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bestaat 25 jaar
en gaat daarom
op de versiertoer...

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3
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Landelijke weidevogelkijkweek van 16 t/m 24 april
Het is weer lente. Bomen en struiken worden weer groen en de krokussen en narcissen geven weer kleur aan het landschap. Ook de
vogels zijn volop actief. Ze hebben hun nesten gebouwd en broeden hun eieren uit. Dat moeten ze ongestoord kunnen doen. Extra
aandacht verdienen de Weidevogels, maar hun nestjes zijn moeilijk te vinden. In Utrecht zijn ca. 18 weidevogelgroepen van de IVN
actief, die zich bezig houden met de bescherming van de weidevogels. De IVN afdeling De Ronde Venen en Uithoorn nodigt vogelliefhebbers uit om tijdens de landelijke weidevogelkijkweek van 16 t/m 24 april te komen genieten van de vele weidevogels in het
veenweidegebied. Lees verder op pagina 18.

Meer rijplezier
met een goede

motorverzekering

gastvrij en gezellig

ascol.nl

Koopzondag 17 april 13.00-17.00 uur

Erik van der Heijden vindt eerste AJOC Festivaldier
Vorige week is het eerste AJOC
Festivaldier, de kip, verstopt! Hij
heeft zich niet lang verstopt kunnen houden, want hij werd vrijdag
al gelijk gevonden!

kijk op onze
nieuwe website
www.tweed.nl
of scan deze
QR-code met
uw smartphone

De gelukkige winnaar is Erik van der
Heijden uit Mijdrecht. Hij vond de kip
bij het festivalterrein waar de tent
over twee maanden komt te staan.
Erik heeft 2 kaarten gewonnen voor
het AJOC Festival op vrijdag 10
juni met optredens van 90’s NOW!,
Twenty 4 Seven, Party Animals en
Ben Liebrand.

ontwerp | drukwerk | websites

Volgende week wordt het volgende
AJOC Festivaldier verstopt. Dus wil
jij kans maken op 2 kaarten voor een
avond van het AJOC Festival?
Let dan goed op de aanwijzing op

www.ajoc.nl.
uitverkoop2011.pdf
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Morgen, zaterdag 16 april, start de
17:18:16
voorverkoop voor het AJOC Festival

‘Kip ik heb je’, dacht Erik van der Heijden, die er als de
kippen bij was om zijn kaartjes voor vrijdagavond 10 juni
zeker te stellen.
2011. Wil jij net als Erik ook op vrijdag 10 juni naar het AJOC Festival?
Kom dan op 16 april naar Immitsj
(Windmolen 75 in Mijdrecht) van
11.00 uur tot 16.00 uur. Je kunt ook
vanaf 16 april kaarten kopen via

www.ajoc.nl. Hier komen echter wel
servicekosten bij. De kaarten zijn ook
te koop bij verschillende verkoopadressen. Bij deze verkooppunten
worden ook servicekosten berekend.
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Achterbos 24, Vinkeveen
Deze zonnige maandagmorgen ga ik een woning aan de Achterbos in
Vinkeveen bezoeken. De straat Achterbos ligt wat buiten het centrum van
Vinkeveen en er staan hier veel verschillende woningen. Zo kom je hier
schattige kleine huisjes tegen, maar ook mooie twee-onder-een-kapwoningen
en bijzonder grote vrijstaande villa’s. Ik heb het geluk vandaag een bijzonder
grote, vrijstaande villa te mogen bezoeken, die op nummer 24 staat.
We gaan de woning binnen en de
entree is meteen al indrukwekkend.
Wat een ruimte!
Aan de voorzijde van de woning is
een kantoorruimte gecreëerd, een
perfecte ruimte voor een praktijk of
kantoor aan huis. Bezoekers hoeven niet door je hele woning, want
beneden heb je alles wat je nodig
hebt. De slaapkamer, die zich naast
de kantoorruimte bevindt, kun je er
ook makkelijk bij betrekken om meer
kantoor/praktijkruimte te creëren.
In de hal zijn verder een ruim toilet,
een extra slaapkamer en zelfs een
badkamer met ligbad, douche en een
wastafel gesitueerd. Aan de achterkant van de woning is een ruime
pantry geplaatst met veel kastruimte
en een toegangsdeur naar de tuin.
Naast de pantry is een café gemaakt,
net alsof je zo de kroeg in loopt.
Ideaal om na het werk gezellig een
drankje te drinken. Ook vanuit deze
ruimte kun je de tuin in, waar een
prachtig ruim terras is aangelegd.
De tuin is zó ruim, dat je altijd wel
een plekje kunt vinden in de zon, of in
de schaduw wanneer het erg warm is.
Het terras grenst aan het water, en er
is voldoende ruimte om een boot aan
te leggen. Je kunt vanuit je eigen tuin
dan zo de Vinkeveense Plassen opvaren. Dat is toch helemaal fantastisch!
Achter in de tuin staat een houten
berging, waar je tuingereedschap of
fietsen in kwijt kunt.

We gaan weer naar binnen om de
bovenverdieping te bekijken. Boven
de trap is een lichtkoepel in het dak
geplaatst, wat enorm veel licht geeft.
Erg mooi gedaan.
Ook de overloop is lekker ruim,
net als de master bedroom. Deze
slaapkamer heeft een open badkamer
met een heerlijk groot ligbad, een
aparte douche en een eigen toilet.
Naast deze slaapkamer is een aparte
ruimte voor de kledingkast gemaakt.
Daar kun je behoorlijk wat kleding
in kwijt, als ik het zo zie. Ook is hier
op de overloop nog een apart toilet
geplaatst, zodat je niet altijd het toilet
in de slaapkamer hoeft te gebruiken.
We gaan naar de open woonkeuken
en woonkamer, die zich ook op de
eerste verdieping bevinden.
De keuken zit aan de voorzijde van
de woning, waar je ook nog een ruim
balkon vindt.
De keuken is ruim opgezet en van
alle gemakken voorzien. In het
aanrechtblad zijn zelfs een grillplaat
en een frituur aangebracht. Super
handig. Naast de keuken is ruimte
genoeg om een grote eettafel te
plaatsen, waar je gezellig met een
grote groep aan kunt eten.
De aangrenzende woonkamer is echt
enorm groot en heeft een geweldig
uitzicht over de tuin en de Vinkeveense plassen.
De woning is onlangs van binnen en
buiten helemaal geschilderd. Alles
is goed onderhouden, zelfs de tuin
is onder handen genomen en ziet er
weer spik en span uit. De ligging aan
de Vinkeveense Plassen is natuurlijk
ideaal, en met de fiets ben je ook zo
in het gezellige dorpscentrum van
Vinkeveen. Een bijzonder ruime

Facts & Figures

Casa di Carin

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

Achterbos 24, Vinkeveen
Vraagprijs € 985.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 1422 m2
Inhoud 800 m3
7 kamers (4 slaapkamers)
Bergh Real Estate
Herenweg 173
3645 DK Vinkeveen
Tel: 0297-263263
info@berghrealestate.nl

woning met een bijzondere indeling,
waar je vele kanten mee op kunt.
Het is echt de moeite waard om deze
woning eens te komen bezichtigen.
Afstand tot:
Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

Aantal km:
1,3
4,5
1
1,6
3,3

DE GROENE VENEN 		

Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Opnieuw een aardig
weekend...
Ook al is het nog vroeg in april, het
lijkt er aardig op dat we net zo’n
droge maand gaan krijgen als dat in
maart het geval was.
Dat wordt mede veroorzaakt doordat de hogedrukgebieden steeds op
een gunstige plaats gaan liggen voor
ons en depressies bij ons weg houden. Dit weekend is het op zaterdag
en zondag goed zonnig, alleen de
temperatuur blijft wat achter, maar
als je uit de wind gaat zitten in de
zon dan is het zomers!
Zaterdag gaat het vrij zonnig worden en komen er wel wat wolkjes
voorbij, de temperatuur zal overdag
zo rond de 15 worden en in de
nacht ligt de temperatuur rond de 4
graden. De wind gaat draaien naar
oostelijke richting en zal zwak tot
matig zijn.
Zondag ook weer een mooie
zonnige dag, de temperatuur zal
overdag zo rond de 16 graden zijn
en in de nacht ligt de temperatuur
zo rond de 3 graden. Er staat een
matige tot krachtige wind uit het
noordoosten.
Maandag is opnieuw een vrij zonnige dag, de temperatuur zal overdag
zo rond de 16 graden zijn en in de
nacht ligt het rond de 4 graden.
Aankomende week komt er een
hogedrukgebied boven West-Europa
te hangen en dat gaat bij ons een
verhoging geven van de temperatuur en meer zon, de temperatuur
kan op dinsdag al richting de 20
graden gaan en het paasweekend
richting de 25 graden!

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 16 april 2011
•
•
•
•
•

Open dag Golfpark Wilnis
Vogelkijken met IVN, vanuit Waverhoek
Plantenmarkt, winkelcentrum, Vinkeveen
Verzamelaarsmarkt, De Meijert, Mijdrecht
Passie en Pasen Concert,
Hervormde Kerk, Wilnis
• Orion Ensemble, Dorpskerk, Abcoude

Zondag 17 april 2011
• Zangdienst, Dorpskerk, Abcoude
• Palmpasenoptocht, RK Kerk, Mijdrecht/
Wilnis
• Koopzondag, Koopcentrum Mijdrecht
• Argon-De Treffers, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Kinderkerkfeest, Janskerk, Mijdrecht
• Welkomstdienst, Dorpskerk, Baambrugge

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Doe mee met het feest op Fort Abcoude Luistervink
Op maandag 18 april a.s. wordt een speciale informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen met de voorbereidingen van een bijzonder feest dat op zaterdag 24 september in Fort Abcoude wordt
gevierd. Dat feest is één van de activiteiten tijdens het fortenevenement Stelling nemen, dat Stichting Cultura DRV in samenwerking met Stichting Ab-Art organiseert in de maand september.
Stelling nemen speelt zich af
rond de zes forten binnen de
grenzen van De Ronde Venen, die deel uitmaken van
de Stelling van Amsterdam.
Fort Abcoude is op 24
september het decor van een
hilarische voorstelling voor
jong en oud door amateurspelers onder leiding van
Troupe A’dour uit Wilnis.
De toeschouwers worden
meegenomen in de sfeer van
bijna honderd jaar geleden, als koningin Wilhelmina een werkbezoek
aan het fort brengt.
Voor dit spektakel zijn de organisatoren op zoek naar een groot aantal
muzikanten, toneelspelers, dansers,

beeldend kunstenaars, kinderen
voor diverse rollen, roeiers met
eigen kano’s en roeiboten, allerlei
figuranten en straatartiesten. Ook
kan men de hulp goed gebruiken
van regieassistenten, licht- en

PCOB De Ronde Venen bestaat 20 jaar
Afdeling de Ronde Venen van de Protestants Christelijke Ouderen
Bond (PCOB) bestaat op 2 mei a.s. precies 20 jaar!
Dat wordt die dag gevierd met een feestelijk uitje naar Het Wapen van
Ameide, met een leuk middagprogramma en als afsluiting een feestelijk diner. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een klein jubileumboekje uitgegeven, waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen 20 jaar.
Tijdens de oprichting waren er
73 leden, waarvan er momenteel
nog 22 aanwezig en actief zijn.
Inmiddels is de afdeling gegroeid
naar het indrukwekkende ledental
van bijna 370, maar nieuwe leden
zijn nog steeds van harte welkom.
De PCOB staat voor belangenbehartiging voor ouderen, maar ook
voor gezelligheid met een eigen
identiteit. Veel aandacht wordt

geschonken aan de zieken en alleenstaanden, die we regelmatig
proberen te bezoeken. We organiseren een zestal keren per jaar
ledenbijeenkomsten waar diverse
en vaak interessante onderwerpen
aan de orde worden gesteld. In de
maand december wordt een advent/
kerstbijeenkomst gehouden. Dit is
één van de hoogtepunten van het
jaar.

Informatieavond ‘een andere manier van besturen’

De informatieavond bij De Boerinn in
Kamerik had een afwisselend karakter. Geen ellenlange betogen maar
een afwisseling van presentaties, een

Meer informatie is te vinden op
www.stellingnemen.nl. Heb je zelf vragen, dan kun je die stellen via de optie
‘mail’ op www.cultura-drv.nl.
De jarige PCOB De Ronde Venen
roept mensen uit de gemeente op
om zich aan te sluiten. U bent hard
nodig om de activiteiten te kunnen
blijven uitvoeren. De jaarcontributie voor alleenstaanden bedraagt
33 euo en voor echtparen 51 euro.
Hiervoor krijgt men tien keer per
jaar het blad “Perspectief” en de
plaatselijke Nieuwsbrief. Ook wordt
vanuit de ouderenbond een aantal
collectieve ziektekostenverzekeringen aangeboden, waarbij met name
voorwaarden voor de ouderen worden onderhandeld en vastgesteld.

Meer informatie en/of aanmeldingen
bij de secretaris: J.M. Steenbergen,
Postulaat 4, 3641 NE Mijdrecht,
tel. 0297-250282. E-mail:
derondevenen@pcob50plus.nl.

film en een vragenronde. De 260
aanwezige leden van de Rabobank
wilden weten hoe het voorgestelde
bestuursmodel eruit ziet.

ring en de klankbordrol van de klankbordgroepen over. Door hun beperkte
omvang kan de ledenraad de dialoog
met de bank intensiever voeren.
Leden bepalen tijdens de algemene
vergadering op 28 september 2011
of de bank overgaat naar het nieuwe
bestuursmodel.

Bestuursvoorzitter Peter Bol was
duidelijk: Het besturen van een bank
wordt steeds complexer; banken worden groter en de wet- en regelgeving
neemt toe. Daarom wil de bank een
dagelijks professioneel bestuur en de
ledeninvloed versterken door deze
stevig en structureel te verankeren in
een ledenraad. De ledenraad neemt
de taken van de algemene vergade-

Gastspreker Hans Ludo van Mierlo
–oud-bankier, bestuurdersadviseur en
schrijver– gaf op een luchtige wijze
zijn visie op de financiële crisis en de
rol van bankiers daarin. Hij benadrukte dat de coöperatieve structuur
van de Rabobank die gebaseerd is op
samenwerking tussen leden, klanten
en medewerkers, de beste garantie is
voor een integer bancair systeem.

Rabobank wil ledeninvloed versterken
Vergroten van de ledeninvloed en een
slagvaardig bestuur. Daarvoor pleitte
Peter Bol, voorzitter van het bestuur
van Rabobank Rijn en Veenstromen
tijdens de informatieavond ‘een andere manier van besturen’ op 4 april
jl. De bank wil voor 1 januari 2012
overstappen naar een ander bestuursmodel met een professioneel bestuur
en een gekozen ledenraad.

geluidstechnici, decorbouwers
en -inrichters, kostuummakers,
grimeurs en medewerkers voor,
achter en naast de schermen.
Iedereen die het leuk vindt
om een helpende hand toe te
steken, is maandag 18 april om
19.30 uur van harte welkom in
het gemeentehuis te Mijdrecht
op een speciale informatieavond over dit spektakel op
Fort Abcoude. Je kunt je die
avond ook opgeven als deelnemer.
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Papier hier...
Zes kilometer voor het beloofde
land ging het mis. Massa’s auto’s,
middelvingeropstekende medeweggebruikers, maar uiteindelijk
bereikten we toch het oord
waar ik als kind zulke goede
herinneringen aan koesterde.
Bij de hoofdingang kochten we
een kaartje, ruim twee honderd
euro pinde ik voor z’n zessen.
Ik dacht niet al te ver door over
de extra kosten van de parkeerkaart, maar toog opgewekt naar
de vele attracties die het park
ons zou gaan bieden. Een reuze
achtbaan lonkte vanaf afstand.
Niet dat er ook maar ergens een
grijze cel in mijn hoofd aanspoorde daar in te gaan, maar de
jongeren in ons gezelschap dachten daar anders over en schoven
verlangend in de rij. Wachttijd
voor drie minuutjes kotsplezier:
ruim anderhalf uur. Met kleinzoon begaf ik mij naar de attractie die ons in slechts enkele
minuten langs sprookjesachtige
taferelen zou voeren. Meer dan
een uur heb ik het ventje moeten
uitleggen dat de hedendaagse
maatschappij, mits je wil deelnemen aan leuke dingen, wachten
inhoudt. Toen we, geholpen door
klantvriendelijk personeel, plaats
konden nemen in de gondels was
de betovering snel voorbij. Maar
het was wel leuk. Het versterken
van de inwendige mens was een
waar feest. Frietjes, een kroket
van ondefinieerbare afkomst, een
blaadje sla en een gepeperde
rekening. Het sprookjesbos deed
iets van weleer herleven. Ook de
carrousel waar kleinzoon niet
vanaf was te krijgen. De speciale filmzaal die beelden uit de
steeds meer afgebroken natuur
vertoont, leverde opnieuw een
flinke wachttijd op. Braaf wachten levert overigens niet altijd
een goede plek op. Met enige
oplettendheid moet je zorgen
dat wie het eerst komt het eerst
maalt in ere blijft verheven. Aan
het einde van een vermoeiende
dag wilden we toch nog even
iets eten voordat we de tocht
naar huis zouden aanvaarden.
Het Pannenkoekenhuis was vol,
dus werd het de pofferteskraam.
Aan tafel gezeten bestelden we
wat te drinken en vroegen om de
kaart. Groot was mijn verbazing
toen ik werd gevraagd eerst af
te rekenen alvorens de drankjes werden gehaald. Datzelfde
gold voor bestelling van de zes
meelballetjes op een bordje per
persoon. Ik denk overigens dat
je na het eten van deze porties
je nog wel eens flink bedenkt het
bedrag hiervoor te betalen wat
men zonder blikken of blozen
hiervoor vraagt. Huiswaarts
rijdende becijferde ik dat deze
dag vol wachtjolijt ons ruim vijf
honderd euro had gekost. Exclusief de reiskosten.... Stel dat ze
me in de toekomst uitnodigen
voor een gratis toegangskaart
plus 100 extra vrijkaarten, ik zou
er niet meer heen gaan. Ik zou
me gebruikt voelen.
		
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon brengt
De Kruisiging van
KnA
Zondag 17 april –palmzondagzendt het programma Horizon een
indringend muziekstuk uit over de
kruisiging van Jezus Christus. De
titel is: The Crucifixion. Componist: John Stainer. Het wordt
uitgevoerd door het koor “Kunst
na arbeid”. De uitvoering vond
plaats op 10 april.
Horizon wordt uitgezonden van
9.00 – 10.00 en van 17.00 –
18.00 uur via Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

4You haalt met 'appel en ei' 800 euro op
Tieners van 4You, de tienerclub van de Hervormde Kerk in Wilnis, gingen
op pad met een appel en een ei om deze om te ruilen voor waardevolle
spullen die vervolgens geveild konden worden voor het goede doel ‘UMOJA’, een project van de organisatie TEAR in de krottenwijken van Nairobi.
Met hun overredingskracht wisten de tieners de mensen te overtuigen,
zodat ze na een uurtje ruilen met tassenvol mooie spullen terugkwamen
naar de Roeping. Er waren zulke grote spullen ingezameld dat zelfs nog
aanhangers moesten worden ingeschakeld. Naast de gulle gevers lieten
ook de bezoekers van de veiling zich van hun vrijgevige kant zien, zodat de
veiling het mooie bedrag van 800 euro opbracht!
            foto bastiaan de haan

Afgelopen zaterdag 9 april jl. is het
Argon E5 voetbalteam kampioen geworden. Na 8 van de 10 wedstrijden
in de voorjaarscompetitie gespeeld te
hebben, is het voetbalteam niet meer
in te halen door de concurrerende
voetbalteams. Het kampioenschap
werd afgelopen zaterdag onder luid
gejuich van spelers, staf en supporters
gevierd. Dit ging gepaard met kampioensbekers, bloemen, kinderchampagne en de nodige versnaperingen .
Trainer Björn verraste de spelers nog

Mijdrecht

Kinderkerkfeest: Een
koning op een ezel!
Op zondag 17 april is er om 16.00
uur weer een kinderkerkfeest
in de Janskerk, Kerkstraat 11
in Mijdrecht. Het gaat over een
koning op een ezel. Toch raar,
eigenlijk, waarom zit een koning
niet op een prachtig paard of in
een koninklijke koets?
Het is het verhaal van Palmpasen,
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wat voor koning wil Jezus
eigenlijk zijn? Een met macht of
een met liefde?
Het kinderkoor onder leiding van
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van de protestantse gemeente van
Mijdrecht, heeft weer hard geoefend om er een bijzonder feest van
te maken. En een verhaal over een
intocht kan natuurlijk niet zonder
een ‘echte’ intocht! Ds. Laura
Nagelkerke en Dirk Jan zorgen
voor een verrassing. Natuurlijk
is het kinderkerkfeest vooral
bestemd voor kinderen, maar ook
voor hun ouders, opa’s en oma’s,
buren en vrienden is het leuk om
mee te maken. Er is oppas voor de
allerkleinsten.

Bloemboulen in Abcoude
De lente wordt bij de Jeu de
Boulesclub Abcoude per traditie
gevierd met een bijzonder evenement: het jaarlijkse Narcissentoernooi. Zondag jongstleden vond
dit wederom plaats. Het was een
prachtige, zonnige dag en enkele
tientallen boulers namen deel. Na
drie ronden maakte wedstrijdleider
Wout Wessel de winnaars bekend –
die passende Paasprijzen ontvingen... De eerste prijs ging naar het
team van Truus Meijer en Ben de
Graaff (links in beeld), terwijl de
tweede prijs werd uitgereikt aan
Trees en Wim Versteeg uit Vinkeveen. Net buiten de hoofdprijzen
viel het team van Lidy Bieshaar en
Annie Verhaar; zij werden derde.
Na afloop van de wedstrijd genoten
alle aanwezigen van een rijke buffetmaaltijd, geheel verzorgd door
enkele leden van de club.

De Jeu de Boulesclub Abcoude
bestaat al dertig jaar en heeft
recentelijk het clublokaal, dat ook
binnenbanen heeft, grotendeels
gerenoveerd. De club, die ook een
aantal leden uit De Ronde Venen
heeft, verwelkomt momenteel
nieuwe leden. Wie eens enkele
keren vrijblijvend en zonder kosten
een balletje wil komen gooien, is
daarom van harte uitgenodigd.
De regels van deze ontspannende
Franse sport zijn binnen enkele
minuten geleerd, dus meespelen
kan meteen al.
De Jeu de Boulesclub Abcoude is
gevestigd langs de Molenweg, even
voorbij het fort, richting Baambrugge, en heeft als reguliere speeltijden o.a. zondagmiddag (14 uur)
en dinsdag- plus donderdagavond
(20 uur). Het contactadres is info@
hubrechtduijker.com.

Baambrugge

Kruis en koralen in de
Dorpskerk
Aan het begin van de Goede week
is er zondagavond 17 april een
bijzondere welkomstdienst in de
Dorpskerk van Baambrugge. Ds.
Hans Schaap uit Nigtevecht wil
die avond graag iets zeggen over
de betekenis en noodzaak van Jezus kruis. Daarom het thema: Van
kribbe naar kruis. Het Christelijk
Gemengd Streekkoor Sursum
Corda uit Vreeland verzorgt de
zang. Passend in het thema en de
week zullen er o.a. 3 koralen gezongen worden uit de Crucifixion.
De dienst begint om 19.00 uur;
de deuren van de Baambrugse
Dorpskerk zijn vanaf 18.30 uur
geopend. Deze welkomstdienst
wordt georganiseerd door de
Evangelisatiecommissie van de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Baambrugge.

Argon E5 kampioen
met een ingelijste teamfoto. Kortom
aandenkens aan een super leuk
voetbaljaar waren ruim aanwezig.
Boys van Argon E5: gefeliciteerd
met jullie kampioensschap!‘ Het E5
team bestaat uit: Niek v.d.Horst, A.
Enes Varol, Tobi Duikersloot, Martijn
de Graaff en Jesse van Hardeveld,
Henk Gortenmulder, Mitchell van
Kooten, Casper van Wijngaarden en
Donny Stam. Leider/trainer Patrick
Duikersloot, leider Vincent van der
Horst, trainers Ton en Björn.

De Amstel huldigt jubilaris
en voorzitter Paul Lamers

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in clubhuis “Bubbels” in het
Veenweidebad is voorzitter Paul
Lamers in het zonnetje gezet. Paul
is dit jaar 40 jaar lid van Zwem- en
polovereniging De Amstel, 25 jaar
bestuurslid en 20 jaar voorzitter. In
die lange carrière heeft hij inmiddels
wel alle vrijwilligersfuncties binnen de Amstel bekleed. Bovendien
is hij ook voorzitter van de Kring
Amsterdam-’t Gooi van de KNZB en
bondsscheidsrechter van de KNZB
en fluit dus het hele jaar door in heel
Nederland waterpolowedstrijden. Als
hij tijd heeft probeert hij ook nog zijn
rol als keeper te vervullen in het Heren-2 waterpoloteam van de Amstel.
In januari van dit jaar werd hij tijdens
het Sportgala van de gemeente
gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
Als je het zo leest, is het eigenlijk een
raadsel dat hij afgelopen zaterdag
tijd kon vinden om aanwezig te zijn
op de vrijwilligersavond.

G-schaatsers sluiten seizoen af met bowling
Dit jaar stond IJsclub Nooitgedacht voor het eerst het gehele seizoen met g-schaatsers
op het ijs in Amsterdam. Elke zaterdagochtend stonden 11 schaatsers met een beperking op het ijs, waarbij gezelligheid en plezier altijd voorop stonden. De schaatsers
hebben veel vooruitgang geboekt, ieder op zijn of haar eigen manier. Om het seizoen
goed af te sluiten hebben alle deelnemers en begeleiders gebowld in Mijdrecht. Aan het
einde van de avond ontving iedereen het welverdiende diploma en een medaille.
IJsclub Nooitgedacht wil alle vrijwilligers en de sponsors Dukdalf en Bocxe bedanken
dat ze het g-schaatsen mede mogelijk hebben gemaakt.
In oktober start een nieuw seizoen. Heb je interesse om te komen schaatsen of heb je
vragen over g-schaatsen, neem dan contact op met: Annike van Kouwen via g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl

Toch had het bestuur er voor gezorgd
dat oude bekenden, oud-leden, zijn
familie en zijn waterpoloteamleden
aanwezig waren.
De huldiging werd ingeleid door de
penningmeester, die met een fotopresentatie een deel van Paul’s loopbaan
op een luchtige wijze de revue liet
passeren. Vervolgens werd de bar van
het clubhuis (zijn lievelingsstekkie)
naar hem vernoemd; “Paul’s bar”. Tot
slot ontving hij nog een bon voor een
avondje eten in een gerenommeerd
plaatselijk restaurant.
In zijn dankwoord bedankte Paul zijn
echtgenote voor haar geduld en begrip en de andere bestuursleden voor
de ondersteuning en fijne manier van
samenwerken.
Wij wensen Paul nog vele jaren alle
plezier binnen de Amstel!
Ook benieuwd wat de Amstel jou te
bieden heeft? Kijk ‘ns op

www.zpv-de-amstel.nl
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De Zonnebloem op de Keukenhof
De Zonnebloem afdeling Mijdrecht heeft een bezoek gebracht aan de
Keukenhof met ongeveer 50 deelnemers. Op een prachtige dag met veel
zon genoten zij volop van de bloemenpracht. Alles was door de organisatie
van de Keukenhof perfect georganiseerd; zo stonden er speciaal voor De
Zonnebloem veel rolstoelen klaar. Het zag er allemaal gelikt uit. Alles was
keurig aangeharkt. Geen rommel op de paden, het gras keurig gemaaid.
Honderdduizenden bolbloemen stonden daar keurig in het gelid in allerlei
kleuren te pronken. Ook natuurlijk heel veel toeristen die dit moois ook wel
eens van nabij wilden zien. Tijdens de lunch werden onze gasten
bediend door de vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Lisse. Iedereen vond het een geslaagde dag. Nu
maar weer een jaar wachten want
volgend jaar gaan we weer naar de
Keukenhof.

Kort Nieuws
Amstelhoek

Klaverjassen

Lions zetten bloemetjes buiten
Wegens het enorme succes van
voorgaande jaren, organiseert de
Lionsclub Vinkeveen en Waverveen
weer haar jaarlijkse Plantenmarkt
op vrijdag 15 april (12.00 uur tot
18.00 uur) en zaterdag 16 april
(9.00 uur tot 18.00 uur). Dit jaar
zal de verkoop plaatsvinden bij het
winkelcentrum in Vinkeveen op het
pleintje bij de postbussen. Er wordt
weer een grote verscheidenheid aan
planten aangeboden, zowel eenjarige als vaste planten. Van begonia’s
en geraniums tot lavendel, hanging
baskets en perkgoed, voor ieder wat
wils om uw tuin of balkon mee op
te fleuren.

Risage en Slimness voor Kika
Op de Braderie in Mijdrecht stonden Petra en Claudia van Risage en
Slimness om geld op te halen voor KIKA.
Voor 7,50 euro kon je bij Risage een héérlijke stoelmassage krijgen en
voor 5 euro kon men zich door Slimness laten wegen en de BMI (Body
Mass Index) laten vaststellen. Het was een mooie zonnige dag, waardoor er genoeg animo was. De dames hebben het fantastische bedrag
van 365,45 euro opgehaald.

Eerste outdoorwedstrijd bij LR&PC Willis
Bij LR&PC Willis is het buitenseizoen begonnen met een dressuurwedstrijd op de altijd gezellige
clublocatie aan de Bovendijk in Wilnis. Het was een schitterende dag,
waarop veel nieuwe combinaties
in de ring verschenen. De eerste
drie plaatsen werden door deze
nieuwe en veelbelovende combinaties ingenomen. Op de derde plaats
eindigde Helma van den Heuvel
met haar nieuwe paard Clovis. Zij
reden, ondanks een nare val tijdens
het losrijden, een keurige proef
die werd beloond met 194 punten.
Pauline Dolman reed met haar
mooie Friese merrie Vamke voor
het eerst mee en behaalde direct
een keurige tweede plaats met
195 punten. De eerste plaats werd
deze keer overtuigend behaald door
Pauline Oudijk. Met haar springgefokte merrie Beijing Nu Lan liet
ze zien ook in de dressuurring geen
gek figuur te slaan. Ze behaalde
voor haar proef maar liefst 200

punten en mocht dus het oranje lint
in ontvangst nemen.
Ook bij de ponyruiters werd keurig
gereden. Valerie van der Werff
vormt nog niet zo heel lang een
combinatie met haar pony Stracciatella, maar verdiende direct al 194
punten; goed voor de derde plaats.
Lynn Corts legde met haar mooie
en soms wat eigenwijze pony Jolly
Jumper een nette Bixieproef af,
wat hen de tweede plaats opleverde. De overwinning ging naar
Sam van de Beitel. Zij stuurde haar
Scooby keurig in de rondte. De jury
kon hoge punten aan haar kwijt wat
haar dan ook verdiend de 1e prijs
opleverde.
De volgende wedstrijd die bij
LR&PC Willis wordt gehouden is de
jaarlijkse springwedstrijd en vindt
plaats op 13 en 14 mei. Voor meer
informatie kun je terecht op

www.lrpcwillis.nl.

Wat zijn de ingrediënten? Dankzij
de samenwerking met tuincentrum
Rijdes in Vinkeveen kunnen de kwaliteitsplanten tegen vergelijkbare

prijzen als in de tuincentra worden
aangeboden. Maar nu steunt u met
uw aankoop een goed doel! De
winst gaat namelijk voor 100%
naar de goede doelen van de Lions,
waaronder de kerstpakketten voor
mensen uit De Ronde Venen, “Leefstijl”- programma voor scholen en
de Red Crosser (de Lions bieden
mensen uit Maria Oord en Zuiderhof een rondrit in Amsterdam aan
met de Rode Kruis tram).
Begin het voorjaar dus goed, fleur
uw tuin op met het goede gevoel
dat u tevens deze Lionsactiviteiten
ondersteunt! De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen ziet u dus graag
op de plantenmarkt en wil tuincentrum Rijdes nogmaals hartelijk
danken voor hun medewerking!

www.lionsvinkeveen.nl.

Unieke 200 meter skeelerbaan
in Baambrugge
Op de 200 meter lange skeelerbaan
in Baambrugge kan door iedereen
naar hartenlust geskeelerd of
geskate worden. Natuurlijk zorg
je voor eigen veiligheid door het
dragen van helm, knie- en polsbeschermers.
Het is ook mogelijk dat de skeelerbaan in gebruik is voor een training
of evenementen, vrij skeeleren kan
dan niet. De trainingsuren (blokuren) en de evenementen staan op
het gebruiksschema dat opgehangen aan het clubgebouw van IJsclub
Baambrugge bij de skeelerbaan.
In de maand april zijn er overigens
nog geen trainingen en evenementen gepland.
De trainingen starten vanaf 1 mei.
Dan beginnen ook de evenementen.
Zo komt 2 mei de jeugd van IJs- en
Skeelerclub Radboud uit Medemblik naar Baambrugge. Op 11 mei
is er een skeeler clinic voor de
jeugd en zijn er de jeugd skeeler-

kampioenschappen van Baambrugge. Opgave voor dit evenement kan
tot 2 mei via www.viksparket.nl
Tot slot wordt er 11 mei in Baambrugge een baancompetitie verreden. Zowel de landelijke skeeler
toppers bij de heren als bij de
dames komen naar Baambrugge om
wedstrijden over 100 en 500 meter
plus een puntenkoers te rijden. Een
uniek gebeuren. Wil je de baan voor
een training of evenement reserveren contact dan: Coen de Pijper via
tel. 06-52689075, of e-mail: coendepijper@hotmail.com. Kortom, het
is de moeite waard om gebruik te
maken van deze unieke baan in de
regio, waar je vrij van het verkeer
de skeelersport kun beoefenen.
Meer info kijk op

www.ijsclubbaambrugge.nl.
Foto: Wedstrijden en clinic voor de
regio jeugd op 11 mei.

Morgenavond, zaterdag 16 april,
is er weer klaverjassen in de Amstelhoek. Deze prijsklaverjasavond
wordt georganiseerd door de
Buurt Vereniging Amstelhoek en is
alweer de laatste keer dit seizoen.
Er wordt gekaart om leuke prijzen
en er bestaat de mogelijkheid om
lootjes te kopen. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur (Engellaan 3a).

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt
A.s. zaterdag 16 april is van 09.30
tot 13.00 uur in Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen.
U kunt er terecht voor postzegels,
munten, ansichtkaarten en telefoonkaarten. Duur hoeft u het niet te
maken, want er zijn ook ruiltafels
met "stuiverboeken", waaruit u postzegels kunt kopen van 5 cent per
stuk. Ook is er de mogelijkheid om
winkelwagenmuntjes en markclips
te ruilen. Voor inlichtingen kunt u
terecht op onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl of u kunt bellen
naar telefoonummer 0297-289322.

Abcoude

Zangdienst in
Dorpskerk
Zondag 17 april wordt om 10.00
uur in de Dorpskerk aan het Kerkplein te Abcoude een zangdienst
gehouden. Medewerking aan deze
dienst wordt verleend door het
Chr. gemengd koor Nil Volentibus
Arduum uit Swifterband o.l.v.
dhr. Jaco Mulder. Dit koor heeft
al eens eerder opgetreden in de
Dorpskerk en het is een feest om
al deze mensen in ons midden
te hebben. Voorganger in deze
dienst is ds. Gerard van Es en op
het orgel en de vleugel zal Anne
Kroeze het koor en de gemeente
begeleiden. Ook voor de kinderen is het een feestelijke dienst,
want 17 april is Palmzondag en
dan worden er palmpaasstokken
gemaakt die in de dienst getoond
zullen worden.

Wilnis

Hartstichting
bedankt collectanten
en donateurs
De jaarlijkse collecte tijdens de
Hartweek van 3 tot en met 9 april
in Wilnis heeft dit jaar 3.570.21
euro opgebracht. De Hartstichting
bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun
steun aan de Hartstichting. Heeft u
de collectant gemist? Dan kunt u uw
gift storten op rekening 300. Wilt
u ons volgend jaar helpen met de
collecte? Meld u aan op

www.hartstichting.nl
of bel met 070 - 315 56 83.
De Hartstichting strijdt tegen harten vaatziekten. Dat kan alleen
dankzij uw steun. Want de Hartstichting is volledig afhankelijk van
giften uit de samenleving.
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DE TWINGO & CLIO SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
SPANNENDER DAN OOIT TEVOREN

NÚ BIJ AUTO BERNAULT

ALLÉÉN VAN 11 T/M 25 APRIL

PROFITEER NU VAN ONS ABC
ABC-VOORDEEL:
VOORDE

TWINGO
TW

A
B
C

SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
SÉ
VANAF

€ 9.990,-

ER IS AL EEN TWINGO VANAF €

7.990,-

€ 1.235,€ 764,€ 600,-

MAX. VOORDEEL
TWINGO SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
MAX. VOORDEEL 0% FINANCIERING

EXTRA INRUILPREMIE

€2.599,-

UW TOTALE
VOORDEEL, NÚ

GÉÉN
WEGEN
BELASTING

BPM
VRIJ

PROFITEER NU VAN ONS ABC-VOORDEEL:

CLIO
C

SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
SÉ
VANAF

€ 16.190,-

ER IS AL EEN CLIO VANAF €

12.690,-

A
B
C

MAX. VOORDEEL
CLIO SÉRIE LIMITÉE NIGHT & DAY
MAX. VOORDEEL 0% FINANCIERING

EXTRA INRUILPREMIE

€ 1.275,€ 1.528,€ 1.750,-

14%

BIJTELLING

€4.553,-

UW TOTALE
VOORDEEL, NÚ

WWW.BERNAULT.NL

ALLÉÉN VAN
11 T/M 25 APRILTUUR

AUTO BERNAULT B.V.

OP=OP

GENIEWEG 50, MIJDRECHT, TEL. (0297) 28 16 34
Kredietsom Looptijd in maanden Effectieve rente op jaarbasis Totale prijs krediet
€ 5.000,36
0,0%
€ 5.000,actietarief
€ 10.000,36
0,0%
€ 10.000,€
5.000,
36
9,9%
€
5.764,standaard
tarief € 10.000,36
9,9%
€ 11.528,-

Maandlast
€ 139,€ 278,€ 160,€ 320,-

MET GRATIS ZOE MINIA
VOOR IEDERE BEZOEKER

GRATIS
EXCLUSIEF
TW STEEL

LOTUS RENAULT
GP HORLOGE

Het totale voordeel bestaat uit een bedrag tot € 1.750,- extra inruil, voordeel op de modelversie en het maximale voordeel op de ﬁnanciering. Van 11 april 2011 tot en met 26 april 2011 (datum koopovereenkomst) is de enige periode waarin aanspraak kan worden gemaakt op een TW Steel Lotus Renault GP horloge t.w.v. € 259,waarvoor geldt: op=op. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs-, druk- en speciﬁcatiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief btw en bpm, exclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Voor meer informatie, de exacte actievoorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt, bel
gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Aﬂopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen
11 april 2011 en 26 april 2011. Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te ﬁ nancieren bedrag: € 10.000 m.u.v. Twingo € 5.000,- en (Grand) Scénic € 15.000. Looptijd min. 12 en max 36 maanden m.u.v. (Grand) Scénic max. 48 maanden. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder
opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Effectieve rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Uw
leaseprijs o.b.v. full operational lease bij Renault Business Finance. Looptijd 48 mnd / 80.000 km totaal incl. verzekering, excl. brandstof, vervangend vervoer en btw. Prijzen per 1 februari 2011.

Min./max. verbruik: 3,6 - 8,2 l/100 km. Resp. 27,8 - 12,2 km /l. CO2: 94 - 190 g/km.

FC

Top kwaliteit voor een

zeer scherpe prijs!

KOOPZONDAG
17 APRIL GEOPEND!
2e PAASDAG GEOPEND!

&

������������

VOORJAARS VOORDEEL OP TUINMEUBELEN!!
Teakhouten banken
Met FSC keurmerk.

Vanaf € 179,LOUNGESET PATERMO

LOUNGESET BARCELONA

LOUNGESET MILANO

LOUNGESET XXL

Set bestaat uit: 1 bank, 2 stoelen,
tafel en kussens.
Bank 200 cm, Stoel 80 cm.
Verkrijgbaar in zwart.

Hoekset 230 x 230 cm.
Verkrijgbaar in grijs en zwart.
Inclusief kussens !
Let op! Zonder stoel, inclusief tafel!

Set bestaat uit: 2 stoelen (90cm),
bank (190cm) en tafel.
Verkrijgbaar in grijs en zwart.
Inclusief kussens !

Set bestaat uit: 2 stoelen (120cm),
bank (260cm) en tafel.
Verkrijgbaar in grijs en zwart
Inclusief kussens !

Van € 1299,-

Van € 1599,-

Van € 1699,-

Van € 2399,-

NU € 899,-

NU € 999,-

NU € 1199,-

NU € 1799,-

Parkeren op eigen terrein!
Meubels worden GRATIS bezorgd!
Deskundig advies!

Teakhouten
tuinstoelen
Per stuk € 99,Bij afname
van 4 stuks:

€ 89,- p/st

NIJVERHEIDSWEG 2 - MIJDRECHT
(INDUSTRIETERREIN MIJDRECHT)
TELEFOON 0297-241917

WWW.FC-TUINMEUBELEN.NL
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DE WEEK IN BEELD
Afgelopen dinsdag werd het traditionele schoolvoetbaltoernooi gehouden. De jongens
Eendracht knokten hard en wonnen de finale. Ze mogen zich nu op districtsniveau
laten zien. Succes gewenst!				
foto monique smits

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 van de Beatrixschool
examen gedaan op het gebied van EHBO. Een flink aantal weken is er
les gegeven, voorgedaan, ingeoefend, stabiel zijgelegen, en wat dies
meer zij. Maar toch weer een spannend moment, zo’n examen. Gelukkig
hebben de leerlingen veel opgestoken, zodat ze niet al te zenuwachtig
hoefden te zijn. Dank aan de gastdocentes Van Drooge en Zuidervaart.
Je hoopt zo’n diploma nooit nodig te hebben, maar als de nood aan de
man/vrouw komt, is het handig er al veel van te weten.
De peuters van Dribbel beleefden deze week wel een heel bijzondere speelochtend.
Ze gingen naar de boerderij. Daar was van alles te zien: paarden, koeien, kalfjes, schapen,
lammetjes, kippen en konijnen. De peuters konden bijna niet kiezen wie ze het eerst wilden
aaien en brood wilden geven. Maar het hoogtepunt van het bezoek was toch wel een ritje op
een echt paard!

Zaterdag jl. liepen de jongens van F-jeugd van Hockey Vereniging Abcoude hun lustrum-sponsorloop. Ze liepen wel elf rondjes om een kwart
veld! In hun hand een formulier met stempels. De opbrengst is voor het
oefenveld. Er was muziek, ballonnen, een ijsje toe en een medaille!
Alle kinderen helpen bij de lustrumviering van de hockeyvereniging
Abcoude. Nog vele kinderen zullen langs de deuren gaan met cake, paasversiering en aandere ludieke acties. In Abcoude is er altijd een warm
welkom voor deze jeugd. Een mevrouw hockeyde zelf 60 jaar geleden, en
wilde Liza Cornet en Lisa van Dijk graag helpen! Ze gaf 5 euro voor het
veldje!
Komende zaterdag 16 april is de laatste sponsorloop voor alle
F- trainingsleden en F-teams, om 10 uur op de club: welkom!

Op zaterdag 9 april jl. vond voor de elfde keer het jaarlijkse volleybaltoernooi plaats
voor de ouders van wie de kinderen op de school De Fontein zitten. Het toernooi
werd ’s middags gehouden in De Phoenix. Terwijl de kinderen les kregen in volleybal
of zelf lekker een spel deden, waren er vier teams met ouders en één lerarenteam
die streden om de beker! Alle teams waren goed aan elkaar gewaagd en er zaten
hele spannende wedstrijden tussen. Het was wederom een gezellige middag voor
zowel de ouders als de kinderen. We kijken nu allemaal weer uit naar het toernooi
van volgend jaar.

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

DE GROENE VENEN

Bewegen goed voor geheugen
Dat bewegen goed is voor botten en spieren, is algemeen bekend, maar
bewegen heeft ook een positieve invloed op de hersenen. Er wordt een
hormoon aangemaakt waarvan je humeur opknapt en uit diverse onderzoeken op universiteiten is duidelijk een positief effect aangetoond
op de werking van het geheugen, stress, depressie en concentratie. Dat
is ook de reden dat Stichting de Baat in Mijdrecht een geheugengroep
opstart met als insteek bewegen. Er wordt een beweeggroep voor mensen met een beginnende vorm van dementie en een praatgroep voor
hun partners gevormd.

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

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

Informatiebijeenkomst vrijwillige Maatjes voor Twee
U overweegt om maatje te worden?
Kom dan donderdag 28 april langs
bij Stichting De Baat. In het leven
van kwetsbare mensen of mensen
met een beperking zijn vrijwilligers
onmisbaar. Diegene komt speciaal
langs voor een praatje, om even iets
over te nemen of om samen iets
leuks te doen. Te denken valt aan;
een spelletje, een wandeling of het
maken van een uitstapje. Daardoor
hebben de vaste verzorgers even
tijd voor wat anders.
Vrijwilligers van Maatje voor Twee,
zogenaamde ‘maatjes’, zetten zich
gemiddeld 2 à 3 uur per week of
twee weken in voor een kwetsbaar

persoon. Deze maatjes zijn hard
nodig en met een paar uurtjes
gezelschap kunt u iemand en zijn of
haar betrokkenen al erg blij maken!
Lijkt het u leuk om maatje worden?
Bijvoorbeeld voor iemand met een
psychisch pro-

bleem, iemand
(vanaf 55
jaar) met een chronische ziekte of
handicap. Of bijvoorbeeld een ouder
die een steuntje kan gebruiken bij

de opvoeding van zijn of haar kind?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 28 april
vanaf 14:00 uur op het kantoor
van Stichting De Baat in Mijdrecht.
Ook is er van 14:00 tot 15:00 uur
een maatjeskoppel (vrijwilliger en
hulpvrager) aanwezig die u meer
kan vertellen over hun ervaringen
bij Maatje voor Twee. U kunt die
middag gewoon tot 17:30 uur binnen komen lopen en van te voren
opgeven is niet nodig!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met coördinator
Carolien Harbers van Stichting De
Baat. Email: c.harbers@stichtingdebaat.nl of telefoonnummer:
0297-230280

Woensdagmiddag 20 april van 16.00-18.00 uur

IVN-Slootjesexcursie in het Wickelhofpark
Superleuk is het om rond een sloot bezig te zijn. Je staat versteld wat je allemaal tegenkomt als je gaat
scheppen met een net en het “gevangen spul” in bakken doet om het beter te kunnen bekijken. Vorig jaar
hebben we tijdens een dergelijke excursie in ditzelfde Wickelhofpark veel waterjufferlarven, haftenlarven,
een libellelarve, een staafwants, een geelgerande waterkever, kokerjuffers en een modderkruiper gevonden.
Daarnaast zijn we ook nog kikkers en padden tegengekomen, naast andere in-, op- en naast het water levende have.
De locatie het Wickelhofpark maakt
het behalve leuk ook nog extra
interessant. Het park als zodanig is
namelijk ‘een kunstwerk’, dat aan
diverse voorwaarden moet voldoen.
Zo moet je recreatief kunnen
‘spelen’ in dit gebied – en waterdiertjes vangen maakt het kind in
de volwassene wakker. Natuurlijk
is het leuk om deze excursie samen
met een (oppas-/klein)kind te doen,
maar ook als volwassene is het

genieten !
Bijzonder is, dat in dit park hoge
eisen gesteld worden aan de waterhuishouding; het park voorziet
namelijk in de waterberging van de
nieuwe wijk Wickelhof.
Als je bedenkt dat de hoeveelheid
en soort waterdiertjes die je tegenkomt in het slootwater een maat is
voor de vervuiling dan check je met
deze excursie of het ook werkelijk lukt dit slootwater schoon en

zuurstofrijk te laten zijn. Zo kunnen
we ook zien of er het een en ander
is veranderd ten opzichte van vorig
jaar. Kom ook zondag 5 juni a.s.,
dan is er weer een waterdiertjes
zoekexcursie in het Wickelhofpark.
Verzamelpunt voor deze excursie
is boven aan het Wickelhofpark
langs de Kerkvaart in Mijdrecht, bij
het bordje ‘fietspad’. Info: Patrick
Heijne; tel.: 0297-230890.

Stichting Spel en Sport 55 Plus
neemt het beweegonderdeel voor
haar rekening. Zij heeft de expertise
in huis met betrekking tot bewegen
met senioren. Er zullen verschillende
mogelijkheden aangeboden worden
in overleg met de deelnemers. Er kan
zowel in een gymzaal of als buiten
gesport worden. Bijvoorbeeld zou een
er wandeltraining, een spelletje jeu
de boules of gym gedaan worden,.
Het plezier van samen bewegen
staat voorop en natuurlijk worden er
gaande weg ook ervaringen uitgewisseld.
Bij de groep van de deelnemende
partners staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Deelnemers geven
elkaar tips en praten met elkaar over
de dingen waar ze in het dagelijks

leven tegenaan lopen. Iedere keer
wordt er een ander thema besproken.
Maandag 2 mei gaat de activiteit
‘Bewegen goed voor geheugen’ van
start. Vervolgens iedere eerste en
derde maandag van de maand.
Het sporten wordt gedaan in de
Sportzaal de Brug, van Wassenaerstraat 9, Mijdrecht. De praatgroep in de Buurtkamer naast de
sportzaal. Afsluitend kan er gezamenlijk koffie gedronken worden in de
Buurtkamer. Voor meer informatie
over de geheugengroep kunt u contact opnemen met Marianne White of
Esther Smit. 0297-230280. Kijk ook
eens op www.stichtingdebaat.nl en

www.spelensport55plus.nl.

Inschrijving Jumbo Avond4daagse Vinkeveen gestart
Van 24 tot en met 27 mei vindt de
Jumbo Avond4daagse Vinkeveen
plaats. Inschrijven is nu al mogelijk
op www.avond4daagsevinkeveen.nl
voor de 5 of 10 km. Inschrijven kost
vijf euro. Alle informatie is te vinden
op de website of op de flyer die op de
Vinkeveense scholen is uitgedeeld.
Ook dit jaar is er weer een sportiviteitprijs te winnen, voor de klas met
(procentueel) de meeste inschrijvingen. Het is natuurlijk je eer te
na deze prijs mis te lopen! Voor de
kinderen van 4 tot 12 jaar geldt de
volgende stelregel: zit je in groep 1 of
2 minimaal één avond, groep 3 minimaal twee avonden en vanaf groep 4
alle avonden meewandelen. Zit je in

groep 7/8, dan is het heel knap als je
de 10 km loopt.
Heb je niet via internet in kunnen
schrijven, dan kan dat ook nog op
dinsdag 24 mei vanaf 17.30 uur in de
Boei. De organisatie stelt inschrijven
via de website wel heel erg op prijs.
Met vereende krachten is het IJsclub
VIOS gelukt om de avondvierdaagse
weer plaats te laten vinden. De organisatie is daarbij meer dan normaal
dank verschuldigd aan vrijwilligers en
sponsors Tweed BNO, Rabobank en
Jumbo Supermarkten.
De vrijwilligers en de organisatie
hebben er zin in en zien je graag op
24 mei om er een groot wandelfeest
van te maken.

Michael Roads en Ustad
M.S. Kahn komen naar
Abcoude

Mohammad Sayeed Kahn deze ochtend zal omlijsten met traditionele
zang en muziek. Hij wordt begeleid
door Baghwan Beharie op tabla en
Salomea Franken op tampura. De
Noord-Indische klassieke muziek
heeft een eeuwenoude traditie die
van generatie op generatie in de
praktijk wordt overgeleverd. Iedere
familie heeft daardoor een eigen
stijl die zorgvuldig bewaard wordt.
Voor wie dat wil is er na afloop de
mogelijkheid om met Michael en
Ustad in contact te komen tijdens een
gezamenlijke lunch. Vraag de folder
aan voor verdere informatie via
michaelroadsabcoude@hotmail.com
of tel. 0294-281741.

Op Tweede Paasdag is Michael Roads
weer in Abcoude waar hij een lezing,
getiteld Loving all Life (voertaal
Engels), zal houden in het Viscentrum
Fort Abcoude om 10.30 uur. Michael
Roads is schrijver van vele boeken
zoals 'Gesprekken met de Natuur' en
'Een reis naar Eenheid'. Zijn nieuwste boek 'Door de ogen van Liefde' is
inmiddels in het Nederlands verkrijgbaar. Hij is een begaafde verteller die
van hart tot hart spreekt vanuit zijn
eigen ervaringen. Extra speciaal is
dat de bekende Indiase zanger, Ustad
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Vrijwilligers met vaarbewijs en goed humeur gezocht

Matrozen zoeken koersvaste kapitein
Langs de boorden van de Kromme Mijdrecht vind je een bijzonder bedrijf, waar men niet alleen winkeltje speelt, maar dat ook nog daadwerkelijk is. Vijfentwintig verstandelijk beperkte
werknemers vinden hier een zinvolle werkkring, waarin ze op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden aangesproken. Aangestuurd door tot aan hun tanden gemotiveerde
begeleiders maken ze het tal van mensen, maar ook dieren, naar het zin. Onderdeel van de
werkzaamheden is het Rabootje; een echte rondvaartboot die bezoekers ons mooie gebied
vanaf het water toont. De werknemers van de Amstelkade hebben vaardigheden aangeleerd,
zoals aanleggen en gasten bedienen op het water. Vanwege het succes is de Amstelkade nu op
zoek naar vrijwillige kapiteins met vaarbewijs, die de boot op koers gaan houden. Bertus en
Hanneke vertellen er graag over.
door paul bosman

Op een mooie zomerse dag is het een drukte
van belang. Het terras is dan vol, er wordt volop
genoten van een kopje koffie met een stukje
gebak, een drankje, of een broodje pikant. De
service wordt verleend door werknemers die
anders ogen dan zij die je meestal in horecaen campingbedrijven aantreft. Er wordt gras
gemaaid, onkruid gewied, er worden vragen
beantwoord, dieren worden verzorgd en de
gasten op het terras worden op een prettige
wijze bediend.
Op de achtergrond kijken Bertus en Hanneke toe hoe alles zoal reilt en zeilt. Hoe het
mogelijk is dat iedere werknemer, ondanks zijn
of haar beperking, toch weet hoe de vork in de
steel zit, komt door een goed uitgedacht systeem. De medewerkers worden hierin getraind
en verwerven op die manier de nodige vaardigheden. Het tuinwerk wordt geleerd door eerst
alle werktuigen zoals schoffel, hark en schep te
benoemen en hen daarna precies te leren hoe je
deze werktuigen kunt bedienen. Bijna iedereen
rijdt overigens moeiteloos op de tractor. Dat
wordt aangeleerd door eerst te leren wat een
contactslot inhoudt, hoe een rem functioneert
en hoe je het stuurwiel bedient. Per werknemer
wordt bijgehouden hoe de vorderingen er bij
staan. De minder drukke winterperiode wordt
benut om extra vaardigheden aan te leren,

zodat er in het voorjaar en zomerperiode weer
volop kan worden aangepakt. Er worden eisen
gesteld aan de werknemers. Er wordt eerlijk en
objectief gekeken naar wat iemand wel en niet
kan. Op basis van dit gegeven wordt er niet geaccepteerd dat men er zich met een jantje-vanleiden van af maakt. Voordat het gras wordt
gemaaid, wordt er eerst gekeken of er geen
stenen meer op het veld zijn achtergebleven. De
werknemers vinden het alleen maar leuk dat ze
verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en laten.
Het geeft ze duidelijk een goed gevoel.
Het Rabootje is inmiddels in volle vaart. Het is
weer een typisch Amstelkade-project geworden,
waar enerzijds commerciële gedachten een
rol spelen en anderzijds juist daardoor speciale
doelgroepen in staat worden gesteld betaalbaar een dagje te genieten. Wil er iemand een
vrijgezellenfeest op de boot organiseren, kan
dit voor een redelijke vergoeding. Een groep
bejaarden een onvergetelijk dagje bezorgen
kan ook. Dat gaat voor heel weinig. Amstelkade
wil tochten organiseren waar gasten iets over
onze mooie streek leren. Waarom ligt dit stuk
land hoger dan de rest, hoe is het landschap ontstaan en meer van dit soort zaken. Het mooie
van dit project is dat ook hier de werknemers
van de Amstelkade het leeuwenaandeel in de
rondvaart zullen leveren. Hulp bij afmeren,
even een stootwil buiten- of binnenboord halen,
behulpzaam zijn tijdens het in/ en uitstappen en
natuurlijk de catering verzorgen. De werknemers hebben hiervoor een matrozenopleiding
gevolgd en een heus matrozenpak uitgereikt
gekregen. Nu is men bij de Amstelkade nog op
zoek naar een aantal kapiteins, met vaarbewijs,
die in staat zijn de boot veilig te varen. Wat je
daar voor nodig hebt is een flinke dosis humor,
vaarmanschap en een klein beetje tijd. Wat je
daar voor terugkrijgt is een fantastisch gevoel
om deel uit te maken van een bijzonder Rondeveens project.

Begraven
of
cremeren?
Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Wilt u meer weten over de vrijwilligersfunctie
van kapitein, dat kan door te bellen met 0172408080. Vraag dan naar Bertus of Hanneke, zij
vertellen u graag meer.

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Matroos John (links) en zijn scheepsmaatjes zijn
op zoek naar een kapitein. Wie helpt?

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Voor elk wat wils op expositie in de Veenderij
Op een prachtige plek, met schitterend uitzicht over de plas, aan de Groenlandsekade vinden we De Veenderij
waarin door Kees Jan Stegerhoek een prachtige expositie is ingericht met werk van een twintigtal kunstenaars
uit de eigen collectie. De ruimte is stijlvol en overzichtelijk ingericht, waardoor elk kunstwerk zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

In de rubriek ERELOGE deze week een gesprek met Dominique
Deutz, directeur van Schouwburg Amstelveen, over de plannen van
het nieuwe seizoen dat op 30 september a.s. van start gaat met de
musical Daddy Cool, over de hits van Boney M.

Het nieuwe theaterseizoen Schouwburg Amstelveen

‘Alle voorstellingen hebben de
signatuur van Amstelveen’

De collectie is zeer divers samengesteld en omvat circa 60 werken
(o.a. tekeningen, pastels, aquarellen, en olieverfschilderijen) van
favoriete en bevriende schilders
die in de loop van ongeveer 30 jaar
zijn bijeengebracht. Onder deze
werken van binnen- en buitenlandse
vrienden bevinden zich o.a. enkele
tekeningen van Vinkeveen uit ca
1950/55 van de in 2000 overleden
Kortenhoefse schilder Barend van
Voorden, schilderijen en aquarel-

len van de Engelsen Tom Coates
en Paul Banning, enkele pastels
van Jack de Rijk, een ets van Joke
Struik, een schilderij van een clown
door acteur Bob Verstraete en
enkele aquarellen van (de in 2007
overleden) plaatselijke kunstenaar
Simon Sint.
De expositie is aangevuld met werken van Kees Jan Stegerhoek zelf,
buiten recreatieondernemer ook tekenaar en schilder. In zijn werk zien
we als rode draad zijn liefde voor

Uitverkocht donateursconcert Triviant
Op zaterdagavond jl. hield muzieken showkorps Triviant uit De Ronde
Venen het jaarlijks donateursconcert

in de uitverkochte Aula van het Veenlanden College te Vinkeveen, samen
met gastvereniging Arti et Religioni

Wat waren voor u enkele hoogtepunten van het afgelopen seizoen?
“Ik vond het ontzettend leuk dat we Faulty Towers en Conny Jansen Danst
geprogrammeerd hebben. Dat geldt ook voor De 101 Dalmatiërs.”
Hebben jullie last van de cultuurbezuinigingen?
“Ja, de gemeente Amstelveen heeft ons een bezuiniging opgelegd van
10% voor zowel de kleine als de grote zaal. Mensen gaan iets minder
naar het theater, ze kiezen ook iets minder voor het experiment. Voor het
nieuwe seizoen hebben we de keuze gemaakt om minder experimenteel
te boeken. Voor het publiek, de acteurs en ons als schouwburg is het niet
leuk wanneer er, bij twintig dergelijke voorstellingen, keer op keer een
hele lage bezetting is. Dat is ook niet verstandig. We boeken nu één zo’n
voorstelling, in plaats van drie. Dat is ook genoeg.”

Jullie komen ook met een speciaal jongerentarief.
“Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen bij ons, op naam, een smartcard aanvragen. Hiermee kun je op de avond van de voorstelling een
kaartje kopen voor tien euro, voor voorstellingen tot dertig euro. Voor
duurdere voorstellingen kost een kaartje vijftien euro.”
Wat zijn typische Schouwburg Amstelveen voorstellingen in het
nieuwe seizoen?
“Ik ben ontzettend gelukkig dat wij de toneelvoorstelling Augustus:
Oklahoma van de Utrechtse Spelen (19 november) hebben, dit geldt ook
voor de Gijsbrecht van Amstel van Het Toneel Speelt (24 januari). Deze
voorstellingen hebben onze signatuur. Wij zijn echt een toneeltheater. Een
andere voorstelling is De nieuwe wereld van Don Quichot van gitarist
Eric Vaarzon Morel (21 oktober). Komend seizoen brengen we dertig
kinder- en jeugdvoorstellingen, dat is een bewuste keuze. Voorbeelden zijn
de populaire voorstellingen Jip & Janneke (13 november) en Knofje waar
zit je? (17 september), maar ook Meneer Hummeling gaat op reis van
Toneelschap Beumer & Drost (11 december). Ik ben gestopt met grote
Van den Ende musicals, omdat DeLaMar in Amsterdam deze glitter &
glamour musicals al brengt. Wij brengen wel de muziektheatervoorstellingen Jeans 21 Grown Up (23 december) en Ramses (21 januari). Ik ben
ook blij dat Erik van Muiswinkel op 21 maart in de grote zaal staat, met
zijn programma 4-8-’61.”

De nieuwe seizoensbrochure 2011-2012 van Schouwburg Amstelveen verschijnt
op woensdag 20 april. Op donderdag 21 april om 12.00 uur wordt gestart met
de online abonnementenverkoop, die loopt t/m 17 mei. Daarna vindt een loting
plaats over alle binnengekomen bestellingen. www.schouwburgamstelveen.nl

uit Langeraar. Aangezien beide
verenigingen les krijgen van dezelfde
instructeur de heer Frans de Blieck
werden tijdens het concert diverse
gezamenlijke nummers ten gehore
gebracht. Daarnaast speelden beide
verenigingen ook een heel divers repertoire, waarbij de diverse onderdelen van de verenigingen goed tot hun
recht kwamen. Ook het aanwezige
publiek werd bij het door de fluitisten
van Triviant gespeelde nummer It’s
Raining Outside gevraagd kun medewerking te verlenen.

Chr. Mannenkoor Con Forza
en Jong Forza uit Woerden

Zangavond rond
Passie en Pasen

Per 1 juli wordt het btw-tarief op theaterkaartjes verhoogd. Hoe gaan
jullie hiermee om?
“Dat was een enorme worsteling. De afspraak was dat de 12,3% verhoging moest worden doorberekend aan de bezoekers. Voor de meeste
voorstellingen in het nieuwe seizoen heb ik dat niet gedaan, dat gaat
gewoon niet.”
Jullie geven 10% korting van 21 april t/m 17 mei. Waarom is dat?
“We merken de laatste twee seizoenen dat mensen steeds later boeken.
We willen mensen hiermee stimuleren om dat eerder te doen. We hebben
daarover een akkoord bereikt met bijna alle impresariaten.Voor maar
negen voorstelling geldt de korting niet. Dit zijn onder andere Hans Liberg
(20 december) en Calendar Girls (23 februari). Deze gaan vanaf 7 juni in
de verkoop. Voor een aantal populaire voorstellingen hebben we ook een
uitzondering gemaakt. Dit zijn Theo Maassen (19 december), Acda & de
Munnik (17 april) en De Ploeg danst op de vulkaan (24 en 25 april). Deze
voorstellingen zijn alleen op 4 juni aan de kassa te koop.”

het water, de omgeving, bootjes en
alles wat er zich omheen afspeelt
terug in tekeningen en voornamelijk
olieverfschilderijen. De formaten en
prijzen variëren zodat er voor “elk
wat wils” iets aan te schaffen is.
De expositie is nog geopend a.s.
zaterdag en zondag 16 en 17 april
en op zaterdag 23 april en Tweede
Paasdag 25 april van 13.00 –
18.00 uur. U bent van harte welkom
in de Veenderij aan de Groenlandsekade 59 in Vinkeveen.

Voorspeelavond dwarsfluit/piano
Vanavond, vrijdag 15 april, verzorgen
de fluit- en pianoleerlingen van Suzanne Arends en Irina Parfenova een
leerlingenavond in de Veenhartkerk.
De avond begint om 19.00 uur en er
is een kleine pauze waarin koffie en
thee geserveerd zal worden. Op het
programma staan werken van o.a.
Bach, Haydn, Tschaikovsky, Schumann, maar ook traditionele melo-

dieën en musical nummers komen
aan bod. Naast solowerken spelen de
leerlingen ook met elkaar in verschillende samenstellingen.
De Veenhartkerk vindt u aan de
Grutto 2A in Mijdrecht. De toegang
is op basis van vrijwillige bijdrage.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
   foto g. van dijk

Laatste voorstelling van seizoen in theater Piet
Mondriaan

‘De eenzaamheid van de priemgetallen’

Met een ragfijne en getrouwe bewerking van Paolo Giordano’s bestHet verhaal gaat over Alice en
seller ‘De eenzaamheid van de
Mattia, die elkaar op de middelpriemgetallen’ vindt op zaterdag
bare school ontmoeten. Er ont23 april a.s. de laatste voorstelling van dit theaterseizoen plaats staat een merkwaardige vriendschap. Beiden hebben in hun
in theater Piet Mondriaan.
jeugd een traumatische gebeurDe recensies in de pers en Twittenis meegemaakt, beiden zijn
terreacties van bezoekers over
buitenstaanders. Ze voelen zich
de bewerking van regisseuse
vanaf de dag van hun ontmoeting
Madeleine Matzer zijn lovend.

Volgende week donderdag 21 april
a.s. om 20.00 uur wordt rondom
het thema Passie en Pasen in de
kerk van de Hervormde Gemeente
Wilnis, Koningin Julianastraat 23
een zangavond gehouden. Deze
zangavond wordt georganiseerd door
het Chr. Mannenkoor “Con Forza”
uit Woerden. De toegang is vrij. Er
wordt wel een collecte gehouden.De
opbrengst hiervan is bestemd voor
hulp aan bewoners van de krottenwijken in Nairobi in Kenia, het gemeenteproject Umoja = Samen één van de
Hervormde Gemeente.

verbonden, maar merken al snel
hoe moeilijk het is om wezenlijk
contact met elkaar te krijgen.
Ze horen bij elkaar als tweelingpriemgetallen, maar slagen er niet
in om elkaar te bereiken. Laurence Roothooft speelt Alice en
Mattia wordt vertolkt door Marijn
Klaver. Alle overige personages
- en dat zijn er acht per persoon
- worden gespeeld door Lottie
Hellingman en Wolter Muller. Een
subtiele en ragfijne voorstelling,
met veel liefde gemaakt en trouw
aan het prachtige boek.
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 20,00 / CJP € 19,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.
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Dr. Beeker

Het nut van bloeddruk meten (1)
Één van de meest voorkomende redenen om de huisarts te bezoeken is de bloeddruk controle. Dagelijks meet ik grofweg zo’n 10 tot 15 keer de
bloeddruk. Maar waarom? Opmerkelijk is dat mijn patiënten toch maar even de bloeddruk laten meten zonder dat ze zich bewust zijn van wat er
nou eigenlijk gemeten wordt of welke consequenties er aan zo’n meting verbonden zijn. In de huidige maatschappij lijkt de bloeddruk wel een
parameter
voor persoonlijk welbevinden, de druk is hoog dus ik moet het rustiger aan doen, de druk is goed dus er kan wel een uurtje
overwerk bij…
niets zeggen als je de context niet
(dat mocht van de inspectie niet
onnodig te zeggen dat deze vorm
kent. De bloeddruk is gewoon een
meer,
want
kwik
is
nogal
giftig).
van
meting
bij
de
mens
nooit
erg
Over honderd
regelmechanisme van het lichaam,
Als
je
nu
de
band
langzaam
laat
populair
geworden
is.
jaar, als de
waar bloed nodig is wordt het naar
leeg lopen, komen de geluiden
geschiedschrij- Hoewel het overigens wel zo is,
toe gestuurd.
terug en na verloop van tijd hoor je
dat op de intensive care units deze
vers beginnen
dat die geluiden even weer zachter
vorm van bloedrukmeten af en toe
aan de geHypertensie
schiedenis gebruikt wordt, dan met een plastic worden, dat komt doordat de druk
in het bloedvat gelijk is aan de druk De huisartsenstandaard schrijft voor
katheter. Het gaat dan om mensen
van het
dat we meerdere malen de druk
waar continu de bloeddruk gemeten in de manchet, het bloedvat staat
begin
meten, want één bloeddruk is geen
nu continu open en maakt daarmoet worden maar waarbij die in
van
bloeddruk. Heb je vier keer een te
de armen niet of slecht meetbaar is. door minder bijgeluiden. Dat is de
de
hoge druk gemeten dan is er sprake
onderdruk.
van hoge bloeddruk, hypertensie.
Uiteindelijk kwam men tot de
Soms kom je er met die metingen
Maar wat meten we nu eigenlijk?
conclusie dat de invasieve meniet uit; er zijn bijvoorbeeld altijd
Dat is niet simpel te beantwoorthode niet echt geschikt was voor
van die stressvogels die al stijf van
den, want er zijn veel factoren van
de dagelijkse praktijk, het was
de stress op je spreekuur komen,
invloed op de meting. Als het hart
eind 1800 dat de Italiaanse arts
meten is dan niet echt zinvol.
snel klopt, heeft de zee minder tijd
Riva-Rocci bedacht dat je met een
Tegenwoordig hebben we op de
om zich terug te trekken en zal de
bloeddrukband en een manometer
praktijk daarom een 24 uurs meter,
de bloeddruk in de arm kunt meten. gemeten onderdruk dus hoger zijn.
dat is een apparaat dat geduDe frequentie van het hart heeft
Wij hedendaagse bloeddrukmeters
rende die 24 uur ieder kwartier
dus invloed op de meting. Je kunt
geven deze aan in RR, naar de
éénende druk meet en opslaat in het
eerste letters van de naam van onze met goed fatsoen de druk alleen
twingeheugen. Na uitlezen kan je zien
meten bij een regelmatig kloppend
Italiaanse vriend.
tigste
wat de gemiddelde druk over de
hart en in rust.
Deze vorm van meten kon aleeuw,
De elastische eigenschappen van de dag genomen is, je kunt zien of de
leen de variaties in de bloeddruk
zullen
druk ’s nachts wel daalt (dat hoort
vaatwand hebben ook invloed, als
aantonen door de uitslagen van de
lezers
namelijk wel) en je kunt ook het
je een lekker rekbaar vat hebt, zet
manometer te volgen. Feitelijk kon
zich verhartritme uitlezen.
deze goed uit bij iedere slag en zal
je daardoor alleen de bovendruk
wonderd
de bovendruk dus lager zijn. Oudere Van belang is dat de druk in de
meten (uitleg volgt). Het was in
afvragen
mensen, alcoholisten en rokers heb- nacht goed daalt want dan staat het
1905 dokter Korotkoff die middels
waarom
lichaam niet continu onder spanning
ben een stijve vaatwand en dus een
een stethoscoop ook de geluiden
men in
en kan het weer tot rust komen, ook
hogere bovendruk.
tijdens de meting beschreef, het
hemelshaal je hiermee de mensen eruit
Stress beïnvloedt de meting: door
gaat hierbij om het wegvallen van
naam
waarbij de dagelijkse drukken al in
spanningen gaat het hart snelde geluiden van de slagader bij het
toen naar
de ochtend sterk stijgen (die lopen
ler kloppen en daarmee wordt de
bereiken van de bovendruk en het
de dokter
namelijk ook meer risico).
gemeten druk hoger.
weer terugkomen van die geluiden
ging om de
De spierkracht van het hart heeft
bloeddruk te laten meten. Net zoals bij de onderdruk. We noemen deze
Is het meten van de bloeddruk
zeker ook invloed, iemand die een
geluiden sindsdien de Korotkoff
het aderlaten in vroeger dagen het
zonder medische context een
hartinfarct heeft doorgemaakt,
-tonen. De hedendaagse bloeddruk
alomvattend medicijn voor alle
zinloze bezigheid?
heeft daardoor beschadiging van
meting is dus net 100 jaar oud!
ziektes was, is nu het meten van de
Ja en nee. Als je de waarde van de
de hartspier opgelopen en zal dus
Het feit dat ik meerdere keren
bloeddruk schijnbaar de parameter
bloeddruk niet in perspectief kunt
minder in staat zijn het bloed rond
per dag de bloeddruk meet heb ik
voor iemands gezondheid. Over
zien, is het zinloos om er wat mee
te pompen, een lage bloeddruk is
eigenlijk te danken aan de ontwikhonderd jaar zal men zich afvrate doen, maar anderzijds is het
dan niet altijd een gunstig teken!
kelingen in de Duitse hoog romagen waarom mensen niet gewoon
natuurlijk zo dat als je niets meet,
Maar ook simpel; als je een groot
tiek, waarbij de gedachte van de
langskwamen voor het meten van
je helemaal geen biet opschiet.
lijf hebt, kan het bloed alle kanmaakbare mens opgang deed. En
hun temperatuur of voor dagelijkse
De vraag ‘Dokter, kunt u even mijn
ten op en is de druk minder hoog,
natuurlijk de industriële revolutie
controle van de urine?
bloeddruk meten?’ levert dus van
lange mensen hebben een lagere
die dat technisch haalbaar maakte.
mijn kant een hoop vragen op, maar
bloeddruk. Dat komt ook doordat
Het is maar dat u het weet.
Even wat geschiedenis
veelal ken ik mijn patiënten goed
het bloed bij lange mensen onder
In het oude Griekenland had de
genoeg om daar een uitspraak over
invloed van de zwaartekracht meer
Boven- en onderdruk meten
arts Galenus al bedacht dat het
te doen.
naar beneden zakt .
Het hart pompt bloed in een conlichaam onder andere bestaat uit
Als je sport, heb je meer nodig en
tinue cyclus, iedere samentrekking
organen en uit bloed, hij dacht dat
In een volgende aflevering vertel
is de druk hoger. En dat kan soms
van de linker hartkamer resulteert
bloed in de lever werd aangemaakt
ik waarom het zo belangrijk is de
behoorlijk vertekenen; mensen die
in een vloedgolf (net als de golven
en verderop in het lichaam werd
bloeddruk laag te houden en welke
een Cva of Tia doormaken (bloedop het strand). Deze vloedgolf is
afgebroken. Het duurde vervolgens
behandelmethoden en medicijnen
propje in de hersenen) hebben op
de bovendruk, het is dus de hoogste
dertien eeuwen voordat William
er zijn.
dat moment een hoge bloeddruk,
Harvey ontdekte, dat het bloed door druk die het hart op dat moment
dat is een reactie van het lichaam
maakt. Vervolgens trekt de golf
het hart in een circulatie door het
Jaco Beeker
om te proberen de slecht doorbloezich weer terug, want het bloed
lichaam word gepompt.
de hersendelen alsnog van bloed te
verspreid zich in het lichaam, net
Vervolgens duurde het weer
www.drbeeker.nl
voorzien.
als op het strand trekt het zich niet
honderd jaar voordat een Engelse
info@drbeeker.nl
Eigenlijk kan je over de meting dus
helemaal terug maar blijft ergens
priester aan het experimenteren
halverwege hangen, want dan komt
sloeg en een koperen buis in de
alweer de volgende golf. Dat laagnekslagader van een paard stak om
ste punt is de onderdruk.
te meten hoe hoog het bloed in die
De markt verplaatste toen naar
buis steeg. Gelukkig laten de heden- Als we volgens Korotkoff meten,
het Raadhuisplein. Dit is een goede
leggen we de band om de arm om
daagse priesters zich niet meer in
impuls gebleken voor zowel de markt
die vervolgens op te pompen, onder- De weekmarkt van Mijdrecht bestaat als het centrum van Mijdrecht als
met dit soort experimenten!
tussen luisteren we naar de geluiIn ieder geval werd daarmee wel
geheel. De kooplieden, waarvan somdit jaar 40 jaar. En dat willen de
den in de arm slagader. Is de band
duidelijk dat het rondpompen van
migen al vanaf het begin in Mijdrecht
ondernemers op de markt niet ongezo hoog opgepomt dat de geluiden
bloed met enige druk gebeurde en
staan, willen graag uitgebreid stil
merkt voorbij laten gaan!
wegvallen, dan is dat logischerwijs
dat die druk nog behoorlijk hoog
staan bij het 40-jarig jubileum. In
In de maand mei kunnen bezoekers
de druk die gelijk is aan de hoogst
was ook.
de maand mei staan de marktdagen
van de markt daarom genieten van
geproduceerde druk door het hart.
daarom in het teken van festiviteiten
diverse festiviteiten en kortingen. De
Erg praktisch was het allemaal niet, Dit is de bovendruk. Tegenwoordig
en kortingen.
afgelopen 40 jaar heeft de markt op
meten we die drukken meestal
ik moet er even niet aandenken om
drie locaties in Mijdrecht gestaan. De Op donderdag 5 mei wordt het startmet een veermanometer, vroeger
een koperen pijp in de halsslagader
laatste verhuizing vond vorig jaar mei schot gegeven van deze feestmaand
gebruikten we een kwikmanometer plaats.
te steken (en dat 15 keer per dag),
door wethouder Pieter Palm.

Weekmarkt Mijdrecht
viert 40-jarig bestaan

Kort nieuws
Mijdrecht/Wilnis

Palmpasenoptocht in
RK kerk
In de RK kerk van Mijdrecht/Wilnis wordt door kinderen nog steeds
gewerkt aan het veertigdagenproject ‘Ontmoeting’. Aankomende
zondag is het Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. Er is dan
een eucharistieviering voor jong
en oud met als thema: ‘Ontmoeting
bij de stad’. Het evangelie vertelt
ons het verhaal van de intocht van
Jezus in Jeruzalem, waarbij de
inwoners Jezus toejuichen met
palmtakken. Aan het begin van de
de viering zal pastoor Griffioen de
palmtakken en de palmpasenstokken wijden. Kinderen van 4 t/m 12
jaar zijn welkom, eventueel met
hun eigengemaakte Palmpasenstokken, om de optocht in en om
de kerk mee te lopen. Alle kinderen gaan na de optocht en wijding
naar de Driehuiszaal en horen
een aangepaste versie van het
lijdensverhaal. Aan het eind van de
viering komen de kinderen weer
terug in de kerk. Zowel kinderkoor
Joy als koor Ceacilia verlenen medewerking aan de viering. Ook is
er gelegenheid de vastendoosjes in
te leveren. Aanvang van de viering
is 10:00 uur.

Mijdrecht

Oproep Ledenvergadering
Oranje Vereniging
Het bestuur van de Oranjevereniging Mijdrecht roept haar leden
op voor de jaarlijkse ledenvergadering, die plaats vindt op maandag 18 april om 20.00 uur in De
Meijert in Mijdrecht. Agenda:
opening; ingekomen stukken; wat
verder ter tafel komt; rondvraag;
sluiting.
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Dick Koeleman, vrijwilliger bij Museum De Ronde Venen:

“Mijn boek ‘Begrippen voor vervening’ is nooit af”
Tien jaar geleden wist hij nog bijna niets over veen en turf en nu heeft hij er een heel boek over geschreven. De 73-jarige Dick Koeleman uit Wilnis heeft het afgelopen decennium veel over de grondsoort geleerd.
Urenlang heeft hij op het internet gesurft en in boeken geneusd. Continu op zoek naar aanvullingen voor
zijn bundel ‘Begrippen voor vervening’. Een trotse Dick: “Inmiddels is alweer de vijfde druk uit.”
      door valérie sambrink sanderink    foto patrick hesse
hij daar zelf wel voor kon zorgen.
Dick: “Bij het museum kreeg ik
een A4-tje met de kernpunten die
ik moest weten. Dat was een leuke
leidraad, maar ik wilde veel meer
kunnen vertellen. Ik wil natuurlijk
wel meer weten dan de mensen die
ik rondleid. Als ik dan tijdens een
rondleiding vragen kreeg waar ik
het antwoord niet op wist, zocht ik
thuis aangekomen snel het antwoord
op. Bij de volgende rondleiding kon
ik deze informatie weer delen met
andere bezoekers. Zo raakte ik
gemotiveerd om meer kennis over
de achtergrond van het veen op te
doen. Ik struinde thuis over internet
op zoek naar bruikbare informatie.
Alle interessante feiten hield ik bij in
een apart document. Toen ik merkte
dat veel meer vrijwilligers wat meer
kennis wilden, heb ik mijn document
uitgeprint en rondgedeeld. Zo is de
eerste druk van mijn boek ontstaan,
als een soort handboek voor de
vrijwilligers.”

Dicks fascinatie voor de historie
van de grond in De Ronde Venen
begon toen hij voor het museum te
Vinkeveen ging werken. Jarenlang
heeft de Wilnisser als elektronicus
gewerkt, waarna hij een 8-jarige
carrière als leerkracht begon. Voor
zijn eigen plezier, want officieel ging
hij op z’n 55e al met de vervroegd
pensioen. Toen hij 63 werd, besloot
hij nu toch echt van zijn pensioen te
genieten. Toen zijn buurvrouw dát
hoorde deed ze de bezige bij een
verzoek. Dick: “Ze vroeg of ik net
als haar vrijwilliger bij Museum
De Ronde Venen wilde worden. Ik
besloot die uitdaging aan te gaan.
Ik heb in de loop der jaren verschillende taken op me genomen. Zo ben
ik één keer in de twee weken in het
museum aanwezig om bezoekers
rondleidingen te geven. Daarnaast
hebben we ook wel eens groepen,
die komen bijvoorbeeld als bedrijfsuitje of schoolexcursie. Hiervoor
word ik ook regelmatig door het
museum als gastheer gevraagd.
Naast de rondleidingen, help ik vaak
met de voorbereiding van de thematentoonstellingen. Het museum heeft
een permanente tentoonstelling
over veen en turf. Daarnaast houdt
ze twee maal per jaar een tijdelijke

thematentoonstelling. Het jaar 2011
is het jaar van de veensteekmachine.
Sinds 2 april staat het museum dan
ook in het teken van deze machine.
Het is de laatste overgebleven
veensteekmachine van Nederland en
is sinds kort een cultureel erfgoed.
Momenteel ben ik druk met een
verbouwing waardoor ik niet veel
kon helpen bij deze tentoonstelling. Bij andere voorstellingen heb
ik wel veel arbeid verricht. Deze
gingen bijvoorbeeld over het geloof,
de Tweede Wereldoorlog of oude
scheepswerven in de regio. Voor de
laatstgenoemde tentoonstelling ben
ik drie maanden lang elke ochtend
in het gemeentelijk archief gedoken.
Elke keer bekeek ik daar de fiches
van de vroegere inwoners van deze
gemeente en hun beroepen. ’s Middags had ik wel eens een interview
met een historicus op dat gebied. Tot
slot geef ik uit naam van het museum zo nu en dan een lezing over
mijn boek over de vervening van De
Ronde Venen. Op die manier besteed
ik vele uurtjes aan het museum.”

Motortoerrit door
Groene Hart op
Tweede Paasdag

Geïnteresseerden zijn welkom voor koffie en golfclinic

Motor Toer Club de Horizonrijders uit
Maarssen organiseert op maandag
25 april een motortoerrit door het
hart van Nederland. De rit is alleen
op GPS (GARMIN) verkrijgbaar. Wie
niet in het bezit bent van dit navigatiesysteem kan meerijden met voorrijders van de motorclub, die rond
klok van 10.00 vertrekken. De rit
zelf is rond de 100 km. lang en komt
langs de mooiste plekjes van Utrecht
zoals de Vecht, de polders maar ook
door leuke kleine dorpjes. Langs de
route zijn voldoende mogelijkheden
om even te stoppen om van het uitzicht te genieten of een kopje koffie
te drinken op een gezellig terras.

Op zaterdag 23 april organiseert Golfpark Wilnis een open dag. Geïnteresseerden kunnen tijdens een gratis clinic oefenen met putten, chippen en het slaan van de bal.

Inschrijving van deze rit kan tussen
9.30 en 12.00 uur bij Mc Donald's
Maarssen-broek (N230 afslag Maarssen-broek) Het inschrijfgeld bedraagt
4 euro. Om 9:30 uur nemen Sylvia en
Ben achter de inschrijftafel plaats. De
overige clubleden vertrekken meestal
een half uurtje later. Wie geen lid is
van MTC de Horizonrijders, mee wil
rijden door een voorrijder te volgen,
kan het beste voor tienen arriveren.
Informeer bij de inschrijftafel of u
kunt aanhaken bij de club.
Voor vragen kan men altijd contact
opnemen met het secretariaat:
horizonrijders@live.nl
Meer info over deze motorclub uit
Maarssen is te vinden op

www.horizonrijders.nl

Handboek voor vrijwilligers
Dick wist toen hij bij het museum
begon dat hij niet over de benodigde
kennis beschikte, maar wist ook dat

Uitbreidingen
Inmiddels is het boek al vier herzieningen verder en de zesde druk
is al op komst. Telkens vult Dick het
boekwerk weer aan. Hij vertelt:
“Het overgrote deel van het boek

Open dag bij Golfpark Wilnis
door marlous van merkenstein  foto's patrick hesse en golfpark wilnis

Het paasweekend is de ideale gelegenheid voor families en gezinnen
om een dagje golfbaan te plannen.
Daarom organiseert De Nederlandse Golf Federatie dat weekend
een Open Golf Weekend op allerlei
golfclubs in de omgeving tijdens de
Nationale Sportweek. Golfpark Wilnis organiseert op zaterdag 23 april
een kennismaking met de golfsport.
Een goed initiatief volgens baanmanager Tom Blasse. “Het moet

drempelverlagend werken, want
golf is echt een sport voor iedereen,” meent hij. “Voor iets meer
dan een euro per dag ben je al
een jaar lid van de par 3 baan met
negen holes.” Het doel van de open
dag is volgens Blasse dan ook om
iedereen kennis te laten maken
met de golfsport. “Mensen weten
vaak niet dat hier een golfbaan zit.
Bovendien is de baan uitgebreid van
negen naar achttien holes en zijn

gaat specifiek over de vervening in
De Ronde Venen. Daarnaast komt
de algemene informatie over veen
aan bod. Ook haal ik soms andere
plaatsen aan als die in mijn verhaal
belangrijk zijn. Continu ontdek ik
weer andere interessante onderwerpen en aanvullingen voor mijn boek.
Veel informatie heb ik op internet
gevonden. Via de zoekmachine
Google kom ik op allerlei sites die
mij op hun beurt weer naar andere
sites leiden. Daarnaast haal ik ook
informatie uit boeken en scripties.
‘Begrippen voor vervening’ is het
werk van academici, maar dan
luchtig geschreven. Het is geen
roman met een begin en een eind.
Het is eerder een encyclopedie die
telkens weer aangevuld kan worden.
Dat doe ik dan ook. Daarbij is het
belangrijk de structuur in de gaten
te houden. Inmiddels ben ik alweer

mensen welkom om eens te komen
kijken wat er achter het hek zit. Ze
mogen natuurlijk ook gewoon een
kopje koffie komen drinken,” zegt
Blasse. “We proberen de virtuele
drempel te verlagen. Veel golfclubs
stralen niet uit: ‘Hee, kom binnen’
en dat zou wel zo moeten zijn.”
Golfpark Wilnis doet al jaren mee
aan de open dag tijdens de Nationale Sportweek. Maar sinds de
golfbaan vorig jaar uitbreidde, heeft
de club weer plaats voor nieuwe
leden. Blasse: “Vorig jaar was de
open dag al een succes, maar dit
jaar verwachten we een nog grotere
opkomst.” Dat de open dag vroeg in
het voorjaar plaatsvindt, is volgens
de baanmanager gunstig. “Wie zich
nu aanmeldt, kan nog de hele zomer
spelen. Na het werk is het 's avonds
dan nog lang licht. Of je voor de

druk met de zesde editie. Deze
editie is uitgebreid met een stuk
over het turfmakersgilde. Daarnaast
heb ik ook aanvullingen en updates
bij andere hoofdstukken toegevoegd.
Ook de structuur wordt nu aangepakt. Nee, dit boek is nooit af. Net
als dat mijn werk voor het museum
nooit af is.” Grapt: “We zijn verbonden tot de dood ons scheidt. Zolang
ik het lichamelijk aan kan, zal ik
vol enthousiasme de rondleidingen
blijven geven.”
Het boek ‘Begrippen voor vervening’
is voor € 10,- te koop in de Readshop in Vinkeveen en in Museum De
Ronde Venen. U vindt het museum
op de Herenweg 240 te Vinkeveen.
Kijk voor meer informatie over het
museum en de openingstijden op

www.museumderondevenen.nl.

TV zit of op de golfbaan staat, dat
maakt een groot verschil.”
Alle geïnteresseerden kunnen van
13:00 uur tot 14:00 uur deelnemen
aan een clinic. Hierbij kunnen ze op
de oefenfaciliteiten de basisbeginselen oefenen, zoals het putten, chippen
en het slaan van de bal. Daarna kunnen deelnemers wat zij geleerd hebben direct in praktijk brengen door
mee te doen aan de beginnerswedstrijd, waarbij ze in groepjes aan de
slag gaan op de baan. De winnaar van
de wedstrijd wint een GVB-pakket,
bestaande uit theorie- en praktijklessen om het golfvaardigheidsbewijs te
halen. Om er zeker van te zijn dat er
die dag genoeg professionals aanwezig zijn om les te geven, is aanmelden
gewenst. Dat kan via golf@golfparkwilnis.nl. Wie vragen heeft kan bellen
met 0297-287347.
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In gesprek met dominee Harry Tacken en pastoor Gerard Griffioen

Pasen: hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar
Uit onderzoek onder jongeren is gebleken dat men over het algemeen nauwelijks enig idee heeft van de betekenis van Pasen. De romantiek van
Kerstmis, met de geboorte van het kindje Jezus, maakt kennelijk meer indruk dan het verhaal van lijden en dood en de opstanding van de Heer. En
dat, terwijl het Paasfeest het oudste christelijke feest is. Dat is men al meteen vanaf het jaar 33 gaan vieren, terwijl Kerstmis pas vanaf de derde
eeuw tot een belangrijke feestdag uitgroeide. Reden te over om met dominee Harry Tacken van de protestantse kerk in Mijdrecht en met pastoor
Gerard Griffioen van de katholieke St. Jan de Doperparochie te praten over de betekenis van Pasen in de Christelijke traditie. Voor hen beiden is
Pasen hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ze kozen enkele klassieke schilderijen, die voor hen symbool staan voor de paastijd.
door piet van buul

Pastoor Gerard Griffioen

“V

oor mij is Pasen
de boodschap van
leven,” zegt pastoor Gerard
Griffioen. “We herdenken in
de Goede Week weliswaar
het lijden en de dood van
Christus, maar uiteindelijk is
er dan op Pasen de wederopstanding. Dood en lijden
hebben nooit het laatste
woord. Er is altijd nog weer
iets daarna. Ik vind die sfeer
heel treffend weergegeven
door Salvador Dalí in zijn
‘Laatste Avondmaal’. Het is
een opmerkelijk doek. De
tafel is gemaakt van kisten,
die symbool staan voor de
dood. Geen van de apostelen
kijkt Christus aan. Ze buigen
nederig het hoofd. Tegenover
Jezus mogen wij ons klein
voelen. Opmerkelijk is ook
dat Jezus in het water staat.
En op de achtergrond zien
we een weids landschap van
waaruit het licht op het doek
valt ten teken dat de hele
wereld nog open ligt. Het is
een achtergrond die letterlijk perspectief biedt.”
Dominee Harry Tacken valt
hem hier bij. “Wat ik zelf

zo bemoedigend
vindt van de aula
in zowel Wilnis als
Uithoorn, is het feit
dat je als het ware
over de kist van de
overledene naar de
open natuur buiten
kijkt, ten teken dat
er leven is, ook na
de dood.” Pastoor
Griffioen wijst nog
op een ander detail
in het schilderij
van Dalí. “Je ziet
dat Christus naar
boven wijst. Daar
zie je de verrezen
Christus ten hemel
stijgen, ten teken dat het
met de dood niet afgelopen is.”
Een tweede schilderij
dat Gerard Griffioen,
laat zien is ‘Christus aan
het Kruis’, eveneens
van Salvador Dalí. “Het
opmerkelijke aan dit
schilderij is het feit dat je
de gekruisigde Christus
van bovenaf ziet. Het
kruis zweeft als het ware
boven het landschap,
waar opnieuw het water
een belangrijke rol speelt.
Je ziet hier ook een vissersboortje, indachtig de
boodschap van de Heer:
‘voortaan zullen jullie
vissers van mensen zijn’.
Je vindt dat thema ook
terug in het bekende lied
van Leonard Cohen, dat
door Herman van Veen
met ‘Suzanne’ zo mooi
vertaald is en vertolkt
wordt. ‘Jezus was een
visser, die het water zo
vertrouwde….enz.’”
Rembrandt en Burnand
Denkend aan Pasen laat

Dalí (1955) Het laatste
avondmaal

Dalí (1951) De Christus v.d.
heilige Johannes aan het kruis

Rembrandt (1638) Christus
verschijnt aan Maria Magdalena

Eugène Burnand (1898) Petrus
en Johannes spoeden zich naar
het graf.

dominee Harry
Tacken zich inspireren door twee
doeken die betrekking hebben op de
wederopstanding
van Christus. Rembrandt schilderde
in 1638 ‘Christus
verschijnt aan
Maria Magdalena’.
Harry: “Rembrandt heeft hier
een deel van het
Paasverhaal uit het
Johannes evangelie
uitgebeeld. Je ziet
Maria Magdalena
Dominee Harry Tacken
zittend bij het graf,
in aanwezigheid van twee haasten zich dan ook met
spoed naar het graf. Hun
engelen. Dan spreekt
gezichten stralen twijfel,
iemand haar aan met de
onzekerheid en verwarring
vraag waarom ze zit te
uit.”
wenen. Ze antwoord dan
“En zo te zien lopen ze gedat het lichaam van de
bogen tegen de wind,” voegt
Heer is verdwenen en
dat ze niet weet waar het Gerard er aan toe. “Het
moet voor hen een moeilijke
gebleven is. De figuur die
tocht zijn geweest, levend
haar aansprak is gekleed
als een hovenier. Ze dacht tussen hoop en vrees.”
dat die het lichaam ver“Geloven is voor mij sprinwijderd had. Maar die
gen in het diepe, en weten
hovenier was Jezus. Hij
dat je niet kunt zwemmen,
zei tegen haar ‘Maria’ en
maar er toch op vertrouwen
verdween. Toen wist ze
dat je niet zult verdrinken,”
dat ze Jezus gezien had.
vat pastoor Griffioen samen.
De dichteres Ida Ger“Je wordt altijd opgevanhardt heeft hierover een
gen. Pasen is het feest van
mooi gedicht geschreven
bemoediging, Je moet in
‘Christus als Hovenier’.”
beweging komen. Vooruit
kijken en vertrouwen. Dat
Op de scene zoals Remdoen we ook in de kerk.
brandt die geschilderd
Vanuit het kerkplein samen
heeft sluit een doek van
Eugène Burnand uit 1898 de kerk in.”
perfect aan. Het heet ‘Petrus en Johannes spoeden Uitgebreide informatie over de
zich naar het graf’. “Het
vieringen in de beide kerken
is een fascinerend doek,”
kan men vinden op de websites
zegt Harry Tacken. “De
www.pknmijdrecht.nl voor de
twee hebben net te horen protestantse vieringen en
gekregen dat Jezus niet
www.stjandedoper.nl voor de
meer in het graf ligt. Ze
katholieke parochie.

Kort nieuws
Mijdrecht

Een dagje boerderij
bij familie Bos
Deze winter hebben weer veel
mensen op TV genoten van boeren, hun boerderij en het boerenleven. Op 25 april 2011, Tweede
Paasdag, is het mogelijk om bij
de familie Bos in Mijdrecht een
dagje te komen kijken op een
échte boerderij met een manege
erbij, pensionstalling voor paarden, allerlei soorten konijnen en
kippen en natuurlijk zijn er ook
schapen met lammetjes, kalfjes
enz. Voor de kinderen zijn er
ponyritjes, trampoline springen
en is er wat te drinken voor
iedereen. Er is een knuffelpaard
of koe en een knuffelhoek met
konijnen. Daarnaast is er iemand
die wat vertelt over de boerderij,
hoe dat allemaal in zijn werk
gaat. Een paar oude ambachten
zijn er te bezichtigen en de grote
grabbelton van ABN-Amro, enz.
Toegang 3,50 euro per persoon,
kinderen tot 2 jaar gratis. De opbrengst komt allemaal ten goede
aan de dieren. Er staat ook een
ideeënbus , dus hebt u ideeën
doe ze er in.
Er is van alles te beleven vanaf
13.00 t/m 17.00 uur op Westerlandweg 10, Mijdrecht bij
familie Bos (Stal Bos).

Wilnis

16 april a.s
Paaseierenactie
Muziek & Showkorps
Triviant
Op zaterdag 16 april a.s. gaat
Muziek & Showkorps Triviant
weer langs de deuren van de
bewoners in Wilnis voor de jaarlijkse paaseierenactie. Bij deze
actie worden lootjes verkocht
waarbij men één, twee of drie
eieren kunt winnen. Wie wint
krijgt de prijs direct overhandigd
door één van onze leden. De
lootjes kosten € 0,25 per stuk. In
Vinkeveen is Triviant te vinden
bij winkelcentrum Zuiderwaard,
ook daar kan men lootjes kopen
en de gewonnen prijs direct
meenemen.

De Ronde Venen

Paasproject The Passion
Beide geestelijken brengen graag het Paasproject ‘The
Passion’ onder de aandacht. Op diverse podia op de
Markt in Gouda wordt het Bijbelverhaal over het lijden,
sterven en de opstanding van Jezus verbeeld aan de hand
van bekende Nederlandstalige popsongs. Popsterren als
Syb van der Ploeg en Do verlenen hun medewerking.
Radio, televisie en sociale media, de EO en het RKK
zenden het evenement op donderdagavond 21 april vanaf
20.30 live uit op Nederland 3, radio 2 en internet. Zie
ook www.thepassion.nl.
“Wij haken hierop in,”vertelt Dominee Tacken. “Tijdens
de Paasnachtwake blijven jongeren de nacht van zaterdag op zondag met elkaar wakker. Op tal van manieren
wordt dan het verhaal van Pasen beleefd. Daar zullen
ook de opnamen van The Passion in Gouda bekeken
worden. De laatste uren van Jezus in popmuziek. Een
belevenis voor iedereen,” belooft Harry Tacken.

Gemeentehuis dicht
met Pasen en
Koninginnedag
Op vrijdag 22 april (Goede Vrijdag), zaterdag 23 april, maandag
25 april (Tweede Paasdag) en
zaterdag 30 april (Koninginnedag) is het gemeentehuis
gesloten.
De afvalbrengstations zijn wel
open op 22 april (Goede Vrijdag)
en zaterdag 23 april. Op maandag 25 april (Tweede Paasdag)
en zaterdag 30 april (Koninginnedag) zijn ook de afvalbrengstations gesloten.
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14% BIJTELLING
100% ENERGIE

€ 0 BPM
14% BIJTELLING
€ 0 WEGENBELASTING

VA N A F € 17.9 5 0 , - , L E A S E VA N A F € 3 2 5 , - *
Rijden met slechts 14% bijtelling en geen wegenbelasting betalen is nu mogelijk met de
Alfa Romeo MiTo. Geen enkele andere sportieve auto in deze klasse kwalificeert zich daarvoor.
Dankzij de ultramoderne 4-cilinder JTDM Turbo motor kan kracht gecombineerd worden met
een zeer laag verbruik en een zeer lage CO2-emissie. Vraag de Alfa Romeo dealer naar de
aantrekkelijke optiepakketten met fraaie 16”, 17” of zelfs 18” lichtmetalen sportvelgen.
WITHOUT HEART, WE WOULD BE MERE MACHINES.

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-5650388.
www.galleria-amsterdam.nl
A

Brandstofverbruik: gemiddeld 3,7 L/100 km (27 km/L); CO2 -emissie 95 g/km.

*Vanafprijs incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs is per maand excl. BTW o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via
Alfa Romeo Financial Solutions. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van aanbieding.
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IN VOL BEDRIJF

Mijdrechtse Zonwering Specialist

Zonwering zorgt voor aangenaam leefklimaat
Het klinkt wat paradoxaal. We hebben de hele winter op mooi zonnig weer zitten wachten. En nu de zon
eindelijk flink gaat schijnen, gaan we ons er tegen beschermen. Toch is de bescherming tegen de directe
zoninval en de hitte nodig voor een aangenaam leefklimaat in huis en op het tuinterras. Ben Blom is de
Mijdrechtse Zonwering Specialist. Hij zit al 33 jaar in het vak en biedt voor iedereen een passend systeem.
door piet van buul  foto patrick hesse

Zonwering is er tegenwoordig in
vele toepassingen. Van de schermen
voor de ramen tot de complete terrasoverkappingen, van de verticale
screens tot de rolluiken. “Het doel
is dat je het directe zonlicht uit je
woonomgeving weg houdt zodat er
een aangenaam klimaat ontstaat,”
zegt Ben Blom. “Dat geldt in de
eerste plaats in de woning zelf voor
de woonkamer zowel als voor de
slaapkamers. Maar ook buiten in de
tuin is het lekker wanneer je een
mooi afgeschermd terras hebt. Met
onze terrasoverkappingen breid je
in feite je woonkamer nog een stukje uit naar de tuin. En ook als de
zon weg is, biedt zo’n overkapping
nog een lekkere beschutte plek,
waardoor je op mooie zomeravonden nog lang buiten kunt zitten.”
Ben Blom weet waar hij het over
heeft: “Ik heb jarenlang voor
een groot bedrijf gewerkt waar
zonweringen gefabriceerd werden.
Dan komt er zo’n moment in je
leven dat je wat anders wilt. Een

eigen bedrijf waar ik zonweringen
verkoop die ik ook zelf installeer,
was voor mij een logische stap. Ik
ben in 2002 met mijn bedrijf in
Mijdrecht begonnen. Ik kom zelf uit
Woerdense Verlaat en mijn vrouw is
een Mijdrechtse, dus de keuze voor
Mijdrecht lag wel een beetje voor
de hand.”
Breed assortiment
De producten die de Mijdrechtse
Zonwering Specialist verkoopt,
komen voor een groot deel uit Duitsland. “Ik kies nadrukkelijk voor kwaliteit,” zegt Ben Blom. “En dan kom
je in deze markt al snel bij de Duitse
producten uit. Verder komen mijn
leveranciers uit Zwitserland, België
en Nederland. Er is ook een voortdurende ontwikkeling in materiaalkeuze
en techniek. Er wordt vooral gewerkt
met aluminium frames en acryldoek.
Dit doek is kleurecht en waterafstotend. En het is verkrijgbaar in
een ongelofelijk aantal dessins. De
bediening van de zonneschermen is

ook heel vriendelijk in het gebruik.
De oude draaistangen of optreklinten zijn er bijna niet meer. Vrijwel
alles is tegenwoordig voorzien van
elektrische aandrijving met afstandsbediening. Dat geldt ook voor de terrasschermen met knikarmen. Verder
leveren we veel verticale screens.
Dat zijn schermen die verticaal voor
het raam komen. Je hebt er nog zo’n
30% zicht door, zodat je er nog wel
contouren door heen kunt zien. Wil je
de zaak helemaal afsluiten dan kom
je bij de rolluiken terecht. Die worden
bij slaapkamers veelal als zonwering
toegepast. Maar het kan uiteraard
ook beneden. En die rolluiken dragen
bij tot een betere isolatie. Ze zijn ook
inbraak vertragend. Voor ongewenste
bezoekers ziet zo’n rolluik er in ieder
geval afschrikwekkend uit. Voordat ze
de moeite gaan doen om te proberen
daar door heen te komen kijken ze
meestal toch liever of er in de buurt
geen object is waar ze wat makkelijker toegang kunnen krijgen.”

Je eerste eigen huis kopen?
Mogelijk droom je al een tijdje van je eerste eigen huis, alleen of samen, hoe dan ook, het blijft een spannende beslissing. Er lijken in deze tijd veel beren op de weg in de huizenmarkt, maar er zijn genoeg gunstige
mogelijkheden voor starters.
Als je het huurhuis waar je nu
woont kunt kopen van de woningbouwvereniging kan je vaak
profiteren van een lagere koopprijs
of andere voorwaarden waarbij je
een aantrekkelijke korting krijgt.
Zo kan je bij sommige woningbouwverenigingen gebruik maken van de
Koop Goedkoop regeling. Daarbij
koop je alleen het huis terwijl je
de grond op basis van erfpacht
huurt, waardoor je een veel lagere
koopprijs betaalt. De grondhuur is
net als de hypotheekrente fiscaal
aftrekbaar. Zo blijven de netto
maandlasten te behappen. Kijk voor
het actuele woningaanbod eens op
www.koop-goedkoop.nl. Een dergelijke constructie vraagt overigens
wel een stukje maat advies van je
hypotheekadviseur.
Kopen met Nationale Hypotheek
Garantie
Bij de koop van een bestaande
woning tot € 312.500,- of een
nieuwbouwwoning tot € 324.074,kom je wellicht in aanmerking voor
de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG). Mocht je tijdelijk, door
omstandigheden, je hypotheek
niet kunnen aflossen, dan wordt
dit onder bepaalde voorwaarden
overbrugd. Met een hypotheek met
NHG kom je vaak voor een flinke
rentekorting in aanmerking. Ook
zonder vast arbeidscontract kan je
in aanmerking komen voor NHG
mits er sprake is van:

- Hypotheek op basis van 		
toekomstig inkomen;
- Tijdelijk contract met intentie op
een vast contract;
- Hypotheek op basis van het
gemiddelde inkomen de laatste 3
jaar.
Hulp van je ouders
Er zijn fiscaal gunstige mogelijkheden voor ouders om hun kinderen
te helpen bij de aankoop van een
eerste woning. Zo weten heel veel
mensen niet dat je ouders jou bij de
aankoop van een huis tot €50.300,(2011) belastingvrij mogen
schenken.
Wanneer je zelf nog niet voldoende
geld hebt om een huis te financieren kunnen je ouders jou mogelijk
helpen. Ze kunnen je geld lenen
waarbij ze de rente die jij betaalt
weer aan je terugschenken.

Starterslening
Onder bepaalde voorwaarden kan
je in bijna de helft van de gemeenten gebruik maken van een extra
voordelige starterslening. Ook zijn
er banken die specifieke startersfinancieringen met een lagere rente
aanbieden. Wil jij precies weten hoe
jij een start kunt maken op de woningmarkt kunt maken? Maak dan
een afspraak met Jon Alberts van
HypotheekCompany De Ronde Venen voor een betrouwbaar advies.
HypotheekCompany De Ronde
Venen, Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Telefoon: 0297-250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.
nl, www.hypotheekcompanydrv.nl.

Ben Blom: “Ik kies nadrukkelijk voor kwaliteit en dan kom je in deze markt al
snel bij de Duitse producten uit. Verder komen mijn leveranciers uit Zwitserland,
België en Nederland. Er is ook een voortdurende ontwikkeling in materiaalkeuze
en techniek.”
Markiezen
Ben Blom levert ook de van oudsher
bekende markiezen. “Daar is nog
steeds vraag naar en het is ook wel
een apart soort zonwering,” zegt Ben.
“Die markiezen maken we zelf. Voor
de meeste fabrieksmodellen geldt
een standaard maat. Door de productie zelf te doen kunnen we ze precies
maken zoals we ze willen hebben. De
markiezen maken we met hardhout,
dat we twee keer in de grondverf en
één keer afgelakt monteren. Voor wat

betreft de kleur van het houtwerk als
ook het dessin van het doek heeft de
klant natuurlijk een ruime keuze.”

De Mijdrechtse Zonwering Specialist is
gevestigd aan de Genieweg 13.
Tel 0297 283834. info via
www.zonweringmijdrecht.nl of
www.mzspecialist.nl.
De showroom is alleen op zaterdag
open van 10.00-16.00 uur. Van maandag
tot en met vrijdag kan men op afspraak
terecht.

Beursvloer voorlichting in Abcoude
De vierde Rondeveense Beursvloer
op 19 mei a.s. is voor Abcoude de
eerste keer. Daarom was er 7 april
in de Amstelborgh een voorlichtingsbijeenkomst voor de lokale maatschappelijke instellingen. Een aantal
daarvan was aanwezig. Projectleider
Rietje Beeren vertelde hoe je op
de Beursvloer overeenkomsten
(matches) sluit tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties, zonder dat daarbij geld over tafel gaat.
Hoe je tijdens de Beursvloer daarbij
wordt geholpen door hoekmannen,
een notaris en een accountant, om
afspraken vast te leggen en misverstanden achteraf te voorkomen.
Maar als je niet over geld mag praten, hoe kun je dan als maatschappelijke instelling voordeel hebben
bij een match met een bedrijf? Een
slide in Rietjes presentatie somt
dat op: je kunt toegang krijgen tot
materialen, middelen en faciliteiten
van het bedrijf, je kunt profiteren
van hun kennis, je kunt extra communicatiekanalen krijgen, je net-

werk uitbreiden, misschien nieuwe
vrijwilligers werven... Een lijst met
de matches van de vorige beursvloer
kan als voorbeeld dienen:

http://a-url.nl/NKLH
Wanneer weet je wie er mee doen?
Het antwoord op deze vraag staat op
de website van de Beursvloer:
www.beursvloer-derondevenen.nl. De
website wordt up to date gehouden
met nieuwe aanmeldingen. Men
wilde ook graag weten wat je aan
een bedrijf kunt vragen: daarvoor
organiseert de Beursvloer een
workshop op 19 april. Maar al tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst
kregen de deelnemers ideeën!
Beursvloerambassadeur Jobke Vonk
riep de aanwezigen op zich nu al aan
te melden, dan kan zij naar bedrijven
in Abcoude gaan om die enthousiast
te maken voor de Beursvloer. Zo kan
er al veel voorwerk worden gedaan
om nuttige, leuke en creatieve matches te maken op de Beursvloer, 19
mei in De Meijert in Mijdrecht!

Proostdijstraat 40
3641 AV Mijdrecht

financiële en fiscale
dienstverlening

Financiële en fiscale dienstverlening
Salarisservice

Al 10 jaar actief op het gebied van salarisadministratie en
administratieve, fiscale en financiële dienstverlening voor het MKB.
Neem voor een persoonlijke kennismaking contact op
met Anita den Braber of Martin Meijer.
Telefoon: 0297 – 250191
E-mail: martin@mdbfinancieel.nl
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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.

Kunsthekken

Bioboer Joost Samsom vindt dat
hij op het mooiste plekje van de
hele wereld woont. Daarmee doelt
hij op de Polder Groot Wilnis.
Samsom zat een keer radio te luisteren. “Wat is er zo leuk aan Wilnis?” hoorde hij de presentator de
geïnterviewde vragen. Er kwam
niks uit. Samsom wilde Wilnis
eigenlijk wel eens op de kaart zetten en het landschap verfraaien.
Hij gaf gehoor aan een oproep van
Plan De Venen, dat als doel heeft
landschap, natuur, recreatie en de
toekomst van de landbouw te verbeteren. De houten hekken op de
Gagelweg, waar Samsom woont,
die toegang bieden tot de landerijen, zijn er niet best aan toe. De
zijvleugels raken in verval en het
hek zelf is vaak al vervangen door
ijzer, waardoor het er scheef en
zielig bijstaat. Oftewel: er moeten
nieuwe hekken komen.
Plan De Venen was enthousiast en
ging drie maanden geleden aan de
slag. Ontwerper René Knip werd
aangesteld en hij presenteerde
afgelopen maandag zijn ontwerp
voor de nieuwe hekken die straks
de Gagelweg sieren.
Praktische en stevige hekken
zonder tierelantijn, met zwart
gemoffeld hang- en sluitwerk en
die boeren zelf in elkaar kunnen
zetten. Bovenop het hek komt de
perceelnaam te staan van het stuk
land, geschreven in sjabloonletters die er niet uit kunnen vallen.
Wanneer er iets leuks over het
perceel of de naam van het land te
melden is, komt er een bordje op
de rechterpaal met daarop extra
informatie. Historische vereniging
De Proosdijlanden achterhaalde
circa 35 van de vijftig perceelnamen door te praten met oude
bewoners. De namen waren
nergens vastgelegd. Sommige
zijn al veertig jaar oud, andere
kwamen met de jaren. Zo bestaan
aan de Gagelweg het Loopveld,
het Barreveld, het Nicoland, het
Bietenland en zelfs Egypte, een
vroeger nogal afgelegen perceel.
Samson vindt het vanzelfsprekend
dat de boeren hun percelen een
naam geven: “Koeien hebben ook
een naam, daar hebben dieren en
dingen recht op.”
Naar verwachting zullen de hekken voor het einde van het jaar
te bewonderen zijn, al mogen ze
wat Samsom betreft morgen al
geplaatst worden. Hij verwacht
dat passanten op de Gagelweg
straks hun ogen uit zullen kijken.
In de tussentijd moeten bewoners
nog even genoegen nemen met
de oude hekken, waarvan op sommige restjes gele verf zichtbaar
zijn. Hoe dat komt? Doordat
Samsom een paar jaar geleden
zelf al eens een leuk projectje
bedacht: het geel schilderen van
de hekken van alle kaasboeren uit
de buurt. Helaas hield de verf niet
zo lang stand als straks de hekken
van Knip.

marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

Deze week vijf tips voor de
basisschooljeugd ... en hun
(groot-)ouders en leerkrachten!

... Sumirè Iwasaki
Titel: Het wonderlijk verhaal
van Hendrik Meier
Auteur: Roald Dahl
'Voor mijn verjaardag heb ik een
boekenbon gekregen. Daar wilde
ik graag bij Mondria een mooi
boek voor uitkiezen. Ik heb al
verschillende boeken van Roald
Dahl gelezen, zoals 'Matilda', 'De
tovervinger' en 'Daantje de Wereldkampioen'. Van 'Matilda' heb
ik ook de film gezien. Nu heb ik
het boek 'Het wonderlijk verhaal
van Hendrik Meier' gekozen. Het
is een boek met zeven verhalen
van Roald Dahl. Ik lees vooral
graag voordat ik ga slapen.
Verder hou ik van tekenen en
knutselen. Mijn zus Sayuri houdt
ook van lezen.'

1

Raveleijn			
Paul van Loon
Thomas,
Joost,
hun broer
Maurits en
tweelingzussen
Emma en
Lisa verhuizen met
hun ouders
van de stad
naar een
afgelegen dorp. Daar gebeurt iets
ongelooflijks. Wanneer zij, gelokt
door raven en een geheimzinnige
stem, onder een oude stadspoort
doorgaan, veranderen ze in ruiters
te paard. Tot hun schrik komen ze
erachter dat zij De Vijf zijn. Volgens
een oude voorspelling moeten zij de
oude stad Raveleijn en haar bewoners bevrijden van hun overheerser
graaf Olaf Grafhart en zijn monsterlijke wezens. Het lot van Raveleijn
ligt in handen van Thomas en zijn
broers en zussen. Maar hoe komen
ze aan de magische krachten die
nodig zijn om Raveleijn te bevrijden?
En welke rol speelt het mysterieuze
meisje Samira?

2

Een hele kunst...		
Arend van Dam 		
en Alex de Wolf
Kunst
is niet
zomaar
een paar
kloddertjes
verf op een
doek, wat
letters in
een boek of losse muzieknoten in
een compositie. Arend van Dam en
Alex de Wolf hebben na het daverende succes van 'Lang geleden...',
'In een land hier ver vandaan…' en
'Overal en ergens…' hun talenten

Een avondje ZuidAfrika in Mijdrecht
Afgelopen week was ik niet in het
land; ik lag lekker met mijn kont
aan het zwembad en strand in
Fuerteventura! Even een weekje
uitrusten en helemaal niets doen,
dat was het thema van de vakantie.
We hadden weer een hele drukke
periode achter de rug, met name
door een evenementje dat we een
avond voor vertrek hadden ingepland.

Al een aantal jaren vertegenwoordigen wij het Zuid-Afrikaanse
wijnhuis Boschendal. Omdat een
van de vertegenwoordigers van het
wijnhuis vanuit Zuid-Afrika richting
Nederland was gevlogen, hadden
we weer een succesvolle wijn/spijs
avond georganiseerd in samenwerking met restaurant Lust! Een
kleine 50 gasten waren enthousiast
op het diner afgekomen en hebben
de hele avond genoten van een
super gemaakt vijfgangendiner en
de mooiste bijpassende wijnen.
Carla Malherbe, een bloedmooie
Afrikaanse, was aanwezig om tussen de gangen door weer een hoop
leuke weetjes over het wijnhuis te
vertellen. De mannen onder ons
hadden dus sowieso een topavond!
Er waren twee wijnen die boven de
rest uitstaken en van één wijn zou
je dat niet direct verwachten. Bij
een tussengerecht met tonijn die op
verschillende manieren was bereid,

weer gebundeld in een kleurrijk
geïllustreerde voorleesbundel met
vijftig verhalen over de belangrijkste kunstenaars uit de Nederlandse
geschiedenis en het heden. 'Een
hele kunst…' neemt je mee langs
diverse artistieke disciplines, zoals
de schilderijen van Rembrandt van
Rijn en de gedichten van Joost van
den Vondel, maar ook de ontwerpen van Hella Jongerius, de liedjes
van Henny Vrienten, de choreografieën van Hans van Manen en
de gebouwen van Rem Koolhaas
komen in deze bundel aan de orde.

3

Malle getallen Optellen en
aftrekken tot 100

gedicht tot woordenboek. Alles over
taal overzichtelijk op een rij. Duidelijk uitgelegd, met veel voorbeelden.
'Het Grote Taalboek' biedt kinderen
(en hun ouders) een compleet overzicht van de taalregels die je leert
op de basisschool. Het gaat uit van
de stof van de vakken taal, lezen,
schrijven en luisteren, die op school
vaak is verdeeld over verschillende
boeken en uren. En soms gaat 'Het
Grote Taalboek' iets verder, zodat
je er ook na de basisschool nog veel
aan hebt.
Dit boek is een uitkomst voor iedereen die (thuis) wil kunnen terugvallen op de basis. Ook verkrijgbaar:
'Het Grote Taalboek - Oefenboek',
'Het Grote Rekenboek' en 'Het
Grote Rekenboek - Oefenboek'.

5
Ben jij toverachtig goed in rekenen? Speel 'Malle Getallen Optellen en aftrekken tot 100' en versla
al je tegenstanders! Een kwartetspel waarbij je alle kaarten van je
kwartet verzamelt door oefeningen
op te lossen. Wie lost de oefeningen juist op en verzamelt de
meeste kwartetten? Dit superleuke
spel kun je alleen spelen of samen
met je vriendjes. Ook verkrijgbaar:
'Optellen en aftrekken tot 20',
'Optellen en aftrekken tot 1000',
'Vermenigvuldigen', 'Delen' en
'Metend Rekenen' en kwartetspellen rond taal: 'Warrige Woorden
Spelling' en 'Warrige Woorden
Werkwoordspelling'.

4

Het Grote Taalboek		
Wim Daniëls
Van klinker
tot lettergreep, van
werkwoord
tot voornaamwoord, van
apostrof tot
trema, van
alinea tot
spreekbeurt,
van dialect tot jongerentaal, van

serveerden we de Blanc de Noir
rosé. Wij vonden het wel leuk om
de reacties te horen over een rosé
die als maaltijdwijn werd gebruikt.
De meeste mensen associëren rosé
namelijk alleen maar met de zon
en het terras en wij vonden dit de
perfecte gelegenheid om te laten
zien dat je een betere rosé wijnen
ook heel goed als begeleider van
een maaltijd kunt schenken! Er
waren gasten die dit de beste wijn/
spijs combinatie van de avond
vonden! Weer een vooroordeeltje
weggenomen!
De andere wijn die er flink bovenuit
stak, was de 1685 Merlot reserva
2009. Deze wijn konden wij als eerste in Nederland aan onze klanten
laten proeven en de reacties waren
ook nu weer meer dan goed! Een
mooie volle donkere rode wijn, die
niet te zwaar en stevig is waardoor
deze meer dan goed in het voorjaar
gedronken kan worden. Of bij de

Het Grote Topospel

Het avontuurlijkste spel van de hele
wereld voor kinderen uit groep 6, 7
en 8. Speel dit spannende spel en
leer de kaart van Nederland, Europa
en de wereld kennen als je broekzak.
Je reist over het spelbord om je doel
te bereiken. Beantwoord vragen
zodat je kunt reizen en tolgeld winnen. Daarmee kun je sneller vooruit
én provincies of landen veroveren.
Met een kanskaart kun je geluk
of pech hebben. Maar let op: je
tegenstanders kunnen je opdracht
dwarsbomen. Het spelbord heeft
drie spelkanten: Nederland, Europa
en de wereld. Elke kant heeft eigen
spelregels. Ook verkrijgbaar: 'Het
Grote Rekenspel', 'Het Grote
Taalspel', 'Het Brugklasspel' en 'Het
Grote Geschiedenisspel'.

BBQ, want afgelopen weekend was
het alweer zover, hoorden wij van
thuis!
De avond sloten we af met een lekker dessert en bijpassende dessertwijn. Iedereen ging voldaan en met
een lach op het gezicht naar huis en
wij doken nog even ons bedje in om
vervolgens om 5.00 uur op te staan
en richting Schiphol te rijden.
We zijn jammergenoeg alweer
thuis, maar wel vol energie om er
weer lekker tegenaan te gaan!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Hmmm met Hesse: Strandpaviljoen The Beach, Aalsmeer

“The Beach: hét indoorstrand van Nederland”
Het is alweer op de kop af 15 jaar geleden dat Ruud Vismans op het
lumineuze idee kwam een indoor beachvolleyballocatie te zoeken. Die
vond hij aan de Oosteinderweg 247a in Aalsmeer. Inmiddels is The
Beach hier niet meer weg te denken en het karakteristieke pand is
zelfs een rijksmonument geworden.
door patrick hesse

Vanavond ben ik door Ruud uitgenodigd om in het Strandpaviljoen te
komen eten. Er staat mijn kersverse
collega Marlous van Merkenstein
en ondergetekende een zeer warm
welkom te wachten. Ruud –we kennen elkaar al een groot aantal jaren–
blijkt nog geen steek veranderd en
heeft niets van zijn enthousiasme
verloren. Hij brengt me op de hoogte
van de ontwikkelingen van de laatste
jaren. Absoluut hoogtepunt: het
binnenhalen van een heus internationaal toptoernooi, het CEV Satellite
Aalsmeer, dat in januari jongstleden
plaatsvond en meteen een enorm succes bleek te zijn.
Het leuke van The Beach is dat het
zoveel leuke aparte ruimtes heeft,
dat er heel veel mogelijk is. Zo kan
er drie keer in de week 's avonds op
diverse niveaus getraind worden, is
het mogelijk familie- en bedrijfsuitjes
te houden, kun je sporten op het verwarmde beachcourt of ontspannen op
de terrassen, salsa-les volgen of yoga
en Zumba beoefenen, borrelen in
The Beach Bar, uitgebreid lunchen of

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

dineren à la carte in het Restaurant
Het Strandpaviljoen, of feesten in
een van tropisch ingerichte partyzalen... bij The Beach kan het gewoon
allemaal.
Marlous en ik besluiten gewoon
lekker te gaan eten in Het Strandpaviljoen, hier wacht de volgende
verrassing: onze gastheer vanavond is
ook een oude bekende van mij: Jaap.
Jarenlang werkte hij bij De Plashoeve in Vinkeveen en na diverse locaties
te hebben gerund, is hij bij The Beach
terecht gekomen, waar hij inmiddels
helemaal zijn draai gevonden heeft.
Jaap is een geboren horecaman
en weet van elke avond een feest
te maken. Vanavond heeft hij een
zesgangendiner voor ons in petto, een
proeverij van kleine hapjes van de
kaart waardoor we een uitstekend
idee krijgen van wat Het Strandpaviljoen te bieden heeft.
We beginnen met een heerlijke alcoholvrije cocktail en komen meteen
in de tropische stemming, ook de
geweldige entourage van de locatie
maakt dat je zelfs op een koude
winteravond heerlijk in de tropische
sferen komt. Als eerste gerecht
krijgen Marlous en ik een kip-cajun
wrap met een saus van wasabi en
crème fraiche. Zowel Marlous en ik
knikken glimlachend eenstemmig en
laten we ons deze heerlijk appetizer
prima smaken. Gelukkig is Marlous
een groot liefhebber van wijn en
heeft Jaap ook op dit gebied het
nodige in petto. Als eerste schenkt
Jaap een Fitou Le Pins, een volle
kruidige rode wijn. Voor het volgende
gerecht heeft Jaap gekozen voor een
licht gebonden witlofsoepje, met een
kaas kletskop. Wederom een heerlijk
gerecht. Als tussengerecht krijgen we
een Yakitori.
Dan is het tijd voor vis: gegrilde
zalmforelfilet, met saus van garnalen
en kervel. Jaap schenkt een glas

Genieten tijdens Roekz to share
Roekz to share, het nieuwe donderdagconcept van Roekz uit Vinkeveen,
heeft een vliegende start beleefd. Alle donderdagen in april, mei en juni
en dan weer van september tot en met december is Roekz vanaf 17.00
uur open zijn en wordt er gekookt door een gastkok. Hans Venneman van
Restaurant Lust! uit Mijdrecht had de primeur. Voor een kleine 100 gasten
leefde hij zich op culinair gebied uit.
Ook genoten de gasten van de cocktailbar en werd er relaxte muziek gespeeld. Slijterij Vreeland had speciale wijnen geselecteerd bij de gerechten. Reserveren wordt aangeraden: 0294-234070.
foto's patrick hesse.

FriuliGiulia, een Pinot Grigio, een
frisse witte wijn uit de Venetië streek.
Marlous en ik blijken beiden muziekliefhebbers en dan vooral van de Nederlandse popmuziek en ondanks dat
we wat jaren schelen is er voor wat
muziek betreft geen generatiekloof
en komen alle grote Nederlandse
liedjesschrijvers ter sprake.
Ondertussen meldt Jaap zich
wederom aan onze tafel met een verrassend lekkere combinatie van twee
gerechten (die dus apart op de kaart
staan): kogelbiefstuk met zelfgemaakte Stroganoffsaus en mijn absolute favoriet van vanavond: gevulde
varkenshaas met spinazie, rauwe ham
en een saus van champignons. Marlous krijgt wederom een bijpassende
wijn geserveerd: een LA Buvette, een
kruidige rode wijn die uitstekend bij
het gerecht past en weer is het even
stil aan onze tafel....
Inmiddels beginnen zowel Marlous
als ik grond te voelen, maar Jaap
heeft nog een feestgerecht in petto: een Petit Grand Dessert, samengesteld door de chef. Een feestelijker
einde van een geweldig diner kun je
niet bedenken.
Marlous en ik nemen afscheid van
Jaap en lopen we de gezellige bar
van The Beach in waar we Ruud nog
even treffen. Ik beloof hem om op
zeer koret termijn ‘in burger’ terug
te komen, misschien wel met mijn
sportbroek. Als we naar de auto
lopen, laat ik Marlous nog even zien
waar vanaf half mei tot half september traditiegetrouw het buitenvolleybalveld komt: midden voor het terras.
Laten we hopen dat het een mooie
zomer wordt.
Wanneer ik in de auto stap kijk ik
nog één keer om naar het prachtige
gebouw dat tot het historische Industrieel erfgoed behoort, wat inhoudt
dat er geen veranderingen aan het
uiterlijk mogen plaatsvinden. Ik stel
voor ook de inrichting lekker lang te
laten voor wat het is, want dit is een
unieke locatie.

The Beach / Het
Strandpaviljoen
Oosteinderweg 247-a
1432 AT Aalsmeer
tel : 0297 – 347 444
fax : 0297 – 347 333

e-mail : info@beach.nl
Internet: www.beach.nl
Twitter:

http://twitter.com/beachaalsmeer
Hyves:

http://thebeachaalsmeer.hyves.nl
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Bedrijvenvoetbaltoernooi ondersteunt goede doelen
Op 5 april heeft Rotary Mijdrecht cheques
uitgereikt aan twee door haar gekozen internationale doelen. Beide doelen zijn verbonden
met De Ronde Venen doordat inwoners zelf
initiatiefnemer zijn. Daarmee is Rotary er van
verzekerd dat het geld goed besteed wordt!
Stichting Hand ontving een cheque van 3.000
euro. De Stichting bouwt internaten in Bolivia
voor schoolgaande kinderen. Dergelijke internaten zijn een goede bijdrage voor het welzijn
én de toekomst van de kinderen. Hier kunnen
zij in een stabiele omgeving leren, huiswerk
maken en spelen. Momenteel worden er voorbereidingen gedaan voor het realiseren van een
internaat voor 150 kinderen.
Voor Stichting Wees een kind, opererend in Indonesië, was eveneens een cheque ter waarde
van 3.000 euro beschikbaar. De stichting heeft
tot doel weeshuizen in nood met middelen
en management ondersteunen, zodat er voor
de kinderen een menswaardige leefsituatie
ontstaat en hen weer toekomstperspectief
geboden wordt. De hulp is erop gericht dat het
weeshuis in de eindsituatie zelfvoorzienend
is en de weeshuisleiding zelfstandig handelen

kan. Het eerste project is de nieuwbouw van
een (zwaar vervallen) weeshuis dat moet verdwijnen vanwege de aanleg van een spoorlijn.
Beide stichtingen ontvangen voor een periode
van drie jaar, jaarlijks een bijdrage voor het
goede werk dat zij verrichten. Rotary Mijdrecht
brengt het geld daarvoor bijeen tijdens het
jaarlijkse bedrijvenvoetbaltoenooi. Dit jaar
wordt het toernooi, georganiseerd i.s.m. SV
Argon, gehouden op zaterdag 28 mei. Er
wordt gevoetbald op een half veld en een team
bestaat uit 6 veldspelers en een keeper. Afgelopen jaar deden 18 bedrijventeams mee aan dit
gezellige en sportieve toernooi. De inschrijving
voor dit jaar staat open.
Ook ondersteunt Rotary twee lokale activiteiten. Tijdens de verwendag voor moeders
van kinderen met een handicap worden zo’n
70 vrouwen meegenomen voor een dagje uit.
In december viert De Cirkel haar jaarlijkse
kerstdiner, uitgeserveerd en betaald door Rotaryclub Mijdrecht. De Cirkel is een sociëteit
voor volwassenen met een verstandelijke
beperking.

Landelijke weidevogelkijkweek van 16 t/m 24 april

Weidevogels verdienen bescherming
Het is weer lente. De natuur bloeit op. Bomen en struiken worden weer groen en de krokussen en narcissen geven weer kleur aan het landschap. Ook de vogels zijn volop actief.
Ze hebben hun nesten gebouwd en broeden hun eieren uit. Dat moeten ze ongestoord
kunnen doen. Extra aandacht verdienen de Weidevogels, maar hun nestjes zijn moeilijk te
vinden. De boeren krijgen nu de hulp van vrijwilligers. In Utrecht zijn ca. 18 weidevogelgroepen van de IVN actief, die zich bezig houden met de bescherming van de weidevogels.
Gerrit Hiemstra van de IVN afdeling De Ronde Venen en Uithoorn nodigt vogelliefhebbers
uit om tijdens de landelijke weidevogelkijkweek van 16 t/m 24 april te komen genieten
van de vele weidevogels in het veenweidegebied.

door piet van buul   
De IVN afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn heeft twee
groepen vrijwilligers die zich
met de vogels bezighouden.
Naast de IVN Vogelwerkgroep
is er de IVN Weidevogelgroep
die zich speciaal richt op de
vele weidevogels, zoals de
Grutto, de Kievit, de Scholekster en de Tureluur. Ter
gelegenheid van de landelijke
weidevogelkijkweek organiseren deze werkgroepen een
drietal activiteiten.

Gerrit Hiemstra (links, naast Bert Verweij) van IVN nodigt vogelliefhebbers uit om tijdens de landelijke weidevogelkijkweek van
16 t/m 24 april te komen genieten van de vele weidevogels in het
veenweidegebied.

Op zaterdag 16 april worden
er vanuit de IVN infostand op het parkeerterrein van de Waverhoek korte wandelingen door
de Waverhoek georganiseerd. Onder leiding
van ervaren vogelaars kan men dan met kijkers
en telescopen de vele variëteiten aan weidevogels bekijken. Men kan hier van 10.00 tot
ongeveer 13.00 uur aan meedoen.

Op 8 mei tenslotte wordt de jaarlijkse weidevogelexcursie gehouden in samenwerking
met Staatsbosbeheer. Dat vindt plaats in het
weidevogelreservaat langs de Ter Aase Zuwe in
de polder Demmerik. Voor deelname aan deze
excursie moet men zich vooraf aanmelden.
Meer informatie is te vinden op

Op zaterdag 23 april staat er een stand van de
IVN in de boomgaard van Boerderijcamping
Demmerik van de familie Van Eck aan de
Demmeriksekade 25 in Vinkeveen. Ook van
hieruit trekt men in groepjes de tegenoverliggende Houtkade op en worden de weilanden
met telescopen afgespeurd naar weidevogels.
Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00 en
13.00 uur.

Weidevogelbeschermers
De weidevogelbeschermers van de IVN staan
klaar om de boeren te helpen met het opsporen
van de nestjes. In overleg met de boer, die zijn
werk daarop afstemt, gaan de vogelbeschermers in groepjes een tot meerdere keren per
week het gebied in. Tijdens het broedseizoen
(maart – juli) observeren ze het gedrag van de
vogels en ontdekken zo waar ze broeden. Die
broedplaatsen worden dan met stokken gemarkeerd, zodat de boer er met zijn werk rekening
mee kan houden. Deze activiteit wordt gedaan
in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging en Landschap Erfgoed Utrecht.
Meer informatie over de bescherming van de
weidevogels kan men vinden op

www.weidevogelskijken.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Club van… Marco de Witt

Samen muziek maken is heel erg leuk
De Abcouder Harmonie bestaat al 110 jaar. Een eerbiedwaardig gezelschap
dus, met een rijke historie. Maar ook een vereniging die het oog gericht houdt
op de toekomst. De harmonie heeft een eigen erkende muziekopleiding.
Iedereen kan er een muziekinstrument leren bespelen. Dat geldt zowel voor
de jeugd als voor volwassenen. Samen muziek maken is heel erg leuk, vindt
voorzitter Marco de Witt.
door piet van buul   foto patrick hesse

De Abcouder Harmonie is opgericht op
16 oktober 1900. Bij gelegenheid van
het honderdjarig jubileum ontving de
vereniging een Koninklijke onderscheiding. “We mogen ons dus officieel de
‘Koninklijk Onderscheiden Abcouder
Harmonie’ noemen,” stelt Marco de
Witt vast. “Dat is iets waar we wel
trots op zijn. We beschouwen dat ook
als een erkenning voor de betekenis
en de rol van ons gezelschap binnen
de Abcouder en Baambrugse gemeenschap. Bij tal van lokale evenementen
is een muzikale bijdrage van de harmonie een vanzelfsprekendheid. Of het nu
gaat om de intocht van Sinterklaas, de
binnenkomst van de wandelaars van de
Avondvierdaagse, de Lampionoptocht
tijdens de feestweek of de feestelijkheden tijdens Koninginnedag, we zijn
altijd present. En uiteraard ook tijdens
de dodenherdenking op 4 mei. En daar
blijft het niet bij. In de loop van het jaar
zijn er regelmatig speciale concerten
en optredens.”
Een actieve vereniging
Het gezelschap is indertijd opgericht
als harmonie. Bij een harmonie
bespeelt men verschillende blaas- en
slagwerkinstrumenten zoals klarinet,

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

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

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

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

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

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

trompet, trombone, hoorn, bariton,
dwarsfluit, piccolo, pauk, drums en
saxofoon. In het begin was er nog
geen slagwerkgroep. Die is pas 57 jaar
geleden opgericht en maakt sinds die
tijd deel uit van het gezelschap. Marco:
“We treden meestal gezamenlijk op,
zeker bij de straat optredens. Maar de
drumband gaat ook wel alleen op pad.
Zaterdag 2 april heeft onze drumband
nog een optreden verzorgd, samen
met de slagwerkgroep van het Douane
Orkest.”
De Abcouder Harmonie heeft momenteel ongeveer 95 leden. Daarvan
maken er zo’n 25 deel uit van het
harmonieorkest en de slagwerkgroep
kent 13 leden. Dan zijn er momenteel
38 leerlingen voor de harmonie en 16
leerlingen voor de drumband.
Opleidingen
De Abcouder Harmonie is een vereniging die zich sterk richt op het opleiden
van muzikanten. “Van één kant is
dat nodig om je gezelschap op peil te
houden en de noodzakelijke verjonging
door te kunnen voeren,”stelt Marco.
“Maar van de andere kant willen
we mensen ook laten zien hoe leuk
het is om muziek te maken. Daarbij
richten we ons sterk op de jeugd. We
steunen ook het project ‘muziek telt’,
een initiatief van Muziekcentrum
Nederland, Kunstfactor en het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Het project
is er vooral op gericht om de schoolgaande jeugd kennis te laten maken
met muziek. Kinderen kunnen bij ons
terecht als ze zo rond de acht jaar oud
zijn. Ze kiezen dan een instrument en
kunnen in een jaar 32 lessen krijgen.
De opleiding wordt verzorgd door jonge
getalenteerde docenten.”
De Abcouder Harmonie richt zich ook
op de ouderen. Marco: “Twee jaar
geleden hebben we speciaal met dat
doel een volwassenenproject georganiseerd. Daar hadden zich dertig mensen
voor ingeschreven en daar zijn er toch
zo’n twintigtal van blijven spelen. We
zijn van plan om dat in september van
dit jaar nog eens te doen. Wanneer
men een jaar de lessen gevolgd heeft
kan men toetreden tot het leerlingen-

Sportnieuws
Vinkeveen

Finale driebanden in
Café de Merel
Vorig weekend zijn in Café de Merel te Vinkeveen de halve finales
gespeeld van het driebanden toernooi van biljartclubs D.I.O. (Door
Inspanning Ontspanning) en Café
de Merel. Van de zestien spelers in
de halve finale zijn er toch verrassende spelers van het groene laken
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gekomen, die op zaterdag 16 en
zondag 17 april spelen om wie uiteindelijk het toernooi op zijn naam
mag schrijven. Een van de spelers
was Joop Luthart die zaterdag
verrassend doorging en zondag Jan
Eijsker. Verder plaatsten zich voor
de finale Maarten Dulmus, Richard
v.Kolck, Richard Schreurs (alle
drie van Bob's Bar), Eduard van
Heuven, Theo Valentijn en Patrick
v.d.Meer. Deze acht spelers staan
dus dit weekend aan de biljart-

tafel in Café de Merel, Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen. Aanvang
beide dagen 14.00 uur, waarna de
voorzitter de prijzen op zondag
uit zal reiken. Ook kunnen wij nog
enkele biljarters plaatsen voor de
nieuwe en Ronde Venen competitie,
opgeven in ons clubhuis, zowel voor
de dinsdag avond club, biljartclub
de Merel als de donderdag avond
club biljartclub D.I.O. Ook dames
uiteraard van harte welkom in Café
de Merel; tel. 0297-263562

Marco de Witt: “We mogen ons officieel de ‘Koninklijk Onderscheiden Abcouder
Harmonie’ noemen. Daar zijn we trots op en beschouwen dat als een erkenning
voor de betekenis en de rol van ons gezelschap binnen de Abcouder en Baambrugse gemeenschap.”
orkest. Men leert dan om met elkaar
samen te spelen. En dat is toch een
van onze belangrijkste doelstellingen.
Dat leerlingenorkest treedt van tijd tot
tijd ook zelfstandig op. Zo gaan ze op
Tweede Paasdag naar een concours,
dat speciaal wordt gehouden voor
beginnende orkesten. We proberen ook
combinaties te maken met de harmonie
en dit orkest. En het is uiteraard de
bedoeling dat onze muzikanten na het
opdoen van ervaring bij de beginners,
op enig moment doorstromen naar het
harmonieorkest.”
Repeteren
Om het muzikale niveau op peil te
houden moet er gerepeteerd worden.
Dat doen ze bij de Abcouder Harmonie
wekelijks in hun eigen lokaal in het
Piet Mondriaan Gebouw. Op maandag
repeteert de drumband van half acht
tot kwart voor tien. De leerlingen doen
dat op dinsdagavond van half zeven
tot kwart over zeven en de harmonie
van half acht tot kwart voor tien. Het
harmonieorkest staat onder leiding van
dirigent Corry Stoffelsma en de slagwerkgroep wordt geleid door Maarten
Rongen. Marco: “De repetities zijn er
uiteraard om er voor te zorgen dat we
allemaal goed blijven spelen en ons re-

Schoonmaakonderhoud
&
Ongediertebestrijding

pertoire leren spelen. Maar we zorgen
er ook voor dat het gezellig is. En een
aantal bijzondere activiteiten dragen
ook zeker bij tot de goede sfeer binnen
onze vereniging. Zo geven we jaarlijks
een Tuinconcert. Dat is een buitenconcert bij café/restaurant De Eendracht.
Je moet ook geregeld je gezicht laten
zien voor je donateurs. Die zorgen
immers dat we naast de contributies
met hun bijdrage een goede financiële
basis voor de vereniging hebben. Maar
we doen meer. Een keer per jaar gaan
we met z’n allen naar De Efteling.
Daar treden we dan een paar keer op
tijdens zo’n dag en verder maken we
er een gezellig uitje van. Dan is er bij
gelegenheid van de verjaardag van de
vereniging altijd een Koningsmaal en
als afsluiting van het seizoen een barbecue. Dat is ook heel belangrijk voor de
sfeer binnen de vereniging.”
Meer informatie over de vereniging
kan men vinden op
www.abcouderharmonie.nl.
Wie belangstelling heeft voor het
lidmaatschap kan contact opnemen via
info@abcouderharmonie.nl. Maar men
kan ook gewoon binnenlopen op een
van de repetitieavonden om zelf te zien
hoe leuk het is.

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO
Aprilia Mana:

Automatic for the people
Patrick Hesse test deze week
een bijzondere motor; de Aprilia
Mana. Wat deze motor zo bijzonder maakt, is dat hij geen koppeling heeft en volledig automatisch
schakelt.
Automatic for the people is het eerste
dat in me opkomt; het legendarische
album van R.E.M. met het hartverscheurende nummer Everybody Hurts
en het bloedmooie Man on the Moon.
De motor die ik vandaag test is een
echt buitenbeentje en ook niet zo
vaak in het wild te spotten. Dit is ook
geen occasion, maar een motorfiets
van een klant van Roké Motors (die
er geen problemen mee had dat ik
hem meenam voor straatje om). Op
een motorscooter is het rijden met
automatische versnellingsbak de
gewoonste zaak van de wereld en dat
werkt ook zeer gemakkelijk, maar op
een motorfiets? De meeste motorrijders moeten er niets van weten, want
motorrijden straalt sportiviteit uit en
in dat plaatje past op een of andere
manier geen automaat. Alle Japanse
merken hebben zich wel vergaloppeerd aan deze manier van motorrijden, waarbij het merk Honda in de
jaren zeventig wel de bruikbaarste
uitvoering had, maar een verkoophit
werd het nimmer. De tijden verande-

ren en de meest snelle sportwagens,
waaronder Ferrari en Porsche, zijn
met automaat te krijgen en heeft
in de autowereld een automaat
tegenwoordig niets meer met het
pientere pookje van DAF te maken.
Dus durfde het merk Piaggio het in
2008 aan, om een totaal nieuw motorconcept te ontwikkelen in de vorm
van een Aprilia Mana een automaat
met mogelijkheid tot opschakelen
door middel van een drukknop op het
stuur (een soort tiptronic systeem).
Vaak heb ik een motorscooter met
automaat gereden, maar dit wordt
mijn eerste motorervaring zonder
een koppelingshendel.
De Mana is een schitterende motor,
met een eigen persoonlijkheid en
biedt een aangename en geruststellende rijhouding. Het zadel met twee
niveaus is perfect voor de rug, de
voetsteunen staan heel natuurlijk en
samen met het stuur zorgt dit voor
een verticale en comfortabele houding. De voetbediening zijn klassiek,
met een versnellingspook, maar mijn
linkerhand zoekt tevergeefs naar een
koppeling. Wanneer je de handgrepen
wat nader bekijkt, vind je ter hoogte
van duim en wijsvinger twee kleine
drukknoppen. Eéntje met een + en
eentje met een -. Rechts, boven de

tekst en foto's patrick hesse

starter, vinden we een bedieningsknop "gear mode". Contact, de motor
draait stationair en een druk op de
knop geeft na elkaar drie mogelijkheden: Rain, Touring en Sport, met
telkens een aangepast beheer. De
Rain-instelling is de braafste en laat
de kracht met zachtheid vrijkomen,
de Touring is uiteindelijk de best aangepaste en biedt op elk moment een
stevig koppel en zal ongetwijfeld in
alle omstandigheden haast iedereen
tevreden stellen. Persoonlijk ga ik
meteen voor de sportstand.
Bij een langere druk op de knop 'gear
mode', schakelt deze over naar de
manuele programmering en dan moet
de bestuurder
met duim en
wijsvinger de
zeven versnellingen beheren
maar, kan hij
ook voor voetbediening kiezen, wat voor
de motorrijder
natuurlijker
lijkt. De zeven
versnellingen
zijn eigenlijk

puur kunstmatig. De aandrijving
gebeurt immers via een variator en
de versnellingen zijn dus niet meer
dan vooraf vastgestelde instellingen
van de aandrijfriem ( daar hebben we
weer het pientere pookje van DAF).
Een paar maanden geleden reed ik
al een Trike met exact hetzelfde blok,
dat reed zeer behoorlijk. Dus ga ik op
weg. De motor geeft me het gevoel
toch op een sportieve toermotor te
zitten en dan is niet schakelen toch
iets aparts. Voor mij als oude motorrot niet helemaal mijn ‘cup of tea’,
maar kan ik me ook voorstellen dat
mensen die veel op een motorscooter
hebben gereden en nu de stap wagen
naar een motorfiets, dit misschien
wel aangenamer vinden om jezelf te
beperken tot alleen draaien aan het
gashendel en daarbij de motor aan
het ideale koppel te voelen roffelen,
zonder te moeten vrezen dat je in de
verkeerde versnelling zit.
Verder is er weinig aan te merken op
de Mana. Na een half uurtje weet je
eigenlijk niet beter en is er best heel
sportief mee te rijden, alleen afremmen op de motor is een heel ander
verhaal.
Wat wel een uitstekende vinding is

van Aprilia, is dat de tank net als bij
een motorscooter onder het zadel
zit en dat de dummytank open kan
en voldoende ruimte biedt voor
je integraal helm, net als bij veel
motorscooters een uitstekend idee.
Na een lekker rondje breng ik de
Aprilia terug bij Roké Motors en
heb ik gemengde gevoelens omtrent
de Mana. Het gekke is, dat ik op
een motorscooter helemaal geen
problemen heb met een automaat en
bij een auto wil ik niets anders meer.
Waarschijnlijk omdat beide vormen
van vervoer zo gemakkelijk mogelijk
moeten gaan voor mij. Ik weet dat
dit niet voor iedereen helder klinkt,
maar voor mij werkt het het zo en
de Mana? Een bloedmooie machine
met een heerlijk blok en een uitstekend stuk techniek, dat in de praktijk
foutloos werkt voor mensen die graag
automatisch rijden.
De Mana is nieuw te koop bij Roké
Motors, prijzen vanaf 9.990 euro; de
versie met ABS is 500 euro duurder.
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl

De wereldwinkels halen het voorjaar in huis
Deze maand halen Wereldwinkel Ronde Venen en Wereldwinkel Abcoude het voorjaar in
huis met de mooiste vazen, waar de eerste verse lentebloemen en jouw eigen originele paasversieringen schitterend in staan.
Er zijn niet alleen prachtige designvazen van
ontwerper Piet Hein Eek, maar ook vazen die
handmatig beschilderd zijn met traditionele
bloemfiguren. Het assortiment voldoet aan de
fairtrade voorwaarden en dat betekent dat de
vakmensen die de vazen maken een goed loon
hebben ontvangen. Het Mum servies is met de
hand beschilderd met een traditioneel Thaise
bloemdecoratie, die veel wordt gebruikt op lokale Thaise producten. Het servies is uitgebreid
met prachtig grote vazen en bestaat verder uit
theeservies, ovenschalen en een ovenpot. Het
is gemaakt door keramiekfabriek Sang Arun in
Thailand. Opvallend is de vorm van de randen
en de oren, die zijn met de hand gevormd. Het
servies kan in de oven, vaatwasmachine en
magnetron.
Fairtrade
De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel
van Nederland. Met de verkoop van fairtrade
producten investeert de Wereldwinkel in een
leefbare wereld voor iedereen. Elk product
uit het assortiment is met zorg en volgens

fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht.
Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen
op deze manier toegang tot de Europese markt
en daarmee de kans een beter bestaan op te
bouwen. De 12.500 vrijwilligers in 375 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het
in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél
bestreden kan worden. Koop je een cadeau in
één van deze winkels, dan draag je daaraan bij.
Orginele Paaseitjes
Pasen komt eraan, dus speciaal aanbevolen
Tony’s paaseitjes van heerlijke, eerlijke slaafvrije chocolade in een echt eierdoosje voor
€ 2.65. Een origineel cadeautje om je lief te
verwennen.
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, 1391
GH Abcoude, Tel. 0294 284394

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel Mijdrecht 'De Ronde Venen' De
Passage 14, 3641 AK Mijdrecht Tel: 0297293799 www.wereldwinkelderondevenen.nl.
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Jaguar

Saab

Belangrijkste nieuws bij de Zweden
is de nieuwe 9-5 Estate. Ook aanwezig: de 9-4X, een nieuwe SUV
die over een paar maanden bij de
dealers staat.

AUTORAI 2011

Skoda

Wielerfans opgelet, op de stand
is de Superb Combi van de Rabo
wielerploeg te bekijken. Daarnaast
toont het merk een vrij bijzondere
conceptcar VisionD, met het nieuwe
Skoda logo en een zeer strak
design.

Eens in de twee jaar kunnen autoliefhebbers hun hart ophalen op de
AutoRAI in Amsterdam. Deze week opende de beurs haar deuren voor
iedereen die de nieuwe modellen van dichtbij wil bekijken of een goede
vergelijking wil maken van de aan te schaffen voiture.
Afgelopen dinsdag namen we een kijkje tijdens de persdag. Op deze
pagina een overzicht van het nieuws van de diverse merkenstands en
niet te missen bijzonderheden.
door michael reuling   foto's patrick hesse

Alfa Romeo

Volkswagen

Naast twee special editions van de XF en XJ, toont Jaguar de 550 pk
sterke knalblauwe XKR-S, een van de snelste Jags ooit met een 0-100
acceleratie in 4,4 seconden.

Kia

Natuurlijk toont Alfa de nieuwe BPM-vrije MiTo met 1.3 turbodiesel.
Maar nog veel leuker is de prachtige supersportwagen, de fabuleuze 8C
Spyder. Een absoluut pareltje om te bewonderen. En de dames bij Alfa
zijn ook altijd prachtig!
Audi

Naast het complete gamma, staan
de nieuwe RS3 en A6 op de stand,
evenals de A8 Hybrid en e-Tron, de
elektrische concept car op basis van
de R8.

aandacht van vele liefhebbers trekken. Uiteraard zijn ook de California, 599 en 458 present.

Fiat

Aston Martin

De kleinste Aston ooit bekijken?
Op de hoek staat de niet te missen
Cygnet, op basis van de Toyota iQ.
Verder natuurlijk veel bruut geweld
en prachtige lijnen. Een must om
even langs te lopen. Kijk ook even
langs bij Lotus voor ander Brits
geweld, met onder meer de Evora
en de LotusRenault GP F1 auto.

Citroën

Na de DS3 komt nu de DS4, die
pas in de zomer bij de dealers
staat. De auto staat iets hoger op
de wielen, maar is geen crossover.
Verder presenteert het merk de
waanzinnige concept car ‘Survolt’.
Jawel, wederom een elektrische
sportwagen. Gelukkig rijdt de DS3
Racing gewoon op benzine.

In de spotlights staat de 500, evenals de Abarth-versies. Let vooral op
de knaloranje 500NL. Ook staat de
500 Zagato op de stand.
Ford

Veel nieuwe modellen hier, zoals
de C-Max en opgefriste Mondeo.
Belangrijkste nieuws is de nieuwe
Focus (binnenkort een rijtest in
deze krant). Voor de liefhebbers: er
kan op de stand ‘gereden’ worden
met een elektrische auto. Ook kun
je rally-rijden in een gave simulator.

Ferrari

Het Italiaanse sportwagen merk
toont haar nieuwe pareltje: de FF.
Deze 'fastback' zal ongetwijfeld de

Gewaagd, zo kun je het uiterlijk van
de Range Rover Evoque noemen,
wacht maar tot je het interieur hebt
gezien. En wat dacht je van een
elektrische Range Rover?

Duurzaam, dat is het kernwoord
voor Volvo tijdens de RAI. Naast de
nieuwe V60, worden de meest efficiënte modellen uitgelicht, zoals de
C30 Electric, V60 Plug-In Hybrid
en S60/V60 DRIVe.
Overig
Uiteraard is er nog veel meer te zien op
de RAI. Loop even langs de stand van Hessing, waar onder meer de Bugatti Veyron,
Lamborghini Gallardo Superleggera, Rolls
Royce Ghost, Bentley Mulsanne en nieuwe
Continental GT staan. Of wat dacht je van
de spectaculaire stuntshow van Bleekemolen of de Fiat 500 van Shell die buiten
een looping maakt.

Peugeot

Lexus

De Japanners tonen het model
waarmee ze de leasemarkt willen
openbreken, de zuinige hybride
CT200h. De wat minder zuinige
Lexus met V10 staat er ook, de
LF-A.
Blikvanger is de concept car MX-5
Superlight, realistischer is de special edition MX-5 Kaminari. Naast
de roadster toont Mazda uiteraard het complete gamma en een
nieuwe technologie, waarmee het
verbruik tot wel 30 procent daalt.

Mercedes-Benz

Hyundai

Donkervoort

Hollands trots presenteert The 24h
of Dubai Special Edition uitvoering
van de spectaculaire D8 GT. De gelimiteerde oplage bedraagt slechts
tien stuks.

Land Rover

Een paar nieuwtjes: allereerst
de Astra GT (coupé-uitvoering),
voorzien van een dikke 290 pk.
Milieu is ook belangrijk, dus toont
het merk de Ampera. Binnenkort in
de showroom.

Volvo

Mazda

BMW

De nieuwe 6-serie wordt gepresenteerd op de stand in Amsterdam.
Voorlopig alleen als cabrio leverbaar, binnenkort ongetwijfeld ook
als coupé.

De nieuwe Picanto staat rond Pasen
in de showroom, maar is nu te zien
op de RAI. Alle motoren zijn BPMen wegenbelastingvrij of 14%
bijtelling, prijzen vanaf € 7.995,-.
Ook toont Kia de nieuwe Rio.

Opel

De nieuwe Golf Cabriolet is toch
wel het belangrijkste nieuws op
deze stand. Daarnaast staat de
gefacelifte Tiguan in de spotlights.

Sla deze stand niet over. Hyundai
is allang niet meer het merk van
vroeger. Maak kennis met de Veloster, een coupé met twee portieren
rechts en eentje aan de linkerzijde.
Daarnaast een belangrijke nieuwe
speler: de i40, een nette stationwagon voor een scherpe prijs.

De Fransen tonen met trots de 508 en de nieuwe 308, inclusief de CC.
Een waardige opvolger van de 307. Uiteraard kun je de RCZ bewonderen, evenals de concept cars EX1 en SR1. De laatste toont de nieuwe
ontwerplijn van Peugeot.
Porsche

Een merk waar je gewoon even
langs moet lopen. Geniet van de
lichtgewicht Cayman R en de 911
Black Edition. Uiteraard zijn ook
de Panamera Turbo en Cayenne
Hybrid te zien.

Renault
Bekijk zeker even de nieuwe CLS,
de nieuwe SLK, de vernieuwde
C-Klasse en de SLS AMG Safety
Car uit de Formule 1. Charmante
dames helpen u hier bij het uitkiezen van uw volgende Benz.
Mitsubishi

Op de stand van de Japanners
natuurlijk aandacht voor de 100%
elektrische i-MiEV en de goedlopende ASX. De i-MiEV kun
je buiten overigens proefrijden,
aanrader!

Ook motorliefhebbers vermaken zich
prima, binnen bij GoMotor of buiten bij het
proefrijden onder het motto ‘Try the Bike’.
Ook kun je zelf rijden met een elektrische
auto's, waaronder een Tesla! Ben je
meer van modder, dan kun je ploeteren
met terreinauto’s. Overigens hebben de
bladen Autovisie en Carros, en de FEHAC
(overkoepelend orgaan oldtimerclubs)
prachtige stands ingericht met absolute
pronkstukken als het om auto’s gaat.
Niet op de RAI
Er hebben een paar merken afgehaakt:
Nissan, Honda, Toyota, Suzuki, Subaru
en Daihatsu zijn niet aanwezig in
Amsterdam.

Veel conceptmodellen bij Renault,
waaronder de nieuwe Zoe. Een
auto met trekjes van de nieuwe
Clio. Daarnaast de elektrische Kangoo ZE (Zero Emission). Loop ook
hier even langs de nieuwe Lotus
Renault GP F1 auto.

Meer informatie
Op www.autorai.nl is meer informatie te
vinden over openingstijden, prijzen en
bereikbaarheid. De AutoRAI is elke dag
geopend van 12.00 tot 22.00 uur en in
het weekend van 10.00 tot 17.00 uur. De
AutoRAI is nog te bewonderen tot en met
23 april.

22		

DE GROENE VENEN

Op uitnodiging Historische Vereniging De Proosdijlanden

Muziekliefhebbers opgelet!

Noud Bles houdt lezing over Vinkeveen
tijdens de tweede wereldoorlog

Muziekcatalogus
van de Bibliotheek
vernieuwd

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging De Proosdijlanden op dinsdag 26 april 2011, verzorgt Noud Bles
een lezing verzorgen over: van toen en nu,en weer terug: hoe de oorlogsjaren in Vinkeveen hoofdthema werden in de roman Bevrijdingsvuur.

De catalogus (aquabrowser) van
de Bibliotheek is vernieuwd. En
dat is vooral voor muziekliefhebbers goed nieuws. Onder het
tabblad Muziek komt u nu direct
in de nieuwe muziekcatalogus terecht. Hierin is ook het bezit van
de Centrale Discotheek Rotterdam ontsloten inclusief de vele
geluidsfragmenten.

In de roman Bevrijdingsvuur van de
in Vinkeveen geboren schrijver Noud
Bles, gaat de hoofdpersoon terug
naar zijn geboortedorp. Hij hoopt in
Vinkeveen iets te vinden over zijn
overleden vader, met name zoekt hij
antwoord op de vraag hoe zijn vader
zich gedroeg in de oorlogsjaren. Die
vraag is voor de zoon van belang
omdat er opnieuw een oorlog is uitgebroken: de eerste Golfoorlog, het
is januari 1990 en de geallieerden
staan op het punt om het bezette
Koeweit te bevrijden.

Naast geluidsfragmenten van
Muziekweb zijn er nu ook
geluidsfragmenten te beluisteren
van muziek uit de eigen bibliotheekcatalogus.
In totaal heeft u 417.870
muziek-items tot uw beschikking.
In de muziekcatalogus zijn de
cd’s, muziek-dvd’s, bladmuziek en
andere materialen over muziek
apart gezet. Ook zijn deze via
hyperlinks onderling verbonden,
zodat u bijvoorbeeld van een
track op cd kunt doorklikken
naar bladmuziek. Verder vindt
u in één oogopslag en met
één zoekactie hoeveel cd’s en
bladmuziek er is van een bepaald
nummer.
De verfijningsmogelijkheden zijn
speciaal op de muziek toegesneden: uitvoerenden, componist,
bezetting (jazz en klassiek).
Verder is voor de muziek ook
het Uitgebreid zoeken verder
ingericht.

De roman Bevrijdingsvuur vertelt
het dubbelverhaal van de vader en
de zoon. Beide verhalen spelen zich
af in Vinkeveen, het eerste in 1945,
het tweede in 1990.

Op uitnodiging van de Historische
Vereniging De Proosdijlanden
zal Noud Bles een lezing geven
over het ontstaan van zijn boek en
over de rol van de oorlogsjaren in
Vinkeveen daarin. Bevrijdingsvuur
verscheen in 1994 bij Uitgeverij
Manteau in Antwerpen.
Noud Bles werd geboren op 19 maart
1945 in Vinkeveen, hij woonde tot
1960 aan de Kerklaan. Bles schrijft
romans, verhalen, gedichten, columns
en feuilletons. Zijn laatste roman
De gelukkige roofvogel verscheen in
2009 bij Uitgeverij Free Musketeers.
De ledenvergadering zal worden gehouden in het Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 207 te Vinkeveen
dinsdag 26 april. Aanvang 20.00 uur.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

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

De catalogus van de Bibliotheek vindt
u op: www.bibliotheekavv.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Advertentie50x63.indd 1

Sudoku week 15

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.

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.
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