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Winnaars Sportverkiezingen
De Ronde Venen bekend gemaakt
Wij willen
geen provisie!
U betaalt alleen de
werkelijke kosten
van ons advies
GA NAAR ONZE SITE VOOR
DE PROVISIECALCULATOR!

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

DUIDELIJK VERHAAL

Marathonschaatser Kevin Regelink is verkozen tot Sportman en hardloopster Jolanda ten Brinke tot Sportvrouw van 2011. Het juniorenteam Argon B1 is verkozen tot Sportploeg van het jaar en baanwielrenner
André Looy tot Sporttalent. De Sportvrijwilliger 2011 is Alexia Sifneos, die zich inzet voor de Hockey Vereniging Abcoude. De Sportstimuleringsprijs werd uitgereikt aan judovereniging Fuyiama.
De winnaars werden woensdagavond jl. bekend gemaakt in De Meijert in Mijdrecht. Vanwege de financiële
tegenwind was het galaprogramma van voorgaande jaren versoberd, maar desalniettemin besloot de gemeente onze sporthelden op gepaste wijze te eren.
Sportwethouder David Moolenburgh stelde dat de gemeente
vanwege de financiën voor lastige
keuzes staat, ook op het gebied
van sport. Maar hij zag ook kansen om met creativiteit en inzet
van betrokkenen uit de sport de
gemeente sportief te houden. Het
programma werd afgewisseld met
een demonstratie van acrogym van
GVAbcoude, een sportquiz waarin

de lokale sportkennis werd getest,
een zumbashow waaraan de zaal
mee kon doen, en met tips over hoe
sportclubs kunnen bijdragen aan
de millenniumdoelstellingen van de
gemeente De Ronde Venen.
De titel Sportvrijwilliger 2011
werd toegekend aan Alexia Sifneos.
Zij doet vrijwilligerswerk voor
Hockey Vereniging Abcoude. Daar

vervult zij enthousiast verschillende
rollen: van trekker van de wervingscommissie, wedstrijdsecretaris
tot trekker van de zaalhockeycommissie. Sinds haar betrokkenheid
staat de HV Abcoude veel meer
op de kaart binnen het district, is
de vereniging gegroeid en spelen
de lijnteams langzaam maar zeker
steeds hoger in de competitie.
lees verder op pagina 3.
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Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Onze nummer 1
huiswijn!
CASA SILVA

6 HALEN
5 BETALEN
geldig van 24 februari
t/m 31 maart

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Sportman van het jaar,
marathonschaatser Kevin Regelink

FASHION
SHOW
MARCCAIN
VRIJDAG 24 FEBRUARI

SHOWS 12.00-14.00-16.00
Lutz Fashion m/v
Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

Sportvrouw van het jaar,
hardloopster Jolanda ten Brinke

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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T/M 11 MAART
DE FIAT 500 MET EASY PACK

· LICHTMETALEN VELGEN
· AIRCO
· CHROOMPAKKET

NU VOOR 3 250,- EXTRA

De 500 uur van de Fiat 500 zijn gestart! Dat betekent 500 uur waanzinnig voordeel op diverse Fiat 500 modellen. Zoals
een heel aantrekkelijk Easy Pakket voor slechts € 250,-. Dus kom voor 11 maart langs om te profiteren van deze scherpe
aanbieding, want 500 uur is voorbij voordat je het weet!

GEEN BPM • GEEN WEGENBELASTING • 14% BIJTELLING • FIAT 500 AL VANAF € 12.495,Gem. brandstofverbruik: 4,7 l/100 km (1 op 21,4). CO2: 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de
best verkochte Europese automerken in 2010.

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost Tel. 020 - 567 20 30
Anton Philipsweg 13, 1422 AL Uithoorn

Tel. 0297 - 56 20 20
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Droog maar frisser
Aankomend weekend komen
we weer onder invloed van een
hogedrukgebied boven de Britse
eilanden te liggen. Daardoor krijgen wij droger en zonniger weer,
alleen de temperatuur gaat iets
naar beneden, omdat de wind dan
uit noordwestelijke richting komt.
Zaterdag hebben we een wisselend bewolkte dag, waarbij de
zon regelmatig achter de wolken
verdwijnt. De maximum temperatuur zal tussen de 6 en de 8
graden liggen en de minimale
temperatuur ligt rond de 2 graden.
De wind komt uit noordwestelijke
richting en is matig van kracht.
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Vervolg van voorpagina.
Ook genomineerd als sportvrijwilliger waren Anneke Both, bekend
als een hele gezellige, maar stille
kracht binnen voetbalvereniging
CSW en Elvira Oudemans die onder
meer al jaren het diplomazwemmen
bij de Abcouder Zwem en Polo Club
begeleidt en wekelijks zwemles
geeft aan de jeugd. De Sportstimuleringsprijs, gesponsord door Brouwer Transport en Logistiek BV.,
werd uitgereikt aan judovereniging
Fuyiama uit Abcoude vanwege hun
toezegging gehandicaptensportacitiviteiten te gaan opzetten.

team B1 van Argon. Dit voetbalteam
werd in 2011 kampioen van de
tweede divisie en wist zo rechtstreeks
te promoveren naar de eerste divisie
landelijk. Met zes punten voorsprong
op de nummer twee verzekerden ze
deelname in deze landelijke competitie, waar in dit seizoen gespeeld
wordt tegen de B1 van betaalde
voetbalclubs als Groningen, Volendam, De Graafschap en Almere City.
Deze ploeg streed om de titel tegen
het korfbalteam A1 van Atlantis en
het zijspanteam van Roké Motors bestaande uit Kees Kentrop en Gerard
Daalhuizen.

Baanwielrenner André Looy werd
uitgeroepen tot Sporttalent van het
jaar 2011. Hij heeft in 2011 vijf medailles van het NK baanwielrennen
op zijn naam weten te zetten: twee
maal goud, twee maal zilver en een
bronzen medaille. Daarnaast wint hij
ook internationale wedstrijden tegen
Duitsers, Belgen, Polen en Amerikanen. Hij streed om de titel met Thijs
Leijgraaff eveneens baanwielrenner
en Sterre Deetman die hockey speelt
bij HV Abcoude.

Hardloopster Jolanda ten Brinke
werd tot Sportvrouw 2011 verkozen.
Zij heeft bij alle wedstrijden (23) minimaal een podiumplaats behaald en
haalde voor het eerst in haar carrière
twee NK-medailles: zilver op NK 10
km en brons op NK halve marathon
in categorie ‘vrouwen 40’. Nicoletta
de Jager, die aan moutainbiken doet
en sportvrouw 2010 van De Ronde
Venen is en Anouk Claessens, eveneens hardloopster, waren de andere
genomineerden voor Sportvrouw
2011.

De prijs van Sportploeg van het jaar,
gesponsord door Rabobank Rijn en
Veenstromen ging naar het junioren-

Marathonschaatser Kevin Regelink is Sportman 2011. Hij heeft

De dagen daarna blijft het hogedrukgebied bij ons in de buurt,
maar geheel droog houden doen
we het ook weer niet. Na woensdag ziet het er droger uit en kunnen de temperaturen oplopen naar
de 12 graden.

De Groene Venen
is 24 uur per dag
online te lezen op:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Positieve krimp
Sporttalent van het jaar
baanwielrenner André Looij

Sportstimuleringsprijs
Judovereniging Fuyiama
schitterende prestaties geleverd als
marathonschaatser bij de eerste
divisie, landelijke marathon. Won
tijdens het Nederlandse kampioenschap eerste divisierijder KPN cup en
Thialf Heerenveen in een heel sterk
nationaal veld een bronzen medaille.
Volgend jaar gaat hij bij de Topdivisie
landelijke marathon schaatsen. Dit is
het hoogst haalbare bij het marathonschaatsen. Hij streed samen
met rodelaar Dirk Jongkind en
handbiker Tim de Vries om de titel.

Sportploeg van het jaar: Argon B1

Zondag is er vrij veel bewolking,
maar de zon zullen we ook
regelmatig zien. De wind komt
is matig van kracht uit noordwestelijke richting. De maximum
temperatuur zal tussen de 6 en de
8 graden liggen, en de minimum
temperatuur ligt rond de 2 graden.
Maandag is het goed bewolkt
en is de kans aanwezig dat er
lokaal een buitje gaat vallen. De
maximum temperatuur zal tussen
de 7 en de 9 graden liggen, en de
minimum temperatuur ligt rond de
3 graden. Er is een matige tot vrij
krachtige wind die uit westelijke
richting komt.

Luistervink

Abcoude krijgt fietsbrug naar Nigtevegt
Een boogbrug voor fietsers over
het Amsterdam-Rijnkanaal gaat
de dorpen Abcoude en Nigtevegt
met elkaar verbinden. Op dit
moment wordt een programma
van eisen opgemaakt voor de
aanbesteding ervan. In 2013 moet
gestart worden met de bouw.
De boogbrug vergroot de mogelijkheden voor fietsers uit de omgeving
en maakt de historische forten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Stelling van Amsterdam beter
bereikbaar voor recreanten. Bij de
ontwikkeling zijn de gemeenten

De Ronde Venen en Stichtse Vecht,
evenals de provincies Utrecht en
Noord-Holland betrokken. De wensen van inwoners van Nigtevecht en
Abcoude die deel uitmaken van een

klankbordgroep worden zoveel mogelijk meegenomen. In de aanloop
naar de aanbesteding van de brug
blijft de klankbordgroep betrokken.

Colofon
Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 25 februari 2012
• ROMmelmarkt ROMkoor,
Bozenhoven. Mijdrecht
• Wereldhits concert Joost Marsman, Roekz Vinkeveen
• Voorstelling: Polderman Tuigt
Af, Theater Piet Mondriaan,
Abcoude

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

De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
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Je kan niemand spreken of je
hoort het woord plussen. Voor
iedereen geldt dat het ‘steeds
meer’ opgeld doet. Een biefstukje van 100 gram lijkt niet meer
voldoende om de honger naar
meer te stillen. Nee, je bestelt
gewoon een lap van 300 gram.
Hap slik en weg is het weer.
Een wandeling langs de Amsterdamse grachten levert talrijke
eetmomenten op. De geur van
shoarma, Vlaamse frites en tal
van andere lekkernijen activeert
je hongergevoel. Ten minste dat
van mij en ik schaam me er niet
voor. Dat alles onder het motto
van ‘een frietje smaakt beter
dan een kaal kaakie’. Dat meer
en meer vertaalt zich ook in de
prijzen die voor het heerlijke culinaire genieten moeten worden
neergelegd. Een patatje kost in
Amsterdam zo maar drie euro.
Moet je er geen speciaal sausje
bij bestellen, dan schrik je helemaal. Een glaasje wijn, ‘Chateau
Migraine’ levert ook chagrijn op.
Vier euro of meer. Ik ben nog
zo'n gulden-sukkel dus ik reken
u voor: acht gulden tachtig. Daar
kocht je tien jaar geleden nog
een hele fles huiswijn voor.
Een T-shirt met een of andere
maffe opdruk kost je zo maar
tachtig euro, laat staan dat je
een paar trendy sportschoenen
aanschaft. De schrik slaat je om
het hart. Wat de ontwikkeling
na het hanteren van de factor
2,20371 (weet u het nog?) op
de gulden op het salarisniveau
heeft opgeleverd staat in schril
contrast met de gestegen prijzen.
Daar zit krimp in.
Toen ik na de kerst op de schaal
der waarheid stond, kregen
‘meer’ en ‘krimp’ een andere
dimensie. Mijzelf steeds tijdens
het wegen voor houdende dat
de onderbroeken jaarlijks in
gewicht stijgen, besloot ik deze
nonsens maar eens vaarwel te
zeggen. Kijkend op de teller zag
ik dat het weer eens tijd werd
voor minder. Een goede methode
werd mij al eerder door een arts
aan de hand gedaan. Het V.D.H.
oftewel ‘Vreet De Helft’-dieet
blijkt uitstekend te werken. Een
pilsje minder, een borreltje veel
minder, eens een keer niet aan
de borrelnoten levert minder
calorieën op. Matig eten en
de goede dingen kiezen, maar
belangrijker je daar ook aan te
houden, zorgen voor krimp. Mijn
weegschaal lacht zich rot, ik zelf
dus ook. Niet dat het zo is dat
de voedselbank discreet komt
vragen of er problemen zijn,
maar het resultaat is meer dan
zichtbaar. Mijn kleding die ik een
aantal jaren geleden zo plezierig
droeg heb ik weer tevoorschijn
gehaald. Dat geeft een budgettaire krimp voor het voorjaar.
Wel koop ik een nieuwe buikriem. Niet om aan trekken, maar
m’n broek op te houden.
Luistervink
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Groep 8 Fontein krijgt spreekbeurt
over ‘dode hoek’

Peter van Golen te
gast bij Horizon
Aanstaande zondag 26 februari
zendt Horizon een gesprek uit van
programmamaker Henk Oudshoorn met Peter van Golen uit
Vinkeveen.
Peter van Golen is na een werkzaam commercieel en kerkelijk
leven nog actief bij de Historische
Vereniging De Proosdijlanden,
met aandachtsgebieden antropologie en geologie. Dit gesprek krijgt
als titel mee: ‘De stem van een
Roepende’. Wat bedoelt Peter met
‘De stem van de Roepende’ en wat
wil deze stem?
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Ds. Groenleer te gast
in De Wegwijzer
Op zondag 26 februari gaat in
beide diensten dominee J. Groenleer uit Leiden voor in de Christelijke Gereformeerde Kerk De
Wegwijzer, Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht.
In de morgendienst om 10 uur
gaat de preek over het Schriftgedeelte Marcus 1:12-15, waar
beschreven is hoe Jezus in de
woestijn 40 dagen verzocht werd
door de satan en bij de wilde dieren was, en dat de engelen Hem
dienden. In de buurt van Jezus
loopt de woestijn van het leven uit
op een paradijs.
In de middagdienst om 17 uur
wordt gelezen uit Psalm 32, een
psalm van David, met als opschrift:
De zegen van de schuldbelijdenis.
De preek gaat dan over de betekenis van 'zonde' en hoe je ervan af
komt.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Kijk ook op
www.CGKMijdrecht.nl. Via deze
site is het ook mogelijk om de
diensten thuis te volgen, als het
niet mogelijk is om naar de kerk
te gaan, of om laagdrempelig kennis te maken met de kerk.

Vinkeveen/Waverveen

Jaarvergadering
Passage
Passage Vinkeveen en Waverveen
houdt op dinsdag 28 februari 2012
haar 65ste Jaarvergadering in
het hervormd verenigingsgebouw,
Herenweg 205 te Vinkeveen. Na
het huishoudelijk gedeelte zal mevrouw J. van Rijn uit Bodegraven
spreken over het leven van Corrie
ten Boom. Zij is vooral bekend als
verzetsstrijder en om haar evangelisatiewerk. Aanvang 19.30 uur.

Hein Bakker uit groep 8 van basisschool de Fontein moest afgelopen
vrijdag zijn spreekbeurt houden.
Hij besloot zijn klasgenoten meer
te vertellen over vrachtwagens. De
verschillende types, de lengte- en
breedte-maten en de verschillende merken. Ook vertelde hij
over de verschillende soorten
opbouw, waaronder een kraan op de
vrachtwagen. Het laat zich raden
dat zijn keuze voor dit onderwerp
zeer gemakkelijk was, omdat zijn
vader chauffeur is. Als laatste
onderwerp legde Hein de gevaren
uit die vlakbij de vrachtwagen zijn,
de dode hoeken. Om het iedereen

nog duidelijker te laten zien was
zijn vader met de vrachtwagen van
Bouwmaterialenhandel ‘De Bedijking’ uit Mijdrecht naar school gekomen. Groep 8 kon even allemaal
eens in een vrachtwagen zitten en
‘oogcontact’ maken via de spiegels.
Ook de juf nam plaats als chauffeur en zag een gedeelte van haar
klas verdwijnen uit het zicht. Deze
groep 8 weet nu één ding zeker: Ik
verstop me niet in de buurt van een
vrachtwagen!
Of deze extra les ook geholpen
heeft bij de spreekbeurt is niet bekend, maar het werd in ieder geval
een goed cijfer!

Turfschippers druk met optredens

Het was vorige week een drukke
week voor het shantykoor De Turfschippers uit Vinkeveen. De optredens
werden afgesloten met een spetterend optreden in De Meijert. De
afdeling De Ronde Venen van Het
Rode Kruis was de gastheer van een
ouderenmiddag die werd besloten
met een optreden van het shantykoor.
In een vrolijke ambiance werd door
de toeschouwers en vrijwilligers
volop meegezongen en gedeind op
de melodieën van de meest bekende

zeemansliederen, die werden vertolkt
door koor met diverse solisten en
voortreffelijk begeleid door een
groep muzikale schippers.
Eerder die week was het koor al te
beluisteren bij de zorgcentra Nieuw
Avondlicht en Gerardus Majella. Ook
op een 55+ middag in carnavalssfeer,
georganiseerd door de Huts Geklutste
Kliek in gebouw Immitsj te Mijdrecht, waren de Turfschippers aanwezig. Het waren drukke maar gezellige
uitstapjes voor een dankbaar publiek.

ROM-koor rommelt geld bij elkaar
op ROMmelmarkt
Op zaterdag 3 maart organiseert
het ROM-koor weer een ROMmelmarkt in het oude pand van Rijkenberg aan Bozenhoven nr. 63. Men is
van harte welkom tussen 10 en 15
uur. Er is weer van alles te koop:
snuisterijen, boeken, CD’s, glas- en
aardewerk, kleding en ga zo maar
door. Ook is er weer een koffie- en
theehoekje waar u voor weinig geld
even kunt uitrusten van uw speurtocht tussen de oude spullen onder
het genot van een kopje koffie of
thee met een stuk eigengebakken
taart. En evenals vorige keer is er
weer een kleurrijke prijzenboom
waaraan vele roosjes hangen en
waarin meer dan 250 prijzen zijn
verborgen. Voor 1 euro per stuk
mag u zelf uw roosje plukken.
De opbrengst is bestemd voor de
uitvoering van de ‘Night of the
ROM’s’ op zaterdag 21 en zondag
22 april aanstaande. Dan zal het

ROM-koor een spetterende uitvoering verzorgen met medewerking
van Dansschool Nicole en een groot
aantal blazers. Uiteraard vormt
zang de hoofdmoot. Dus heel wat
om naar uit te kijken!

Vinkeveense wint 150 euro tijdens quiz op
Huishoudbeurs
Op 20 februari jl. won Margo Boellaard uit Vinkeveen 150 euro in een
quiz over voedselverspilling op de Huishoudbeurs in Amsterdam RAI.
Het Voedingscentrum organiseerde deze quiz om bezoekers bewust
te maken van het feit dat we per persoon zo’n 150 euro per jaar aan
bruikbaar eten verspillen.
Het Voedingscentrum is nog tot en
met aanstaande zondag aanwezig
op de beurs. De quiz vindt vijf keer
per dag plaats; er wordt dus ook vijf
keer een bedrag van 150 euro uitgereikt. De presentatie is in handen
van Odette van der Molen en Mikel
Martin. Op zaterdag werden zij
geassisteerd door Gerard Joling, die
geschokt reageerde op het feit dat
zo veel goed eten in de prullenbak
belandt: “Nooit geweten dat we
met elkaar zo veel eten weggooien.
Dat zet zélfs mij aan het denken.”

Opnames film voedselverspilling
In de stand van het Voedingscentrum
kunnen beursbezoekers hun tip tegen
voedselverspilling achterlaten in een
levensgrote koelkast. De beste tips
worden verwerkt in een video over
voedselverspilling van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum heeft
ook een nieuwe App ‘Slim koken’
ontwikkeld om consumenten te
helpen op maat te koken en eten op
de juiste wijze te bewaren. De App
‘Slim koken’ is gratis beschikbaar
voor Android en iPhone.

Margo Boellaard (midden) won 150 euro op de Huishoudbeurs

Hoog bezoek bij Koeleman Elektro
Woensdag jl. ontving Koeleman Elektro in Mijdrecht topman Gee-Sung Choi van
Samsung Electronics uit Zuid-Korea. De president van het bedrijfsonderdeel dat
o.a. de populaire Samsung TV’s maakt, deed Mijdrecht aan als onderdeel van
een tweedaags bezoek om met eigen ogen te zien hoe succesvol Samsung hier is.
Koeleman Elektro presenteert het merk Samsung op heel professionele wijze.
Samsung's topman gaf aan dat hij binnen Nederland nog nooit zo’n mooie en
complete winkel had gezien. “Door onze persoonlijke benadering en onze expertise kunnen wij onze klanten een persoonlijk advies geven. Wij zorgen ervoor dat
mensen producten kopen die bij hun wensen passen. En dat levert zichtbaar tevreden klanten op, die graag bij ons terug komen,” vertelde Peter Koeleman, die
bijzonder trots was op het hoge bezoek. Vanzelfsprekend had Peter Koeleman al
eerder bezoek van Samsung gehad, maar dat hij ooit een topman van Samsung
in zijn zaak aan de Genieweg in Mijdrecht zou ontvangen, had hij nooit verwacht.
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Vossenjacht bij Scouting Eliboe
Wie laatst door Vinkeveen liep, is
ze misschien wel tegengekomen.
De leden van het Vendel (meisjes
van 11-14 jaar) van scouting Eliboe
in Vinkeveen hadden namelijk een
vossenjacht georganiseerd voor de
jongere kinderen van de groep. Toen
de Bevers (jongens en meisjes van
4-7 jaar) en de Welpen (jongens
en meisjes van 7-11 jaar) om half
11 arriveerden, kwamen er ineens
twee danseresjes tevoorschijn die
vertelden dat een tijger de filmpremière verstoord had, en dat alle
gasten gevlucht waren. Ze vroegen
of de Bevers en Welpen hen wilden
helpen met zoeken. “Jaaa!!” werd
er luidkeels geroepen. In groepjes

van vijf kinderen gingen de jongsten
de wijk in om daar een zangeres
te vinden, een boef, een lieveheersbeestje, er was ook een Hawaiiaanse, een heks en een cowgirl. Toen
alle gasten gevonden waren moest
het raadsel nog opgelost worden,
want waar was de tijger? In het
scoutshok, luidde het antwoord. De
tijger werd overmeesterd en deelde
wat lekkers uit. Na een potje megapoortbal (met zo’n 45 personen
werd het erg chaotisch!) was het
helaas alweer tijd om te sluiten. Het
was weer een geslaagde opkomst!
Kijk voor meer informatie over de
Eliboe naar hun Facebookpagina:
Scouting Eliboe Vinkeveen.

Bekeravontuur voor meisjes CSW MF1
duurt voort

aula van de school een kraam waar
suikerspinnen werden uitgedeeld
en popcorn. De kinderen hebben er
weer heerlijk van gesmuld. Tevens
werden er spelletjes gedaan in
de klas en was er een ladderspel,
waarbij de kinderen elkaar konden
uitdagen. In de gymzaal van De
Boei stond een apenkooi, waar de
kinderen zich ook nog even lekker
konden uitleven. Na een gezamenlijke lunch, ging het programma
voor de hogere groepen nog even
door. En omdat er een continurooster gehanteerd werd mochten alle
kinderen om 14.00 uur naar huis.

Vinkeveen

Valentijn en
Koperberg door naar
kwartfinale

Na alle sneeuw- en ijspret kon er
afgelopen zaterdag gelukkig weer
gevoetbald worden op het kunstgras
van CSW. Op het programma stond
de kwartfinale voor de KNVB beker. Al vier jongensteams op rij werden er door CSW MF1 verslagen.
De tegenstanders werden steeds
sterker en groter. Zoals zaterdag
morgen vroeg wel bleek bij aankomst in Huizen bij Zuidvogels F7.
In de eerste helft was er sprake van

licht speloverwicht van Zuidvogels.
In de tweede helft was het CSW
die met goed samenspel de wedstrijd bepaalde. Twee minuten voor
tijd was het Quincy die goed stond
opgesteld en het winnende doelpunt
binnenschoot. Eindstand 2-3 voor
CSW en een plaats in de halve
finale van de KNVB beker. Wat een
spannende en sportieve wedstrijd.
Top gedaan meiden!

Carnaval met disco op de Sint Jozefschool
Afgelopen vrijdag is er weer carnaval gevierd op de Sint Jozefschool.
Zowel de kinderen als de leerkrachten en natuurlijk ook de hulpouders
kwamen verkleed op school.
Het thema was held, idool of iemand waar je fan van bent. Je zag
de leukste creaties voorbij komen,
spoken, lady Gaga’s, piraten, heksen, bakkers, judoka’s, clowns.
Per groep mochten de kinderen
naar de aula, waar een gezellige
disco voor wat muzikale entertainment zorgde en waar de kinderen
een modeshow konden lopen op
een catwalk. Ook stond er in de

Kort nieuws

Feest voor Cosmas en Damianuskoor
In februari 1962 werd het dameskoor van de Cosmas en Damianus
parochie opgericht. Dat is nu dus
50 jaar geleden. Wie de lijst van
namen van 1962 vergelijkt met
die van 2012, ziet dat drie namen
hetzelfde zijn. Dat was afgelopen
zondag de reden om Elly Scholte,
Thea Nouwen en Thea van Kalmthout even in het zonnetje te zetten
en er bij stil te staan hoeveel

tijd zij aan de kerk en hun hobby
hebben besteed. Alle vieringen
en repetities bij elkaar opgeteld,
bleek dat zij toch wel 5.700 keer
(dat is 15 jaar en 7 maanden elke
dag) naar de kerk zijn gegaan om
te zingen in een viering of om te
repeteren. De overige koorleden
wensen deze drie jubilarissen toe
dat ze nog lang met veel plezier in
het koor zullen meezingen.

In het driebandentoernooi van
biljartclub D.I.O. en Café de
Merel te Vinkeveen hebben Theo
Valentijn en Harry Koperberg
flink uitgehaald door hun partijen
overtuigend te winnen. We kunnen
nog enkele spelers plaatsen voor
dit driebanden toernooi om de
kampioen van verleden jaar, Ed
van Heuven te verslaan. Opgeven
kan in Café De Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 of per mail ; thcw@
xs4all.nl

Amstelhoek

Viertallen
Klaverjastoernooi
Vrijdag 2 maart organiseert de
Buurtvereniging Amstelhoek
voor de tweede keer dit seizoen
haar viertallen klaverjastoernooi.
Opgeven geschiedt per team van
vier kaarters, maar het spelen
gaat individueel. Kunt u geen
team vullen, dan is individueel
opgeven mogelijk; de organisatie
zorgt dan voor de completering
van het team. Naast de teamprijs
speelt iedere deelnemer in de
hoop ook individueel in de prijzen
te vallen. Voor de beste kaarters
zijn er mooie prijzen te winnen.
Er worden drie rondes gespeeld,
met in de pauze verkoop van loten
voor de loterij. Deelnamekosten
bedragen per team 10 euro. Graag
vooraf aanmelden bij mevrouw
Felix (tel: 0297- 568802); ook
indien men zich als éénling
aanmeldt. Adres: verenigingsgebouw ‘Ons Streven’, Engellaan 3a,
Amstelhoek.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 2 maart is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen, tel. 0297-263562.
Aanwezig om 20 uur en uiterlijk
om 20.15 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Ook is er op
deze avond een grote tombola.
Op de volgende data wordt er ook
gekaart worden in Café de Merel:
dus op 16 en 30 maart, 13 en 27
april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni
en 6 juli.

Kleuters blij met nieuw speeltoestel

De kleuters van De Fontein hebben sinds kort op het schoolplein een nieuw
speeltoestel gekregen. Tijdens de laatste Beursvloer heeft de school twee
matches gemaakt. Eén voor het verplaatsen van het toestel, en één voor het
realiseren van een veilige ondergrond. Nu dit allemaal gerealiseerd is, moest
de school nog een tegenprestatie leveren. Deze tegenprestatie vond afgelopen
dinsdag plaats. Sabina Hoogerdijk, één van de leerkrachten, heeft prachtige
marsepeintaarten gemaakt voor de werknemers van de twee bedrijven.
Samen met een paar kinderen, zijn deze taarten overhandigd aan de heren
Streekstra en Scheenaart. Die waren blij met de taarten. En de kinderen
genieten nog elke dag van het nieuwe speeltoestel met de veilige ondergrond!
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Donderdag 16 februari jl. was het carnaval op kinderdagverblijf BORUS
in Abcoude en Baambrugge. Het was een grote verrassing toen de
groepsleiding verkleed de kinderen van school kwam ophalen. Er was
de hele middag vrolijke carnavalsmuziek en ook voor de ouders was er
aan het eind van de middag een hapje en een drankje. De ouders en de
kinderen konden het echte carnavals gevoel beleven en het was een
groot succes!

Afgelopen zondag zijn de HVM Dames 2 na zeven wedstrijden in de zaalhockeycompetitie als eerste geëindigd. Dit werd met zijn allen gevierd en een
ieder kan trots terugkijken op een prachtig serie met 56 doelpunten voor en
10 tegen. Complimenten voor het gehele team waarin de mix van junioren en
senioren hebben laten zien met elkaar sportief deze zaalcompetitie winnend
af te kunnen sluiten.

Vorige week woensdag kregen alle kinderen van de Hoflandschool een kiwi in een kiwibakje met kiwilepeltje. Dit geheel
zag er erg gezellig uit en de kinderen hebben er heerlijk van
gegeten. Op woensdag is het op de Hoflandschool fruitdag,
alle kinderen nemen voor de pauze fruit mee om te eten. Wij
vinden aandacht voor gezonde voeding belangrijk en besteden, mede op deze manier, hier wekelijks aandacht aan. De
kinderen willen Zespri en Groothandel Vroegop-Windig bedanken voor deze gezonde traktatie.

Na eerder al bij PK Sport ‘Kick en Fun’ gedaan te hebben, was de E3 van Argon zaterdagochtend jl. te gast bij Remy Bonjasky in Almere; maar liefst drievoudig wereldkampioen K1.
K1 is een combinatie van karate, kungfu en kickboksen.
Na een stevige warming-up waarvan menig voetballer normaliter zou omvallen, hielden de
mannen van de E3 het prima vol en mochten zich onder professionele begeleiding uitleven
op de bokszakken. Een geweldige ervaring voor deze sportieve spelers en tevens een prima
alternatief in deze periode van afgelaste wedstrijden. Met ondermeer dank aan Marvin en
Remy van de Remy Bonjasky Academy.

Woensdag jl. heeft de politie in Mijdrecht een hennepkwekerij en drogerij aangetroffen. Naar aanleiding van
een scherpe henneplucht werd onderzoek verricht bij een woning aan de Constructieweg. Na huiszoeking
werd op de eerste verdieping een hennepkwekerij met ongeveer 600 planten aangetroffen. Ook in de buurwoning werd huiszoeking gedaan, omdat meerdere omstandigheden erop wezen dat één van de buren mogelijk betrokken zou kunnen zijn. In een afgeschermd deel van de garage werd een hennepdrogerij aangetroffen. De politie heeft de 49-jarige bewoner uit Amsterdam Zuid-Oost, en zijn 24-jarige zoon gearresteerd. Alle
planten en gedroogde henneptoppen zijn in beslag genomen en vernietigd. Bij de huiszoeking zijn eveneens
vier auto’s, twee motoren en een bromscooter in beslag genomen.		
foto's peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Hervormde Gemeente Vinkeveen: Alles over hoop

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. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Christenen in Pakistan hebben het moeilijk.
Van de 180 miljoen inwoners van Pakistan
is slechts 1,6 procent christen. Christenen
worden daar gerekend tot de laagste lagen
van de bevolking; hun stem telt nauwelijks
mee in de samenleving. Door middel van het
diaconale HGJB-project ‘Alles over hoop’
voert de Hervormde Gemeente van Vinkeveen actie om de christenen in Pakistan een
luidere stem, en vooral hoop, te geven.
Voor het project ‘Alles over hoop’ worden vanuit de Hervormde Gemeente van
Vinkeveen diverse acties georganiseerd. De
opbrengst wordt onder meer gebruikt voor

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

Bezoek NME-centrum De Woudreus
in de voorjaarsvakantie
Tot en met 16 maart kunnen bezoekers van
het NME Centrum genieten van de tentoonstelling ‘Het duistere dierenrijk’. Men
maakt kennis met allerlei opgezette en
levende nachtdieren. Er zijn diverse spellen en
opdrachten om deze dieren beter te leren kennen. Vragen als ‘hoe jagen nachtdieren?’, hoe
zijn ze aangepast aan het leven ’s nachts?’,
‘wat eten ze?‘ en waar blijven ze overdag?’
komen aan bod. En in de NME tuin wordt
gezocht naar sporen die nachtelijke bezoekers
achterlaten. Ook is er aandacht voor de vraag
of nachtdieren last hebben van de verlichting
’s nachts. De tentoonstelling is geschikt is voor
het hele gezin.
Tijdens de voorjaarsvakantie is de tentoonstelling te bezoeken op dinsdag 28 en woensdag
29 februari en op donderdag 1 maart van
13.30 uur – 16.30 uur. Naast allerlei ontdekactiviteiten kan er ook geknutseld, gespeurd
en gepuzzeld worden. En natuurlijk mogen de
dieren (konijnen, cavia’s, muizen, schildpad,

wandelende takken) verzorgd en geknuffeld
worden. Toegang gratis. NME-centrum, Pieter
Joostenlaan 28a, Wilnis.

www.nmederondevenen.nl.

0 40HIEP HOERA
40 40 40
4HIEP
40
40 40 40 40 40 40 40
40
40
0
40
4
4
0
40
40
40 40 40 40
0
40
4040 4
0
40
40 440 40Mark
40
40Wijk
40 van
40!!!! 0
40 jaar
40 40
40
Frank
40
4 4040 Jaar

het opzetten van een steunpunt christelijk
jeugdwerk, het trainen van zondagsschoolen jeugdwerkleiding, het begeleiden van
jongeren op de arbeidsmarkt, het geven van
onderwijs aan gehandicapte kinderen en het
opvangen van kansarme kinderen.
Bazaar
Als afsluiting van het project zal er D.V.
zaterdag 31 maart, van 10.00 tot 14.30
uur, een bazaar in het Verenigingsgebouw
plaatsvinden. Deze opbrengst is ook voor het
project. U en jij bent van harte welkom om
op deze manier met elkaar hoop handen en
voeten te geven voor Pakistan.

OnceUponaTree lanceert levensbomen met een mooi verhaal

Nieuw duurzaam interieurproduct uit Abcoude
OnceUponaTree ontwerpt duurzame interieurproducten in de vorm van een houten fotoboom. Het ontwerp van Femke Hertsenberg
uit Abcoude wordt gemaakt in een sociale
werkplaats en elke boom vertelt jouw eigen
verhaal, over waar je vandaan komt en wie
je lief hebt. Foto’s van familie of vrienden
schuif je in de blaadjes en deze prik je op de
boom. Mooi voor om zelf te bezitten of weg
te geven als origineel en symbolisch cadeau
bij geboorte, huwelijk of verjaardag. De boom,
verkrijgbaar in twee varianten van respectievelijk 60 en 90 cm hoog, is een echte eyecatcher
op elke kinderkamer, maar ook als speel- en
leerboom op crèches en scholen. En in deze
tijd van het 'nieuwe werken' kan een fotoboom
op kantoor ook een beetje aan het wij- gevoel
bijdragen. OnceUponaTree heeft een goed
verhaal, want de producten worden met aandacht en ambacht gemaakt. Duurzaam design
en sociaal geproduceerd, zowel in Nederland
als Egypte. Daarnaast gaat een deel van de
opbrengst naar een Unicef centrum voor jonge
straatmoeders in Caïro. “Ik hoop dat met mijn
bomen mooie verhalen worden verteld. De ontvangers vertellen hun eigen verhaal, de makers

vertellen dat zij dankzij de boom weer werk
hebben,” zegt oprichter Femke Hertsenberg.
“De reacties zijn overweldigend en inmiddels
is de fotoboom ook binnen de kinderopvang
een groot succes. De foto is gemaakt op een
crèche in Abcoude.”
Meer info op www.onceuponatree.nl.

Cursus eigen weblog maken bij 'De Paraplu’
Sociale media zijn niet meer weg te denken
uit onze huidige informatiemaatschappij.
Stichting 'De Paraplu' stelt inwoners van De
Ronde Venen graag in de gelegenheid om bij te
blijven in deze trend met een cursus voor het
maken van een weblog. In deze workshop van
twee avonden leren de deelnemers hun eigen
weblog te maken. Een weblog is kort samengevat een website waarop men persoonlijke
verhalen en foto's kan delen met familie en/of
vrienden. Behalve leuk is webloggen ook erg
handig. Men kan vanaf elke plek ter wereld
inloggen en de eigen weblog bijwerken, mits
er natuurlijk een internet verbinding is. Voor
deze workshop is een goede basiskennis van de
computer en het internet vereist. Deelnemers

worden verzocht van te voren na te denken
waar hun blog over moet gaan en nemen toepasselijke foto's mee op een USB-stick.
De cursus vindt plaats op de maandagen 12 en
26 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: 20
euro. Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu'
en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of
een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.
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Beëindiging relatie samenwoners (1)
Dit is de eerste van een serie van drie afleveringen waarin wordt ingegaan op diverse aspecten waarop moet worden gelet als samenwoners hun relatie beëindigen. In deze aflevering komen aan bod: De gemeenschappelijke woning, Inkomstenbelasting, Testamenten en Levensverzekeringen. In de
tweede aflevering wordt het Ouderschapsplan (voor als er kinderen zijn) behandeld en in de derde aflevering de afwikkeling van de Pensioenen.
Inleiding
In de wet staan nauwelijks bepalingen die betrekking hebben op
het beëindigen van een relatie van
samenwoners, met uitzondering van
de fiscale wetgeving. Veelal hebben
partijen via de notaris een samenlevingsovereenkomst afgesloten.
Als partijen geen samenlevingsovereenkomst hebben gemaakt met afspraken omtrent de beëindiging van
de samenwoning, zullen partijen de
gevolgen van de beëindiging van de
relatie in onderling overleg overeen
dienen te komen. Als er wel een
samenlevingsovereenkomst is zijn
er veelal wel enkele afspraken
over de beëindiging van de overeenkomst opgenomen, maar zullen
deze afspraken nog nader moeten
worden ingevuld.
Doordat partijen gaan samenwonen
ontstaat er géén algehele huwelijksgemeenschap van goederen
(zoals bij gehuwden). Het maken
van een samenlevingsovereenkomst
brengt daar geen verandering in.
Wel kan het zijn dat goederen
(bijvoorbeeld een woning) gemeenschappelijk eigendom van
de samenwoners zijn doordat ze
gezamenlijk zijn aangekocht.
Woning gemeenschappelijk
eigendom
Als er een gezamenlijke woning
is, zijn de volgende aspecten van

belang:
- Wordt de woning verkocht of
wordt deze verdeeld, hetgeen
inhoudt dat één van partijen de woning én de lopende hypotheekschuld
overneemt?
- Tegen welke waarde wordt de woning verdeeld en is er dan na aftrek
van de hypotheekschuld sprake van
onder-of overwaarde?
- Als één van partijen de woning en
de hypotheekschuld wil overnemen
dient de bank hiermee akkoord te
gaan, zodat degene die elders gaat
wonen niet meer aangesproken kan
worden voor deze hypotheekschuld.
Dit kan worden bereikt:
*
Doordat de bank ontslag
uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
verleent; of
*
Door aflossing van de
lopende hypotheekschuld en het
gelijktijdig aangaan van een nieuwe
hypotheekschuld door degene die in
de woning blijft wonen;
- Overname van de polis van levensverzekering en/of de beleggingsrekening en/of bankspaarrekening en/
of het bouwdepot;
- Vanaf welke datum komen de baten en lasten (zoals de hypotheekrente) voor rekening van de partij
die in de woning blijft wonen?
- Wie draagt de kosten van de akte
van verdeling?
Voor de verdeling van een woning

of een bij het kadaster geregistreerd schip (waaronder een woonark is begrepen) is een notariële
akte verplicht. Van de overige zaken
hoeft bij de verdeling geen notariële akte te worden opgemaakt, maar
het is wel raadzaam de verdeling
schriftelijk vast te leggen om later
onduidelijkheden te voorkomen.
Inkomstenbelasting
Bij het uit elkaar gaan eindigt het
fiscaal partnerschap op het moment
dat u niet meer allebei op hetzelfde
adres staat ingeschreven bij de
gemeente. Dit heeft gevolgen voor
bepaalde inkomsten- en aftrekposten en heffingskortingen.
U mag in het jaar waarin u uit elkaar gaat samen met uw ex-partner

Nieuwe uitdaging voor Hans en Karin Venneman in Vinkeveen

‘Beachclub Lust is weer geopend!’
Vinkeveen is vanaf nu weer een restaurant rijker: Beachclub Lust. Op Eiland Eén begint voor Hans en Karin
Venneman, die eerder dit jaar hun Mijdrechtse restaurant Lust! verkochten, een nieuw avontuur.
door anja verbiest

De laatste maanden zijn Hans
en Karin Venneman druk bezig
geweest met de verbouwing van
het voormalige Paviljoen Eiland
Eén tot hun eigen Beachclub
Lust. Nadat zij per 1 februari het
restaurant in Mijdrecht hadden
overgedragen aan de nieuwe eigenaren van iSushi konden ze zich er
fulltime mee bezighouden. Wel zo
prettig, want ze wilden zo snel mogelijk weer draaien in Vinkeveen.
Hans Venneman: “Het was even
aanpoten, maar het restaurantgedeelte is nu klaar dus Beachclub
Lust kan open! Tot 1 april kan

- foto's patrick hesse

kiezen om het hele jaar als fiscale
partner te worden beschouwd. Bij
bepaalde inkomsten en aftrekposten kunt u dan in onderling overleg kiezen wie welk deel van die
inkomsten of aftrekposten aangeeft
of aftrekt. Het is belangrijk hierover
afspraken te maken met elkaar.
Testamenten
Veelal hebben samenwoners naast
hun samenlevingsovereenkomst
testamenten gemaakt. Deze testamenten komen niet automatisch te
vervallen door het beëindigen van
de samenlevingsovereenkomst. Wel
kan het zo zijn dat er een clausule
is opgenomen in uw testament
die bepaalt dat de beschikkingen
die de partners ten behoeve van
elkaar hebben gemaakt, vervallen
door het uit elkaar gaan. Het is van
belang om uw testament door te
nemen met uw notaris. Indien het
testament dient te worden herroepen dan kan dit uitsluitend bij een
notariële akte.
Levensverzekeringen
Indien u een verzekering heeft
afgesloten die bij uw overlijden
uitkeert aan uw ex-partner dan ligt
het voor de hand dat u deze begunstiging wilt wijzigen.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

iedereen vier dagen per week bij
ons terecht, op donderdag, vrijdag
en zaterdag vanaf 15.00 uur en op
zondag vanaf 12.00 uur. En daarna
zijn we tot eind september alle
dagen geopend vanaf 12.00 uur.”
Net zoals voorheen in Mijdrecht
heeft Hans Venneman in Vinkeveen veel visgerechten op de
kaart staan. “Heerlijk, verse vis!
Maar natuurlijk serveren we ook
hier een lekkere biefstuk van de
grill, de van ons bekende saté en
maaltijdsalades. Op onze nieuwe
website www.lustvinkeveen.nl is de
volledige kaart te vinden, samen
met nog veel meer informatie over
onze beachclub en de activiteiten
die we organiseren. Vanaf 11

maart hebben we bijvoorbeeld elke
zondag live jazzmuziek. Een mooie
begeleiding van een heerlijk diner,
toch?”
Maar Hans Venneman is nog veel
meer van plan op zijn nieuwe stek,
met een prachtig uitzicht over de
Vinkeveense Plassen. “We hebben
bij de verbouwing de beachclub
meteen goed geïsoleerd, zodat we
ook buiten de zomer open kunnen
blijven. Daar verwacht ik veel van.
Maar eerst gaan we er een mooi
voorjaar en daarna een heel goede
zomer van maken. We zijn er met
ons gezellige restaurant en ons
fijne terras aan het water helemaal
klaar voor. Kom maar kijken!”

Anouk Hoogendijk
geselecteerd voor
oranje
Anouk Hoogendijk is samen met
twee andere speelsters van FC
Utrecht geselecteerd door bondscoach Roger Reijners om uit te
komen voor oranje. Oranje speelt
van 28 februari tot 6 maart om de
Cyprus Cup. Tegenstanders van de
Oranjevrouwen in Nicosia en Larnaca zijn Canada, Italië en Schotland.
Nederland komt uit in groep B.
Groep A van het toernooi om de
Cyprus Cup bestaat uit Engeland,
Finland, Frankrijk en Zwitserland.
In groep C komen Nieuw-Zeeland,
Noord-Ierland, Zuid-Afrika en ZuidKorea tegen elkaar uit.

Regio

Bedankje
Dierenbescherming
De Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. (Aalsmeer, Uithoorn en
De Ronde Venen) wil iedereen
bedanken die gehoor heeft gegeven aan haar oproep om vogels
tijdens de winterkou van de afgelopen weken bij te voederen.
Veel mensen trokken er, al dan
niet naar aanleiding van de
oproep van de Dierenbescherming Aalsmeer e.o., op uit om
hulpbehoevende vogels van het
broodnodige (extra) voedsel
te voorzien. Ook een tweetal
supermarkten trokken zich het
lot van de dieren aan: Albert Heijn (gevestigd aan de Leicester
13) uit Mijdrecht en C1000 uit
Wilnis. Zij doneerden het brood
dat aan het einde van de dag
overbleef, zodat er een goede
bestemming aan gegeven kon
worden: hongerige vogels. Uiteraard heeft ook de Dierenambulance haar steentje bijgedragen.
De Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. wil al deze mensen bedanken voor hun bijdrage aan het
door de winter heen helpen van
(verzwakte) vogels.
Om in toekomstige winters
de vogels wederom te kunnen
helpen, wil de Dierenbescherming graag een vast netwerk
opbouwen. Belangstellenden
kunnen contact opnemen via
db.aalsmeer@gmail.com, of per
telefoon: 0297-343 618 (werkdagen 09.30-11.30 uur. Spreek
buiten deze uren de voicemail in.
U wordt dan teruggebeld).

Wilnis

Wijziging openingstijden bibliotheek
De openingstijden van de Bibliotheek Wilnis worden tijdelijk
aangepast: vanaf 1 maart is de
Bibliotheek op zaterdag gesloten.
Op maandag- en vrijdagavond zal
er een beperkte dienstverlening
zijn. Er zijn dan alleen vrijwilligers aanwezig, maar géén
bibliothecaris.
Op de woensdag- en vrijdagmiddag zal er wel de volledige
dienstverlening zijn.
Vanaf 1 maart gelden de volgende openingstijden:
maandagavond 19.00 - 20.30
uur beperkte dienstverlening
woensdagmiddag 14.00 - 17.00
uur volledige dienstverlening
vrijdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
volledige dienstverlening
vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur
beperkte dienstverlening
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Familiefilm in
voorjaarsvakantie
Verveel jij je ook zo snel in de
vakantie? Zin om iets leuks met
familie of vriendjes en vriendinnetjes te doen? Kom dan naar de
familiefilm in de Veenhartkerk!
Elke dinsdag in de schoolvakanties
wordt een leuke familiefilm vertoond. Deze films zijn geschikt voor
alle leeftijden. Voor de voorjaarsvakantie is een leuke animatiefilm
uitgezocht. Kom dus dinsdag 28
februari naar de Veenhartkerk aan
de Grutto 2a, Mijdrecht en neem
je familie en vrienden mee. De
film begint om 14 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. De entree
bedraagt 2 euro voor kinderen
en 4 euro voor volwassenen. Na
afloop is er drinken en iets lekkers. Meer informatie over welke
filmtitel in de voorjaarsvakantie
wordt gedraaid, is te vinden op
www.veenhartkerk.nl. Via de
website kun je je aanmelden voor
de Veenhartfilmladder. Zo blijf je
automatisch elke vakantie op de
hoogte van de familiefilms.

DE GROENE VENEN

Voorjaarsexpositie in Gezondheidscentrum
De permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM)
in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie biedt een gevarieerd overzicht van het werk van
de leden van het atelier. Het werk van een tweetal leden staat centraal.
Daarnaast worden nog werken van vier andere leden geëxposeerd. De
kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De
voorjaarsexpositie duurt tot 21 juni 2012.
In de expositie is een centrale plaats
ingeruimd voor het werk van Renate
Nonnekes en Marian van den Heuvel,
die beiden een vijftiental werken
laten zien. Renate Nonnekes woont
in Wilnis en is in 1996 begonnen met
het volgen van lessen aan het AKM.
Ze begon met aquarelleren waarbij
bloemen, natuur en stadsgezichten
haar favoriete onderwerpen zijn.
Later is ze overgestapt op acryl.
Marian van den Heuvel schildert
sinds 15 jaar bij Atelier de Kromme

Mijdrecht. Doordat ze les krijgt van
verschillende gediplomeerde docenten heeft ze kennis gemaakt met vele
technieken en stijlen. Marian heeft
gekozen voor acryl en maakt de laatste jaren vooral abstracte werken.
Naast de twee hoofdexposanten is er
werk te zien van Johan van VeluwenBarneveld, Frans Nijenhuis, Julia
Meijering en Agnes Remkes.
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van amateurkunstenaars en verzorgt cursussen en workshops onder deskundige
leiding van professionele kunstenaars.
Dagelijks wordt er zowel gedurende
de ochtenden, de middagen als ook
’s avonds gewerkt in het atelier dat
gevestigd is aan de Energieweg 107
in Mijdrecht. Meer informatie:

Abcoude

Egidius Kwartet
en hoboïst Bart
Schneemann in de
Dorpskerk

www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Zaterdag 3 maart in Theater Piet Mondriaan Abcoude
Op zondagmiddag 4 maart organiseert de KSAB Abcoude Concerten een bijzonder concert in de
Dorpskerk. De vier zangers van
het Egidius Kwartet en hoboïst
Bart Schneemann voeren samen
muziek uit die voor uitsluitend
zangers is geschreven, maar
gevarieerd wordt er door klanken
van de hobo in op te nemen. De
samenklanken zijn bijzonder en
zullen schitteren in de Dorpskerk.
De muziek is voor het grootste
deel al eeuwen oud. Toen was het
gebruikelijk dat er gevarieerd
werd op de composities van de
oorspronkelijke schrijver, als vorm
van eerbetoon. Nu gebeurt dat
weer. Er zullen verschillende vormen van variatie zijn. Een enkel
stuk is eigentijds. Het Egidius
Kwartet is een beroemd kwartet.
Zij zongen op diverse festivals
voor oude muziek: Festival Oude
Muziek in Utrecht, Holland
Festival, Festival van Vlaanderen,
en vele andere binnen en buiten
Europa. In 2002 debuteerden zij
in het Concertgebouw in Amsterdam. Bart Schneemann is een
bekend en zeer veelzijdig musicus,
die over de hele wereld optreedt.
Aanvang om 15.00 uur precies.
Kaarten zijn à € 15.00 (donateurs
€ 12,50) verkrijgbaar tot zaterdag
3 maart 16.00 uur bij Drogisterij
Van der Geest Hoogstraat 30
of tot 17.00 uur bij Boekhandel
Spreij, Brugstraat 1-5 in Abcoude.
Of op zondag 4 maart vanaf 14.30
uur in de Dorpskerk. Bovendien
via www.abcoudeconcerten.nl.

Kim Hoorweg & The Houdini’s in De Meijert

Simin Tander Quartet: ‘Wagma’
Het Simin Tander Quartet vertegenwoordigt een nieuw geluid in
het Nederlandse jazzlandschap:
mysterieus, verrassend, ritmisch afwisselend, zacht en mooi en tegelijk
krachtig en zelfs scherp. De DuitsAfghaanse leider van het kwartet,
Simin Tander, trad vorig seizoen
al op in Theater Piet Mondriaan
met trompettist Eric Vloeimans en
haar eigen pianist Jeroen van Vliet.
Meer nog dan deze beide topmusici
bracht zij het publiek op de punt
van zijn stoel, alle reden om haar
dit seizoen meteen terug te vragen
maar dan nu met haar eigen band.
Simin studeerde in 2008 af aan het
Artez Conservatorium te Arnhem.
Jazz-icoon Sheila Jordan was zodanig onder de indruk dat zij Simin
een beurs toekende voor lessen in
New York. Ondanks haar jeugdige
leeftijd heeft ze al op enkele van
de meest gerenommeerde internationale podia gestaan, waaronder
van North Sea Jazz, Jazzahead!
International Women in Jazz en

Bohemia Jazz Fest.
Begin april 2011 verscheen haar
direct bejubelde debuut-cd Wagma.
Enkele citaten uit de recensie van
deze cd in Jazzenzo als warme
aanbeveling: ‘De stem van Simin
Tander is onbegrensd’... ‘De ragfijne
melodieën die zij hanteert worden omgeven door een stem die
werkelijk alles kan’… ‘Haar timbre,
buigzaamheid, improvisatievermogen, tempo- en harmoniegevoeligheid zijn verbazingwekkend, haar
capaciteiten zijn ontelbaar’ …
‘Wagma is vooral ook een uitzonderlijk mooi album geworden door
het technisch kunnen van haar drie
begeleiders’... ‘Piano, contrabas
en slagwerk weven op de achtergrond webben van uiterst precieuze
notenlandschappen.’... ‘Een mooier
samengaan tussen stem en instrumenten is zelden bereikt.’
Het Simin Tander Quartet treedt op
zaterdag 3 maart in Theater Piet
Mondriaan te Abcoude.
Aanvang:
20.15 uur.
Entree:
€ 18,00 /
CJP € 12,50.
Kaarten bij
Readshop
Abcoude,
Hoogstraat
32 of via

www.ab-art.nl.

Op vrijdag 2 maart aanstaande
vindt in De Meijert in Mijdrecht
een concert plaats van Kim Hoorweg & The Houdini's.
Kim Hoorweg brak in 2007 door
met een fantastisch ontvangen Ella
Fitzgerald-coveralbum. Twee jaar
later liet ze op My Recipe For a
Happy Life horen ook als singersongwriter veel in haar mars te
hebben. Inmiddels is Kim bezig met
het vervullen van haar derde droom.
Met sextet The Houdini’s brengt ze
een ode aan haar grote voorbeeld,
de Amerikaanse zanglegende Peggy
Lee. Deze schitterde in de jaren
veertig en vijftig bij de orkesten van
Benny Goodman en Duke Ellington.
Kim weet met haar frisse interpretaties niet alleen jazzliefhebbers
pur sang aan te spreken, maar
overtuigt ook een nieuwe generatie.
Het sextet The Houdini's is al een
kwart eeuw lang een van de toonaangevendste Nederlandse hardbop
ensembles. De zes topmusici heb-

ben meer dan tien internationale albumuitgaven op hun naam staan en
toeren door Europa, de Verenigde
Staten, Canada en Australië.
Why Don't You Do Right?, het derde
album van Kim dat ze samen opnam
met The Houdini’s, komt 8 maart
uit in Japan. Het Japanse label
Inpartmaint pikte de in Europa in
september uitgebrachte cd (Challenge Records) op en benaderde
Kim voor een Japans avontuur. De
aanstaande release in Japan is
een droom die in vervulling gaat
voor de pas 19-jarige zangeres. Zij
treedt hiermee in de voetsporen van
andere Nederlandse jazz-artiesten
als Wouter Hamel en Hans Dulfer,
beiden zeer geliefd in het land van
de rijzende zon.
Aanvang 20.30 uur, entree € 16,50
en € 5,00.
foto jiri buller

Muziekleerlingen geven concert
in Veenhartkerk

Leerlingen van Greetje de Haan
geven op 3 maart aanstaande een
concert in de Veenhartkerk met
hert thema ‘Alleskanalsjijhetlaatgebeuren’.
Men kan die avond luisteren naae
musical, popsongs, jazz, oratorium,
opera, enz.
Wie gaan er zingen? Jan Klomp,
Jeroen Kolkmeijer, Anouk Bakker
begeleid door Dave (piano), Margo
Brandenburg, Debby Janmaat,
Mara Leeuwin, Franciska en Thomas Oudshoorn, Sara Roodenburg,
Mikki Scheper, Wilma Schoenmaker, Dionne Spaltman, Marian
Tuinenburg, Julia en Senna van
Alphen, Emilie van de Berg, Esther
en Judith van Harten, Naou van

Iersel, Chelsea van Wijk, Geertje
van Wijngaarden, Quinty Veerhuis,
Claudia Verhagen, Marije Voskamp,
Debora Meijers begeleid door
Christien Meijers, Floor van Scheppingen en Monique Smit.
Het belooft weer een spetterende
avond te worden, met veel nieuwe
en jonge gezichten. Komt luisteren
en genieten!
Zaal open om 19.15 uur; concert
begint om 19.30 uur.
Toegangskaarten á € 3.50, incl.
consumptie in de pauze, zijn te koop
in de Studio, Bozenhoven 128 of ‘s
avonds aan de zaal.
Veenhartkerk: Grutto 2a, Mijdrecht
(achter de Argonvelden, naast het
cultureel centrum).
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Dr. Beeker
Het Britse gezondheidssysteem NHS geen goed voorbeeld voor ons land

Zorgen over de zorg
Ik kijk graag naar Engelse detectives op de TV. Onwillekeurig word je helemaal in de sfeer van zo’n programma gezogen en misschien is het
daarom dat ik de situatie in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in die programma’s altijd voor ‘gewoon’ heb aangenomen. Eigenlijk ben
ik er tot nu toe altijd van uit gegaan dat de leefomstandigheden in die Engelse zieken- en verzorgingshuizen om cinematografische redenen zo karig werd weergegeven. In de inspector Lynley mysteries wordt de demente moeder van sergeant Havers uiteindelijk naar een
‘nursing home’ afgevoerd, ze wordt daar later door haar dochter teruggevonden, tezamen met nog een tiental dementen voor een TV die
op ruis staat. Bij Frost wordt een dode verdachte gevonden, die uiteindelijk uit het ziekenhuis blijkt te zijn gevlucht met een
operatiewond, omdat er niemand was om de patiënten te helpen met naar de wc gaan.
Ik heb me nooit afgevraagd of de
situatie werkelijk zo desolaat zou
kunnen zijn, Engeland is toch ook een
ontwikkeld land!

heidsstelsel genaamd NHS (National
Health System), waarbij iedereen in
principe verzekerd is van dezelfde
basis zorg. Komt u dit bekend voor?

Tot ik de onlangs het verslag las
van Hieke Jippes. Ze beschrijft
in het NRC haar beslissing om na
haar pensionering (ze was tot dan
correspondent voor o.a. NRC) terug
te keren naar Nederland. Hoewel
ze in Engeland in een prachtig huis
woonde en ook prima sociale contacten onderhield, concludeerde zij dat
eventuele naderende hulpbehoevendheid zeker niet in Engeland moest
worden afgewacht.
The Times signaleerde in oktober
2011 angstwekkende rapporten
over behandeling en vaak mishandeling van ouderen en hulpbehoevenden. Niet zelden werden ouderen
inderdaad met z’n allen voor een
TV in de ‘huiskamer’ gezet en dat
zonder begeleidend personeel. In een
Europees rapport was eerder al naar
voren gekomen dat de Engelsen veel
meer dan anderen discrimineren op
leeftijd.
Het advies van de Times; vermijd ten
koste van alles een ziekenhuis.
Eén op de tien ziekenhuizen zorgt
zo slecht voor bejaarden, dat ze in
juridische zin strafbaar handelen. Eén
op de zeven verzorgingshuizen blijkt
zijn bewoners niet genoeg te eten
en drinken te geven, ondervoeding is
meer regel dan uitzondering.
De oorzaak van deze problemen?
In Engeland bestaat een gezond-

Ja! De Nederlands overheid heeft
inderdaad bij het stelsel van basiszorg
wat spiekwerk gedaan aan de andere
oever.
De Engelsen zijn in 1948 met de
NHS begonnen en sindsdien is het
stelsel in meer of meer gelijke vorm
voortgezet, je zou dus zeggen dat
er inmiddels een ruime ervaring is.
Maar het probleem is dat in 1948
nog niet werd voorzien dat de Babyboom generatie in het begin van de
21e eeuw en masse zorg nodig zou
hebben. Gevolg is dat de zorgvraag
veel groter is dan het aanbod en dat
geldt zowel voor de financiële kant
als de personele kant. Nu zijn er
teveel zieken en te weinig geld en
te weinig mensen om daar voor te
zorgen. Omdat de zorg in ziekenhuizen e.d. gebudgetteerd is, is het voor
diezelfde instituten zinloos om harder
te lopen dan strikt noodzakelijk.
Waarom zou je meer doen als je aan
het eind van het jaar hetzelfde geld
krijgt, maar wel misschien meer hebt
uitgegeven? Je bent wel gek om een
tweede zuster voor die bejaarden
aan te stellen als daarmee je kosten
stijgen en je inkomsten gelijk blijven.
Het naderende failliet van het NHS
ziet iedereen wel aankomen, maar
deze explosie heeft tot nu toe op zich
laten wachten, doordat er een tweede
(voorspelbaar) mechanisme ontstaan

KV De Vinken en
Korf4School
Korfbalvereniging De Vinken (opgericht 14 januari 1961) heeft momenteel rond de 270 leden. Daarmee is
de Vinkeveense korfbalclub al jaren
één van de grotere verenigingen
binnen de regio. De laatste jaren is
sprake van een lichte groei richting
de 'magische' grens van 300 leden.
Actief als de vereniging nog steeds is,
organiseert De Vinken van alles voor

de leden: van een Disneydag voor de
jongste leden tot een culinaire verrassingstocht of een echte Vinken-idols
voor de senioren en/of de jeugd.
Korfballen is op zich al leuk, maar
dit maakt het nóg gezelliger. In het
kader van het 50-jarig jubileum is
een aantal leden begonnen met het
project 'Korf4School'.
Korf4School
Korf4School is gebaseerd op een
project van een korfbalvereniging in
Deventer. Naar hun voorbeeld werd
besloten om een korfbalpaal en bij-

is: Als je geld hebt, koop je toch je
zorg in bij een particuliere instelling? Betaal je wat meer, maar zit je
oude moeder niet de hele dag tegen
de beeldbuis geplakt. Je liesbreuk
behandelen? Dan ga je naar een privékliniek; daar doen ze dat op vrijdag
en kan je maandag weer werken. In
het gewone ziekenhuis zit je eerst
vier keer een halve dag te wachten
en dan wordt de operatie over een
maand of vier gedaan.
Uiteindelijk zijn in Engeland de
sociaal zwakkeren (en dus minst
mondige) mensen aangewezen op de
NHS, alle andere slimpikken zorgen
wel voor betere zorg.
Onze overheid heeft van de andere
oever wel het NHS opgepikt, maar is
even vergeten naar de zwakke kanten
van dit stelsel te kijken (of die vergeten ze voor het gemak). Gevolg?
Mijn broer, de slimme oncoloog redt
levens, ook van mijn patiënten, en
wordt daarom dit jaar gekort op zijn
budget. Dit jaar gaat hij 30% minder
verdienen, waarom zou je dan nog
hard gaan werken? Eén van mijn
patiënten is bij hem onder behandeling in verband met een moeilijk te
behandelen kanker. Deze patiënt zou
eigenlijk via een specialistisch kankercentrum chemotherapie moeten
ontvangen. Dit centrum weigert hem
te behandelen, want de behandeling
komt dan ten laste van het budget
van dat ziekenhuis; er blijft minder
geld over voor andere patiënten.

behorende korfbalballen te schenken
aan basisscholen in Vinkeveen en
de omliggende dorpen. Een aantal
actieve leden binnen de vereniging
heeft de handen uit de mouwen
gestoken om ervoor te zorgen dat er
korfbalpalen geplaatst gaan worden.
Het 'Korf4School'-project is volledig
kosteloos voor de deelnemende basisscholen. Op een geschikte plaats op
het schoolplein wordt een korfbalpaal
neergezet van circa 2 meter 75. De
paalconstructie zelf meet 4 meter, is
‘hufterproof’ en gemaakt door een
gerenommeerd constructiebedrijf. In

Wat nu? Dood laten gaan
of behandelen? Als mijn
broer de kosten betaalt
voor de behandeling willen
ze die bij dat centrum wel
geven, maar eigenlijk betaalt mijn broer dat dan uit de
eigen portemonnee, want het
betekent dat hij aan het eind
van het jaar moet besluiten om
een paar mensen minder te
behandelen of zichzelf in het
salaris te korten.
Eén collega is inmiddels
gevlucht naar Nieuw
Zeeland.
Ik heb als huisarts ook een
budget. Daarmee behandel ik mijn
patiënten en betaal mijn personeel.
Dat budget is in juni op, wordt er na
juni nog geld uitgegeven, dan wordt
dat op het budget van volgend jaar
ingehouden. Het is dat ik mijn personeel niet kan ontslaan, maar anders
ging ik van juli tot januari op vakantie. Dat doen de orthopeden trouwens
wel; die gaan van half november tot
januari op vakantie; het budget is dan
toch leeg en dat opereren wordt dus
niks. Uw knie moet even wachten.
Bij gelijkblijvende financieringsdruk
is dit het gevolg: we gaan naar een
Engelse situatie, uw huisarts heeft
een patiëntenstop en voor een
afspraak moet u een aantal dagen
wachten (en daarna nog een paar uur
in de wachtkamer). In het ziekenhuis
wordt u geholpen door laag gekwa-

een hoekje van een stoeptegel wordt
de korfbalpaal in cement gegoten
zodat deze stevig in de grond staat.
De tegel wordt netjes afgewerkt.
De korfbalpaal is geschikt voor de
leeftijd 7 tot 11 (groep 3 t/m 6).
Tevens word er door De Vinken een
‘Korf4School’-toernooi georganiseerd waar kinderen, uit alle groepen,
verder kennis kunnen maken met de
sport korfbal. Dit toernooi zal plaats
vinden op vrijdag 18 mei. Hierbij
regelt De Vinken niet alleen de organisatie maar ook de teambegeleiding.

lificeerde hulpen
(die zijn goedkoop)
en artsen uit verre
buitenlanden.
Intussen mogen ziekenhuizen in de toekomst
winst maken, want
concurrentie in de zorg is
helemaal OK. De IJsselmeerziekenhuizen gingen
in 2009 bijna failliet en zijn
sindsdien in handen van een
particuliere ondernemer. Die
meldt met trots een stijging
van de omzet met zo’n 30%.
Wat denkt u, zou dat gaan over
hoog gekwalificeerde zorg of
over ‘simpele’ zorg?
Als ik als ziekenhuis winst wil maken,
moet ik zorgen voor meer omzet
en dus voor meer simpele ingrepen
(meniscus operatie, staaroperatie,
liesbreukjes, enz.) en bovendien moet
ik goedkoper personeel hebben. Dat
goedkopere personeel is wel lager
gekwalificeerd en dat op zich staat
het verrichten van topzorg al in de
weg.
U ziet het, ik ben niet optimistisch, ik
ben erg bang dat we over twintig jaar
als het stelsel krakend tot stilstand
komt tot de conclusie komen dat we
dat hadden kunnen voorkomen.

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

Scholen doen mee aan 'Korf4School'
Op dit moment worden diverse basisscholen benaderd met dit aanbod.
Na inschrijving nemen leden van
korfbalvereniging De Vinken contact
op met de contactpersoon van de
school om vervolgens in overleg tot
plaatsing van een korfbalpaal over te
gaan. Deelname aan het toernooi in
mei is een mooie afsluiting voor dit
project. In Vinkeveen is De Vinken al
zeer enthousiast hiervoor.
Nadere informatie over Korf4School
(KV De Vinken) is verkrijgbaar via
korf4school@hotmail.nl.
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Door
Jenneke van Wijngaarden

Liever niet beroemd aub
Stelde je een kind vroeger de vraag: wat wil je later worden? Dan kreeg
je uiteenlopende antwoorden als: politieagent, zuster, brandweerman
of de klassieker - ook vanwege de mooie wagen met de zwaailampenputtenzuiger. Tegenwoordig wordt die vraag eigenlijk altijd hetzelfde
beantwoord. Wat wil je later worden? Beroemd, maakt niet uit met wat.
Nu kan je het die kinderen ook niet
kwalijk nemen, want tegenwoordig
lijkt alles om roem te draaien. Avond
aan avond wordt het televisieaanbod
bepaald door roem of het streven er
naar. Talentenjachten te over op het
gebied van zang en dans. Showprogramma’s die louter lijken te gaan
over onbenulligheden uit het leven
van beroemdheden. Zelf heb ik een
behoorlijke handicap op dat gebied,
want als ik eens de naam van een - in
mijn ogen - wereldberoemd kunstenaar noem, dan krijg ik slechts glazige blikken vol onbegrip. Bovendien
besteed ik menig televisieavondje
met me afvragen waar deze bekende
Nederlander dan wel zo bekend van
is, omdat ik hem of haar nog nooit
gezien heb.
Als ik later groot ben wil ik graag
goed zijn. Als mens en in mijn vak als
beeldend kunstenaar. Beroemd zijn
lijkt mij stomvervelend en verschrikkelijk onhandig als je gewoon een
leuk leven wilt. Bovendien lijkt de
kans op een dramatische vroegtijdige
dood enorm te stijgen met de mate
van verworven faam.
Maar niemand vraagt ooit nog aan
mij wat ik later worden wil. Als
kunstenaar draait het om je ontwikkeling, de verdieping van je werk, je
vaardigheden. Daarom is het ook zo
heerlijk om les te geven in mijn vak.
Geen gedril om een doelpunt te scoren, niet alsmaar dezelfde danspasjes
of zangriedels hoeven te herhalen
om tot een succes te komen. Niet dat
alles maar klakkeloos mooi gevonden
wordt door mij als docent. Ik probeer
altijd de leerling nog eens naar het

werk te laten kijken en aanwijzingen
te geven zodat een leerling zich geroepen voelt om het werk nog beter
te maken zodat later de trots op het
eindresultaat nog groter zal zijn.
Beroemd worden leer ik ze dus niet.
Wel plezier in creatief werken, aandacht voor het kleine. Wat kunst voor
je kan betekenen als groot of klein
mens. Vaardigheden, iets zelf maken,
ook een dergelijk bijna uitgestorven
begrip in deze consumptiemaatschappij.
Verder houden we goede gesprekken,
zijn lief voor elkaar en hebben het
vooral heel gezellig. Kleine dingen
die geen wereldfaam veroorzaken
maar die reuze helpen om je prettig
te voelen als mens.
Aan het einde van elk jaar houden we
de KleurT’op, dag van het optimisme
en het creatieve geluk. Op die dag
nodigen we iedereen uit, vieren we
feest, luisteren we naar artiesten en
richten we het atelier in als een groot
museum. Die dag voelen wij kleine en
grote kunstenaars ons wel even heel
wereldberoemd en mag iedereen
onze handtekening vragen!
Dorpsacademie Mus & Muzen houdt
in verband met de Voorjaarsvakantie
en de beroerde spreiding in deze regio haar deuren twee weken gesloten,
om in week 10 weer fris van start te
gaan.
Er zijn op dit moment weer enkele
plekken beschikbaar in alle lessen dus
checkt u vooral de site:

‘Handen uit de mouwen voor NL Doet!’
Ook in De Ronde Venen staan vrijdag 16 en zaterdag 17 maart in het
teken van de grootste vrijwilligersactie van ons land: NL Doet. Voor
de 21 projecten die zich in de verschillende kernen hebben aangemeld,
zijn echter nog heel wat vrijwilligers nodig!
door anja verbiest

Claudia Prange coördineert voor
welzijnsorganisatie De Baat de inzet
van klussers in De Ronde Venen
tijdens NL Doet, een activiteit van
het Oranjefonds. “Op deze twee
dagen staan klussen centraal waar
de aangemelde vrijwilligersorganisaties uit Abcoude, Wilnis, Mijdrecht,
De Hoef, Vinkeveen en Waverveen
maar niet aan toe komen. Met de
hulp van klussers voor een dag, of
een dagdeel, hopen zij hun doel wel
te bereiken.”
Claudia Prange heeft al een aantal
bekende Rondeveners weten te
strikken. “Burgemeester Divendal
gaat in ieder geval op zaterdag
koffie schenken bij Wensstichting
Oppepper4all in Abcoude, waar
ze met twintig vrijwilligers een
mascotte willen maken. En het CDA
gaat schilderen in het clubhuis van
de kanovereniging in Vinkeveen.
Andere plaatselijke politici hebben

ook beloofd een steentje bij te dragen, maar op dit moment is nog niet
duidelijk wie zich zal inzetten voor
welk project. We kunnen echter nog
véél meer vrijwilligers gebruiken.
Bijvoorbeeld voor het storten van
schelpen op de perken in De Kweektuin in Mijdrecht, om onkruid tegen
te gaan. Voor elk dagdeel hebben we
daar 20 sterke mensen nodig, het is
een zware klus. Ze krijgen in ieder
geval ook een heerlijke lunch!”
De projecten voor NL Doet lopen in
De Ronde Venen uiteen van knotten
in de Botshol tot het opknappen van
een woning van Zideris in Mijdrecht
en snoeien bij HSV ’69 in De Hoef.
Claudia Prange: “Een heel leuk
project is ook het maken van
bijenkastjes op zaterdagmorgen bij
Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis.
Een activiteit van natuurvereniging
De Groene Venen om te bereiken
dat de deelnemers meer te weten

komen over bijen, de kastjes thuis
op een geschikte plaats ophangen
en er zo aan meewerken dat de
bijenpopulatie zich kan voortplanten.
In het verlengde hiervan ligt de klus
bij NME De Woudreus in Wilnis.
Daar willen ze een bijenstal bouwen,
waarin kinderen en andere bezoekers van de tuin kunnen zien wat er
gebeurt in en rondom de speciale
observatiekast voor het nieuwe
bijenvolk dat in het voorjaar daar
wordt geplaatst.”
Tijdens de vorige editie van NL Doet
waren zo’n 300.000 Nederlanders,
onder wie diverse leden van de
koninklijke familie, actief bij circa
zesduizend verschillende klussen. Dit
jaar zijn er landelijk 6704 klussen
aangemeld. Claudia Prange: “Laten
we er met z’n allen alsjeblieft voor
zorgen dat de vrijwilligersorganisaties, zeker die in onze eigen gemeente, kunnen blijven bestaan. Ondanks
alle bezuinigingen waarmee ze
geconfronteerd worden. Want als er
geen vrijwilligers meer zijn, stort ons
land in elkaar!”
Aanmelden als klusser voor NL Doet
kan via www.nldoet.nl. Op die website
is ook meer informatie over de landelijke vrijwilligersactie te vinden.

www.dorpsacademie.nl.
dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

Dorpsacademie directeur Jenneke (rechts) en stagiair Enrico incognito.

Toneel: Altovi speelt 'Vitalo' in De Boei
Acteurs, zangers , en een vijfkoppige
band nemen u mee voor een dagje
supermarkt. De spelers en speelsters
van Altovi en de zangers van Braq,
ondersteund door de band Litavo,
laten u een kruidenierszaak zien,
waar u nog nooit geweest bent, maar
waar u graag naar toe wilt.
Humoristische sketches, afgewisseld
met liedjes uit ‘Ja zuster, nee zuster'

Nog veel vrijwilligers voor 16 en 17 maart nodig

laten u meeleven en meezingen
met het wel en wee van de leiding,
het personeel en de klanten in deze
strak-geleide levensmiddelenzaak.
Deze voorstellingen van de 65-jarige
toneelvereniging Altovi worden gespeeld in Dorpshuis De Boei op 17,
18 en 24 maart. Reserveer vast op
Altovi@Zonnet.nl. Info over voorverkoop en aanvangstijden volgt nog.

Bouw uw eigen BijenBungalow
Help de bijen en bouw zelf een luxe
bijenbungalow. Op zaterdag 17 maart
2012 organiseert natuurvereniging
De Groene Venen in het kader van
de actie NL DOET een
workshop Bijenbungalows
bouwen. Wilde bijen zijn
belangrijk voor de bestuiving van bloemen
van groente en
fruitbomen.
Door diverse
omstandigheden
gaat het
niet zo goed
met bijen. De
Groene Venen
wil de bijen
daarom een
handje helpen.
De workshop wordt
gehouden onder
de Hooikap van de Zorgboerderij
Amstelkade, Amstelkade 61 in Wilnis.
Iedereen is van harte welkom, ook
kinderen vanaf ca 10 jaar (met begeleiding). De workshop is gratis, zal
ongeveer twee uur duren en begint
om 10.00 uur. De deelnemers mogen
een bijenbungalow mee naar huis ne-

men. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De aanmeldingen op
e-mailadres degroenevenen@hetnet.
nl worden behandeld op volgorde van
binnenkomst. Vol is vol!
De workshop houdt in dat u
een voorgezaagde bijenbungalow in elkaar zet en
vult met bamboe stokjes,
riet
en andere
materialen
waarin de
wilde bijen
deze zomer
hun eitjes kunnen
leggen. U moet
zelf nog wel de
stokjes zagen
en gaatjes boren.
De panelen voor
de bijenbungalows
worden ter beschikking gesteld en voorgezaagd door Bouwbedrijf
Mulckhuyse te Vinkeveen. De Groene
Venen zorgt voor materialen, gereedschap en begeleiding. En natuurlijk
krijgt u tips voor de plaatsing van de
(onderhoudsarme) bijenbungalow in
uw tuin.

VBW-Terugkommiddag
Wilnis
Herinner je je het nog: die blauwe
tent van de Vakantie Bijbel Week
(VBW) in het Speelwoud?
Jammer hè, dat die er nu niet staat?
Maar weet je… de VBW kun je ook
binnen vieren.
Zaterdagmiddag 3 maart ben je
welkom in de Roeping (achter de
Herv. Kerk, Wilnis); dan is er een
VBW-terugkommiddag.
Net als in de tent gaan we eerst samen zingen, dan kijken we naar wat
Thijs en Mirte gaan beleven in de
poppenkast en vervolgens luisteren
we naar een spannend verhaal uit
de Bijbel. Na de pauze gaan we een
leuk spel spelen.
Jij bent er toch ook bij?
Alle kinderen uit groep 2 t/m 8 zijn
aanstaande zaterdag 3 maart welkom. De middag duurt tot 16 uur.
Helaas komt de trekker je niet
halen, maar dat maakt jou toch niet
uit? Dan kom je toch gewoon op
de fiets. Neem gerust een vriendje/
vriendinnetje mee.
Heb je nog vragen, bel Ries Berger
op werkdagen na 19u.: 0297-286010
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Roelof van der Tak maakt vliegers:

“Dit jaar doe ik ook mee aan het Nederlands kampioenschap”
Als zoon Vincent aangeeft dat hij wil vliegeren, is vader Roelof direct enthousiast. Samen kopen ze een
goedkope, maar leuke vlieger. Inmiddels zijn ze vijftien jaar verder en heeft Vincent het vliegeren op een
lager pitje gezet. Dit in tegenstelling tot zijn vader. De 55-jarige Roelof van der Tak uit Vinkeveen heeft de
smaak namelijk flink te pakken en heeft niet alleen lol in het doen opstijgen van de vliegers, maar vooral
ook in het maken van zijn eigen modellen. Roelof: “Ik heb er zelfs een eigen naaimachine voor gekocht en
geïnstalleerd, want een gewone naaimachine zou met het vliegerbouwen ontregeld worden. Mijn vrouw kan
goed kleding naaien, maar deze machine mag ze met rust laten. Die is echt alleen voor mijn vliegers.”
De oorsprong voor het idee om
zelf vliegers te maken, zat al in
de aankoop van die eerste vlieger.
Roelof: “Toen we de diamantvlieger
voor onze zoon kochten, kregen we
daarbij ook een folder. Een slimme
marketingtruc om je nieuwsgierig
te maken naar andere modellen.
Mijn oog viel direct op het vierlijns
olifantmodel, de Quadrifant. Deze
was echter niet meer te koop. De
Revolution, ook een mooie vierlijnsvlieger, was er nog wel en die heb
ik gekocht. Een flinke investering
in de hobby want zo’n set kostte al
ruim driehonderd euro en dan zaten
de lijnen er nog niet eens bij. Toen
besloot ik ook zelf vliegers te gaan
maken. Ik kocht het handboek voor
stuntvliegers en bezocht allerlei
internetsites op zoek naar bruikbare technieken en patronen. In de
vliegerwinkels en op internet vond
ik geschikte materialen waarmee ik
aan de slag kon. Inmiddels heb ik al
zo’n twintig vliegers gemaakt, voornamelijk vierlijnsvliegers want die
zijn als je ze goed maakt optimaal
te besturen. Zelfs bij windkracht zes
kun je de vlieger in de lucht stilzetten. Belangrijk voor dit type vlieger
is dat deze strak en symmetrisch is.
Verder kun je met de hoeveelheid
dichte stoffen tegenover de hoeveelheid gaas bepalen bij welke wind-

kracht de vlieger bruikbaar is. Veel
gaaspanelen betekent dat de vlieger
veel wind doorlaat en daardoor ook
bij sterkere wind uitstekend bestuurbaar blijft. Een vlieger met dichte
stof kun je met een klein beetje wind
al de lucht in laten gaan, maar bij
een grotere windkracht komt deze
bol te staan en kan hij zelfs gaan
scheuren. En als dat gebeurt, is het
einde vlieger.”
Fora
Sierlijke vliegers mag Roelof graag
zien, maar bij de eigen vliegers is
vooral de functionaliteit belangrijk.
Roelof legt uit: “Ik experimenteer
wel wat met de vormgeving en het
kleurgebruik, maar uiteindelijk
gaat het mij niet eens zozeer om
de mooiheid van de vliegers, maar
om die optimale besturing. Je hebt
oneindig veel vliegersoorten en
modellen, van eenlijns siervliegers
tot buggy’s en trickvliegers, maar ik
maak dus vierlijns stuntvliegers. Dat
is de keuze die ik heb gemaakt en
daarbinnen probeer ik zoveel mogelijk te variëren. Van verschillende
modellen zijn de patronen lastig te
vinden, anderen zijn gepatenteerd,
maar mag je wel voor eigen gebruik
benutten. Het maken van een vlieger
is nog een heel karwei en vraagt om
flink wat denkwerk. Je moet kiezen

tussen verschillende buigsterktes
van de carbonstokken, tussen de
verschillende stoffen en lijnen en een
patroon uitzoeken of zelfs bedenken.
Daarom is het fijn dat er nog veel
meer mensen deze hobby uitoefenen.
Die spreek ik via verschillende fora
op internet. Zo heb je het Vliegerforum voor Nederlandse krachtvliegers
en Vliegerwereld voor trickvliegers
en eenlijners. Daarnaast heb je nog
verschillende internationale fora,
waardoor ik ook in contact kom met
Duitsers, Italianen, Spanjaarden,
Fransen, Denen en andere nationaliteiten. Op al die fora is iedereen erg
behulpzaam. Als je een vraag hebt,
zet je die op het forum en met een
beetje geluk heb je binnen een paar
dagen al tientallen reacties. Daarnaast worden er ook veel oproepjes
voor bijeenkomsten en clinics geplaatst. Met het simpele woordje ‘in’
geef je aan dat je erbij bent. Deze
term wordt namelijk ook als startsein gebruikt wanneer er een figuur
gevliegerd wordt. Een voorbeeld van
een clinic is die met The Decorators uit Engeland. Deze beroemde
groep stuntvliegeraars laat dan haar
kunsten zien en daarna mag je volop
vragen stellen. Daarnaast zijn er ook
andere bijeenkomsten om samen
aan de slag te gaan. Degene die zelf
vliegers bouwen gaan vaak bij elkaar

Roelof van der Tak met een deel van zijn collectie.		
staan en dan heb je al snel wat
naaimachinepraat. Zo leer je continu
van anderen en anderen van jou.
Een leuk doel voor het bouwen zijn
de wedstrijden. Dit jaar doe ik voor
het eerst mee aan een vliegerwedstrijd van STACK. Deze organisatie
verzorgt het Nederlands kampioenschap twee- en vierlijns stuntvliegeren en daar ben ik nu volop voor aan
het oefenen.”
Wauw-moment
Hoewel Roelof het bouwen van de
vliegers erg mooi vindt, komt de
emotie pas echt het loslaten van de
vlieger. Roelof: “Als je de vlieger
voor de eerste keer de lucht in ziet
gaan, dan beleef je een echt wauwmoment. Hij doet het, hij werkt!”
Roelof heeft al flink kunnen oefenen
met het maken van vliegers, waarmee het steeds moeilijker wordt om

foto patrick hesse

een stapje hogerop te gaan. Toch
zijn er zijn nog genoeg ambities.
Roelof: “De Quadrifant waar ik
vanaf het begin zo verliefd op was,
heb ik uiteindelijk gekocht via
Marktplaats gekocht. Deze is echter
roze. Inmiddels heb ik op een Duits
forum het patroon gevonden en komt
er mogelijk ook een grijze variant.
Verder wil ik graag een Mesh Weave
Vented vlieger maken. Deze bevat
veel in elkaar geweven stroken doek
in een grof gaas patroon waardoor
de vlieger zelfs tegen windkracht
8 of 9 kan. Een fluorescerende
nachtvlieger met lampjes lijkt me
ook mooi. En zo verzin je steeds
gekkere opties. Totdat de wind weer
eens goed opsteekt en ik naar het
strand of de open heide kan rijden,
want dan gaan we alles weer even
uitproberen. Weer even dat wauwmoment beleven.”

Huidverjonging, kan dat?

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap 2012

Huidverjonging, het is een woord
dat je tegenwoordig overal hoort.
Maar kan dit nu wel?
Als we in het woordenboek kijken,
zien we dat ver-jon-ging staat
voor: vervanging van de oude...
door jonge. Voor de huid betekent
dat: oude huidcellen vervangen
door nieuwe. Dit is een biologisch
proces dat altijd aan de gang is.
Als we naar de bovenste huidlaag
kijken, de epidermis (ofwel opperhuid), is deze opgebouwd uit
epitheelweefsel. De cellen in dit
weefsel liggen dicht op elkaar en
bevatten weinig tot geen tussenstof. Tevens komen er in deze huidlaag geen bloedvaten, lymfevaten
of klieren voor. De buitenste laag
van de epidermis, Stratum Corneum, (ofwel de hoornlaag) geeft de
uiteindelijke bescherming en via
deze laag worden de dode huidcellen van de huid afgestoten.

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag
11 maart 2012 organiseert biljartclub
De Merel voor de tweeëntwintigste
maal het individuele Open Ronde
Venen Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede
als minder goede spelers deelnemen.
Het minimum aantal caramboles is
gesteld op 27. Ook kaderspelers kunnen meedoen. Iedereen heeft kans,
want er wordt gespeeld volgens het
knock-out-systeem. Er wordt op twee
biljarts gespeeld onder deskundige
leiding. De winnaar van de prachtige
wisseltrofee mag zich een jaar lang
‘Open Ronde Venen Kampioen’ noemen. Tot de laatste vier, speelt hoog
tegen hoog en laag tegen laag. U kunt
zich voor deelname aan dit kampioenschap opgeven door middel van een
inschrijfformulier te verkrijgen
in Café de Merel, Arkenpark
Mur 43 te Vinkeveen, of
bellen naar 0297263562 of 264159
(na 20 uur).
Het inschrijfgeld bedraagt

is te beïnvloeden c.q. te forceren.
Dit kan op verschillende manieren:
mild/zacht, maar ook op een hele
intensieve manieren. Een milde
manier van het verwijderen van
dode huidcellen is het wassen van
de huid. Met een speciaal reinigingsproduct kunt u het vuil van uw
huid verwijderen. Hierbij neemt u
tevens wat loszittende huidcellen
mee. Haalt u het reinigingsproduct
af met een washandje, dan is dit al
veel intensiever voor uw huid. Een
vervolg op een milde reiniging is
de scrub. Dit product is, zoals wij
dat noemen, een verlenging van de
oppervlaktereiniging. Een goede
scrub bevat fijne korrels en kan in
principe dagelijks worden gebruikt.
Zeker voor de herenhuid kan dit
verrassende resultaten opleveren.
De scrub zorgt er namelijk voor
dat het Stratum Corneum zachter
blijft, waardoor er minder kans op
baardgroei irritatie is. Nu zijn er
vele soorten scrub op de markt. En
welke is nu goed? Het belangrijkste

is dat deze, naast de juiste korrel, is afgestemd op uw huidtype.
Man of vrouw, grove of juist fijne
poriën, voor het gezicht of voor het
lichaam. Laat u dus goed adviseren door een (huid/schoonheids-)
specialist, want een verkeerde scrub
kan hele fijne huidbeschadigingen
geven. Door de huid goed schoon te
maken en regelmatig te scrubben,
zorg je ervoor dat het proces van
huidafstoting wat sneller verloopt.
Hierdoor is de eerste stap naar
huidverjonging gezet. Ik hoor mensen wel eens zeggen dat ze hun huid
scrubben met zand... Ik hoop dat u
na bovenstaande gelezen te hebben,
begrijpt dat dit de huid erg kan beschadigen. Niet doen dus! Volgende
maand zal ik verder ingaan op het
effect van een (intensieve) peeling.
Périne

BEAUTY
Wanneer kun je nu de huid verjongen? Een jonge en gezonde huid
heeft rond de 28 dagen nodig om
zich te vernieuwen. Ofwel dat de
onderste huidlaag van de epidermis
aan de oppervlakte is. Dit proces

Instituut Périne
Genieweg 8
Mijdrecht
www.perine.nl

€ 8.00 te voldoen bij de inschrijving.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 6
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever Uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of even bellen
naar ons clubhuis. Als U het formulier
per post stuurt adresseer het dan als
volgt: Café De Merel, Corr. Adres
Postbus 16, 3645 ZJ Vinkeveen. Mailen kan ook:
caty.jansen@casema.nl
of cafe de merel:
thcw@xs4all.nl.
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NIEUW!
OPEN OP 27 FEBRUARI
(in het voormalige restaurant Lust!)

iSushi
Hofland 26
3641GE Mijdrecht
0297 286 434
info@isushi.nl
www.isushi.nl

Sushi afhalen en sushi restaurant.
Dagverse sushi.

Werken bij iSushi?

Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00.

Email je cv naar info@isushi.nl

De
Kweektuin
Cooking Clinics
P R E S E N T E E R T :

SAMEN MET CHEFKOK DAVID HAGUE & MEESTERSLAGER MARCEL HEEMSKERK

in de inspirerende omgeving van een biologische kas
Woensd

a

7 maargt

18.00-21

.30 uur

ALLES OVER RUNDVLEES

Kookworkshop voor Mannen

Hoe bak je de beste biefstuk?
Hoe maak je pastrami, pekelvlees of ossenworst?
Workshop met demonstraties, viergangen diner met biologische wijnen,
All in prijs: 65 euro p.p.

Locatie: De Kweektuin. Tuinderslaan 10, Mijdrecht
Aanmelden bij Slagerij Marcel Heemskerk, Dorpsstraat 23, Uithoorn.
Tel: 0297-561324 of per e-mail aan: info@davidhague.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Imagine 3D in Mijdrecht

Zichtbaar maken waar een product in uitblinkt
Bedrijven investeren veel tijd en geld om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bij
de marketing van nieuwe producten is het niet altijd eenvoudig om op een efficiënte manier uit te leggen
waar het product in uitblinkt. Toch is het erg belangrijk om commerciële informatie zichtbaar te maken en
op een duidelijke manier te tonen, zeker als je weet dat ruim 80% van alle aankoopbeslissingen wordt genomen op basis van waarneming. “Ieder product, hoe mooi en slim het ook in elkaar zit, heeft promotie en
zichtbaarheid nodig om het te kunnen verkopen,” zegt Gertjan Slegt van Imagine 3D in Mijdrecht.
Imagine 3D levert de middelen om
producten en nieuwe ontwikkelingen optimaal zichtbaar te maken
en daardoor beter te verkopen. Dat
doen ze door middel van 3D afbeeldingen of animaties. Gertjan: “Het
belang van presentatie en zichtbaarheid geldt in het bijzonder voor
slimme en innovatieve producten. Je
ziet dat bijvoorbeeld bij autofabrikanten. Er is bijna geen product te
bedenken dat meer doorontwikkeld
is dan een moderne auto. Toch wordt
er uitvoerig geïnvesteerd in reclamecampagnes en beeldmateriaal.
Op basis van geavanceerde computerbeelden worden nieuwe modellen
geïntroduceerd. Soms worden ze
zelfs gebruikt om vooraf te testen
hoe de markt reageert op een nieuw
model. De diensten van Imagine 3D
zijn er op gericht om commerciële
productinformatie op treffende manier in beeld te brengen om daarmee
de verkoop te stimuleren. Wanneer
onze opdrachtgevers een product
willen presenteren stellen zij zich de

vraag hoe ze kunnen laten zien wat
dat product allemaal kan, op welke
manieren het kan worden toegepast
of wat de voordelen zijn ten opzichte
van concurrerende producten. Een
3D animatie kan daar een uitstekende rol in vervullen en kan bovendien
op veel manieren worden ingezet.”
Meer dan een video
Imagine 3D werkt met de nieuwste
technieken om zaken in beeld te
brengen. Die geven de mogelijkheid
om schitterende afbeeldingen te
maken waarbij alle kwaliteitsaspecten van het product heel gericht en
levensecht worden getoond. Waar
video en fotografie ophouden gaat
3D animatie veel verder. Zo is het
mogelijk het product rondom en van
binnenuit te bekijken en te demonstreren, nog voordat het is uitontwikkeld of tastbaar bestaat. “Met
een 3D animatie kunnen we alle
innovatieve aspecten heel gericht en
levensecht onder de aandacht brengen,” zegt Gertjan. Hij is van huis uit

werktuigbouwkundig tekenaar en
was jarenlang actief in technische
productontwikkeling. Vanuit die achtergrond kent hij het belang van een
goede presentatie om te laten zien
hoe een product er uit ziet en hoe
het werkt. Vanaf 1995 begon hij zich
te specialiseren in 3D visualisatie
en vanaf 2000 is hij met zijn bedrijf
Imagine 3D van start gegaan.
Diensten
De eindproducten van Imagine 3D
worden geleverd in de vorm van 3D
animaties en stills. Gertjan: “Animaties kunnen op veel manieren
worden toegepast. Het is bijvoorbeeld een ideaal promotiemiddel
tijdens vakbeurzen. Er komen honderden mensen langs de stand die je
onmogelijk allemaal kunt spreken.
Tijdens een verkoopgesprek zorgt
de doorlopende animatie ervoor dat
de informatievoorziening gewoon
doorgaat. Verder kan de animatie
worden geplaatst op de website van
de opdrachtgever. Nieuw en erg handig is het om de
animaties af te
spelen via iPad
en smartphone.
Je ziet dat
bedrijven zich
in toenemende
mate op het
terrein van de
social media
gaan begeven.
Het is ideaal
om je animatie via deze

Gertjan Slegt: “Animaties zijn een ideaal promotiemiddel tijdens beurzen, wanneer honderden mensen langs je stand trekken die je onmogelijk allemaal kunt
spreken.”						
foto patrick hesse
media openbaar te maken of op
je eigen YouTube kanaal te zetten.
Je product wordt dan veel sneller
gevonden en tegelijkertijd levensecht
getoond aan een breed publiek.”
Maatwerk
3D animaties worden altijd op maat
gemaakt en voor de meest uiteenlopende producten.
“Allereerst gaan we met de klant
om tafel om goed te luisteren en
gegevens te inventariseren,” zegt
Gertjan. “Op basis daarvan maken
we een verhaallijn en een eerste
testversie. Pas wanneer de klant het
ontwerp heeft goedgekeurd wordt de
definitieve versie uitgewerkt en opgeleverd. Het is een creatief proces
waarbij regelmatig overleg plaats
vind met de klant. Een goed begrip
van wat de klant vraagt en wat hij
met de animatie wil bereiken speelt
een belangrijke rol in het bereiken
van het beste eindresultaat. Inmiddels werken wij voor veel verschillende opdrachtgevers. Zowel grote
als kleine producenten maar ook

ontwerpers en architecten kennen
de weg naar Imagine 3D en zijn zich
bewust van de toegevoegde waarde
van de 3D animaties. Wij werken
en denken vanuit een technisch /
werktuigbouwkundige achtergrond.
Daardoor kunnen wij ons goed
inleven als het gaat om innovaties
die onze opdrachtgevers willen laten
promoten. Bovendien stelt het ons in
staat om ook de bijbehorende technische documentatie te leveren zoals
bijvoorbeeld montagehandleidingen
en technische catalogi, zodat onze
opdrachtgever beschikt over een totaalpakket waarmee hij zijn product
kan promoten. Op die manier stellen
wij hem in staat om aan zijn klanten
te laten zien waar zijn product in
uitblinkt.”

Imagine 3D is gevestigd aan de Croonstadtlaan 7 in Mijdrecht. Telefoon 0297
257348. Meer informatie over Imagine
3D is te vinden op
www.imagine3d.nl.

Zuwe Zorg cursussen weer van start
Ervaringen delen met lotgenoten in
‘Omgaan met rouw’
Op 13 maart start in Wilnis de gespreksgroep ‘Omgaan met rouw’. Geertje Bol
en Carin van Grieken begeleiden 6 avonden waar lotgenoten ervaringen kunnen
delen met elkaar. De deelnemers ervaren
veel steun aan elkaar door het delen van
ervaringen. Voor mensen die dit nooit is
overkomen, is het vaak moeilijk te begrijpen hoe iemand zich dan voelt. Praten
met directe lotgenoten kan dan helpen. De
gespreksgroep is een groep van maximaal
8 personen in het Buurthuis van Hospitium
in Wilnis. De groep komt zes keer bij elkaar
op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
De kosten bedragen € 75,- per persoon.
Zuwe Zorg helpt u leren opkomen voor
uzelf
Veel mensen vinden het moeilijk om nee te
zeggen of hebben moeite met het geven of
krijgen van kritiek. Zuwe Zorg helpt mensen die willen leren voor hun eigen mening
en gevoelens op te komen, zonder zich
schuldig of onzeker te voelen. In de cursus
‘Opkomen voor jezelf’ leren de deelnemers

omgaan met lastige situaties en werken ze
aan hun zelfvertrouwen. De cursus start
op 15 maart in Mijdrecht, Hoofdweg 1 van
19.30 tot 21.30 uur. De cursus bestaat uit
zes bijeenkomsten. De kosten bedragen
€ 165,- per persoon.
Meer informatie
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een
gedeelte van) het cursusbedrag; dit staat
vermeld in de polisvoorwaarden. Voor meer
informatie kunnen geïnteresseerden kijken
op www.zuwezorg.nl/cursussen.
Aanmelden kan via de website of door
contact op te nemen met de Zuwe Informatielijn, Tel. 0900 – 235 98 93 (€ 0,10
per minuut, bereikbaar op werkdagen van
8.30 tot 17.00) of via E cursusbureau@
zuwezorg.nl. Voor meer informatie over de
gespreksgroep Omgaan met Rouw kunnen geïnteresseerden ook bellen naar de
begeleidsters van de groep op woensdag en
donderdag via T 0297 - 230 290 of T 06 –
44 88 23 51.
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De keuze van...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
Titel: Au pair
Auteur: Elisa van Spronsen
'Lot's moeder was française,
hierdoor wil Lot naar Frankrijk
om daar haar roots te ontdekken.
Via internet leert ze een Franse
jongen kennen en dat geeft
haar het laatste zetje om als au
pair naar Parijs te vertrekken.
Daar aangekomen blijkt het niet
allemaal zo romantisch te zijn
als Lot had gehoopt. Mede door
Lot's chaotische karakter loopt
alles vreselijk in de soep.
Au pair is een zonnig vrolijk
boek om te lezen en geeft je een
kijkje in het leven van Parijs.
Zelf vond ik sommige 'sprongen'
in de verhaallijn van het boek
nogal groot, maar de auteur
weet je wel 'vast' te houden in
het verhaal. Het is een typisch
tienerverhaal met alle problemen die daarbij horen, jongens,
vriendschapen, eenzaamheid en
huisarrest. De hoofdpersoon, Lot,
is echt nog op zoek naar zichzelf
en worsteld daarmee, zeker omdat ze haar moeder zo mist.'

2

Britannia road 22
Amanda Hoggkinson

De Poolse Silvana en haar man
Janusz worden door de oorlog
van elkaar gescheiden: hij moet
in dienst en zij probeert vergeefs
naar haar familie terug te keren.
Zes jaar lang overleeft zij met
haar zoontje onder erbarmelijke
omstandigheden in de bossen.

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

sortiment staat, Vina Casa Silva.
Sinds de eerste dag staat dit wijnhuis met stip op 1 als je het hebt
over het aantal verschillende soorten
flessen die het wijnhuis rijk is en bij
ons op de plank staat.

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

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

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

Help hem
hem
blindengeleidehond
worden.worden.
Ganaar
naarGa naar
Help
hem blindengeleidehond
Help
blindengeleidehond
worden.
Ga

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

Menig wijnvriend is al jaar en dag
verslingerd aan deze wijn, het is
niet voor niets onze best verkochte
huiswijn! We kunnen dan ook niet
meer zonder.

First love
Sommige wijnen zijn net als je
eerste grote liefde. Zodra je er een
beetje van geproefd hebt wil je niet
anders meer! Het laat een indruk
achter die je niet meer loslaat en
daar blijf je dan ook trouw aan. Met
wijnen kan je nog wel eens afwisselen, maar vaak haalt het niet bij
datgene wat je het mooiste vindt.
Wij hebben dit heel erg met het
wijnhuis dat het langst in ons as-

Na de oorlog wordt het gezin in
Engeland herenigd. In hun huis aan
Britannia Road 22 proberen ze een
nieuw bestaan op te bouwen, maar
zowel Silvana als Janusz wordt
achtervolgd door geheimen uit hun
verleden.

3

Het raadsel Spinoza 		
Irvin D. Yalom
Wie was
Spinoza?
Wie was
deze
moedige
zeventiendeeeuwse
figuur, deze
geniale filosoof die met
zijn geschriften de wereld veranderde, maar op
zijn 25ste in de ban werd gedaan
door de hele joodse gemeenschap
van Amsterdam, inclusief zijn eigen
familie? Hoe zag zijn innerlijk
leven eruit? En: wat was twee eeuwen later precies de fascinatie van
de nazi’s met Spinoza? Waarom
roofden ze zijn bibliotheek leeg,
maar verbrandden ze zijn boeken
niet? Deze vragen hielden de
psychiater en romancier Irvin D.
Yalom een half leven bezig. In zijn
briljante nieuwe roman, Het raadsel Spinoza maakt hij niet alleen
de filosoof tot mens, maar onthult
hij ook de ware toedracht rond het
‘Spinozaprobleem’ van de nazi’s.

4

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

De loopjongen 		
Gerrit Komrij
Hoe kan hij
erachter komen wie het
meest zijn
vriendschap
waard is?
Deze vraag
houdt Arend
van jongs af
aan bezig en
werpt hem
steeds terug op zichzelf. Ook in
zijn studententijd, wanneer hij in
morsige cafés uren van geluk vindt,
blijft deze vraag onopgelost. Hij
levert zich over aan protestbijeenkomsten en kiest voor de drastische lijn, omdat hij het heerlijk
vindt om persoonlijke belangen
buiten spel te zetten. Radicaal
wordt hij en bevlogen, bezield van
grootse ideeën, maar hij vindt zo
ook een vriend.

gelezen door evelyn viester

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

Boeken tip 5...

Voor die wijnliefhebbers die het
stukje Casa Silva al die jaren gemist
hebben, hier het verhaal van de
familie in een notendop!
Met de vijfde generatie Silva aan
het roer is Vina Casa Silva een van
de meest bekroonde wijnhuizen van
Chili met al vele prijzen en medailles op zak. Het unieke aan de wijnen
van Casa Silva is de combinatie
van positieve elementen uit de
'Oude Wereld' en de innovatieve

De tiende kamer 		
Glenn Cooper
Intrigerende
pageturner
over de (on)
sterfelijkheid van de
mensheid.
Wanneer de
historicus
Hugo Pineau
een bijzonder middeleeuws manuscript ontvangt om
te restaureren, komt hij erachter
dat er een prachtig beschilderde,
prehistorische grot moet zijn, vlak
bij de abdij waar het manuscript

gevonden is. Geïntrigeerd vraagt
Hugo zijn vriend en archeoloog Luc
Simard om de grot te gaan zoeken.
De ruimtes in de grot blijken nog
interessanter dan die van Lascaux, met name de tiende - meest
ontoegankelijke - kamer van het
hele grottenstelsel. Om de grotten
gedegen te onderzoeken, zetten ze
een kamp op met de beste experts.
Maar tijdens hun onderzoek,
waarbij steeds meer geheimen
worden blootgelegd, komen ze in
een gevaarlijk machtsspel terecht.
Algauw zijn ze hun leven niet
meer zeker en is het duidelijk dat
iemand de tiende kamer en haar
geheimen probeert te beschermen.

5

Te gast bij Jamie 		
Jamie Oliver

Meer dan 130 redenen om fan te
worden van de Engelse keuken
Jamie Oliver groeide op in een
dorp in Essex, waar hij leerde
koken in de pub van zijn ouders. In
zijn nieuwste boek keert hij terug
naar de basis. Te gast bij Jamie
bevat meer dan 130 persoonlijke
favorieten uit de hedendaagse
Britse keuken: klassiekers, maar
ook gerechten die zijn beïnvloed
door alle smaken, geuren en
kleuren die de afgelopen decennia
hun intrede hebben gedaan in het
Verenigd Koninkrijk. En altijd met
de bekende Jamie-twist!

technieken van de 'Nieuwe Wereld'.
De familie meent dat Colchagua
Valley een van de beste regio's in
Chili is voor de aanplant van blauwe
druiven. Vooral aan de voet van het
Andesgebergte, in de aangeplante
Los Lingues wijngaard, gedijen de
druiven Carmenere en Cabernet
Sauvignon meer dan uitstekend. Een
mengeling van deze twee druiven is
te proeven in de rode huiswijn.
In een ander gedeelte van deze
vallei is de Angostura wijngaard te
vinden, hier wordt de Chardonnay
druif aangeplant. Deze wijnen zijn
mede dankzij de omgeving waar de
druiven groeien heel vol en exotisch
van smaak. In de huiswijn wordt
deze Chardonnay geblend met de
Semillon, een hele aromatische
druif dat de wijn een tropische touch
geeft!

en verwerkt, allemaal met de
hand! Ook heeft hij een aantal
wijngaarden langs de kust bezocht
en kwam met indrukwekkende, lees
jaloersmakende verhalen thuis!
Door de aardbeving in 2010 heeft
het mooie estate wel fikse schade
opgelopen, maar door hard werken
en een beetje geluk hebben wij geen
druppel wijn hoeven missen!

Mijn man is er in 2009 geweest en
heeft gezien met hoeveel liefde en
aandacht de druiven geplukt worden

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

Door Patrick Hesse

Rachel & Stefan halen Hesse in huis

Gezelligheid kent geen tijd
Ik ben op weg naar Rachel en Stefan, die in een schitterend spiksplinternieuw appartement wonen aan
de rand van Woerden.
Rachel nodigde mij uit om haar
kookkunst te komen proberen. Ze
is gek op koken en doet dat dan
ook zeer verdienstelijk. Haar meest
recente grote wapenfeit was het
kerstdiner voor 14 personen, dat
naar ieders genoegdoening buitengewoon was geslaagd. Rachel is een
goede bekende van mij geworden;
ze is namelijk samen met hoofdredacteur Rob Isaacs verantwoordelijk voor de opmaak van deze krant.
En vaak komt ze met creatieve
en verfrissende layouts aanzetten.
Zij past uitstekend in het team en
het is plezierig werken met haar.
Natuurlijk wist ik dat Rachel een
passie voor lekker eten had (wie
niet, zou ik zeggen,) maar dat zij
een fanatieke thuiskok was wist
ik niet, en dat heeft mij natuurlijk
nieuwsgierig gemaakt. Nadat ik
heb aangebeld bij het werkelijk
prachtige appartementencomplex
zwaait de deur open en word ik
enthousiast begroet door mijn col-

lega. Ook ontmoet ik Stefan weer,
Rachels grote liefde. Stefan had
ik al een aantal keren ontmoet bij
diverse bedrijfsuitjes van de krant.
Natuurlijk krijg ik met gepaste trots
een rondleiding door het appartement, waar ik diep van onder de
indruk ben. Na een drankje krijg
ik een demo van Stefan’s speeltje;
iets wat ook mijn interesse heeft:
de nieuwe 3D-TV (boys with toys,
zullen we maar zeggen). Inmiddels
treft Rachel voorbereidingen in
haar keuken en zet een amuse op
tafel. Voor Stefan en mij het teken
om aan te schuiven. Dat ziet er als
een piepklein feestje uit: gevulde
champignons met zelfgemaakte
pesto. “Zo! Jij kan echt koken!”
Met Stefan babbel ik gezellig over
zijn werk als afdelingshoofd bij een
ovenfabrikant in Woerden en laat
ik hem mijn fotoportfolio zien op
mijn iPad. Ik sneak er een aantal
foto’s van bruiloften tussendoor, met
een knipoog naar Rachel, die wat
verlegen moet lachen.
Daar is ons voorgerecht: tomatentimbaaltje met lekkere cherryto-

maatjes, feta, kappertjes, bosuitjes
en Rucola. Wederom een prachtig
gepresenteerd fris gerecht dat
uitstekend smaakt. Op mijn vraag of
Stefan ook wel eens kookt, wordt er
gelachen. “Jazeker ik ben fameus
om mijn Maggi braadzak: ideaal,
kip erin en in de oven!”
Stefan mazzelt met zo'n kok en ik
vraag me af hoe het kan dat hij nog
niet is dichtgegroeid.
Daar is de apoteose van vanavond,
wederom leuk geserveerd in mini
pannetjes: rundergoulash met aardappel/knolselderij quenelles. Buiten
dat het geweldig ruikt, smaakt het
voortreffelijk en vertelt Rachel mij
dat er allerlei merkwaardige ingrediënten inzitten, zoals bijvoorbeeld
chocolade en ontbijtkoek.
In ieder geval wil ik heel graag het
recept; zelden heb ik zulke lekkere goulash geproefd. Natuurlijk
wil ik van Rachel en Stefan weten
of ze vaak uit eten gaan en wat
hun meest favoriete restaurant is.
Rachel blozend: “We gaan eigenlijk
best veel uit eten we zijn er allebei
dol op. Ons lievelingsrestaurant?”
Ze denkt even na en vervolgt: “Als
we gewoon makkelijk en lekker uit

eten willen, is hier vlakbij Dimitra,
onze lokale Griek, altijd goed. En
als we iets te vieren hebben is dat
absoluut Le Virage in Mijdrecht.
Echt een toprestaurant!”
En natuurlijk wil ik weten wat
beiden dan het liefste eten. Voor
Stefan is dat een lekkere entrecote
met friet en salade en natuurlijk
Rachel’s rundvlees. Rachel zegt een
echt toetjesmens te zijn; haar lievelingsgerecht is dan ook cheesecake.
Inmiddels heeft Rachel het nagerecht geserveerd: citroentiramisu
met Cuarenta Y Tres (Licor 43).
Wederom een 10 met een griffel,
dit verfrissende en zoete nagerecht.

Met de vraag aan Rachel of ze ooit
nog wel eens iets voor zich zelf
zou willen beginnen op kookgebied
antwoordt ze volmondig ja! Begrijpelijk gezien haar kooktalenten,
maar persoonlijk hoop ik dat dit nog
een tijdje duurt. Het zou jammer
zijn zo’n gezellige en leuke collega
te moeten missen. Na een geweldige avond neem ik afscheid van
dit leuke jonge stel en complimenteer ik Rachel nogmaals met haar
kookkunst: Chapeau! Benieuwd wat
ze van de opmaak van haar ‘eigen’
verhaal maakt!

De restaurantweek gaat weer beginnen!
De restaurantweek is sinds 2007 uitgegroeid tot het meest toonaangevende restaurant evenement van Nederland, en de editie 2012 is inmiddels
alweer de elfde restaurantweek. Van maandag 5 tot en met zondag 11
maart serveren 1.000 goede restaurants een gastronomisch hoogstaand
driegangendiner voor de prijs van € 27,50. Een vierde gang kost € 7,50
extra. Een driegangenlunchmenu kost € 22,50.
Deelnemers De Ronde Venen
In De Ronde Venen zijn er twee deelnemende restaurants aan dit landelijke evenement, te weten De Veensteker in Vinkeveen en Meesters in
Mijdrecht. De Veensteker doet inmiddels al voor het vierde jaar mee en
het is altijd een drukte van belang. “Het mooie van zo´n evenement is dat
er gasten reserveren die je anders nooit ziet; zo kwamen er verleden jaar
gasten uit het zuiden van het land, uit Amsterdam en Utrecht en natuurlijk
ook uit De Ronde Venen. Bijzonder leuk dat de gasten de moeite nemen om
ons restaurant te bezoeken,” aldus eigenaar Patrick van der Meer van De
Veensteker. Behalve het diner serveert De Veensteker ook het driegangenlunch menu.
Reserveren
Reserveren voor de Restaurant Week kan alleen via www.restaurantweek.nl.
U kunt hier in het restaurant van uw keuze een tafel reserveren. Wilt u reserveren in één of meerdere restaurants in De Ronde Venen, klik dan op de
restaurants in regio Utrecht en ’t Gooi. U ziet onmiddellijk of er nog plaats
is in het desbetreffende restaurant.
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Opening verspunt Abcoude groot succes
Sinds vorige week is het volledig vernieuwde verspunt aan de Hoogstraat 19-21 in Abcoude heropend. Bij Keurslagerij Pouw en Remko’s brood & taartjes kunt u weer terecht voor eerlijke en ambachtelijke lekkernijen.
Bij de Keurslager en de ambachtelijke bakker staan kwaliteit en
genieten voorop. Gerard Pouw: “De
reacties tijdens de openingsweek
waren fantastisch. De verbouwing
nam ruim twee weken in beslag
en het resultaat mag er zeker zijn.
We zijn heel trots op onze gemoderniseerde winkel. We hebben een
heerlijk en uitgebreid assortiment dat
in onze prachtige toonbanken geheel
tot zijn recht komt.” Zoon Gerwin
Pouw voegt daar aan toe: “Of het u
nu gaat om gemak of om een culinair
hoogstandje, wij hebben echt voor elk
wat wils. Ook hebben we de keuze uit
onze ambachtelijke maaltijden uitgebreid en kunnen de klanten naast een
lekker broodje ook een lekker kopje
koffie bij ons nuttigen aan de stoere

steigerhouten zitjes.”
Na de verbouwing van het verspunt
aan de Hoogstraat heeft ook een
nieuwe bakker daar zijn intrek genomen. Remko’s brood & taartjes heeft
twee winkels met warme bakkerij in
de Rijnstraat in Amsterdam en nu is
het derde filiaal geopend in de woonplaats van de ondernemers, Abcoude.
Het brood wordt in Amsterdam op
ambachtelijke wijze gebakken en in
de winkel zelf worden dagelijks croissants en andere versproducten gebakken. Remko de Snoo: “Het is zo leuk
om te ondernemen in eigen dorp. Het
was echt genieten in de openingsweek, ook van de geweldige reacties.
Naast het ‘gewone’ wit, bruin en
meergranen brood assortiment heb-

ben wij een ruime keuze desem- en
speltbroden. En lekkere taartjes. En
ons doel is om onze klanten te blijven
verrassen met heerlijke creaties.”
Openingsactie voor Malawi
Remko’s brood & taartjes schenkt
500 euro aan Stichting Chimwemwe
Malawi. Met het geld van de openingsactie van de nieuwe winkel in
Abcoude kunnen Rjimke en Tine, de
gepassioneerde initiatiefnemers, veel
werk verrichten in Malawi.
De nieuwe ambachtelijke bakker
in Abcoude organiseerde een actie
tijdens de openingsweek: voor elke
klant doneert hij € 0,50 aan het
goede doel: Chimwemwe Malawi.
Remko: “We hebben genoten van
de opening en alle mooie reacties
op de nieuwe winkel. We hadden
een prachtig bedrag bij elkaar van
ruim 400 euro met de bezoekjes van
onze klanten. We hebben dit bedrag
verhoogd naar 500 euro. Wij vinden
het fantastisch dat deze twee meiden
met zoveel passie in Malawi zorgen
voor onderwijs en maaltijden voor de
kleuters en ook nog lokaal leraren
opleiden, zodat zij zelfvoorzienend
worden. Dit geld komt goed terecht.
Het enthousiaste duo is in Malawi al
gevraagd bij andere dorpen om ook
daar kleuterscholen op te zetten en

Overhandiging van de donatie aan Chimwemwe Malawi, v.l.n.r. Rjimke Sipma, Tine
Dewilde van Chimwemwe Malawi en Wessel de Snoo van Remko's brood & taartjes.
leerkrachten op te leiden. Met dank
ook aan onze enthousiaste klanten.”
Voor meer informatie:

www.chimwemwe-malawi.org

PKN Mijdrecht steunt Kerk in Actiecampagne
In de veertigdagentijd steunt de Protestantse
gemeente van Mijdrecht de campagne van Kerk
in Actie: Voor de verandering. De projecten uit
deze campagne zijn heel verschillend: Steun voor
biogasinstallaties in India, waardoor arme families
daar veiliger, gezonder en goedkoper kunnen koken
met veel minder CO2 uitstoot. Hulp voor vluchtelingenkinderen in Nederland en voor dakloze kinderen
in Oeganda. Maatschappelijke hulp voor Cubanen en
aandacht voor vrouwen in Kenia. En steun voor Het
Vakantiebureau, dat vakanties mogelijk maakt voor
ouderen en voor mensen die zorg nodig hebben.
Overal is verandering mogelijk. Kerk in Actie zet zich
daarvoor in en de protestantse gemeente rondom
De Rank en de Janskerk doet er aan mee. Altijd is
verandering mogelijk. Kerk in Actie zette ook 12
wandelroutes uit door bekende steden overal in
Nederland, waarop de wandelaar nieuwe en onverwachte plaatsen van verandering tegenkomt.

Boekje over veertigdagentijd
Op elke zondag in de veertigdagentijd is er aandacht voor een van de projecten. De veertigdagentijd begon op 22 februari en duurt tot 7 april. Het
zijn alle dagen behalve de zondagen in die tijd. Na
de uitbundigheid van het carnaval is er een tijd van
soberheid en inkeer, op weg naar Pasen. Voor die
tijd is een boekje gemaakt met gedichten, verhalen
en gebeden. Ook staat er informatie in over de
projecten en de activiteiten en kerkdiensten in
deze periode.
Soberheid en stilte
Elke zondagavond om 19.00 uur is er in De Rank
een vesper in deze veertigdagentijd. Vespers zijn
korte bijeenkomsten, waarin het gaat om stille beleving. Een vesper heeft een meditatief karakter.
Er is elke keer een korte lezing en uitleg over een
van de plaatsen waar Jezus was in de dagen voor
Pasen. Meer informatie www.pknmijdrecht.nl.

Keurslagerij Pouw en Remko’s brood
& taartjes bedanken iedereen voor de
prachtige bloemstukken, cadeaus en
felicitaties! Graag tot ziens!

Maak kennis
met Tennis
DAGENTIJD
22 FEBRUARI T/M 7 APRIL 2012

Voor de
verandering
WWW.KERKINACTIE.NL/40DAGENTIJD
ING 456

Binnenkort kunnen kinderen weer
op speelse wijze kennis maken
met de tennissport. Tennis Vereniging Mijdrecht start in maart met
voorbereidend tennis. Dit is bedoeld
voor kinderen van circa 5 tot 8 jaar.
De lessen worden gehouden op
zaterdagochtend van 10 tot 11 uur
in de tennishal (achter De Meijert)
op 10, 17, 24 en 31 maart.
De kosten bedragen 20 euro per
kind. Een racket kunnen zij lenen.
Als ze het leuk vinden om met tennis door te gaan, kunnen ze in april
lid worden bij TVM.
Voor meer informatie en opgeven
kan men contact opnemen met
Auke Ykema, Tel. 0651 357723 of
0297 - 282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com
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De Club van…

Door Piet van Buul

Jan Leeman

ANBO De Ronde Venen is jarig
De ANBO behartigt de belangen van ouderen in de meest ruime zin. Met ruim vierhonderd duizend leden is
de vereniging de grootste vakbond voor senioren in ons land. De afdeling De Ronde Venen is precies vijftig
jaar geleden opgericht. “Mooie aanleiding voor een feestje,” stelt voorzitter Jan Leeman vast. Dat vindt
plaats op 14 maart aanstaande.
Het aantal mensen van vijftig jaar en
ouder neemt toe. En daarmee ook
de problemen rond onder meer de
kosten voor de gezondheidszorg en
de oudedagsvoorzieningen. Pensioenfondsen hebben de grootst mogelijke
moeite om de pensioenen op peil te
houden. De ANBO heeft in het verleden samen met de andere vakbonden,
bijgedragen aan het tot stand komen
van allerlei voorzieningen voor
ouderen. De laatste jaren moeten alle
zeilen bijgezet worden om afbraak
te voorkomen. “We zijn blij dat de
ANBO deel uitmaakt van de FNV,”
zegt afdelingsvoorzitter Jan Leeman.
“De vakcentrale maakt deel uit van
het landelijk overleg met werkgevers
en met de overheid. Dankzij ons
lidmaatschap van de FNV heeft onze
vertegenwoordiger ook een plek in
de SER en is de ANBO op een aantal
terreinen woordvoerder ouderenzaken voor de FNV. Maar ook op lokaal
niveau zijn we heel actief op het vlak
van de belangenbehartiging voor
senioren. De rijksoverheid schuift
steeds meer taken op het gebied van
zorg door naar de gemeenten. Dat
betekent dat we er ook op lokaal niveau bovenop zitten om de belangen
van onze leden te behartigen. We
bieden als afdeling onze leden ook
een aantal sociale activiteiten, maar
de belangenbehartiging staat bij ons
centraal.”

G-Bowling voor
mensen met een
beperking
Bowling Vereniging Mijdrecht
organiseert in samenwerking met
Sportservice Midden Nederland
een eerste bowlingavond voor zgn.
G-Bowlers in de Bowling Mijdrecht,
Ontspanningsweg 1A te Mijdrecht.

Belangenbehartiging
Jan Leeman weet waar hij het over
heeft, wanneer het om de belangen
van ouderen gaat. “Ik ben jarenlang
als ouderenadviseur in dienst van
de gemeente geweest. Ik werkte op
de afdeling sociale zaken van de gemeente. Later is dat werk overgeheveld naar aparte welzijnsorganisaties
zoals de WORV (Welzijn Ouderen
De Ronde Venen) en de Stichting
Leefbaarheid. Ik ben toen ook bij
de WORV in dienst gekomen. Op dit
moment wordt het ouderenwerk uitgevoerd door De Baat. Het is dus niet
verwonderlijk dat ik ook bij de ANBO
betrokken ben geraakt. Ook tijdens
mijn werkzame periode lag mijn hart
al bij de belangenbehartiging. Ik was
actief lid van de AbvaKabo en zat in
de ondernemingsraad.”
Naast zijn voorzitterschap bij de
ANBO is Jan ook bestuurslid van
Avondlicht en is hij voorzitter van de
cliëntenraad van dit verzorgingstehuis. Ook neemt hij deel aan het LOC,
het Landelijk Overleg Cliëntenraden.
Kijkend naar de belangenbehartiging op lokaal niveau, dan speelt de
WMO raad daarbij een belangrijke
rol. Jan: “In de afgelopen jaren zijn
veel taken op het gebied van de
uitvoering van de sociale wetgeving
bij de gemeente terecht gekomen.
Denk maar aan de uitvoering van
de bijstandswet en de regeling van
de voorzieningen zoals hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Dat valt

allemaal onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De
uitvoering wordt per gemeente
geregeld en de WMO raad is in dit
verband een belangrijk adviesorgaan voor de gemeente. Ik ben daar
zelf momenteel secretaris van. Dat
vraagt veel tijd voor vergaderingen
en overleg. Maar ik vind het wel
erg belangrijk. En er worden nog
veel meer zaken naar de gemeente
overgeheveld zonder dat er geld bij
komt. Dat wordt nog een lastige
klus. Onder de titel ‘De Kanteling’ wordt er nu gewerkt aan de
vormgeving van een andere manier
van werken om dit alles uit te kunnen voeren. En wij willen daarin
een kritische rol spelen om er voor
te zorgen dat de belangen van de
ouderen daarmee niet te zeer in de
knel komen.”

Het is de bedoeling dat de deelnemers onder begeleiding van ervaren
bowlers gaan bowlen en daarmee
kennismaken met de bowlingsport. Het bowlen is bedoeld voor
volwassenen met een lichamelijke
(of verstandelijke) beperking. Deze
kennismaking met het bowlen vindt
plaats in de bowling Mijdrecht op
maandag 5 maart 2012 van 19.30
uur tot 20.30 uur. Deelname kost
vijf euro per persoon (contant te

betalen op de dag zelf).
Op 5 maart is de aftrap voor Gbowlen op de maandagavond eens
in de vier weken. Bowlen is een
sport die gezamenlijk gespeeld
kan worden met valide en invalide
mensen. Wellicht een visie voor de
toekomst is indeling in de reguliere
competitie de elke week wordt
gespeeld.
Aanmelden is wenselijk bij Frans
Schulte, tel. 0348-414629, maar

Individuele belangbehartiging
De afdeling houdt zich ook bezig
met individuele belangenbehartiging.
Jan: “We hebben een vrijwillige
ouderenadviseur die opgeleid is om
persoonlijke problemen op te vangen.
Zo nodig verwijst hij naar professionele hulp bij De Baat. Een andere
belangrijke activiteit is de belastingservice. We hebben zelf mensen
opgeleid die de meer eenvoudige hulp
kunnen bieden bij het invullen van de
formulieren. Voor de ingewikkelde
zaken kunnen we terugvallen op de
FNV Belastingdienst.”

Jan Leeman hoopt dat veel ouderen uit De Ronde Venen de jubileumviering van de
ANBO op 14 maart aaanstaande komen bijwonen.		
foto patrick hesse

Activiteiten
Van tijd tot tijd belegt de ANBO
speciale themabijeenkomsten waar
voor ouderen belangrijke zaken aan
de orde komen. Jan: “Recent hebben
we een bijeenkomst gehad over de
De Kanteling, de uitvoering van het
gemeentebeleid in het kader van
de WMO. We leggen dan uit wat
daarmee bedoeld wordt en wat het
betekent. De themabijeenkomsten
doen we vaak samen met de anderen
ouderenbonden met wie we in SOBverband samenwerken. En naast al
die belangrijke en serieuze zaken
doen we ook het nodige aan het
bevorderen van de sociale contacten. Zo wordt onze wekelijkse soos
op woensdagmiddag in De Meijert
druk bezocht. Het aantal deelnemers schommelt elke week rond
de honderd leden. Op een totaal
ledenbestand van 1350 vind ik dat
niet slecht. Men kan ’s woensdags
biljarten, sjoelen, kaarten, bridgen,
rummikub spelen of gewoon wat
drinken en met elkaar kletsen. Met

Sinterklaas en Kerst doen we altijd
wat bijzonders en één keer per jaar
maken we met onze leden een dagje
uit.” Uiteraard horen sinds de herindeling ook de ouderen uit Abcoude
en Baambrugge bij de afdeling De
Ronde Venen.
Jubileum op 14 maart
Op woensdagmiddag 14 maart vindt
de jubileumviering in De Meijert
plaats. Vanaf 13.00 uur is men
welkom en er is een gevarieerd
programma samengesteld. Naast de
gebruikelijke toespraakjes is er een
optreden van theatergroep ‘Mooi
Weer’ en is er een bingoloterij. Jan:
“Het belooft een gezellige middag te
worden en ik reken erop dat veel van
onze leden ons jubileum mee komen
vieren.”
Alle informatie over de ANBO en de
jubilerende afdeling De Ronde Venen
kan men vinden op

www.anbo.nl/derondevenen.

niet noodzakelijk. Men kan gewoon
op 5 maart komen.
Voor informatie over deze avonden
kunnen belangstellenden contact
opnemen met Frans Schulte via
het genoemde telefoonnummer of
via email: fmjschulte@casema.nl,
danwel via de website van Bowling
Vereniging Mijdrecht

www.bvmijdrecht.nl/bvm/contact

de
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Motorbeurs Utrecht 2012:

Vier machtig mooie motordagen
Gisteren was het weer zo ver: de start van de jaarlijkse Motorbeurs Utrecht in het Jaarsbeurscomplex.
De beurs die vroeger in Amsterdam plaatsvond onder de naam Motorrai, kan zich wederom verzekeren
op een hoop aandacht. Ondanks het slechte economische klimaat van dit moment, is de motorwereld nog
steeds springlevend en ondanks dat veel fabrikanten hun winstcijfers vorig jaar moesten bijstellen, is er
gelukkig nog veel interesse in de gemotoriseerde tweewieler. Daarmee is de motorbeurs een uitgelezen kans
om het nieuwste van het nieuwste te komen te bewonderen.
Maar het is tegelijkertijd ook de grootste tweedehands motormarkt van Nederland. En op het gebied van
motorkleding geldt: als u het hier niet kunt vinden, dan is het er niet.
Zelf ben ik trouw bezoeker van deze
beurs en kan ik me niet heugen dat ik
niet ben geweest, en dan altijd vergezeld mijn goede gabber Yves, met wie
ik de liefde en passie (voor motorrijden) al sinds onze prille jeugd deel en
dat is inmiddels dik 40 jaar.
Vroeger was het dan vooral buiten
kijken (als 10-jarig jochie was het
entreekaartje veel te duur). Er was
in de toptijd van de motor enorm veel
te zien buiten. Dus waren wij het hele
weekend (op het fietsje richting Rai)
niet weg te slaan bij de motoren en we
wisten al precies wat we zouden gaan
kopen als we 18 waren. Deze liefde is
nooit verdwenen en nog steeds maken
we er jaarlijks een dagje uit van en
kunnen we lang discussiëren over een
bepaalde motor, want onze smaken

lopen door de jaren heen nog wel eens
uiteen.
Altijd komen we met een handig
accessoire thuis, of bijvoorbeeld een
helm (kun je er nooit genoeg van
hebben) Dit jaar is er wederom erg
veel te zien: tal van motorcoryfeeën
maken op de beurs hun opwachting
voor ontmoetingen met fans. Zoals
Wilco Zeelenberg (hal 12, E 036).
Speciaal voor de beurs laat Rev’it (hal
12, C-04) Bradley Smith overvliegen
uit Engeland. Het Britse racetalent
stond afgelopen jaar driemaal op het
podium in de Moto2 klasse. Ex-Superbike coureur en Dakarrijder Jurgen
van den Goorbergh is donderdag de
hele dag te vinden bij BOVAG Try The
Bike, op het buitenterrein, om begin-

nelingen te assisteren met de eerste
motorrijles. Op zondag 26 februari
kunnen bezoekers van de Rally Stage
in hal 10 vanaf 14.00 uur nog meer
prominente Dakarhelden ontmoeten, zoals Frans Verhoeven en Henk
Knuiman. In de befaamde, altijd drukbezochte Importeurshal 12 kunnen de
bezoekers uitgebreid plaatsnemen op
de nieuwste modellen motorfietsen
van grote merken als BMW, Ducati,
Honda, Husqvarna, Kawasaki, MV
Agusta, Piaggo, Triumph, Yamaha en
Harley Davidson. Een uitgelezen kans
om de zithouding te proberen en in
alle rust door deskundige exposanten
te worden geïnformeerd over rij-,
stuur- en remeigenschappen van, wie
weet, de komende nieuwe motorfiets.

Triumph viert na de recordverkopen
vorig jaar in stijl zijn 110e verjaardag
met de sterkste line-up ooit. De toch al
rijke modellenrange wordt dit seizoen
gecompleteerd met drie nieuwe modellen: de machtige Tiger Explorer, de
zeer luxe uitgeruste Speed Triple R en
de exclusieve Steve McQueen-versie
van de Bonneville T100, waarvan
alle modellen die in Nederland op de
markt werden gebracht zijn uitverkocht.
Ook BMW pakt flink uit. Naast het
complete productgamma is er weer
veel nieuws te bewonderen. Zo zijn
na de R1200 GS nu ook de F800 GS
en de grote R1200 GS Adventure
verkrijgbaar in een stoere zwarte
kleurstelling. Met de nieuwste maxiscooters van BMW heeft MOTORbeurs Utrecht enkele primeurs te
pakken: de C 600 Sport en de C 650
GT beleven in Utrecht de Nederlandse
première.
Een van de primeurs van Ducati is de
1199 Panigale, de nieuwe benchmark
in de sportbike arena met de krachtigste tweecilinder ooit en een droog-

gewicht van slechts 164 kg.
Kortom: genoeg om te watertanden.
Yves en ik gaan deze dagen vroeg in
de ochtend richting Utrecht voor een
machtig mooie motordag.
Het zou leuk zijn als ik u daar zou treffen, want het is ‘the place to be’ voor
iedere motorfan...

Zaterdag 3 maart: Open dag in Geboortecentrum Woerden

De ‘500 uur van de Fiat 500’

Op zaterdag 3 maart 2012 organiseert het Geboortecentrum Woerden een open dag. Van 10.00 – 13.30 uur
kan iedereen die dat wil een kijkje nemen in de verlossuites van het Geboortecentrum aan de Polanerbaan
2 in Woerden. Ook is er een informatiemarkt met informatie over zwangerschap, geboorte en baby’s.

Mensen die snel met rekenen zijn, zien direct dat dit bijna 21 dagen is
en gedurende die periode zijn er mooie voordelen te halen bij de Fiat
dealer. De actie is gestart op 20 februari en loopt 21 dagen. In die periode is er extra voordeel te behalen op de Fiat 500 en 500C Easy, de
nieuwe variant die tussen de Pop en Lounge valt. Het voordeel loopt
op tot 950 euro en daarnaast kan er voor 1000 euro extra een 500C
aangeschaft worden.

Het Geboortecentrum Woerden
is geopend op 1 september 2011.
Iedereen uit onder andere De Ronde
Venen, Woerden, Utrecht-Leidsche
Rijn of een andere plaats uit de
regio kan bevallen in het Geboortecentrum. Het geboortecentrum
is een initiatief van verloskundigen
en verloskundig actieve huisartsen
rondom Woerden. Met de oprichting
van het centrum hebben zij een plek
gecreëerd waar iedereen zich veilig
voelt om in een huiselijke sfeer te
kunnen bevallen indien dit thuis
niet wenselijk of mogelijk is. Het
kleurrijke interieur en de inrichting
doet denken aan het polderlandschap
van het Groene Hart waarbij iedere
verloskamer een eigen uitstraling
heeft. Indien nodig is medische hulp
snel voorhanden omdat het centrum
is gelokaliseerd binnen de muren
van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
en daarmee een snelle verplaatsing
mogelijk is.
Bij de verloskundige thuis
De verloskundigen zijn trots op de
geboorte van hun centrum. Marina Kouwenberg, verloskundige in
Mijdrecht: “We zijn actief betrokken
geweest bij zowel huisvesting, bouw,

inrichting als personele bezetting en
management. Zodoende waren wij in
staat om het Geboortecentrum aan
onze wensen te laten voldoen. Als
je voor de keuze staat waar je wilt
gaan bevallen en je kiest niet voor
thuis dan is bij een keuze voor het
Geboortecentrum je bevalling toch
erg huiselijk geworden en dichtbij
gekomen. Als je altijd al een kijkje
hebt willen nemen in de slaapkamer
van je verloskundige dan is hier nu
je kans: onze deur staat zaterdag 3
maart open voor iedereen.”
Informatiemarkt
Tijdens de open dag is er ook een
informatiemarkt. Er zijn stands met

allerlei informatiemateriaal: van het
schrijven van je eigen geboorteplan
tot kraamzorg, Moeders voor Moeders, een ruim assortiment babyartikelen en informatie over zwangerschaps- en babyfotografie. Voor deze
dag is het parkeerterrein aan de
voorzijde van het ziekenhuis opengesteld waardoor er ruim voldoende
gratis parkeergelegenheid aanwezig
is. Vanaf deze parkeerplaats is het
een klein stukje lopen naar de ingang
van het Geboortecentrum.

Geboortecentrum Woerden
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
www.geboortecentrumwoerden.nl

Voor een meerprijs van slechts
1.200 euro wordt de Fiat 500
uitgerust met 15-inch lichtmetalen
velgen, handbediende airconditioning, chromen sierstrip, chromen
spiegelkappen en een chroompakket (chromen strip rond logo,
op bumpers, achterklep en langs
raam).
Tijdens de 500 uur van de Fiat 500
geeft Fiat hierop nog eens 950 euro
voordeel. Zodoende is de meerprijs
van de Fiat 500 Easy tijdelijk 250,en bedraagt de vanafprijs slechts
12.745 euro. De Fiat 500 Easy is
standaard voorzien
van de schone
69 pk 1.2
benzinemotor en

Start&Stop-systeem, en is daarmee
vrijgesteld van bpm en wegenbelasting. Bij zakelijk gebruik geldt het
lage bijtellingstarief van 14%.
Spring Offer op de Fiat 500C
Nog deze lente in de Fiat 500C rijden? Dat kan natuurlijk altijd, maar
tijdens de 500 uur van de Fiat 500
geldt een aantrekkelijke meerprijs.
Fiat vraagt tijdelijk, in plaats van
2.800 euro slechts 1.000 euro meer
voor de ‘open’ 500. Daarmee komt
de vanafprijs voor de Fiat 500C op
14.695 euro. Voor de Fiat 500 actie
kan men terecht bij Fiat Van
Kouwen en Fiat Kooijman.
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Klasse, M-Klasse

Door Michael Reuling

foto's patrick hesse

Na kennismaking met de fabelachtige Mercedes-Benz SLS AMG Roadster, is het nu tijd voor een andere nieuwe Mercedes. Hiervoor zijn we
op bezoek bij het nieuwe pand van Cor Millenaar BV in Aalsmeer. Eerder kregen we van Cor al de sleutels van een G55 AMG en een GLK in
de handen gedrukt. Dit keer heeft hij de spiksplinternieuwe ML staan,
de opvolger van het model dat in 2005 de markt bestormde.
Aan de Oosteinderweg in Aalsmeer
is het nieuwe onderkomen te vinden
van Cor Millenaar en G-center.
Voorheen zat hij met zijn bedrijven
in Bovenkerk en Aalsmeer, maar nu
zijn alle activiteiten op één locatie
gebundeld. Het pand is grondig verbouwd en omvat naast een enorme
showroom twee grote werkplaatsen
om te sleutelen aan de vierwielers.
Cor heeft naam gemaakt met zijn
specialisme in de onverwoestbare
G-Klasses, maar ook met zijn Gcenter. Onder die vlag bouwt hij met
zijn bedrijf en zo’n 20 collega’s alle
4x4 auto’s van Mercedes om tot
grijs kenteken voertuigen. Naast de
G-, GLK- en R-Klasse is er nu een
nieuwe ML die door de enthousiaste
medewerkers van Cor onder handen
is genomen. Na een rondleiding
door het immense pand, staan in de
werkplaats de jongens de ML nog
op te poetsen. Trots legt Cor uit dat
de ombouw helemaal op maat wordt
gemaakt voor iedere ML. Of je nou
een normaal dak hebt, of een zonnedak of panoramadak; de ombouw
naar grijs kenteken sluit naadloos
aan. Bij die ombouw worden ook de
achterruiten vervangen door niet
doorzichtige kunststof delen. Aan
de buitenzijde ziet het er echter
uit alsof je privacy glass hebt. “De
klant krijgt alle onderdelen die wij
netjes verwijderen mee naar huis.
Je kunt de auto namelijk weer
terugbouwen naar geel kenteken,
zonder dat je beschadigingen in het
interieur ziet. Zelfs de constructie en

airbags blijven intact. Dat is niet bij
alle leveranciers zo.” De afwerking
is subliem en doet Mercedes-Benz
waardig aan. De versie waarmee we
vandaag rijden is mooi afgewerkt
met een zwarte stoffen bekleding,
maar uiteraard kan dit ook op wens
van de klant in andere kleuren.
Het zit hem in de details. Zo is het
tussenschot dikwandig en tweezijdig
gestoffeerd om geluid te absorberen
en daarbij is de ruit zo geplaatst dat
de weerspiegeling minimaal is.
Aan de buitenzijde is totaal niet
te zien dat deze Benz uitgevoerd
is als grijs kenteken. En ook aan
de binnenzijde is daar, behalve het
tussenschot, weinig van te merken.
Het dichtdoen van de deur voelt aan
alsof een kluisdeur sluit, met een
doffe plof, dat wel. Aan alles merk
je dat Mercedes-Benz één van de
weinige merken is die echt degelijk
aanvoelt. Bij het inklikken van de
gordel wordt deze nog even licht
strak getrokken door de aanspanner. Dit geeft een enorm gevoel van
veiligheid; de auto die controleert
of je gordel wel goed zit. Dit is onderdeel van het PRESAFE systeem,
een van de vele standaardsystemen,
dat herkent wanneer een aanrijding
dreigt en vervolgens de stoelen in
de juiste positie zet om de impact zo
klein mogelijk te houden en ramen
sluit, de gordels verder aanspant,
etc. Zaken als achteruitrijdcamera,
dodehoeksysteem, verwarmde of
gekoelde bekerhouders; het kan alle-

Makelaardigheden
Mix and match
Ja, ik heb alweer zin in het voorjaar!
Na een week speculeren of we een
Elfstedentocht zouden krijgen, is iedereen de echte winter toch alweer
vergeten en hebben we allemaal
toch behoefte aan een zonnetje?
Mix and match hoort ook echt bij het
voorjaar. U denkt waarschijnlijk aan
de woonbladen die hun best doen om
onze huizen weer in de juiste sferen
te brengen met de juiste kleuren en

materialen. Heerlijk op de bank met
een lekker glaasje en je wanen in
het perfecte interieur.
Maar wist u dat Vida makelaars ook
aan mix and match doet?
Zoals iedereen, maar dan ook echt
iedereen, weet dat de woningmarkt
op slot zit, veel mensen het eng vinden om nu een huis te kopen of hun
beslissing tot verkoop van hun huis
uitstellen, is het DE tijd om te mixen
en te matchen.
Wij dagen u uit om ons te laten we-

maal. Het druilerige weer tijdens de
proefrit nodigt uit om het gaspedaal
in te trappen en een ver oord op te
zoeken. Geen probleem, want Attention Assist houdt vermoeidheidsverschijnselen in de gaten. Sensoren
houden een oogje op de bestuurder
en vormen een rijdersprofiel. Blijkt
dat je ‘afwijkingen’ vertoont, dan
komt er een kopje koffie in het
display met het advies om even te
pauzeren. De techniek van tegenwoordig.
Jazeker de techniek van tegenwoordig; de ML is zelfs leverbaar met
een zuinige viercilinder motor! Een
2,1 liter grote viercilinder met 204
pk voor een auto van 2.000 kilo.
Als je netjes rijdt kun je daarmee
een schokkend verbruik van 6,0 l op
100 km halen. Natuurlijk werkt het
motortje wat harder op hogere snelheden. Dan merk je dat iets meer
vermogen welkom is. Bijvoorbeeld
in de vorm van de ML 350 CDI
Blue TEC waar wij mee reden. Een
2.9 liter turbodiesel met 258 pk en
620 Nm. Met, jawel daar is ie weer,
start-stop-systeem. Dat Cor al heel
gauw uitzet. “Dat hebben we nu niet
nodig.” De motor is gekoppeld aan
een zijdezachte zeventraps automaat. Dit maakt de ML tot een hele

ten waar u nu eigenlijk naar op zoek
bent. En we dagen u ook uit om ons
te laten weten wat u te bieden heeft;
welk geweldig huis u heeft en eigenlijk graag zou willen verkopen! Of
te wel een Vida woningbeurs waar
naar hartelust gemixt en gematcht
kan worden.
Het lijkt mij geweldig als kopers
en verkopers elkaar kunnen treffen
door elkaar te laten weten wat ze
‘hebben’ en wat ze ‘zoeken’. Zou
mijn wens dan uitkomen dat de
woningmarkt toch weer wat in beweging komt en we stoppen met het
op elkaar gaan zitten wachten…

fijne auto om lange afstanden mee
af te leggen. Toch merk je dat de
ML een zware auto is. Houd je van
bochtenwerk, vink dan het Active
Curve System aan, dat overhellen
tegen gaat.
In december liep ik de showroom
binnen bij een andere Mercedes
dealer in het land. Na een kort
praatje over de ML kreeg ik de
levertijd te horen. Februari volgend
jaar. ‘Dat is toch geen probleem’
was mijn reactie. Maar de verkoper
bedoelde februari 2013! In deze
tijden is een kolos als de ML dus
nog steeds populair, mede dankzij
de zeer aantrekkelijk viercilinder.
Gelukkig kon Cor melden dat de
levertijd inmiddels al fors is teruggedrongen. Geen zorgen dus voor de
lezer die zijn munten voelt branden
in zijn portemonnee. Vind je de ML
er iets te tam uit zien, bestel dan
gerust het AMG pakket. Wel de
looks, niet het verbruik. Als budget
geen optie is zou je zelfs voor de

Weet je wat? We gaan het gewoon
doen!
Maandag 5 maart aanstaande
tussen 18 en en 21 uur houden wij
onze eerste MIX and MATCH Vida
woningbeurs. Iedereen krijgt zo de
kans om zijn of haar woonwensen
kenbaar te maken. Meld u aan als
u mee wilt doen en wij zorgen voor
de rest.
Bij ons op kantoor, of via onze website kunt u het deelnameformulier
ophalen, waarop u in kunt vullen wat
u zoekt en wat u aan te bieden heeft.
En weet je wat? We doen er

Mercedes Benz ML
Gereden versie: Mercedes Benz
ML 350 CDI Blue TEC
Vermogen: 258 pk
0-100: 7,4 s
Top: 224 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 74.900,00
Alternatieven: Audi Q7, BMW
X5, Lexus RX, Porsche Cayenne, Range Rover, Volkswagen
Touareg

übermastodont kunnen gaan; de ML
63 AMG.

Cor Millenaar BV
Oosteinderweg 340
1432 BE Aalsmeer
Telefoon: 0297-330011
www.cormillenaar.nl

gewoon zo’n
leuk woonblad bij. Al
is het maar
om die
heerlijke
voorjaarssfeer vast
binnen te
halen en u voor te bereiden op de
inrichting van uw nieuwe huis.
Veel woonplezier, waar dan ook!
martine duchhart

- van acker

Vida makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht

Tel. 0297 21 29 87
info@vidamakelaars.nl
www.vidamakelaars.nl
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Wereldgebedsdag in
De Rank
Op vrijdag 2 maart om 19 uur vindt
in De Rank, Pr Bernhardlaan 2 te
Mijdrecht de viering van Wereldgebedsdag plaats m.m.v. het Huisorkest
Vos. Elk jaar wordt in een ander land
de liturgie voorbereid. Dit jaar door
vrouwen uit Maleisië. Het thema dit
jaar is: Gerechtigheid voor allen!
Bij de ingang worden liturgieboekjes
(€ 1,00) verkocht. Vóór de dienst is
er muziek en beeldmateriaal over
het land. De liturgie wordt afgewisseld met het zingen van liederen,
gebeden, schriftlezing, overdenking,
verhalen over de leefwijze van het
betreffende land. Diapresentatie via
de beamer en muzikale intermezzo’s
door het huisorkest Vos, collecte voor
diverse projecten. Na afloop is er gelegenheid voor bijpraten met koffie,
thee en koekjes. Het geeft een goede
indruk hoe christenen in andere landen en omstandigheden hun geloof
beleven. En dan te bedenken dat
bovengenoemde liturgie wereldwijd
op dezelfde dag gevierd wordt. Daar
doe je toch aan mee!

Tips voor de Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie vieren zo’n 700.000 Nederlanders vakantie in eigen land. Het aantal binnenlandse vakanties is hiermee gelijk aan
vorig jaar. Meer dan de helft van de binnenlandse vakanties wordt doorgebracht in een bungalow of vakantiehuisje. Zo’n 30% kiest voor een
hotel. De andere 700.000 Nederlanders vertrekken in de voorjaarsvakantie naar het buitenland voor een vakantie. Dit is een daling van 100.000
vakanties vergeleken met vorig jaar, zo becijferde het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Maar ook voor wie helemaal
niet weggaat is er in de voorjaarsvakantie genoeg te doen. Hierbij een aantal tips.

Jeugdtheater

Reis om de Wereld in 80 Dagen
door Eric Borias
Tropenmuseum
Diverse voorstellingen in de
voorjaarsvakantie
Prijs: € 10 (€ 6)

Mijdrecht

Repair Café:
Repareerwerkplaats
voor iedereen

Elke tweede en vierde donderdag
van de maand kan men tussen 14 en
16 uur terecht in De Buurtkamer in
Mijdrecht voor het Repair Café. De
Buurtkamer wordt op deze donderdagen omgetoverd tot een reparatiewerkplaats waar deskundige
vrijwilligers uitgedaagd worden om
samen met u kapotte spullen te herstellen. Het repareren kan op allerlei
gebieden. Huishoudelijke apparaten,
verlichting, computers, klein meubilair, speelgoed maar ook kleding
kunnen gerepareerd worden. Er zijn
enkele dames die u allerlei handwerktechnieken kunnen leren en er
is een naaimachine, waarmee men
met hulp aan de slag kan. We kunnen
heel veel met elkaar repareren,
waardoor we ook minder weggooien.
Het Repair Café is voor jong en
oud en voor iedereen uit De Ronde
Venen. Ouders met kleine kinderen
met kapot speelgoed of kapotte
kleding zijn van harte welkom, maar
ook jongeren die op technisch gebied
willen leren, kunnen bij het Repair
Café terecht. Ook is er een gezellige zithoek waar de (gratis!) koffie/
thee/ranja door de gastvrouwen
wordt verzorgd. Men dient zelf voor
onderdelen te zorgen en er staat een
giftenpot voor eventuele bijdrage van
verbruik van lijm, soldeersel, garen
en ander materiaal. Kijk thuis eens
rond wat u graag zou willen (laten)
repareren en breng het mee naar het
Repair Café want: Weggooien? Mooi
niet! De komende data voor het
Repair Café zijn: 23 februari, 8 en
22 maart en 12 en 26 april.
De Buurtkamer ligt aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Op de
openingsmiddagen kan men vanaf
13.30 uur bellen op De Buurtkamertelefoon voor vragen over reparaties:
0297- 288 466.

Verteltheater naar het boek van
Jules Verne; Vanaf 7 jaar
In de negentiende eeuw, een tijd
zonder vliegtuigen, internet en mobiele telefoons, was het een hele
toer om een reis rond de wereld
te maken. De Engelsman Phileas
Fogg dacht dat het kon en ging een
weddenschap aan om het in 80
dagen te doen. Met zijn bediende
ging hij op pad, in de trein, op de
boot, met paard en wagen en zelfs
op een olifant. Tijdens zijn reis
stuitte hij op allerlei bijzondere
plaatselijke gewoonten - sommige
mooi, andere akelig. Zou hij op tijd
weer terug zijn in Londen? Eric
Borrias vertelt in deze voorstelling
het beroemde verhaal van Jules
Verne met behulp van muziek,
kostuums en rekwisieten. In zijn
eentje tovert hij wondere werelden
tevoorschijn.
Meer info: www.tropentheater.nl.

Space

De ruimte in met Flip de Beer!
Space Expo Noordwijk
Prijs: € 9,50
(€ 6; t/m 3 jaar gratis)
Kinderen oefenen met Flip de
Beer om de ruimte in te gaan!
In de voorjaarsvakantie, van 18
februari tot en met 4 maart,

Expositie

Olympic Experience: multimediale belevenis in het Olympisch
Stadion in Amsterdam
Dagelijks geopend van 11 tot 17
uur, behalve op maandag.
Prijs: € 6 (€ 5; t/m 4 jaar gratis)
In het Olympische jaar 2012 mag
een bezoekje aan de Olympic
Experience niet ontbreken. De
Olymic Experience is het interactieve multimediale publiekscentrum
van het Olympisch Stadion. Op een
unieke manier staat sport hier in de
schijnwerpers. Met behulp van filmbeelden en foto's maakt de bezoeker een ontdekkingsreis door het
verleden, heden en toekomst van de
Nederlandse sport. Ook is er veel
aandacht voor de rol van voeding,
doping, wetenschap en techniek. De
schatkamer bevat blinkend goud:
Olympische medailles, verschillende Olympische toortsen en
regelmatig wisselende highlights.
De Olympic Experience is zowel
leuk voor volwassenen, als ook voor
kinderen. Zij voelen zich een echte
Olympische held en kunnen zelf in
beweging komen op de atletiekbaan, de Olympische grasmatten of
bij de sportieve binnenactiviteiten
in het museum. Ook rondleidingen
en verjaardagsfeestjes.
Meer info: www.olympischstadion.nl.

Beleving

Ridders en jonkvrouwen gratis in
het Muiderslot
Prijs: € 12,50 (€ 7,50*; t/m 3 jaar
gratis

Van 18 februari tot en met 4 maart
opent het Muiderslot de poorten
voor de voorjaarsvakantie. Vorig
jaar kwamen veel enthousiaste, verklede kinderen naar het kasteel. Ze
waren uitgedost in prachtige jurken
en pakken, veelal door moeders of
oma’s zelf gemaakt. Of met mooie
jonkvrouwhoeden en ridderhelmen
en schilden die op school geknutseld
waren.
*Alle kinderen tot en met 11 jaar
die verkleed zijn als ridder of als
jonkvrouw, mogen gratis naar binnen. Ze moeten wel onder begeleiding komen van een betalende volwassene (maximaal acht kinderen
per begeleider).
In de voorjaarsvakantie dagelijks
geopend van 12.00 uur tot 17.00
uur (kassa geopend tot 16.00 uur).
Meer info: www.muiderslot.nl

Actief

SnowWorld Zoetermeer
Dagelijks geopend
Voor wie een tripje naar de Alpen
er niet in zit dit jaar, maar toch op
de lange latten wil staan, is een
dagje SnowWorld Zoetermeer
een leuk alternatief voor jong
of oud, beginnend of gevorderd.
SnowWorld Zoetermeer beschikt
over drie pistes met vijf lange
sleepliften, een touwlift en twee
kinderliften. Door de hoeveelheid
liften zijn er nauwelijks wachttijden, zodat men continu kan
skiën of snowboarden. Voor een
perfecte sneeuwconditie wordt
de temperatuur in de hal constant
op -5 graden Celsius gehouden.
Vergeet dus niet om warme
kleding mee te nemen. Bovendien
is het dragen van handschoenen
verplicht. Skimaterialen zijn te
huur, evenals skikleding; skipassen
voor volwassenen en kinderen zijn
er o.a. per dag, dagdeel of per uur.
Het complex biedt verder diverse
restaurants met zicht op de piste,
wintersportshop en uitgebreide
fitness en wellnessfaciliteiten.
Meer info en online reserveren op:

www.snowworld.com.

Dieren

IVN Vogelexcursie

gaat Flip de Beer met de jongste
bezoekers van Space Expo trainen
als astronaut! Kinderen tot en met
6/7 jaar ontdekken hoe het is om
als André Kuipers naar de ruimte
te gaan en daar te wonen en te
werken. Dit unieke programma over
ruimtevaart is geschikt voor kinderen en hun ouders. Dagelijks zijn er
trainingen voor de kleuters met Flip
de Beer. Zij beleven de lancering en
komen alles te weten over ruimtepakken, ruimtevoedsel en zweven in
de ruimte.
Openingstijden en prijzen:
Dagelijks geopend van 10.00 17.00 uur
Meer info: www.space-expo.nl.

Zaterdag 3 maart organiseert het
IVN de maandelijkse vogelexcursie.
Deze keer is de bestemming IJmuiden om daar op de pier naar zeevogels te speuren. Soorten die o.a.
kunnen worden gezien: Eidereend,
Kuifaalscholver, Paarse strandlloper,
Jan van Gent, Brilduiker.
Afhankelijk van het weer en de
tijd, wordt een stukje achterland
(Kennemermeer) bezocht om daar
zangvogels te spotten.
IVN-ers vertellen u graag over
de leefwijze en de achtergronden

van deze vogels. Vertrek om 8.30
uur vanaf de parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis.
Rond 14.00 uur zijn we daar
terug. Neem kijker, brood en koffie
mee. Kleed je zonodig warm aan.
Aanmelden is niet nodig. Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen.
Info: Tijs van den Berg, tel. 0619516230.
Als bij erg slecht weer de excursie
wordt afgelast staat dat op die
dag om ca. 7.30 uur op de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
De volgende korte vogelexcursie,
die op het programma staat is
naar ‘Het Landje van Geijsel’ bij
Abcoude op 7 april.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Customer Service Representative – Uithoorn
Organisatie: Amacom
Plaats: Breukelen

Functie: Service Medewerker Tankstation - Binnendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproep chauffeur
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Haarstylisten M/V 24-31 uur p.w
Organisatie: HiZi Hair Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zaterdag receptioniste / host gezocht
Organisatie: Toyota van Ekris Mijdrecht
Plaats: Maarssen

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

Functie: Meewerkend-voorman 1ste autotechnicus
Organisatie: Toyota van Ekris Mijdrecht
Plaats: Maarssen

Functie: bijverdienste of nieuwe uitdaging (parttime/
fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Jr applicatiespecialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.

Functie: Teamleider servicedesk
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: commercieel medewerker binnendienst m/v
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht Verkoopster
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Ronde Venen

Functie: Servicemonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Woerden

Functie: Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA)
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 8

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.

Zweeds raadsel week 8
opstand

bezwaren

grote bijl

zwaaien

demonstreren

mier

staat in
de VS
Duits
lidwoord

het geheel

persoonlijk vnw.

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.

soort
hert

9

om het
even
zandspiering

klap

broodsuiker

klamp

7

onbesmet
vertrager

hemellichaam
plaats in
België
Rijksuniversiteit

2

3

4

pausennaam

symbool
lutetium
muzieknoot

luisteren

elk

1

4

5

6

7

8

2

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

Oplossing puzzels week 7

heel erg
mooi

2

1

3

ooit

naspui

werkruimte

stijfkramp

5

bedrog
koningszetel
kledingstuk

vooruit!

6
5

6

onderdak

6 4

1
7
2
5
3
4
6
9
8

© Puzzelland

INTERVIEWER

3
6
5
7
8
9
2
1
4

8
9
4
2
6
1
5
7
3

5
2
1
4
9
7
3
8
6

7
8
9
3
5
6
1
4
2

4
3
6
8
1
2
7
5
9

2
5
7
6
4
8
9
3
1

6
1
8
9
7
3
4
2
5

9
4
3
1
2
5
8
6
7
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Actueel
& dichtbij

week 9

februari 2012

Rabobank Amstel en Vecht

Baby van het kwartaal

Mirthe Vrijhoef uit Weesp,
geboren op 1 november 2011,
is onze eerste baby van het
kwartaal. Hierdoor wint zij een
RegenBoogSpaarrekening met
een saldo van € 50. Wilt u ook
kans maken op deze prijs voor
uw (klein)kind? Stuur dan een
geboortekaartje van uw grote
trots naar: Rabobank Amstel en
Vecht, antwoordnummer 20,
1180 VB Amstelveen. Of breng
het even langs bij een van
onze vestigingen. Elk kwartaal
trekken wij één winnaar. Wilt u
meer weten over deze actie of
over onze producten voor kinderen? Kijk op www.rabobank.
nl/amstelenvecht of bel (020)
454 80 00.

Rabo StartersOntbijt

Minimaal drie keer per jaar organiseert Rabobank Amstel en
Vecht het Rabo StartersOntbijt.
Een informatieve netwerkbijeenkomst, waarbij het nuttige
(een stevig inhoudelijk programma) wordt gecombineerd
met het aangename (een stevig
ontbijt). Wilt u op de hoogte
gehouden worden over het
StartersOntbijt volg ons dan op
Twitter @RaboAenV_OA of sluit
u aan bij de Rabobank Amstel
en Vecht Startersgroep op
LinkedIn. Daar kunt u contact
leggen met andere (startende)
ondernemers, tips & trics vinden en uw eigen onderneming
onder de aandacht brengen.

Herman Wijffels
Innovatieprijs 2012,
voor een duurzame
toekomst

Win twee vrijkaarten voor toneel in
Schouwburg Amstelveen!
Wilt u kans maken op 2 kaarten voor het
toneelstuk ‘Eten met vrienden’ op donderdag 8 maart in Schouwburg Amstelveen?
Dat kan! Want Schouwburg Amstelveen
en Rabobank Amstel en Vecht geven nu
5 x 2 kaarten weg voor dit herkenbare en
humoristische toneelstuk over relaties.
In september 2011 zijn Rabobank Amstel
en Vecht en Schouwburg Amstelveen een
samenwerking aangegaan. Een van de
doelen die we daarmee hebben, is nog
meer mensen kennis te laten maken met theater en film. Misschien u wel? Doe
daarom mee aan de actie en wie weet wint u 2 van de 10 kaarten voor ‘Eten met
vrienden’ met Rick Engelkes en Lone van Roosendaal. Een hele leuke avond uit!
Wat moet u doen?
Stuur uiterlijk 29 februari een mail met uw naam en adresgegevens naar
publiciteit@schouwburgamstelveen.nl. Op 1 maart worden de 5 winnaars bekend
gemaakt via www.schouwburg.nl. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Rabobank Coöperatief Fonds geeft weer
een steuntje in de rug
Rabobank is gebouwd op de gedachte dat je samen meer bereikt dan alleen. Een
bijdrage leveren aan een prettige leef- en werkomgeving in onze regio is voor ons
dan ook vanzelfsprekend. Daarom hebben we het Rabobank Coöperatief Fonds
opgericht. Met een deel van onze winst steunen we projecten van verenigingen
en stichtingen in ons werkgebied. Een commissie van leden van de bank bepaalt
een aantal keer per jaar wie een bijdrage uit het fonds ontvangt. Tijdens de eerste
ronde van 2012 werd een bedrag van bijna € 15.000 verdeeld onder de volgende
tien projecten:
Doel

Stichting Kleinoot

Bijdrage aan het Poëziefestival op 30 maart 2012
in Duivendrecht

De Zonnebloem, afdeling Weesp

Bijdrage aan een jubileummiddag

Vechtstede College

Bijdrage aan vier Theatervoorstellingen op locatie

Amstelveen Senioren Kamerorkest

Bijdrage aan een concert

Korfbal Vereniging Amstelveen

Aanschaf elektronisch scorebord

Muider Bridge Club ‘88

Aanschaf van het Bridge-mate uitrekensysteem

SC Muiden

Bijdrage aan het vervangen van de
geluidsinstallatie

Vereniging City of Wesopa

Bijdrage aan het aanpassen van de website

Stichting De Oppepper

Bijdrage aan wensen voor chronisch zieken

De Zonnebloem, afdeling Molenkwartier
Amstelveen

Bijdrage aan de kerstbrunch

Weet u ook een doel dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Kijk dan op
www.rabobank.nl/amstelenvecht onder Coöperatief Fonds voor meer informatie.
www.rabobank.nl/amstelenvecht

info@amstelenvecht.rabobank.nl

Even voorstellen

Leonard Steinhart
seniorenadviseur

Vereniging, stichting of instelling

Rabobank Amstel en Vecht

De Rabobank stimuleert ontwikkelingen en innovaties die
bijdragen aan een duurzame
toekomst. Ondermeer met de
Herman Wijffels Innovatieprijs,
dé duurzame innovatieprijs
van Nederland. We zoeken
innovaties die haalbaar en
rendabel zijn en in de wereld
van morgen het verschil kunnen maken. Innovaties, kortom,
met maatschappelijke impact.
Werkt u aan een dergelijke innovatie? Schrijf dan voor 1 april
2012 online in voor de Herman
Wijffels Innovatieprijs via
www.rabobank.nl.

Sinds 1 januari 2012 kunnen
senioren met specifieke vragen
over bijvoorbeeld pensioenen,
schenken en erven terecht bij
Leonard Steinhart, seniorenadviseur. Dit kan telefonisch, op
een van de kantoren of eventueel bij u thuis.
Daarnaast helpt hij graag bij
complexe financiële zaken die
geregeld moeten worden wanneer een dierbare is overleden.
Heeft u vragen of wilt u een
afspraak maken? Neem dan
gerust contact op met Leonard
via 020 - 454 8000

(020) 454 80 00

Twitter: @raboaenv

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