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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 7 november
• Veiling Ontmoetingkerk, Wilnis
• Open Dag SC Johnson, Mijdrecht
• Toneelvereniging Altovi speelt
‘Roddels’, De Boei, Vinkeveen
• Back to the ‘70-’80ies, AJOC, Mijdrecht
Zondag 8 november
• Zondagmatinee Regiokoor
De Ronde Venen, De Rank, Mijdrecht
• Argon-FC Hilversum, Sportpark Argon,
Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Wij Wij
verdubbelen
verdubbelen
uW uW

slooppremie
slooppremie!
Prijs Matiz € 7.495,-

slooPPreMie € 1.000,Van Kouwen Verdubbeling € 1.000,-

nu Voor Maar € 5.495,-

Prijs agila € 9.795,-

slooPPreMie € 1.000,Van Kouwen Verdubbeling € 1.000,-

Hoofdprijs Herfstfotowedstrijd
De Herfstfotowedstrijd van De Groene Venen heeft de afgelopen weken velen geïnspireerd om hun favoriete herfstfoto in te
zenden. De jury heeft bijna 200 inzendingen zorgvuldig beoordeeld. Daarbij vielen zowel de hoge kwaliteit van het ingezonden werk op, als de variatie. Close-ups, vergezichten, herfstbladeren, (veel) paddenstoelen, maar ook veel kinderpret.
De mooiste inzendingen vindt u deze week op pagina 12 en 13. De hoofdprijs is voor bovenstaande foto van Joost van Selm.
De prachtige lichtval, de bijzondere compositie en de grappige paddenstoeljurk (rood met witte stippen) maken het volgens
juryvoorzitter Patrick Hesse een terechte winnaar. Zie verder pagina’s 12 en 13
foto joost van selm

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

nu Voor Maar € 7.795,-

Amsterdam: (020) 581 62 00 Aalsmeer: (0297) 329 911
Amstelveen: (020) 643 26 80 mijdrecht: (0297) 272 272

Kijk op www.vankouwen.nl

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Dinsdag jl. vond in De Meijert de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Voor de 20e keer werden vrijwilligers in De Ronde Venen op
feestelijke wijze in het zonnetje gezet. ’s Avonds reikte loco-burgemeester Van Breukelen de vrijwilligersprijzen 2009 uit. De
prijs voor Vrijwilliger van het Jaar 2009 ging naar Huub van Bemmelen uit De Hoef (foto linksboven). Ook werden prijzen uitgereikt aan drie vrijwilligersorganisaties in de vorm van een cheque: Midpoint FM & TV (2.500 euro), Het Hoefse Jeugdkamp
(1.500 euro)en De Rommelmarktcommissie van Jeugdvereniging Op Weg te Wilnis (500 euro).
foto’s peter bakker
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LUTZ
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

ber

dag 31 okto ER
zater
30,ZA
VrijdagT/M
TERDAG 7 NOVEMB
& zondag 1 november
WE GAAN DOOR
Ski’s/snowboards
nieuw & gebruikt,
ook kids v.a.
Skikleding,
broeken/jacks,
ook kids v.a.
Skischoenen/softboots
ook kids v.a.

Lutz Fashion m/v
Herenweg 43-45
Vinkeveen

492539-

T: 0297 212121
info@lutz.nl

Dinsdagavond
vaste koopavond

www.LUTZ.NL

FEEL THE BLUES!

Openingstijden:
06/11 10 - 21u • 07/11 10 - 17u
www.topsurf.nl

Vinkenkade 31
Vinkeveen
Langs de A2 afslag 3
Tel. 0294 - 29 18 12

9019

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!

3--DAAGSE!
3
SKIBEURS

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

|

UITHOORN

|

LEGMEER-WEST

VERKOOP GESTART
In Legmeer-West worden verdeeld over 5 torentjes 20 luxueuze villa-appartementen gebouwd.
De villa-appartementen zijn gesitueerd op een
schiereiland en door water en groen omgeven.
In dit fraaie en waterrijke gebied komt een
fiets-/wandelroute die de mogelijkheid biedt
om een mooie wandeling of fietstocht te maken.

■ Riante 4-kamer villa-appartementen

Elk gebouw bestaat uit slechts vier verdiepingen,
waarbij elk appartement een complete
verdieping bestrijkt.

■ Stallingsgarage met voor elke woning één parkeerplaats

Inlichtingen en verkoop

Ontwikkelaar

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
T. (0297) 567 863
legmeer@ekz.nl
www.ekz.nl

■ 1 villa-appartement per verdieping
■ Totale woonoppervlakte van 145 m2 tot 165 m2
■ Riante woonkamer met erker en open keuken samen vanaf circa 64 m2
■ Een of twee badkamers
■ Grote balkons/terrassen
■ Koopsommen vanaf € 525.000,- v.o.n.

Horsman & Co Vastgoed BV
2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl

www.uithoorn-waterrijck.nl
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Gematcht!
Wij zijn Jet en Chantal, 2 leerlingen
van het Veenlanden College, en wij
zijn vorige week donderdag naar
de beursvloer van de Ronde Venen
geweest in Hotel Marickenland. Wij
hebben van school 1 euro microkrediet gekregen en moesten proberen
hier meer geld van te maken. Wij
probeerden daar een ‘match’ te
maken met iemand die voor ons
kalenders wil drukken. We vonden
het heel spannend tussen al die
grote mensen en waren benieuwd of
het ging lukken.

Omdat wij de jongsten waren,
kregen we best veel aandacht en de
match was dan ook snel gemaakt.
We hadden een leuk gesprek met
Peter Bakker van A-side media en
hij wilde dit graag voor ons doen.
De opbrengst van de kalenders
gaat naar de stichting Japthi. Deze
stichting is opgericht door een
oud-leerling van het VLC, Maartje
van den Brand, voor een tehuis voor
gehandicapte kinderen in India.
Het geld wordt gebruikt voor het
bouwen van een schoollokaal bij het
kindertehuis. Wilt u een kalender
bestellen voor € 5,00, mail dan naar
fam.offerman@casema.nl.

Luistervink
Water en niets...

58 matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties

Derde Beursvloer Ronde Venen zeer geslaagd
Vorige week donderdag vond de
derde beursvloer plaats in Hotel
Mijdrecht Marickenland. Tussen
de 30 aanwezige maatschappelijke organisaties en 23 bedrijven
werden er in het totaal 58 matches
gesloten met een tegenwaarde van
€ 56.050. Een uitstekend resultaat!
Na charmante ontvangst door twee
‘showgirls’ en de gastvrouwen van
de Soroptimisten werd de beursvloer om 16.30 uur geopend.
Op de kort en bondige uitleg door
spreekstalmeester Peter Forsthövel,
volgde de openingsmatch door Wethouder Jan van Breukelen, samen
met A-side media en Jeroc 2000
met Show en Muziekkorps Triviant.
Hans Oudshoorn en Nicole Douven,
respectievelijk voorzitter en penningmeester van Triviant, namen
met grote dank 30 bedrukte t-shirts

Besluit gemeenteraad komt hard aan

Gemeentepersoneel
teleurgesteld in Raad
DE RONDE VENEN - In het verleden bestond er voor de gemeenteambtenaren een eigen ziektekostenverzekering, de zogeheten IZA regeling.
Met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006
is deze regeling opgeheven. Na
afhandeling van de liquidatie is
er een bedrag van ongeveer 200
miljoen over gebleven. Besloten is
De Groene Venen is een uitgave van
om dat bedrag terug te geven aan
A-side Publishing B.V.
de gemeenten die aan de ziekteRendementsweg 24
kostenregeling hebben deelge3641 SL Mijdrecht
nomen.
De gemeente De Ronde
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
Venen krijgt op basis hiervan een
bedrag van ongeveer € 320.000
www.degroenevenen.nl
terug. Tijdens de vergadering van
de gemeenteraad van 29 oktober
Hoofdredacteur:
moest de raad beslissen wat er
Rob Isaacs
met dit geld moet gebeuren.

Colofon

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van
Buul, Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal,
Michael Reuling, Rowin Ubink.
Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen
Advertentieverkoop:
Peter Bakker
Youri Lieberton
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

door piet van buul

Het college van B&W had aan de
raad voorgesteld om het bedrag
voor de helft te bestemmen ten
gunste van de werknemers van de
gemeente en de andere helft toe
te voegen aan de post algemene
middelen van de gemeente. Voor
het college was een zwaarwegend
argument dat het vermogen van
het IZA, dat nu beschikbaar komt,
is opgebouwd via premies die door
de werknemers en de werkgevers
zijn betaald voor deze collectieve
regeling. Op grond daarvan vond
men het redelijk dat een deel van
dit geld ook weer terugvloeit naar
de werknemers. De vakbonden van
gemeentepersoneel Abvakabo en
CNV Publieke Zaak gingen nog
een stap verder. Per brief van 3
april 2009 lieten zij weten dat het

en 2 vlaggen in ontvangst en boden
direct hun tegenprestatie aan: een
drum- of dwarsfluitworkshop voor
Peter Bakker van A-side media, Jeroen Weber van Jeroc 2000 en voor
wethouder van Breukelen. Hiermee
ging de handel van start en legden
de hoekmannen en vrouwen de
contacten tussen de aanwezige
maatschappelijke organisaties en
bedrijven.
Elk kwartier werd de handel even
kort onderbroken door ‘matchmaker’
Gert van Kreuningen, die de matchstand tot dan toe bekend maakte.
A-side media maakte een leuke
match met twee leerlingen van
het VLC, Chantal en Jet. Deze
brugklassers waren voor het
project microkrediet op zoek naar
een drukker voor het maken van
40 kalenders, die zij zelf hadden

ontworpen. “De kalenders kunnen we verkopen en de winst gaat
naar een weeshuis in India,” aldus
Chantal, die enthousiast haar
match toelichtte. Ook werden er
matches tussen maatschappelijke
organisaties gesloten: zo bood De
Kweektuin opslagruimte aan voor
de Wereldwinkel!
Er werd zelfs in koeien gehandeld;
de Lionsclub Mijdrecht Wilnis bood
Zorgboerderij Amstelkade 2 kalfjes
aan, inclusief één jaar voer voor de
kinderboerderij. Als tegenprestatie
stelde de Amstelkade ruimte en
faciliteiten beschikbaar als dank!
Elkaar helpen, dat was de boodschap van de derde beursvloer en
daar is gretig gebruik van gemaakt.
Kijk voor een volledige lijst met de
projecten op: www.0297-online.nl

Baambrugse Zuwe gaat een jaar dicht
De firma Dura Vermeer Divisie Infra B.V. en de gemeente De Ronde
Venen hebben woensdag een contract getekend voor de realisatie van
de reconstructie van het eerste deel van de Baambrugse Zuwe. De
aanhoudende verzakkingen worden komend voorjaar grondig aangepakt.
Niet met noodoplossingen, maar door een gedeelte van ca. 800 meter te
onderheien. Het wegdek komt ca. 40 cm hoger te liggen. De werkzaamheden betekenen niet alleen grote gevolgen voor het doorgaande verkeer,
ook de lokale bewoners zullen veel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Tegenover het AD verklaarde wethouder Dekker een ‘hausse aan
kritiek van omwonenden’ te verwachten, maar dat het de enige manier is
om de problemen met de wateroverlast tegen te gaan. Bewoners worden
d.m.v. een speciale website en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

geld volledig ten goede zou moeten
komen van de werknemers, omdat
die er destijds bij de cao onderhandelingen loonruimte voor hebben
ingeleverd. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) is
het daar niet mee eens en vindt dat
de gemeenten, vanwege de slechte
economische situatie dat geld best
in de algemene middelen mogen
stoppen.
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van de
gemeente De Ronde Venen was het
eigenlijk wel met de vakbonden
eens dat het geld volledig ten goede
moest komen van de werknemers.
Maar ze konden zich uiteindelijk
vinden in het collegevoorstel om
het geld fifty/fifty te verdelen. De
helft voor de werknemers en de
helft in de gemeentekas. Tot grote
teleurstelling van de ondernemingsraad besloot de gemeenteraad met
uitzondering van de fracties van het
CDA, De Combinatie en VVW voor
samenwerkende kernen, echter om
de werknemers niet mee te laten
delen en het bedrag in zijn geheel
in de gemeentekas te laten vloeien.
Het gemeentepersoneel is zeer

teleurgesteld over de houding van
de raad. “Zeg maar gerust dat er
sprake is van verontwaardiging bij
de collega’s,” aldus Maud van der
Vliet, voorzitter van de ondernemingsraad. “Je kunt discussiëren
over de juridische vraag of het hier
om geld gaat dat rechtens aan de
werknemers toe komt of niet. Maar
er zit ook een ethische kant aan
het verhaal. De gemeenteraad stelt
hoge eisen aan de service die we de
burgers verlenen. Vraag is of je dan
zo om gaat met de mensen die deze
doelstellingen ook waarmaken.” De
ondernemingsraad heeft maandag 3
november samen met het Georganiseerd Overleg van de vakbonden de
consequenties van het besluit van
de gemeenteraad besproken. “We
erkennen het recht van de gemeenteraad om over dit soort zaken te
besluiten. Maar dat neemt niet weg
dat dit besluit bij het personeel hard
is aangekomen. Ook de directie is
teleurgesteld en de ondernemingsraad zal binnenkort in samenspraak
met de directie bekijken welke
consequenties we aan dit besluit
kunnen verbinden,” aldus OR-voorzitter Maud van der Vliet.

Het moest er eens van komen.
Jarenlang gewoon net doen of
je het zelf niet ziet –laat staan
weet– is op den duur niet meer
vol te houden. Niet dat het me
iets deed, maar het moment dat
ze je gaan typeren als dat dikke
mannetje met die bril, knakt er
toch iets. Ineens is het niet meer
zo, dat je de schuld van de hoogte
van de stand op de weegschaal
kunt afdoen door te zeggen dat
de hedendaagse onderbroeken
toch wel erg zwaar zijn. Je bril
op of af maakt ook niet veel uit.
Nee, het is gewoon je lijf dat zich
heeft aangepast aan het jarenlang
bezoeken van recepties en partijen. U kent het vast ook wel, een
bitterballetje, nog een drankje, o
lekker, doe dat ook maar en thuisgekomen moet je wel eten, anders
beledig je je vrouw die weer zo
overheerlijk heeft gekookt. Het
gevolg is dat je steeds een maatje
groter gaat kopen. Dan zie je dat
meneer De Leeuw het zelfde probleem kent. Maar die valt af en
komt weer aan. Je ziet ook Erica
Terpstra. Potverdorie, wat die kan
kan ik toch ook. Toch komt het er
op een of andere manier niet van.
Slappe vod, dat gevoel knaagt in
de grijze cellen. Toen de voormalig aanvoerder van onze dorpen
me eens heel vermanend toesprak
en op zijn eigen afgenomen gewicht wees, brak de zon door. Ook
ik toog naar de dieetgoeroe, die
me liefdevol doch uiterst kordaat
op mijn zwakheden wees. Beladen
met spullen toog ik huiswaarts.
Zo, die eerste twee- honderdvijftig
euro zijn er af, nu de kilo’s nog.
Sinds drie weken houd ik mij
angstvallig aan de afspraken die
ik heb gemaakt. “Nee hoor, geen
drankje, ik neem wel Spa Blauw.
Nee, een hapje is aan mij niet
besteed.”
Verwonderd kijkende mensen,
een knagend gevoel in de maag,
een steeds luider weerklinkend
stemmetje dat aanzet tot muiterij. In de ochtend neem ik braaf
mijn zakkie met havermout, 90
cc. Zo, dat vult. ’s Middags weer
een ander goedje en ’s avonds een
pannenkoekje met frisse salade.
De uurtjes voor de buis worden
opgevrolijkt met een bos radijs of
een brok komkommer. Ik vergelijk
het maar met het leven van een
kloosterling, brood en water etend
en slapend op een houten brits in
een koele kloostercel. Het is een
soort boetedoening voor de jaren
dat je onbekommerd hebt lopen
schransen en intensief bezig bent
geweest met het opwaarderen van
de aandelen Bokma en Beerenburg. Wat me op de been houdt is
het feit dat de broekmaten weer
afnemen. Ik pas weer in mijn
kostuum. Die trui die me tot een
Unoxworst maakte, kan ik bijna
weer aan. Twaalf kilo er af is ook
wel heel wat en mag gerust een
goed begin worden genoemd.
Groet vanuit de abdij.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de rol
van religie
Zondag 8 november van 9 tot 10m
uur een programma uit over de publieke rol van religie. Is het zo dat
religie en intolerantie in elkaars
verlengde liggen en is de vrede in
een multiculturele samenleving
gediend met de verbanning van
religie uit het openbare domein?
Herhaling 17.00 – 18.00 uur.
Aan de discussie nemen deel:
•Pastor Wim Vernooij, Vinkeveen.
•Ds. Gerbram Heek, Mijdrecht.
•Prof. Dr. Jaap Klapwijk, filosoof,
Mijdrecht.
•Lector Henk Lamboo, Heilige
Johannes, Mijdrecht
•Ingrid Lambregts, Wilnis.

DE GROENE VENEN

Running Bridgers brengen 1.100 euro
bijeen voor De Zonnebloem
Afgelopen zaterdag heeft in het hart van Mijdrecht voor de tweede keer
een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats gevonden. Hierbij spelen de
bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op zeven verschillende
locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub MijdrechtWilnis, die na afloop van de dag de opbrengst van 1.100 euro, doneerde
aan de afdeling Mijdrecht van De Zonnebloem.
Maar liefst 70 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en deden
zo zes verschillende horeca-gelegenheden aan (Rendez-Vous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF en
Chinees restaurant Lotus Corner), plus het gemeentehuis (foto hiernaast).
Na afloop van alle spelrondes vond de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner. De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en de superhoofdprijs van een weekend- of midweekverblijf bij Landal
GreenParks, werd gewonnen door de heren Burggraaf en Douwstra met
een score van 76,63% (foto linksonder). Organisatoren Klaas Norel en
Chris van der Wilt van de Lionsclub overhandigden na afloop een cheque
van 1.100 euro aan Ad in ’t Veld van de Mijdrechtse afdeling van De Zonnebloem, die dit jaar 15 jaar bestaat (foto rechts).

Gespreksleider: Henk Oudshoorn,
presentatie: Ger de Vries.
Uitzending door radio Midpoint,
ether: 105,6 MHz, kabel: 101,9
MHz. (In verzorgingsinstellingen
kan een andere kabelfrequentie
gelden).

De Ronde Venen

Zondagmatinee
Regiokoor
De Ronde Venen
Zondag 8 november geeft het
Regiokoor De Ronde Venen een
matinee in kerkelijk centrum De
Rank, Prins Bernhardlaan 2 te
Mijdrecht.
Het wordt een bijzondere middag.
Het Regiokoor dat normaliter
voornamelijk religieuze klassieke
muziek uitvoert, laat zich dan van
een wat andere zijde zien.
De nadruk van het programma ligt
op het licht klassieke, romantische
repertoire. Zo kunt u ondermeer
luisteren naar korte werken van
Gastoldi, Brahms en Grieg.
Daarnaast staan enkele muziekstukken van het lichte genre
op het programma, waaronder
Rhythm of Life van Coleman en
Sunrise, sunset uit de musical
Anatevka. De vocale muziek wordt
afgewisseld met enkele instrumentale werken van ondermeer
Bach en Kreisler, uitgevoerd door
Anita Jongerman, viool en Marten
Tilstra, piano. Het geheel staat
onder leiding van Gert Hans.
Het matinee wordt gehouden in
kerkelijk centrum De Rank, Prins
Bernhardlaan 2 te Mijdrecht en
begint om 15.00 uur. Het totale
programma duurt ruim een uur en
de entree is slechts € 5.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij de
koorleden en vóór aanvang van de
matinee aan de zaal. Meer informatie over het programma kunt is
te vinden op

www.regiokoorderondevenen.nl

Maatjes en Maatjeszoekers opgelet...
Sinds kort is in de Ronde Venen een nieuw initiatief van start gegaan.
Maatje voor twee. Het doel is twee mensen bij elkaar te brengen die iets
voor elkaar kunnen betekenen. Carolien Harberts werkzaam bij Stichting
de Baat trekt de kar. Haar verwachtingen zijn hooggespannen.

Er zijn heel wat mensen alleen, er
zijn wat mensen die alleen zijn en
bepaalde wensen hebben waar ze
niet aan toe kunnen komen. Je zult
maar in een rolstoel zitten, een
beetje vergeetachtig zijn en wel
hartstochtelijk visliefhebber zijn.
Daarnaast wil je ook nog eens een
praatje maken. Over dingen die je
bezig houden of gewoon over het
weer. Je zult maar graag tuinieren
maar je handen willen niet meer.
Reken maar dat dat frustrerend is.
Je ziet allerlei ontwikkelingen in je
tuin die je helemaal niet wilt. En je
wilt daar zo graag iets aan doen. Er
zijn ook heel wat ouderen die zich
op straat onzeker voelen. Moeilijk
om je dat voor te stellen. Zeker als
je gezond van lijf en leden bent.
Maar toch is het zo. Juist die mensen vragen om een steunende arm
die ze tijdens hun wandeling op de
been houdt.
Leven van anderen leuker maken
Het leven van deze mensen een
stuk leuker maken is minder moeilijk dan u denkt. Stelt u zich eens
voor, zelf houdt u ook van tuinieren
en draait uw hand niet om voor het
wieden van een stuk tuin. Ervaar
dan eens hoe leuk het kan zijn dit
samen met iemand te doen die heel
graag wil maar niet alles meer
kan. Samen met die iemand op je
hurken door de tuin gaan en het onkruid een halt toe roepen is niet erg
tijdrovend maar wel heel dankbaar
werk. Waarom zou u uw wekelijkse
visdagje niet eens met een ander
doorbrengen? Een uurtje met een
ander langs de waterkant waarbij je
een oogje in het zeil houdt of alles

VLCers enthousiaste lopers

wel goed gaat kan zo maar een
feest zijn. En dan met die mevrouw
die niet alleen meer naar het dorp
durft op stap te gaan. Je doet er
jezelf een plezier mee, maar zeker
ook de ander.
Op zoek naar Maatjes
Carolien is op zoek naar Maatjes
die bereid zijn in andere, minder
mobiele mensen te investeren. Dat
zijn mensen die een bakje koffie
kunnen drinken met een ander.
Boodschappen willen doen met
iemand die moeite heeft zelfstandig
ter winkelen. Wandelen, gewoon
kletsen, naar de bioscoop, luisteren, dingen regelen voor de ander
of gewoon meedenken. Allemaal
zaken die dringend om aandacht,
maar voornamelijk, om actie
vragen. Meldt u aan. Carolien is
op maandagochtend, woensdag en
donderdag bereikbaar op nummer
0297 – 230280.

Een selecte groep leerlingen van het Veenlanden College liep onlangs mee
met de scholierenveldloop kampioenschappen van de AKU. Opvallend was
het enthousiasme waarmee ze de 1600 meter aflegden. Bij de meisjes
werd Kim Hittinger tweede en Lonneke Meijer legde beslag op de vierde
plaats, gevolgd op plaats vijf door Eva Haspels. Bij de jongste jongens werd
Bart van Schaick, na een mooi gelopen race, vijfde. Bo van Vliet en Koen
de Best gaven elkaar geen strobreed toe en finishten als nummer 18 en 19.
Vlak daarachter kwam Jerom Stokhof binnen als 22e en Youri Zaal werd
nummer 23. Jan Bruinsma kwam binnen op de zevenentwintigste plaats en
Jari Holthuijsen werd 31è. Bij de docenten werd Emiel Hoogstad eerste en
Johan Kroon derde. Op de foto een deel van de enthousiaste groep deelnemers na de prijsuitreiking

Connexxion verzorgt gratis informatiebijeenkomst over OV-chipkaart
Wie per bus, trein, metro of tram reist, ontkomt op termijn niet aan de OV-chipkaart. Deze wordt landelijk ingevoerd als de enige betaalmethode voor het gehele
openbaar vervoer in Nederland. Maar hoe werkt zo’n kaart eigenlijk en hoe vraag
je hem aan? De ouderenbonden ANBO en PCOB organiseren daarom in samenwerking met Stichting De Baat en busvervoerbedrijf Connexxion een informatiebijeenkomst op donderdag 12 november a.s. van 9.30 - 11.30 uur in gebouw Irene,
Kerkstraat 11 (naast de Janskerk) in Mijdrecht. Aan de hand van een presentatie
en foldermateriaal krijgt u informatie over de aanschaf en het gebruik van de OVchipkaart. Tevens kan men in een demonstratiebus de kaart uitproberen en de apparatuur bekijken. De toegang is gratis en voor alle leeftijden. Aanmelden via het
Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297 - 587 600. Voor overige informatie kunt u
contact opnemen met Susan Pelsmaeker, Ouderenadviseur van Stichting De Baat,
tel. 0297 - 230 280 of een e-mail sturen naar: s.pelsmaeker@stichtingdebaat.nl
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Kort Nieuws
Digitale foto’s
Stuur juiste fotoformaat toe

De redactie van De Groene Venen
ontvangt regelmatig digitale foto’s
die te klein zijn voor drukwerkdoeleinden. Zorg ervoor dat uw .jpgbestand minimaal 1 MB groot is, dan is
het goed te verwerken.

De Ronde Venen

Uitverkocht huis voor First Lady of Jazz
“Kom op jongens, laten we lekker muziek gaan maken.” Zo opende de
First Lady of Jazz Rita Reijs vrijdagavond haar programma voor een
bomvolle zaal in Vinkeveen. Met een van ’s werelds grootste pianisten
op de vleugel, de meest gevraagde drummer van Nederland naast zich,
en ‘onze’ René van Beeck op de bas, bracht Rita Reijs vanaf haar eerste
noot de zaal in vervoering. Ze liet horen dat een dame op hoge leeftijd
(en op hoge hakken) nog kan swingen als de beste. Niet voor niets bleef
het publiek haar applaus lang volhouden in een staande ovatie. De muziek
was van absolute wereldklasse en aan mevrouw Reijs was in geen enkel
opzicht te merken dat zij al 84 jaar oud is. De volgende culturele avond
van Stichting Cultura staat gepland op zaterdag 28 november. Dan
vertonen de Rondeveense A3ana Kegley en Peter Duvekot hun kleinkunstvoorstelling ‘We zijn er bijna’ in De Boei.

Elektrische fiets voor gemeente De Ronde Venen
Opzichter civieltechnische werken Henk Dalebout van de gemeente De
Ronde Venen (rechts op de foto) kreeg woensdag een elektrische Spartafiets uitgereikt door Paul Broos van Eneco. Dalebout bezocht in september
de Ecomobiel beurs, een vakbeurs voor groene mobiliteit, om zich namens
de gemeente te oriënteren op elektrisch vervoer. Bij de stand van energieleverancier Eneco liet hij zijn visitekaartje achter en won daarmee deze
fiets: een eerste stap op weg naar elektrische mobiliteit. foto peter bakker

Open Dag bij
SC Johnson op
7 november
Aanstaande zaterdag is het open
dag bij SC Johnson Europlant BV
in Mijdrecht. Wie deze moderne
fabriek in actie wil zien, nieuwsgierig is welke A-merk producten er
in Mijdrecht worden geproduceerd
voor de Europese markt, wel eens
een kijkje wil nemen in dat ‘gebouw
boven het water’, de nieuwe hightech brandweerwagen van dichtbij
wil zien, naast de indrukwekkende
3MW windmolen wil staan, horen
hoe SC Johnson invulling geeft aan
het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen, of Mr. Muscle
in levende lijve wil ontmoeten, komt
tussen 13.00 en 17.00 uur naar SC
Johnson in Mijdrecht.

Min. leeftijd 5 jaar
Kinderen jonger dan 16 onder begeleiding van een volwassene
Toegang met rollator/rolstoel helaas
niet overal mogelijk
Wees groen, kom op de fiets!

Jeugdbrandweer Vinkeveen 1e in regionale finale!

De ‘honderdste’ bij Korver Makelaars
Feest bij Korver Makelaars te Mijdrecht. Recent verkocht de makelaar de
honderdste woning sinds de start van het kantoor op 1 juli 2007. Een penthouse aan het Raadhuisplein was de honderdste definitief verkochte woning.
Bewoonster Elvira van Velsen werd door John Korver verrast met een mooi
boeket bloemen en een dinerbon van Restaurant Boven Water in Vinkeveen
ter waarde van het toepasselijke bedrag van € 100. Namens haar moeder
heeft zij Korver Makelaars ingeschakeld om het appartement succesvol te
verkopen.

Dinsdag eerste paal nieuwbouwproject Prins Bernhardlaan
Aanstaande dinsdag wordt in Vinkeveen de eerste paal geslagen van het
nieuwbouwproject Prins Bernardlaan. Westhoek Wonen realiseert
hier zes appartementen (sociale
huur) met eigen parkeerplaats, acht
eengezinswoningen (vier sociale
huur en vier vrije sector huur) en
vier waterwoningen (koop).
Het project is direct gelegen aan
de Vinkeveense plassen bij de Prins
Bernhardlaan in Vinkeveen en kenmerkt zich door eigentijdse architectuur en een grote variatie in het
type woningen. Het ontwerp is van
architectenbureau Min 2 Bouwkunst
uit Bergen. Gekozen is ook voor het
gebruik van duurzame materialen.
Scholtens Bouw B.V. uit De Meern
voert de werkzaamheden uit.

Zaterdag jl. heeft de jeugdbrandweer van Vinkeveen de eerste plaats behaald
bij de onderlinge wedstrijden van de regio Utrecht. Na het gehele jaar een
aantal voorrondes te hebben gespeeld, mochten ze afgelopen zaterdag uitkomen in de finalewedstrijd.
De melding was een automatisch-brandalarm bij een transportbedrijf. Daar
aangekomen, bleek dat er twee werknemers niet tevreden waren over hun
baas en op twee plaatsen een brandje hadden gesticht. De eerste werknemer
kwam bij aankomst naar buiten rennen en kon direct aan de politie worden
overgedragen. Na een goede verkenning werd er één brandhaard aangetroffen op de 1e verdieping nabij de trap. Daar moest een straal op worden
ingezet. Onder bescherming van die straal kon de tweede ploeg de tweede
werknemer redden en overdragen aan het ambulancepersoneel. Door op de
eerste verdieping verder te gaan verkennen kon er verderop in de gang nog
een brandje gevonden worden. Daar moest de tweede straal op worden ingezet. Na het afblussen was de brand meester en kon er worden opgeruimd.
Bij de prijsuitreiking bleek dat de jeugd van Vinkeveen de opdracht als beste
had uitgevoerd. De ploeg bestond uit bevelvoerder Jelle Oldenburger;
pompbediender Rick van der Hoeven; aanvalsploeg 1 Stijn Hoogendoorn;
aanvalsploeg 2 Daan ‘t Hoen; waterploeg 3 Arjan Lommers; waterploeg 4
Yordi Borger en de reserves Ivo Jonkers en Mischa Borger.

Wilnis

Veiling bij
Ontmoetingskerk
Op zaterdag 7 november vindt
de jaarlijkse Veiling plaats bij de
Ontmoetingskerk in Wilnis. De
gehele opbrengst is bestemd voor
het goede doel.
Vanaf 15 uur kunnen kinderen
ouderwets snoephappen, sjoelen,
koemelken, darten en nog veel
meer, waarbij leuke prijzen te
winnen zijn. Als hoogtepunt is er
om 16:30 uur een kinderveiling,
waarbij leuk, nieuw speelgoed geveild wordt met een maximale prijs
van € 5,-. Tevens zijn er verkooptafels, waar onder andere nieuwe
en tweedehandsspullen, kaarten en
natuurstenen worden verkocht. ’s
Middags zijn ook de kavels voor de
veiling ’s avonds bekijken. Er is een
hapje en een drankje.
Vanaf 20 uur is er een veiling voor
iedereen, waarbij ook het Rad van
Avontuur draait. De kavels zijn
een mix van antieke, nieuwe en
gebruikte (elektronische) spullen.
Nieuw dit jaar is dat er diensten
geveild zullen worden, dus wanneer
u graag iemand voor een uurtje
strijken of een avondje oppassen
wilt inhuren dan kan dit. Voor
de kinderen is er ’s avonds ook
speciaal vermaak, doordat we een
kinderbioscoop hebben.
Alle festiviteiten vinden plaats
in de Schakel, achter de PKN
Ontmoetingskerk (voorheen
Gereformeerde Kerk) in Wilnis,
Dorpsstraat 20.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Voor de zevende keer heeft in De Ronde Venen een voortuinenkeuring plaats
gevonden. Elk jaar staat een andere wijk centraal. Dit jaar deden de juryleden
Waverveen en het buitengebied van Vinkeveen aan. Er zijn in
totaal 30 voortuinen in de prijzen gevallen, die alle erg verschillend zijn. Die
diversiteit is ook de reden dat er geen 1e, 2e of 3e prijs is toegekend, maar
dat werd alle 30 tuinen te belonen met dezelfde prijs. De prijzen worden elk
jaar ter beschikking gesteld door Tuincentrum De Huifkar, Groei&Bloei afdeling Aalsmeer en de gemeente De Ronde Venen.
foto thijs van uden

Hoogste punt voor Waterrijck
Afgelopen vrijdag heeft het project Waterrijck in Uithoorn het hoogste punt bereikt.
Dit werd feestelijk gevierd met de familie
Kas, de bewoners van het penthouse in het
complex ‘Blonde Dolly.’ foto peter bakker

De jubileumvoorstelling Havenlichten van de Hoefse toneelvereniging De Opregte Amateur
ontlokte bij het publiek al een
applaus voodat er een noot
gespeeld of een woord gezegd
was; dat was voor het decor, dat
op werkelijk sublieme wijze een
havencafé weergaf.
De toeschouwers –twee maal
een uitverkocht huis en een
goed gevulde middag– werden
ruim drie uur meegenomen in
het mysterie van het verloren
gegane schip De Vrede, veelal in het café, gerund door de
zusters Koning (Anneke Hoogenboom en Monica Boone)
en in het tweede bedrijf in het rederijkantoor.

Donderdagmiddag rond 12.00 uur is een vrachtwagen vast komen te
zitten bij een brug op de Baambrugse Zuwe ter hoogte van de Herenweg.
De brug was te hoog, waardoor de achterwielen van de trailer in de lucht
kwamen te hangen. Het verkeer heeft veel last ondervonden van de
stremming, die enkele uren duurde. 		
foto peter bakker

Ruim 2.500 scholen hebben deze week deelgenomen
aan het Nationaal Schoolontbijt, waaronder ook een
aantal scholen in De Ronde Venen.
Donderdagochtend vond het ontbijt plaats op PCB
De Schakel in Vinkeveen. Kinderen van groep 8 hielpen de jongste kinderen met broodsmeren.

De bouw van het nieuwe zwembadcomplex aan de Veenweg
verloopt voortvarend en het hoogste punt van de bouw is
bereikt. Dinsdagmiddag werd zoals de traditie betaamt deze
mijlpaal gevierd, samen met de bouwer/exploitant Vaessen
& Optisport, architect en de medewerkers van de bouw.
Wethouder Jacques Dekker hees de vlag naar het hoogste
punt. 			
foto patrick hesse

foto patrick hesse

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

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl
PLAATSING VAN FAMILIEBERICHTEN IS TOT EIND 2009 GRATIS

DE GROENE VENEN

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

Een spandoek is je bespaard,
Maar een foto in de krant is
het wel waard!

Jonathan
30
Van harte!
Dennis, Patricia & kids
Jan, Angela & Michael

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

Wie helpt Yasmin
een handje?

Yasmin is een jonge vrouw die enkele
jaren geleden uit Somalië is gevlucht.
Ze heeft een
lichamelijke
handicap, is rolstoelafhankelijk
en soms snel
vermoeid. Yasmin is op zoek
naar een vrijwilliger met een auto om
er samen eens in de twee weken in
het weekend op uit te trekken om zo
haar wereldje wat te vergroten. Ze
houdt van musea, tuinen maar vindt
het ook leuk om bijvoorbeeld eens
naar de dierentuin of zo te gaan. En
natuurlijk vindt ze het ook fijn om
lekker samen te kletsen om zo haar
Nederlands te oefenen.
Handjehelpen regio Utrecht organiseert praktische hulp voor kinderen
en volwassenen met een handicap
of chronische ziekte. Handjehelpen
streeft naar een koppeling van
vrijwilliger en hulpvrager voor een
langere tijd. Bel voor meer informatie
met 06-47298195/ 030-2632958
(Yvonne Sieben) of kijk op
www.hhru.nl.

Ward Elsenburg: ‘De winter is voor mij het hoogseizoen’

Skibeurs bij Topsurf wegens succes verlengd
Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag vond er een grote outletverkoop plaats bij water-/wintersportzaak Topsurf Vinkeveen. De outlet
werd ook dit jaar weer druk bezocht en trok een breed publiek. “Zo
druk is het nog nooit geweest,” aldus Ward Elsenburg, eigenaar van
Topsurf. Vanwege het grote succes is de skibeurs verlengd tot en met
zaterdag 7 november.
door rowin ubink

Topsurf Vinkeveen begon in 1981
als surfsport speciaalzaak. Het idee
om een surfwinkel te beginnen was
makkelijk voor Ward. Hij begon met
de plannen toen hij merkte dat er
veel animo bestond voor een kwalitatief goede surfwinkel. Zodoende
begon het, toen nog, kleine bedrijfje
aan de Baambrugse Zuwe goede
zaken te doen. Rond 1990 begon de
surfsportmarkt echter in te zakken
en besloot Ward zijn winkel uit te
breiden.
Wintersportafdeling
Wintersport en met name skiën
was altijd al een hobby van Ward
Elsenburg en zo besloot hij om zijn
assortiment uit te breiden met een
wintersportafdeling. De eigenaar
van Topsurf durfde in het begin de

stap niet te zetten, het was dan
ook een grote investering voor
hem. “Wintersport is heel breed.
Het trekt, in tegenstelling tot de
surfsport, mensen van allerlei categorieën en leeftijden. Je hebt een
enorme collectie nodig wil je al die
verschillende mensen kunnen voorzien van een compleet winteroutfit.
De surfsport trekt vooral een jong
publiek en er is daar dan ook een
kleinere collectie voor nodig.”
Wintermaanden het drukst
Later bleek de keuze om van zijn
hobby zijn werk te maken een goede beslissing. Het is tegenwoordig
zelfs zo, dat het in de zomermaanden een stuk minder druk is dan in
de wintermaanden. Er lopen dan op
een drukke dag zo’n vijf personeelsleden rond. In de winter staan er op

een drukke dag al snel zo’n 15 à 20
man klaar om iedereen even snel
van dienst te kunnen zijn. De winter
is voor Topsurf het hoogseizoen.

voor ski’s.’ De surfsport zal altijd
bij het bedrijf horen en ook deze
collectie ligt het hele jaar door in
de winkel.”

Zelf uittesten
Tegenwoordig gaat Ward gemiddeld
zes keer per jaar op wintersport
zodat hij (bijna) al zijn producten
zelf kan uittesten. “Het is net als
het kopen van een auto. Een auto
moet lekker zitten, dat geldt ook

De outlet-verkoop is wegens het
grote succes verlengd tot en met
zaterdag 7 november. Voor meer
informatie kunt u terecht op de
website www.topsurfvinkeveen.nl
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Paul Raps werd Nederlands kampioen onderwaterfotografie

“Op naar het WK”

Uw advertentie of
De Ronde Venen heeft er weer een kampioen bij. Paul Raps werd onlangs
vacature in deze krant? Nederlands kampioen onderwaterfotografie en is vastbesloten op te stomen naar het WK. Een doel wat hij zich vier jaar geleden stelde. De van
de rooij
94 x 63 52
31-08-2009
P
Beladv.
0297-38
57 14:01oorsprong
computerdeskundige, Paul is verantwoordelijk voor het wereldwijde computernetwerk van CSM, is vanaf zijn vijftiende jaar bezeten
van natuurfotografie. Het resultaat is dat van een aansprekend succes.

de Rooij
zand en grindhandel b.v.

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

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

www.derooijzand.nl

Vijftien jaar jong was Paul toen
hij met maatje Michiel op de fiets
naar de Flevopolder trok. De nog
maar net drooggelegde polder kon je
bereiken via een klinkerweg die tot
de horizon liep. Almere was er nog
niet, alleen het bord waarop de bouw
er van werd aangekondigd. Camera
in de fietstas en dieren bekijken en
fotograferen. Ook Zandvoort is een
geliefde plek. In de duinen werd
menig dier op de gevoelige plaat
vastgelegd. De volgeschoten rolletjes
werden nog door een extern foto

bedrijf ontwikkeld. Zo ging dat in die
tijd. De opbrengst vaneen krantenwijk werd gebruikt om een echte
camera te kopen. Een Praktica met
een telelens die voor het gemak een
keukenrol met een stukje glas werd
genoemd. Toen Paul een havik op 15
meter afstand op de gevoelige plaat
vastlegde en het rolletje zoekraakte
werd het tijd zelf te gaan ontwikkelen en afdrukken. Dat gebeurt
je maar een keer toch. Niet alleen
Nederland is het werkterrein van
onze kampioen. Met het zelfde

gemak fotografeert Paul aan de
Poolse grens waar hij kraanvogels in
het vizier krijgt. Of in Frankrijk waar
je schitterende zeearenden aantreft.
Geliefd gebied is de Spaanse plaats
L’Estartit. Altijd mooi weer, prima
duikgelegenheden, mooie grote
vissen, in het binnenland beboste
heuvels, bergen en een gebied gelijk
aan de Oostvaarders plassen. In het
najaar van 2005 werden daar de
Wereldkampioenschappen onderwaterfotografie gehouden. Paul dacht,
een beetje oefenen en zien dat ik op
de deelnemerslijst kom. Er werd hem
echter snel verteld dat hij, wilde hij
op de lijst komen, hij eerst Nederlands kampioen moest worden. Twee
keer werd hij derde en uiteindelijk
in 2009 behaalde hij dus inderdaad
de hoogste plek op het erepodium.
Zo een kampioenschap neemt twee
dagen in beslag. Vroeg in Scharrendijke en met je startnummer op pad.

Twee maal zesendertig rawbeelden
inleveren die beslist op de Grevelingen of Oosterschelde gemaakt
moeten worden. Een macro, (dichtbij
foto), een portret van een vis en twee
groothoek beelden van respectieve
duikers/snorkelaars en een beeld
zonder model. Paul kreeg twee weken de tijd de foto iets bij te werken.
Miniem zodat de oorspronkelijke
kiek de echte basis vormt die wordt
beoordeeld.
Uiteindelijk won hij en ziet dit als de
opstap voor meer. Maar ook als een
bekroning voor alle tijd en moeite die
hij, overigens met alle plezier, aan
zijn hobby heeft besteed. Graag zou
hij nog meer tijd aan zijn hobby willen besteden. Helaas lukt dit niet, van
fotograferen, hoe mooi en goed je dat
ook doet, kan een mens niet leven.
Kijk ook eens op www.paulraps.nl
foto’s paul raps

Uw tuin winterklaar met Chiqo-deck

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 2.indd 1

gewoon voor later
- Bijzonder geschikt voor senioren.

29-10-2009 10:10:32

Gratis afhalen van al
uw overtollige spullen

- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.

Ook complete boedelruimingen
en leegruimen van uw huis

- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis

Kringkoop biedt werkgelegenheid
aan ca. 25 mensen met een achterstand

natura
uitvaar tverzeker ing

op de arbeidsmarkt

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Constructieweg 66
3641 SN Mijdrecht
Tel: 0297-250 393
Fax: 0297-250 364
www.kringkoop.nl

KRINGKOOP ADV 130x94.indd 1

Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:

Winkelo
pening
stijden:
ma 13:0
0 - 17:0
0 uur
di t/m v
r 10:00
- 17:00
za 10:0
uur
0 - 16:0
0 uur

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
24-07-2009 12:17:24
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Agenda
Exposities
Beelden in de Polder; expositie en
demonstratie
Atelier ‘van Steen tot Beeld’ houdt
zaterdag 7 november en zondag
8 november een beeldenexpositie
voor volwassenen en kinderen in
een bijzondere omgeving midden
in het Groene Hart. Aan de Cliffordweg 32 in Waverveen wordt een
speciaal Open Huis gehouden om
kennis te maken met de beeldhouwkunst in een passende architectonische en landelijke omgeving.
Er is werk te zien van Corinne
Bredemeijer, een aantal cursisten van haar atelier en van
beeldhouwer Jelle Dirksen. Een
aantal kunstwerken is voor verkoop
beschikbaar en men kan beeldhouwers in actie zien. Kinderen
zijn welkom en kunnen zelf met
speksteen, een zachte steensoort,
direct aan de slag, onder leiding van
Corinne. Enthousiast geworden?
U bent van harte welkom de expositie in een heel bijzonder huis aan
de Cliffordweg 32 te Waverveen te
bezoeken op zaterdag 7 november
van 12.00 uur tot 17.00 uur en
zondag 8 november van 13.00 uur
tot 17.00 uur. De entree is vrij!
Meer info? Atelier ‘van Steen tot
Beeld’, www.vansteentotbeeld.nl
Nieuwe expositie in gezondheidscentrum Mijdrecht
Sinds 1 november 2009 is de
permanente expositie van Atelier
de Kromme Mijdrecht in het
Gezondheidscentrum, Hoofdweg
1-3 in Mijdrecht weer vernieuwd.
De expositie biedt een gevarieerd
overzicht van het werk van de
leden van het atelier. Er hangen
een vijfendertig tal tekeningen,
schilderijen en aquarellen met een
diversiteit aan onderwerpen, zoals
landschappen, mensen, dieren en
stillevens. De kunstwerken zijn
elke werkdag tussen 09.00 en
16.00 te bekijken. De huidige
expositie duurt tot februari 2010.

DE GROENE VENEN

21 november:
Thanx 2009
Op zaterdagavond 21 november a.s.
wordt Thanx 2009 georganiseerd.
Met Thanx wil de gemeente de
jonge(re) vrijwilligers in De Ronde
Venen bedanken voor hun inzet
voor de samenleving.
Dit jaar staat Thanx in het teken
van activiteit. Voor 100 vrijwilligers
(vanaf 16 jaar) is er plaats om deel
te nemen aan een kartevenement.
Het kartevenement begint rond half
8 en zal tot ongeveer 23:00 uur
duren. Teams van maximaal 8 personen maken in een 3 uur durende
endurance race zoveel mogelijk
rondes. Kartbaan Bleekemolen zet
de winaars van de race aan het eind
van de avond in het zonnetje met
champagne en een beker.
Ook ligt er voor elke deelnemer een
cadeautje klaar. Aan het eind van de
avond zijn de deelnemers bovendien
in La Paix welkom voor nog een
drankje.
Organisaties worden schriftelijk
uitgenodigd hun vrijwilligers voor
Thanx op te geven. Als organisaties
of vrijwilligers niets hebben vernomen, maar wel vrijwilligerswerk
doen of vrijwilligers in de betreffende leeftijd hebben, en minimaal
16 jaar oud zijn, kunnen zij contact
opnemen met Dyanne van Tessel,
op dinsdag, woensdag en donderdag
op telefoonnummer (0297) 230
280 of via de e-mail: d.vantessel@
stichtingdebaat.nl

Sloop oude viaduct A2 bij Vinkeveen gestart
Rijkswaterstaat is gestart met de sloop van het tweede deel van het oude viaduct over de Geuzensloot aan de
A2. Dit viaduct maakt plaats voor twee nieuwe viaducten. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de
afrit Vinkeveen en brengen geluidshinder met zich mee. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken en vinden
alleen plaats op werkdagen tussen 7.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds. Er wordt gewerkt met drilhamers
op kranen; machines die het viaduct kapot ´prikken’. Verder rijden er vrachtauto’s rond om het sloopafval af te
voeren. Vanwege deze werkzaamheden is de Geuzensloot nog tot en met 29 november gestremd voor scheepvaartverkeer. Voor meer informatie over de verbreding van de A2 naar 2x5 rijstroken kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl/A2. Op bovenstaande foto ziet u een artist’s impression van hoe de A2 er straks uit komt te zien. De ‘foto’
is genomen in zuidelijke richting; rechts leidt naar Vinkeveen en links naar Hilversum.

VLC wint opnieuw
Businessloop
Afgelopen zondag vond in Mijdrecht
de 19e Zilveren Turfloop plaats. Vast
onderdeel is de Businessloop voor
bedrijven en instellingen over 5 én
10 km. Maar liefst 25 teams voor de
10 kilometer en 5 teams verschenen
aan de start; een record deelname.

Winnaar van de Zilveren Turf 10
km Businessloop 2009 werd voor
de derde maal op rij het Veenlanden
College uit Mijdrecht/Vinkeveen.
Zij mogen de wisselbeker definitief
in hun bezit houden. Op de tweede
plaats eindigde SC Johnson Europe
en Bayer werd derde.
Winnaar van de 5 km Businessloop 2009 is debutant Vinkeveense

affiche mondria:DWM_Najaar2007

03-11-2009

19:35

Groentehal geworden. Als eerste
individuele 10 km Businessloper
finishte Ricardo van het Schip
van SC Johnson Europe en bij de
dames Anouk Claessens van Obs De
Pijlstaart. Bij de 5 km Businessloop
was de snelste individuele loper Eric
Loogman van Gemeente DRV en
snelste loopster Danja Donkervoort
van de Vinkeveense Groentehal.

Pagina 2

12 november bezoekt
Geronimo Stilton

‘Roddels’ kunnen de wereld in!

Geronimo Stilton
Boekhandel Mondria

Zorg dat je dit niet mist!

Zaterdag 7 november speelt de Vinkeveense toneelvereniging ALTOVI voor de eerste keer het wereldberoemde stuk ‘Roddels’ van Neil Simon in de Boei in
Vinkeveen. Dit stuk werd voor het eerst gespeeld op
Broadway in New York en wordt 20 jaar later opgepikt door regisseur Wipkje Renes.
Aanvang 20.15 en kaarten à 10 euro zijn nog verkrijgbaar bij Slijterij Vreeland, Drogisterij de Bree,
Schilder van Asselen en VVV in Vinkeveen en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht.
ALTOVI speelt ook op zaterdagavond 14 november en
zondagmiddag 15 november. Zondagmiddag start de
voorstelling om 14.15 uur.
Voor meer informatie en/of vragen: altovi@zonnet.nl

Hij is die dag aanwezig
van 15.00 tot 17.00 uur.
laat een

handtekening

in jouw boek
zetten!
Ga met Geronimo
op de foto

of

Tot dan!
Voor meer informatie
kunt u terecht bij
Boekhandel Mondria
De Lindeboom 11
3641 EX Mijdrecht
0297 - 281855
© illustraties Atlantyca S.p.A
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Ludieke actie ondernemend vrouwennetwerk

Agenda

Poseren op kalender

Activiteiten

De Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen bestaat volgend jaar 10
jaar. Om dit lustrum onder de aandacht te brengen hebben de ondernemende dames een bijzondere actie gestart. Onder de titel ‘Verborgen
Schatten’ poseert een aantal van hen op een kalender voor 2010. Verkoop van de kalender moet geld opbrengen voor de èchte ‘verborgen
schatten’; vluchtelingvrouwen in Nederland, die vaak hoog opgeleid
zijn, maar geen baan vinden die aansluit bij hun capaciteiten, omdat hun
bijvoorbeeld hun diploma’s hier niet geldig zijn.
Soroptimisten is een wereldwijde
serviceorganisatie zoals Rotary of
Lions, waarvan alleen werkende
vrouwen lid kunnen worden. Het
netwerk kent totaal 90.000 leden,
verspreid over 124 landen en onlangs
werd in Enschede de honderdste
club in Nederland gestart. De
Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde
Venen telt 26 leden, die ook in eigen
gelederen nogal opzien baarden met
hun gewaagde fotokalender.
Soroptimisten Alma Hak en Cocky
de Grijs schetsen de situatie van
vluchtelingvrouwen in Nederland:
“Veel vluchtelingen in Nederland
zijn hoog opgeleid; maar er zijn er
maar weinig die een baan vinden,
die aansluit bij hun capaciteiten.
Diploma’s zijn niet geldig, de taal kan
een struikelblok zijn, of werkgever
en werkzoekende vinden elkaar simpelweg niet. Daarom willen we ons
samen met de Stichting voor vluchtelingen-studenten UAF inzetten om
gevluchte vakvrouwen in Nederland
verder te helpen. Het gaat namelijk

om een groep van veelal zeer gemotiveerde vrouwen met capaciteiten
en talenten, die vaak maar een klein
duwtje in de rug nodig hebben om
op het juiste niveau aan de slag te
gaan. Je zou ze ‘Verborgen Schatten’
kunnen noemen. Toen we die naam
hadden, kwamen we eigenlijk vanzelf
op het idee van de kalender.”
De kalender is een beetje een knipoog naar de bekende film Calendar
Girls met o.a. Helen Mirren over een
aantal Engelse dames die besloten
een naaktkalender uit te geven om
geld in te zamelen voor een goed
doel. Zòver zijn de dames van de
Soroptimistencub Uithoorn/De Ronde Venen niet gegaan. “Ingrid van
Heteren van Fotostudio Enjoy heeft
prachtige en ‘verantwoorde’ sfeerfoto’s gemaakt van de dames, waarbij het thema ‘verborgen schatten’
op fraaie wijze is gevisualiseerd,”
aldus Alma Hak. Dankzij de hulp van
sponsors werden de productiekosten
gedekt, waardoor de verkoopprijs
van 10 euro per kalender in zijn

geheel ten goede kunnen komen aan
de actie. De bedoeling is om tijdens
de 10-jarige jubileumviering van de
Soroptimistclub in april 2010 in de
Thamerkerk in Uithoorn een cheque
te kunnen overhandigen aan UAF.

Wie het project wil ondersteunen
door een kalender te kopen à 10
euro per stuk (inclusief verzendkosten € 11,76 ) kan terecht bij Alma
Hak, tel. 06-53 694 343.

Nog kaarten voor Jan Brokken
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar
voor de lezing van schrijver Jan
Brokken, die hij op uitnodiging
van Venen Literair houdt op vrijdag 13 november. Aanvang 20.00
uur in De Boei in Vinkeveen. De
toegangskaarten kosten € 7,50
en zijn te koop bij de Openbare
Bibliotheken in De Ronde Venen
en bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen.

Deel 3 van Wilnisser Chris Heineman’s uitdaging bij de World Solar Challenge

21Revolution over de finish!
Zondag 25 oktober startte in Australië de World Solar Challenge 2009. De tocht voerde dwars door de weidse
outback van Darwin naar Adelaide. Een rit van 3010 kilometer. Student werktuigbouwkunde Chris Heineman
(23) uit Wilnis was daarbij aanwezig. Hij is eerste monteur van Solar Team Twente, bestaande uit 18 gedreven
studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Vorige week las u over de start van de race en de
crash van de 21Revolution op de derde racedag. Inmiddels is de ploeg aan de finish verschenen. Een terugblik.
door michael reuling

Racedag 4, een dag na de crash, was
eigenlijk een recovery-dag. Gekeken
werd hoe de 21Revolution zich
gedroeg na het ongeluk op dag 3. Na
een aantal tests werd gauw duidelijk
dat de auto er weer tegenaan kon,
zij het licht beschadigd. Op dag 5
reed de 21Revolution weer op een
vertrouwde gemiddelde snelheid van
90 km/u, echter kwam er te weinig
energie binnen, doordat het kantelmechanisme van de auto niet meer
werkte.

Er werd ’s nachts behoorlijk doorgewerkt. “Het was noodzakelijk
dat we dit kantelmechanisme wel
konden gebruiken op vrijdag, omdat
we anders niet voldoende energie
zouden binnenhalen en er dus niet op
volle kracht gereden kon worden,”
aldus Chris. Dat zou betekenen dat
een checkpoint niet op tijd gehaald
kon worden, waardoor de 21Revolution buiten mededinging zou finishen.
De 21Revolution moest en zou op
vrijdag voor 12.00 uur finishen om in
de boeken opgenomen te worden.

Vreugde bij de deelnemers na het bereiken van de eindstreep. Met een trucklading
Grolsch lieten ze Adelaide zien hoe je een feestje organiseert. foto gijs versteeg

7 november: AJOC gaat terug
naar de 70-80ies!
Het concept is natuurlijk inmiddels bekend. Maar AJOC zou
AJOC niet zijn als we niet goed
uitpakken. Immitsj zal omgetoverd worden tot een 70-80ies
walhalla. Een heuse lichtjesvloer
ontbreekt dan ook niet. Verder
komen de hele avond de grootste hits van de jaren ’70 en ’80
voorbij en de voetjes mogen van
de vloer. De deuren van Immitsj
gaan zaterdag (7 november) om
21.30 uur open. Entree bedraagt
3 euro voor leden en 4 euro voor
niet leden. Leeftijd is vanaf 16
jaar, en voor iedereen is dan ook
legitimatie verplicht. Je komt
toch wel in 70-80ies stijl?! Immitsj vind je aan de Windmolen
75 in Mijdrecht. Meer informatie
op: www.ajoc.nl

Hiervoor moest een gemiddelde
snelheid boven de 90 km/u behaald
worden. “Dat leverde nog wat spannende momenten op in het drukke
stadsverkeer rondom Adelaide.”
Opluchting
De opluchting was dan ook groot
toen op vrijdag om 11.45 uur de
21Revolution over de finish reed.
Na deze finish volgde traditiegetrouw nog een publieksfinish. Het
team gunde coureur Mart, die in de
21Revolution zat toen deze over de
kop vloog, de eer om de stad binnen
te rijden.
“We waren allemaal door het dolle
heen. Alle last valt van je schouders.
Dat is zo’n mooi moment! Toch is het
ook een raar moment. Je werkt anderhalf jaar met elkaar naar de race
toe, vervolgens reis je met z’n allen
af naar Australië, maakt van alles
mee en dan is de race opeens voorbij.
Tijdens de race zijn er altijd klussen
die af moeten, als je op bed ligt weet
je dat er morgenochtend een aantal
dingen op je liggen te wachten. Nu is
het gewoon eigenlijk even niks doen.
Een heel raar gevoel.”
Truck met bier
Na de finish werd een groot feest gebouwd door het team. Bierbrouwer
Grolsch liet een truck met bier vanuit

Chris Heineman kijkt zeer tevreden
terug op de World Solar Challenge.

Vrijblijvend meezingen met KnA
Na het jublieumconcert richt het
85-jarige Koor Kunst na Arbeid
zich weer op de toekomst en
daarbij kunnen ze nieuwe leden
gebruiken. Het koor repeteert op
de maandagavond van 20.00 tot
22.00 uur in gebouw Irene aan de
Kerkstraat in Mijdrecht.
Maandag 9 november is er een
open zangavond onder leiding van
dirigent Henk van Zonneveld. U
bent van harte welkom een keer
vrijblijvend mee te komen zingen
en de sfeer te proeven. Voor meer
informatie kijkt u op

www.kunstnaarbeid.eu.
Melbourne naar Adelaide rijden.
“Trots als we zijn op het Twentse
biermerk, nodigden we ook andere
teams uit, zoals Delft en België.
Echter wisten de overige teams ook
al snel dat wij een feestje gaven,
waardoor ook veel andere solarteams
overal met ons bier stonden te genieten! Helemaal geweldig.”
Chris: “Ik ben echt supertevreden.
Ik baal natuurlijk wel van de crash,
want als dat niet gebeurd was, dan
waren we waarschijnlijk als vierde
aan de finish verschenen. Maar ja,
dat is achteraf. Het blijft een race en
daarin kan van alles gebeuren. Maar
het is zó stoer dat we zelf een auto
gebouwd hebben, die zo’n enorme
afstand heeft afgelegd. En ondanks
de crash waren we gemiddeld toch
nog 1 km/u sneller dan het team in
2007.”
Genieten
Het team gaat nu genieten van een
welverdiende vakantie. “Ik reis met
mijn vriendin nog een aantal weken
door Australië. De meeste teamleden
gaan dat ook doen, even vakantie
vieren en dan eind november weer
terug naar Nederland.”

Prijsklaverjassen in De Merel
Op vrijdag 6 november 2009 is er
prijsklaverjassen voor iedereen
in Café de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297263562. Aanwezig zijn om 20.00
uur en uiterlijk om 20.15 starten
met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Er worden vier maal
zestien giffies gespeeld, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er een grote tombola.
Landelijke Natuurwerkdag op
7 november
Op zaterdag 7 november gaan
duizenden vrijwilligers aan de
slag op de landelijke Natuurwerkdag. Deelnemers gaan, gewapend
met zagen, harken en schoppen,
wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en poelen schoonmaken.
De Natuurgroep Kockengen doet
een oproep aan alle mensen die
het Polderreservaat Kockengen
weer een stukje mooier willen
maken. Meer informatie op

www.natuurwerkdag.nl.
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1

Fraaie inzen
Herfstfotowe

2

Op deze pagina’s ziet u een selectie van de
fotowedstrijd van weekendkrant De Groen
geplaatst, want de kwaliteit en de versche
hoog. De jury, bestaande uit beroepsfotog
Peter Bakker en hoofdredacteur Rob Isaa
selectie van het beeldmateriaal.

3

“Prachtige natuuropnamen, waarbij somm
wisselden zich af met fraaie macroopname
zwam, waar je van onderaf in kijkt. Heel b
het spinnenweb. Misschien qua onderwerp
uitgewerkt,” aldus juryvoorzitter Patrick H
herfst vond de jury de twee kinderen in ee
rookworst. Ook de jongen die springend op
deren veroorzaakt is een leuke visuele von

5

Er kan echter maar één foto winnen en da
veen. Voor juryvoorzitter Patrick Hesse sp
vanwege de bijzondere compositie. “Die b
vast. De hoek waaronder de foto gemaakt
precies wat de bedoeling is. Ook de titel va
beschermd, dan schoorvoetend prijsgegeve
schil komt, of is hier een trotse vader aan
het niet.”

De familie Van Selm mag een weekend of
van Landal GreenParks. Binnenkort ontva
alle deelnemers voor hun inzending!

8
4

6

7

DE GROENE VENEN 		

endingen op
edstrijd 2009

13

9

e mooiste inzendingen van de herfstne Venen. Graag hadden we ze allemaal
eidenheid van de ingezonden foto’s waren
graaf Patrick Hesse, nieuwsfotograaf
acs, heeft een leuke klus gehad aan de

mige duidelijk een ode aan de regio zijn,
en. Bijvoorbeeld de plaat met de vliegenbijzonder; net als de foto van de dauw op
p een cliché, maar technisch heel fraai
Hesse. Een erg originele vertaling van de
en boerenkoolveld, met in hun hand een
p zijn trampoline een wolk van herfstblandst.

10

11

at is de foto van Joost van Selm uit Vinkeprong de hoofdprijswinnaar er al direct uit
bruine ogen van dat meisje houden je blik
t is, is heel bijzonder. Deze fotograaf snapt
an de foto intrigeert ‘Eerst zorgvuldig
en’. Slaat dat op de kastanje die uit de
het woord over zijn dochter? We weten

f midweek naar een vakantiebungalow
angen zij hun prijs. De redactie bedankt

12

14

13

De foto’s op deze pagina’s zijn
ingezonden door:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Familie Blokland
Ans van Schie
Nicolette Spronk
Marrie den Braber
Angelique Langendijk van Elteren
Familie Blokland
Frans Jurgens
Joost van Selm
Peter van Haastrecht
Annemarieke Verheij
Arjan en Susanne Kroon
Anja Honig
Ans van Iepenburg
Dingeman den Braber

De redactie van De Groene Venen bedankt
alle deelnemers voor hun inzending(en).

14		

DE GROENE VENEN

VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT

4 BANDEN
HALEN
3 BETALEN!
R
NOVEMBEING
AANBIED

HOUD
ONDERPK
&A

•
•
•
•
•

INBOUW

APK-keuringen
Grote beurt
Kleine beurt
Reparaties
Voor elk type auto

ACCU’S

Vakkundige inbouw
Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie
•

UR

EN
UITLAT

VERHU

•
•
•

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

Vakkundige montage van delen
of complete uitlaat
• 24 mnd. garantie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e 3641 RM Mijdrecht 0297-281392
Voor meer info kijkt u op:
www.halfords-mijdrecht.nl

3.

99

ANTIVRIES
5 ltr. Voordeelﬂacon,
ideaal om in huis te hebben
voor de koude wintermaanden

•
•
•

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie
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IN VOL BEDRIJF
Beauty Studio Gewoon Mooi

Een schoonheidsbehandeling is
heel ontspannend
MIJDRECHT – Toen Erna Jansen twee jaar geleden een geheel vernieuwde schoonheidssalon ging openen, wilde ze er ook een leuke naam voor
hebben. Erna wilde eigenlijk wel af van al die Engelstalige titels. Toen
kwam haar man met hét idee:“Waarom noem je de studio niet gewoon
‘Gewoon Mooi’?” Vanaf dat moment ging Beauty Studio Gewoon Mooi
van start.
door piet van buul

Erna Jansen is een schoonheidsspecialiste die zich gespecialiseerd
heeft in gezichtsbehandelingen en
stoommassages. “Ik doe eigenlijk
de basisdingen van de huidverzorging en de schoonheidsbehandeling met alles wat daarbij hoort.
Daarbij kun je twee invalshoeken
onderscheiden: behandelingen die
gericht zijn op ontspanning of op de
verzorging van een moeilijke huid.
Ik gebruik daarbij geen apparaten
en doe alles met mijn handen.”
Ze werkt voornamelijk met een
tweetal topmerken, die ook bij
haar te koop zijn. Voor de huidverbetering heeft ze producten van
het merk Dermalogica. Dat is een
Amerikaans product dat inmiddels
zo’n zeven jaar in Nederland wordt
gebruikt. Daarnaast gebruikt Erna
ook producten van het merk Weleda
die op basis van natuurlijke ingrediënten zijn samengesteld.

-

foto patrick hesse

Huidverbetering
“Er zijn nogal wat mensen met een
moeilijke huid. Door mijn behandelingen kan ik de problemen van die
mensen aanzienlijk verlichten,” zegt
Erna. “Een basisbehandeling met
Dermalogica , waarbij de producten
die ik gebruik helemaal zijn afgestemd op het huidtype en de huidconditie. Goede dieptereiniging en
verzorging bieden een optimaal
resultaat.”
Daarnaast biedt Erna een speciale
behandeling van de rijpere huid.
“Door de behandeling wordt de huid
strakker en vervagen de rimpeltjes.
De huid gaat er van stralen.”
Voor de jeugd heeft Erna een speciale behandelmethode. “De jongelui
hebben meestal geen zin om hier
urenlang op een stoel te zitten. Ze
hebben vaak last van acne. Voor hen
heb ik een speciale korte behandeling waarbij de aandacht vooral

Erna Jansen zegde zeven jaar geleden haar baan op om zich geheel toe te leggen op het werk van schoonheidsspecialiste.
uitgaat naar het goed schoonmaken
van de huid. Uiteraard geef ik mijn
klanten ook adviezen hoe ze hun
huid het beste kunnen behandelen
om die zo lang mogelijk in goede
conditie te houden.”
Ontspanning
Naast de huidverbetering richt Erna
Jansen zich ook op schooonheidsbehandelingen die ook heel ontspannend zijn. Veel mensen hebben het
vaak erg druk en nemen nauwelijks
de tijd om tot rust te komen. Een
bezoek aan Beauty Salon Gewoon
Mooi biedt dan een rustpunt in een
hectisch bestaan. “Na een heerlijk
stoombad en een behandeling met
warme stenen en alles wat daar zo
bij komt gaan mensen weer heerlijk
ontspannen weg.”

Erna Jansen is van oorsprong
chemisch laborante. Na de laboratoriumschool werkte ze tien jaar op
het ontwikkelingslaboratorium van
Cindu in Uithoorn. Naast haar werk
had ze al wel massagecursussen gevolgd en werkte ze in haar vrije tijd
als schoonheidsspecialiste. Erna:
“Het begint met een behandeling
van een tante, van de buurvrouw
of een goeie vriendin. Ik vond dat
toch wel erg leuk en begon een
schoonheidssalon in de garage. Ik
kreeg geleidelijk aan zoveel klanten
dat de combinatie van mijn werk bij
Cindu, het verzorgen van mijn kinderen en de schoonheidssalon wel
erg veel werd. Na een tweejarige
opleiding heb ik zeven jaar geleden
mijn baan opgezegd bij Cindu en
ben me geheel gaan toeleggen op

Nieuwe netwerkbijeenkomst ZZP

Meldpunt administratieve lastenverlichting

Op maandag 16 november wordt voor de vierde keer dit jaar een netwerkbijeenkomst voor ZZP-ers (Zelfstandige Zonder Personeel) in De
Ronde Venen georganiseerd. Het thema van deze netwerkbijeenkomst is
digitaal netwerken, van LinkedIn tot Twitter.

De gemeente De Ronde Venen beschikt sinds kort over een meldpunt
administratieve lastenverlichting. Inwoners en bedrijfsleven kunnen
suggesties doen en meldingen indienen over gemeentelijke regels die
hen veel tijd en geld kosten en ergernis opleveren. De gemeente bekijkt
vervolgens of regels kunnen worden vereenvoudigd of zelfs afgeschaft.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst
ontmoet men andere zelfstandige
ondernemers zonder personeel uit
De Ronde Venen. Naast een interessante spreker die nieuwe inzichten
geeft in het digitaal netwerken is er
voldoende tijd om te netwerken en
om met andere ondernemers van
gedachte te wisselen, kennis te delen
en waar mogelijk zaken te doen. De
bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Mijdrecht en begint
om 19:30 uur met een inloop, en om
20:00 uur wordt de avond geopend.
Het draait deze avond allemaal om
zien, gezien worden en personal
branding. Van LinkedIn tot Twitter;
hoe kun je je zichtbaarheid voor
potentiële opdrachtgevers vergroten?
Shahram Bahraini, makelaar in geluk, geeft inzicht in de mogelijkheden
en het nut van de digitale wereld en
hoe je daar als ZZP-er je voordeel
mee kunt doen. De bijeenkomst
wordt afgesloten met een netwerkborrel en duurt tot 23:00 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan
tot en met 13 november via
www.kvk.nl/mn-derondevenen. Deelname is kosteloos. Gezien de grote
belangstelling van de voorgaande
netwerkbijeenkomsten wordt men

geadviseerd bijtijds in te schrijven, er
is een maximum aantal beschikbare
plaatsen. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met
Taco Jansonius van de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland via
mailadres tjansonius@middennederland.kvk.nl.

Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland, de gemeente De
Ronde Venen en door de kerngroep
ZZP De Ronde Venen. Gezien de grote
belangstelling zal een blijvend netwerk
voor ZZP-ers worden opgestart. In de
netwerkbijeenkomst van 16 november
zal daar meer over worden verteld. Op
LinkedIn is er een speciale groep ”ZZP
De Ronde Venen”, dit is een digitale ontmoetingsplaats waar discussies, nieuws,
jobs en opdrachten kunnen worden
uitgewisseld. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden via www.linkedin.com.

Op landelijk en gemeentelijk niveau
is kwaliteit en doelmatigheid van
regelgeving en dienstverlening een
belangrijk onderwerp op de politieke
agenda. Vanuit andere overheden bestaat de nodige regelgeving, waar de
gemeente minder of geen invloed op
uit kan oefenen. Ook de gemeente
wil een actieve bijdrage leveren aan
het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijfsleven en
inwoners. Voorbeelden daarbij zijn
het verlengen van de geldigheidsduur (van vier jaar naar onbepaalde
tijd) voor de ‘Speelautomatenvergunning’, gedeeltelijke afschaffing
van de ‘Reclamevergunning’ en een
gedeeltelijke vrijstelling voor het
‘Verbod geluidshinder’.
De gemeente vraagt hierbij ook
uw hulp, aangezien u in de praktijk
vaak betrokken bent bij de werking
van deze regelgeving of procedures.
Het meldpunt kan gebruikt worden
voor meldingen of suggesties die te
maken hebben met gemeentelijke
regelgeving, gemeentelijke procedures en betere dienstverlening. Tevens
wordt er verwezen naar de websites
‘www.lastvandeoverheid.nl’ en
‘www.administratievelasten.nl’, voor
meldingen over landelijke en ook
gemeentelijke regelgeving.

Heeft u een melding of suggestie? Stuur een e-mail naar info@
derondevenen.nl, met als onderwerp:
‘meldpunt administratieve lastenverlichting’. Een melding of suggestie
dient in ieder geval de volgende
informatie te bevatten:

• Over welke regelgeving of procedure
wilt u iets melden?
• Wat zijn uw ervaringen met deze
regelgeving of procedure?
• Wat zou er volgens u moeten veranderen?
• Uw geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

het werk als schoonheidsspecialiste.
Twee jaar geleden zijn we verhuisd
naar een grotere woning. Daar kon
ik een professionele studio inrichten.”
Beauty Studio Gewoon Mooi is
gevestigd aan de Barnsteen 5 in
Hofland Noord in Mijdrecht. Erna
Jansen werkt op afspraak. Dat kan
telefonisch 0297 24 22 95 of via
e-mail info@beautystudiogewoonmooi.nl. Erna heeft ook een mooi
vormgegeven site, waarop ook een
webwinkel waar de producten die
ze gebruikt te koop zijn.

www.beautystudiogewoonmooi.nl

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press
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Leerlingen VLC richten
eigen adviesbureau op

DE GROENE VENEN

De keuze van...

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

In de week van 9 tot 13 november
zijn de leerlingen van de derde klas
van het VMBO van het VeenLanden
College in Mijdrecht medewerkers
van een adviesbureau;’VLC Design’.
VLC Design is een adviesbureau dat
alleen in deze projectweek bestaat.
De directie bestaat uit de docenten.
NME-centrum De Woudreus heeft
voor VLC Design organisaties gezocht die een opdracht wilden geven
aan het adviesbureau VLC Design.
Dit zijn allemaal maatschappelijke
organisaties. Zo zijn er verschillende opdrachten van de gemeente,
maar ook van bijvoorbeeld stichting
de Groene Venen, de Milieudienst
Noord West Utrecht, IVN en het
Rode Kruis. Ook NME centrum de
Woudreus is opdrachtgever.
Over het algemeen zijn het opdrachten die jongeren aanspreken. De
opdrachtgevers willen de resultaten
daadwerkelijk gaan gebruiken.
De leerlingen werken in de week
van 9 november aan de opdracht en
gaan hun resultaten op 13 november presenteren aan de opdrachtgevers en andere belangstellenden.
Wethouder Dekker opent de
presentatiemarkt openen en komt
de resultaten komen bekijken.
De presentatie van de opdrachten
is in het VeenLanden College, Diamant 9, in Mijdrecht van 13.00 uur
tot 14.30 uur. Belangstellenden zijn
hartelijk welkom.
Meer informatie bij: Susan Postma,
NME centrum de Woudreus, tel.
0297-273692 en Mark Huisman,
VeenLanden College Mijdrecht, tel.
0297-283459.
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De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Titel: Het verloren symbool
Auteur: Dan Brown
gelezen door nelie groenendijk

Robert Langdon wordt onder valse
voorwendselen naar Washington
gelokt. Peter Solomon, vooraanstaand lid van
de vrijmetselarij,
filantroop en
goede vriend van
Langdon, is ontvoerd en verkeert
in levensgevaar.
Solomons kidnapper wil maar
één ding: dat Langdon de codes van
het mysterieuze genootschap ontcijfert en de legendarische macht die
daardoor vrijkomt aan de kidnapper overdraagt. Langdon moet
het spel wel meespelen. Hij krijgt
hulp van Katherine, Solomons zus,
een vooraanstaand wetenschapper
die de kracht van het menselijk
denken bestudeert. Lukt het hen
om op hun duizelingwekkende tocht
de geheimen van Washington te
ontraadselen?
Ondanks de niet altijd even lovende
kritieken, ben ik vrijdag 30 oktober
direkt aan Het verloren symbool begonnen. En ja, ik vind het weer een
geweldig boek om te lezen.
Het interessante vind ik ook in dit
boek, dat je allerlei achtergronden
leert kennen van historische en
wetenschappelijke feiten.
Het wordt verpakt in een spannend,
meeslepend verhaal dat mij menig
nachtelijk uurtje heeft gekost!

VLC meiden op
speeddate
Meer meisjes in technische beroepen.
Dat is de wens van de overheid. Vandaar dat de meisjes van alle Havo en
Vwo derde klassen afgelopen vrijdag
een ‘speeddate’ hadden met een
vrouw die van techniek haar studie of
beroep heeft gemaakt.
In de aula van de school kregen de
meisjes in groepjes van 6-7 leerlingen de kans om vragenderwijs meer
te weten te komen over techniekstudies en technische beroepen.
Een van de voorlichtsters had zelfs
een heuse maquette meegenomen,
een ander liet aan de hand van foto’s
van de nieuwe viaducten over de A2
bij Vinkeveen zien wat haar vakgebied inhield.
Na een kwartier werd er gewisseld
van tafel waarna een ander haar
vakgebied voor het voetlicht bracht.

Boeken Tip 5...

Het spijt me zo		
Elizabeth Kelly
Collie Flanagan en zijn jongere
broertje Bingo groeien op in een
chaotisch Amerikaans-Iers gezin in
Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Hun vader is
een drankorgel
en een vrouwenversierder.
Hun moeder
een strijdlustige marxiste
en extreem
hondenliefhebster. Oom Tom
doet tussendoor het huishouden op
zijn eigen filosofische manier. Collie
moet veel harder vechten voor zijn
plekje in dit hyperactieve gezin dan
de ondeugende Bingo. Zijn verlangen naar begrip en stabiliteit wordt
weliswaar niet beantwoord maar hij
kan niet anders dan van zijn maffe
familie houden. Wanneer een middagje aan het strand eindigt in een
tragedie, stort Collie’s wereld ineen.
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Een goede vrouw		
Danielle Steel
In april 1912 verandert het leven
van de jonge New Yorkse Annabelle
Worthington dramatisch: haar vader
en broer komen om bij de ramp met
de Titanic. Drie jaar later overlijdt
ook haar moeder. Als vervolgens
haar huwelijk op de klippen loopt,
vertrekt Annabelle midden in oorlogstijd naar Frankrijk. Als arts aan
het front vindt ze haar ware roeping. Jaren later, als ze weer in New
York woont, dwingt een beslissende
ontmoeting haar terug te kijken op
haar leven. Zal ze de confrontatie
met haar verleden aandurven?

Filmmaand in
Veenhartkerk
De hele maand november is filmmaand in de Veenhartkerk. Iedere
vrijdagavond wordt er in het gebouw
van de Veenhartkerk, Grutto 2a in
Mijdrecht, een film gedraaid. Het
thema voor november is: Anders,

in de laatste weken van het jaar.
Port word meestal geassocieerd
met iets stoffigs… we denken aan
opa en oma die ’s avonds voor het
slapen gaan een portje drinken,
maar port is hartstikke hip, dus
opa en oma ook!

Zoetzaligheid
Misschien beseft u zich het nog
niet, maar over nog geen vijf weken
begint al het feestgedruis weer!
Alle zoetigheden liggen weer in
de winkel. Pepernoten, marsepein,
taaitaai, chocoladeletters, noem
maar op. En zoetigheden combineren met wijn? Dat is niet zo’n
mooie combinatie. Tenzij...
PORT! De overheerlijke zoete rode
wijn die u perfect kunt combineren
met alle zoetigheden die we eten

Port is een versterkte wijn uit
Portugal. Meestal word port gedronken bij een kaasplankje of met
een zoet dessert, maar er zijn ook
soorten die als aperitief gedronken
kunnen worden.
De verschillende wijngaarden die
de port produceren, liggen in de
Dourovallei in Portugal aan de
rivier de Douro. Je ziet daar een
terras van wijngaarden die worden
omringd door muurtjes die in totaal
een lengte van 5000 meter hebben.
De wijngaarden zijn zò bijzonder,
dat ze zelfs op de Unesco wereld
erfgoedlijst staan.
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Het oog van de orkaan
Clive Cussler
Juan Cabrillo en de bemanning van
zijn supergeheime spionageschip
Oregon zijn op het nippertje ontsnapt bij een missie op de Congorivier als zij een noodsein opvangen
van een weerloos schip dat voor
de Afrikaanse kust onder vuur ligt.
Cabrillo komt in actie en redt de
beeldschone Sloane Macintyre die
op zoek is naar een lang geleden gezonken schip dat misschien wel een
fortuin aan diamanten vervoerde.
Maar wat Cabrillo vooral verbaast is Sloanes verhaal over een
krankzinnige visser die beweert op
open zee te zijn aangevallen door
gigantische slangen. Wat begint als
een slangenjacht brengt Cabrillo op
het spoor van een veel gevaarlijker
prooi – een milieuterrorist en zijn
volgelingen die van plan zijn de
verwoestende kracht van de natuur
zelf los te laten op iedereen die zich
tegen hen verzet…
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Serpent
Carla de Jong
De moord op de extraverte Ragna
Ooms zorgt voor veel onrust in
de psychiatrische kliniek waar zij
werkte. Tijdens het onderzoek raakt
rechercheur Birgitta Reve steeds
meer in de ban van de grenzeloze
persoonlijkheid van het slachtoffer:
een uitbundige vrouw, sexy en wellustig. Maar er zit ook een kant aan
Ragna waar ze geen vrienden mee
heeft gemaakt.
In haar zoektocht naar de
waarheid duikt
de eigenzinnige
Birgitta diep
in het verleden van het
slachtoffer. Ze
lapt daarbij de

nodige professionele regels aan haar
laars en zet uiteindelijk meer op het
spel dan haar carrière alleen..
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De smaak van de mango
Mariatu Kamara
De twaalfjarige Mariatu Kamara
leidt samen met haar zus en neefjes
een onbezorgd bestaan op het platteland van Sierra Leone. Tot de dag
dat ze er samen met haar zusje op
uit wordt gestuurd om in een naburig dorp voedsel te halen.
Als de meisjes
daar aankomen,
voelt Mariatu
een onheilspellende stilte in
de lucht hangen
en niet veel
later worden ze
omsingeld door
gewapende rebellen. Mariatu
wordt gedwongen om onmenselijke
wreedheden aan te zien, ze wordt
zelf gemarteld en uiteindelijk
worden haar beide handen afgehakt. Het is een wonder dat ze het
overleeft.
Dan begint voor haar een lange,
pijnlijke vlucht. Vanuit de Afrikaanse
bush komt ze terecht in een vluchtelingenkamp in Freetown, waar
ze later bevalt van een zoontje.
Wanneer er in het kamp internationale journalisten komen om de
gruwelen van de oorlog te verslaan,
wordt Mariatu geïnterviewd: ze is
knap, heeft een kindje en mist haar
handen. Ze wordt het gezicht van
de slachtoffers van de burgeroorlog
in Sierra Leone.
Maar enkele maanden later overlijdt haar zoontje door ondervoeding. Mariatu raakt in een depressie en als er bijna geen hoop meer
lijkt te zijn, krijgt zij onverwacht
de kans op een nieuw leven.

maar niet echt verschillend. In vier
films ontmoeten we mensen uit vier
totaal verschillende culturen. Tegelijk
ontdekken we dat het mensen zijn,
met dezelfde vragen en met dezelfde
emoties als wij. Het lukt de films om
je dwars door de cultuurverschillen
heen, heel dicht bij medemensen te
brengen.

De eerste filmavond, vrijdag 6 november, brengt ons naar alle diverse
lagen van de cultuur van India. De
films worden vertoond op een groot
scherm, met topkwaliteit geluid. De
filmavonden beginnen om 20:30,
de zaal gaat om 20:00 uur open,
entree kost 4 euro. Info op:

Het verschil tussen port en ‘gewone’
wijn, is dat wijn langer doorgegist
wordt, zodat het grootste deel van
de suikers wordt omgezet in alcohol. Bij port voegt men juist alcohol
toe om dat proces vroegtijdig te
stoppen. Zo krijg je een zoete wijn
met een hoger alcoholpercentage.

en kaasjes of gewoon in een longdrinkglas met heel veel ijsblokjes!

En om dan nog maar niet te beginnen over de soorten port die er zijn.
Van Ruby tot Tawny en Vintage port
en witte en rosé port.
Rode port is er in heel veel smaakvariëteiten, dus kan met veel hapjes
gecombineerd worden, of dit nu een
dessert of een scherpe kaassoort is.
Een witte port, het liefst droge,
drinkt u koud, met bijvoorbeeld
geroosterde amandelen en groene
olijven. En dan hebben we nog één
lievelingetje over, de rosé port! Of
het nu zomer of winter is, deze port
is altijd goed! Gekoeld met tappas

www.veenhartkerk.nl.

O ja, dan nog iets waarvoor u altijd
een flesje port in huis moet hebben.
Als u een fles rode wijn wat langer
open heeft staan en hij wordt een
beetje zuur, gooi hem niet weg!
Een druppeltje port aan de fles
toevoegen doet wonderen!
Dus laat het feestgedruis maar
beginnen, het kan niet zoet genoeg
zijn!

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

+ foto’s: patrick hesse

Afgelopen week was ik weer eens aan het ‘stadten’ in onze hoofdstad
Amsterdam. Ik heb dan zo mijn vaste route en mijn vaste (muziek-)
winkels, waar ik graag een bezoek breng en soms wip ik even binnen
bij het statige Magna Plaza. Op de bovenste verdieping vind je er Caffé
Ristretto.

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

Caffé Ristretto
Openingstijden als Magna Plaza:
Maandag 11.00 - 19.00 uur
Dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag 10.00 - 19.00 uur
Donderdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 12.00 - 19.00 uur
Nieuwezijds Voorburgwal 182
1012 SJ Amsterdam
Tel: 020 4227030
www.cafferistretto.nl

Dit voormalige hoofdpostkantoor
van Amsterdam is een fantastisch
gebouw. De imposante gevel tussen
het Paleis op de Dam en de Nieuwe
Kerk biedt al bijna een eeuw een
vertrouwde aanblik, eerst als hoofdpostkantoor en tegenwoordig als
winkelcentrum van internationale
allure. Architect Cornelis Hendrik
Peters bouwde het in neogotische
stijl, een mengsel van gotische en
romantische elementen waar ook de
Parlementsgebouwen in Londen een
voorbeeld van zijn. In 1992 werd dit
prachtige gebouw toegevoegd aan
de lijst van tien meest waardevolle
monumenten van de stad Amsterdam.
Ruimtelijke sfeer
Vandaag de dag is Magna Plaza
naar eigen zeggen het eerste overdekte winkel- en lifestylecentrum
in het hart van de stad. Twee open
ruimtes naast de bestaande centrale
hal zorgen voor een ruimtelijke sfeer
van de kelder tot het dak, een gevoel
dat nog versterkt wordt door een zee
aan natuurlijk licht dat binnenvalt

door het grote glazen koepeldak.
Het is rond de klok van twaalf en ik
heb op de bovenste verdieping een
afspraak met Olaf Kluivers, bedrijfsleider van de trendy lunchroom
Caffé Ristretto.
Doordat Caffé Ristretto werkt met

weekmenu’s is het voor mij een verrassing wat Olaf mij gaat voorschotelen. De ruimte is helemaal open
en de bovenverdieping hangt als het
ware in de ruimte. Het is er gezellig
druk en mede door de enorme
Herman Brood die aan de rode muur
hangt is het een modern geheel.
Ik start met een aangename
Courgettesoep met zalm, die mij
uitstekend smaakt.
Het Caffé is nu een jaar of vijf open
en heeft naast veel koffiespecialiteiten een uitgebreide lunchkaart met
onder andere sandwiches, soepen,
salades en warme gerechten. Het
is ook mogelijk om tot 19.00 uur te
dineren.

Tent Oud en Nieuw staat weer garant voor spektakel
De tent met oud en nieuw is al jaren een begrip in De Ronde Venen en
inmiddels ook ver daarbuiten. Dit jaar heeft de organisatie weer alle
registers open getrokken om een superprogramma neer te zetten. Op
14 november start de voorverkoop.
Het begint allemaal met Hollandse
avond die dit jaar op 19 december
plaatsvindt. Deze avond zal gevuld
worden met de gezelligste artiesten van Hollandse bodem: Wolter
Kroes, Peter Beense, Robert Leroy,
Dario & Jan Leliveld zijn allemaal

van de partij. Deze vijf artiesten
staan garant voor een avond vol
meezingen en gezelligheid.
NY Dance Event is het feest waar
het allemaal mee begonnen is en
ook dit jaar er voor 31 december

Nieuw carnavalsseizoen? Nieuwe Prins!
Het carnavalsseizoen van de Huts Geklutste Kliek gaat weer beginnen.
Vorig seizoen hadden we prins Bernardus I. Onder zijn leiding waren er
geslaagde carnavalsfeesten. Dit begon al in januari met een dweilavond.
Samen met Dorst en andere dweilorkesten is er toen een gezellige avond
geweest waarbij de opbrengst ging naar een goed doel: Johannes Hospitium.
In februari waren de feesten voor de echte carnavalsvierders onder ons!
En als afsluiter van het seizoen het Lentefeest met de Band zonder Banaan.
Maar het nieuwe jaar komt er alweer aan en dat betekent natuurlijk ook
een nieuwe prins! Vrijdag 13 november zal prins Bernardus I afgevoerd
worden en zal er ook een nieuwe prins gekozen worden.
Ben je benieuwd wie de nieuwe prins zal worden? Kom dan gezellig langs in
het Kliekegat (clubgebouw Immitsj). De entree is gratis en een dweilorkest
zal helpen om er een leuke avond van te maken!

weer een gevarieerd programma.
Naast lokale toppers Riley & Ray-N,
zijn ook Youri Donatz (Sneakerz),
Jamie Westland (Escape Deluxe,
Di-Rect) en Funk-D (had deze zomer een hit met het nummer Irish)
geboekt en wordt deze avond weer
een onvergetelijke ervaring om het
nieuwe jaar mee in te luiden.
Kijk voor een compleet overzicht
van de artiesten op de website

www.tentoudennieuw.nl
De voorverkoop voor beide feesten
begint op zaterdag 14 november bij
de volgende verkoopadressen:
Mijdrecht: Discotheek La Paix,
Primera De Jong, Cafetaria Adelhof.
Wilnis: Cafetaria - Eethuis Family.
Vinkeveen:
De Bree drogisterij-foto optiek.

Fris ensemble
Na een uitstekende soep is mijn
keuze gevallen op een Salade met
gerookte kalkoenfilet, die samen
met spek, knoflookcroutons, gegrilde Courgette en een mosterd/
honingdressing een fris ensemble
vormt. Na deze lichte lunch neem ik
nog een lekkere cappuccino (ik zit
er nu toch). Olaf vertelt me dat de
zwevende bovenverdieping voor een
groepslunch van maximaal 25 personen apart afgehuurd kan worden.
Ik neem afscheid van Olaf en zijn
collega’s en ik heb heerlijk geluncht.
Ik denk dat ik Caffé Ristretto maar
in mijn vaste rondje opneem.
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ONTDEK DE NIEUWE (GRAND)SCÉNIC
BĲ AUTO BERNAULT
NU TĲDELĲK € 1.500,- EXTRA KORTING!

NU TĲDELĲK € 1.500,- EXTRA KORTING!

DE NIEUWE RENAULT SCÉNIC
KLASSE VOOR HET GEHELE GEZIN
U RĲDT AL EEN
RENAULT SCÉNIC

VANAF € 23.300,INCL. BTW/BPM

DE NIEUWE RENAULT
GRAND SCÉNIC: INNOVATIEF EN RUIM

• Geïntegreerd Carminat TomTom navigatiesysteem voor slechts € 490,• Zitplaatsen voor 5 tot 7 personen
• Royale bagageruimte
• Zeer comfortabel en ergonomisch ingericht

U RĲDT AL EEN
RENAULT GRAND SCÉNIC

VANAF € 24.300,INCL. BTW/BPM

AUTO BERNAULT

Genieweg 50, 3641 RH Mĳdrecht, Tel. 0297 - 28 16 34
*Min./max. verbruik: 4,4-7,6 l/100 km, resp. 22,7-13,2 km/l, CO2: resp. 116-178 g/km. Renault Scénic vanaf € 23.300,-. Min./max. verbruik: 5,2-7,7 l/100 km, resp. 19,2-13,0 km/l, CO2: resp. 136-183 g/km. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van 2 jr. zonder kilometerbeperking en 12 jr. plaatwerkgarantie.
Getoond model en genoemde specificaties kunnen afwĳken van de standaarduitvoering. Prĳs- en specificatiewĳzigingen, prĳsaanpassingen i.v.m. wettelĳke maatregelen en druk- en zetfouten zĳn voorbehouden.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)		
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
20:00 - 22.00
WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
(herhaling)
Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Patrick en Maarten
Jim Clarke

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
(herhaling)		
Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur
met Nico & Sjaan		
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Alltime Pop
& Rock Songs

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

foto peter bakker

Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met		
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel
Alltime Pop
& Rock Songs

Alive met Roel
Non Stop Hit Mix
en Anne		
Alltime Pop
Alltime Pop
& Rock Songs
& Rock Songs

De Kelder
met Tim de Bruin
Alltime Pop
& Rock Songs

GeekFM
met Wilco & Crew
Alltime Pop
& Rock Songs

Deze week in 2ThePoint:
Fitness voor Pink Ribbon, een reportage van de verzamelbeurs, een
kijkje bij het zwembad en natuurlijk
de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen, waar Midpoint werd gekozen
tot Vrijwilligersorganisatie van
2009!
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De Club van… MIREILLE VERHOEF

HVM gaat clubhuis verbouwen
door piet van buul

— foto: patrick hesse (visionquest.nl)

Bij Hockey Vereniging Mijdrecht
(HVM) bestaan vergevorderde
plannen om het clubhuis ingrijpend op te knappen en te verbouwen. HVM is een sportvereniging
waar naast de prestaties op het
veld, ook de clubsfeer een heel
belangrijk element is. Een goed
geoutilleerd clubhuis, dat voor
de leden een ankerplaats is voor
talloze clubactiviteiten is dan ook
van groot belang. “De gezelligheid
en de goede clubsfeer vormen een
perfecte basis voor het succes op
het veld,” zegt Mireille Verhoef.
Toen Mireille een paar jaar geleden
in Mijdrecht kwam wonen, had ze al
een hele tijd niet meer gehockeyd.
En toen ging ze met haar vijfjarige
zoon naar de open dag van HVM.
Zelf had ze altijd heel veel plezier
aan de sport beleefd en ze dacht dat
het ook wel iets voor haar zoontje
zou zijn. Maar dat viel tegen. Zoonlief zag het allemaal gelaten aan
en was niet het veld op te krijgen,
ondanks de enthousiaste aanmoedigingen van moeder Mireille.
HVM-er Ton Volmer stelde vast dat
mamma het blijkbaar aanzienlijk
leuker vond dan haar zoon en hij
hoefde niet al te veel moeite te doen
om haar voor het lidmaatschap te
strikken. Ze ging trimhockey spelen.
“Dat is vooral voor mensen die
spelen voor ontspanning en om je
conditie op peil te houden. We spelen

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

wel een competitie, maar voor ons is
de derde helft in de kantine net zo
belangrijk als de twee wedstrijdhelften op het veld.” Nu zijn we een paar
jaar verder. Zoon Tobias heeft zich
uiteindelijk toch laten overhalen, omdat zijn vriendjes ook bij HVM speelden. Haar dochter speelt in de F1.
En Mireille’s echtgenoot, die hockey
altijd een ‘belachelijke’ sport had
gevonden, is intussen ook door het
virus gegrepen en is gaan keepen. Zo
is de hele familie HVM-er geworden.
Mireille: “Ik denk dat dit wel een
beetje exemplarisch is voor de gang
van zaken bij HVM. Vaak komen
de ouders er bij door de kinderen.
Hockey is een sport die je al op jonge
leeftijd kunt beoefenen en waar je
ook nog lang in een veteranenteam
mee door kunt gaan. HVM kenmerkt
zich volgens mij door de sfeer binnen
de vereniging. Die maakt dat mensen
zich er thuis voelen, graag naar de
club komen en meedoen met allerlei
activiteiten die er het hele jaar door
georganiseerd worden. Want naast
de competitiewedstrijden is er nog
van alles te doen.”
Mireille Verhoef draagt in ruime
mate bij aan tal van verenigingsactiviteiten. “Bij HVM lopen veel mensen rond die heel veel tijd en energie
in de club steken. Jullie zijn toevallig
bij mij terecht gekomen, maar ik
kan je zo nog wel een stel mensen
opnoemen die zo’n verhaal kunnen
vertellen. Maar goed. Naast het feit
dat ik zelf nog regelmatig speel zet
ik me vooral in voor de jeugd. Ik
vind het heel leuk om de jongeren
de grondbeginselen van de sport bij
te brengen. Spelen in teamverband
is meer dan het spelletje alleen. Je
leert ook met anderen samen te werken. Je kunt er je sociale vaardigheden ontwikkelen. Ik ben van beroep
freelance trainster op het vlak van
communicatietechnieken. Ik geeft
trainingen voor bedrijven en instellingen. Maar die vaardigheden kan ik
ook binnen de vereniging gebruiken.
En het is voor mij heel boeiend om te
zien hoe kinderen, vanaf het moment
dat ze bij de vereniging binnen
komen, zich ontwikkelen.”
Ouders er bij betrekken
Mireille kiest er voor om op het veld
actief te zijn. “Ik ben geen bestuurder. Laat mij maar lekker met de
jeugd bezig zijn.” Ze was al een

Mireille Verhoef: “Sport is belangrijk voor mensen, maar de gezelligheid, de
clubsfeer en de teamgeest zijn net zo belangrijk.”
tijd coach bij de junioren. Maar ze
verzorgt inmiddels ook trainingen.
“Het is opmerkelijk om te zien hoe
snel kinderen dingen leren. Wanneer ze komen weten ze nog niet
hoe ze een hockeystick vast moeten
houden. En binnen een jaar kunnen
ze al heel aardig spelen.” Ze vindt
de rol van de coach en de trainer erg
belangrijk. Daarom is ze trainerscursussen gaan volgen. “De coach is
ook de verbindingsschakel vanuit de
club met de ouders,” zegt Mireille.
“Ik vind het belangrijk dat ouders
betrokken zijn bij de activiteiten
van hun kinderen. En om eerlijk te
zijn snijdt het mes dan aan twee
kanten. Want betrokken ouders zijn
vaak ook al snel bereid een handje
toe te steken als er iets georganiseerd moet worden. We hebben een
speciale activiteitencommissie die
ook veel activiteiten voor de jeugd
organiseert.”
Actieve vereniging
“We hanteren een pedagogische
opbouw waarbij kinderen vooral
spelplezier wordt bijgebracht. Je begint met wedstrijdjes van drie tegen
drie in een Donald Duck competitie
zodat ze al een beetje kennis kunnen
maken met de wedstrijdsfeer. En
langzaam bouwen we dat dan uit
van drietallen, zestallen, achttallen
naar elftallen.” Het valt Mireille
wel op dat er bij de jongste jeugd
meer meisjes dan jongetjes zitten.
“Kennelijk gaan die liever eerst
naar voetbal.” Naast de competitie
voor de jeugd en de senioren, is het
voor jongeren met een verstandelijke beperking mogelijk om mee
te doen aan G-hockey. En er zijn
veteranenteams. Maar het is niet

alleen de reguliere competitie. “We
organiseren elk jaar wel een groot
toernooi. Vroeger hadden we het
snerttoernooi, tegenwoordig is dat
bijvoorbeeld het Hollywoodtoernooi.
Er wordt voor zo’n toernooi een
bepaald thema bedacht en mensen
komen dan ook vaak helemaal uitgedost in de sfeer van dat thema
naar de club. Een dezer dagen hebben we in Haarlem een Halloweentoernooi. Daar kunnen we ons ook
weer lekker bij uitleven. We doen
ook mee met de actie ‘hart voor
sport’ waarbij getracht wordt mensen aan het sporten te krijgen. Aan
het begin van het seizoen hebben we
een familietoernooi. Daar krijgen we
altijd heel veel aanmeldingen voor
en dat is altijd een leuke start van
het hockeyseizoen.”
Nieuw clubhuis
Voortdurend hamert Mireille er op
dat sport belangrijk is voor mensen, maar dat de gezelligheid, de
clubsfeer en de teamgeest net zo
belangrijk zijn. Ze is dan ook blij
dat er een nieuw clubhuis komt,
waarvan de tekeningen al op de

Sport kort
Schoolsportproject
Familie Lekkerbek
afgesloten
Het project ‘Familie Lekkerbek’ in
de Ronde Venen is afgesloten met
clinics op verschillende scholen.
Trainers van sportverenigingen
gingen tijdens een les dieper in
op een bepaalde tak van sport.
Daarmee kreeg het project een
passend einde.
Leerlingen van groep 7 en 8
kregen drie weken lang gym van
een sport- en bewegingsdocent
om hen kennis te laten maken met
individuele sporten, teamsporten
en demonstratiesporten. De lessen
waren laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving van de school.
De kinderen waren enthousiast en
fanatiek. De onderbouw werd niet
vergeten. Samen met een sporten bewegingsdocent van Sportservice Midden Nederland hadden
de kinderen van groep 3 en 4 veel
plezier met de spel- en sportcontainer. In deze container zaten
materialen om op het schoolplein
mee te sporten. Zo konden de
kinderen kiezen uit onder meer
hockey, tennis, knotsbal, voetbal en
korfbal.
Het project Familie Lekkerbek
vond plaats op de basisscholen De
Juliana school, De Hofland en De
Eendracht. De Familie Lekkerbek
is een project van GGD Midden
Nederland in samenwerking met
Sportservice Midden Nederland.
Dit project leert kinderen bewust
te worden van een gezonde leefstijl met als kernpunten voeding
en beweging. Bij de scholen
kwamen onder meer de GGD, een
diëtiste en een sport- en bewegingsdocent langs om theorielessen te verzorgen.

website hvmijdrecht.nl te zien zijn
(en op onderstaande foto – red.).
Een speciale sponsorcommissie gaat
aan de slag om de nodige gelden bij
elkaar te krijgen.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Rwaco HS5 Trike

Al het goede komt in drievoud
Deze week test Patrick Hesse een Rewaco HS5 Trike bij het Trike
Centrum Vinkeveen, dat tegenwoordig is gehuisvest in Mijdrecht.
Het is 5 graden en herfst; de gure
koude wind op de oren doet vermoeden dat er ijs op de sloot ligt, maar
stoer als ik ben, houd ik mezelf voor
dat een echte trikerijder nooit een
helm op heeft. Ik ben voor het eerst
van mijn leven onderweg met een
Trike (een 3-wielig motorvoertuig).
Yehudi Sacher eigenaar van het
Trikecentrum had me al een aantal
keer een rit aangeboden. Eerlijk
gezegd vond ik het altijd een beetje
eng, als doorgewinterde motorrijder
op voertuig met een motorstuur
maar wel een
voetkoppeling
en een centrale
voetrem. Ik
weet niet hoe
het met u is,
maar als ik een
groep trike
rijders in de
zomer voorbij
zie rijden, vind
ik het wel een
heel gaaf en
stoer gezicht
al dat chroom
en al die mooie
kleuren. Maar
toch…
Deze week
bezocht ik met
collega Peter
Bakker de
nieuwe locatie
van het Trikecentrum aan de
Constructieweg
23A te Mijdrecht.
Yehudi legt uit:
Het andere
pand was niet
warm te stoken
in de winter
en lag niet zo
centraal in
de gemeente.
Ook voor mijn
broer Milo, die
met zijn bedrijf
Dutch Computers op dezelfde
locatie huist, is
dit ook een veel
betere optie en
hebben we een
veel professionelere uitstra-

ling. Milo zit op de eerste verdieping
en ik heb mijn bedrijf beneden. Er
moet nog veel gebeuren, maar het
begin is er. Uiteindelijk gaat het er
om de klanten zo goed mogelijk te
kunnen bedienen. Zo heb ik veel
meer ruimte om de accessoires
tentoon te kunnen stellen en maak ik
een hele wand met koffers.”
Na de koffie stelt Yehudi voor om nu
eindelijk eens met een trike te gaan
rijden, aangemoedigd door mijn
enthousiaste collega Peter (die dit
als fanatiek quadrijder ook wel eens
wil ervaren). De sympathieke Vinkevener zet een paar trikes buiten om
de machine waar we mee gaan
rijden te kunnen pakken. Ik herken
2 van de 3 beroemde Toppers Trikes
van de concerten in de ArenA. Ook
deze zijn nog maar met zijn tweeën
over!
Voordat we gaan vertrekken krijg
ik een spoedcursus Trikerijden. Kijk
uit motorrijder, klinkt het streng. Van
voren is het net een motor, maar van
achteren is hij bijna 2 meter breed!
Dus blijf dat in gedachten houden!
Rechts zit net als bij een motor het
gas, maar geen rem. Die zit bij je
rechtervoet. Het is een centrale rem,
dus voor het voorwiel en de beide
achterwielen. Met je linkervoet
bedien je de koppeling en midden
op de tank zit een versnellingspook,
die net zo werkt als bij een auto. Ik
neem plaats in de vorstelijke zetel
en voel ik meteen al koning van de
weg, terwijl ik koortsachtig de tips
van Yehudi probeer te onthouden en
te visualiseren. Peter stapt achterop
en zit ook uitstekend. Alleen zit hij
een stuk hoger. Ik zie zijn zomerjack
en denk aan de temperatuur, maar
ja ook Peter is geen watje. Zelf heb
ik het inmiddels warm zat, want de
motor draait en krijg ik er stiekem
erg veel zin in, alleen nog even van
de handrem af en de gordel om mijn
wespentaille. Deze is niet verplicht,
maar zonder gordel heb je wettelijke
helmplicht.
We rijden langzaam het industrieterrein af, richting Wilnis. Gek hoe
snel dit went, het schakelen gaat niet
meteen soepel, maar al snel krijg ik
het te pakken. Ondanks dat bij zowel

Peter als bij mij de oren er afvriezen,
schreeuwen we het uit van plezier
gaaaaaaafffff!!!!: Wat een dikke lol,
zo’n Trike zeg! Tijdens de fotoshoot
lopen we er een paar keer omheen
en kijken naar dit apparaat, dat zo
uit een Mad Max film lijkt te komen.
Het motorblok is een 1600cc VW
boxerblok. Met de 150 brede voorband en de maar liefst 295 brede
achterband zet je met deze Rewaco
heel wat rubber op de weg. Het geeft
de trike een vet cool uiterlijk en dan
die kleur: wauw! Yehudi vertelde
me dat alles in eigen beheer wordt
gespoten en dat op spuit- en kleurgebied werkelijk alles mogelijk is.
Nog zonder gevoel in ons gezicht
rijden we voldaan het terrein van
Schadenet op, waar de ingang van
het trike-centrum naast zit.
“Wat had ik je gezegd?” verwelkomt Yehudi ons. “Gaaf toch?”
En ik kan niet anders concluderen
dat dit heel erg gaaf is, wàt een
beleving. En je mag gewoon met
een autorijbewijs rijden op een
trike. De Rewaco-trike is uit 2005
en heeft 20.000 km gelopen, heeft
een chroompakket op de motor een
topkoffer en je kunt 2 passagiers
meenemen. De prijs voor al dit
moois: € 14.995. De WA verzekering is op jaarbasis slechts € 125 en
voor de wegenbelasting ben je het
schamele bedrag van € 80 per jaar
kwijt.
Het Trike centrum heeft diverse
merken occasions staan. Ook kun
je nieuw bestellen. En dan begint
het pas, want de jongens van het
trikecentrum kunnen op driewiel
gebied werkelijk al je dromen uit
laten komen, de mogelijkheden zijn
ongekend dus als je zin heb om met
echt iets apart aan te komen of te
proberen (want huren is ook een
optie) ga dan langs bij het trikecentrum of bezoek de website

www.trike-centrum-vinkeveen.nl
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alle deuren. Om te starten is het
noodzakelijk dat de kaart zich in de
auto bevindt. Met een druk op de
knop start de motor vervolgens. Het
rare is echter dat als je met de ‘sleutel’ op zak wegloopt terwijl de motor
draait, er geen waarschuwing wordt
gegeven. Ook valt de motor niet uit.
Bij een merk als Toyota, dat ook met
dit soort systemen werkt, gaan er gelijk allemaal alarmsignalen af om te
voorkomen dat je wegloopt van een
auto met draaiende motor. Echter
vergrendelt de Mégane zich wel als
je wegloopt.

Rijtest Renault Mégane

De derde generatie aan zet
De nieuwe Renault Mégane is uit. De eerste kilometers zijn nog niet afgelegd, of het is al duidelijk dat dit
nieuwe model een belangrijke taak heeft te vervullen. Het vorige type verkocht namelijk zeer goed in Nederland. De styling was in het begin even wennen, maar sloeg daarna goed aan. Het nieuwe model kom je inmiddels hier en daar al tegen in het verkeer en héél af en toe zie je ook al de gave Mégane coupé voorbijkomen.
En dan staat er ook nog een sportieve RS (250 pk) klaar om met vol vermogen de Nederlandse markt op te
rijden.
door michael reuling foto’s: patrick hesse
Maar eerst even terug naar de basis.
Met een 1.6 is namelijk ook niets
mis. Jammer genoeg was een coupé
niet voor handen, dus hebben we
met de vijfdeurs te maken. Laten we
beginnen met de looks. Waar de vorige serie bekend stond om het grote
uit stekende achterwerk, missen we
toch een beetje de grote kont. Het
ontwerp is wat slanker en daardoor
ook wat tammer geworden, maar
daardoor zeker niet minder fraai. Op
de foto’s is het optionele spoilerpakket te zien dat de auto net even wat
meer smoel geeft met de zilvergrijze
elementen. Voor een wat extremer
design moet men op het bestelfor-

Renault Mégane
Gereden versie:
Renault Mégane 1.6 16V
Dynamique
Vermogen: 110 pk
0-100: 10,5 s
Top:
195 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,9 / 6,7 l/100km
BPM: € 4.852
Prijs: € 25.280
Alternatieven:
Audi A3, Ford Focus, Opel Astra,
Peugeot 308, Volkswagen Golf

mulier toch de coupé aanvinken. Als
het op de praktische zaken aankomt,
kan er naast de coupé ook een grote
stationversie besteld worden. Tevens
is er een Scenic (ook in Grand-uitvoering met derde zitrij), voor heel
veel meer ruimte.
Digitaal en analoog
Binnen vinden we een net vormgegeven interieur. Degelijk met alle
knoppen op de juiste plek en fijne
materialen. De klokkenwinkel is
overzichtelijk en apart vormgegeven met links een grote analoge
toerenteller en in het midden een
groot digitaal display met daarin de

snelheid. De klokken liggen erg diagonaal, wat de afleesbaarheid niet
altijd ten goede komt, maar met het
chromen randje geeft het het interieur zowel een klassiek als dynamisch
karakter. Achterin vinden we genoeg
ruimte voor de benen en het hoofd.
De kofferbak biedt genoeg ruimte
voor de grotere bagage.
Al jaren hanteert Renault in plaats
van een sleutel een soort credit
card. Deze kun je in je broekzak
houden. Om te ontgrendelen en in te
stappen is het nodig dat kaart zich
in de buurt van de auto bevindt. Het
aanraken van de deurklink opent

Alleen leverbaar in groen
Onder motorkap ligt een 1.6
benzinemotor. Dit is de kleinste
benzinemotor die leverbaar is op
de Mégane. De 1.6 lijkt moeite te
hebben met de 1.200 kilo van de
Mégane, maar zodra het toerental
stijgt, komt er wat meer pit uit het
vooronder. Rijd je op snelheid dan
is er zesde versnelling, zodat de
toeren en het verbruik laag blijven.
Wel moet vermeld worden dat alle
motoren die leverbaar zijn, voorzien
zijn van een groen label, wat de belastingdienst iets minder vindt, maar
uw portemonnee ten gunste komt.
Renault heeft veiligheid hoog in het
vaandel staan. In bijna elke advertentie proberen ze te vermelden
dat hun modellen de maximale vijf
sterren scoren in de EuroNCAP
crashtests. En ook met dit model is
dat geen uitzondering. Voorzien van
talloze airbags en controlesystemen
is dit wederom een zeer veilige
Renault, met name voor inzittenden.
Iets minder veilig is het om tijdens
het rijden het navigatiesysteem te
bedienen. Dit vraagt namelijk toch
enige kennis van het systeem, om
snel en soepel de eindbestemming in
te voeren. Kwestie van wennen. Net
als dat er een systeem bedacht moet
worden voor het opbergen van alle
spullen. De Mégane is voorzien van

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een
auto uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
tientallen opbergvakjes, waardoor
het soms even kan duren voordat je
dat tankpasje, die ene zonnebril of
dat regenjack hebt teruggevonden.
Conclusie
Met de nieuwe Mégane heeft
Renault een goede troef in handen.
De twee belangrijkste doelgroepen lijken leaserijders en kleine
families, die met de Mégane een
handige, comfortabele en redelijk
compacte auto voor handen hebben.
Mocht de vijfdeurs de wensen niet
vervullen, dan zijn er nog genoeg
andere modellen in het gamma,
zoals de coupé, station of ruime
zevenzitter.

Zelf proefrijden?
Autobedrijf Berkelaar - Mijdrecht
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297 - 28 16 34
renault@berkelaar.nl
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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: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: werkvoorbereider bouw
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Afwasser m/v parttime
Organisatie: Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen

Functie: Office Manager Villa DM
Organisatie: Villa DM
Plaats: Amstelhoek

Functie: Hoofd Administratie Lindenhoff Baambrugge
Organisatie: Lindenhoff
Plaats: Baambrugge

Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Knoest Loenen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Hulp afwas / keuken (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Vakspecialist Beeldende Kunst
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker met passie voor koken
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Chauffeurs (portaalwagen)
Organisatie: Containertransport Verhoef B.V.
Plaats: Kockengen
Functie: Productielijn Operator
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Sportmedewerker Thema BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Telefoniste/Receptioniste (oproepbasis)
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: senior verkeerskundige
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Meewerkend TSO Coordinator
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Accountmanager Magazijninrichting
Organisatie: Constructror / AV Werving & Selectie
Plaats: Amersfoort
Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Financial Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker BSO VreelandSTEK
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO de HoefSTEK
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Collectanten Alzheimer collecte
Organisatie: Alzheimer
Plaats: Mijdrecht

Functie: Voorman sloper
Organisatie: WGN Interieur- en vloerverwijdering BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Productie medewerker (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bedieningsmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Mijdrecht
(wegens zwangerschapsvervanging)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Oproepkrachten KDV / BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Al 15 jaar de beste
partner voor personeel!
W E R V E N , S E L E C T E R E N E N U I T Z E N D E N • PAY R O L L E N • A D V I S E R E N

Personeel nodig?
U wilt geen mensen die beschikbaar zijn.
U wilt mensen die uitermate geschikt zijn.
Stationsweg 12, 1431 EG Aalsmeer
t 0297 380 580 e aalsmeer@antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

Wij vinden ze!
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Regio Agenda
Concert

Inzamelings-event

Gaia Nostra -

1.000 feestvierders
vieren einde van de
crisis

Theatertour 2009
Vrijdag 6 november, 20:30 UUR,
Theather Castellum
Alphen aan den Rijn
Gaia Nostra is weliswaar van
Nederlandse bodem, maar hun
betoverende, mystieke muziek
klinkt als een muzikale wereldreis.
De twee zangeressen en hun band
storten zich vol overtuiging op de
nostalgische Keltische, Slavische
en Hebreeuwse muziek. Het ene
moment groots en meeslepend, dan
weer intiem en romantisch. Luister
als voorproefje maar eens naar
het indrukwekkende debuutalbum
‘Hold You Once Again’.

www.theatercastellum.nl

dat hij toch nog niet helemaal over
het verlies van zijn vrouw heen is...

www.lovehappensmovie.nl/lovehappens/

Theater

Film

Marc-Marie Punt

Love Happens

Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag
9 november,
Schouwburg Amstelveen

Vanaf 5 november in diverse
bioscopen

Marc-Marie Huijbregts gaat een
punt zetten. Als afsluiting of als
nieuw begin, dat weet hij nog niet.
Zijn vierde soloprogramma MarcMarie Punt bevat een liedje, een
praatje en een versje. Niets meer
en niets minder. Punt.

Eloise (Jennifer Aniston) heeft
weinig geluk in de liefde. Ze heeft
haar vriendje net aan de kant
gezet. Weduwnaar Burke (Aaron
Eckhart) ontpopt zich na het
overlijden van zijn vrouw tot een
zelf-hulp goeroe. Hij schrijft een
bestseller en trekt door het land
voor een promotietour. Tijdens een
van zijn workshops loopt hij Eloise
tegen het lijf. Na een stroeve eerste date, bedenkt Eloise een originele vervolgafspraak. Burke merkt

‘Door zijn unieke persoonlijkheid
en zijn stralende charisma ontstaat
een andere, magische werkelijkheid op het podium’ (Algemeen
Dagblad).

‘Als Huijbregts aan het woord is,
gaat alles goed. Hij babbelt er
vrolijk op los, maar gooit ondertussen wel een paar bommetjes de
zaal in. (…) De cabaretier vertelt,
het publiek luistert, geniet en
raakt ontroerd’ (de Volkskrant over
‘Opdat ik niet vergeet’).
‘Verbluffend snel ontstaat de sfeer
van een feestje waar één man het
middelpunt vormt van een kring
gasten die aan zijn lippen hangen’
(NRC Handelsblad over ‘Opdat ik
niet vergeet’).
‘Zijn wonderlijk kronkelige geest
zorgt voor een aangenaam gekantelde kijk op de dingen, waardoor
er veel en hard te lachen valt’
(Trouw over ‘Opdat ik niet vergeet’).
Meer info:

www.schouwburgamstelveen.nl
www.marc-marie.nl

Avond van de Overvloed, 20 november 2009, Gashouder Amsterdam
De crisis is voorbij! Tenminste, als je
kunt denken en leven vanuit
overvloed! Voor die bijzondere mensen, die willen delen en het leven
willen vieren, is de Avond van de
Overvloed het ultieme feest. Gratis
aangeboden, inclusief drank, acts en
entourage. Op 20 november
in de Gashouder (Westergasfabriek).
Voorwaarde om één van de 1.000
plekken op de gastenlijst te veroveren is dat je een donatie van
minimaal 100 euro doet, aan een
zelf te kiezen goed doel. Zo schenken de gasten met elkaar minimaal
100.000 euro voor het goede doel!
Initiatiefnemer Huub van Zwieten:
“Denken vanuit overvloed is focussen op wat je te bieden hebt en niet
op wat je mist. Dan zie je dat je veel
hebt om te delen met anderen. Je
netwerk, je passie, je talenten, je
geld. Als we met elkaar zo vanuit
overvloed denken en doen, en niet
vanuit schaarste, is er reden genoeg
om het leven overvloedig te vieren!”
Het goede doel kies je zelf.
De donatie aan een goed doel is
een voorwaarde, maar gaat buiten
de organisatie om. Gasten mogen
zelf bepalen of ze Warchild, Artsen
Zonder Grenzen, Stichting KiKa of
één van de vele andere doelen steu-

nen die zich achter het feest hebben
geschaard. Maar ook een maaltijd
voor een groep daklozen, een financiële bijdrage aan een behoeftige
buurvrouw of een donatie aan een
goed doel van een bekende mag. De
enige voorwaarde is dat je kunt
aantonen dat jij jouw bijdrage van
minimaal 100 euro gedaan hebt.
Overvloedig feest
Het overvloedsteam, met partner
Rishis (van o.a. de full moon
party’s), tovert de Gashouder om tot
de Tempel van Overvloed, waar
oosterse mystiek mixt met westerse
weldaad. De gasten (dresscode:
overdressed) laven zich aan een
aaneenschakeling van verrassingen;
sprankelende drankjes, prachtige
buffetten met heerlijk eten, fruit en
salades. Of ze genieten van de
massages, bubbelbaden, dans, acts,
tarotconsults, footreflex, en –
natuurlijk – bekende DJs en VJs
en optredens van een aantal grote
artiesten. De avond wordt afgesloten met een spectaculaire hoofdact
(bekendmaking volgt), waarmee de
crisis voorgoed uitgeluid wordt!
‘Werken in Overvloed’
Van Zwieten, spreker en auteur over
hoe je van je werk je hobby kunt
maken, geeft overdag een
seminar ‘Werken in Overvloed’,
waarvan de opbrengsten ook naar
het feest gaan. Blijkbaar
daagt hij zichzelf graag uit, want
het overvloedevenenement is bedacht en wordt gerealiseerd in
totaal slechts 50 dagen!

www.avondvandeovervloed.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Voortaan vindt u in De Groene Venen een puzzelpagina en kunt u zich het hele
weekend uitleven op de oplossingen. De juiste antwoorden publiceren we in de
volgende editie. De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Zweedse puzzel

Zweedse puzzel week 45

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

__!_!_!__K
≥≥*≥*≥*≥≥*
* * *
*
LX________
**********
_Z________
≥**≥*≥*≥≥*
** * *
*
b__X_C_XX_
****≥*****
**** *****
___Z___Z__
≥*≥***≥**≥
* *** **
_Z___Z___X
≥***≥*****
*** *****
___Z______
≥*≥***≥*≥*
* *** * *
L____ZX_C_
****≥**≥**
**** ** **
___Z__Z___
≥*≥**≥****
* ** ****
L____Z__Z_
****≥**≥**
**** ** **
maalinrichting

grap

ten name
van

kermisgebak

muziekinstrument

rauw

drank

niet
voltooid

5

numero

lekkernij

lokspijs

te
beginnen
bij

sneeuwhut
steen

type
wegdek

gesteente

2

licht
bruinrood

opbrengst

1

ik (Lat.)

dik en
zwaar

3

gehuwd

laatstleden

4

schrijfwijze

onder
andere

graad

rivier in
Polen

uitroep

6

centigram

vlaktemaat

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
1

2

3

4

5

6

^^^^^^
© denksport puzzelbladen

Sudoku
week 45
Sudoku
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

3
]]]]]]]]]
_________
6 9
4
5
2
]]]]]]]]]
_________
5
6 9
]]]]]]]]]
_________
]]]]]]]]]
_________
3 4 2
1 9
]]]]]]]]]
_________
INSP;FARCE;KRIS
BOERS;BOA;VUIST
9 6
4 Pagina
3 1
]]]]]]]]]
_________
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
6
7
1 2
S;I;EIS;CCM;S;H
]]]]]]]]]
_________
CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
2
3 8 7
IRIS;WOONPLAATS
]]]]]]]]]
_________
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
4
BETON;DAS;GEMOK
]]]]]]]]]
_________
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
Pagina 1

TEST;EGAAL;YZEL
© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
Bonaire.

Pagina 4

EVASIEF;HERBERG
UEFA;ROTOR;ALOE
Pagin
REDSTER;LAKLEER
ARR;UITHAAL;CIA
5 2 8 7 4 9 3 6 1T;OPUS;U;NIPT;A
632
ONNET;DGL;KIOSK
4 6 7 5 3 1 9 8 2MAKI;PROOI;GRIT
519
9 1 3 8 2 6 4 5 7;V;LORI;PENS;M;
847
SEMI;OFFER;KROP
8 5 4 3 9 7 2 1 6PLENS;TOR;SIENA
465
I;EGEL;E;SONG;A
3 9 2 1 6 5 8 7 4OTT;IONISCH;ABS
328
6 7 1 4 8 2 5 9 3NALENTE;LOOPTYD
971
NAAM;TRIER;ETNA
7 4 5 2 1 8 6 3 9ENTSTOF;GEKLAAG
193
1 3 9 6 5 4 7 2 8Purperrood.
286973145

784
256

Pagina 2
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Oplossing puzzels week 44
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HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ARIA;HIAAT;POEL
GELAP;ERA;LEMMA
;S;PRO;SFEER;E;
R;A;ING;MRS;G;L
ONGEVOELIG;BEHA
GNOME;SAX;KEVER
GORS;INBEELDING
E;A;MEI;RVA;T;O
;E;HARPY;ARK;Z;
VIOOL;PST;ELZEN
AKTE;GEZET;OISE
LETSE;REI;HOEDE
SLOT;EDELE;FRET
Schatzoeker.

Pagina 3
Pagina 3

GEBOUW;O;PATHOS
AREN;RONDO;SAUL

Pagina 5

6 9 1 8 7 2 3 5 4OOGAS;HKH;EISER
435
ENE;MICROBE;TEE
2 3 5 4 9 1 6 8 7HOTDOG;I;ALLURE
189
O;R;GLASMAT;D;K
8 7 4 3 6 5 9 1 2EMIR;OTTER;PILS
267
4 6 2 1 5 8 7 3 9;ALOE;MAT;CLOU;
614
EN;NUL;L;TAO;KI
7 5 8 6 3 9 4 2 1RUNDVEE;WINTERS
358
GA;WEG;K;POT;AM
3 1 9 7 2 4 8 6 5;ABEL;NEO;NEVA;
792
5 8 7 2 4 6 1 9 3PLAG;VENDU;RYKE
521
E;D;GESLEEP;F;T
9 4 6 5 1 3 2 7 8SATIRE;E;FOETUS
973
1 2 3 9 8 7 5 4 6TRA;OLIEKAN;ARE
846
OKSEL;ARA;DELER
Woningeigenaar.

Pagin

478512936
156
691843572
492
Pagina 6
253769841
837
NERTS;LAB;KRANS
1 6 5 3 9 4 2 8 7ALE;TRAPEZE;LEA
968

Adv Witte WoningbijOpbod (265x193mm)_Opmaak 1 04-11-09 14:52 Pagina 1

WoningbijOpbod is een nieuwe manier
van kopen en verkopen van woningen.

Royale vrijstaande villa (ca. 300 m2 vloeropp.)
aan de Vinkeveense plassen. Deze villa is zeer
fraai afgewerkt en voorzien van een bijzonder
hoogstaand afwerkingniveau. Het perceel omvat
een eigen oprit, parkeerplaats voor drie auto’s en
een fraai aangelegde voor- en achtertuin.

Waverveen... een heerlijk dorpje onder de rook
van Amsterdam met de geneugten van de Vinkeveense plassen en de Vinkeveense en Mijdrechtse
voorzieningen om de hoek. Naast de woning
omvat het perceel eigen grond van 327 m2, een
eigen parkeerplaats en een ruime houten berging.

Deze online onderhandeling vindt plaats op
21 november 2009 om 11:00 uur

Deze online onderhandeling vindt plaats op
28 november 2009 om 15:00 uur

Inzetprijs:
Vraagprijs:

Inzetprijs:
Vraagprijs:

€ 875.000,-- k.k.
€ 995.000,-- k.k.

TE KOOP

De genoemde inzetprijs is het minimale
openingsbod voor deze internet Opbodverkoop. U dient de woning vòòr deze
internet Opbodverkoop te bezichtigen.
Voor het maken van een afspraak en voor deelname aan deze internet Opbodverkoop dient u
zich te melden bij ons kantoor. Indien u vragen
heeft neemt u dan gerust
contact met ons op.

CLIFFORDWEG 40 B, WAVERVEEN

ACHTERBOS 24, VINKEVEEN

M HU IS KO PE N!
ON LIN E UW DR OO
BI NN EN ÉÉ N UU R

DE PASSAGE 83, MIJDRECHT

WWW.NATIONALE-BIEDINGSDAGEN.NL

€ 295.000,-- k.k.
€ 389.000,-- k.k.

TE KOOP

Nationale
Biedingsdagen

TE KOOP

DE GROENE VENEN

TE KOOP
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HERENWEG 244, VINKEVEEN

Riant PENTHOUSE gelegen in appartementencomplex “De Passage” in het centrum van Mijdrecht
met twee eigen parkeerplaatsen. Dit penthouse is
als enige gelegen op de 4e verdieping en geniet
van een waanzinnig uitzicht.

Prachtige woonboerderij op een royaal perceel
van circa 1260 m2 eigen grond met directe
vaarverbinding naar de Vinkeveense Noordplas.
Zowel van buiten als van binnen ademt deze
boerderij een unieke kalme sfeer uit.

Deze online onderhandeling vindt plaats op
12 december 2009 om ca. 11:00 uur

Deze online onderhandeling vindt plaats op
28 november 2009 om 11:00 uur

Inzetprijs:
Vraagprijs:

Inzetprijs:
Vraagprijs:

€ 580.000,-- k.k.
€ 669.000,-- k.k.

€ 950.000,-- k.k.
€ 1.150.000,-- k.k.

Kerklaan 11 | 3645 ES Vinkeveen | tel: 0297 - 263 219 | fax: 0297 - 261 054 | info@makelaardij-witte.nl | www.deplekbijuitstek.nl

Crisis?
GEWOON
VERKOCHT!

De ideale tijd om te verkopen!
Wij hebben heel veel zoekers die geïnteresseerd zijn in uw woning!
Profiteer hier vandaag nog van en bel ons voor een afspraak of meer informatie.

Makelaardij Witte | Kerklaan 11 | 3645 ES Vinkeveen | tel: 0297 - 263 219 | fax: 0297 - 261 054 | info@makelaardij-witte.nl | www.deplekbijuitstek.nl

