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Breaking News

Het college van B en W adviseert
de Raad om met ingang van
1 januari 2010 de wekelijkse
gemeentelijke informatiepagina,
die nu wordt gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode, te plaatsen in De Ronde Vener.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 21 november
• Health en Beauty - Koeleman Elektro,
Mijdrecht
• Lifestyle en Wellness - WoonXperience,
Mijdrecht
• Orgel concert Henk van Zonneveld Janskerk, Mijdrecht
• Accordeon muziek Con Amore - De Boei,
Vinkeveen
• Toneelvoorstelling WIK - Oude Parochiehuis, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Steiger valt om in Vinkeveen

Woensdagmiddag is er bij een woning naast het Raadhuis aan de Herenweg een steiger omgevallen door de harde wind.
Beide woningen waren in februari 2008 volledig besmeurd met olie, nadat er een leiding van een vrachtwagen sprong. De
onderhoudswerkzaamheden hiervan zijn nog steeds in volle gang. Door de harde wind van woensdag is de steiger omgevallen midden op de weg. Er stonden op dat moment geen auto’s geparkeerd. Het verkeer heeft hinder ondervonden, omdat de
brandweer enige tijd bezig is geweest om de steiger op te ruimen.
			
foto peter bakker

Ouderenbonden verzorgen
voorlichting

Gebruik OV-chipkaart is kwestie
van wennen
MIJDRECHT – Men had gerekend
op zo’n tachtig belangstellenden;
het werden er ruim 250.
De Ouderenbonden ANBO en
PCOB hadden in samenwerking
met De Baat op donderdag 12
november een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het
gebruik van de OV-chipkaart. De
Janskerk stroomde vol met belangstellenden. Zij werden door
een medewerkster van vervoersonderneming Connexxion op een heldere en leuke manier geïnformeerd
over de nieuwe regeling voor het
openbaar vervoer. Vanwege het
grote succes is er in allerijl een
tweede bijeenkomst georganiseerd; die vond gisteren plaats.

LUTZ
Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Lutz Fashion m/d
Herenweg 43-45
Vinkedeen
T: 0297 212121
info@lutz.nl

door piet van buul

De OV-chipkaart houdt de gemoederen van veel ouderen bezig. Het was
dan ook een schot in de roos van de
beide belangenverenigingen ANBO
en PCOB om over dit onderwerp
een voorlichtingsbijeenkomst te
organiseren. “Dit is ons eerste grote
project dat we samen hebben opgezet,” vertellen Jan Peltenburg van
de ANBO en Jan Steenbergen van
de PCOB. Ze zijn zichtbaar blij met
het succes.
De toegestroomde ouderen luisterden geboeid naar een uitvoerige
uiteenzetting door Mady van Connexxion. Op een heldere en vaak

PRIMEUR BIJ LUTZ

TOV SIERADEN

Dinsdagavond
daste koopadond

€69,-

www.LUTZ.NL

Kijk door meer informatie op www.lutz.nl

humoristische wijze, en met een
aangenaam licht Utrechts accent,
behandelde zij alle aspecten van
de OV-chipkaart. Het begint al bij
de keuze van het soort kaart. Men
kan kiezen voor een persoonlijke
OV-chipkaart, een anonieme kaart of
een wegwerpkaart. Van elk van deze
kaartsoorten werden de voor- en
nadelen uitgelegd. De aanwezigen
waren ook erg benieuwd of de OVchipkaart ook kortingsmogelijkheden
biedt zoals bij de strippenkaarten.
Veel ouderen reizen immers graag
buiten de spits in de daluren en
maken gebruik van de seniorenregelingen met periodieke vrije reizen.

Lees verder op pagina 9

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

132 m2 | 5 kamers | vanaf € 292.000,-- VON
Bezoek zaterdag 21 november de modelwoning, Buitenhof 9, en verbaas u over de
ruimte. De woningen bieden circa 132 139 m2 woonoppervlakte en maar liefst
5 kamers! Daarnaast beschikt u over een
overdekte privé-parkeerplaats en is er voldoende extra parkeergelegenheid. Bovendien heeft de woning geen tuin maar een
riant terras van 25 m2. En dat is heel veel

praktischer dan een te onderhouden tuin.
Nieuwsgierig? Overtuig uzelf en kom zaterdag 21 november vrijblijvend langs. Tussen
11.00 en 13.00 uur kunt u zelf de unieke
terraswoningen bekijken.
Belangrijkste voordelen:
• Kamer op de begane grond waardoor
werken aan huis mogelijk is.

•
•
•
•
•
•

Woonoppervlakte circa 132 - 139 m2.
3 bouwlagen.
5 kamers.
Riant terras van circa 25 m2.
Overdekte privé-parkeerplaats.
Buitenonderhoud via VVE en daardoor
prijstechnisch aantrekkelijk.
• De woningen zijn direct beschikbaar.
• Koopsommen vanaf € 292.000,-- VON.

Zaterdag 21 november, 11.00 - 13.00 uur, Buitenhof 9.
Nabij hoek Provincialeweg N201 en Noorddammerweg
of bel de makelaars voor een routebeschrijving.

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553

Entree met werkkamer en ruime hal

Riante living

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863

Terras van circa 25 m2

www.wonen-in-buitenhof.nl

Mogelijkheid tot luxe badkamer
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Eigen bestelauto voor
De Baat
Stichting De Baat heeft een
eigen bestelbus (Fiat Doblo) in
gebruik genomen. De bus wordt
onder meer ingezet voor sporten spel-activiteiten van het jongerenwerk, en de tuin en
klussendienst voor senioren.
Vanmiddag, vrijdag 20 november,
werd de bus officieel in gebruik
genomen bij jongerencentrum Allround in Mijdrecht. Ruud van der
Vliet, directeur van de Rabobank
Veenstromen, heeft op symbolische wijze de bus in gebruik
genomen.
De aanschaf van deze bus is
mogelijk gemaakt door sponsoren
en adverteerders. Uiteraard is
De Baat zeer verheugd met deze
ondersteuning van het lokale
bedrijfsleven.
De volgende bedrijven hebben
een bijdrage geleverd: Verboom
Draadwaren; Univé Verzekeringen; Vobi beton- en waterbouw;
Theo van Rijn autoschade; AVO
Vinkeveen adviesbureau; Haaxman lichtrelame; Sokkenmarkt.nl;
van Dort & Partners accountants
en belastingadviseurs; Paviljoen
Eiland Eén Vinkeveen; Winkeloord verhuur van sloepen, Valken,
kano’s en platbodems; Jan van
Schie pontonverhuur, grondwerken
en machineverhuur; Rabobank
Veenstromen; Zuwe Zorg; Mondria boeken en kantoorartikelen;
Kringkoop kringloopbedrijf en
IEH groep recycling.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van
Buul, Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie Sambrink
Sanderink.
Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Daan Wiersma,
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
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Wethouder Van Breukelen geeft startsein Oegandees vuilophaalproject
De Ronde Venen - Een gemeentelijke delegatie onder leiding van wethouder Jan van Breukelen verblijft
momenteel op werkbezoek in Oeganda. Hier wordt de gemeente Kalanga, bestaande uit zeven dorpen op het
eiland Buggala in het Victoriameer, geholpen met het opzetten van een vuilophaal- en verwerkingssysteem.
Eén jaar na de start van het project kon wethouder Van Breukelen op symbolische wijze het project ‘in gang’
zetten door een vuilnistruck in beweging te zetten.
door rob isaacs

In het jaar 2000, het begin van het nieuwe millennium,
hebben de regeringsleiders van 189 landen afgesproken
om voor het jaar 2015 armoede, ziekten en honger in
de wereld sterk terug te dringen. Deze afspraken zijn
vastgelegd in millenniumdoelen. Ruim 120 Nederlandse
gemeenten, waaronder ook De Ronde Venen, hebben
zich uitgeroepen tot Millenniumgemeente, om aan te geven dat ook zij de doelstellingen serieus nemen en willen
bijdragen aan de realisatie van de millenniumdoelen. Zo
ondersteunt De Ronde Venen onder andere de Oegandese gemeente Kalangala met het opzetten van een
vuilophaal systeem en versterking van het lokaal bestuur.

trainingen gericht op het
versterken van het lokale
bestuur in Kalangala en
het opzetten van een
systeem voor afvalinzameling en verwerking en
het bewustmaken van de
bevolking,” aldus wethouder Jan van Breukelen
vanuit Oeganda, afgelopen dinsdag tijdens een
telefonisch vraaggesprek
met deze krant. Samen
met drie Rondeveners en twee delegatieleden van VNG
International is hij ter plaatse voor de officiële ingebruikname van een afvalstation.

Over Kalangala
Kalangala Town Council is een gemeente binnen het district Kalangala en telt ruim 5.000 inwoners. Het bestaat Het is inmiddels de vijfde keer dat een Rondeveense
delegatie Kalangala bezoekt. In november 2008 werd de
uit zeven dorpen, waarvan Kalangala de grootste is.
aftrap gegeven voor het project tijdens een bezoek van
Kalangala kende tot nu toe geen afvalbeleid. Er zijn
burgemeester Burgman, gemeentesecretaris De Lange,
enkele plaatsten in dorpen aangewezen waar afval
raadslid Wim Klaassen en projectcoördinator Nanda
gedumpt kan worden. Deze centrale plaatsen worden
Verveen.
echter maar gedeeltelijk gebruikt en afval ligt overal
tussen de huizen. De kippen en varkens van de bewoners
Van Breukelen: “De afgelopen dagen hebben we hier
lopen er vrij rond, kinderen spelen tussen het afval. Het
een aantal workshops gegeven; zo heeft Wim Klaasziekenhuisafval wordt op dezelfde manier in de tuin van
sen een workshop
het ziekenhuis verbestuursrecht gegeven.
brand. Ook wordt het
Aanstaande donderafval niet gescheiden
dag (gisteren –Red.)
en wordt er dus geen
vindt de officiële start
gebruik gemaakt van
plaats. Er worden zo’n
recyclebare materialen.
500 dorpelingen verDe gezondheidssituwacht, plus de nodige
atie op het eiland laat
officials. Ook komt er
zeer te wensen over. De
een minister over van
levensverwachting is
het vasteland.”
met 48 jaar lager dan
Op dit moment gaat
het landelijk gemidhet nog om de ingedelde (53 in 2008).
bruikname van een
Algehele hygiëne, afval
achttal gemetselde
en vervuild stilstaand
afvalruimtes en vier
water zijn hier belangblikvangers, maar de
rijke oorzaken van. Wat
bedoeling is dat het
ook betrekking heeft op
afvalbeleid overslaat
het volgende. Besloten
op de andere dorpen.
is om niet alleen een
“Het moet groeien,
afvalverwerkingssysmaar de reacties zijn
teem op te zetten, maar
enthousiast. Zo’n 75%
ook het lokale bestuur
van het afval hier is
te versterken, door te
composteerbaar. Er is
werken aan de projectdus ook een veld aanmanagementvaardigheden van de gemeente De burgemeester van Kalanga opent een van de afvalbakken die langs gelegd waar gecomposteerd kan worden.”
Kalangala. Deze kennis de weg is geplaatst om het afval te verzamelen.
Symbolisch
en ervaring kunnen zij vervolgens ook inzetten ten bate
De start moet vooral symbolisch gezien worden, vertelt
van andere projecten.
Van Breukelen. “Het is een tweejarig project, waarvan
wij twee keer 45.000 euro bijdragen en de VNG twee
Projectvoorstel
keer 70.000. Maar het is geen ontwikkelingshulp, de ge“Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG International. meente investeert zelf ook. Door middel van workshops
leren we ze ook hoe ze contributie moeten ophalen. De
Samen met de gemeente Kalangala hebben we gewerkt
bereidheid hier is groot.”
aan projectvoorstel voor de VNG. Het project bestaat uit

Aanpak najaarspiek
woninginbraken
Met de komst van de donkere dagen
gaat de politie de woninginbraken
in de regio Utrecht gericht aanpakken met behulp van risicoanalyses.
Hiermee wil de politie samen met
partners en burgers op tijd actie
ondernemen om daarmee zoveel mogelijk woninginbraken te voorkomen.
Ondanks een daling van de criminaliteit in onze regio zijn de woninginbraken op dit moment met 6%

gestegen ten opzichte van vorig jaar.
In de periode van november tot april
vindt altijd een stijging van de woninginbraken plaats; de donkere dagen.
Daarom start de politie met een
aanpak, gebaseerd op risicoanalyses
op wijkniveau.
Op basis van historische gegevens en
actuele gegevens kan de politie voorspellen welke wijken een verhoogd
risico op woninginbraken lopen. Deze
risicoanalyse maakt gebruik van de
theorie van de ‘besmette woninginbraken’. Deze theorie gaat ervan uit

dat wanneer er woninginbraken in
korte tijd bij elkaar in een buurt en
op dezelfde wijze gepleegd worden,
de kans groot is dat er meer woninginbraken in dezelfde omgeving
gepleegd worden. Bijvoorbeeld als er
vijf woninginbraken in een straal van
een paar honderd meter met behulp
van hengelen (via de brievenbus
openen van het slot) zijn gepleegd.
De informatie wordt binnen wijkteams bekend gemaakt die vervolgens, samen met veiligheidspartners, een passende aanpak kiezen.

Luistervink
Valse noot
Toen ik de pastoor leerde kennen,
was hij gezeten op een blok hout
nabij het nieuwe grafmonument dat
ter nagedachtenis aan de vergeten
doden werd opgericht. Ik vond en
vind het nog steeds een bijzonder
aimabel mens, met een groot hart
voor alles wat de samenleving
zo boeiend en soms zo moeilijk
maakt. Een man die een leuke
grap weet te waarderen en er zelf
ook wel een in voorraad heeft. Een
man met humor. Een man die het
aandurft de TomTom, die ons van
boven naar de juiste weg leidt, te
vergelijken met de wijze waarop
God ons leidt en daarmee onze
zwakheden feilloos blootlegt. Dat
deed hij ook toen de kerk tijdens
een reünie barstensvol zat en hij
gekscherend aanhaalde dat de
kerk iedere zondag op dezelfde tijd
open is. Een man, waarvan wordt
verteld, dat hij tijdens de nacht
van zaterdag op zondag op een
bankje de laatste bus afwacht en in
gesprek gaat met de jongeren die
na een nachtje stappen huiswaarts
gaan. Dat laatste zie ik maar
weinigen doen. Achteraf zeuren als
er weer een steen door de ruiten is
gevlogen, ligt ons beter.
Een man die nu wordt geconfronteerd op oproer in zijn kerk. Een
oproer dat begon toen de dirigent
van het koor wat eigenzinnig
optrad. Dat heb je wel eens na een
jarenlang dienstverband. Ineens
wordt het Gloria minder aantrekkelijk om te zingen en wordt het
Sanctus onderdeel van een vinnige
strijd om noten. Feitelijk gaat het
er om, wie het hoogste lied zingt.
Geen middel wordt door de voor
het koor staander geschuwd om
het zo innig gewenste gelijk te
krijgen. Muggen worden olifanten, zelfs de koster krijgt er van
langs. Toen deze de man na het
niet nakomen van een gemaakte
afspraak netjes, maar resoluut, van
het altaar verwijderde, werd dit
gezien als een vorm van mishandeling. Het koor viel uiteen. Naast de
sopranen, alten, tenoren en bassen
ontstonden er nog twee partijen.
Voor en tegen. Het kwam het loven
van de Heer niet ten goede. Ook
het bisdom raakte betrokken in dit
drama. Dat drama zit hem in het
feit dat de kerk bij uitstek een plek
hoort te zijn, waar gelovigen zich
thuis voelen. In geval van voor- en
tegenspoed een plek waar men,
niet gehinderd door aardse perikelen, het hart open en bloot moet
kunnen luchten. We hebben het
over innig gelovende mensen, die de
kerk als rustpunt zien en ervaren.
De huidige gebeurtenissen werpen
een schaduw op allen die zich in
positieve zin inzetten om de mens
in voor- en tegenspoed bij te staan.
Soms is het beter elkaar maar eens
een flinke oplazer te verkopen om
een geschil op te lossen. Een blauw
oog heelt sneller dan een etterende
zweer die nu al een flink aantal
jaren door de gemeenschap waart.
Is het gebod “Gij zult geen kwaad
spreken over Uwe naaste” niet bij
uitstek geschikt om juist in het huis
van God te worden nageleefd?
Luistervink
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Kort Nieuws
Vinkeveen

Alzheimercafé
Hoe ga je om met probleemgedrag?
Wanneer iemand dement wordt,
kan de manier waarop diegene zich
gedraagt veranderen. Iemand kan
rusteloos worden en steeds iets willen doen. Hij/zij loopt met spullen
te sjouwen, ijsbeert door de kamer
of loopt dwalend rond. Iemand kan
achterdochtig worden en agressief gedrag vertonen of er kunnen
wanen (hallucinaties) optreden.
Dit kan erg beangstigend zijn. Voor
de persoon zelf, maar uiteraard
ook voor zijn/haar omgeving. Hoe
ga je hier als partner, verzorger of
hulpverlener mee om?
Woensdagavond 9 december a.s.
is mevrouw Jannie Wiersema
van Altrecht, sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige, uitgenodigd als
gastspreker bij het Alzheimercafé
De Ronde Venen. Zij zal ingaan op
diverse soorten probleemgedrag
en tips geven over hoe de partner/
verzorger hiermee het beste om
kan gaan. Het Alzheimercafé vindt
plaats in het Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen.
Iedereen is van harte welkom, de
toegang is gratis. Vanaf 19.30 uur
gaat de zaal open en is er sfeervolle
live muziek. De avond begint om
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Indien u problemen hebt met
vervoer of de opvang thuis, kunt u
contact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297 –
587 600. Er wordt dan samen met
u naar een oplossing gezocht.
Voor inhoudelijke informatie kunt u
contact opnemen met Esther Smit,
coördinator Steunpunt Mantelzorg
van Stichting De Baat, tel. 0297230 280 of een e-mail sturen naar:
e.smit@stichtingdebaat.nl.

Wilnis

Cadeau verkoop
Hiddai “De Roeping”
Vrijdag 27 November is er een cadeau verkoop in het gebouw achter
de Hervormde Kerk te Wilnis.
Er zijn verschillende tafels met
leuke cadeauartikelen zoals leuke
waxinelicht-houders, mooie kop
en schotels, leuke theeglazen met
lekkere thee. Bovendien hebben we
leuke spulletjes voor de kinderen.
En, voor maar 5 euro kunnen er
ook bloemstukjes gemaakt worden
Wij zorgen voor de bloemen en het
groen en een leuk bakje.
Ook aan eten en drinken is gedacht;
koffie, thee en limonade met wat
lekkers, verder erwtensoep en een
broodjes.
De opbrengst is voor ons koor
Hiddai. Deze verkoop is dus in de
Roeping in Wilnis vanaf 14.30 tot
20.30 uur .
Een ieder is hartelijk welkom.

DE GROENE VENEN

Veenlanden College
speelt ‘De grote Sof’
De M1 en C1 klassen van locatie Mijdrecht hebben tijdens hun projectweek geoefend op de uitvoering van ‘De grote Sof’. Dit is een
bewerking van het verhaal Tante Patent en de Batavier Sof van Annie
M.G. Schmidt.

Vier bedrijven
De voorstelling bestond uit vier bedrijven waarbij iedere klas een bedrijf speelde. Tante Patent werd dus
door vier verschillende leerlingen
gespeeld, afhankelijk van het bedrijf

en dat was ook bij alle andere rollen
zo! Vier dagen spel oefenen en dan
al een echte voorstelling geven, ga
daar maar aan staan. Naast het
oefenen van de rollen zijn de leerlingen ook met alles wat daarom heen
komt kijken bezig geweest. De leerlingen hebben zelf de uitnodigingen
aan de docenten, leerkrachten groep
8 van de basisscholen en hun eigen
ouders geschreven. Ook bevatte
de voorstelling dans en zang, daar
waren weer andere leerlingen mee
bezig. Rekwisieten, decor en kleding
zijn onmisbaar bij een voorstelling
en onder begeleiding van docenten,
bovenbouwleerlingen en ouders
gingen de leerlingen ook hiermee
aan de slag. Alle klassen leverden
dan ook toneelmeesters, leerlingen
die het toegangskaartje ontwierpen,
leerlingen die het programmaboekje

maakten en leerlingen die een echte
Tante Patent krant van de hele week
maakten.
Ook het verzorgen van het geluid
tijdens de voorstelling kwam bij de
leerlingen te liggen. ‘Uitgerekend’
op vrijdag 13 november was voor de
leerlingen en docenten het moment
van de waarheid. In één week een
voorstelling van vier bedrijven van
zo’n anderhalf uur op het podium
neerzetten terwijl je nog maar 10
weken op het Veenlanden College
zit!

De voorstelling verliep vlekkeloos.
Het 200-koppige publiek was enorm
verrast door het hoge niveau van
de spelers maar ook van het geluid,
de kleding, dans en zang en het
werk van de toneelmeesters met de
decorwisselingen. Leerlingen maar
zeker ook de docenten, meehelpende ouders en leerlingen kunnen
trots zijn op het resultaat wat deze
leerlingen hebben neergezet. Onder
luid applaus verlieten de leerlingen
het podium. Zij kunnen terugdenken
aan een geslaagde projectweek.

Lifestyle en Wellness
bij WoonXperience
Op zaterdag 21 november staat WoonXperience aan de Genieweg 56 in
Mijdrecht geheel in het teken van lifestyle en wellness. Op dit Lifestyle
& Wellness Event kunnen de bezoekers komen proeven, ruiken, horen,
voelen en beleven.
Informatie en demonstraties zijn er o.a. van: gezichtsverzorging van Nutrimetics, sieraden van Kokokado, nagel- en handverzorging van Tilly’s Nailstudio,
waterontharders van Ecomatch, auto’s van Van Kouwen Opel, verrukkelijke
hapjes van restaurant Le Virage te Mijdrecht, wijn en champenoise van
Prinselijk Proeven te Mijdrecht en nog veel en veel meer. In de bioscoop van
buurman Koeleman Elektro worden leuke films vertoond voor de kinderen. De
entree, alle hapjes, drankjes, behandelingen, demonstraties en parkeren zijn
gratis. Het evenement wordt gehouden van 12.00 tot 17.00 uur.
WoonXperience verenigt een groot aantal verschillende ondernemers op het
gebied van wonen onder één dak. In een stijlvol pand kunnen bezoekers zich
laten adviseren op het gebied van bouwen, verbouwen en woninginrichting. Op
de 3000 m2 oppervlakte is alles te vinden voor het luxe wonen: verlichting,
vloeren, wanden, tapijten, gordijnen, speciale verfsoorten, wellness, woonaccessoires en advies van professionele stylistes. Van advies en begeleiding tot
realisatie, woonXperience levert een totaalconcept.

Regionaliseren leidt tot efficiëntere brandweer
Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om de brandweer per 1 januari 2010 te regionaliseren. Dat hebben B en W dinsdag 17
november besloten. Door de brandweer te laten opgaan in een regionaal
korps, kan de kwaliteit van de brandweerzorg worden verbeterd en geprofessionaliseerd. Brandbestrijding blijft plaatsvinden vanuit de huidige
brandweerposten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.
Het voorstel van het college past
in het landelijke beleid om te
komen tot een geregionaliseerde
brandweer. Als de gemeenteraad in
december met het voorstel instemt,
zal de brandweer van De Ronde
Venen samen met de korpsen uit
28 andere Utrechtse gemeenten en
dat van de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) worden samengevoegd tot
één organisatie.

In dienst van VRU
De regionalisatie van de brandweer
heeft als gevolg dat de werknemers
van de brandweer die nu in dienst
zijn van de gemeente straks in
dienst zijn van de VRU. In verband
met een zorgvuldige overgang van
het personeel, is in samenspraak
met vertegenwoordigend overleg
en de vakbonden onder andere een
sociaal statuut opgesteld.

Een geregionaliseerde brandweer
kan efficiënter en effectiever voldoen aan de hogere kwaliteitseisen
die de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de
brandweer stelt. Ook is een geregionaliseerde brandweer minder
kwetsbaar dan een lokale brandweer. Omdat de organisatie groter
is, is de continuïteit bij vacatures of
langdurige ziekte beter op te vangen. Ook heeft de regionalisatie als
voordeel dat de bestaande kwaliteitsverschillen van brandweerzorg
tussen gemeenten verdwijnt en op
niveau wordt gebracht.

Meer kwaliteit en continuïteit
De basis brandweerzorg en de positie van de vrijwilliger blijven ook
bij de geregionaliseerde brandweer
het hart van de organisatie vormen.
Door de beroepsondersteuning op
districtsniveau te organiseren, kan
meer kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd, terwijl de afstand
tot de dagelijkse uitrukposten zo
klein mogelijk wordt gehouden.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december wordt de
gemeenteraad gevraagd met het
voorstel in te stemmen.
foto peter bakker
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Jill en Amber lopen 4 kilometer Kort Nieuws
Digitale foto’s
voor het goede doel
Op vrijdag 13 november liepen Amber Riechelman en Jill Ongering een
sponsorloop van 4 kilometer.
Vooraf werd geld ingezameld voor het kindertehuis voor gehandicapte
kinderen JAPTHI in India. De meiden van het Veenlandencollege uit
Mijdrecht bedachten de ludieke actie 'sponsorloperij' als opdracht
voor hun projectweek. Met 1 euro startkapitaal moesten ze proberen
zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. Vele gulle gevers uit Vinkeveen en omstreken gaven geld en deden gelijk mee met de loterij. Het
initiatief heeft maar liefst € 251,- opgebracht.
De prijs van de loterij is gewonnen door de familie Bracco Gartner uit
Vinkeveen.

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

Mailadres politie voor
vragen, opmerkingen
en suggesties
Het wijkteam van de politie in De
Ronde Venen beschikt sinds kort
over een eigen e-mail adres, waar
inwoners niet-spoedeisende vragen
kunnen stellen of opmerkingen of
suggesties kunnen doen:

Schoenmaatjes in De Hoef

derondevenen@utrecht.politie.nl.

Geslaagde middag van De Zonnebloem
In het kader van de actie schoenmaatjes hebben kinderen van de
Antoniusschool uit De Hoef hun
schoenendozen naar de Antonius
van Padua kerk gebracht. Een
vrolijke stoet kinderen met prachtig
versierde dozen wandelde langs de
Kromme Mijdrecht. Zondag jl. was
er een feestelijke gezinsmis gevierd
ter ere van de actie Schoenmaatjes.
Deze actie maakt onze kinderen
bewust, dat er in andere landen
heel veel kinderen zijn, die veel
minder hebben dan wij hier in het
rijke westen. Door het geven van al-

ledaagse gebruiksvoorwerpen zoals
tandpasta, zeep, schriften, potloden
en wat eenvoudig speelgoed maak
je kinderen hier ver vandaan blij.
Het was een vrolijke gebeurtenis.
De kinderen van de school mogen
trots zijn op hun mooie cadeaudozen. Ze zijn met veel plezier
gemaakt, waardoor ze er vrolijk
en verzorgd uitzien. Ook is er veel
zorg aan de inhoud besteed. Als
straks in een arm land een jongen
of een meisje een schoenendoos
openmaakt, komt er zeker een blije
glimlach tevoorschijn.

Hoflandschool steunt Asha Jyothi

Organisatoren en vrijwilligers van de Vinkeveense afd. van De Zonnebloem
hadden jl. dinsdag voor hun gasten een leuk programma bedacht. Het werd
een drukte van belang bij het dorpshuis, waar de gasten gezellig konden
bijpraten en behalve een spannende bingo, was ook het 'eigen Vinkeveense
Shantykoor De Turfschippers aanwezig.
Dit, inmiddels bekende en veelgevraagde, koor trad twee keer die middag op waarbij een verscheidenheid aan populaire (zeemans) liederen ten
gehore werd gebracht, waarvan de meeste nummers door de aanwezige
vol overtuiging werden meegezongen.
Ook werd Annett Hoetmer door de voorzitter in het zonnetje gezet. Ze
was tien jaar verbonden als vrijwilliger bij de zonnebloem en ontving
hierbij, behalve het applaus van de aanwezigen, ook een bos bloemen en
de zilveren Zonnebloemspeld. Tevens memoreerde de voorzitter het zestig
jarig bestaan van De Zonnebloem en benadrukte en bedankte hij voor de
inzet van de vrijwilligers en de bijdrage van de sponsors.
Na deze enerverende middag waarbij ook de inwendige mens goed
gedacht was ging een ieder, vaak begeleid door een vrijwilliger, weer
tevreden huiswaarts.

Knuffeldierendag in NME-centrum
Zaterdag 28 november is er open dag over huisdieren.
De afgelopen maanden hebben zo’n
1.100 kinderen van de groepen
1 t/m 4 van de basisscholen in de
gemeente De Ronde Venen de
Knuffelles in NME-centrum De
Woudreus bezocht. Op zaterdag 28
november wordt de Knuffellesperiode afgesloten met de Grote Knuffeldierendag. Op deze dag kun je in
alle rust met de aanwezige dieren
knuffelen. Naast de gewone huisdieren als konijnen, cavia’s, muizen en
ratten, zullen er ook heel bijzondere
dieren aanwezig zijn. Sommige van
die dieren mag je vasthouden.
Onlangs ontving de Hoflandschool weer een brief met foto’s van de
Stichting Derde Wereld Hulp. In de brief stond vermeld, dat men de Hoflandschool wilde bedanken voor de gift, die bestond uit een deel van de
opbrengst van het in april gehouden Kinderen Helpen Kinderen – feest.
Het geld was bestemd voor Asha Jyothi, het tehuis voor geestelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen in Vijayawada, een stad in de Indiase
deelstaat Andhra Pradesh. Van een deel van het geld had men reeds
meubilair gekocht (zoals eerder in deze krant vermeld). Voor de rest van
het geld heeft men nu een buffel en een jong kalfje kunnen aanschaffen.
De foto’s getuigen van de blijdschap van de kinderen.

Naast de levende have zijn er ook
allerlei spellen over dieren, kan er
geboetseerd worden, kun je je laten
schminken als konijn of cavia, ga je
in de tuin op zoek naar geschikte
woonplekjes voor dieren en mag je
dierproeven. Medewerkers van de
dierenambulance vertellen over hun
werk en laten je de dierenambulance zien. Wie een dier wil kopen...

dat kan. Voor de Knuffelles hebben
we dieren geleend. Na de les gaan
ze weer terug naar Dierenopvang
Het Klaphek in IJsselstein. Natuurlijk worden ze daar heel goed
verzorgd, maar als deze dieren een
plekje bij kinderen thuis kunnen
krijgen, is dat misschien nog fijner
voor ze.
De Knuffeldierendag vindt plaats
tussen 10 en 15 uur in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De
toegang is gratis.
Voor meer informatie kun je contact opnemen tel. 0297-273692 of
woudreus@milieudienstnwu.nl.

Denk hierbij aan zaken als een
onveilige (verkeers-)situatie in uw
straat of buurt, een verzoek om ergens te controleren of een verzoek
om een afspraak te maken met een
wijkagent. Getracht wordt binnen
een week op uw vraag of verzoek
te reageren.
Uiteraard blijft gelden dat u voor
zaken die wat minder haast hebben
ook kunt bellen naar 0900-8844.
Bij spoedgevallen belt u altijd 112.

De Ronde Venen

Afvalbrengstation
en gemeentehuis
(eerder) gesloten
Dinsdag 24 november a.s. is het
afvalbrengstation de gehele dag
gesloten in verband met een bijeenkomst van het personeel in De
Meijert. Op woensdag 25 november staan de medewerkers van het
afvalbrengstation vanaf 09.00 uur
weer voor u klaar!
Het gemeentehuis sluit op deze
dag om 14.00 uur.

Vinkeveen

Geen nieuwe supermarkt in Vinkeveen
Dinsdag jl. heeft het college van
B en W een negatief advies
gegeven voor de komst van een
supermarkt aan de Herenweg in
Vinkeveen. De procedure bleek
niet goed te zijn verlopen waardoor de rechtbank de eerder gestelde uitspraak onderuit haalde.
Nadat er een nieuwe procedure
is gevolgd zal de raad volgende
week vermoedelijk het advies van
het college opvolgen.
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT

4 BANDEN
HALEN
3 BETALEN!
R
E
B
M
E
V
O
N
ING
AANBIED

OUD
ONDERH
& APK

•
•
•
•
•

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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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.

Afgelopen week was het weer de
collecte week voor de Stichting Alzheimer Nederland. Deze keer mocht
de kleine Lola voor ‘t eerst mee.
Reuze spannend al die deuren die
opengaan. En (nagenoeg) iedereen
gooit wat in onze bus! Waarvoor
dank! Heel stoer heeft Lola alle
straten meegelopen en genoot van
de collecte. Bedankt gulle gevers!

Zaterdag werd er een sfeervolle kerstmarkt
en open dag gehouden bij De Bonte Stal en
Peploen in Vinkeveen. Bezoekers konden
onder het genot van glühwein of warme
chocolademelk genieten van de nieuwe
kerstdecoraties van dit jaar. Ook waren er
volop kerstartikelen en kerststukken te
bewonderen. foto rob isaacs

Maandagmiddag rond 12.15 uur heeft er
een ongeval plaats gevonden op de N201
ter hoogte van de oprit van de A2 bij
Vinkeveen. Een automobilist reed richting
Vinkeveen toen een medeweggebruiker
opeens de linkerbaan op reed om ook
richting Vinkeveen te rijden. Hierbij raakten de auto's elkaar en moest een andere
auto uitwijken. Twee auto's belandden in
de berm. Er vielen geen gewonden.
foto’s peter bakker

Een stralende Zwarte Piet samen met
twee hartsvriendinnen Robbin en
Mikki. Ondertussen houdt Mikki haar
ogen strak gericht op Sinterklaas
tijdens de intocht in Mijdrecht.
Ingezonden door Monique Smit, die
hiermee haar foto op canvas verdient.
Gefeliciteerd!

Wonen aan of dichtbij het water. Voor velen is dat de ultieme woonwens. Toch is die woondroom te realiseren. Westhoek Wonen ontwikkelt 18 woningen bij de Vinkeveense Plassen aan de Prins Bernhardlaan in Vinkeveen. Onlangs werd de eerste paal geslagen, de start van
een nieuwbouwproject met een bijzondere architectuur en een grote
gevarieerdheid in woningtypen.

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!
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Familieberichten

DE GROENE VENEN

Ank & Theo

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

Gefeliciteerd met jullie
40 jarige huwelijk!

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

Liefs
patricia
joey,demy,
carlo & judith.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Riet (mam) gefeliciteerd met je verjaardag!
Wim, Jeffery, Jamilla, Jaap & Dylano

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

verbetert toegankelijkheid
Koopgarant: de ideale koopkans voor huurders Gemeente
Vinkeveense Plassen
Westhoek Wonen start met Koopgarant. Door de hoge woningprijzen is de stap van huren naar een
eigen huis kopen vaak te groot.
Westhoek Wonen kan huurders
nu van dienst zijn met de Koopgarantregeling. De regeling maakt
het voor huurders mogelijk om
een huis te kopen van Westhoek
Wonen, met korting van 10% tot
25% op de marktwaarde én de
garantie dat de corporatie de woning weer terugkoopt.
Wat is Koopgarant precies?
Koopgarant is een landelijk product
van Stichting OpMaat waarmee
150 corporaties al meer dan 2.800
woning hebben verkocht. Hoe gaat
het in zijn werk? Een huurder kan
een woning van de woningcorporatie kopen met een korting op
de marktwaarde. Als de koper de
woning weer wil verkopen heeft
deze een aanbiedingsplicht bij de
corporatie. De corporatie heeft
een terugkoopplicht en dat betekent dat de corporatie de woning
gegarandeerd binnen drie maanden
terugkoopt.
De belangrijkste bepalingen in het
kort:
• de corporatie verstrekt een

korting op de marktwaarde van
de woning tussen 10 en 25%, bij
bestaande bouw veelal 25%;
• de koper heeft een aanbiedingsplicht bij vertrek. De corporatie
heeft een terugkoopplicht en
koopt de woning gegarandeerd
binnen 3 maanden terug;
• de waardeontwikkeling (daling
of stijging) van de woning wordt
gedeeld, uitgezonderd de waardeontwikkeling die het gevolg is van
aangebrachte verbeteringen door
de koper.
Waarom en voor wie?
Westhoek Wonen wil met de Koopgarantregeling de doorstroming op
de lokale woningmarkt stimuleren.
Niet alle huurwoningen komen in
aanmerking voor Koopgarant, een
specifiek deel van de huurwoningen
is voor verkoop aangewezen.
Wanneer deze woningen door verhuizing vrijkomen, biedt Westhoek
Wonen deze als koopwoning aan
andere huurders aan. Op deze
manier komen huurwoningen vrij
en creëert Westhoek Wonen ruimte
voor gezinnen en starters en brengt
zo doorstroming in de woningmarkt
tot stand.
Bij verkoop garandeert Westhoek
Wonen via de terugkoopplicht dat

de woning blijvend goedkoop wordt
aangeboden, via huur, dan wel via
koop. Met het geld dat vrijkomt
door verkoop investeert de corporatie in onder andere nieuwbouw en
in het treffen van energiemaatregelen bij groot onderhoud.
De uitgebreide spelregels staan in
de Koopgarantfolder van Westhoek
Wonen. Alle huurders van Westhoek
Wonen hebben deze folder in de
brievenbus ontvangen.
Op www.westhoek.nl/kopen is alle informatie te vinden over de regeling,
de genoemde folder en het actuele
koopaanbod.
De Koopgarant-woningen zijn herkenbaar aan het Koopgarantlogo.

Medio dit jaar bereikte de gemeente De Ronde Venen overeenstemming met de grondeigenaren
over de aankoop van de benodigde grond rondom de Doorvaart
De Heul. Deze grond is nodig om
de doorvaart te verleggen en de
toegankelijkheid naar de Vinkeveense Plassen te verbeteren. Om
het vertrekpunt van deze plannen vast te leggen, is een nota
van uitgangspunten opgesteld.
Het college van B en W heeft
dinsdag 17 november besloten
de gemeenteraad voor te stellen
in te stemmen met deze nota van
uitgangspunten.
De Vinkeveense Plassen kunnen
op verschillende manieren bereikt
worden over het water. Aan de

zuidzijde ligt de belangrijke maar
zeer smalle doorvaart De Heul.
Deze zorgt in de zomermaanden
voor veel opstopping bij varende recreanten. Aanleiding voor de wens
van de gemeente De Ronde Venen
om de doorvaart te verleggen en
een wandel– en fietspad naar de
Demmerikse Kade aan te leggen.
Ook wordt een kleine parkeerplaats
met een aantal voorzieningen voor
varen, wandelen en fietsen gerealiseerd.
Medio dit jaar bereikte de gemeente overeenstemming met de
grondeigenaren over de aankoop
van de benodigde grond. Daarna
zijn de contouren van dit project
uitgewerkt in de nota van uitgangspun-ten. Hierin zijn op globale
wijze de (beleids)uitgangspunten
van dit project weergegeven.
Deze nota van uitgangspunten is
binnenkort in te zien op de gemeentelijke website onder kopje
‘projecten’.
Op woensdagavond 2 december
wordt deze nota behandeld in het
Ronde Tafel Gesprek (RTG). Het
RTG is altijd openbaar en biedt
belangstellenden de mogelijkheid
om te reageren. De behandeling
door de gemeenteraad is gepland
op donderdagavond 17 december.
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Vervolg van voorpagina

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

www.solidq.nl

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

DE GROENE
VENEN

dvertentie50x63.indd 1

22-7-09

Uw advertentie of
vacature in deze krant?
Of uw folder verspreid?
Bel 0297-38 52 57
voor de mogelijkheden

In detail werd uitgelegd dat al deze
mogelijkheden blijven bestaan en
hoe dat dan werkt. Ook de manier
waarop de kaarten kunnen worden opgeladen en de saldi kunnen
worden bijgevuld kwam aan de
orde. Verschillende aanwezigen
wilden ook zeker weten dat er niet
teveel van hun rekening zou worden
afgeschreven.
Al met al kregen de aanwezigen
wel erg veel informatie te verwerken. Connexxion had gezorgd voor
een handzame brochure, waarin
alles nog eens op overzichtelijke
wijze is samengevat. Deze brochure
‘Wat u moet weten over de OVchipkaart’ vond dan ook gretig aftrek. Ook namen velen de aanvraagformulieren voor het aanvragen van
persoonsgebonden kaarten mee
naar huis. Als extra service stond
er buiten een busje dat voorzien
was van een kaartlezer. Hier werd
gedemonstreerd hoe het in- en uitchecken in zijn werk gaat. Het werd
een zeer informatieve ochtend. En
voor degenen die dat gemist hebben
kunnen voor nadere informatie
altijd terecht bij de klantenservice
OV-chipkaart: www.ov-chipkaart.nl
of telefonisch 0900-0980.
19:21
Ouderenbonden
In De Ronde Venen zijn twee afdelingen van landelijke ouderenbonden actief. Beiden zijn er op gericht
om service te verlenen en op te
komen voor de belangen van ouderen. De PCOB werkt vanuit een
christelijke grondslag. De ANBO is
sinds enige tijd aangesloten bij de

Bijeenkomst ZZP De Ronde Venen druk bezocht
Maandag jl. werd voor de vierde keer dit jaar een netwerkbijeenkomst
voor ZZP-ers in De Ronde Venen georganiseerd. Het thema van deze
netwerkbijeenkomst was Digitaal Netwerken, van LinkedIn tot Twitter.
FNV om langs die weg de invloed
op landelijk niveau te versterken.
Jan Peltenburg van de ANBO
vertelt dat er op lokaal niveau een
goede verstandhouding bestaat met
de collega’s van de PCOB. “We
doen al een aantal dingen samen. Ik
noem de jaarlijkse kranslegging op
4 mei. Maar we trekken ook samen
op bij de contacten met de gemeente. Zo zit er een vertegenwoordiger
namens beide organisaties in de
WMO raad om daar de specifieke
belangen van de ouderen te bepleiten. Er is ook al wat uitwisseling
op het vlak van informatievoorziening via onze ledenbladen. Deze
voorlichtingsbijeenkomst is eigenlijk
het eerste grote project dat we
samen hebben aangepakt en waar
ook Stichting De Baat zich bij heeft
aangesloten.” Ook Jan Steenbergen toonde zich tevreden met deze
aanpak. Hij sloot niet uit dat ook
in de toekomst vaker gezamenlijk
zal worden ingespeeld op zaken die
voor de ouderen van belang zijn.

Zo! De boeken
‘n Euro per kilo!
van

ecember

r t/m 5 d
23 novembe

Bij Kringkoop gaan detectives, doktersromannetjes, naslagwerken en
literatuur voor een Euro per kilo over
de toonbank! Als je van lezen houdt,
kom dan snel naar Kringkoop.

Ruim 60 zelfstandige ondernemers
zonder personeel uit De Ronde Venen woonden deze bijeenkomst in
de Raadszaal van het Gemeentehuis
bij. Shahram Bahraini, makelaar in
geluk, gaf inzicht in de mogelijkheden en het nut van digitale netwerken en hoe je daar als ZZP-er je
voordeel mee kunt doen. Het gaat
om zien, gezien worden en personal
branding. Van LinkedIn tot Twitter:
hoe kun je je zichtbaarheid voor potentiële opdrachtgevers vergroten?
Uit de positieve reacties van deelnemers was op te maken dat de
interesse voor online netwerken is
gewekt en er behoefte is ontstaan
aan nog meer verdieping. De bijeenkomst werd afgesloten met een
netwerkborrel en duurde tot middernacht. Deze netwerkbijeenkomst
werd georganiseerd door de Kamer
van Koophandel Midden-Nederland,
de gemeente De Ronde Venen en
door de kerngroep ZZP De Ronde

Venen. Doelstelling is het stimuleren van de bedrijvigheid onder
zelfstandig ondernemers door het
creëren van (digitale) ontmoetingsplaatsen, informatievoorziening en
het uitwisselen van kennis en kunde.
Kerst Café op 16 december
Op 16 december a.s. organiseert
ZZP De Ronde Venen het ZZP
Kerst Café, een informele netwerkborrel voor ZZP-ers uit De Ronde
Venen. Deelname is wederom
kosteloos. Vanaf 20.00 uur is men
van harte welkom bij Café Stee-in
(Willisstee), Pieter Joostenlaan 24
te Wilnis. Om de toegang laagdrempelig te houden, is aanmelden voor
deze avond niet verplicht (maar
mag wel). Neem ook gerust een
collega ZZP-er mee. Hoe meer
zielen, hoe groter het netwerk!
Geïnteresseerde ZZP-ers kunnen
zich op LinkedIn aansluiten bij de
LinkedIn groep van ZZP De Ronde
Venen.

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.
Mijn naam is Sander van der Duin,
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
over alle faciliteiten om een
begrafenis of crematie geheel naar
uw wensen te verzorgen. Vanuit
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand
komt te overlijden, kunnen wij alle
zorg van een begrafenis of een
crematie van u overnemen. Wij zijn
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

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.

Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht Tel: 0297-250 393 www.kringkoop.nl

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Exposities
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.
Fotoworkshop
Leden van de fotoworkshop De
Ronde Venen hebben allerlei
watervogels op de foto gezet.De
portretten zijn in de maand november te in het Gezondheidscentrum
Croonstad aan de Croonstadlaan 1
te Mijdrecht.
Expositie van Ton Bocxe
Tot 1 januari in de Willisstee aan
de Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis
tijdens openingstijden.

Activiteiten

Henk van Zonneveld speelt
Goldbergvariaties op het orgel
op 21 november a.s.
Dit belangrijke klavierwerk van
Joh. Seb. Bach is heel populair
onder pianisten en klavecinisten.
Henk van Zonneveld echter zal
dit werk uitvoeren op het schitterende Bätz orgel in de Janskerk in
Mijdrecht.
Zoals altijd is de toegang gratis,
maar aan de uitgang houden we
een collecte ter bestrijding van de
onkosten. Aanvang 20.00 uur.
Donateursconcert ‘Con Amore’
Accordeonmuziek in De Boei
Zaterdag 21 november geeft de
Vinkeveense Accordeon Vereniging ‘Con Amore’ haar jaarlijks
donateursconcert. Onder leiding
van Arnaud Rosdorff brengt het A
en B orkest een zeer gevarieerd
programma ten gehore waaronder
een medley uit ‘The West Side
Story’, het welbekende ‘Morgenstimmung’ van Edvard Grieg en nog
vele andere bekende en minder
bekende werken.
Het concert wordt gehouden in
dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 te
Vinkeveen. De toegang bedraagt
5 euro en de aanvang is om 20:00
uur (zaal open: 19:30). Meer
informatie: www.vavconamore.nl
Spreekbeurten op rijm bij
Sprekersclub De Hoef
Sprekersclub ‘De Hoef’ komt dinsdagavond 24 november bijeen om

20.00 uur in de Springbok aan de
Oostzijde 61a te De Hoef.
Het onderwerp is vrij maar u wordt
verzocht uw spreekbeurt op rijm
te maken om alvast in de Sinterklaassfeer te komen. U bent van
harte uitgenodigd deze avond bij te
wonen. De toegang is gratis.
Voor inlichtingen M.v.d. Voort.
Tel: 0297-212060
Lezing bij Historische vereniging
De Proosdijlanden
Woensdagavond 25 november houdt
de heer Van Leeuwen uit Wilnis een
lezing met als titel ‘Toen en Nu’.
Dit doet hij direct na een korte
ledenbijeenkomst van de historische
verenging De Proosdijlanden, in
gebouw Irene aan de Kerkstraat te
Mijdrecht.
Er is ook aandacht voor het werken
als middel van bestaan: de ontwikkeling van landbouw overgaand
naar diverse takken van nijverheid.
Een scala van ontwikkelingen van
toen en nu, ook in neerwaartse zin.
Kortom een verhaal dat u niet mag
missen.
De lezing vindt plaats in Gebouw
Irene, Kerkstraat 9 in Mijdrecht en
begint om 20.00 uur.
Adventsconcert
Op zaterdag 12 december om
20.00 uur voert het groot koor ‘Eigen Wijs’ het Weihnachtsoratorium
van H.F.Müller uit in de R.K.kerk,
Kerklaan 2 in Vinkeveen.
In het oratorium wordt het kerstevangelie getoonzet. De priestercomponist Heinrich Fidelius Müller
wilde daarmee de mensen vast in
kerststemming brengen. Om het
verhaal compact te houden koos hij
voor korte soli en koorbewerkingen
van oude bekende en krachtige
liederen. Vooraf zingt het koor 3
Nederlandstalige advents/kerst
liederen, waarbij het publiek wordt
uitgenodigd om mee te zingen.
Het oratorium bestaat uit diverse
koralen en de recitatieven en aria’s
worden gezongen door solisten.
De algehele muzikale leiding is in
handen van dirigent Roel Staal.
Inmiddels bestaat het groot koor
´Eigen Wijs´ uit 50 personen,
dus ruim een verdubbeling van
zangstemmen uit de gehele Ronde
Venen. De repetities zijn al in volle
gang en wij hebben er zin in om dit
concert op zaterdag 12 december
aan u ten gehore te brengen. Vanaf
19.30 uur gaan de deuren open en
staat de koffie-thee voor u klaar.
De kaartverkoop is inmiddels gestart en kaarten voor dit prachtige
concert zijn à € 5,00 per stuk
verkrijgbaar bij: Drogisterij De
Bree, Herenweg 12-14, Vinkeveen,
Boekhandel Mondria, Lindeboom
11, Mijdrecht, bij de koorleden van
groot koor ‘Eigen Wijs’ en bij de
ingang op 12 december.

Samen zorgen
voor de natuur
De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten
stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat
kan al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Vaccinatie Mexicaanse griep 0 tot en met
4 jarigen uit De Ronde Venen van start
Op maandag 23 november start de GGD Midden-Nederland met de
eerste Mexicaanse griepprikken voor kinderen tot en met 4 jaar uit
De Ronde Venen. Om op korte termijn al deze kinderen te vaccineren
is gekozen voor een centrale vaccinatielocatie. Kinderen uit De Ronde
Venen worden van 23 tot en met 25 november verwacht in Sportcomplex Bisonsport in Maarssen. Deze actie komt voort uit het besluit van
minister Klink van VWS om alle kinderen van 6 maanden tot en met 4
jaar en huisgenoten van baby’s tot 6 maanden te vaccineren. Regionaal
nodigt de GGD ongeveer 82.000 baby’s, kinderen en huisgenoten uit.
Twee prikken
De gehele vaccinatie bestaat uit
twee prikken, met een tussentijd van
drie weken. De tweede vaccinatie
vindt plaats op 14 december.
De ouders/verzorgers hebben hiervoor in de week van 16 november
een uitnodiging met oproepkaarten
en oproepschema ontvangen. In dit
oproepschema staat waar, wanneer
en hoe laat ze worden verwacht.
Oproepschema
Alle locaties zijn geopend van 8.00
uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s
avonds. Om te voorkomen dat lange
wachtrijen ontstaan is iedereen
ingedeeld op een bepaald tijdstip.
Op de website www.ggdmn.nl staat
duidelijk aangegeven hoe deze indeling werkt.
Belangrijk voor ouders/verzorgers
en huisgenoten
- Heeft u meer kinderen die een
uitnodiging hebben gekregen? Dan
mogen uw kinderen op hetzelfde
tijdstip worden gevaccineerd; u
kunt zelf een van de aangegeven
tijdstippen kiezen. De tijdstippen
staan vermeld in de bijlage bij de
uitnodiging die u in de week van 16
november per post heeft ontvangen.
- Baby’s tot 1 jaar worden in een
been gevaccineerd. Kinderen vanaf
1 jaar krijgen de vaccinatie in een

arm. Het is handig om hier met de
kleding van de kinderen rekening
mee te houden.
- Neem de vaccinatiekaarten mee
naar de priklocatie.
- Neem eventueel een handdoek
mee voor het aankleedkussen, voor
als u uw kind moet aan- en uitkleden.
- Wie al door de huisarts is
opgeroepen voor vaccinatie, hoeft
niet naar de priklocatie te komen,
maar gaat naar de huisarts. Dit kan
betrekking hebben op huisgenoten
van jonge kinderen, bijvoorbeeld de
ouders, broertjes of zusjes.
Voor meer informatie over de vaccinatie en de Mexicaanse griep:
www.grieppandemie.nl of bel naar het
gratis landelijk nummer: 08001100. Informatie over de vaccinaties
door GGD Midden Nederland staat
op: www.ggdmn.nl.
Adres vaccinatielocatie
Sportcomplex Bisonsport
Bisonspoor 236
3605 JM Maarssen

Bestel de gratis brochure op
www.zorgenoveralzheimer.nl
of bel 030 659 69 00.

Ik maak
me zorgen…

Kringkoop vermindert de CO2 uitstoot
Kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het
milieu dan men denkt. TNO heeft berekend dat het inzamelen van één
ton goederen een besparing oplevert van één ton CO2-emissie.
Vorig jaar werd door Kringkoop in
totaal 488 ton goederen en kleding
hergebruikt. Met elkaar hebben we
dus gezorgd dat er 488 ton minder
CO2 de lucht in ging. Omgerekend
kunnen daarmee zo’n 145 huizen
met aardgas verwarmd worden.
Textielinzameling
In de afgelopen maand heeft
Kringkoop haar halfjaarlijkse huisaan-huis inzameling gehouden van
kleding. In totaal is 3107 kilo aan
textiel opgehaald binnen de gemeente. Al deze kleding is gesorteerd
door de eigen sorteerafdeling en
de mooiste kledingstukken worden
thans weer voor verkoop aangeboden in de winkel. De kleding die niet

geschikt was voor de winkel is weer
doorverkocht aan sorteerbedrijven
die zorg dragen voor export naar
ondermeer de derde wereldlanden.
Inboedelservice
De inboedelservice gaat een stap
verder dan de gewone inzameling
van bruikbare goederen. Kringkoop
kan voor u de woning, appartement,
garages, etc. volledig leegmaken en
veegschoon achterlaten. Samen met
de herbruikbare goederen nemen we
ook de niet herbruikbare goederen
mee. Kasten kunnen worden leeggemaakt en gedemonteerd. Wij komen
geheel vrijblijvend bij u langs voor
een gratis offerte.

WERK IN
UITVOERING
Demmerik in
Vinkeveen dicht

Op donderdag 3 en vrijdag 4
december is de Demmerik in
Vinkeveen afgesloten voor
doorgaand verkeer ter plaatse
van de Wilgen- en de Spoorlaan.
Op deze dagen worden werkzaamheden uitgevoerd om de
weg verkeersveiliger te maken.
Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid. Wij vragen uw begrip
voor het ongemak.

Veenweg in Wilnis
afgesloten

In de periode van 23 november
tot 4 december is de Veenweg in
Wilnis afgesloten voor doorgaand verkeer. In die periode
worden werkzaamheden uitgevoerd om de weg verkeersveiliger te maken. Het doorgaande
verkeer wordt omgeleid. De
bussen volgen een gewijzigde
route. Wij vragen u begrip voor
het ongemak. Kijk voor meer
informatie op de webiste van
Connexxion www.connexxion.nl
bij “omleidingen lijn 141”.

Reconstructie
Julianalaan
Vinkeveen
Aannemersbedrijf Gebr. Rijneveld B.V. zal week 48 beginnen
met de reconstructie van het
doodlopende gedeelte van de
Julianalaan in Vinkeveen. Het
asfalt en de fundering worden
verwijderd en vervangen door
een lichtgewicht fundering met
bestrating, zodat verzakking
van de weg wordt tegengegaan.
Omdat ook de kruising met de
weg naar de Kerklaan aangepakt
wordt, zal de Julianalaan enkele
dagen alleen vanaf de Herenweg
bereikbaar zijn. Het eenrichtingsverkeer zal dan ook tijdelijk
opgeheven worden. Het werk zal
enkele weken in beslag nemen.
Wij vragen uw begrip voor het
ongemak.

Renovatie
plantsoenen

Jaarlijks wordt in de winterperiode een deel van de gemeentelijke plantsoenen gerenoveerd.
Beplanting die versleten of
slecht beheersbaar is, te beschadigd om te herstellen of andere
problemen heeft, wordt dan
vervangen. De volgorde van deze
werkzaamheden wordt bepaald
op basis van het Groenbeheersplan. Met de renovatie van
diverse plantvakken aan de Molenwiek tussen de huisnummers
1 t/m 102 in Mijdrecht zal dit
najaar nog worden gestart. De
voorbereidende werkzaamheden
zullen in week 47/48 opstarten.

DE GROENE VENEN 		

11

Kerstshow 2009 met Quincy Smolders
Kerstmis betekent voor veel mensen de tijd van warmte, gezelligheid
en lekker eten. Zo ook voor Quincy Smolders. De zanger uit Vinkeveen
geeft dit jaar voor het eerst, op tweede kerstdag, een kerstshow. De
show zal voor zowel jong als oud een onvergetelijk feest worden. Naast
het bekende kerstrepertoire zingt Quincy ook andere nummers en
presenteert hij zijn nieuwe single: ‘Mijn Mooiste Tijd’.
door rowin ubink

Sociaal Cultureel Centrum De Boei
in Vinkeveen gaat het toneel vormen
voor het kerstfestijn.
“De locatie zal in een waar kerstdecor omgetoverd worden, het wordt
één en al sfeer,” aldus de zanger. Er
komen naast Quincy zelf nog vier
gastartiesten optreden tijdens het
feest. Wie dat zijn, houdt Quincy
nog even voor zichzelf: “Het moet
natuurlijk wel een beetje een verrassing blijven.”

All-in show
De bezoekers kunnen tijdens de
optredens genieten van een driegangenmenu, amuses en drankjes. Het
eten zal verzorgd worden door de
topcatering van ‘De Drie Turven’ uit
Vinkeveen. Deze verzorgt ook de
catering voor bijna alle grote shows
van “de” Nederlandse artiesten. Ook
voor de kinderen is er een aangepast
diner.
De kerstshow begint om 19:45 uur
en duurt tot ongeveer 01:00 uur.
Quincy en zijn mede-artiesten zullen
naast de vele kerstliedjes natuurlijk

ook de welbekende nummers zingen.
“Het wordt een mooie combinatie
van beiden, er is voor ieder wat
wils.”
Tijdens de kerstshow presenteert
Quincy tevens zijn nieuwe single
‘Mijn mooiste tijd’ . Of de single ook
op de mooie kersttijd zal slaan, kunt
u tijdens de show zelf gaan ontdekken.
Kaarten voor deze wervelende
kerstshow kosten 95 euro per stuk
(inclusief het diner en drankjes),
voor kinderen is de prijs 27,50 euro.
Kaarten zijn te verkrijgen bij: De
Boei in Vinkeveen, Cafe De Twee
Heertjes in Vinkeveen, Cafe Restaurant De Drie Turven in Vinkeveen, of
via de website www.quincysmolders.
nl. Wees er snel bij, want vol is vol!

Disneyverzamelaar Maarten Jongerling (50):

“Ik denk er zelfs over na om mijn grotere
slaapkamer om te dopen tot Disneykamer”
Klokken, poppen, ballonnen, koekblikken, plasticfiguurtjes, kaarten en opbergdozen. Mijdrechtenaar
Maarten Jongerling verzamelt het allemaal. Als het
maar van Disney is.“Ik heb zelfs een kartonnen beker
uit de afvalbak van het Disneypark meegenomen.
Wel een schone natuurlijk.”
door valérie sambrink sanderink

Hoe is het toch gekomen? Maartens
ogen glimmen als hij eraan terug
denkt. “Het begon al toen ik een
klein mannetje was. We hadden thuis
een abonnement op de Donald Duck.
Met dat blad werd ik letterlijk op de
pot gezet, want alleen dan bleef ik
op die wc zitten. Het begon pas echt
toen ik op tv de kopjes-attractie van
Disneyland California zag. Ik wist
het meteen: daar wil ik naartoe.”
Maar zijn ouders hadden geen
geldboompje in de tuin en een rijke
suikeroom had hij ook niet. “Gelukkig waren er al snel Disneyspullen
in Nederland te koop. Ik weet nog
dat ik van mijn zakgeld collectie
figuren spaarde. Donald, Mickey en
Minnie…ik kocht die kleine plastic
poppetjes allemaal.”
Maarten zet een mok warme thee
op tafel. Daar staat toch duidelijk
een afbeelding Sylvester op. “Ja,
sommige mensen begrijpen het niet
helemaal. Ik spaar Disney, geen
Looney Tunes. Maar goed, uit deze
mok kan ik tenminste drinken. Niet
dat ik geen Disneyvoorwerpen in het
dagelijks leven gebruik. De lelijke
gebruik ik wel, maar de rest laat ik
liever in de originele verpakking.
Dan zijn ze meer waard, hè? Soms
koop ik er twee: dan houd ik er
één in de verpakking en de ander
gebruik ik.”
Disneyland
Na lang wachten was het in 1991
eindelijk zover. Maarten ging naar
Disneyland California. “Wat was
dat geweldig! Ze hadden daar zelfs
spullen van Winnie de Poeh. Ik moet
de eerste Nederlandse verzamelaar
zijn, want in Nederland was er nog
niets van deze beer te verkrijgen. Ik

sloeg meteen
wat Winniespullen in en
voelde dat
dit ook een
hype in mijn
eigen land zou
worden. En ik
kreeg gelijk.
Nog geen jaar
later lagen de
Disneyverzamelaar Maarten Jongerling temidden van slechts een gedeelte van zijn collectie. “Met Kerst
Nederlandse
speelgoedwinkels staat in de woonkamer een grote kerstboom vol Disneyballen met Tinkerbell als piek.”
vol met Teigetjes,
Ik begrijp wel dat mensen het gek
veel, dat ik de WC en de badkaKnorretjes én Winnies. Toen was
vinden. Ze zullen het niet tegen me
mer ook heb versierd met posters,
voor mij de lol eraf.” Zijn serieuze
zeggen, maar ze denken het wel.
klokken en speelgoed van Disney.
blik maakt ruimte voor een brede
Maar dat kan me eerlijk gezegd niet
Ik denk er zelfs serieus over na
glimlach. “Gelukkig heb ik ook spulschelen. Bovendien ben ik ook niet
om mijn grotere slaapkamer om te
len in Amerika gekocht die niet op
de enige gek. Wilfried, een vriend
dopen tot Disneykamer. Dan ga ik
de Nederlandse markt zijn verschevan me, is ook helemaal in de ban
wel in een kleinere kamer slapen.
nen. Mijn spaarpot met Winnie de
van Disney. Hij heeft zelfs veel meer
Met kerst is het helemaal een feest.
Poeh heb ik hier nog nooit gezien.
en veel duurdere spullen dan ik.
Dan staat er in de woonkamer een
Kijk, dat is nou leuk!”
Daar ben ik niet jaloers op. Hij heeft
grote kerstboom vol Disneyballen.
nu eenmaal meer te besteden. Soms
Tinkerbell, het elfje van Peter Pan,
Naast zijn bezoek aan het park in
zitten we samen tussen onze spulleis dan de piek. Zij is immers samen
Californië is Maarten ook negen
tjes en zeggen we tegen elkaar: ‘We
keer naar het attractiepark in Frank- met de zeemeermin het leukste
zijn toch wel gek ook.’ Maar stoppen,
Disneyfiguur.”
rijk geweest. “Soms zeggen mensen
dat doen we niet.”
dat ze naar Euro Disney gaan. Dan
“Als Disneyfan kun je eigenlijk ook
zeg ik: Dat is knap, want dat bestaat Reisjes naar Amerika en Parijs,
helemaal niet stoppen. Het is echt
kamers vol spullen...Maarten steekt
niet meer. Euro Disney is failliet
gegaan en toen werd het Disneyland er veel geld in. “Een hobby mag geld oneindig. Ik heb alle videobanden,
maar nu komen al die films weer
kosten, vind ik.” Lacht: “Ik zal er
Parijs. Daarna kreeg het resort een
uit op DVD. En wat denk je van de
geen extra lening voor aanvragen,
tweede park erbij en nu heet het
special editions? Ik zie het verschil
Disneyland Resort Parijs. Zo moet je maar tien tot twintig procent van
niet, maar toch moet ik ze hebben.
mijn inkomen gaat toch wel naar
het dan ook noemen, vind ik. Ik heb
Daar word ik soms ook wel moe van.
het er altijd enorm naar mijn zin. Bij Disney. Dat komt ook omdat ik geen
Maar je bent een fan of je bent het
fakespullen wil hebben. Als je een
aankomst hoor je gelijk die muziekniet. En als een echte fan zal ik mijn
echte verzamelaar bent, accepteer
jes. Ze maken me altijd als een kind
collectie niet snel wegdoen. Zelfs
je geen nepspullen. Dan moet het
zo blij. Ik voel me daar echt thuis.”
niet voor een leuke man.” Grijnst:
Disneylogo overal op staan.”
“Als ik toch iets moet kiezen om
Een huis vol Disney
mijn collectie voor op te geven dan
Stoppen geen optie
Maartens huis begint ook wel een
kies ik voor vrede op aarde. Dat
“Eigenlijk is het wel een beetje kinbeetje op een Disneypaleis te lijken.
gebeurt namelijk toch nooit.”
derachtig. Een volwassen man van
“Ik heb één kamer helemaal gevuld
vijftig die Disneyspullen verzamelt.
met Disneyspullen. Maar ik heb zo

Kort nieuws
Nieuw: Rabo
Extra Ledenobligaties
U investeert in ons.
Dat is het idee.
Het maken van de juiste financiële beslissingen is belangrijk.
Zeker vandaag de dag. Misschien
is beleggen weer een optie voor
u. Daarom komt de Rabobank
met een nieuw beleggingsproduct speciaal voor leden: Rabo
Extra Ledenobligaties. Dat is
een investering met een aantrekkelijke rente in een solide en betrouwbare bank, de Rabobank. U
vertrouwt ons uw geld toe en wij
zorgen daar op onze beurt weer
goed voor. U investeert in ons.
Dat is het idee. Meer weten?
Kijk op rabobank.nl/extra of
neem contact op met Rabobank
Veenstromen via (0297) 29 26
08. De waarde van uw belegging
kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor
Rabo Extra Ledenobligaties is
een prospectus kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en via

www.rabobank.nl.

Fietsster rijdt
door na aanrijding
Een meisje op de fiets raakte op
woensdag 18 november gewond
toen zij door een andere fietsster
werd aangereden. Die fietsster
reed door met de opmerking
‘Gaat het? Sorry ik moet naar
mijn werk'.
Rond 07.55 uur fietste een
14-jarig meisje uit Mijdrecht
over het fietspad van de Diamant
links naast een vriendin. Hen
kwam een vrouw op de fiets
tegemoet. Die vrouw moest
kennelijk voor een andere fietser
uitwijken, waardoor de vrouw
frontaal op het 14-jarige meisje
botste. Het meisje viel en kwam
daarbij op haar hoofd terecht,
waardoor zij onder andere een
bloedneus opliep.
De vrouw zei ‘Gaat het? Sorry,
ik moet naar mijn werk', waarna
zij op haar fiets wegreed in de
richting van Leicester/Kerkvaart. Het slachtoffer is naar het
ziekenhuis gebracht. Daar bleek
dat haar neus is gebroken en dat
zij een hersenschudding heeft
opgelopen.
De vrouw die is doorgereden
naar de aanrijding is 35-45
jaar, heeft rood/oranje stijl
haar, sproeten en zij droeg een
donkere jas.
Aan getuigen van de aanrijding
en aan mensen die menen de
vrouw te (her-)kennen, wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn
& Venen op telefoonnummer
0900-8844.
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Kort nieuws
Recreatieonderzoek:
forse stiiging
dagrecreanten

DE GROENE VENEN

Sinterklaas kapoentje, goo

foto’s pete

Recreatie Midden-Nederland
heeft de afgelopen twee jaar een
recreatieonderzoek laten uitvoeren op een twintigtal terreinen
verdeeld over de vier Utrechtse
recreatieschappen. De doelen van
dit grootschalige onderzoek waren
ondermeer inzicht te krijgen in
het gebruik en de waardering van
de recreatiegebieden, de ervaringen van bezoekers en de mate van
tevredenheid over de aanwezige
voorzieningen.
Uit het onderzoek blijkt dat op
diverse terreinen de bezoekersaantallen, in vergelijking met tien
jaar geleden, met ruim 30% zijn
gestegen. Hierbij is het herhaalbezoek hoog.Bovendien is, bij die
terreinen waarin is geïnvesteerd,
de groei bovengemiddeld hoger.
Algemeen worden de terreinen
met het cijfer 7,8 gewaardeerd.
Wel blijft er te wensen over: horeca, speelvoorzieningen, sanitair
en kleinschalige evenementen zijn
gewenste verbeteringen. Afgelopen maanden zijn de onderzoekgegevens verder uitgewerkt.
Een samenvatting van dit recreatieonderzoek kan bij Recreatie Midden-Nederland worden
aangevraagd.

Mijdrecht

Akkoord over
aankoop van Stationslocatie Mijdrecht door
gemeente

Vanaf 24 november a.s., elke dag
tussen 16:00 – 19:00 uur op MidPoint TV:

De gemeente De Ronde Venen en
NS Vastgoed hebben een akkoord
bereikt over de aankoop van de
Stationslocatie in Mijdrecht. Het
college van B en W is verheugd
dat overeenstemming is bereikt en
gaat de gemeenteraad voorstellen
het terrein van ruim één hectare
te kopen voor ruim 1,5 miljoen
euro.
De gemeente beraadt zich al enige tijd op de herontwikkeling van
het gebied Rondweg/Stationslocatie Mijdrecht en is al eigenaar van
het stationsgebouw en de overige
gronden. Door de aankoop van de
stationslocatie wordt de gemeente
eigenaar van alle gronden en kan
de gemeente zelfstandig besluiten
nemen over de herontwikkeling
van het gebied, met alle voordelen
van dien. Met de aankoop wordt
een belangrijke stap gezet om tot
herontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht te komen.
In de met NS Vastgoed te sluiten
koopovereenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over de bouw
van woningen op de Stationslocatie Vinkeveen.
Behandeling van de aankoop in de
gemeenteraad is voorzien tijdens
de raadsvergadering van
17 december 2009.

Wil

‘Lieve Sinterklaas’

In elke aflevering beantwoordt Sinterklaas brieven van kinderen uit De
Ronde Venen. “Hoe blijft Sint zo fit?
Waarom hebben pieten handschoenen aan? Wegen alle chocoladeletters even veel?”
Wil jij weten hoe het zit? Kijk dan
naar Lieve Sinterklaas op MidPoint
TV. Bovendien wordt elke aflevering
afgesloten met een Sinterklaasliedje
gezongen door DE PIETELS.

Leuke prijzen winnen met
etalagewedstrijd Wilnis
De Ondernemersvereniging in Wilnis organiseert een etalagewedstrijd in
Wilnis Dorp. Want ook in Wilnis kan de Sint bij allerlei winkels terecht om
zijn inkopen te doen. De Pieten hebben bij tien winkeliers, die lid zijn van
de Ondernemersvereniging, een chocoladeletter verstopt.
De bedoeling is dat alle tien de letters gevonden worden. Van deze letters
kan een woord gemaakt worden dat met
Sinterklaas te maken heeft. Ook is het de bedoeling dat er nog een zo lang
mogelijk ander woord gemaakt wordt met deze letters.
Deelnameformulieren kunnen worden opgehaald bij de winkeliers die de
chocoladeletters in de etalage hebben liggen.
Er zijn tien leuke schoenkado's te winnen. De chocoladeletters liggen in de
etalages t/m zaterdag 29 december 2009.
Volledig ingevulde deelnameformulieren kunnen worden ingeleverd bij
Juwelier Nant Hartel, Raadhuisstraat 11 in Wilnis.
Prijswinnaars worden 3 en/of 4 december gebeld, ook komt er een lijst
met de winnaars bij de winkeliers te hangen.

Heb je de aflevering gemist, kijk dan
op de speciale website:

www.Midpoint.fm/Sinterklaas
en bekijk de vraag van die dag,
hier vindt je ook leuke kleurplaten,
recepten, foto’s en informatie over
De Pietels!
Wil jij de liedjes van De Pietels
meezingen? Koop dan nu de CD
met daarop alle Sinterklaasliedjes
met Karaoke versie en natuurlijk
de hitsingle: “Lieve Sinterklaas”.
Hiermee steun je de actie om alle
kinderen in De Ronde Venen een
mooie Sinterklaasavond te bezorgen.
Mail naar depietels@gmail.com voor
informatie.

Heb ik dat...

Ja! Dat heb jij weer en daarom is dat bloemetje
van de week voor jou! Gratis af te halen bij:

Bloemenatelier Kristel

Leicester 14, Mijdrecht (bij de nieuwe Albert Heijn)
of winkelcentrum Adelhof
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oi wat in mijn schoentje...

er bakker

Kort nieuws
Klachten buslijn 130
De raadsleden Emiel Hoogendijk (CDA) en Youssef Rasnabe
(GemeenteBelangen) hebben
donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een groot aantal
klachten overhandigd aan wethouder Jacques Dekker van reizigers
van buslijn 130.
De twee raadsleden hebben zich
het afgelopen jaar hard gemaakt om de verbinding met het
openbaar vervoer naar Utrecht te
verbeteren en gepleit voor herstel
van de oude directe verbinding
naar Utrecht. Uit onderzoek dat
zij hebben gedaan onder een groot
aantal reizigers van buslijn 130,
blijkt dat veel van hen ontevreden
zijn over de nieuwe verbinding
met Utrecht. Vervolgens hebben
de raadsleden samen met wethouder Dekker bij Gedeputeerde
Staten aangedrongen op verbeteringen.

lnis

Vinkeveen

Vooralsnog zien Gedeputeerde
Staten nog niet de noodzaak
en urgentie om de verbinding
met Utrecht te verbeteren. Het
komende jaar blijft het college
van B en W zich daarom samen
met de gemeenteraad inzetten
om de verbinding naar Utrecht te
verbeteren.

Kalenderactie geslaagd

Radio Ronde Venen (even)
terug op de 105.6 fm
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Radio Ronde Venen werd opgericht,
de voorloper van Midpoint fm & tv. Dit wordt het hele jaar gevierd, en
de aftrap voor de festiviteiten wordt gegeven in het weekend van 27,
28 en 29 november. Midpoint fm gaat terug naar de tijd van vinyl, Revox bandrecorders, cassettebandjes en pick ups.
Kent u deze programma’s nog? De Agenda, de B & B Show, Opstaan met
Martien... Of gaat bij deze namen een belletje rinkelen? Hannelore Zwitserlood, Hans van Zwieten, Erwin Kasius, Pim de Vries, Jurgen Blom en
Fabiënne de Vries? Ze zijn volgend weekend weer allemaal te horen:

250e leerling bij obs De Pijlstaart
Vinkeveen – Maandag jl. was het feest bij de Pijlstaartschool in Vinkeveen.
Na de oprichting van de school in 1966 mocht directeur Bert van Diemen
maandag de 250e leerling welkom heten. Kiki van den Berg en Lieke Post
waren de gelukkige leerlingen. Alle twee de meisjes zijn 4 jaar geworden
op 16 november, voor het eerst naar school en dan ook gelijk op het podium
omdat je de 250e leerling bent. Een beetje verlegen, maar met je ouders in
de buurt en de hand van juf Wendy, lieten de jarigen zich toezingen. Na een
korte toespraak van Bert van Diemen ontvingen beide kleuters uit handen
van hun grote zus en broer een welkomstcadeau. De overige leerlingen werden uiteraard ook verwend, zij kregen een lekker snoepje en iets te drinken.

Vrijdag 27 november
17.00-18.00 uur De Agenda met Johan den Drijver
18.00-20.00 uur Pim de Vries
20.00-22.00 uur Verdoolhof met Wilco Verdoold
22.00-02.00 uur Weekend Start met Erik Kroon en Marino Pothuizen
Zaterdag 28 november
08.00 – 10.00 uur Opstaan met Martien Engel & Monique Musch
10.00 – 12.00 uur De Gouwe Ouwe Club met Nico v.d. Linden
12.00 – 14.00 uur Fabiënne de Vries
14.00 – 16.00 uur Rene Huizinga
16.00 – 18.00 uur NieuwsNet met Ferry, Johan, Caroline
18.00 – 20.00 uur Erwin Kasius, Annette van Dasler & Leo Hoogervorst
20.00 – 22.00 uur Marcel Stokebrook
22.00 – 02.00 uur Rogier Bruggeman & Diana van Dijk
Zondag 29 november
10.00 – 12.00 uur Sport Ronde
12.00 – 14.00 uur B&B Show met Jurgen Blom & Harry Beijer
14.00 – 16.00 uur Hannelore Zwitserlood
16.00 – 18.00 uur Hans van Veen
18.00 – 20.00 uur Radio Rondevenen Non-Stop
20.00 – 22.00 uur Eindeloos met Jim & Robbert
22.00 – 00.00 uur Easy Lovin met Harry Beijer

Workshop houden?
Mail naar info@vankraaltotketting.nl

Midpoint FM is te beluisteren op 105.6 fm ether, 101.9 fm kabel en via 		
www.midpoint.fm

Afgelopen week hebben Jet
en Chantal in het kader van de
projectweek van het Veenlanden
College in Mijdrecht 50 kalenders
verkocht.
Deze kalenders zijn tot stand
gekomen na een match op de
beursvloer afgelopen oktober
met A-side media. De meiden
hebben flink hun best gedaan en
kalenders verkocht aan familie,
leerkrachten, buren, vrienden en
bij een bejaardenclub van één van
de overgrootoma’s. Naast dat er
mensen een kalender besteld hebben die het artikel hadden gelezen
reageerde ook de moeder van
Maartje van den Brand.
Maartje heeft samen met haar
familie de Stichting Japthi in
het leven geroepen, waar het
verdiende geld van het VLC naar
toe gaat. Ze gaf aan het een hele
leuke actie te vinden, maar ook
het Veenlanden heel dankbaar
te zijn voor de aandacht voor de
stichting en het werk van haar
dochter.
Doordat mensen ook een vrijwillige bijdrage gaven is het totaal
bedrag van Jet en Chantal uitgekomen op € 294,37.
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IN VOL BEDRIJF
Roadworks

Met een
videofilm
kun je veel
vertellen
MIJDRECHT – Als vormgever kon
hij zijn creativiteit volop ontwikkelen. Maar René Hoogterp voelde
er niet zo heel veel voor om hele
dagen tegen een computerscherm
aan te kijken. Om wat afwisseling
in zijn leven te brengen werd het
filmen zijn hobby. Inmiddels heeft
hij van zijn hobby zijn werk gemaakt. Zijn bedrijf Roadworks is
gespecialiseerd in het maken van
films en videoproducties.
door piet van buul
foto patrick hesse

René Hoogterp is geboren en getogen in Mijdrecht. Hij komt uit een
ondernemende familie. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat hij een
opleiding ging volgen, waar mensen
worden opgeleid om een eigen bedrijf te beginnen. Met de opleiding
Small Business and Retail Management verwierf hij de basiskennis.
“Deze opleiding is heel praktijkgericht,” vertelt René. “Er wordt van
je verwacht dat je afstudeert vanuit
je eigen bedrijf. Ik ben met Roadworks begonnen in februari 2007
en in juli 2007 ben ik afgestudeerd.
Ik ben nu inmiddels dus al zo’n drie
jaar bezig.”
Aan de weg timmeren
“De naam Roadworks is niet helemaal willekeurig. Roadworks staat

René Hoogterp: “Ik doe alles zelf, van het schrijven van het scenario en het script tot het filmen en de montage. En ik zoek er ook de juiste muziek bij.”
voor wegwerkzaamheden. Ik heb
voor die naam gekozen om aan te
geven dat ik met dit bedrijf op mijn
eigen wijze aan de weg wil timmeren.” Roadworks is gespecialiseerd
in het verzorgen van videoproducties
voor grote en kleine bedrijven. Dat
kunnen video’s zijn die bestemd zijn
voor de interne communicatie. Maar
ook voor presentaties naar buiten.
René: “Je kunt dan denken aan
presentatiefilmpjes voor beurzen of
zo. Maar ook voor reclamefilmpjes.
Ik denk dat bedrijven ook veel meer
gebruik zouden kunnen maken van
internet om hun boodschap over
te brengen. Tegenwoordig heeft
iedereen wel een eigen site. Ik kan
me geen betere manier voorstellen om je bedrijf en je producten te
laten zien dan door middel van een
filmpje. Eén foto vertelt al meer dan
honderd woorden. En in een film
heb je 25 beelden per seconde. Kun
je nagaan wat je daar allemaal mee
kunt zeggen.”
Meteen de juiste persoon
Roadworks is een klein bedrijf. René
“Ik hou het graag kort. Het loopt
hier niet over een heel stel dure

schijven. De klant weet met wie hij
te maken heeft en als je belt heb je
meteen de juiste persoon te pakken,
die weet wie je bent en waar het
over gaat. We werken langs korte
lijntjes.”
Boeiend proces
René geniet van zijn werk. “Het is
erg afwisselend. Je hebt met veel
verschillende opdrachtgevers te
maken. Voor elke opdracht verdiep ik
me in de klant. Wie is het, wat doen
ze, welke doelgroep willen ze bereiken, wat is de sfeer in het bedrijf en
welke uitstraling streven ze na. Dat
is belangrijk om de juiste toon te
treffen. Al die aspecten zijn als het
ware puzzelstukjes die je in elkaar
moet passen om een leuke en goede
film te kunnen maken. Ik doe alles
zelf, van het schrijven van het scenario en het script tot het filmen en de
montage. En ik zoek er ook de juiste
muziek bij. Dat is een heel boeiend
proces, waar ik ook elke keer weer
veel van leer. En het is heel afwisselend. De ene dag sta ik op de Euromast te filmen, een dag later aan een
gracht in Amsterdam en vervolgens
ergens op een aardappelveld.”

Goede leerschool
René is ooit als vrijwilliger bij Midpoint begonnen. Hij werkte toen
mee aan een jongerenprogramma.
“Je leert daar met vallen en opstaan
de dagelijkse praktijk. Ik begon er
op jonge leeftijd en leerde van de
ervaren vrijwilligers. Je moest alles
zelf uitzoeken en men werkte met
eigen privé camera’s. Tegenwoordig
is dat wel wat beter geregeld. Er
is nu apparatuur van de omroep, er
is een goede opleiding en er is een
montagestudio. Lokale en regionale
omroepen zijn een prima kweekvijver voor mensen die wat willen met
filmen of met de omroep. Heel veel
bekende mensen bij radio en tv zijn
ooit op lokaal niveau begonnen.”
Naast zijn reguliere werk voor
Roadworks, verzorgt René ook de
programma’s van Argon TV. “Ik zou
nog wel ooit een eigen TV programma willen maken, dat ook echt
door een van de zendgemachtigden
op de landelijke televisie wordt
uitgezonden. Maar voorlopig heb ik
het nog te druk met mijn werk voor
Roadworks. Daarom koester ik dat
maar als een droom die wellicht nog
eens uit gaat komen.”

Schuurs Assurantiën geeft zekerheid in onzekere tijden
Vijf prangende vragen aan Harry
Schuurs, eigenaar van assurantiekantoor Schuurs in Wilnis.

Harry, hoe lang zit je al in het vak?
Dat is al weer meer dan 20 jaar,
wat vliegt de tijd toch voorbij. Het
voelt soms nog als gisteren dat ik
in de garage aan de Waterlelie
langs de Bovendijk in Wilnis begon.

Al snel groeide mijn klantenportefeuille zo snel dat ik naar een echt
kantoorpand moest verhuizen. Dat
werd uiteindelijk via wat omzwervingen de huidige locatie aan de
Dorpsstraat 7 in Wilnis.

Wat heb je de klant allemaal te bieden?
Ons kantoor staat bekend om zijn
persoonlijke aandacht voor de klant.
We adviseren
de particulier
op het gebied
van schade
verzekeringen,
levensverzekeringen, sparen
en hypotheken.
Maar we
bedienen ook
veel zakelijke
klanten op
het gebied
van schade en
risico verzeke-

Staand van links
naar rechts:
Gina Reurings,
Marieke Bach
en Elly Pauw.
Zittend Harry
Schuurs.

ringen employee benefits; werknemers verzekeringen en pensioenen
bijvoorbeeld.

Hoeveel mensen werken er bij jou op
kantoor?
In totaal werk ik met 4 collega’s samen. Elly, Gina en Marieke adviseren
de klanten op gebied van schade,
sparen en bankzaken. We hebben
namelijk ook een SNS Regiobank in
eigen huis. Jon is onze hypotheekadviseur. Ik zelf hou me vooral bezig
met zakelijke klanten en advies op
gebied van levensverzekeringen en
pensioenen.

Krijg je veel verontruste klanten binnen
die schrikken van alle tumult in de
financiële markt?
Het valt ons nog mee, al is het in ieder klantgesprek wel even onderwerp
van gesprek. Gelukkig weten onze
klanten dat we altijd eerlijk advies
in het belang van de klant hebben
gegeven. Sommige berichtgevingen
over bijvoorbeeld torenhoge provisies
voor het intermediair, worden door
de media ook wel uit zijn verband
getrokken hoor en geldt gelukkig
voor een kleine selectie intermediairs. Wij zijn blij met de toenemende
transparantie op dit vlak. De klant

weet dan altijd waar hij aan toe is en
voor welk advies hij wat betaalt.

Wat mogen we nog meer weten van
Harry Schuurs?
Haha, nou ik heb weinig te verbergen hoor! Ik ben getrouwd met Pit
Gooskens en samen hebben we 3
volwassen kinderen en 2 honden.
We wonen op een heerlijke plek net
buiten het centrum van Mijdrecht,
gaan graag uit en houden alle twee
van sporten en mooie reizen maken.
Ik rij ook graag met mooi weer op de
motor en heb een grote passie voor
muziek. Is dit voldoende informatie
over mijzelf?

Roadworks is gevestigd aan de Rendementsweg 24 in Mijdrecht.
René Hoogterp is daar telefonisch te
bereiken op 0297 385254 of via email
info@roadworks.tv.
www.roadworks.tv

Wet & Regel Dag
voor ondernemers in
Midden-Nederland
Tijdens de Wet & Regel Dag van
de KvK Midden-Nederland op
dinsdag 1 december 2009 krijgen
ondernemers een overzicht van
belangrijke veranderingen, zoals
nieuwe of gewijzigde wetten
en regels die invloed hebben op
bedrijven of op plannen van ondernemers.
De themadag bereidt ondernemers
voor op veranderende wetgeving,
zoals juridische en fiscale aspecten
van de bedrijfsvoering, handige
fiscale eindejaarstips en het Belastingplan 2010. Daarnaast biedt
de dag de mogelijkheid andere
ondernemers te ontmoeten en om
specifieke vragen voor te leggen
aan de specialisten.
Een greep uit de presentaties:
‘Vormen van samenwerken’,
door De Advocaten van Van Riet,
‘Debiteuren, hoe ga ik daarmee
om’, door DAS Rechtsbijstand, Beëindiging arbeidsovereenkomsten
en actualiteiten’, door Nexa Velo
Advocaten en ‘Huurrecht bedrijfsruimte in vogelvlucht’, door Van
Diepen van der Kroef Advocaten.
Informatie en aanmelden

De themadag op 1 december duurt
van 15.30 tot 20.30 uur, de toegang
is gratis.
Locatie: Hotel van der Valk Houten,
direct gelegen aan de afslag Houten
van de A-27.
Meldt u nu aan via:
www.kvk.nl/mn-regeldag.
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De keuze van...

Snel gevonden
worden op Google

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

Uw bedrijfsnaam is goed vindbaar in Google. Maar waar staat
uw koppeling als een gebruiker
op uw product of dienst zoekt?
In Mijdrecht is het bedrijf
A-side media gevestigd, dat
reeds 8 jaar ervaring heeft in
het ontwikkelen van websites.
Professionals
Op het hoofdkantoor in Mijdrecht
werken 15 professionals die
weten wat belangrijk is bij het
bouwen van de structuur van een
website. Hierdoor scoren hun
websites hoog in de zogenaamde
organische zoekresultaten in
Google. De medewerkers worden
constant bijgeschoold en moeten
examens afleggen bij Google,
waarbij reeds diverse certificaten behaald zijn.
Wilt u snel en meetbaar resultaat?
Naast het goed vindbaar maken
van uw website voor zoekmachines, is het nu ook mogelijk
om met betaalde zoekwoorden
te adverteren binnen Google.
Het zoekmachinebedrijf heeft
hiervoor een advertentieprogramma opgezet, Adwords. Om
het maximale uit een Google
campagne te halen is het belangrijk dat deze wordt opgezet en
onderhouden door een Google
gekwalificeerd professional.
Gecertificeerde Google specialisten binnen A-side monitoren
uw campagne nauwlettend en
halen het gewenste effect tegen
de laagste kosten. U ontvangt
tevens inlogcodes waarmee u uw
Adwords-account kunt openen en
volgen.
Het voordeel van een Adwords
campagne is dat u zelf het
maandelijkse budget bepaalt en
u uw campagne te allen tijden
kunt aanpassen. Daarbij betaalt
u vooraf een overeengekomen
bedrag direct aan Google. U
heeft dan direct toegang tot
de meest recente statistieken.
En als er niemand klikt op uw
woord, heeft u ook geen kosten.
Helder.
Mocht u meer willen weten
over het optimaliseren van uw
website voor Google, het opzetten van een Adwords campagne,
of uw bestaande campagne laten
doorlopen door een expert, neem
dan contact op met de specialisten van A-side media B.V.
U kunt hen bereiken tijdens kantoortijden via telefoonnummer
0297-385252 of www.a-side.nl.

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Titel: Kind 44
Auteur: Tom Rob Smith
Soms word
je compleet
verrast bij het
lezen van een
boek van een
onbekende
auteur.
Zo’n verrassing was kind
44 voor mij.
Een thriller
over een seriemoordenaar in Rusland die kinderen vermoordt.
Het speelt in 1953, de tijd van
Stalin.
Hoofdpersoon is Leo Demidov,
een jonge officier die werkt bij de
meedogenloze geheime dienst.
Het meest verrassende aan dit boek
vond ik dat ik al vrij snel helemaal
niet meer zo bezig was met de
verhaallijn van de moordenaar.
De auteur schetst een beeld van
hoe het moet zijn geweest om in
die tijd onder het juk van Stalin te
leven.
Degenen die voor hem werkten met
alle privilege’s van dien.
De argwaan en de angst waarin
de mensen toen leefden, het werd
op een uiterst indringende manier
geschreven.
Een bij vlagen gruwelijk, rauw,
maar ook mooi boek.

Wijn is....Samen delen
Wijn is druivensap voor volwassenen. Wijn moet je delen. Wijn
is gewoon lekker. Wijn is een
dorstlesser. Wijn is een momentopname. Wijn is voor iedereen.
Wijn leeft!
Deze quote is afkomstig van mijn
favoriete wijnschrijver, Matt Skinner. Deze jongen is de beste vriend
van Jamie Oliver, de beroemde,
jonge, Engelse en vooral leuke tv-

Overleef de kredietcrisis
Willem Middelkoop
Overleef de
kredietcrisis
is de lang
verwachte
opvolger van
de bestseller
Als de dollar
valt (2007).
Hierin
schreef Willem Middelkoop dat het
niet de vraag was óf, maar wanneer
ons financiële systeem in zou storten. Het bleken profetische woorden. Volgens oud-minister Henry
Paulson (VS) waren we eind 2008
slechts een paar uur verwijderd van
de complete ineenstorting van ons
wereldwijde kredietkaartenhuis.
Met een stroom onorthodoxe maatregelen proberen overheden nu te
redden wat er te redden valt. In dit
nieuwe boek legt Middelkoop uit dat
een kredietcrisis niet is op te lossen
met nog meer krediet. Deze wanhoopspogingen betekenen uiteindelijk slechts uitstel van executie.
In 100 vragen en antwoorden worden opnieuw veel geheimen over ons
financiële systeem ontrafeld. ‘Hoe
blijven we rijk?’ en ‘Wat gebeurt als
de overheden straks failliet gaan?’
Wie niet door de volgende crisis
verrast wil worden, moet Overleef
de kredietcrisis zeker lezen.

2

Komt een vrouw bij de dokter (filmeditie)		
Kluun
Komt een
vrouw bij de
dokter is het
openhartige
verslag van
Stijn die in
de bloei van
zijn leven geconfronteerd
wordt met
de terminale ziekte van zijn vrouw.
Geschreven in een stijl die net als de
diagnose aankomt als een moker-

kok. Toen ik dit boek las wist ik het
zeker, ik ga in de wijn beginnen!
Vooral de zin “wijn moet je delen”
neem ik heel serieus want hoe leuk
is het niet om samen met iemand
een mooie fles open te trekken,
te proeven en te wachten op een
reactie? Soms is iemand heel
enthousiast maar de wijn kan ook
keihard de grond ingeboord worden
of in dit geval in de gootsteen! Dit
‘samen proeven’ pakken wij ook 2
keer per jaar groots aan. Afgelopen
15 november was het zover, een
dag waar ik elk jaar weer naar uit
kijk (het was inderdaad de intocht
van Sinterklaas, maar dat bedoel
ik niet), op 15 november vond de
3e editie van de najaarsproeverij
plaats. De zalen boven restaurant
Meesters waren omgetoverd tot
één groot wijnwalhalla en ongeveer
300 mensen kwamen op de druilerige zondag middag 109 verschil-

slag. Rauw, ontroerend, en steeds
met humor.
Deze filmeditie bevat behalve foto’s
ook uniek bonusmateriaal: dialogen
die Kluun speciaal voor de film
schreef, inclusief dialogen uit scènes
die op de montagetafel sneuvelden.

3

De tweeling (incl. dvd)
Tessa de Loo
Twee bejaarde vrouwen, een Nederlandse en een Duitse, ontmoeten
elkaar bij toeval in het Thermaal
Instituut van het fameuze kuuroord
Spa. Ze herkennen in de ander hun
verloren gewaande tweelingzuster.
Gedurende
hun kuur beiden lijden
aan artrose
- vertellen ze
hun levensverhaal: het
wordt de
laatste kans
om een kloof van bijna zeventig
jaar verwijdering te overbruggen.
Geboren in Keulen, in 1919, zijn ze
na het overlijden van hun ouders
door familieleden bruusk van elkaar
gescheiden. Anna groeit op bij haar
grootvader, in een primitief boers
en katholiek milieu aan de rand van
het Teutoburgerwald. Lotte belandt
vanwege haar tbc in Nederland, bij
een oom met sterk socialistische
sympathieën. Door de slechte verhouding tussen de families raakt ook
het contact tussen de beide zusjes
verbroken. De volstrekt verhollandste Lotte, die tijdens de oorlog joodse
onderduikers heeft beschermd, staat
aanvankelijk uiterst wantrouwig
tegenover haar hervonden tweelingzus, maar wordt door de aangrijpende verhalen van Anna geconfronteerd met de keerzijde van haar
eigen werkelijkheid: het lijden van
gewone Duitsers in oorlogstijd.

4

De Tovenares
Michael Scott

Nadat ze in Parijs ontsnapt zijn
aan de klauwen van Macchiavelli,
reizen Sophie en Josh naar Londen.
Zonder zijn magische boek wordt
Nicolas Flamel elke dag zwakker
en zijn vrouw Perenelle zit nog
steeds opgesloten in Alcatraz. Nu

lende soorten wijnen proeven.
Wat zo leuk is aan een proeverij
is dat je 300 wijnliefhebbers hebt
rondlopen met ieder zijn of haar eigen (uitgesproken) smaak en voor
ons is het de uitdaging om bij die
smaak een goed glas wijn te vinden.
Laten we eerlijk zijn, ik had het
natuurlijk niet zo heel makkelijk
gemaakt met zoveel keus aan wijn.
Dan word het spannend…ik vraag
me af wat al deze nieuwe vinologen
van de selectie aan wijnen vinden.
Alle vaktermen zoals okselzweet,
kattenpis, mest en tabak komen
voorbij. Sommige glazen worden
nog extra gevuld, daar word ik
vrolijk van, en andere glazen werden meteen in het spuugemmertje
gegooid. Maar op het moment dat
je de wijnliefhebber al walsend,
ruikend en slurpend ziet genieten
van een glas wijn, betekend het dat
je missie geslaagd is.

de krachten van Josh zijn ontwaakt
zoeken ze dringend een Oudere die
hem kan leren hoe deze
te gebruiken. Maar
de enige
Oudere die
in aanmerking komt is
waanzinnig:
de legendarische
Gilgamesj…

5

Ard Schenk			
Bert Wagendorp
Ard Schenk, de biografie, gaat over
de opkomst, de bijna ondergang
en de glorie van ‘s lands grootste
schaatser en zijn leven er na.
Schenk was een vrolijke, onbekommerde jongen uit de Anna Paulownapolder, van wie in de strenge
winter van 1963 duidelijk werd
dat hij aardig kon schaatsen. Ard
was een rauw en uniek talent dat
binnen drie jaar Europees kampioen was.
Hij was opeens een topsporter,
maar werd nooit een asceet die alles opofferde voor de sport. Achter
de stugge Noord-Hollander school
een sfeergevoelig en emotioneel mens.
Ard Schenk
schaatste
omdat hij het
leuk vond, dat
je de roem er
gratis bij kreeg had hij zich niet
gerealiseerd. Dat die roem zelfs
kon uitlopen op totale verafgoding,
op een alleen met popsterren te
vergelijken populariteit bij de vrouwen, daarvan had hij aanvankelijk
geen flauw benul. Ard Schenk
geschreven door Bert Wagendorp,
Frans Oosterwijk en Wybren de
Boer, is een sensationeel en prachtig schaatsboek waarin de sportheld in ruste zich eindelijk leert
kennen. De biografie gaat ook over
de geschiedenis van Nederland met
zijn bedompte topsportklimaat van
de jaren zestig en zeventig. Ard
Schenk is een regelrechte sensatie,
nog steeds.

Na 3 uur proeven was het wijnfestijn voorbij en ging iedereen
voldaan naar huis. Ik moest meteen
aan mijn favoriete quote denken:
Wijn is inderdaad voor iedereen en
wijn leeft! Oók in Mijdrecht…

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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‘Fortreffelijk’
Amstelfort
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.

Dat deze rubriek goed gelezen wordt, blijkt onder meer uit het feit dat
we regelmatig e-mailtjes ontvangen van mensen die zich aanbieden om
Patrick Hesse te vervangen als hij een keer verhinderd mocht zijn. Nou
wil het ongelukkige toeval dat Patrick zich ziek meldde op de dag van de
eetafspraak.‘Het nieuws wacht niet’ roepen we regelmatig, en dat geldt
zeker voor culinair nieuws. Collegiaal als we zijn, besloten hoofdredacteur
en fotograaf er op deze korte termijn dan maar zelf op uit te trekken
naar Restaurant Amstelfort in Uithoorn. Beterschap, Patrick. Je hebt
heel wat gemist, man!
tekst rob isaacs

Rondom Amsterdam is in de negentiende eeuw een 135 km lange ring
van forten, dijken en sluizen gebouwd, die bekend staat als de Stelling van Amsterdam. Het in 1911
gebouwde Fort aan de Drecht in Uithoorn maakt er deel van uit. In één
van de gewelven vinden we Restaurant Amstelfort. Op deze bijzondere
locatie staan Chef de Cuisine Jeffrey
Klausener en gastheer Tijmen Trouwborst en hun brigade klaar om ons
een avond lang te laten genieten van
gastronomie en gastvrijheid. Het
gewelfde, strakwitte interieur biedt
plaats aan zo’n 34 gasten en heeft
een onverwacht warme en rustige
uitstraling. Het ‘vlokken’ plafond, gemaakt uit opgespoten papier en lijm,
rekent volledig af met de doorgaans
rampzalige akoestiek in gewelfde
vertrekken,
waar je aan
elk tafeltje alle
gesprekken van
alle andere tafels door elkaar
heen hoort en
je met suizende
oren naar huis
gaat. Hier dus
niet. Bovendien
fungeert de
papierlaag als
een dempende
isolatiedeken,
met een aangename temperatuur.

foto’s: peter bakker

De keuken van restaurant Amstelfort
focust op vers, puur en met ultieme
perfectie bereid. Onder aanvoering
van Jeffrey Klausener ontwikkelt de
keuken steeds meer als biologische/
eko keuken: “Tachtig procent van
mijn groenten zijn al biologisch
geteeld. Helaas is nog niet alles
biologisch te krijgen, maar ik streef
uiteindelijk naar 100% biologisch
inkopen.” Bij Jeffrey draait het om
één ding: smaak. Elke dag maakt hij
een rondje om groot Amsterdam om
verse seizoensartikelen en eerlijke
producten in te kopen. “Ik vind dat
een van de belangrijkste schakels
voor de smaak van gerechten.
Zonder mooie producten geen mooie
gerechten.” Nu beschikt Jeffrey
naast inkooptalent ook over een
rijke dosis emotie, durf en persoonlijke ideeën. Dat levert ongekend
creatieve combinaties op, zo konden
we ervaren.
Gastheer Tijmen Trouwborst serveert
een amuse: lange reepjes chips van
Parmezaanse kaas en –in een puntzakje– French fries van spiering met
een limoendip, begeleid door een
bijpassende wijn. Het is de eerste van vele verrassingen die ons
vanavond te wachten staan, zo meldt
hij. Het valt ons op dat geen van
de andere gasten zich verdiepen in
menukaarten. “We hebben uiteraard
wel een à la carte-kaart,” antwoordt
Tijmen desgevraagd, “maar de
meeste mensen kiezen voor ons

vier- of vijf gangen tastingmenu,
dit is een proeverij van de keuken.
Daar serveren voor elke gang een
bijpassend wijnarrangement bij. Voor
de Bob in het gezelschap hebben we
een ‘flight of wine’: halve glazen,
zodat je toch geniet van de smaak.”
Er komen lollies op tafel, althans
een olijf-meringue verpakt als lolly,
vergezeld van een vierkant plakje
chocola, dat rechtop in een speciaal
rvs-houdertje is geplaatst.
Dan is het tijd voor broodjes; vier
verschillende soorten. Wij gaan voor
de versie met tomaat en de Marokkaanse Ras El Hanout, die een
zoetige smaak heeft met een vleugje
speculaas.
Het voorgerecht bestaat uit steenschol, aubergine kaviaar, gepofte
mossel met pata negra en basilicum mayonaise, waarbij de lichte
houtsmaak van de witte wijn van
het Zuid-Afrikaanse Joostenberg
uitstekend tot zijn recht komt.
Dan serveert Tijmen als tussengerecht een heerlijke zeeduivel
met bloemkoolmousseline uit en
tafelgenoot Peter, die een echte
vleesliefhebber is, wordt verblijd
met een ravioli van ossenstaart van
MRIJ-rund, opgediend met een
schuim van zuurkool. De bijzondere
combinaties leveren steeds andere
smaaksensaties op en bovendien is
alles dat wordt opgediend een lust
voor het oog!
Het is tijd voor het ‘pièce de résistence’; vandaag in de vorm van Hert
sauté, pommes anna van Bloemendaalse gele en mosterdzaad, bbq
asperge, paddo’s en eigen jus.
Eigenlijk zitten we vol, maar het
nagerecht dat wordt geserveerd ziet
er zo overheerlijk uit, dat we overstag gaan. “Wat een rotstreek van
die Patrick dat hij ons met deze klus
heeft opgezadeld,” zeggen we tegen
elkaar. Bij de koffie -met friandises!schuift Tijmen nog even aan om te
vragen hoe het ons bevallen is. ‘Dat
lees je wel in de krant’, grappen wij.
Het is duidelijk dat Tijmen, die een
hotelachtergrond heeft en jarenlang
in Spanje woonde en werkte, hier
in het Amstelfort zijn draai heeft

Amstelfort
Restaurant Amstelfort
‘Fort aan de Drecht’
Grevelingen 30, Uithoorn
Tel. 0297-566444
E-mail: genieten@amstelfort.nl
www.amstelfort.nl
Openingstijden
Diner: Dinsdag t/m zaterdag vanaf
18:00 tot 22:00 uur
Lunch: Donderdag & vrijdag
12:00 tot 15:00 uur
Zondag en maandag: gesloten
gevonden en met Jeffrey en zijn
team vooral door moet gaan op
deze culinaire weg met het verwennen van gasten. We komen beslist
een keer terug, want Restaurant
Amstelfort bezit ook een prachtig
terras, waar we onszelf al helemaal
zien zitten op een warme zomerse
avond. “Dan mag Patrick ook mee,”
beloven we gul.
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Negentig jarig bestaan is een feest, maar waar is het vaandel?

Toneelvereniging W.I.K.
mist kostbaar kleinood
In 1919 werd de Katholieke Toneelvereniging “Willen is Kunnen” opgericht. Onder herderlijk toezicht, want zoals de statuten van de vereniging duidelijk aangeven, was het lidmaatschap destijds nadrukkelijk gekoppeld aan het nakomen van de godsdienstige plichten. Ook
dienden de tot uitvoering te brengen stukken een duidelijke boodschap te brengen aan het
publiek. De pastoor had een echte vinger in de pap, of zijn plaatsvervangende Wel Eerwaarde Heer Kapelaan. Tegenwoordig is dat wel wat anders. Het is allemaal wat losser geworden.
Toch vinden de uitvoeringen van de W.I.K. nog altijd plaats in het Oude Parochiehuis in
Mijdrecht. Het verlengstuk van de kerk waar gemeenteleden bijeenkomen.

Poging tot inbraak in woning bij Veenmolen Wilnis
Dinsdagavond jl. rond 21.00 uur heeft een
aantal onbekende personen een inbraak
proberen te plegen bij een woning van de
Veenmolen aan de Oudhuijzerweg.
De bewoonster hoorde vreemde geluiden en
gaf verbaal enkele kreten. De inbrekers zette
het direct op een lopen richting het centrum
van Wilnis. Op dat moment hield de politie
een grote alcoholcontrole bij de begraafplaats
en hierdoor waren er vele politie-eenheden in
de regio.
Een van de motoragenten was bezig met een
controle op de kruising van de N212 met de

Dorpsstraat. Hier stak toen een jongeman
over en liep door rood. Toen de agent hem
een waarschuwing gaf, had hij nog geen idee
dat dit vermoedelijk de inbreker was. Later
kwam een busje met hoge snelheid aanrijden
vanaf de N212 naar de Veenmolen. Ook hier
ging de agent achteraan en de bestuurder
vertelde dat er ingebroken was bij zijn moeder en dat hij dus haast had.
Later bleek dat de agent vermoedelijk de
dader had aangesproken. De omgeving is nog
door meerdere politie-eenheden doorzocht
maar helaas werd er niemand aangetroffen.

Aanstaande zaterdag 21 november vindt de
eerste van de twee optredens plaats van het
stuk: “Help, ik krijg een kind”. Het is een
stuk waar werkelijkheid en waan door elkaar
lopen en waar ook de toeschouwer zijn of
haar steentje zal moeten bijdragen. Zeker als
een aantal spelers niet is komen opdagen. De
vrijgezellenwoning van Gerard de Jong is de
plek van handeling. Gerard is een jonge man
die samen met zijn vriend Harry de Groot
een reclamebureau runt, daarbij bijgestaan
door Liesbeth Buitenhuis, hun gezamenlijke
secretaresse. De belastingdienst gooit roet in
het eten van beide firmanten en u kunt daar
getuige van zijn.
Aad en Tonny Kruijs zijn al een tijdje verbonden aan de W.I.K. Aad doet het penningmeesterschap en Tonny speelt haar rollen. Met heel
veel plezier. Tonny geeft desondanks aan dat
de zenuwen haar iedere keer weer door de
keel gieren. Als de kop er maar af is, dan gaat
het allengs beter, geeft ze aan. Toneelspelen
is meer dan leuk vinden beiden. Maandenlang
wordt er gerepeteerd en het resultaat is altijd
wel de moeite waard om naar te komen kijken
en luisteren. Er zitten toch maar iedere voorstelling bijna tweehonderd man in de zaal.
Het blijkt een honkvaste vereniging te zijn.
Joop Kentrop is bijvoorbeeld al drieendertig

jaar lang bestuurslid en dat wil toch wel wat
zeggen. De vereniging bestaat uit zestien
leden waarvan er veertien spelend lid zijn.
Alvorens een stuk wordt uitverkoren, worden
er veel boekjes gelezen die uiteindelijk tot
het gewenste stuk gaan leiden. Dan begint het
repeteren en moeten de rollen in het hoofd zitten. Vooral bij de soufleur die het hele stuk uit
z’n kop kent en soms reddend moet optreden.
Toneelspelen mag dan een uiterst serieuze
zaak zijn, het spelplezier staat voorop. Tonny
vindt dat ook de jongeren de weg naar het
toneel weer zouden moeten gaan vinden. Het
is zo leuk.
Wat de leden nogal dwars zit, is het feit dat
het vaandel, ooit in de beginjaren gemaakt,
van het toneel is verdwenen. Tien jaar geleden
verdween het vaandel ineens spoorslags.
Zoekpogingen liepen op niets uit en dat steekt
een aantal leden. Wat zou het een fraai jubileumgeschenk zijn als dit fluwelen kunststuk
weer ten tonele zou gaan verschijnen. Wie het
vaandel past trekke het aan.
U bent van harte welkom op beide voorstellingen op zaterdag 21 november en op zaterdag
28 november. Bel hiervoor met Hennie Breewel 0297-283979.
Zin om eens mee te spelen? Meldt u dan aan
bij Hans Schijff, tel. 0297 287660.

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

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics
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:
Een interview over de Mexicaanse
Griep in De Ronde Venen, hoe
overleven we dat? Hoe werkt de OV
Chipkaart en de nemen we de besluiten uit de begrotingsvergadering van
de gemeenteraad onder de loep.

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
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De Club van… PETER VAN ADRICHEM

Langeafstandlopen steeds populairder
door piet van buul

— foto: patrick hesse (visionquest.nl)

DE HOEF – Twee avonden per week kun je de lopers van Atletiekvereniging De Veenlopers aantreffen op het industrieterrein in Mijdrecht. Niet
bepaald een voor de handliggende accommodatie voor een sportvereniging. Maar dat doet niets af aan het enthousiasme waarmee getraind
wordt. Ze hebben er een parcours van 650 meter uitgezet, opgedeeld in
stukjes van 100 meter. Precies goed voor een intensieve intervaltraining.
Verantwoordelijk daarvoor is hoofdtrainer Peter van Adrichem.
Peter van Adrichem is 62 jaar en
is het prototype van de getrainde
sportman. Zijn leven lang heeft hij
gefietst, geschaatst en hard gelopen.
En hij kan er hartstochtelijk over
vertellen. We beginnen ons gesprek
in de badkamer van Peters woning
in De Hoef. Terwijl hij de laatste
hand legt aan het betegelen van een
nisje, begint Peter zijn verhaal. Een
verhaal over de rol van sport in zijn
leven. “Schaatsen doe ik het liefst
op natuurijs. Maar die kans krijgen
we niet zo vaak. Ik ben al 36 jaar
lid van de schaatsclub en help daar
ook bij de trainingen. Inmiddels is

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...

mijn kleinzoon er ook bij, dus dat is
wel leuk. Maar hardlopen en fietsen
zijn toch mijn twee grote passies
op sportgebied. Fietsen doe ik ook
nogal fanatiek. Ik ben actief lid van
Fiets en Trimclub De Merel en we
maken daar regelmatig grote tochten. Zo heb ik het parcours van een
heel stel grote klassiekers gereden.
Denk aan Luik Bastenaken Luik, de
Waalse Pijl of Limburgs Mooiste.”
De Veenlopers
Atletiek Vereniging de Veenlopers
is op 3 december 1984 officieel
opgericht. Ze bestaan dit jaar dus
precies vijfentwintig jaar en dat
gaan ze vieren. En er is alle reden
voor een feestje want het ledental
van de hardloopvereniging groeit
explosief. Peter: “Het langeafstand
lopen is de laatste jaren erg populair
geworden. Vijf jaar geleden hadden
we een ledental van om en nabij de
55. Op dit moment zitten we al op
155. Vrijwel elke training kan ik wel
weer nieuwe deelnemers begroeten.
Soms zijn het er een of twee en
laatst kwam er een groepje van tien
tegelijk. Dat is heel erg stimulerend.
We formeren twee keer per jaar een
speciale opstapgroep voor mensen
die willen beginnen.”
De leden van De Veenlopers variëren sterk in leeftijd. “De jongste
leden zijn vooraan in de twintig
en het oudste lid is ongeveer 65
jaar,”vertelt Peter. “We onderscheiden drie groepen lopers. Er is de
groep van de wedstrijdlopers. Dat
zijn de mensen die zich vooral rich-

Peter van Adrichem: “Hardlopen en fietsen zijn toch mijn twee grote passies.”
ten op het deelnemen aan wedstrijden. Dat kunnen wedstrijden van vijf
of tien kilometer zijn, oplopend tot
aan de marathon. We organiseren
zelf elk jaar De Turfloop. Binnen
onze vereniging hebben we een stel
heel goeie lopers die regelmatig in
de prijzen lopen bij grote wedstrijden. Heel bekend zijn bijvoorbeeld
Michael en Frans Woerden en bij de
dames Agnes Hijman. Agnes heeft
al zes keer de marathon van Leiden
gewonnen en wordt daarom ook wel
Miss Leidse Marathon genoemd.
De tweede groep noemen wij de
middengroep prestatielopers. Dat
zijn mensen voor wie het meten
van de prestatie, omgezet in tijden,
belangrijk is. Vanuit deze groep stromen mensen ook wel door naar de
groep van de echte wedstrijdlopers.
En tot slot is er de groep recreanten.
Mensen die trainen om in conditie te
blijven en die het lopen heel erg leuk
vinden om te doen. Het sociale contact in verenigingsverband is voor de
meesten ook erg belangrijk.”
Accommodatie
De vereniging traint twee keer per
week op dinsdag en donderdagavond. Het feit dat ze dat op het
industrieterrein moeten doen vindt
Peter niet echt een bezwaar. “De

lange afstanden lopen we meestal
ook gewoon op de weg. ’s Avonds
is het daar rustig en goed verlicht.
Alleen wanneer het regent hebben
we geen plekje om te schuilen. Maar
ook dat is niet zo’n probleem. Het
is wel jammer dat je geen eigen
clubhuis hebt. Maar desondanks
weten we elkaar wel te vinden en
vormen we een hechte vereniging.
En degenen die op de baan willen
lopen kunnen ook in Uithoorn terecht. Een voordeel is wel dat je de
contributie laag kunt houden, omdat
je geen dure accommodatie hebt.
De mensen met een licentie van de
Atletiek Unie betalen zeventig euro
en de recreanten maar veertig euro
per jaar.”
Peter van Adrichem is bij de Atletiek Unie opgeleid tot trainer. Bij
de Veenlopers is hij hoofdtrainer
en wordt daarbij geholpen door
een viertal hulptrainers. Hij geeft
looptraining, stelt trainingsschema’s
op en schenkt bij de trainingen aandacht aan blessure preventie. Ook
voedingsadviezen en begeleiding bij
blessures maken onderdeel uit van
het werk van Peter. Hij verzorgt
daarnaast ook looptrainingen voor
de jeugdselectie van voetbalclub
Argon. Laatst is hij als begeleider
mee geweest met acht lopers die

Sport kort
Joop Leliveld neemt
FC Omniworld over
Midreth-topman Joop Leliveld
neemt middels een aandelenconstructie een belang in FC Omniworld. Dit meldde Johan Derksen
maandag in het programma
Voetbal International. Met de
transactie zou een bedrag van 6
miljoen euro zijn gemoeid.
Leliveld is geen onbekende in de
voetbalwereld. Hij keepte begin
jaren zeventig voor FC Utrecht,
redde de club later door stadion
Galgenwaard te kopen en is
directeur van Midreth, de firma
die het huidige onderkomen van
AZ bouwde. Ook in Almere is
Midreth volop actief, waardoor
de link met Omniworld snel is
gelegd. Het eerste doel is om
uit te groeien tot een club die
meedoet in de top van de Jupiler League. Ook wordt bekeken
welke mogelijkheden het Mitsubishi Forklift-Stadion biedt.
Momenteel strijdt Omniworld in
de kelder van de Jupiler League
tegen degradatie; het staat zeventiende.
(bron: sportweek.nl)

deelnamen aan de moeder van alle
marathons, de Marathon van Athene.
Jubileum
De jarige vereniging is vorig jaar
in echte clubkleding gestoken dank
zij de steun van de hoofdsponsors
Meeus Hypotheken en Verzekeringen
en Groenenwegen & Partners, gerechtsdeurwaarders. Autobedrijf Van
Nieuwkerk is subsponsor. Op 22 november wordt het jubileum gevierd.
Belangrijk onderdeel van het feest is
een Estafetteloop van 25 kilometer.
Peter: “We doen daarbij alle plekken
aan die in de geschiedenis van de
Veenlopers belangrijk zijn geweest,
zoals De Bosdijk in Vinkeveen, het
oude gemeentehuis in Wilnis, het
industrieterrein in Mijdrecht en het
Pannenkoekenhuis in De Hoef. De
finish is in De Meijert. Daar hebben
we een etentje en gaan we feesten.”

Jubileumeditie bedrijvenvolleybaltoernooi Unitas
Het 10e bedrijvenvolleybaltoernooi - georganiseerd door Volleybalvereniging Unitas uit Mijdrecht - dat werd
gespeeld op vrijdagavond 13 november 2009 is een groot succes geworden. Zestien verschillende bedrijven-, straten- of familieteams hebben de hele avond in Sporthal De Phoenix hun beste beentje voorgezet om een positie
bij de eerste drie te kunnen behalen en dus een welverdiende beker mee naar het bedrijf of naar huis te kunnen
nemen. Vanaf het moment dat het eerste startsein was gegeven startten alle teams met een ongekend fanatisme.
Bij voorinschrijving hadden de
teams opgeven of ze in de recreantenpoule (minimaal 2 dames en
geen actieve volleyballers) of in de
gevorderdenpoule (geen verplichting qua aantal dames in het team
en gevorderde volleyballers toegestaan) ingedeeld wilden worden.
In de gevorderdenpoule speelden
de opgegeven 5 teams een dubbele competitie. Na een spannende
strijd met veel competitiewaardig
volleybal, won het team “Geen
Makkie” uiteindelijk het toernooi
en daarmee de wisselbeker.

In de recreantenpoule speelde men
een voorronde en was het dus zaak
zo hoog mogelijk te eindigen. De
twee sterkste teams van elke poule
speelden een finalepoule voor de
toernooiwinst. Hier waren de “Volleybabes” het sterkst.
Voor de laatst geplaatste teams in
beide poules was een poedelprijs
weggelegd.
Het team van “Bob’s Bar” mocht
deze onderscheiding in ontvangst
nemen in de gevorderdenpoule, en
bij het team van “BOS” had in de
recreantenpoule de eer.

Gevorderdenpoule
1.
Geen Makkie
2.
UBBT
3.
Lichtpunt
4.
Springbok
5.
Bob’s Bar
Recreatiepoule
1.
Volleybabes
2.
HvR 1
3.
Datamail
4.
Bos Houtloods
5.
Eeuwige Jeugd
6.
Freesmij
7.
Iets Xtra
8.
HvR 2
9.
Scholeksters
10.
Heikneuters
11.
Bos

20		

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR

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

Test Suzuki GS500 Best Buy Bikes

Veel voor weinig
Deze week test Patrick Hesse een
Suzuki GS500 uit 2005 bij Best
Buy Bikes uit Mijdrecht.
Als onze verkeersminister Camiel
Eurlings het allemaal voor elkaar
krijg gaan we in de toekomst dik
betalen om naar ons werk te mogen.
Uiteraard heb ik over de filetoeslag
voor automobilisten. Natuurlijk praat
deze olijke Limburger over het langzaam weg laten vloeien van de zo
gehate BPM en het opheffen van de
wegenbelasting, maar U en ik weten
natuurlijk allang
dat deze peperdure constructie
niet bedacht is
om ons geld te
besparen. Voor
mij en misschien
voor u een klein
lichtpuntje: ze
willen de gemotoriseerde tweewielers niet extra
gaan belasten.
Dat vind ik ook
logisch, motorrijders zijn tenslotte
niet de veroorzakers van al het
fileleed. Het zou
zelfs een oplossing kunnen zijn
in veel gevallen.
Voor mensen die
net als ik dit met
lede ogen aanzien
en denken dat
ze toch weer het
haasje zijn, heb
ik hier een mooi
alternatief. Ik ben
bij Ed van Best
Buy Bikes en ga
een straatje om

met een Suzuki GS 500 uit 2005
deze niets aan de hand fiets heeft
slechts 15.000 km gedraaid en ziet
er uit alsof hij een paar maanden
oud is. Heerlijk om te zien dat er nog
motorrijders zijn die met liefde en
respect met hun stalen ros omgaan,
het is het bijna niet voor te stellen
dat deze fiets al ruim 4 jaar oud is op
een heel klein deukje in de tank na
geen schades of vervelende krassen. Het weer is prima voor medio
november en met veel plezier en
kwikzilverachtig stuur ik het fietsje
door het verkeer. De tweecilinder
snort als een tevreden kat en ik
vermaak me prima. Op het stuur zit
een prima accessoire: een keurig
gemonteerde handvatverwarming.
Even het knopje naar rechts draaien
en binnen een mum van tijd voelen
me handen behaaglijk aan. Na een
half uurtje stap ik af en loop om de
fiets heen en verbaas me nog steeds
over de uitstekende staat. Met deze
prachtige blauwe kleur is het ondanks zijn formaat een Eye catcher.
Ook de remmen doen het uitstekend
en de banden zijn nog prima.
De Suzuki GS 500 is geproduceerd
tussen 1989 en 2004, heeft een 2
cilinder 500 cc motor en is luchtgekoeld. Deze Bestseller wordt veel gebruikt door rijscholen en beginnende
motorrijders en springt mede door
zijn bescheiden vermogen zeer zuinig
om met de brandstof.
Na het ritje evalueer ik het een en
ander met Ed en komen we tot de
conclusies dat motoren zoals deze
in de toekomst een nog grotere
verkoophit kunnen worden. Want
als de plannen doorzetten dan ben
je op een fiets als deze koopman.
Geringe kosten en ook nog eens snel
en wendbaar door het verkeer. Ed
vraagt voor de GS het bedrag van

€2950, - uiteraard zit er afleveringsbeurt bij en heb je voor dit
bedrag een prachtige motorfiets die
weliswaar geen stoplichtsprinter is,
maar lekker soepel met minimale
krachtsinspanning door het hedendaagse verkeer kan. Dus eigenlijk:
veel voor weinig en moet de gemiddelde Hollander toch aanspreken.
Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht
Tel:
Fax:
E-mail:

0297-255076
0297-255077
info@bestbuybikes.nl
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Autonieuws
Vel Satis
is verleden tijd

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,

Rijtest Honda Insight

Elke dag een bloemetje
In Nederland komen steeds meer hybridemodellen op de markt. De Toyota Prius is waarschijnlijk de bekendste, maar vergeet niet dat ook Mercedes (S400 Hybrid) en Lexus (RX450h, GS450h, LS600h) spelers zijn op de
hybride markt, zij het in een ‘iets’ andere prijsklasse. Honda is ook al ruim tien jaar actief op deze snel opkomende markt. Op dit moment zijn in Nederland de Civic Hybrid en nu ook de Insight leverbaar.
door michael reuling foto’s: patrick hesse
Hybride auto’s zullen we steeds
vaker tegenkomen in het verkeer.
Hetzij met elektromotoren, hetzij
met waterstofaandrijving, ethanol of
methaan. Elektromotoren worden
inmiddels al actief ingezet, de andere
varianten zullen nog even op zich
laten wachten. Autofabrikanten móeten wel experimenteren met nieuwe
aandrijvingen. Niet voor niets zoekt
Porsche aansluiting bij Volkswagen.
Fabrikanten worden verplicht een
goede verhouding te vinden voor de
uitstoot van hun auto’s. Bij wijze van
spreken moet voor elke slurpende
SUV een zuinige en milieuvriendelijke hybride verkocht worden. Een
beetje dubbel dus: denk je groen
bezig te zijn door een hybride te
kopen, koopt je buurman de dikke
milieuvervuilende bak die er tegenover mag staan. Gelukkig worden
die vervuilende auto’s ook steeds
zuiniger, waardoor uiteindelijk de
hybrides toch kunnen bijdragen aan
een beter milieu.

fen. Maar met deze Insight slaat
Honda de plank raak. De vormgeving
sluit goed aan op de andere modellen
van het Japanse merk, zoals de Civic
en de Accord, waardoor het model
zeer uitnodigend overkomt.

Maar goed, terug naar de Insight.
Wat direct opvalt is de styling van
het model. Zet de nieuwe Prius en
Insight naast elkaar en je ziet overeenkomsten. De reden: het aerodynamische wigvormige ontwerp. Dat
zorgt ervoor dat de Insight nóg zuiniger is. De hybrides van de eerste generatie zagen er vaak zó futuristisch
uit, dat niet iedereen het aandurfde
om een dergelijke auto aan te schaf-

Eigen wil
De Insight is een eigenwijze auto. In
tegenstelling tot de (duurdere) Prius
blijft in de Insight de benzinemotor
eigenlijk altijd draaien tijdens het
rijden. Iets wat petrolheads goed
kunnen waarderen. Heel misschien
dat de motor zichzelf uitschakelt als
je rond de 50 km/u met de cruisecontrol rijdt en de omstandigheden
goed zijn. Bij de stoplichten schakelt

Honda heeft zoals eerder vermeld
nog een hybride in het gamma: de
Civic Hybrid. De directe concurrent
van de Prius. De Civic Hybrid is iets
groter dan de Insight. Ook iets duurder en daarom gewild als leaseauto.
De Insight is met zijn lagere instapprijs meer bedoeld voor privé eigenaren, hoewel ook leaserijders met een
familie de auto weten te waarderen.
De Amsterdamse vestiging van Van
Nieuwkerk zet maar liefst 80% van
de Insights weg als leaseauto. Kopers
profiteren van het A-energielabel,
BPM vrijstelling en 75% korting
voor de motorrijtuigenbelasting
(vanaf 2010 geheel vrijgesteld). Zakelijke rijders profiteren daarnaast
van de 14% bijtelling.

de motor wel uit bij stilstand om
brandstof te besparen. Daarnaast
heeft de auto een eigen wil. Als de
bestuurder de cruisecontrol instelt op
een bepaalde snelheid, stel 80 km/u,
dan kan het zo zijn dat de Insight
op 78 km/u gaat zitten, omdat je
dan net even iets zuiniger rijdt. Slim
nietwaar?
Aan hybride auto’s kleeft nog altijd
het imago van hypermoderne techniek. De ontwerpers lijken dat extra
te willen onderstrepen in het interieur. Dat is namelijk redelijk futuristisch. Het eerste dat opvalt zijn
de snelheidsmeter, toerenteller en
andere displays. Die zitten allemaal
in elkaar geschoven in één module.
Hier kun je onder meer volgen of
de accu’s ingezet of juist opgeladen
worden. Zo is bij te houden hoeveel
bloemetjes (Eco-flowers) je scoort
als je zuinig rijdt. Ook krijgt de snelheidsmeter dan een groene gloed.
Trap je het gaspedaal in, dan bouwen
de bloemetjes zich af en wordt de
snelheidsmeter blauw. Een gizmo
die je onderweg bezig houdt om zo
groen mogelijk te rijden. Jammer is
dat de onderkant van het dashboard
is afgewerkt met hard plastic, echter
zitten er wel een hoop bekerhouders
en opbergvakjes in verwerkt. De
knoppen die je nodig hebt zitten
mooi geclusterd bij elkaar, de 12
volt- en audio-aansluiting voor de
MP3-speler zijn goed en makkelijk

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.
bereikbaar.
Onder de motorkap vinden we een
1.3 benzinemotor, ondersteund door
een elektromotor van 14 pk. De
CVT-automaat pakt het koppel goed
op, waardoor de auto goed van zijn
plek komt. Het onderstel is redelijk
hard afgesteld, waardoor de Insight
niet snel overhelt in bochten. Honda
is een sportief merk, maar of ze dit
voor ogen hadden met de Insight?
Iets meer comfort en vering was welkom geweest. Echter maakt het, in
combinatie met de directe besturing,
een fijne stuurauto, iets wat je niet
verwacht bij een hybride.
Conclusie
De Insight is een betaalbare en stille
hybride die een concurrent vormt
voor de duurdere Toyota Prius. Met
zijn goede rijeigenschappen en
techniek voelt de Insight aan als een
normale personenwagen. Mede door
de belastingvoordelen en zuinige
verbruik is dit een overweging waard
om eens kennis te maken met
hybride rijden. Omdat we deze week
behoorlijk wat brandstof bespaard
hebben, gaan we dat volgende week
dubbel en dwars verbruiken in een
exclusieve Engelse auto.

Zelf proefrijden?
Honda Automotive-centre
Van Nieuwkerk Mijdrecht
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
tel. 0297 281708
www.vannieuwkerk.nl

Renault heeft het vlaggenschip,
de Vel Satis uit productie genomen. De Vel Satis was een bijzonder gelijnde en grote auto, gericht
op het hogere, zakelijke segment.
Dit jaar verkocht Renault 23
exemplaren, in totaal rijden er in
Nederland 2.184 rond. Volgens
Renault is de Vel Satis niet het
succes dat het had moeten zijn.

Een nieuwe Porsche
911 Chocolade

Sommige mensen dromen ervan.
Anderen vinden ‘m lekker of zelfs
om op te eten. In het geval van de
chocolade 911 van Porsche Centrum Gelderland in Heteren zijn
deze reacties gerust letterlijk te
nemen. Hier staat namelijk een
1:1 Porsche 911 van chocola!

Mini en streetart

In Hamburg werd een Mini
bewerkt door streetart kunstenaar Craig Costello uit New York.
De zwarte Mini werd bewerkt
met de ‘druipende inkt’-look, wat
een zeer apart effect heeft op de
auto. Je moet er van houden!

Elektrische autorace

Woensdag 18 november vond
de eerste elektrische autorace
plaats in Nederland op het circuit
van Zandvoort. De deelnemende
sportwagens waren de Lotus
Elise ECE en de Tesla Roadster.
Beide auto’s zijn sinds kort in
Nederland leverbaar.

Honda Insight
Gereden versie:
Honda Insight 1.3i-DSI VTEC
Elegance
Vermogen: 88 pk
0-100: 12,4 s
Top:
182 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 21,7 / 4,6 l/100km
BPM: geen
Prijs: € 22.900,00
Alternatieven:
Honda Civic Hybrid, Opel Astra,
Toyota Prius, Volkswagen Golf
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Regio Agenda
Film

Couples Retreat

Vanaf 19 november in diverse bioscopen
Vier stellen gaan met vakantie naar een
tropisch eiland en belanden onbedoeld in
groeps-therapie
Deze romantische comedy met Vince
Vaughn (The Wedding Crashers), Jon
Favreau (Something´s Gotta Give), Jason
Bateman (Juno, The Sweetest Thing),
Kristin Davis (Sex and the City), Malin
Akerman (The Heartbreak Kid, Watchmen)
en Kristen Bell (Veronica Mars, Heroes)
vertelt het verhaal van vier stellen die met
elkaar op vakantie gaan naar een tropisch
eiland.
Terwijl één van deze stellen hier is om
aan hun huwelijk te werken, houdt de rest
zich vooral bezig met zonnen en feesten.
Maar dan blijkt dat deze vakantie inclusief
groepstherapie is geboekt, en komen er bij
ieder stel steeds meer relationele problemen aan het licht...

www.film1.nl/images/specials/couplesretreat/
phase1/#/home

Theater

Schouwburg Amstelveen
21, 22 en 24 November

Sonneveld voor Altijd - Opus One / Noord
West Producties
Wim Sonneveld was bij leven bijzonder geliefd bij een groot publiek en is dat 35 jaar
na zijn overlijden nog steeds. Zijn liedjes
en conferences hebben de tand des tijds
moeiteloos doorstaan. Goed nieuws dus
dat de makers van ‘Telkens weer het dorp’,
het succesvolle eerbetoon aan tekstdichter
Friso Wiegersma uit 2003, het theaterconcert ‘Sonneveld voor Altijd!’ presenteren
Begeleid door een liveorkest tonen vijf

topartiesten – waaronder tv-persoonlijkheid
Frits Sissing, theatervedette Trudy Labij en
de charismatische Syb van der Ploeg – in
deze intieme voorstelling Sonnevelds veelzijdigheid als cabaretier en zanger.
Geniet u van de schitterende hoogtepunten
uit zijn onverwoestbare en onvergetelijke
repertoire, waaronder ‘Nikkelen Nelis’, ‘Het
Hondje van Dirkie’, ‘Margootje’, ‘Ome Thijs’
en uiteraard ‘Het Dorp’.
Regie: Eddy Habbema. Choreografie: Frans
Schraven. Met: Trudy Labij, Syb van der
Ploeg, Frits Sissing, Suzan Seegers en
Roberto de Groot.

www.schouwburgamstelveen.nl/page.
ocl?pageid=10&ev=979

Evenement

Margriet Winter Fair

20 – 26 November Jaarbeurs Utrecht
Margriet Winter Fair is een jaarlijks
terugkerend, feestelijk, winters evenement
dat dit jaar voor de negende keer wordt
gehouden. U kunt meedoen aan workshops
en proeverijen, een bezoek brengen aan de
modeshow en kookdemonstraties, auteurs,
Margrietcolumnisten en – coryfeeën
ontmoeten, inspiratie opdoen in het Lijf
en Leven Plaza, optredens bijwonen van
talloze bekende artiesten en natuurlijk heel
veel kerstinkopen doen. Dát is Margriet
Winter Fair

www.winterfair.margriet.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
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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 47
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

!___K_K_K_
*≥≥≥*≥*≥*≥
*
* * *
*≥********
*
__C______X
********
***≥*≥*≥**
***
b_______Z_
* * **
≥≥******≥*
__ZX_X_!__
****** *
******≥***
******
b______Z__
***
≥≥**≥***≥*
__Z__Z____
** *** *
****≥*≥***
****
b______ZX_
* ***
≥≥*≥*****≥
____C_____
* *****
≥*****≥***
_C_____Z_X
***** ***
≥**≥******
_Z__Z_____
** ******
2

windrichting

likeur

gebonden

Franse
kaassoort

uitroep

afhangend
deel

vergelijk

voermansroep

oostnoordoost

land in
Azië

4
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halfvast

uitroep

netelig,
lastig

ter inzage

betaalplaats

7

grote
overvloed

kleine
plaats

waaronder

voegwoord

1

6

ijzer

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

dof van
geest

wachter

Open
Universiteit

koker

boerenbezit

uitgave

3
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INSP;FARCE;KRIS
BOERS;BOA;VUIST
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
;H;MRS;GUAVE;E;
1
2
3
4
5
6
7
S;I;EIS;CCM;S;H
CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
IRIS;WOONPLAATS
Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerdeL;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
BETON;DAS;GEMOK
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL

^^^^^^^

© denksport puzzelbladen

Sudoku
week 47
Sudoku

6 8 5
691872354
]]]]]]]]]
_________
235491687
3 2 887 463 6 5 9 1 2
]]]]]]]]]
_________
462158739
75 8 6 3 9 4 2 1
7
]]]]]]]]]
_________
319724865
1
587246193
]]]]]]]]]
_________
946513278
9 5 122 3 9 8 7 5 4 6
]]]]]]]]]
_________
3
8
4 1
]]]]]]]]]
_________
Pagina 3
478512936
8
9 2
]]]]]]]]]
_________
691843572
2
7
6
5
95 3 7 6 9 8 4 1
]]]]]]]]]
_________
165394287
8
2
5 6
33 442 5 7 6 1 9
]]]]]]]]]
_________

lekkernij

bridgeterm

5

528749361
467531982
913826457
854397216
392165874
671482593
745218639
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voor139654728
komen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
286973145
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

Bonaire.

729681453
386975124
942138765
517426398

Oplossingen

Oplossing puzzels week 46

Pagi
63
51
84
46
32
97
19
78
25

Pagi
43
18
26
61
35
79
52
97
84

Pagi
15
49
83
96
21
37
62
78
54
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Pagi
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EVASIEF;HERBERG
UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
ARR;UITHAAL;CIA
T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
MAKI;PROOI;GRIT
;V;LORI;PENS;M;
SEMI;OFFER;KROP
PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
OTT;IONISCH;ABS
NALENTE;LOOPTYD
NAAM;TRIER;ETNA
ENTSTOF;GEKLAAG

287659341
639417258
145283796
793864125
862195437
514732869
351948672
978326514
426571983

RAADSEL;BO
37
E;DI;ROBOT
KIEN;GRIET
85
SERGE;ISM;
T;;ONG;T;G
62
OKT;GEPREE
79
KWAK;MOORD
;EROVER;ME
48
ETON;RISEE
21
TST;UKELEL
E;;FIT;I;D
96
NIHIL;BEO;
TREE;BAROK
54
J;ET;RATIO
13
ERTSRYK;TU
Lekkers.

Purperrood.

Pagina 5
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HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
ARIA;HIAAT;POEL
GELAP;ERA;LEMMA

Pagina 5

OOGAS;HKH;EISER
ENE;MICROBE;TEE
HOTDOG;I;ALLURE
O;R;GLASMAT;D;K

237685419
541973286
698214375
829541763
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UITTRAP;ME
I;IRIS;R;N
TREEFT;U;G
GANS;ERNST
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Accountmanager Talentroom
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer
Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: Field service engineer/systeembeheerder –
omgeving ronde venen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Online strateeg (mobile/telecom/online)
mobile reclamebureau - A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Mijdrecht
(wegens zwangerschapsvervanging)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: BREUKELEN
Functie: Magazijnmederwerker voor 32 uur
Organisatie: Jos van Zijl Interieur Ontwerp
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
de JozefSTEK - Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang
de Parkieten - Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakcoach
Spel en Beweging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker de Parkieten
- Vinkeveen (4 dagen)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Parkieten
- Vinkeveen (3 dagen)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
De Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Geinboom
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Productie medewerker (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Afwasser m/v parttime
Organisatie: Partycentrum de Meijert
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een afdelingsmanager ROVM
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Senior Strateeg Mobile/Online Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Administrative assistant (m/v)
Organisatie: Atrium Europe B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: operations manager online marketing bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: online director bij een online marcom bureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Flashdeveloper – Flash designer reclameburo
Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: iPhone app. developer
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Lead designer online reclamebureau Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: senior PHP programmeur interactief marketing bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

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

Functie: sr. account director/projectmanager online
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Accountmanager Magazijninrichting
Organisatie: Constructror / AV Werving & Selectie
Plaats: Amersfoort

Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: 1ste of 2de Automonteur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam

Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Voorman sloper
Organisatie: WGN Interieur- en vloerverwijdering BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Bedieningsmedewerker Restaurant Lust!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht
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