvereniging Wilnis
Tennisvereniging Wilnis start weer met een training voor kinderen van zeven
t/m negen jaar. Het doel van deze puppy-training is het aanleggen van een basis voor het tennisspel. Met name gaat het om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen, stuiteren, gooien en goed kijken naar de bal.
De lessen beginnen op woensdag 15 februari. De laatste les (woensdag 21
maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van het balvaardigheidsdiploma. Lidmaatschap van Tennisvereniging Wilnis is niet nodig. Voor slechts 25
euro kan een kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen. Meer informatie en
aanmeldingen bij Saskia van Loon 0297-273433, saskiavanloon@gmail.com
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Het is weer zo ver. Per 1 januari 2012 zijn weer talloze wijzigingen aangebracht in diverse belastingwetten en tegelijkertijd dient u ook voor
uw aangifte over 2011 rekening te houden de nodige veranderingen.
Jaarlijkse zet De Groene Venen in Geld en Fiscus een aantal belangrijke
tips voor zowel consumenten (op pagina 14) als voor ondernemers (pagina 12 en 13) op een rijtje. Doe er uw voordeel mee!

Gebruik tijdelijke verruiming achterwaartse
verliesverrekening

maximum van 10 miljoen euro)
en daarna met winsten uit 2009
(maximumbedrag 10 miljoen euro)
en daarna met winsten uit 2010
(geen maximumbedrag).
In uw aangifte geeft u aan of u gebruik wilt maken van deze tijdelijke
regeling. Bij wie hiervan gebruik
maakt, wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening beperkt
van 9 tot 6 jaar.

Kilometeradministratie
Voor 2011 geldt een verruiming
van de achterwaartse verliesverrekening. De termijn wordt onder
voorwaarden verruimd van 1 naar
3 jaar. Een verlies over 2011, kan
dus verrekend worden met winsten uit 2008, 2009 en 2010. Het
betreft hier een tijdelijke maatregel
vanwege de economische crisis. De
verrekening heeft een verplichte
volgorde. U dient eerst met winst
uit 2008 te verrekenen (met een

U kunt de BTW over het werkelijke
privé-gebruik berekenen door een
sluitende kilometeradministratie bij
te houden.
Let op! Ook het woon-werkverkeer
valt voor de BTW-berekening onder
privé gereden kilometers.
Houdt u liever geen kilometeradministratie bij? Dan mag u voor de
BTW-heffing voor het privégebruik
een vast bedrag nemen van de
autocatalogusprijs, inclusief BTW en
BPM. Dit percentage is 2,7 procent.

Nieuwe BTW-regels
privégebruik zakelijke
auto per 1 juli 2011

De regels voor de BTW en de auto
zijn op 1 juli jl. gewijzigd. Dit heeft
consequenties voor de manier
waarop u BTW moet berekenen,
als u een zakelijke auto ook privé
rijdt. Heeft u een zakelijke personenauto of bestelauto, die u of uw
personeel ook privé gebruikt? Dan
bent u verplicht over het werkelijke
privégebruik BTW te betalen.

Houd tijdig rekening
met nieuwe
e-factureringsregels
BTW
Bent u BTW-ondernemer? Dan
is het zinvol om u tijdig voor te
bereiden op de nieuwe e-factureringsregels die op 1 januari 2013 in
werking zullen treden. Het lijkt nu
nog ver weg, maar met ingang van
1 januari 2013 worden de factureringsregels voor de BTW-heffing
aangepast. Voor de BTW-regelgeving draait voor de heffing en de
aftrek van omzetbelasting alles om
de factuur. Daaraan worden dan ook
strikte vormvereisten verbonden.
Zo moet op een factuur worden
vermeld welke goederenlevering of

dienst door een ondernemer
is verricht. Verder moet de factuur
de volgende gegevens bevatten: de
naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer, de vergoeding
die voor de prestatie in rekening
wordt gebracht en het bedrag van
de BTW daarover. Als de afnemer
van de goederenlevering of de
dienst ook een ondernemer is, dan
is de factuur ook het instrument
waarmee de afnemer het recht op
aftrek van in rekening gebrachte
BTW kan doen gelden. Het is
daarom ook logisch dat facturen
een hele grote rol spelen in de
controle door de belastingdienst.
Zonder goede facturen kan namelijk het hele BTW-stelsel gemakkelijk plat worden gelegd. De nieuwe
regeling beoogt met name de regels
op het terrein van de facturering te
vereenvoudigen, te moderniseren

en verder te harmoniseren. Daarbij
ligt met name de nadruk op het
elektronisch factureren om zo het
gebruik daarvan zo veel mogelijk te
bevorderen.

Ga na of de rittenadministratie voor uw
bestelauto’s kan
komen te
vervallen
Maakt uw bedrijf gebruik van
bestelauto’s? Misschien
is het dan zinvol is om
met ingang van 2012 de
rittenadministratie af te
schaffen. Deze rittenregistratie bij bestelauto’s
is veel ondernemers al
jaren een doorn in het oog,
maar het is wel een effectief
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instrument om een fiscale bijtelling voor het privégebruik van de
bestelauto te voorkomen. Vanaf
volgend jaar wordt het mogelijk dat
uw werknemers ten behoeve van de
loonbelasting door tussenkomst van
u, kunnen verklaren dat de bestelauto’s uitsluitend zakelijk worden
gebruikt. Een rittenregistratie
is gedurende de periode dat een
dergelijke verklaring is afgegeven,
niet langer noodzakelijk. Controle
op de naleving van die verklaring
geschiedt met behulp van ambulant
toezicht door de belastingdienst.
Indien geen verklaring wordt afgegeven en overigens geen gebruik
wordt gemaakt van de andere
mogelijkheden om de bijtelling Lb/
Ib te voorkomen (bijvoorbeeld een
expliciet verbod
van u als
werkgever om de
bestel-

auto’s
privé te gebruiken) en ook anders-

zins niet het bewijs wordt geleverd
dat de auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt
gebruikt, vindt bijtelling volgens de
normale daarvoor geldende regels
plaats. Dat betekent dat een bijtelling tegen 25 procent plaatsvindt,
tenzij de bestelauto op basis van de
CO2-uitstoot aanspraak maakt op
een verlaagde bijtelling.
Let op! Bent u een Ib-ondernemer/
eenmanszaak en beschikt u over
een bestelbus? Dan geldt het
afgeven van een verklaring geen
privégebruik ook voor u.

Benut nieuwe
belastingkorting voor
vernieuwende
ondernemers

Bent u een vernieuwende
onder-nemer en bent u
van plan volgend jaar
te investeren in de
ontwikkeling van vernieuwende producten
en diensten, dan krijgt
u daarover een belastingvoordeel van 10 procent. Deze zogenoemde
Research & Development
aftrek (RDA), die dit jaar in
werking treedt, is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investe-

ringen die betrekking hebben op de
ontwikkeling van nieuwe producten
en diensten. Het percentage van de
extra aftrek voor 2012 bedraagt 40
procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting - bij een tarief van
25 procent - een netto voordeel op
van 10 procent. Ook ondernemers
die inkomsten- belasting betalen,
krijgen belastingkorting. De hoogte
hangt af van het belastingtarief dat
u als ondernemer betaalt.

Controleer
VAR-verklaringen
telefonisch

De belastingdienst heeft het
controleren van VAR-verklaringen
een stuk eenvoudiger gemaakt. Als
opdrachtgever kunt u de echtheid
van deze verklaringen telefonisch
checken. Op basis van de bij de
belastingdienst bekende gegevens
wordt gecontroleerd of de combinatie BSN – VAR klopt. Als de
combinatie niet klopt, vindt nader
onderzoek plaats. Opdrachtgevers
van ZZP’ers met een VAR-verklaring kunnen hiervoor terecht bij het
Landelijk Coördinatiepunt VAR van
de belastingdienst. Het Landelijk
Coördinatiepunt VAR is te bereiken via (088) 15 11 000 tijdens
kantooruren. Doe nog dit jaar een
telefonische check als u twijfels
heeft over een VAR-verklaring.

Werkkostenregeling of
bestaande onkostenvergoedingen?
Wie als ondernemer overweegt om
dit jaar te kiezen voor de werkkostenregeling in plaats van de bestaande regeling voor het onbelast
verstrekken van onkostenvergoedingen, dient dit tijdig te overleggen
met zijn accountant. De werkkostenregeling kan op zich fiscaal
gezien zeer voor delig zijn. Kiest
u voor de werkkostenregeling?
Dan mag u maximaal 1,4 procent
van uw totale fiscale loon, de ‘vrije
ruimte’, besteden aan onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen
voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt,

betaalt u geen loonbelasting. Over
het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van
een eindheffing van 80 procent. U
hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.
Let op! U maakt gebruik van de
werkkostenregeling als individuele
werkgever en dus bijvoorbeeld niet
als groep vennootschappen van een
concern of als samenhangende groep
inhoudingsplichtigen.
De werkkostenregeling
geldt voor
al uw werknemers.
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Belastingaangifte
doen over 2011

U hebt tot 1 april 2012 de tijd om
belastingaangifte te doen. Spring niet
gelijk overeind, wanr u kunt het uzelf
makkelijker maken door pas in maart
2012 aangifte te doen. Vanaf 1 maart
kunt u namelijk gebruikmaken van
de vooraf ingevulde aangifte. Daarin
heeft de Belastingdienst een groot
aantal gegevens al voor u ingevuld.
U hoeft deze gegevens alleen nog te
controleren en aan te vullen. Wilt u
toch niet wachten tot maart? Dan
kunt u alvast aangifte doen, maar
u moet dan wel zelf alle gegevens
invullen.
Wanneer moet u aangifte doen?
U moet aangifte doen als u van de
Belastingdienst een aangiftebrief
ontvangt. De dienst verstuurt de aangiftebrieven 2011 van half januari tot
en met eind februari 2012. Ontvangt
u geen aangiftebrief? Misschien
hebt u toch recht op teruggaaf van
belasting. Controleer met het aangifteprogramma of u belasting terug

kunt krijgen. Meer informatie over de
aangifte 2011 en de vooraf ingevulde
aangifte vindt u op

de resterende termijn van twee jaar
aftrekken. Deze maatregel is tot en
met 2012 van toepassing.

www.belastingdienst.nl

Benut de regeling
herleven hypotheekrenteaftrek
voormalige eigen
woning

Wie zijn eigen woning te koop
heeft staan en er zelf niet meer
woont, heeft gedurende een periode
van twee jaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Als u de woning
tijdelijk verhuurt, komt deze aftrek in
beginsel te vervallen. Sinds 1 januari
2010 kan de hypotheekrenteaftrek
voor uw te koop staande voormalige
eigen woning echter herleven na
een periode van tijdelijke verhuur.
De hypotheekrente kunt u na de
verhuurperiode weer tot maximaal

Houd rekening met
nieuwe vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 is een wet in
werking die de bestaande regeling
voor vakantie en verlof aanpast.
Werknemers die langdurig ziek zijn,
hebben voortaan recht op hetzelfde
aantal vakantiedagen als gezonde
werknemers. Tot dit jaar hadden
zieke werknemers minder wettelijke
vakantiedagen dan gezonde werknemers.
In de nieuwe wet staat dat alle
werknemers per 1 januari 2012 een
wettelijk recht hebben op minimaal
4 weken vakantie. De wijziging in
de regelgeving is noodzakelijk door
uitspraken van het Hof van Justitie
van de Europese Unie. De nieuwe

wet regelt daarnaast dat werknemers
vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke
vakantiedagen binnen zes maanden
na het opbouwjaar moeten opnemen.
Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig
vakantie opnemen en niet jarenlang
dagen opsparen. Het te lang uitstellen
van vakantie kan de gezondheid en
veiligheid van werknemers in gevaar
brengen. De maximale termijn om
wettelijke vakantiedagen op te
nemen, geldt niet voor werknemers
die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest vakantie op te nemen.
Daarnaast is het voor werkgever en
werknemer mogelijk in onderling
overleg de vervaltermijn te verlengen.
extra vakantiedagen vallen buiten
deze nieuwe regeling.

Controleer uw voorlopige aanslag 2012
In de periode van november 2011
tot en met januari 2012 kunt u een
voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2012 verwachten. Deze
is gebaseerd op uw gegevens over
2011. Kijk uw voorlopige aanslag
goed na. Is uw situatie veranderd?
Geef wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo
voorkomt u dat u te veel of te weinig
belasting betaalt.

Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig
als:
• uw hypotheekrente verandert
• u meer of minder ziektekosten hebt
dan u dacht
• u meer of minder gaat werken
Kijk voor meer infomatie op

www.belastingdienst.nl

Verhoogde NHG-limiet
blijft tot 1 juli 2012
De Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) heeft als doel het bevorderen
van het eigen woningbezit. De overheid stelt zich garant voor de aflossing van de hypotheek. Toepassing
van de NHG leidt tot een verlaging
van het rentepercentage. In juli 2009
besloot het kabinet om de grens voor
de toepassing van de NHG tijdelijk te
verhogen van € 265.000 naar
€ 350.000. Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen
ter bestrijding van de effecten van de
economische crisis. In 2010 is besloten om de verhoging te verlengen tot
ultimo 2011. Dit is verlengd tot 1 juli
2012. Daarna wordt de grens in drie
stappen verlaagd tot het oorspronkelijke niveau van € 265.000. Dat
gebeurt als volgt:
Tot 1 juli 2012 € 350.000; per 1 juli
2012 € 320.000; per 1 juli 2013
€ 290.000 en per 1 juli 2014
€ 265.000.
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Door Piet van Buul

Schuurs Assurantiën Wilnis

Verzekeren is maatwerk
Het assurantiekantoor van Harry Schuurs in Wilnis is een veelzijdig bedrijf, met een uitgebreid pakket aan
diensten. Naast verzekeringen kan men er ook terecht voor hypotheken en pensioenregelingen. En ze doen
ook bankzaken, want het kantoor is bankhouder van RegioBank. Ongeveer 15 tot 20 procent van de klanten
bestaat uit kleine bedrijven uit het Midden- en Klein Bedrijf, waaronder ook een aantal eenmansbedrijven.
“Het samenstellen van een verzekeringspakket voor een bedrijf is echt maatwerk,” zegt Harry Schuurs.
Het kantoor van Schuurs Assurantiën is gevestigd in het oude postkantoor van Wilnis. Het is een klein
kantoor, waar je makkelijk zo binnen
loopt. Het directe en persoonlijke
contact blijkt ook in de praktijk een
belangrijk uitgangspunt te zijn in de
manier waarop klanten benaderd
worden. Harry: “Ik heb altijd in dit
vak gezeten en altijd met veel plezier.
Na een aantal jaren bij verschillende
kantoren gewerkt te hebben vond ik
het tijd worden om voor mezelf te
beginnen. Dat was in 1988. Ik startte
met een kantoor aan huis en met een
vijftigtal klanten. Na wat omzwervingen zijn we vanaf 2000 in dit kantoor
gevestigd en is ons klantenbestand
inmiddels gegroeid naar zo’n 2.700.
We zijn heel sterk regionaal gericht
en een groot aantal klanten kennen we al heel lang. Vaak hebben
we hele families in ons bestand. Dat

begint met de ouders en wanneer de
kinderen dan uitvliegen, komen ze
vaak ook voor hun verzekeringen bij
ons. We bouwen op die manier ook
een heel persoonlijke band op met
onze klanten. En omdat we ze goed
kennen hebben we vaak aan een half
woord genoeg om ze van dienst te
kunnen zijn en te adviseren. De laatste jaren bieden veel maatschappijen
de mogelijkheid om verzekeringen
via internet af te sluiten. Er zal wel
een doelgroep voor zijn, maar wij
geloven toch vooral in de persoonlijke
benadering en aandacht. Ongeveer
vijftien à twintig procent van ons
klantenbestand is ondernemer.
Veel startende ondernemers, kleine
zelfstandigen, ZZP-ers of bedrijven
met een paar personeelsleden. Het
samenstellen van een goed verzekeringspakket is maatwerk en vraagt
ook regelmatig onderhoud. Een

persoonlijke benadering is daarvoor
de beste manier, vinden wij.”
Startende ondernemers
Harry heeft iets met jonge startende ondernemers. “Tegenwoordig
gaan de gesprekken vooral over de
zorgelijke economische en financiële
situatie. Ik zie ook wel dat het op vele
fronten niet allemaal van een leien
dakje gaat,” zegt Harry. “Maar ik
vind ook dat we elkaar niet alsmaar
verder de put in moeten praten. Dat
werkt alleen maar verlammend en
wanneer we met z’n allen bij de
pakken neer gaan zitten dan komt er
helemaal geen verbetering. Daarom
heb ik zo’n bewondering voor mensen, die het lef hebben om een eigen
bedrijf te starten of als ZZP-er aan
de slag te gaan. Ik word daar heel
vrolijk van. Natuurlijk gaat het dan
ook wel eens mis, maar dat hoort

Hans en Karin Venneman verlaten hun restaurant in Mijdrecht

Lust! wordt binnenkort iSushi
Mijdrecht is begin maart een nieuw restaurant rijker. In het pand aan het Hofland waar nu nog Lust! van
Hans en Karin Venneman gevestigd is, openen Jim Huang en Xi Jin binnenkort hun restaurant iSushi.
door anja verbiest

Hans nam vorig jaar mei Paviljoen
Eiland Eén in Vinkeveen over en
maakte daar Beachclub Lust! van.
Dat bevalt hem zo goed, dat hij zich
voortaan volledig op de beachclub
gaat richten en het restaurant aan
het Hofland verlaat.
In het Chinese echtpaar Jim Huang
en Xi Jin hebben Hans en Karin
enthousiaste opvolgers gevonden.
Per 1 februari zijn zij de nieuwe
eigenaren van het pand aan Hofland
26, waar zij met iSushi een nieuw
avontuur in Mijdrecht beginnen.
Tot voor kort waren zij in het
Brabantse Vught de eigenaren
van De Toren, een snackbar plus
sushi-afhaalrestaurant, een aparte
maar goedlopende combinatie van
twee culinaire werelden. Een blik
op hun website www.isushi.nl belooft
Mijdrecht en omstreken heel wat
lekkers…
Jim Huang vertelt dat hij al vanaf
zijn zestiende jaar bezig is met
alles wat de Japanse keuken biedt.
“Tijdens mijn opleiding heb ik
heel wat strenge meesters gehad.
Maar dat was goed, want zo heb
ik het vak prima geleerd, met alle
regels - ook qua hygiëne - die in
de Japanse keuken zo belangrijk
zijn. Het leuke van sushi vind ik dat
de variatie oneindig is, je kunt er
allerlei ideeën in verwerken. Alles is
mogelijk, het ligt aan de chef hoever
hij wil gaan.”

Hans Venneman verlaat Lust! Xi Jin en Jim Huang openen er begin maart de
deuren van iSushi.					
foto patrick hesse
Jim Huang en Xi Jin besloten hun
zaak in Vught te verkopen en naar
Mijdrecht te verhuizen om meer tijd
te hebben voor hun gezin. Jim Huang: “De combinatie van de snackbar
en het sushi-afhaalrestaurant beviel
ons niet meer zo goed. Door ons
alleen op de sushi te richten, denken
we werk en privé beter te kunnen
combineren. Dat we boven de zaak
gaan wonen, helpt daar ook bij.”
iSushi opent begin maart de deuren.
Vanaf dan kunnen de liefhebbers
vooralsnog dagelijks van 16.00 tot
22.00 uur in het restaurant zelf
allerlei soorten sushi komen eten,
maar het is ook mogelijk om de
Japanse lekkernij online te bestellen
en af te halen.

Hans Venneman kijkt met veel
plezier terug op zijn jaren aan het
Hofland, maar kijkt met net zoveel
plezier vooruit naar het nieuwe
seizoen voor Beachclub Lust! in
Vinkeveen. Venneman: “In Vinkeveen hebben we grootse plannen,
ik hoop dan ook dat de gasten die
we in Mijdrecht mochten ontvangen
ook daar naartoe komen. Zeker ook
omdat de cadeaubonnen van Lust!
Mijdrecht geldig blijven in Vinkeveen. En wat ook belangrijk is: vanaf
1 april is Beachclub Lust! dagelijks
geopend, maar in het voorjaar kan
iedereen ook de weekenden al bij
ons terecht. Het is het beste om onze
website www.lustvinkeveen.nl goed in
de gaten te houden, want daarop vind
je alles wat je over ons weten moet!”

Harry Schuurs: “Als we met z’n allen bij de pakken neer gaan zitten dan komt er
helemaal geen verbetering. Ik heb daarom bewondering voor mensen, die het lef
hebben om een eigen bedrijf te starten of als ZZP-er aan de slag te gaan.”
foto patrick hesse

bij het ondernemen. Maar je ziet
toch regelmatig dat men heel leuke
en vernieuwende ideeën heeft. Van
zulke mensen moeten we het in de
toekomst wel hebben.”
Harry vindt het erg leuk om met
name de kleine ondernemers te helpen bij de vaak ingewikkelde materie
van verzekeringen en dergelijke. Veel
mensen hebben een soort natuurlijke afkeer van de polissen met de
kleine lettertjes. Die worden dan ook
zelden of nooit gelezen. “Maar daar
ligt dan ook precies onze rol,” zegt
Harry. “Wij kunnen samen met de
klant bekijken wat er moet gebeuren,
wat er verzekerd moet worden en
waar je zelf op een verantwoorde
manier risico’s voor eigen rekening
kunt nemen. Maatwerk dus. En zo’n
pakket vraagt ook om regelmatig
onderhoud. We gaan dan ook bij veel
klanten van tijd tot tijd even langs en
bekijken of het allemaal nog voldoet.
Die bedrijven veranderen immers
ook en soms moet je iets aanpassen.
Ook de wet- en regelgeving verandert
voortdurend. Dat kun je als kleine
ondernemer nauwelijks allemaal bijhouden. Wij beschouwen het als onze
taak om die zorg van de klant over te
nemen. Ontzorgen noemen we dat.”
Vrije markt
Vroeger waren veel regelingen en
wetten voor werknemers standaard
per bedrijfstak geregeld. “De laatste
tien, twintig jaar is daar veel in veranderd,” stelt Harry vast. “De overheid trekt zich steeds verder terug
en bedrijven met personeel krijgen
allemaal met de gevolgen daarvan
te maken. Werknemers moeten in
toenemende mate extra verzekerd
worden tegen ziekte en werkloosheid. Ook hier zijn er geen hapklare
brokken en moet je van geval tot

geval de beste oplossingen kiezen.
Ook de meeste voorzieningen voor
zelfstandige ondernemers zijn niet
meer standaard. Voor ZZP-ers is het
belangrijk dat ze iets regelen ingeval
ze arbeidsongeschikt worden. En wat
te denken van pensioenvoorzieningen? Voor veel jonge starters is het
pensioen nog ver van hun bed. Een
pensioen opbouwen is iets voor later,
denkt men dan. En voor ons is dat
nu juist de uitdaging: dingen uitleggen, goede adviezen geven, de kleine
lettertjes verklaren en een passend
pakket samenstellen. En niet op de
laatste plaats dan ook nog zorgen dat
in voorkomende gevallen bij calamiteiten de verzekeringsmaatschappij
zich niet achter de kleine lettertjes
verschuilt, maar dat onze klanten
goed geholpen worden.”

Schuurs Assurantiën is gevestigd aan
de Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon
0297-289090. Het kantoor is geopend
van maandag tot en met vrijdag van
half negen tot vijf. Voor meer info:
www.schuurs.nl.

Horizon in gesprek
met pastor Vernooij
Zondag 29 januari brengt Horizon
een gesprek van Henk Oudshoorn
met pastor Wim Vernooij, jarenlang
pastor in de RK Kerk te Vinkeveen.
Centraal staat zijn 50-jarig priesterschap. Wat bewoog hem priester
te worden en hoe kijkt hij terug op
deze belangrijke periode van zijn
leven?
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

1

Titel: De schim
Auteur: Jo Nesbø
“De thrillers van Nesbo zijn verslavend en buitengewoon angstaanjagend. Dus toen 'De schim'
in de boekhandel verscheen
wilde ik het boek meteen lezen.
Het verhaal gaat over een jonge
drugsverslaafde die bloedend op
de grond van een appartement
ligt. Hij is stervende en vertelt
de lezer zijn verhaal. Harry
Hole raakt geintrigeerd door
de dood van de jongen, die door
een vriend zou zijn vermoord.
Als hij de veroordeelde opzoekt
in de gevangenis blijkt de jongen
Hole's eigen, jeugdige evenbeeld
te zijn...
Als altijd weet nesbo de lezer
voortreffelijk bij de zoektocht
naar de moordenaar te betrekken. Telkens lijkt de oplossing
nabij maar ligt het toch weer
anders.”
gelezen door joyce gortemulder
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Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

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

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

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

Rode sneeuw in december
Simone van der Vlugt
Het is
1553, de
vooravond
van de
Tachtigjarige
Oorlog.
Lideweij
Feelinck
krijgt een
relatie
met
de jonge arts Andries Griffioen,
aanhanger van het protestantisme. Om met hem te kunnen
trouwen trotseert ze de wil van
haar vader, die met haar breekt en
haar onterft. Het jonge stel vestigt
zich in Breda, waar ze een nauwe
band krijgen met prins Willem van
Oranje. Maar het politieke klimaat
verandert, het protestantisme wint
terrein terwijl onder koning Filips
de inquisitie hoogtij viert. Willem
van Oranje vlucht naar Duitsland,
waar hij zijn legers organiseert om
in opstand te komen tegen koning
Filips.
Noorderlicht 		
Suzanne Vermeer
Kim Romeijn wordt
dertig en ze
wil dit met
haar vrienden groots
gaan vieren
tijdens een
rondreis
door Noorwegen. De
reis is ook een test voor haar relatie met Brian. Ze wil hem daar ten
huwelijk vragen. Maar haar broer
Eric twijfelt aan Brians intenties.
De vijf mensen die Kim mee heeft
gevraagd zijn totaal verschillend en
onderling ontstaan er al snel spanningen. Wanneer ze onderweg door

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

Boeken tip 5...

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Over Alie en Olie
Dit jaar bestaan we vijf jaar. We
denken regelmatig terug aan hoe
het allemaal toch ook alweer begon.
Wij als wijn- en koffiefanaten ontdekten een klein winkeltje van ruim
37m2, uit de loop en zonder opslagcapaciteit. Toch zijn we er begonnen,
met een klein assortimentje wijn en
vier koffiesoorten. Er waren al heel
snel mensen die vonden dat we ook
thee moesten gaan verkopen, want
koffie en thee vormen natuurlijk

een perfecte match. En nu, vijf jaar
later, zitten we op een van de mooiste punten van het dorp, met een assortiment waar ik voor deze tijd niet
van had kunnen dromen! Bijna 100
soorten wijn, 15 soorten koffie, 70
soorten thee, een demohoek met 10
soorten espresso-apparaten en nog
steeds komen er ideeën van klanten
over wat er allemaal nog meer bij
kan! Natuurlijk kunnen we niet alles
opnemen, want ook deze winkel is
een keer vol maar van één suggestie
hebben we nooit spijt gehad en dat
is het verkopen van olijfolie. Het
heeft een moeizame start gekend,
maar de aanhouder wint en we
durven zelfs weer iets nieuws neer
te zetten.
Onlangs kwamen we in aanraking
met Alie, een Nederlandse vrouw
met passie voor olijfolie. Ze heeft
zelfs gedurfd een gaard te openen,
San Mauro genaamd. Dit domein is
perfect gelegen in de Sabijnse heuvels nabij Rome. De lijn die ze heeft

een ander reisgezelschap worden
ingehaald voelen ze ook de vijandigheid tussen beide gidsen. Als
Kim en Brian de ochtend na haar
verjaardag wakker worden, eindigt
hun onbezorgde leven. Niet iedereen heeft de nacht overleefd… Wie
kan Kim nu nog vertrouwen?
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De kunst van het veldspel
Chad Harbach
Westish
College,
een kleine
universiteit aan
de oever
van Lake
Michigan.
De jonge,
getalenteerde
honkballer Henry Skrimshander is
voorbestemd om een ster te
worden. Maar wanneer tijdens een
wedstrijd een routineworp van zijn
hand verkeerd uitvalt, nemen vijf
levens een andere wending.
De kunst van het veldspel is een
intelligente, warme roman over
ambitie, vriendschap, volwassenwording en liefde en is de
gedroomde entree van een groot
schrijver.
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Nova Zembla 		
Dick van den Heuvel
Nova Zembla vertelt
het legendarische,
waargebeurde
verhaal
van de
avontuurlijke ontdekkingsmissie van
Willem Barentsz, dat destijds is
opgetekend door het jonge bemanningslid Gerrit de Veer. Hij is de
assistent van de bekende dominee
Petrus Plancius en bovendien
verliefd op diens mooie dochter
Catharina. Als grote initiator van
de ontdekkingsreis besluit Plan-

opgezet is gebaseerd op de productie van olijfolie in de Romeinse tijd.
Deze werd gemaakt van in november geplukte olijven. Vroegrijpe
olijven, die een olie opleveren met
een zeer lage zuurgraad, maar vol
goede stoffen. Alie oogst tussen half
oktober en half november. Binnen
24 uur worden de olijven geperst
waarna de olie ongefilterd in tanks
gaat voor een periode van minimaal
een maand.
Door de vroege pluk, de snelle
verwerking en de zeer zorgvuldige
bewaarmethode is San Mauro
olijfolie uniek in zijn versheid. San
Mauro olijfolie heeft een fruitige,
licht bitterpeperige smaak en een
grasgroene kleur.
Er worden maar twee soorten gemaakt, de Bicultivar, mooi bloemig
met een klein pepertje en de Colline
San Mauro, krachtig met een subtiel
bittertje en tonen van pijnboompitjes.

cius heimelijk om de bleue Gerrit
mee te sturen op de expeditie van
Barentsz en Heemskerck om te
bewijzen de liefde van zijn dochter
waard te zijn.
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Batavia 			
Peter Fitzsimons
Op 28
oktober
1627
vertrekt
de Batavia - de
trots van
de republiek voor haar
eerste
Zeereis
van Texel
richting Nederlands-Indie. Dit
nieuwe vlaggenschip van de VOC,
groter en sneller dan zijn voorgangers, is beladen met veel kostbaarheden en toegerust voor een reis
van vele maanden. Maar al snel
begint het te rommelen onder de
bemanning en de ontevreden mannen staan op het punt van muiterij
als het schip midden in de nacht op
een rif voor de kust van australie
loopt en begin te zinken. Onder
de mannen, vrouwen en kinderen
brekkt paniek uit.
Bij zonsopkomst wordt de ernst
van de situatie duidelijk: de batavia bevindt zich in een hopeloze
situatie. Er is een straffe wind opgestoken die de golven hard tegen
het dek laat beuken. zmet kleine
bootjes worden zo veel mogelijk
opvarenden geevacueerd naar een
nabijgelegen eiland, dat later de
geschiedenis in zal gaan al 'het
kerkhof van de Batavia' omdat de
muiters besluiten iedereen die hun
in de weg zit, te vermoorden.
Van de 341 opvarenden van de
Batvia komen er uiteindelijk slecht
68 op Java aan...

San Mauro olie heeft een hele
bijzondere smaak, die de olie one
of a kind maakt! Sterrenchef Sergio
Herman van Oud Sluijs zweert
erbij. Wij zijn zeer enthousiast en
hopen het over vijf jaar nog met veel
plezier te kunnen verkopen! Maar
wie zal zeggen wat we tegen die tijd
aan het doen zijn...

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

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse Restaurant Vlinders

Een mespuntje Lente in Loenen aan de Vecht
Het is exact acht minuten rijden van het centrum van mijn uitvalsbasis Vinkeveen tot aan het restaurant
Vlinders, net over de brug van het Amsterdam-Rijnkanaal, twee keer rechts. Zo’n anderhalf jaar geleden was
ik al te gast bij de zusjes De Haan, trotse eigenaren van Restaurant Vlinders. Toen hartje zomer heerlijk gedineerd op het prachtige terras, genietend van het mooie weer, de prachtige omgeving, het heerlijke eten en
de geweldige gastvrijheid. Dus toen de dames mij vroegen of ik de nieuwe kaart wilde komen proberen, was
ik direct blij gestemd.
Voor deze gelegenheid neem ik, net
als bij mijn vorige bezoek, mijn eega
mee. Zij is tenslotte ook ervaringsdeskundige en het is met haar
natuurlijk bijzonder gezellig. We kunnen de auto pal voor de deur kwijt.
Erg prettig, want ondanks het zachte
weer miezert het wel. Bij binnenkomst overvalt mij een licht gevoel
van lente, de warme gezelligheid
straalt er van af en is het meteen
duidelijk dat de dames hier de puntjes
op de i hebben gezet. Je vindt de
‘female touch’ in elke detail terug. De
charmante Petra heet ons hartelijk
welkom en heeft een mooi plekje
voor ons gereserveerd aan het raam.
Uit de serie design-speakers die om
de twee meter hoog aan de muur
hangen klinkt “Do you know the way
to San José?” Een echte evergreen
van één van mijn grote idolen Burt
Bacharach. Heerlijk, juiste muziek
is in mijn oren van essentieel belang
voor de juiste sfeer. Daar komt Laura
even aan onze tafel; ook dit is een
vrolijk weerzien. Laura, Petra's zus,
is niet alleen eigenaar, maar ook
Chef-kok van Vlinders. Ik weet van
mijn vorige bezoek dat zij die titel
met verve draagt. Ze heeft het een
en ander voor ons bedacht. Of dat
oké is? Maar natuurlijk, Laura! Wij
leggen ons ‘lot’ graag in jouw vakkundige handen.
Na een heerlijk broodje is daar Petra
met ons voorgerecht: steak tartaar
van Baambrugs rund met briochebrood, kappertjes, ei, zacht gegaard
ei en voor mijn vrouw: vitello
tonnato met Baambrugs kalf, zacht
gegaard tonijncrème, tempura van
groene asperges en little gemsla met
Parmezaanse kaas. Bij het aanzien
en fotograferen van beide gerechten
loopt het water me in de mond; wat
ziet dat er lekker uit zeg! Eén van de

voordelen van het meebrengen van
mijn vrouw is, dat we halverwege het
gerecht kunnen wisselen en dus ook
het andere gerecht kunnen proeven.
Beide entrées zijn een schot in de
roos, ik had ze zelf niet beter kunnen
uitkiezen.
Sinds vorige week is er een nieuwe
menukaart bij restaurant Vlinders,
iets waar vooral Laura erg naar
uitkijkt. Elke drie maanden gaat
zij opzoek naar mooie combinaties
van prachtige gerechten en zoekt zij
samen met haar man, die ook kok is,
naar de juiste producten. Natuurlijk
blijven er een aantal gerechten onder
de noemer ‘Classics’ altijd op de kaart
staan, omdat deze gerechten onder
andere de fundering zijn voor de
uitstekend naam van Vlinders.
Midden op de menu kaart prijkt dan
ook de Vlinders Special: tournedos
gegrild of in roomboter gebakken. De
vader van de zusjes De Haan heeft
een slachthuis in Baambrugge en
logischerwijs gaan de beste stukken
vlees naar zijn ‘meisjes’. De kop op
deze pagina van de menukaart Pure
Verwennerij is dan ook volledig
terecht. Inmiddels zijn onze hoofdgerechten gearriveerd: gegrild Iberisch
varken met jus van gepofte knoflook,
polenta met aioli en lauwwarme
salade van courgette en aubergine
voor mij en op de huid gebakken zeebaars met venkelsalade, ravioli’s van
ricotta, gegrilde tomaat en beurre
blancsaus met saffraan voor mijn
wederhelft. Zelden heb ik zo'n lekker
stuk varkensvlees gegeten en vind ik
dit een absolute aanrader, ook voor
mensen die normaal gesproken niet
zo heel gek zijn op varkensvlees (zoals ikzelf). Maar dit Iberische varken
(het ibéricovarken is een autochtoon
ras, dat exclusief toebehoort aan het
Iberisch schiereiland en zeer verschilt

van het Europese blanke varken. Aan
het klimaat, vrijheid en voedsel heeft
het ibéricovarken zijn kwaliteit te
danken. Om aan de Spaanse geldende
regels te voldoen, wordt er voor de
voortplanting uitsluitend gebruik
gemaakt van zeugen die van het pure
ibérico-ras zijn) is na de perfecte
behandeling door Laura –eerst een
nacht laten garen in ganzenvet en
daarna op de grill– zó heerlijk mals,
dat je niet eens je tanden hoeft te
gebruiken en een bijzonder aparte
smaak in mijn mond toverde. Als
ik ik naar het tevreden gezicht van
mijn eega kijk blijkt ook de zeebaars
prima te zijn ontvangen.
Natuurlijk wil Laura ons nog verwennen met een dessert. We besluiten
één dessert samen te delen. Wanneer
we dit te kennen geven aan Petra,
antwoordt ze lachend: “Dan lopen
jullie vooruit op ons Valentijnsdiner.
Wij serveren op 14 februari onze
complete à la carte kaart. Als extra
voorgerecht kunt je kiezen voor een
etagère voor twee personen. Die
bestaat uit allerlei warme en koude
hapjes uit onze menukaart. Ook ons
welbekende Grand dessert serveren
wij dan.”
Om dit heerlijke culinaire feestje af
te sluiten tovert Laura een heerlijk
dessert uit haar keuken: nougatineparfait met romige karamel, crumble
van amandel en specerijencake.
Na dit overdonderende diner kan
ik stellen met alle respect voor de
vele uitstekende restaurants in onze
omgeving: Restaurant Vlinders is
mijn persoonlijke Top 3 binnengedenderd. Het mag allemaal wat lyrisch
klinken, maar het was helemaal top:
de ambiance, de enorme gastvrijheid
en de fantastische gerechten. Petra &
Laura: chapeau!

Restaurant Vlinders
Rijksstraatweg 189
3632 AC Loenen aan de Vecht
Tel: 0294 - 23 15 56
www.restaurantvlinders.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 uur
Zondag vanaf 12.00 uur
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Nico Helling verzamelt postzegels met motoren:

“Ik heb een goede basis, maar blijf continu verbeteren”
Postzegels en motoren. Het klinkt als een onmogelijk en conflicterend duo, toch kan Nico Helling uit Vinkeveen deze twee hobby’s perfect combineren. Hij verzamelde al zegels en reed al motor toen hij bedacht dat hij
ook postzegels met daarop afbeeldingen van motoren kon verzamelen. Zo raakte hij in de ban van de motorfilatelie. En daarin is Nico behoorlijk actief. Hij vult twaalf mappen vol zegels en toebehoren, is secretaris van
de Motor Filatelisten Nederland, schreef zijn eigen boek over motoren aan de hand van zijn zegels en presenteert zijn uitgebreide collectie op verschillende nationale en internationale tentoonstellingen. Nico: “Veel verzamelaars delen hun postzegels in op geografische gebieden. Ik kijk liever naar de thema’s.”
Nu staat er een gloednieuwe Triumph
in zijn schuur, maar Nico heeft in
totaal zo’n vijftien verschillende
motoren gereden. Geen wonder, want
de geboren Vinkevener rijdt al vanaf
zijn achttiende motor. Nico: “Ik had
mijn motorrijbewijs al voordat ik mijn
autorijbewijs had gehaald. Nu heb ik
ook een rijbewijs voor de auto, maar
ik heb misschien al twintig jaar niet
meer achter het stuur gezeten. De
motor is mijn vervoermiddel. Het
intensievere rijden vind ik heerlijk.
Als je op de motor zit, merk je namelijk veel beter wat voor weer het is
en ben je veel actiever bezig met de
andere verkeersdeelnemers. Je voelt
echt dat je aan het rijden bent en dat
is in een auto wel anders. Toen ik na
een paar jaar ‘gewone’ zegels van
Nederland, Europa en overzeese gebieden verzameld had, was ik toe aan
een nieuwe uitdaging. Mijn verzameling was namelijk al erg uitgebreid
en de enige zegels die nog ontbraken,
waren de zeldzame en dure. Nu kon
ik gaan variëren in papiersoort of
tanding, maar dat trok mij niet zo. Ik
besloot een thema binnen de zegels
te kiezen en toen kwam ik al snel
op het idee om zegels van motoren
te verzamelen. Nederlandse, maar
vooral ook buitenlandse zoals de TT-

zegels van het eiland Man, de zegels
van de Dakar race tussen Parijs en
Dakar en zegels van postvoertuigen.
Alles waar een motorfiets opstaat,
verzamel ik. Toen ik hoorde over de
start van een vereniging voor motorpostzegelverzamelaars besloot ik
hierbij aan te sluiten. Met 25 zegels
van motoren in mijn bezit ging ik
naar de eerste bijeenkomst.”
Motor Filatelisten Nederland
Bij de tweede vergadering in 1988
werd Nico al gevraagd of hij de rol
van secretaris op zich wilde nemen.
Nu is hij voorzitter van de plaatselijke vereniging Postzegelclub De
Ronde Venen en secretaris van de
Motor Filatelisten Nederland. Nico
zegt lachend: “Als je eenmaal ‘ja’
hebt gezegd, zit je er direct aan
vast. Je bent er wat tijd aan kwijt,
maar het is ook wel erg leuk om te
doen. Nu beantwoord ik vragen van
(toekomstig) leden en help ik mee bij
vergaderingen en de deelname aan
postzegelbeurzen. Omdat er geen catalogi bestaan voor motorpostzegels,
hebben wij die met de verenigingsleden zelf gemaakt. De één maakt de
basis en de rest vult aan. Zo hebben
we voor elk werelddeel een aparte
catalogus gemaakt. Nederland heeft

weinig zegels met motoren gemaakt,
maar andere landen juist weer veel.
Zelf heb ik ook een catalogus over
postwaardestukken gemaakt, want
de verzameling gaat voor de meeste
verzamelaars veel verder dan alleen
de zegels. Daarnaast heb ik in 1997
ook het boek ‘De motorfiets, nostalgie
en gebruik’ over de ontwikkeling van
de motor geschreven. In dit 72 pagina’s tellende boekje ondersteunen
en vertellen de zegels en poststukken
het verhaal. Dit bevat ook de basis
van mijn verhaal voor postzegeltentoonstellingen, want sinds 1991 doe
ik daar aan mee.”
Tentoonstellingen
De deelname aan de tentoonstellingen begon op nationaal niveau,
maar al snel was Nico klaar voor het
internationale werk. Nico vertelt:
“Bij elke tentoonstelling word je
beoordeeld op je werk. Je levert
bij aanvang een aantal bladen
met zegels, andere poststukken en
bijbehorende teksten in die in een
afgesloten kader worden geplaatst.
De tentoonstellingen zijn openbaar
voor publiek. Daarnaast komt er een
jury langs die je aan de hand van een
puntensysteem beoordeeld. Daarbij
wordt onder andere gekeken naar

Nico Helling met een van de vele bijzondere zegels met motoren. “Alles waar een
motorfiets opstaat, verzamel ik. Toen ik hoorde over de start van een vereniging
voor motorpostzegelverzamelaars besloot ik hierbij aan te sluiten.”
						
foto patrick hesse
de authenticiteit van de zegels en
de kennis van de verzamelaar, zowel
op het gebied van zegels als het
gekozen thema. Het is belangrijk dat
je uitzoekt of met de gebruikte zegels
daadwerkelijk post verzonden mocht
worden. Onofficiële zegels die niet
bij het UPU (Universal Post Union)
aangegeven zijn, leveren strafpunten
op. Inmiddels heb ik aan zo’n veertig
verschillende tentoonstellingen
meegedaan, telkens met een ander,
uitgebreider verhaal. Het wordt wel
steeds lastiger om de verzameling uit
te breiden en te verbeteren. Ik ben nu
weer op het punt dat ik alle gangbare zegels heb en alleen de zeer
zeldzame zegels nog moet zien te
bemachtigen. En zeldzaam betekent
bij deze hobby vaak ook duur. Ik heb

er wel eens over nagedacht om een
nieuwe verzameling te starten. Met
het oog op de tentoonstellingen is het
dan tactisch om een ander thema in
een groep met weinig deelnemers te
kiezen. Dan heb je namelijk sneller
de hoogste punten binnen de groep
gescoord. Maar aan de andere kant
is het met de nieuwe spelregels erg
lastig om een nieuw onderwerp te
starten en daarbij: mijn hart ligt nu
eenmaal bij de motoren.” Glunderend: “En als ik heel eerlijk ben, weet
ik ook wel wat ik straks als het een
beetje knap weer is, ga doen. Dan
leg ik de zegels weer even opzij, pak
ik mijn motor beet en ga ik lekker
de weg op. Weer even toeren en
genieten.”

Tijd voor jezelf!
Even tijd voor jezelf, of beter gezegd; tijd voor jezelf. Het woordje
‘even’ hoort er eigenlijk niet voor
te staan. Maar tijd voor jezelf maken valt niet altijd mee. Toch is de
zogenoemde ‘me time’ belangrijk
voor elk mens. Het is meer dan
eens bewezen dat mensen die bewust tijd en aandacht aan zichzelf
besteden, zich prettiger voelen. En
dat straal je dan natuurlijk ook
uit.
In mijn vak wordt ‘me time’ meestal
aangeduid als Zen Beauty. In
diverse professionele sauna’s kunt
u zich tegenwoordig heerlijk laten
verwennen en echt de tijd voor uzelf
nemen. Maar ook bij verschillende
(kleinere) schoonheidssalons is dit
mogelijk. Want ook al zijn de behandelmogelijkheden wellicht minder
dan in een saunacomplex, aandacht
en kwaliteit kunnen ook daar prima
worden gegeven.
Werd voorheen vooral de ontspanningsmassage toegepast (wat
uiteraard ook heerlijk is), nu heeft
men de keuze uit veel meer soorten.
Eén daarvan wil ik dit keer graag
toelichten.

Sabaaydi Massage
De Sabaaydi massage wordt ook wel
een warme kruidenstempel-massage
genoemd. Voor het meest optimale
resultaat bestaat deze massage uit
een aantal handelingen, maar een
enkele behandeling is ook al een
weldaad op zich.
Als u de behandelruimte betreedt
ruikt u de geur van de stempels al.
De stempels worden van tevoren al
op temperatuur gemaakt en gehouden. De kruidenstempels bestaan uit
een Thaise kruidenmix en bevatten
o.a. Borneol, Camphor, Citroengras,
het blad en de vrucht van de kaffier,
Turmeric en kaffir limoen. Dit samen
geeft al een heerlijke geur.
De massage heeft een speciale
opbouw, zodat het lichaam rustig
kan wennen. Allereerst worden
rug en schouderpartij met warme
Thaise kruidenbuidels gemasseerd.
Deze stempels hebben door de
kruiden een reinigend, verwarmend
en kalmerend effect. Daarop volgt
een ontspannende oliemassage van

de rug. De laatste restjes spanning
vloeien weg bij de hoofdmassage. De
behandeling wordt afgesloten met
een oliemassage van de voeten. De
totale behandeling duurt ruim een
uur.
Naast de ontspannende uitwerking,
heeft deze massage veel positieve
effecten op het lichaam. De Sabaaydi-massage brengt verlichting bij
spierpijn, allerlei vormen van reuma,
jicht en spierdystrofie. Het bevordert
het afvoeren van afvalstoffen bij
verzuring van het lichaam, waardoor
het een prima ondersteuning geeft
bij het afvallen. Ook als het lichaam
last heeft het vasthouden van vocht
(oedeem), kan het verlichting geven.
Door middel van de Sabaaydi-massage komen onderliggende blokkades vrij en gaat de energie weer
stromen, hierdoor is deze massage
voor vrijwel iedereen geschikt.
Kortom, een heerlijke doch effectieve massage. Geniet van uw ‘me
time’!

BEAUTY

Winterbanden Opruiming!
Verhuur Sneeuwkettingen en Winterbanden

Industrieweg 56 Mijdrecht
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De Club van…

Door Piet van Buul

Suzanne Bakker en Hanny van der Heide

De mooiste muziek dicht bij huis
De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge is ruim veertig jaar geleden opgericht. In die periode was de
renovatie van de Dorpskerk in Abcoude net afgerond. Men vond toen dat, naast de wekelijkse erediensten,
ook andere activiteiten in de kerk georganiseerd moesten worden teneinde meer mensen van de mooie
ruimte te laten genieten. Dat moesten dan wel activiteiten zijn die pasten in de kerkelijke omgeving. De
kerk heeft een prachtige akoestiek en is uitermate geschikt als concertzaal. Vanaf die tijd organiseert de
Kulturele Stichting jaarlijks een zevental concerten in de Dorpskerk van Abcoude.
“Het huidige bestuur is twee jaar geleden aangetreden,” vertelt voorzitter
Suzanne Bakker. “We hebben ons
toen de vraag gesteld hoe we verder
willen. Daarbij kijken we ook naar
wat de jongeren aanspreekt. We richten ons op het klassieke repertoire,
waarbinnen we naar een gevarieerd
aanbod streven. De optredens worden
veelal verzorgd door professionele
musici die vaak in toonaangevende
orkesten spelen. Het zijn dus niet de
eersten de besten die hier in Abcoude
optreden. We selecteren ook heel
sterk op muziek die past in de sfeer
van de kerk en waarbij ook de akoestiek goed tot zijn recht komt.”
Hanny van der Heide is de secretaris
van het bestuur. Naast Suzanne en
Hanny maken ook penningmeester
Martien Stigter en Carla Schakel
deel uit van het bestuur, dat tevens
gesteund wordt door een aantal
vrijwilligers. Hanny: “De musici die
bij ons optreden hebben stuk voor
stuk een passie voor muziek. Uit hun
reactie blijkt ook dat zij het erg leuk

vinden om in de dorpskerk te spelen.
Een aantal ensembles is dan ook
vaker te gast. Ik denk bijvoorbeeld
aan de concerten van De Cantorij
uit Amsterdam. Die zijn altijd erg
succesvol en dan zijn de driehonderd
beschikbare plaatsen meestal allemaal bezet.”
De programmering
Suzanne: “We willen in onze serie
vooral klassieke muziek brengen.
De klassieke wereld is heel groot en
we zoeken dan ook naar variatie in
het aanbod. We zijn de serie van dit
seizoen in oktober vorig jaar gestart
met een heel mooi concert door het
Barokensemble ‘Eik en Linde’. Zij
spelen zeventiende en achttiende
eeuwse muziek.” In november stond
er een concert voor alle leeftijden
op het programma. Hanny: “We
proberen ook elk jaar iets te brengen
voor de jongeren. Een concert waar
opa en oma met de kleinkinderen
naar toe gaan. Dit jaar bestond het
programma uit een muzikale reis

om de wereld met melodieën uit
alle windstreken. Ook op de scholen
wordt aandacht besteed aan muziek.
Wij werken voor deze voorstelling
ook samen met de docenten op de
scholen. Die kunnen het concert in de
klas al voorbereiden. In dat verband
willen we nog wel kwijt dat het
Muziekcentrum Nederland een heel
belangrijke rol speelt bij de educatie
over klassieke muziek. Zij dreigen nu
ook slachtoffer van de bezuinigingen
te worden en dat zou wel heel teleurstellend zijn.”
In januari stond het Groot Huis
Concert op het programma. Daarin
traden amateurs en aanstormend
talent uit de gemeente De Ronde
Venen op.
Volgende concert op 12 februari
Het volgende concert wordt opnieuw
een bijzondere belevenis. Dan geeft
Aukelien van Hoytema een concertlezing over George Gerschwin. Ze
zal met pianobegeleiding van Carel

Zaterdag 28 januari vanaf 21.00 uur live muziek

Tien jaar Café Cens gevierd met daverend feest
Morgenavond, zaterdag 28 juanuari is het feest in Café Cens. Chris en Simone vieren dat ze al weer tien jaar
het gezellige trefpunt runnen aan het Eendrachtcomplex in Mijdrecht. Begonnen als sportcafé, maar inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingpunt voor velen.
door paul bosman

Natuurlijk biedt Cens nog steeds het
gezellige afzakkertje voor sporters die de sporthal bezoeken. Een
voetbaltoernooi wordt met genoegen
afgesloten aan de gezellige bar.
Basketballers komen er maar al te
graag, om nog even na te praten
over de inspannende training of
competitiewedstrijd. Voor de jonge
sportertjes staat het AA-tje klaar. Na
gedane arbeid is het lekker genieten van een kroketje of een perfect
bakje frites. Maar in de loop der
tijd is Cens uitgegroeid tot een café
waar het voor velen goed toeven is.

Midden in het Mijdrechtse Hofland
gelegen, wordt het café bezocht door
vogels van allerlei pluimage. Buren
vechten om de onderlinge eer wie de
meeste caramboles heeft gemaakt. In
teamverband wordt er om het Rondeveense kampioenschap gestreden.
Tijdens het borreluur stapt de een
na de ander binnen om de dagelijkse
beslommeringen door te nemen.
Wereldproblemen worden in tijd van
een zucht opgelost en een gezellig
afzakkertje gaat er altijd wel in. Op
het scherpst van de snede wordt er
competitie gespeeld door verschillende dartteams.
Tijdens de weekends komt de jeugd

Simone en Chris geflankeerd door medejubelaris Miranda.

er maar wat graag. Ze kennen de
spelregels en houden zich er aan,
zodat de avonden een feest zijn en
blijven voor jong en oud. Afhankelijk
van de samenstelling van het publiek
wordt er muziek gedraaid van Amsterdamse weemoed tot aan jeugdige
disco. Dat alles onder het motto voor
elk wat wils. Regelmatig treden er
artiesten op. Gewoon lekker in het
dorpscafé om de hoek, waar je kunt
genieten of mee kunt doen aan de tak
van sport die ‘Beentjes van de vloer’
heet. Ondanks de woelige tijd waarin
we leven en alles steeds duurder en
duurder lijkt te worden blijven de
Cens prijzen betaalbaar en dus leuk.
Cens staat overigens ook bekend om
de huisgemaakte saté, de dorpsberoemde gehaktbal die z’n weerga niet
kent en de botermalse biefstukken
die voor een gezellige prijs worden
geserveerd.
Zaterdag is het vanaf 21.00 uur feest
in Cens. Bevriende artiesten maken
die avond hun opwachting en dragen
bij om het tienjarig feestje tot een
succes te maken. Het zit er dik in dat
de bekende zanger van het bootje
er in slaagt zijn bootje op tijd leeg
te pompen. Dan zet hij koers naar
Mijdrecht om zijn bijdrage te leveren
aan een geweldig feest. U bent daar
toch zeker ook bij!

Voorzitter Suzanne Bakker (links) en secretaris Hanny van der Heide van Kulturele
Stichting Abcoude Baambrugge, die regelmatig concerten in de Dorpskerk van
Abcoudem organiseert.				
foto patrick hesse
Schweig ook een aantal liederen ten
gehore brengen.
In de concertserie voor dit seizoen
resten dan nog een optreden van het
Egidius Kwartet met hoboïst Bart
Schneemann op zondag 4 maart
en ter afsluiting het strijkkwartet
Ragazze op zondag 22 april. “Alle
concerten zijn op zondagmiddag om
15.00 uur,” vertelt Hanny. “Na afloop
is er gelegenheid om nog even wat
te drinken en na te praten. Op die
manier hebben de concerten ook een
sociale functie.”
Cultuur in Abcoude en Baambrugge
Suzanne en Hanny zijn trots op de
vele culturele activiteiten in hun
woonplaats. “Er wordt hier regelmatig van alles georganiseerd. We
hebben natuurlijk het Piet Mondriaan
Theater met vaak erg leuke voorstellingen. Elke twee jaar is er een
korenfestival in de Dorpskerk. En de
open atelierroute van de beeldende
kunstenaars is ook altijd een groot
succes. Er wonen hier veel beeldende
kunstenaars, waarvan de meesten
ook meedoen.”
“Ook de samenwerking begint steeds
meer vorm te krijgen,” zegt Hanny.

“In december is de eerste Kunst- &
Cultuurkrant Abcoude/Baambrugge
uitgebracht. Daarin staat een overzicht van het aanbod op het gebied
van beeldende kunst, muziek, dans en
theater voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Het culturele seizoen
is dit jaar geopend met een culturele
uitmarkt in het oude gemeentehuis
van Abcoude. En alle dertien kleine
podia in het gebied van de Kromme
Rijn en Vechtstreek en Gooi en
Eemland hebben dit jaar een gezamenlijke brochure uitgebracht waarin
het complete concertaanbod is
opgesomd. Evenals onze Dorpskerk in
Abcoude bevinden de meeste van die
podia zich weliswaar aan de oostzijde
van de A2. Maar we hopen dat in de
nabije toekomst onze plaatsgenoten
rondom en achter de Vinkeveense
Plassen de weg naar dit deel van De
Ronde Venen weten te vinden om
samen met ons te genieten van ‘de
mooiste muziek, dicht bij huis’.”
Op www.abcoudeconcerten.nl is meer
informatie te vinden over de concerten in Abcoude, het bestellen van
kaarten en het aanmelden als donateur van de Kulturele Stichting.

Anouk Hoogendijk per direct terug
bij FC Utrecht
De vrouwen van FC Utrecht hebben
zich per direct versterkt met Anouk
Hoogendijk. Dat meldt het AD. De
international verruilde een jaar
geleden de club van trainer Mark
Verkuyl voor het Engelse Bristol
Academy WFC. “Het was geen makkelijke beslissing. Bij Bristol lieten ze
meerdere malen weten dat ze graag
wilden dat ik bleef. Ik heb in eerste

instantie voetballend gezien deze
keuze gemaakt, want ik wil graag
op het EK in 2013 spelen. Ik woon
in Utrecht, de KNVB is dichtbij en
ik kan hier sociaal-maatschappelijk
meer.”
Anouk Hoogendijk maakt naar verwachting haar rentree op 3 februari
in de thuiswedstrijd van FC Utrecht
tegen Zwolle.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Honda CB1000R bij Motor Service Uithoorn

Een 1000cc pretpakket in een agressieve styling
Frans Diepgrond van Motor Service Uithoorn heeft net een vette Honda CB1000R ingeruild. Die moet nog gepoetst worden, maar ik mag
er eerst een straatje mee om. Ik gooi mijn wintermotorjack en mijn
integraal achter in de auto en begeef me naar de Amsterdamseweg in
Uithoorn.
Daar staat hij, met bijna buitenaardse vormen, allemaal strakke
hoeken tot in de details doorgevoerd. Wàt een ranke beauty met
geen grammetje te veel. Ik begin
serieus zin te krijgen deze geweldenaar eens aan de tand te voelen.
Met een flauw zonnetje en een
graad of 8 is het prima rijdbaar,
hoewel voorzichtigheid geboden is.
Gelukkig is de fiets voorzien van
ABS en is de remkracht (zoals bij
veel moderne Honda’s) verdeeld,
dus als je de voorrem aangrijpt
remt hij 70% voor en 30%
achter voor een mooie gebalanceerde vertraging. Om het remmen
hoef ik me dus niet zo'n zorgen te
maken. Met accelereren moet ik
wél voorzichtig zijn. Dit is namelijk
een beest van een machine; een
uitgekleden Fireblade. Het blok is
speciaal getuned om de CB1000R
een krachtige acceleratie vanuit
lage toerentallen te geven. Een
recht stuur, maar met hetzelfde

vermogen als een echte zogeheten
streetfighter, of zoals Honda zelf
mooi definieerde: een 1000cc pretpakket in een agressieve styling.
Voorzichtigheid geboden dus.
Ik besluit de boel langzaam op
temperatuur te laten komen en een
toertje langs de Amstel te maken. Na
2 kilometer weet ik dat het besluit
om mijn isobroek en motorlaarzen
thuis te laten een verkeerde was.
Kouder dan ik dacht, maar ja, we zijn
geen watje. Door het natte wegdek is
de CB toch niet in zijn volledigheid te
proberen. Nou vraag ik me af waar in
Nederland dit op de weg überhaupt
nog mogelijk is, maar dat ter zijde.
Ik maak aan het water wat foto’s
en merk dan pas de super gave
voorpartij op. Ik moet meteen aan
Darth Vader denken van Star Wars.
Onbedoeld imiteer ik Darth Vader
hardop in mijn integraalhelm, wat
niet alleen bespottelijk klinkt, maar
ook een beslagen vizier tot gevolg

heeft. James Earl Jones (stem van
Darth Vader) regeert! De tellerpartij
vind ik ook geweldig gaaf gedaan,
zo'n digitaal dashboard met prominent de toerenteller in het midden
(zoals het hoort bij een sportfiets).
De Honda voelt ook megakort wat
het sportieve rijden ten goede komt,
samen met een schitterende lijn en
een schitterende einddemper met een
wonderschone eenarmige achterwielophanging is het voor mij een zeer
begeerlijke motorfiets. De 125 pk’s
kan ik met dit weer niet allemaal uit
de schuur halen, maar de fiets voelt

zo potent aan dat ik het niet kan laten met kleine toefjes tussengas mijn
weg terug rijden naar Motor Service
Uithoorn (sorry wandelaars). Met
goed afgekoelde tenen maar met
rode koontjes op mijn gezicht parkeer
ik de Honda weer bij Frans, waar
hij dezelfde middag spic-en-span
gepoetst wordt om de showroom in
te gaan. Nieuwsgierig? De CB1000R
uit 2009 heeft slechts 7.550 kilometer gereden en is in perfecte staat.
Voor het bedrag van
8.595 euro doet Frans hem graag
van de hand.

voorverkoop reeds gestart

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
www.motorserviceuithoorn.nl
Tel. 0297-268852
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 9 tot 18 uur
Vrijdag van 9 tot 21 uur.
Zaterdag van 9 tot 17 uur.
Mocht u niet binnen deze tijden kunnen bel ons voor een andere afspraak
bijvoorbeeld in de avond.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Renault Twingo

Twingo is er weer klaar voor
foto's patrick hesse

We kennen allemaal het drietal 107, C1 en Aygo. Kleine, betaalbare en
wendbare stadsauto’s die mateloos populair zijn door de voordelige
aanschaf- en leaseprijs dankzij de lage CO2 uitstoot. Auto’s met een
startprijs van ongeveer € 8.000,- euro. En waar het drietal constant
in de picture staat, draaien ook de Ford Ka, Kia Picanto en sinds kort
de Volkswagen Up! mee in dit segment. Een ander merk dat graag
een graantje meepikt is Renault. Zij lanceerden recent de vernieuwde
Twingo voor een prijs vanaf € 8.490,-.
De Twingo werd ontworpen onder
leiding van befaamde hoofdontwerper Patrick le Quément. Andere
ontwerpen waar hij in het verleden
verantwoordelijk is geweest zijn
onder meer de Ford Sierra, Renault
Espace, Renault Vel Satis, Renault
Avantime en Renault Scénic. Le
Quément beweerde dat Renault te
weinig risico durfde te nemen met
de vormgeving van de auto’s. Hij
verwees daarbij naar de Renault 9
en 11 die beiden geen verkooptoppers waren. Bij de lancering van de
eerste generatie Twingo in 1992 was
dan ook meteen duidelijk dat dit een
vrij bijzonder ontwerp was voor het
merk. Een centraal geplaatst instrumentarium, digitale snelheidsmeter,
waarschuwingslampjes achter het
stuur, een verschuifbare achterbank;
allemaal elementen die daarvoor
nooit vertoond zijn in deze klasse.
Bij de eerste consumententests
bleek dat 50% van de consumenten
het model niets vonden, 25% had
twijfels, de andere 25% wilde weten
waar ze de auto konden bestellen.
In tegenstelling tot ander eigenzinnig vormgegeven auto’s als de Vel
Satis en Avantime werd de Twingo
een groot succes. In 2007 waren er
van de eerste generatie bijna 2,5
miljoen exemplaren verkocht. In
dat jaar werd de nieuwe generatie
Twingo geïntroduceerd, nadat deze
vlak voor productie nog op een
aantal punten was veranderd om
de concurrentie met de 107, C1 en
Aygo aan te gaan.

Nu, 2012 staat er een facelift klaar
van het model uit 2007. De looks
zijn weer extravaganter gemaakt,
aangezien het vorige model een
beetje te braaf was. De dubbele koplampen maken al een groot verschil
en geven de auto een verfrissende
look, hoewel deze niet iedereen zal
aanspreken. Maar denk nog even
terug aan het verhaal over de 50 en
tweemaal 25 procent. Je merkt hier
en daar dat de Twingo inmiddels al
weer wat jaren meedraait, maar
toch kan het model nog meedoen
in deze tijd. Het interieur is speels
vormgegeven. De snelheidsmeter
vinden we terug in het midden. In
duurderde versies wordt er ook een
toerenteller geleverd. Alle materialen voelen fijn en Europees aan.
Aan de draaiknoppen is door de
ontwerpers extra aandacht besteed.
Renault probeert met customizing
een niche te creëren. Zo kun je de
ringen rond de ventilatieroosters en
draaiknoppen een kleur geven, kun
je kiezen uit de meest gave en sexy
kleuren voor de Twingo, maar kun
je ook kiezen voor dakstripings. En
dat zijn natuurlijk designs met hippe
namen als Striping Mosaic, Striping
Noir Nacre, Striping Stip Blanc
Glacier en Striping Bayadere en met
iets minder spannende namen als
Striping Sterren. De gereden versie
was voorzien van Striping Modern
Patchwork en daarnaast 14 inch
antracietgrijze wieldoppen. De bekleding van het testmodel was voor-

Auto nieuws
Van Kouwen nu ook Fiat
dealer voor Amsterdam en
Amstelveen
Per 1 februari neemt Van Kouwen het Fiat dealerschap over van Falco Amsterdam, en opent
een gloednieuwe showroom aan de Kuiperbergweg 17 te Amsterdam Zuidoost. Daarmee is
Van Kouwen Fiat dealer voor De Ronde Venen,
Uithoorn, Amstelveen een heel Amsterdam. De
groei toont dat Van Kouwen toekomst ziet in
het merk Fiat, met zijn vooruitstrevende schone
technologieën en het unieke design.
Inmiddels twee jaar geleden nam Van Kouwen
het familiebedrijf Fiat Vermeij in Uithoorn
over; een prachtig bedrijf met meer dan 40
jaar Fiat ervaring en een trouwe klantenkring.
Onder de vlag van Van Kouwen heeft het

zien van Paul Smith-achtige striping
die het interieur flair meegeven.
Uiteraard is het model voorzien van
een goede stereo, inclusief USB- en
AUX-aansluiting.
Instappen gaat makkelijk omdat
de stoelen iets vlakker zijn dan zijn
concurrenten, maar daardoor bieden
zie iets minder grip bij bochtenwerk.
Dat is jammer, want de Twingo is
een fijn autootje waarmee je snel en
wendbaar door stadscentra kunt rijden. Daarbij word je niet gehinderd
door grote dode hoeken, want die
zijn er bijna niet bij deze stadsauto.
Het zicht rondom is tip top. Lange
mensen moeten even wennen aan de
stoel die niet heel ver naar achteren
gaat. Daardoor zit je iets rechtop
achter het stuur. De achterbank is
verschuifbaar, waardoor je kunt
kiezen voor veel beenruimte of een
hele grote bagageruimte. Met de bagageruimte is het
goed voor elkaar.
De achterklep is
vrij groot en biedt
een lage drembedrijf deze periode ook vele nieuwe klanten
pel om spullen
mogen verwelkomen en werd men Alfa Romeo
naar binnen te
servicedealer voor de regio. Bij de opening van
schuiven. Je kunt
de nieuwe vestiging in Amsterdam Zuidoost zal
Fiat Vermeij voortaan ook Van Kouwen gaan
heten. Dit voorkomt onduidelijkheid voor de
klant, want alle 9 filialen hebben dan dezelfde
naam.
In de gloednieuwe vestiging gaan aan de Kuiperbergweg in Amsterdam Zuid Oost gaat Van
Kouwen, naast Fiat, ook de prachtige Italiaanse
merken Alfa Romeo en Abarth vertegenwoordigen. Het wordt een “Italiaanse winkel”, die
de klant een optimale merkbeleving biedt.
Ondanks dat de verbouwing nog niet helemaal
is afgerond, is men al van harte welkom in
de nieuwe vestiging voor verkoop en service
werkzaamheden. En uiteraard voert Van
Kouwen direct actie in al haar Fiat vestigingen:
profiteer direct van de Verbouwingsuitverkoop
met flink voordeel van donderdag 26 t/m
zondag 29 januari.
Kijk voor meer informatie op
www.vankouwen.nl.

optioneel kiezen voor zaken als een
elektrisch bedienbaar glazen panoramadak of stoffen vouwdak.
We reden met de 75 pk sterke 1.2
viercilinder benzinemotor. Een
prima motortje voor het formaat
Twingo. Mede dankzij het comfortabele onderstel kun je comfortabel in
het verkeer meekomen. Uiteraard
neigen de rij-eigenschappen iets
meer naar de Franse stijl, niet naar
de Franse slag. Maar de Fransen
hebben het nou eenmaal meer op
comfort dan op strak door een bocht,
en dat merk je lichtelijk als je deze
Fransoos naast andere concurrenten
zou zetten. Daarentegen valt voor
deze afstelling ook wat te zeggen. Je
hoeft je in ieder geval geen zorgen
te maken dat er iets fout gaat, want
met het stuur in de handen voel je
precies wat de auto doet.
Voor zijn prijs biedt de Twingo veel
waar voor zijn geld. De concurrentie wordt steeds zwaarder, waarbij
onder meer de Koreanen een stevige
positie innemen. Met deze facelift
biedt de Twingo weerstand die
veel personen zullen aanspreken.

Niet voor niets was de Twingo in
Nederland afgelopen november de
best verkochte auto. De Twingo is te
leasen met 14% bijtelling en is ook
leverbaar met een 1.5 diesel (ook
14% bijtelling) en een 1.6 RS-uitvoering, zonder gunstige bijtelling.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Renault Twingo
Gereden versie: Renault Twingo
1.2 16V Authentique
Vermogen: 75 pk
0-100: 12,3 s
Top: 170 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 22,2 / 4,5 km/100 km
Vanaf prijs: € 8.490,Alternatieven: Alternatieven:
Citroën C1, Ford Ka, Kia Picanto,
Peugeot 107, Toyota Aygo, Volkswagen Up!
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Night Fever bij Karwei
Woensdagavond 1 februari belooft
een leuke avond te worden bij
Karwei in Mijdrecht! Deze avond
staat Karwei in het teken van ‘Night
Fever’. DJ Bart verzorgt de muziek,
er wordt gezorgd voor een hapje en
drankje, De Loods is aanwezig met
een kraam met feestelijke kleding, en
bij de kraam van Sanalijn krijgt men
informatie over afvallen met eiwitten.
Bovendien kan men deelnemen aan
een gratis workshop schilderen met
sjablonen. In deze workshop leert
men sjablonen maken en worden er
verschillende technieken uitgelegd
van het schilderen met sjablonen en
metallic verf. Inschrijven voor deze
workshop kan bij de informatiebalie
van Karwei Mijdrecht.

Vinkeveen

Berkelaar en
Kooyman naar finale
zesballen

In het zesballentoernooi van
biljartclub De Merel hebben in het
afgelopen weekend Jeroen Berkelaar en Kees Kooyman zich bij de
finalisten gevoegd in de C-poule. In
deze poule plaatsten zich eerder al
Gijs van der Neut, Teus Dam, Dave
van Rijn, Hans Levy, Bart Hoffmans
en Jeroen van Rijn. In de B-poule
plaatsten zich Hans van Rijn, Gerrit
Schuurman en Martien Heijman. Er
kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spelen
op de volgende dagen: vrijdag 27
januari (20-23 uur) en zaterdag 28
januari (14-18 uur), waarna om ca.
19.30 uur de finales zullen starten.
Aansluitend is de prijs-uitreiking.
Zondag 29 januari strat het driebandentoernooi van Dio/Café De
Merdel. Aanvang 14 uur. Dit alles in
Café de Merel. Arkenpark Mur 43,
Vinkeveen tel. 0297-263562.

Mijdrecht

Bingo bij Argon
Op vrijdag 10 februari is er weer
bingo met originele prijzen bij Argon.
Naast de bekende rondes met vele
prijzen zijn er dit keer ook verrassende elementen waarbij iedereen
kans maakt op een leuke prijs. Het
thema in de maand februari is natuurlijk Valentijn. De hoofdprijs is een
dinerbon twv 150 euro te besteden
bij restaurant Le Virage. Aanvang 20
uur; zaal open 19.15 uur.

Baambrugge

Dansen in
De Vijf Bogen
Er is weer gelegenheid om gezellig te komen dansen in dorpshuis
De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat
10, Baambrugge op zaterdag 4
februari. De Engelse wals, foxtrot
en tango zullen aan bod komen,
evenals Zuid-Amerikaanse dansen,
zoals de cha cha cha, rumba, enz.
en country. Aanvang 21 uur; zaal
open vanaf 20.30 uur. Entree en
parkeren gratis. Inlichtingen: Annelies Bakker, tel.: 0297-264105
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Frans Claessens van De Hypotheekshop te Mijdrecht:

“Consument niet gebaat bij provisiestelsel”
De meeste mensen staan er nooit bij stil, maar wie betaalt nu die hypotheekadviseur? Vrijwel elke huizenkoper wordt door een adviseur door
de ingewikkelde aanvraag en afhandeling van een hypotheek geloodst.
Nooit volgt er een rekening. Toch betaalt de huizenkoper, zonder het
zelf te weten. De hypotheekadviseur wordt betaald door de bank of
verzekeraar die de hypotheek verstrekt, via een provisie. Als hij een bepaalde hypotheek verkoopt, dan krijgt hij hiervoor een percentage van
de hoofdsom van de hypotheekverstrekker. Per hypotheekvorm en aanbieder wisselt de hoogte van het percentage. Hierdoor kan de adviseur
in de verleiding komen om de hypotheek te ‘adviseren’ waarop hij het
meeste verdient, maar die uiteindelijk niet het beste is voor de klant.
Provisie is dus eigenlijk niet in het
belang van de consument. Om de
consument meer inzicht te geven
in de betaalwijze van de adviseur
heeft de overheid maatregelen
getroffen. Sinds 1 januari 2009 zijn
hypotheekadviseurs onder andere
verplicht om, voordat een offerte
wordt getekend, volledig inzicht te
geven in de hoogte van de provisie.
En sinds 1 juli 2009 moet een adviseur in een zogenaamd dienstverleningsdocument vooraf richting consument aangeven hoe hij beloond
wordt en een indicatie geven van de
hoogte van de beloning.
“Dit zijn kleine stappen in de goede
richting. Ze gaan alleen nog niet
ver genoeg. De maatregelen lossen
het grootste probleem niet op. Provisie staat namelijk onafhankelijk
advies in de weg. Als de adviseur
wordt betaald door de leverancier
en niet door de klant zelf, is de kans
aanwezig dat de consument niet

de best passende hypotheek krijgt.
Het wordt daarom hoog tijd dat de
provisie wordt afgeschaft!,” stelt
Frans Claessens van De Hypotheekshop te Mijdrecht. Daarom pleit
hij voor een andere beloningsvorm
voor hypotheekadviseurs: betalen
op basis van uurtarief. “Klanten
betalen dan rechtstreeks voor een
advies in plaats van indirect via een
ondoorzichtige provisie. Alleen dan
pas kun je er van op aan dat je echt
een onafhankelijk advies krijgt.
Hypotheekadviseurs zijn niet meer
afhankelijk van de provisie, maar
adviseren de hypotheek die het
beste bij de klant past.”
Bij De Hypotheekshop betalen klanten daarom al sinds enige tijd per
uur. Frans: “Daarmee garanderen
we onafhankelijk advies. Maar, nog
niet alle geldverstrekkers bieden al
zogenaamde provisieloze producten. Daarom kan het voorkomen

Frans Claessens van De Hypotheekshop

dat juist een hypotheek waarin de
provisie nog steeds versleuteld is de
beste oplossing is voor een bepaalde klant. In die gevallen verrekent
De Hypotheekshop de provisie met
de klant.”
Provisiecalculator
Juist voor de hypotheken en aanvullende verzekeringen waarin de
provisie nog in het product versleuteld zit heeft De Hypotheekshop
de provisiecalculator ontwikkeld.
“Daarmee krijgen klanten inzicht
in de provisiebedragen die hypotheekverstrekkers betalen aan
adviseurs. De calculator geeft een
bandbreedte van de provisie die

adviseurs ontvangen. Overigens
is deze calculator voor iedereen
toegankelijk, niet alleen voor onze
klanten van De Hypotheekshop,”
aldus Frans Claessens.
Het eerlijk voorlichten van consumenten is een verantwoordelijkheid
van zowel de overheid als van de
marktpartijen. De Hypotheekshop roept de overheid op om het
provisiestelsel te verbieden; een
provisieloos systeem is een verademing voor iedereen, zo stelt de
organisatie.
De provisiecalculator is te vinden op

hypotheekshop.nl/provisiecalculator.

Deaf Sport Awards 2011

Een avond vol prijzen, dankwoorden en blijdschap
Afgelopen zaterdag zijn in De Meijert in Mijdrecht de Deaf Sport
Awards uitgereikt aan de beste dove en slechthorende sporters 2011.
Jaarlijks organiseert de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
(KNDSB) dit gala om de beste Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en
opkomend Jeugdtalent in het zonnetje te zetten.
Danseressen van Dansschool Nicole
openden de avond met een spetterend optreden. De aftrap van
de sportprijzen gebeurde met de
bekendmaking van de Sportvereniging van 2011: volleybalvereniging
DSV Kennemerkland. Zij ontving de
prijs voor haar activiteiten binnen
en buiten de dovensport en voor
hun betrokkenheid bij de KNDSB.
Lily Gomers (zwemmen), Mariska
Nieuwborg (volleybal) en Robyn
Groenwegen (volleybal) waren
allen genomineerd voor de prijs
van opkomend Jeugdtalent, die
uiteindelijk werd gewonnen door

Robyn Groenwegen. De veertienjarige volleybalster is een van de
motoren van het nationale dames
volleybalteam. Daarnaast heeft ze
van het NOC/NSF de status talent
gekregen om haar te stimuleren als
toekomstig topsporter.
Het Nederlandse Dames Zaalvoetbalteam mocht de prijs mee voor
Sportploeg 2011 mee naar huis nemen. Afgelopen jaar deed dit zaalvoetbalteam voor het eerst mee aan
een WK en ze schopten het tot de
vijfde plek van de wereld. Volgens
de jury een geweldige prestatie en
goed voor een award.

Openingsweek bij Lutz:

Met Huiskok David Hague en Branco’s Hairstyling
Elk nieuw seizoen staan ze bij Lutz
Fashion te trappelen om te openen
met een
nieuwe
collectie
waar men
trots op
is. Vol
overtuiging willen
ze ook dit
seizoen de
klant weer
verrassen

met uitmuntende service, klantvriendelijkheid en creativiteit.
Een openingsweek is altijd speciaal.
De winkel ziet er weer spik en span
uit. Zonnig en vol inspiratie gaan
ze bij Lutz Fashion aan de slag. De
medewerkers zijn door de inkoopafdeling volledig bijgepraat over de
ins en outs van de nieuwe trends, de
basics en de thema’s die dit seizoen
herkenbaar zijn. Al jaren doen ze dit
met een aftrap van huiskok David
Hague, die ook afgestemd op het
nieuwe modeseizoen zijn catering in

Alle prijswinnaars op het podium.
Zaalvoetbalster Elisa Hartog won
evenals vorig jaar de award voor
Sportvrouw 2011. Hartog keept
voor Fortuna Wormerveer in de
hoogste damesklasse van het amateurveldvoetbal. Daarnaast werd ze
op het EK zaalvoetbal uitgeroepen
tot beste keepster van de wereld.
Reden genoeg voor de jury om haar
dit jaar wederom uit te roepen als
Sportvrouw van het Jaar.
Tot besluit van de avond werd de
prijs voor Sportman 2011 uitge-

reikt. Dat gebeurde door Avital
Selinger, voormalig bondscoach van
het nationale damesvolleybalteam.
Volleyballer Joël van der Schans
was de gelukkige. Volgens de jury is
hij een alleskunner in het veld.
“Dit jaar willen we de dovensport
meer zichtbaar maken. De maatschappij moet weten dat er ook
dove en slechthorende topsporters
bestaan,” aldus presentator Henk
van Hardeveld.

de winkel aanprijst. U kent hem vast
van zijn rubriek ‘met je neus in de boter’ in De Groene Venen, waarin hij
schrijft over zijn passie voor organische producten.
Dit seizoen start Lutz Fashion op
vrijdag 3 en zaterdag 4 februari
spectaculair met een uniek optreden
van hairstylist Branco’s, gevestigd in
Vinkeveen. De filosofie van de salon
is duidelijk, pure verwennerij en vakmanschap. Dit in combinatie met de
verzorgingsproducten van Davines.
Branco legt u de laatste twee dagen
van de openingsweek compleet in de
watten!
Winkelen tijdens de openingsweek

van Lutz Fashion biedt u niet alleen
een kijk op de prachtige voorjaarscollectie, maar maakt ook dat u
iets lekkers kunt proeven en u in de
watten kunt laten leggen. Pure verwennerij!
Graag tot
ziens in de
week van
31 januari.
Voor meer
informatie
over de
openingsweek,

www.lutz.nl.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Vrijwilligers Stichting Haarwensen
Organisatie: Stichting Haarwensen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior haarstylisten
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wasstraat medewerker voor in het weekend
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker secretariaat (m/v)
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Administratiekantoor Verhoef
Plaats: Baambrugge

Functie: Systeem- / netwerkbeheerder NL (M/V)
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Haarstylist Fulltime/Parttime
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Maarssen

Functie: Betontimmerman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Marketing Communications
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Promotiemedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (Evenementen)Beveiliger (M/V)
Organisatie: Paraat B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Brandwacht (M/V)
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker (m/v), minimaal 32
uur/week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zaterdaghulp/vakantiemedewerker Lunchroom
ToF
Organisatie: Lunchroom TOF
Plaats: Mijdrecht

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

Woordzoeker week 4

Sudoku week 4
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Arrestant
Barbecue
Boekentas
Boot
Copernicus
Diender
Edammer
Hecht
Malariamug
Mengen
Migraine
Poppenkast
Prima
Pijlgifkikkers
Seiner
Tobogan
Toneelkijker
Trip
Ukkel

Verbijsterd
Vogel
Voorbijgaand
Voorzichtig
Vrijgeleide
Vulling
Zeis
Zuur

9

8 3

1 5
1 2
9

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

6
5
2
3
8 5

3
1

8 7

Oplossing puzzels week 3
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OPEN HUIS DAGEN
ALLEEN
VAN KOUWEN
ZONDAG OPEN

EXTRA VOORDEEL TOT ¢ 2.000,
2.000,-

begin het jaar met een schone start tijdens de open huis dagen.
FIAT PANDA 1.2 69 ACTIVE

FIAT 500C 1.2 69 LOUNGE

• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling

bijtelling
• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtellin

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

VVanaf
O
Open
Huis Dagen Bonus
T
Tijdelijk

€
€
€

8.195,1.205,6.990,-

€ 17.295,€
750,€ 16.545,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.205,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

FIAT 500 1.2 69 LOUNGE

FFIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 16V 85 MYLIFE
• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling
• IInclusief Gratis TomTom Live

elling
• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling

VVanaf
Open Huis Dagen Bonus
T
Tijdelijk

€ 14.495,95,€
750,50,€ 13.745,45,-

Vanaf
Va
Op Huis Dagen Bonus
Open
In Bonus
Inruil
Tij
Tijdelijk

€ 14.795,€ 1.500,€
300,€ 12.995,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.800,-

FIAT BRAVO 1.4 MULTIAIR 140 16V MYLIFE

FIAT QUBO 1.4. ACTUAL

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Inruil Bonus
Tijdelijk

€ 20.950,€ 1.000,€ 1.000,€ 18.950,-

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

€ 15.450,€
750,€ 14.700,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 2.000,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

FIAT DOBLO 1.4. 16V ACTIVE

FIAT SEDICI 1.6 16V 120 ACTIVE

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Tijdelijk

Vanaf
Open Huis Dagen Bonus
Inruil Bonus
Tijdelijk

€ 19.790,€
750,€ 19.040,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.500,-

profiteer van tot wel 3 2.00
2.000,- voordeel!
Fiat houdt belastingvrij rijden leuk voor iedereen. Helemaal voor wie het jaar met een schone start wil beginnen. Kom dus op 26,
27, 28 of 29 januari naar onze showroom en profiteer van voordeel tot wel v 2.000,- op onze belastingvrije modellen. Dus graag tot
ziens tijdens onze Open Huis Dagen.
Gem. brandstofverbruik: 3,5 - 4,8 l/100 km (1 op 20,8 - 28,6). CO2: 90 - 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Prijzen incl. BTW, excl. afl everingskosten en verwijderingsbijdrage. Prijs van de Fiat Panda is incl. € 1.205,- Tax Free Bonus. De prijs van de Punto is na aftrek van € 1.500,- voordeel en € 300,- Tax Free Bonus op de MyLife.
De € 2.000,- voordeel in januari is gebaseerd op de inruilbonus en open huis dagen bonus op de Fiat Bravo. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2012. Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de voorgestelde wetgeving zoals bekend op
20 september 2011. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 - 567 20 30
ZONDAG 29 JANUARI OPEN VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

ZONDAG GESLOTEN!

€ 16.795,€ 1.000,€
500,€ 15.295,-

ZONDAG GESLOTEN!

