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Topsurf organiseert haar jaarlijkse

WINTERSPORT

Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

BEURS 29, 30 31
Met o.a.
• ski’s
• skijacks
• skischoenen
• skibroeken

&

v.a. 59,v.a. 50,v.a. 29,v.a. 25,-

oktober
zo. 31 oktober
GEOPEND
12-16 uur!

Vinkenkade 31 Vinkeveen

Tel. 0294 - 29 18 12 • www.topsurf.nl

Uw adviseur staat
altijd voor u klaar

Wintertijd...

Dit weekend kunnen we een uurtje langer slapen. In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober wordt de klok één uur
teruggedraaid en breekt de wintertijd aan. Korfbalvereniging De Vinken is er al klaar voor: morgen, zaterdag 30 oktober,
zullen ze in Vinkeveen en Waverveen weer huis-aan-huis de bekende kerstkaarten verkopen met typisch Vinkeveense wintertaferelen. Bijzondere plaatjes van Donkereind, Zuiderwaard, maar natuurlijk ook van de Vinkeveense Plassen en Botshol.
Door twee leden van De Vinken zelf gefotografeerd en vormgegeven. Zes verschillende kerstkaarten vormen een unieke set.
Voor vijf euro kunt u in het bezit van zo'n prachtige set kaarten komen en steunt u ook het komende lustrum. In 2011 bestaat
De Vinken namelijk 50 jaar en dat willen zij uitgebreid vieren. Bent u nu al benieuwd hoe de kaarten eruit zien, neem dan een
kijkje op www.de-vinken.nl. Hier kunt u ook online bestellen. Wilt u ze komen afhalen, neem dan eerst even contact op met
Jaco Kroon, tel. 0297 261017.

Nominaties Vrijwilligersprijs 2010 bekend
Maar liefst 14 vrijwilligers zijn door collega's, bekenden en vrienden
aangemeld voor de prijs van Vrijwilliger van het Jaar 2010.
Voor de Prijs van Vrijwilligersorganisatie van het Jaar 2010 werden 19
aanmeldingen ontvangen. Vrijwilligerswerk wordt dus gezien! Na uitvoerig overleg zijn de Commissie van Aanbeveling en het College van
Burgemeester en Wethouders gekomen tot de volgende voordrachten.

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.dietistenpraktijkequilibrio.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl
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hans winter brillen
winteroptiek.nl

Op de feestelijke prijsuitreiking op
dinsdag 16 november in De Meijert
maakt burgemeester Burgman
bekend wie de eerste, tweede en
derde prijs hebben gewonnen in de
categorie Vrijwilligersorganisaties en
wie Vrijwilliger van het jaar 2010 is
geworden. Ieder is van harte uitgenodigd deze prijsuitreiking van 20:00
tot 21:00 uur bij te wonen.
Hiernaast ziet u de genomineerde
Vrijwilligers en Vrijwilligersorganisaties.

Genomineerd voor Vrijwilliger van
het Jaar 2010
Anton Luijsterburg uit Vinkeveen,
voor zijn inzet voor Museum De
Ronde Venen.
Henny Martensen uit Wilnis, voor
haar inzet voor Kledingbank De
Ronde Venen).
Willy de Pater uit Mijdrecht, voor
haar inzet voor kerk en samenleving.

Genomineerd voor Vrijwilligersorganisatie van het Jaar 2010
De Stichting Multi-Mondo te
Mijdrecht, een nieuw initiatief om
vrouwen en kinderen in beweging
te krijgen met zwemmen, fitness en
andere sportbeoefening.
Stichting Vakantiespeelweken DRV
te Vinkeveen, die al meer dan dertig
jaar zorgt voor blije gezichten van
kinderen in de basisschoolleeftijd
gedurende de laatste week van de
zomervakantie.
Stichting Vogelvrij Zomerfestival
te Mijdrecht hebben vanuit het niets
een festival voor alle inwoners van de
gemeente neergezet dat alom positief
is ontvangen en dat zonder meer
aanmoediging verdient.

Goed geregeld

ascol.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Burgemeester Padmosweg 46A, Wilnis
Aan de rand van Wilnis ligt de Burgemeester Padmosweg, waar veel
verschillende woningen staan. Tussenwoningen, vrijstaande woningen
en twee-onder-een-kap woningen. Altijd leuk om even huizen te kijken
als je hier langs rijdt. Ik ben uitgenodigd op nummer 46A, een leuke
twee-onder-een-kap woning met uitzicht op een geweldig polderlandschap. Heerlijk om de koeien en schapen vanuit je woonkamer te zien
lopen. Een vrij uitzicht is toch wel een groot pluspunt aan een woning,
vind ik. Ik bel snel aan om kennis te maken met de eigenaar en de woning van binnen te bekijken.
In de hal waar we binnenkomen
vind je een toilet, de garderobe en
de meterkast. We lopen door naar
de ruime woonkamer waar een
eethoek en een zithoek gecreëerd
zijn. Bij de zithoek is een open haard
geplaatst, altijd erg gezellig om aan
te steken in de winter, en wanneer je
hem vaak gebruikt kan het ook nog
in de stookkosten schelen. De half
open keuken is in 2006 nog geheel
vernieuwd en alle benodigde apparatuur zoals een vaatwasser, koelkast,
elektrische oven en een keramische
kookplaat is aanwezig.
Aansluitend aan de woonkamer vind
je de badkamer, die in 2007 ook
helemaal vernieuwd is. Er is een
afzuigsysteem geplaatst, en verder
is er een douche, een wastafel en de
wasmachine-aansluiting. Vanuit de
woonkamer kun je via de schuifpui
zo het verhoogde terras op, dat
onderheid is.
Achter in de tuin is ook nog een terras aangelegd, en aan de zijkant is
een prieeltje geplaatst, waar je heer-

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

lijk uit de wind in de zon kunt zitten.
Doordat de tuin zo groot is, wel 17
meter diep, heb je hier eigenlijk
altijd wel een plek om van de zon
te genieten. Er staat nog een grote
houten berging achterin de tuin,
waar je met gemak de tuinspullen en
een paar fietsen in kwijt kunt. Altijd
handig. Verder zijn er twee wateraansluitingen in de tuin en ligt er
een vijver met een leuke waterval.
We gaan weer naar binnen om de
bovenverdieping te bekijken. Via
de trap in de hoek van de woonkamer lopen we naar boven. Op
de overloop is erg veel bergruimte
gecreëerd. Dit is netjes weggewerkt
achter schuifdeuren. Er zijn twee
behoorlijk ruime slaapkamers,
beide kijken uit op de achtertuin.
De achterste kamer heeft ook nog
enorm veel bergruimte achter in de
vaste kast. Je kunt hier over bijna
de gehele breedte van het huis nog
spullen kwijt. De cv-ketel, dit jaar
nog vernieuwd, hangt ook in deze
bergruimte.
Deze kamer beschikt over een
eigen toilet en een wastafel; ideaal
natuurlijk.
De woning ligt erg centraal in Wilnis. Je fietst of wandelt zo naar het
gezellige dorpscentrum of naar de
supermarkt en de bus stopt zelfs in
de straat. Ook Mijdrecht en Vinkeveen zijn per fiets of auto makkelijk
bereikbaar.
Wanneer je op zoek bent naar een
woning met een ideale ligging en
een grote tuin, is deze woning zeker
een bezoekje waard.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 1,4
Snelweg A2		 9,5
Bushalte		 0,8
Basisschool		 1,6
Sportgelegenheid		 2,0

Facts & Figures
Burgemeester Padmosweg 46A,
Wilnis
Vraagprijs € 330.000,- k.k
Perceelsoppervlakte 346 m2
Inhoud 300 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Ruijgrok Makelaars
Hofland 19
3641 GA Mijdrecht
Telnr: 0297-283375
info@ruijgrok.nl

www.ruijgrok.nl

Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Wijnkoperij Henri Bloem is dé wijnspecialist in de Ronde Venen
Prijswinnaar Wijnalmanak 2011 (wijnen tot 5 euro)
Uw kerstgeschenken in de puntjes verzorgd
Meer dan 1000 kwaliteitswijnen
Kerstgeschenken showroom is open

Gratis parkeren voor de deur
Tevens groothandel

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl
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Cees Houmes (D66):

‘Je kunt niet met gemeenschapsgeld voor
Sinterklaas spelen’
Cees Houmes is lijsttrekker voor D66 in de komende verkiezingen. Een ervaren rot in het vak met acht jaar
raadslidmaatschap achter de rug. Een periode waarin hij vaak met vele moties zijn kritiek heeft geuit naar
het huidige bestuur. Hij ziet veel kansen voor de nieuwe gemeente die straks ontstaat. Meer openheid, beter
luisteren naar de inwoners en geen geldverspillende projecten. Het moet anders.
Open, democratisch en klantgericht
De nieuwe gemeente is dé kans
om een nieuwe organisatie op te
bouwen die kwaliteit levert en
efficiënt werkt, volgens Houmes.
“Voor D66 ligt daarbij de nadruk
op drie onderwerpen: de relatie met
bewoners, de relatie tussen de politieke aansturing en de ambtelijke
uitvoering en de relatie tussen het
college en de gemeenteraad. Door
de fusie verdwijnen oude verbanden
en ontstaat een nieuwe organisatie.
Ik vind het belangrijk om eerst een
stevig fundament te leggen en een
goede organisatie op poten te krijgen. De nieuwe werkwijze van het
gemeentebestuur wordt bepalend
voor de relatie tussen bestuur en

inwoners. Wij willen dat beleid open
en democratisch tot stand komt. De
gemeentelijke structuur moet zo
zijn ingericht dat inwoners actief
en op structurele en serieuze wijze
betrokken worden bij de plannen
en invloed op het beleid kunnen
uitoefenen. De gemeente is er voor
de inwoners en niet andersom. In
de afgelopen acht jaar heb ik daar
als raadslid al flink aan bijgedragen,
maar het moet beter. Klantgericht
denken is een ‘must’.”
Snijden in eigen vlees
De nieuwe gemeenteraad krijgt te
maken met een behoorlijk gat in de
begroting. Houmes: “Dat komt deels
door de financiële crisis, waardoor
de gemeente minder geld krijgt uit

Den Haag. Maar ook voor een belangrijk deel door te dure projecten
en mismanagement op het gebied
van planning en control. Hierdoor
hebben flinke budget- en begrotingsoverschrijdingen plaats kunnen
vinden op enkele grote projecten.
Dat is voor ons niet acceptabel.
Betere projectbewaking en nauwgezette financiële aansturing is nodig.
Je kunt niet met gemeenschapsgeld
voor Sinterklaas spelen.”
D66 vindt dat slecht omgaan met de
gemeentefinanciën niet mag worden
afgewenteld op de inwoners. Gelet
op de financiële situatie van de
nieuwe gemeente, ontkomt het bestuur er dan ook niet aan daar waar
mogelijk te snijden in eigen vlees.

We moeten bezuinigen en werken
aan herstel van onze financiële positie. Geen geldverslindende projecten
waarbij we teveel interen op onze
reserves. Het huishoudboekje moet
op orde.
Houmes gaat vol ambitie de verkiezingen in. Deze tijd vraagt om lef,
visie en voortvarendheid. “D66 heeft
een sterk team klaar staan. Met
ervaring én fris bloed. Wij gaan er
voor.”

Gemeentehuis Abcoude dicht Première CU-SGP Promotiefilm
De gemeente Abcoude gaat herindelen met gemeente De Ronde Venen en
verhuist naar Mijdrecht. In verband hiermee kunnen inwoners van de gemeente
Abcoude nog tot en met vrijdag 17 december 2010 hun reisdocument in Abcoude
aanvragen. Reisdocumenten kunnen tot en met 24 december 2010 worden
afgehaald in Abcoude. Na 24 december kan men voor reisdocumenten niet meer
in Abcoude terecht! Let op: documenten aangevraagd in Abcoude moeten ook in
Abcoude afgehaald worden. Burgerzaken is open van maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond 11 november en 9 december ook van
19.00 tot 20.00 uur. Vanaf 4 januari 2011 dient u voor uw aanvraag en afhandeling naar gemeente De Ronde Venen in Mijdrecht te gaan.
Adres: Croonstadtlaan 111, Mijdrecht, tel. 0297-291616. www.derondevenen.nl

MEE Infobus in Abcoude

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 30 oktober 2010
• Laatste Openingsdag, Museum DRV,
Vinkeveen
• Verzamelbeurs, De Meijert, Mijdrecht
• Wintersportbeurs, TopSurf, Vinkeveen
• Eric Koller in 'Bull!', 			
Theater Piet Mondriaan, Abcoude
• Klaverjasdrive, Dorpshuis de Vijf Bogen,
Baambrugge
• Bingo, Buurtvereniging, Amstelhoek
• Sound of Music door Viribus Unitis,
Willisstee, Wilnis

Zondag 31 oktober 2010
• Wintersportbeurs, TopSurf, Vinkeveen
• Argon - FC Hilversum, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• G-Team Argon - Rabo, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Zondagmiddag concert, 		
RK-kerk Mijdrecht/Wilnis
• Openhuis, Licht + Ruimte, Abcoude

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

De MEE bus staat dinsdag 2 november
van 10 tot 12 uur op de Hoogstraat hoek
’t Markvelt in Abcoude. Iedereen met een
beperking, handicap of chronische ziekte
kan terecht voor informatie en advies.
Een gratis gesprek met een professionele
consulent van MEE, dicht bij u in de buurt.
U kunt in de bus terecht met vragen over
bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

ChristenUnie-SGP organiseert op 1 november a.s. een campagne-avond
in De Boei, Kerklaan 22 in Vinkeveen.
Eerst wordt
terug gekeken
op de afgelopen
vier jaar ChristenUnie-SGP
politiek in De Ronde Venen. De
huidige raadsleden Hendrik Palm
en Kees Schouten zullen dan uitleg
geven over hun politiek handelen in
de afgelopen vier jaar. Freelancejournalist Riekelt Pasterkamp gaat
ze intensief bevragen over de beloftes van vier jaar geleden en wat
zij daarvan hebben waargemaakt.
Openhartig zal verantwoording worden afgelegd aan de inwoners van
De Ronde Venen.
Aansluitend vindt de première
plaats van een promotiefilm, waaraan de afgelopen weken hard is
gewerkt. De zes eerste kandidaten
van de CU-SGP lijst presenteren
speerpunten uit het programma
onder de thema’s Bestuur, Mensen
en Ruimte. Na de presentatie zal de
film ook op de website te zien zijn.
Na de pauze is er ruimte voor een
politiek debat tussen lijsttrekker
Kees Schouten, provinciale Staten-

lid Roelof Bisschop (SGP) en
tweede kamerlid
Arie Slob (ChristenUnie).
Riekelt Pasterkamp leidt deze discussie over een keur aan onderwerpen die de gemeente raken, maar
waar de invloed van provincie en/of
rijk onmiskenbaar aanwezig is.
Hoe zit het met Randstad 2040,
waar kunnen we voor onze starters nog bouwen? Hoe moet het
nu verder met de jeugdzorg, nu
er geen ministerie meer voor is?
Hoe kunnen we de bereikbaarheid
van onze gemeente verbeteren en
het openbaar vervoer versterken?
Zomaar een paar voorbeelden van
vragen die op tafel komen te liggen.
Wat heeft de gemeente nodig en
hoe kan provincie en rijk daarbij
helpen?
Nieuwsgierig geworden naar de
antwoorden? Dan mag u deze
avond niet missen. De zaal is open
vanaf 19.45 uur en we beginnen om
20.00 uur.
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
Botte bijl
Bij de bedrijven waar ik voorheen
werkte, zaten meestal de echten aan de top. Ik herinner me
Blauwpot ten Cate, een soort
walrus, besnord en altijd omhangen
door een blauwe blazer met wit
metalen knopen. Zijn wil was wet,
cijfers waren heilig en de bijl die hij
bezat was bot. Meer dan bot. Hij
vertegenwoordigde de generatie
van de inspirerende, regerende en
controlerende directeuren die een
bedrijf konden en durfden te leiden.
Het doel, het behalen van winst,
was heilig en de weg daar naar toe
werd door hem aangegeven. Je had
respect voor zo’n kerel, hij diende
velen als voorbeeld.
Tegenwoordig heb je mensen die
zich directeur noemen. Vaak bezetten ze posities in het wereldje dat
cultuur en welzijn heet. Een museum dat af en toe een verdwaalde
bezoeker verwelkomt, heeft er
een. Een welzijnsinstelling die vele
‘bedachte’ zaken coördineert heeft
er ook een. Die bedenkt meestal
landelijk aangestuurde activiteiten
waar behoefte aan zou kunnen zijn.
Grote lijvige rapporten ondersteunen vraag en aanbod en vervolgens
gaat men aan de slag stakkers te
vinden die het werk, dat uiteindelijk toch gedaan moet worden, als
vrijwilliger willen uitvoeren. Zelf is
de directeur subsidieverslaafd. Hij
of zij graast de landelijke stichtingen af en probeert overal een forse
zak graan mee te pikken. Hij of zij
bewerkt de markt door gemeentelijke bestuurders en bedrijfsleven
te paaien de zak met geld ter
beschikking te stellen. In de eigen
organisatie vergadert de directeur
hele dagen. Inspireert de medewerkers/ster dit vooral ook te doen met
de vrijwilligers die uiteindelijk het
echte werk uitvoeren. Om die reden
haken vrijwilligers vaak ook af. Ik
zou al deze instellingen een soort
Blauwpot ten Cate willen aanraden. Zo'n type blijf-maar-met-jebenen-op-de-grond-staan. Plannen
aan de hand van te verwachten
behoeften vaststellen kan iedereen. Kijken wat je in kas hebt en
eventueel nog extra kunt krijgen en
dan pas je plan trekken en haalbare
projecten opzetten is de Blauwpot
ten Cate’s op het lijf geschreven.
Het nieuwe kabinet lijkt op Blauwpot ten Cate’s wijze van leiding
geven gebaseerd. Nu het kabinet,
noodgedwongen, op cultuur wil
gaan bezuinigen valt de huidige
sectie softe directeuren en directrices om. In plaats van creatief
te kijken wat met minder geld
toch nog kan worden gerealiseerd,
schreeuwt men onmiddellijk van de
daken dat voor vele bibliotheken
het boek sluit en dat een aantal
orkesten een toontje lager gaat zingen. Dat de staatskas in feite een
huishoudpot is, waar de bodem is
bereikt en de tering naar de nering
gezet moet worden, komt niet in
ze op. Wie niet in staat is kritisch
naar de eigen organisatie te kijken
dwingt de regering de botte bijl te
hanteren. Eigen schuld dikke bult.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over klooster
Taizé
De uitzending van Horizon op zondag 31 oktober, door Wim Schipper, is gewijd aan het protestantse
klooster in Taize.
Naar dit klooster gaan jaarlijks
vele mensen, jong en oud, om
zich te bezinnen op het leven, na
te denken over geloofszaken en
om nieuwe kracht van Boven te
krijgen voor het leven van alledag.
Uitzending van 9 tot 10 uur en
van 17 tot 18 uur bij Midpoint
FM, kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM.

DE GROENE VENEN

Nieuwe outfits voor
CSW heren 7
CSW heren 7 heeft nieuwe tenues.
De heren hebben mooie inloopshirts
gekregen van Leliekwekerij De
Plas uit Noorden. Verder is het gehele team uitgedost met een mooi
compleet tenue, shirt, broek en
sokken, gesponsord door Harmony
Vermogensbeheer te Aalsmeer.
Heren 7 bij CSW is een mooie mix
van wat oudere en jonge voetballers. De oudste speler binnen het
team is 52 en de jongste is 21
jaar. Het team heeft vijf wedstrij-

den gespeeld en hieruit 6 punten
behaald. Een groot deel van dit
team verricht binnen de club CSW
ook een aantal vrijwilligerstaken,
waaronder een wedstrijdje fluiten,
een jeugdteam trainen en leiden,
een bardienst draaien, enz. Met
deze tenues staat het team er weer
keurig bij voor de komende jaren.
Het team dankt hierbij hun sponsors
Leliekwekerij De Plas B.V. en
Harmony Vermogensbeheer.

Grote Glibberdag in NME-centrum de Woudreus

Open dag over reptielen op
zaterdag 6 november

Abcoude/Baambrugge

Zonnebloem zoekt
nieuwe bestuursleden
De afdeling Abcoude-Baambrugge
van de Nationale Vereniging de
Zonnebloem is op zoek naar enkele
nieuwe bestuursleden. Na jarenlang de Zonnebloem-‘kar’ met veel
enthousiasme te hebben getrokken,
vindt het huidige bestuur het hoog
tijd voor vernieuwing. “We zoeken
mensen die ons vrijwilligerswerk
voor mensen met een lichamelijke
beperking door leeftijd, ziekte of
handicap een warm hart toedragen
en daarnaast over bestuurlijke kwaliteiten beschikken.” Het gaat voor
alle duidelijkheid om vrijwilligersfuncties. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden of meer informatie
krijgen bij Sophie Snelderwaard
telefoon 0294-281298 en Ton
Steenhof 0294-295730.

Soroptimisten brengen geld bijeen
voor vluchtelingvrouwen

www.devijfbogen.nl

Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde
Venen heeft dit jaar in het kader van
haar tweede lustrum een kalender
uitgebracht onder de titel ‘Verborgen Schatten’. Een aantal leden van
de soroptimistclub poseerden voor
deze kalender. De productie van de
kalender is mogelijk gemaakt door
bijdragen van sponsoren uit Uithoorn
en De Ronde Venen. Met de donaties
van de sponsoren en de verkoop van
de kalender is geld bijeengebracht
voor het project Verborgen Schatten,
dat de soroptimistclubs in Nederland
samen met het Universitair Asiel
Fonds (UAF) uitvoeren. Dit project
heeft tot doel vluchtelingvrouwen
te ondersteunen bij vinden van een
baan in Nederland. Het gaat veelal
om heel gemotiveerde vrouwen met
veel capaciteiten en talenten. Helaas
kunnen maar weinigen een baan vin-

Mijdrecht

Topsurf Wintersportbeurs

Baambrugge

KlaverjasDRIVE
Morgenavond, zaterdag 30
oktober, is er een klaverjasdrive
in Dorpshuis De Vijf Bogen. Er
worden zes rondes gespeeld, met
tussendoor soep en brood. Aanvang 14.00 uur en om ongeveer
21.00 uur zal dan de winnaar bekend gemaakt worden. Inschrijven
€12,50, inclusief soep en brood.
Aanmelden bij de beheerder Frits,
tel. 06-51609452 of het Dorpshuis 0294-291955. Kijk ook op

Ongeluk bij winkelcentrum Adelhof
Woensdagavond is een 18-jarige
vrouw uit Mijdrecht gewond geraakt bij een ongeval bij
Winkelcentrum Adelhof.
Een automobilist wilde inparkeren
bij de Princes Margrietlaan toen
zij de 18-jarige bromfietster over
het hoofd zag. De vrouw kwam ten
val en bleek letsel aan haar heup
te hebben.
De vrouw is naar het Hofpoort
Zuwe Ziekenhuis in Woerden
gebracht.

den, die aansluit bij hun opleiding en
ervaring. De ondersteuning bestaat
uit financiering van de noodzakelijke aanvullende opleidingen en/
of persoonlijke begeleiding door
soroptimisten.
De totale opbrengst van deze actie,
6000 euro, is tijdens een feestelijke
bijeenkomst van de soroptimistclub
Uithoorn/De Ronde Venen, door Marian Verweij overhandigd aan Akke
Timmermans, president van de Unie
van Soroptimistclubs in Nederland.

Tot 30 november staat de tentoonstelling Jurassic Polderland in
NME-centrum De Woudreus; een
tentoonstelling over amfibieën en
reptielen in Nederland. Diverse
groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in De Ronde Venen hebben de
tentoonstelling al bezocht en nog
honderden kinderen komen Glibbie
de Korenslang vasthouden, Lily de
Schildpad knuffelen en griezelen
met Bobby de Rugstreeppad.
Omdat dit onderwerp veel meer
mensen aanspreekt dan kinderen
van 9-12 jaar, is er op zaterdag 6
november een open dag. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd:
slanghappen, kikkerbillen eten, paddentrekrace, geschminkt worden als
schildpad, op de foto met een forse
slang, informatie vergaren over het
houden van reptielen… Kortom er

zijn activiteiten voor jong en oud.
Om 11.00 uur komt Wethouder
Dekker naar het NME-centrum.
Dankzij een extra subsidie van de
gemeente, kon de tentoonstelling
Jurassic Polderland gerealiseerd
worden. Enkele trouwe bezoekertjes van de Woudreus willen de
wethouder hiervoor bedanken.
Heb je zin gekregen om te komen?
Op zaterdag 6 november ben je
tussen 10.00 uur en 15.30 uur van
harte welkom in NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a,
Wilnis. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met NME-centrum
De Woudreus (tel. 0297-273692 of
info@nmederondevenen.nl).

Winnaar Kleurwedstrijd

Topsurf Vinkeveen organiseert haar jaarlijkse Wintersportbeurs op vrijdag
29, zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober. Dit jaar is het aanbod zó
groot, dat een extra tent wordt neergezet om alles te showen. Er zijn vele
speciale aanbiedingen van nieuwe en gebruikte artikelen, zoals ski’s, snowboards, soft- én hardboots, skischoenen, kinderski’s en kinderskischoenen,
ski-broeken, ski-jacks en kinderjacks.
Wie ski’s of snowboard op 29 t/m 31 oktober laat slijpen/waxen, ontvangt
gratis één paar (Peak) sokken t.w.v. € 19,95.
Vinkenkade 31, Vinkeveen. Tel. 0294-291812.
Nog niet zo lang geleden is in het kader van de herindeling de Week van de
Structuurvisie gehouden waaraan o.a. het Dorpscomité De Hoef heeft deelgenomen. In hun stand waren voor de kinderen kleurplaten beschikbaar van
het Pannenkoekenrestaurant De Strooppot welke een prijs beschikbaar had
gesteld voor de mooiste ingekleurde plaat. De winnaar werd Zico Ximenes
uit Zevenhoven die met ouders en broertje in aanwezigheid van Bram Keizer,
de voorzitter van het Dorspcomité, zijn prijs in ontvangst kwam nemen welke
werd uitgereikt door Marcel Kentrop van De Strooppot.

V.l.n.r. Marcel Kentrop, Zico Ximenes, Bram Keizer
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Kort Nieuws

Kingsalmarkt tekent sponsorcontract SV Argon
Cartouche Veenbrink is ondernemer en de drijvende kracht achter
de Kingsalmarkt: The World Famous Foodstore in Amstelveen. Zoals
Cartouche zelf zegt, heeft hij een passie voor mensen en eten. Dat is
goed te zien als je zijn fantastische winkel op de Rembrandtweg binnenstapt. Ze leveren daar een topservice en een ongekend uitgebreid
assortiment specialiteiten uit alle werelddelen.
Als inwoner van Mijdrecht is Cartouche ook actief in De Ronde Venen.
Hier geeft hij invulling aan z’n passie.
Voor mensen dit keer. Kingsalmarkt
is namelijk Silver Voetbal Sponsor
en lid van de Club van 100 geworden
van sv Argon.
Ondanks het feit dat de vrije tijd van
deze ondernemer spaarzaam is, weet
Cartouche toch heel vaak de weg
naar Argon te vinden om de verrichtingen van zijn zoon in de D2 of een
ander team te volgen. Maar hij laat
zich ook op zondag niet onbetuigd bij

Amstelhoek

Bingo op zaterdag 30
oktober

de wedstrijden van Zondag 1.
Met de ondertekening van het
contract verleent Kingsalmarkt een
belangrijke financiële en mentale
ondersteuning aan de activiteiten
van sv Argon. ‘Taste life’ zeggen ze
bij Kingsalmarkt. Dat is dus niet
alleen in de winkel het geval, maar
bij Cartouche ook langs de velden. En
daar zijn ze bij sv Argon maar wat
blij mee. Meer informatie: Ronald
Meijer, tel. 06-42587693 of sponsorcommissie@svargon.nl.

VVP verhuur op de Hengelsporten Visbotenbeurs
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag
7 november 2010 staat VVP Verhuur uit Vinkeveen in de Utrechtse
Veemarkthallen op de Hengelsport- en Visbotenbeurs. Inmiddels
is dit voor VVP Verhuur het vierde
jaar dat zij op deze beurs met een
eigen stand het bedrijf maar ook
Vinkeveen en de Vinkeveense Plassen promoot. Veel vissers weten de
Vinkeveense Plassen dan ook steeds
beter te vinden, niet alleen de Nederlandse, maar ook de Belgische
en Duitse vissers. Het motto luidt:
Catch & Release; maak van alle vissen die gevangen worden een foto
en zet ze weer terug!

Foto: ondertekening contract door Cartouche Veenbrink (r) van Kingsalmarkt en
Ronald Meijer van de Sponsorcommissie sv Argon.

De beurs is geopend op bovengenoemde data van 10.00 uur tot
17.00 uur. Net als vorig jaar vindt u
VVP Verhuur direct bij de ingang;
standnr. 12.
Dit jaar heeft VVP Verhuur weer
een drietal verschillende weekendarrangementen voor de sportieve
visser in de aanbieding. Wie één van
deze aanbiedingen reserveert tijdens de beurs krijgt u nog een leuke
attentie van VVP Verhuur. Kortingsbonnen voor een bezoek aan de
beurs zijn af te halen bij de VVV te
Vinkeveen. Wie niet in de gelegenheid is om de beurs en de stand
van VVP Verhuur te bezoeken, kan
de arrangementen terugvinden op

www.vvpverhuur.nl.

Schoolproject architectuur
afgesloten in Veenweidebad
Groep 5 van de Hoflandschool begon dit schooljaar met een project
over architectuur. De kinderen
begonnen het project met het
tekenen van hun eigen woonhuis.
Ze mochten vervolgens ook hun
droomhuis tekenen en knutselen.
Natuurlijk ontbraken daar de nodige glijbanen en zwembaden niet.
Het project werd toepasselijk afgesloten met een rondleiding door één
van de nieuwste gebouwen van De
Ronde Venen: het Veenweidebad,
ontworpen door architect Richard

Benneker. De kinderen kregen
van één van de medewerkers o.a.
uitleg over de baden, hoe het water
warm wordt gemaakt en hoe de
lucht wordt gereinigd. Ze mochten
in ruimtes komen waar ze anders
nooit mochten komen en dat maakt
het natuurlijk extra interessant. De
kinderen hebben veel van het project en van de rondleiding geleerd
en wie weet zien we in de toekomst
een gebouw dat ontworpen is door
één van deze leerlingen…

Rondeveense koorleden geven uniek concert
Twaalf koorleden, inwoners van De
Ronde Venen, heeft de afgelopen
week medewerking verleend aan
een drietal concerten van het Dutch
Concert Choir in St. Petersburg,
Rusland. Vier leden van het Regiokoor en zes leden van het Christelijk Mannenkoor Immanuël maakten deel uit van dit koor o.l.v.
dirigent Jan Verhoef. Het koor
zong werken van J.M.Martin en
Murray Wylie op wel heel unieke
locaties in deze prachtige stad .Op
dinsdagavond was er een prachtige
uitvoering samen met het ook hier
bekende Neva Ensemble en het
vrouwenkoor ,,Orpharion”, gevolgd
door een optreden op woensdagavond in de Concertzaal van de
Universiteit samen met de sopraan
Olga Trifonova.
Jan Lenselink de pianist wist door
zijn improvisatie op het russisiche
volkslied het publiek tot tranen toe

te ontroeren. Het meest onvergetelijke concert vond donderdagavond
plaats in de gouden troonzaal van
het indrukwekkende Catharina
paleis samen met het vrouwenkoor.
Het Catharina paleis is tijdens de
belegering van St Petersburg totaal
verwoest en recent op indrukwekkende wijze in haar oude luister
hersteld. Het Dutch Concert Choir
is het eerste koor dat in de gouden
spiegelzaal mocht optreden.
Het in grote getale aanwezige
publiek ondersteunde met een
ovationeel applaus de hartelijke
dankwoorden van de voormalige
consul-generaal, dhr H.C.J. Everaars als voorzitter van de Stichting
,,Vrienden van St Petersburg”.
Tevens sprak hij de hoop uit dat
het goede contact dat is gelegd
blijft bestaan en zal leiden tot een
verdere uitwisseling van genoemde
koren.

De tweede bingoavond van de
Buurtvereniging Amstelhoek
staat voor de deur. Het wordt dit
keer niet zó groots als tijdens de
jubileumbingo (toen waren er
ruim 160 deelnemers), maar we
rekenen wederom wèl op een grote
opkomst. Deze tweede bingoavond
vindt plaats op zaterdag 30 oktober
en begint om 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.15uur. De entree en
het eerste kopje koffie zijn gratis.
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek.

De Ronde Venen

SeniorWeb biedt gratis
workshop beveiliging
Over beveiliging en het updaten
van een computer heersen nog
veel misverstanden. Om die weg te
nemen organiseert SeniorWeb De
Ronde Venen op donderdagmiddag
4 november a.s. in het leercentrum
aan de Energieweg 107 te Mijdrecht (achter Blokker) een twee
uur durende workshop. Aanvang om
14.00 uur. De toegang is gratis.
Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt. Tel. 0297-282938.

De Ronde Venen

Verzamelbeurs in De
Meijert
Morgen, zaterdag 30 oktober,
organiseert Verzamelaarsvereniging
De Ronde Venen van 10 tot 15 uur
een gratis toegankelijke verzamelbeurs in De Meijert in Mijdrecht.
Verzamelaars kunnen hier hun hart
ophalen en proberen hun verzameling nog completer te maken.
Er zijn handelaren aanwezig met
postzegels, munten, ansichtkaarten
en telefoonkaarten. Duur hoeft u
het niet te maken, want er zijn ook
ruiltafels met zogenoemde ‘stuiverboeken’, waaruit je postzegels kan
kopen van 5 cent per stuk. Verder
is er een tentoonstelling van leden
met luchtpost-etiketten en motiefpostzegels zoals motoren, treinen en
vlinders. Daarnaast zijn er verzamelingen van wijnetiketten, boekenleggers, winkelwagenmuntjes, wikkels
van theezakjes en markclips.
Kijk voor inlichtingen op
www.verzamelaarsrondevenen.nl,
of bel naar tel. 0297 – 28 93 22.

Mijdrecht

Start Taiji/Qigong
Vanaf 5 november t/m 3 december
start op vrijdag de cursus Taiji/
Qigong, een bewegings- en
energieleer, waardoor het lichaam
en geest in balans komen. De cursus wordt gegeven door Carol Timmermans, in de nieuwe ruimte bij
zonnestudio Suncare in Mijdrecht.
Bozenhoven 19
Tijd: 10.45 - 11.45 uur
Meer informatie kunt u vinden op

www.voiceandmovement.nl.
Aanmelden kunt u via: 06-50 96
02 88 of 0297-25 54 55.
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Nieuw. De Alfa Romeo Giulietta.
Winnaar
AutoWeek
Multitest.
Alfa Romeo Giulietta wint van
haar directe concurrenten: Audi A3,
BMW1 en Volkswagen Golf
(AutoWeek nr. 29)

LOKALE KRACHTEN
MILIEULABEL A
20% BIJTELLING
Alfa Romeo Giulietta vanaf 5 23.950,-. Leaseprijs vanaf 5 469,- per maand.

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost,
Telefoon 020-56 50 388. www.galleria-amsterdam.nl
Prijs is van toepassing op de 1.4 Turbo 88 kW (120 pk) motor met B-label en 25% bijtelling. Er is ook een 1.4 Turbo 125 kW (170 pk) MultiAir motor
beschikbaar met A-label en 20% bijtelling. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs per maand o.b.v. 48 mnd/20.000 km per
jaar via Alfa Romeo Financial Solutions. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,4 - 7,6 L/100 km (13,1 - 22,7 km/L). CO2-emissie 114 - 177 g/km.
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Een Tweede Carrière!
Zondagmiddag 31 oktober start een
korte maar boeiende documentaire
op SBS6 over het werken als vrijwilliger. In deze eerste uitzending is te
zien wat het werken als taalcoach of
taalmaatje inhoudt.
Ook in De Ronde Venen en Abcoude
kennen we projecten taalcoaching bij
het Gilde en bij Vluchtelingen Werk.
Bij beide organisaties vinden vrijwilligers een heel dankbaar emplooi.
Met 'tweede carrière’ wordt bedoeld
dat iemand na zijn eerste carrière
vrijwilligerswerk gaat doen, maar
vooral ook dat mensen naast hun
eerste carrière hun vaardigheden
ook een paar uur per week aan
minder succesvolle medemens willen
besteden. Zelfs gemotiveerde 20-ers
zijn zeer welkom! Zowel bij het
Gilde als bij Vluchtelingenwerk is er
gelegenheid om mensen te begeleiden die beter Nederlands willen
leren spreken om beter te integreren
en om meer kans te maken om aan
het werk te komen. Uiteraard word
je als vrijwilliger daarbij ondersteund. Je leert er zelf dus ook van.
Het kost jou maar iets meer dan één
uur per week.
Meer informatie vindt u ook op de
website van het plaatselijk Gilde via
www.gildenu.nl
Contact of aanmelding als vrijwilliger kan ook via De Baat, tel. 0297
230 280. U wordt dan teruggebeld.
Kijken dus zondag om 12.30 op
SBS6! Of daarna via SBS6.nl via
programma gemist.

Verhalendienst rond
het thema ‘Toekomst’
Op zondagmiddag 7 november is er
een bijzondere Middagdienst in de
PKN ‘De Morgenster’ VinkeveenWaverveen, Herenweg 253 to het
Veenmuseum, waarin de bekende
dominee/verhalenverteller Stephan
de Jong voorgaat in een Verhalendienst. Nico Strubbe verzorgt de
muzikale begeleiding.
Ooit een 'verhalendienst' meegemaakt? Er wordt gezongen, gebeden,
gelezen en uit de Bijbel gelezen, net
als in een gewone dienst. Alleen een
stevige preek ontbreekt. In plaats
daarvan enkele korte verhalen die
door de dienst heen zijn geweven
en één langer verhaal. Vreemd?
Ach, Jezus hield ook geen preken
maar vertelde vooral verhalen, dus
zo vreemd is het eigenlijk niet. Het
thema van de dienst is, in aansluiting
op het thema van de Bijbel10daagse,
‘Toekomst’. De verhalen in de dienst
zijn geschikt voor redelijk jong tot
oeroud, laten we zeggen van 10 tot
110 jaar.
Ds Stephan de Jong is PKN-predikant te Bussum en verhalenverteller.
Ook werkte hij vijf jaar in Chili voor
Kerk in Actie.
De dienst begint om 16.30 uur en
vooraf is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in Het Ontmoetingscentrum.

DE WEEK IN BEELD

Inloophuis 't Anker organiseerde dinsdagavond jl. een gratis informatieavond over darmkanker (rectumcarcinoom). Mevrouw dr. Nancy van Ooteghem, als internist maag-darm-leverziekten verbonden aan het Amstelland
Ziekenhuis in Amstelveen, hield deze avond een inleiding en beantwoordde
vragen van de aanwezigen. De bijeenkomst vond plaats in de kantine van
SV Argon in Mijdrecht, waar het inloophuis op dinsdagen en donderdagen
geopend is voor mensen met kanker en hun naasten.
Sport moet voor het CDA betaalbaar, toegankelijk en veilig
bereikbaar zijn voor jong en oud. De vele vrijwilligers in de
sport maken het mogelijk dat onze verenigingen kunnen
functioneren en verdienen de ondersteuning en waardering.
Het CDA is trots op de hoge sportdeelname en wil deze
lokale kracht behouden! Op de foto fractievoorzitter van het
CDA Abcoude - Piet Kooyman met zijn sportieve kleinkinderen.

De kleindiervereniging Onze Langoren bestaat
dit jaar 75 jaar en de jubileumshow afgelopen
weekend was een groot succes.
De tentoonstelling werd zowel vrijdag als
zaterdag zeer goed bezocht. Vrijdag jl. was de
officiële feestelijke opening en er waren zeer
veel belangstellenden. Er werden o.a. mensen
in het zonnetje gezet die al 25 of zelfs 40 jaar
lid zijn van de vereniging. De kinderen hebben ook veel kunnen knuffelen met de konijnen in de knuffelhoek. De ongeveer 350 ‘ingezonden’ dieren werden
vrijdag allemaal gekeurd en van een predikaat voorzien. Het fraaiste konijn van de tentoonstelling: Rex van de
heer H.O. Köhler uit Amsterdam (foto). De vereniging bedankt alle vrijwilligers, adverteerders en iedereen die zich
heeft ingezet voor de jubileumshow.

Woensdagavond jl. heeft er een ongeval plaats
gevonden op de N201 tussen de Vinkeveense
Plassen.
Een automobilist reed richting Mijdrecht toen
hij door nog onbekende oorzaak op de andere
rijbaan terecht kwam. De bestuurder die
richting de A2 reed kon nog uitwijken en kon
een frontale aanrijding voorkomen. De auto's
raakte elkaar aan de zijkant en kwamen enkele
meters verder tot stilstand.
De inzittenden van beide auto's werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Eén van
de bestuurders werd met onbekend letsel naar
het ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar het ongeval. Op
de N201 onstond in beide richtingen een lange
file.		
foto peter bakker

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

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

DE GROENE VENEN

Beweegcursus in Wilnis voor chronisch zieken
Sportservice Midden Nederland
start in de Week Chronisch Zieken
een aantal bewegingscursussen voor
mensen met een chronische aandoening. De Week Chronisch Zieken is
dit jaar van zaterdag 6 november
tot en met vrijdag 12 november. Op
vrijdag 12 november start om 10.30
uur de kennismakingscursus gymnastiek. De cursus wordt gegeven aan
de Molenland 15 in Wilnis. Via de
banner ‘Aanmelden Week Chronisch
Zieken’ op www.usportanders.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden
en meer informatie lezen. Meedoen
kost 25 euro per cursus. De cursus
bestaat uit zes lessen.
Inhoud
De eerste les is er een korte kennismaking en wordt er gestart om
10.30 uur. Alle andere dagen is de
les van 11.00 tot 12.00 uur. De
beweeglessen zijn voor mensen die
het wat rustiger aan moeten of wil-

len doen. Bijvoorbeeld voor mensen
met MS, Fybromyalgie, longaandoening, rugklachten of een andere
chronische aandoening. Mensen
die last hebben van vermoeidheid,
futloosheid of weinig energie zijn
ook welkom. Verschillende vormen van beweging en ontspanning
komen aan bod: spierversterking,
lenigheid, houding en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen worden
uitgevoerd op muziek en kunnen op
eigen niveau worden gedaan. De
lessen worden gegeven door een
fysiotherapeut.
Kosten en aanmelden
Aanmelden kan tot 1 november.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met consulent
aangepast sporten Judith Meeuwissen van Sportservice Midden
Nederland: 06-12949436 of judith.
meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Nieuwe kinderopvang in Vinkeveen
Vinkeveen heeft er een kinderopvang bij. Gastouder Wanja Zieltjens
heeft de deuren geopend van Kinderopvang De Toverboom.
De Toverboom is een gezellige kleine kinderopvang voor maximaal vijf
kinderen tussen de 0 en 4 jaar, en is compleet nieuw aan huis gebouwd.
Voor eigenaresse Wanja Zieltjens, zelf moeder van Kim (5) komt een
droom uit. “Al jaren wilde ik iets gaan doen in de kinderopvang. Kinderen geven je zoveel vreugde en liefde, dat gevoel is prachtig. En nu ben
ik dus gastouder geworden. Ontzettend trots ben ik op De Toverboom.”

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

Ook Vinkeveen krijgt Buurtkamer
In navolging van Mijdrecht, krijgt
nu ook Vinkeveen een eigen buurtkamer; een gastvrije ontmoetingsplek voor vijfenvijftigplussers. Een
team van gastvrouwen/-heren zorgen voor de (gratis) koffie en thee
en hebben tijd voor een praatje.
Uiteraard liggen er kranten en tijdschriften en zijn er spelmogelijkheden. Het buurtkamerproject is een
initiatief van welzijnsorganisatie
Stichting De Baat. De buurtkamer
in Vinkeveen, die op 18 november
a.s. de deuren opent, kon er komen
dankzij een unieke samenwerking
met de plaatselijke Bibliotheek
(achter dorpshuis De Boei) wordt in
een hoek een gezellige “Buurtkamer” ingericht.
Elke dinsdag en donderdag is de
Buurtkamer open van 10.00 –

12.00 uur. Op dinsdagochtend is de
bibliotheek ook open en kunt u, als
u lid bent, uiteraard boeken komen
lenen en het combineren met een
bezoek aan de Buurtkamer. Iedereen is van harte welkom om binnen
te lopen en breng uw buurvrouw of

buurman mee! Voor verdere informatie kan men bellen met Stichting
De Baat, tel.0297-230280 en op
dinsdag en donderdag met de projectcoördinator Annie van Gelder,
tel 06-28157471.

Vijfde lustrumviering Stichting De Bovenlanden
Stichting De Bovenlanden houdt op
vrijdag 5 november a.s. de officiële
en feestelijke viering van haar 25jarig bestaan in 't Oude Parochiehuis
aan de Bozenhoven in Mijdrecht
(zaal is open vanaf 19.30 u.). Al 25
jaar houdt de stichting zich bezig
met natuurbeheer en landschapsbehoud in de gemeente De Ronde
Venen. Inmiddels is ruim 20 ha. aan
natuurgebied en karakteristieke
kleine landschapselementen in
beheer.
Kees de Heer, bioloog, freelance
journalist en landschapsgids zal

interactief en met speciale aandacht
voor het veenweidegebied vertellen
over ‘de kunst van het landschapslezen; lezen met vier brillen’.
Wat is uw favoriete plek in het
Groene Hart van Holland? Wat is de
lelijkste plek? Deze vragen komen
aan bod tijdens deze inleiding, lijnen
en patronen in het landschap, alles
komt aan bod. Ook zal de Landschapsleeskaart worden uitgedeeld.
Voor het feestelijke karakter van de
avond wordt o.a. gezorgd door het
bekende muziek- en zanggezelschap
Springtide uit Utrecht, dat optredens

met Keltische muziek en zang brengt.
Tenslotte zal ook de betekenis van
Stichting voor De Ronde Venen in
een paar korte en vrolijke speeches
o.a.van Frans ter Maten (directeur
van Landschap Erfgoed Utrecht)
aan de orde komen. Het zal, zoals
men gewend is van De Bovenlanden
vast een boeiende avond worden.
Het bestuur hoopt haar donateurs in
grote getale mogen begroeten, maar
ook zij die geïnteresseerd zijn in de
natuur in onze regio zijn welkom om
dit lustrumfeest mee te vieren.

De Toverboom is na een megaverbouwing helemaal geworden zoals
een kinderopvang hoort te zijn
gezellig, schoon, veilig en voorzien
van alle nieuwste snufjes zoals
vloerverwarming, ventilatieroosters,
rookmelders, aparte toiletruimte
met kinder wc-tje en badje, gecertificeerde bedjes en matrasjes.
Wanja: “Veiligheid staat uiteraard
voorop, maar de gezellige inrichting
en kleuren maken De Toverboom
helemaal af. Kinderen moeten zich
hier thuis voelen. Ieder kind mag
bij mij zichzelf zijn, ik respecteer
de kinderen als mensen met unieke
mogelijkheden.” Aan de grote tafel
wordt volop gekleid, geverfd, getekend, gekleurd en gepuzzeld. Ook
gaat Wanja er lekker op uit met de
kinderen, naar speeltuintjes in de
buurt of samen spelen in haar eigen
kindvriendelijke en veilige tuin.

Om Wanja's droom te verwezenlijken moest er veel gebeuren. Zo
moest het huis van top tot teen
verbouwd worden, er moesten
diploma's gehaald worden, kinderEHBO, thema-avonden volgen,
etc. Dankzij het contact met Liek
Emous van kinderopvang De Klimboom is het gelukt.
De Toverboom is verbonden met De
Klimboom, stichting voor Kinderopvang, en heeft nog enkele plaatsen
vrij.
Wanja: ”We kunnen de hele krant
volschrijven over De Toverboom,
maar eigenlijk zou ik willen zeggen:
‘kom gerust een keer kijken of bel
voor informatie of om een afspraak
te maken’.”
Dit kan via De Klimboom t.a.v. Liek
Emous 06- 12463323 of via De
Toverboom t.a.v. Wanja Zieltjens
06-53917097.

Familieberichten
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Ja, je dacht dat je er niet
in kwam, toch wel!
Van harte gefeliciteerd
De meiden

Niels

18 jaar!
Themamiddag voor kinderen in NME centrum De Woudreus

Maak vogels blij deze winter!

NME centrum De Woudreus organiseert op 17 november een themamiddag voor kinderen
van 8-12 jaar. Deze middag gaan we voor vogels zorgen. De winter zit eraan te komen. Als
het straks erg koud is hebben de vogels moeite hun voedsel te vinden. Op het NME centrum
kunnen kinderen vetbollen en pindakettingen maken die ze mee mogen nemen om thuis op
te hangen. Ook gaan we een voederhuisje bouwen. Daarmee kan je de vogels de hele winter
voeren en zelf kijken hoe ze komen eten!

Begraven
of
cremeren?

De themamiddag duurt van 13.30 tot 16.30. De toegang is twee euro, als bijdrage in de kosten. Als je mee wilt doen moet je jezelf wel vóór 12 november opgeven bij het NME centrum.
Er kunnen 25 kinderen meedoen. Geef je snel op, want vol is vol. NME centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis, tel. 0297-273692.

Laatste openingsdag Museum De Ronde Venen:

Gratis boek voor iedere 20e bezoeker
Zaterdag 30 oktober is de laatste kans om
een bezoek te brengen aan Museum De
Ronde Venen. Daarna gaat het museum dicht
voor de winterperiode. Als speciale afsluitingsactie krijgt daarom iedere twintigste
bezoeker van deze dag een mooi boek.
In april zal het museum haar deuren weer
openen. Het museum zal dan volledig in het
teken staan van de veensteekmachine, tijdens
‘het jaar van de veensteekmachine’. Er zullen
diverse activiteiten rondom de machine worden georganiseerd en in het museum zal een
grote tijdelijke tentoonstelling worden gewijd

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

aan dit bijzondere object.
De tijdelijke tentoonstelling ‘Beuken &
braken. Hennep, gewas uit een gouden tijd’
zal in de winterperiode plaats maken voor de
nieuwe tentoonstelling. Zaterdag is dus de
laatste kans om deze te bezichtigen. Iedere
twintigste bezoeker van deze laatste openingsdag krijgt een mooi boek met betrekking tot het thema, dus zorg dat u deze dag
niet mist!
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240,
Vinkeveen, Tel. 0297 262 223

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

www.museumderondevenen.nl.

DEZE KRANT IS OOK ONLINE TE LEZEN OP:

Uitvaartcentrum Finnema

WWW.DEGROENEVENEN.NL

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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VVD organiseert ‘fundraising dinner’
Op vrijdag 12 november a.s. organiseert de VVD afdeling De Ronde Venen een “Ondernemen in De Ronde
Venen diner “bestemd voor ondernemers. Te gast is Loek Hermans,
voormalig minister en commissaris
van de koningin en huidig voorzitter
van MKB Nederland. Hij zal met de
aanwezigen van gedachten wisselen
omtrent de huidige politieke verhou-

dingen in relatie tot de economische
ontwikkeling van ons land en het feit
dat MKB Nederland geen stijging van
de lokale lasten accepteert.
Deze thema’s lenen zich voortreffelijk om met ondernemers uit alle
woonkernen van de nieuwe gemeente
De Ronde Venen in gesprek te komen
en te netwerken. Het muzikaal om-

lijste diner wordt gehouden in restaurant Veldzijde op de Golfclub te
Wilnis. De kosten bedragen 105 euro
per persoon.
De opbrengst is bestemd voor de
Stichting Jongeren Actief, die kinderen tussen 4 en 16 jaar in de gelegenheid stelt om lid te worden van een
sport- of spelclub als daar thuis geen
geld voor is.
Reserveringen voor het fundraising
diner via www.vvddrv/diner2010.

Zondag 12.00 uur Argon-Rabo op hoofdveld

G-team Argon aan de bak tegen hoofdsponsor
Salomons oordeel
De natuur kent vele tegenstrijdige
belangen. Zo gedijt de ene plant
beter met zijn voeten in een drassig stuk grond terwijl de andere
graag zo droog mogelijk staat. En
zo heeft de ene vogel een leefomgeving nodig met veel hoge bomen
en wil een andere vogel een lage
habitat. Ga er dan als natuurbeheerder maar eens aanstaan om
het iedereen naar de zin te maken.
En wij? Wij willen genieten van
zoveel mogelijk planten, bomen,
weilanden en dieren!
We wonen in een wandel- en
fietsparadijs en kunnen op steenworp afstand van ons huis zwemmen, varen, vissen en fietsen. Maar
wat er bij komt kijken om het
allemaal zo te houden, realiseren
we ons vaak niet. Het is er gewoon
en we gaan ervan uit dat het er
altijd zal zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Zo reed in 1950 de laatste personentrein over de spoorbaan van
Vinkeveen en in 1986 de laatste
goederentrein. De lijn liep van
Haarlem via Hoofddorp, Aalsmeer,
Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen naar Nieuwersluis. Aalsmeer lag in het centrum van het
Haarlemmermeerspoorwegennet.
Van hieruit gingen de treinen alle
richtingen op: naar Leiden, Alphen
aan den Rijn, Amsterdam, Haarlem
of Vinkeveen. De spoorlijn vormde
een belangrijke verbindingsroute
van 110 kilometer door 32 polders.
Nadat de laatste trein was vertrokken en de rails waren weggehaald,
erfden wij een prachtig wandelpad
en tegenwoordig is de spoorbaan
voor heel veel Rondeveners een
zeer geliefde wandelroute. De
spoorbaan ligt midden in ons
weidevogelgebied en oplettende
wandelaars zien er regelmatig
bijzondere vogels.
Het huidige wandelpad loopt van
Wilnis naar Demmerikse Kade
in Vinkeveen, een wandeling van
goed een half uur ofwel goed een
uur heen en terug. Het is een
prachtig stukje groen waar het
groen welig tiert. Staatsbosbeheer
probeert de begroeiing enigszins in
de hand te houden door regelmatig
bomen en struiken te snoeien. Het
pad zou anders dichtgroeien en
onbegaanbaar zijn.
En juist daar wrikt de natuur. Weidevogels zijn namelijk bang voor
hoge begroeiing omdat daarin vaak

roofvogels schuilgaan. Buizerds,
bruine kiekendieven, torenvalken
en kraaien zijn geduchte vijanden
van de weidevogel maar ook hermelijnen, vossen en wezels die zich
graag in dichte bosjes en struiken
verschuilen, verschalken menig
weidevogeljong. Weidevogels zijn
dus blij met het kap- en snoeiwerk
van Staatsbosbeheer en van hen
zou de kap nog veel radicaler
mogen.
Maar die roofvogels daarentegen
hebben die hoge bomen juist nodig
omdat zij van daaruit zichzelf en
hun jongen makkelijk van voedsel
kunnen voorzien. Ze hoeven niet
ver te vliegen want de weidevogelkuikens liggen letterlijk aan hun
voeten. Dat nesten van weidevogels daardoor worden uitgeroeid
en weidevogelouders daardoor uit
het gebied wegtrekken, interesseert ze niet. Roofvogels zijn geen
lange termijndenkers; ze hebben
nu honger en willen nu eten!
Maar welk belang laat je nu
prevaleren? Die van de roofvogel
of die van de weidevogel? Wil je
de weidevogelstand verbeteren en
betere leefomstandigheden voor ze
creëren of wil je dat de natuur zijn
gang gaat met als gevolg dat veel
soorten weidevogels helemaal uit
onze weilanden verdwijnen. Met
andere woorden: maai je alles op
de spoorbaan om zodat de weidevogel zich veilig genoeg voelt om
te nestelen en voldoende jongen
kan voortbrengen of laat je alles
volgroeien en accepteer je lege
weilanden want zonder weidevogels zijn er ook minder roofdieren.
Wandelen op een pad waar niets
te zien is, willen we niet. Met het
snoeien en kappen van al het hoge
groen verdwijnen niet alleen alle
roofvogels maar ook gezellige
fluiters als de fitis, tjiftjaf, bosrietzanger, rietzanger of spotvogel.
En spannend is het ook om een
roofvogel zijn prooi te zien slaan
of om uit te kijken naar bijzondere
weidevogels met hun langbenige
kuikens. Maar de vraag is wat er
nu echt met de spoorbaan moet
gebeuren. Natuurbeheerders
komen er in ieder geval niet goed
uit. Willen we een volgegroeid
wandelpad en lege weilanden of een
kaler wandelpad en volle weilanden.
Er zal een heus Salomons oordeel
moeten worden geveld! Dus wie het
weet mag het zeggen!

www.degroenevenen.eu

Wat minder snapvermogen in huis hebben betekent niet dat je niet kunt sporten. Integendeel. Als je maar
met hartstocht speelt kom je een heel eind. Zeker als de trainers en hun assistenten je de goede weg wijzen.
Zondag speelt het G-team van Argon tegen een team van de Rabobank.
door paul bosman

Peter Paul Wienk en Annemieke
Hennipman kijken uit naar de
wedstrijd van aanstaande zondag.
Het is inmiddels een goede jaarlijkse
gewoonte geworden dat het G-team
het veld op gaat om de krachten te
meten met de sponsor. Het team, in
het seizoen 1995/96 op initiatief van
het Gezinsvervangend tehuis opgezet,
is er klaar voor. Wekelijks trainen
de jongens en meiden, die allen
werkzaam zijn in de sociale sector of
gewoon meedraaien bij een Rondeveens bedrijf. “Het is een hecht maar
ook heel erg gezellig team,” vertelt
Peter Paul die speciale oefenstof in
huis heeft om de jongens en meiden
nog beter te maken dan dat ze al zijn.
“We stropen de mouwen op en gaan
de wei in. Onze spelers gaan voor de
knikkers, maar ik probeer zo goed en
zo kwaad als dat gaat van te voren
te temperen en voor het voetbal te

gaan.Toch maakt dat laatste ook dat
we het als staf –Arie Slof traint, zelf
coach ik alleen nog– zo leuk vinden
met dit team te werken. Emoties
kunnen hoog oplopen, daar staan we
dan bovenop. Soms moeten we troostende woorden uitspreken, al met al
is het fijn met deze groep een competitie te draaien. Jaarlijks overleggen
we met de KNVB hoe die ons gaan
indelen voor de competitie. We kijken
dan naar welke teams er een beetje
op hetzelfde niveau kunnen spelen.
Dan blijft het spelletje leuk.”
Annemieke is sinds een tijdje de
‘regelnicht’ van het geheel. Sinds
haar man Frits, die je Mister G-Team
mocht noemen, is overleden heeft zij
de regeltaken met verve opgepakt.
Frits zou het niet anders gewild
hebben. Het G-Team was zijn lust en
leven en door zich zelf in te zetten
voor het team kan ze een bijdrage
leveren dit in stand te houden. “Zo

doen we er ook alles aan het jaarlijkse toernooi naar Texel te kunnen
blijven doen. De Rabobank heeft ons
de toezegging gedaan drie jaar een
bijdrage aan dit toernooi te leveren.
Dat is een goede zaak. Veel van onze
spelers/sters hebben het niet breed,
die moeten alle eindjes aan elkaar
knopen. Zeker met de bezuinigingen
die op komst zijn, is het dan maar
goed dat we een financieel steuntje in
de rug krijgen. Het toernooiweekend
is een soort vakantie voor het team.
Op vrijdag gaan we naar Texel, de
boottocht is al een feest, we maakten
de vorige keer een huifkartocht over
het eiland, en op zaterdag gaan we
met twee teams aan de bak. In totaal
doen zestien teams mee aan dit evenement. We zijn overigens een graag
geziene gast op Texel.”
Sinds kort is er een stichting
opgericht die onder de naam SON
(Sporten Op Niveau) inkomsten
probeert te generen die worden aangewend G-sporters te laten bewegen.
Dat is niet alleen op voetbalgebied.
Er speelt, naast het Argon team, in
Mijdrecht ook al een hockeyteam
dat van zich doet spreken. Natuurlijk
bent u aanstaande zondag van harte
welkom op het terrein van Argon aan
de Hoofdweg in Mijdrecht. Daar kunt
u met eigen ogen zien hoe het team
naar hartenlust speelt.
Wilt u het team steunen, neem dan
eens contact op met Annemieke Hennipman. Telefonisch bereikbaar op
nummer 0297-272014.

F o t o w e d s t r i j d

& De Groene Venen

De Groene Venen
De Fotowedstrijd over Biodiversiteit heeft al een flink aantal fraaie
foto's opgeleverd. Dit weekend
sluit de inzendtermijn. Een goede
reden om nog eens even de natuur
in te trekken en misschien de winnende foto vast te leggen!
Biodiversiteit omvat alle soorten
leven die er op aarde voorkomen,
zowel planten als dieren. Maar
onder biodiversiteit vallen ook de
verschillende ecosystemen
(leefgebieden) waarin die soorten
voorkomen; tropische regenwouden,
savannen, koraalriffen, weide- en
heidegebieden, hooglanden etc.
Vertaald naar onze eigen leefomgeving gaat het dus over onze
polders, weilanden, plassen en bos-

sen en alles wat
daar leeft, groeit
en bloeit. Kortom:
biodiversiteit is ongelooflijk omvangrijk en complex.
Mail uw foto's vóór
maandag 1 november a.s. (maximaal
5 per inzender en
minimaal 1MB per stuk) naar foto@
degroenevenen.nl en schrijf daarbij
waar u de foto heeft genomen en
waarom. In november zal een vakjury zich over alle inzendingen buigen
en zullen de winnaars persoonlijk
worden geïnformeerd dus vergeet
vooral niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. In december

zal met alle ingezonden foto's een
expositie worden ingericht. Bij de
feestelijke opening van de expositie zullen de winnaars officieel
bekend worden gemaakt en zullen
de prijzen worden uitgereikt. Houd
deze krant in de gaten voor meer
informatie over het verloop van de
fotowedstrijd en de expositie.
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Vrijwillige buschauffeur Koos Boortman:

“Het besturen van de buurtbus geeft me voldoening”
Jarenlang zat Koos Boortman voor zijn werk achter het stuur. Taxi’s, ambulancewagens en lijkwagens, Koos
heeft ze altijd met liefde bestuurd. Inmiddels is de 66-jarige inwoner van de Amstelhoek met pensioen, maar
dat betekent niet dat Koos niet meer op de weg te vinden is. Elke maandagmiddag en donderdagmiddag
bestuurt hij als vrijwilliger de buurtbus. Koos: “Eerst waren het vooral ouderen die bij me in de bus stapten,
maar tegenwoordig gaan er ook steeds vaker jongeren mee.”
door valérie sambrink sanderink foto patrick hesse

Koos: “Het begon zo’n vier jaar
geleden. Ik zat in de WW en het leek
mij leuk om wat werk te doen. In de
zomer ben ik altijd druk. Dan werk
ik in de tuin, ga ik stukjes fietsen en
dergelijke. Maar in de winter wordt
dat toch lastiger. Dan werd ik wakker
met de gedachte: ‘Wat zal ik vandaag
eens gaan doen?’ Het besturen van
de buurtbus leek mij wel erg leuk.
Ik wachtte op een advertentie met
een oproep voor nieuwe chauffeurs
en toen ik die in de krant zag, heb
ik direct gereageerd. Ze waren er
blij mee en ik werd aangenomen. Ik
mocht van Uithoorn via Waverveen,
het Achterbos, Vinkeveen en Nieuwe
ter Aar naar Breukelen Station
rijden. Inmiddels is die route verlengd
naar Breukelen Markt en heeft deze
met de overgang naar Connexxion de
naam ‘lijn 526’ gekregen. Deze route
rijd ik nu twee middagen in de week.
Voorheen reed ik wel drie keer in de
week, maar dat was net iets te veel.
Nu kan ik nog af en toe voor iemand
anders invallen. En mijn vrouw? Die
vindt het allemaal prima. Als ik thuis
kom, heeft ze altijd weer een lekkere
maaltijd voor mij gekookt.”
Dankbaar werk
Het mooiste aan het werk vindt
Koos de dankbaarheid die hij ervoor
terugkrijgt. Koos: “Het geeft wel
voldoening. Vooral omdat wij het
mogelijk maken dat oudere mensen
zelf hun boodschappen kunnen halen.
Nu hoeven ze niet ver te lopen, maar
kunnen ze voor een klein bedrag met
mij meerijden. Op deze wijze kunnen
ze zelf de winkels blijven bezoeken
en dat vind ik mooi. De buurtbus
gaat in tegenstelling tot de grote
Connexxion-bussen binnendoor. Dit is
veel menselijker, veel persoonlijker.
Bij die grote bussen zeggen sommige
mensen geen ‘boe’ of ‘bah’. Bij mij
wordt er altijd wel gedag gezegd en
even gekletst. Vooral voor oudere
mensen is dit prettiger. Als ze nog
niet zitten, blijven we even netjes
wachten. En als er iemand net ergens
buiten onze route moet zijn, dan
ben ik niet te beroerd om een klein
ommetje te maken. Als je weet dat zo
iemand slecht ter been is, dan laat ik
zo’n vrouw niet dat hele eind lopen.
Het is maar iets kleins, maar daarmee is een passagier wel geholpen.
En de tijd die je met dit soort dingen

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

Koos Boortman: “Wij maken het mogelijk dat oudere mensen zelf hun boodschappen kunnen halen. Ze kunnen voor een klein bedrag met mij meerijden en hoeven
niet ver te lopen. Zo kunnen ze zelf de winkels blijven bezoeken en dat vind ik
mooi.”
verliest, die haal je later wel weer in.
Gelukkig hebben wij geen enorme
tijdsdruk. Je probeert natuurlijk wel
op tijd te rijden en meestal lukt dit
ook. Maar als je file hebt, dan kun je
daar ook niets aan doen. Dan rijd ik
verderop maar iets harder. Wat mij
ook opvalt is dat personenauto’s je
vaker voorrang geven als je in zo’n
busje rijdt. Nu is de buurtbus niet
enorm groot. Er kunnen inclusief de
chauffeur maar negen mensen in,
wat betekent dat je geen speciaal
rijbewijs nodig hebt. Toch laten ze je
met zo’n busje eerder voor. Zelf rijd
ik niet graag meer in mijn eigen auto.
Als ik in de buurt moet zijn dan rijd
ik wel met de luxe wagen. Maar als
ik met mijn vrouw ga winkelen in
Amstelveen neem ik de bus. Het is
nu zo druk op de wegen en mensen
rijden soms erg onvriendelijk. Ze nemen de tijd niet meer en rijden veel
te hard. Dan ga ik liever met de bus.
Net zo makkelijk en je hoeft geen
parkeergeld te betalen. Ik begrijp die
passagiers wel.”
Goede sfeer
Wie wel eens met de bus reist, zal
het vast opvallen: buschauffeurs
zwaaien elkaar vrijwel altijd vrolijk
gedag. Koos: “Onder de buschauffeurs heerst een gemoedelijke sfeer.
Bij de buurtbus in onze regio werken
47 mensen. We zijn allemaal vrijwilligers en vrijwel allemaal man. Zelf
weet ik van maar twee dames dat
zij ook in de buurtbus rijden. Dat zijn
er niet veel, maar het zijn er andere

jaren wel meer geweest. Waarom
dat aantal zo laag is, dat weet ik ook
niet. Van mij mogen er best meer
vrouwen bij komen, maar het maakt
mij niet veel uit hoor. Er zijn slechts
enkele chauffeurs die ik redelijk
goed ken, omdat ze mij overnemen
of omdat ik hen overneem als de rit
er voor diegene opzit. De rest ken
ik alleen van het zwaaien op de weg
en natuurlijk van de bijeenkomsten.
Elk jaar hebben we in het najaar
een jaarvergadering. Dan komen alle
chauffeurs samen om de plannen
voor het volgende jaar te bespreken.
Voordat we echt gaan vergaderen
gaan we met z’n allen pannenkoeken
eten bij De Strooppot in De Hoef. De
vrouwen van de chauffeurs mogen
dan ook mee en dat is altijd reuze
gezellig. Ook worden we die avond
door het bestuur bedankt voor onze
inzet. Naast die vergadering komen
nog één keer per jaar bij elkaar. Dat
is in januari, want dan hebben we een
nieuwjaarsreceptie met een borreltje
en een hapje.” De vriendelijke man
vervolgt: “Eigenlijk is het bij dit werk
altijd wel gezellig. Met collega’s,
maar ook met de passagiers. Officieel
mag je tot aan je 75ste de bus besturen. Ik heb dus nog negen jaar te
gaan. En mocht ik zo gezond blijven
als dat ik nu ben, dan maak ik die
negen jaar zeker vol. Geen probleem!
Maar dan moet de gezondheid van
mij en die van mijn vrouw dit wel
toelaten, want dát is uiteindelijk het
belangrijkste.”

beestenboel

Beugelbekkie

Het is maandagmorgen en een
grote, gezellig gevulde meneer
komt de spreekkamer binnen, het
type liefhebber.
“Tosca en ik praten niet meer aan
het ontbijt en aangezien ik alleen
ben, is dat erg ongezellig,” zegt de
eigenaar. En dat is helemaal niets
voor Tosca de cavia.
“Haar hok staat in de huiskamer
en als ik de ijskastdeur open doe,
hebben we normaal gesproken
meteen een goed gesprek: beginnen we de dag met paprika, een
partje sinaasappel of een blaadje
sla?”
Maar de laatste dagen komt het
er niet meer van. De cavia als
huisdier is onderschat in haar communicatieve eigenschappen, zeker
als het om eten gaat.
Het meegenomen doosje wordt op
de onderzoekstafel gezet en Tosca
zit er maar stilletjes bij, een beetje
dun ook. “En ze zag er altijd zo
goed uit,” zegt meneer Liefhebber.
Na wat vragen komen we er
achter dat het eten geleidelijk aan
minder is geworden; ze loopt er
wel op af, maar keert zich snel
weer om.
Bij nader onderzoek blijkt het
probleem aan haar gebit te liggen, een bekende kwaal bij de
cavia (en konijn!). De boven en
onderkaak van Tosca zijn niet goed
op elkaar afgestemd, in dit geval

groeien de bovenste kiezenrijen
te ver naar buiten. De cavia wordt
opgenomen en later wordt onder
narcose het gebit helemaal in orde
gemaakt, het fijnzinnige vijl- en
slijpwerk. Tosca kan straks weer
lekker knabbelen. Er is echter een
kans dat de afwijking na verloop
van tijd terugkomt. Om dat voor
te zijn zou een beugel uitkomst
kunnen bieden… Wanneer de
eigenaar ‘s middags z’n cavia
weer op komt halen en we het
over beugelbekkie hebben, zijn de
gedachten van meneer Liefhebber
meer bij het hier en nu:
“We gaan thuis snel kijken wat er
allemaal in de ijskast zit.”
Meer weten over het gebitsproblemen van de cavia?
Kijk op www.dierengebit.nl/cavia
en/of vraag het aan uw dierenarts.
Hans Walder
Dierenartsen
Amstel,Vecht&Venen
www.dkavv.nl

In Inloophuis ’t Anker op 22 November

Workshop Huidverzorging, Make-up en
Kleuradvies voor mensen met kanker
Kanker is een vreselijke ziekte. Maar steeds beter kan de medische
wereld de ziekte een halt toe roepen. De overlevingskans wordt steeds
groter. Maar de impact op je leven blijft heel groot. Zeker ook voor
een vrouw speelt dan mee dat de ziekte en de medische kuren negatieve invloed hebben op de gezichtshuid. Als het dan toch lukt om er
goed verzorgd uit te zien, geeft dat aan iedere vrouw een goed gevoel.
Karin van Hartevelt en Dorethé
Zwemer, schoonheidsspecialisten
in De Ronde Venen geven voor
de tweede keer in ‘t Anker een
workshop aan kankerpatiënten
over de verzorging van hun huid
en hun make-up. Zij hebben naast
hun eigen professionele ervaring
ook meegewerkt aan workshops
die de laatste jaren in ziekenhuizen
worden gegeven rond dit thema.
Jolanda Bras, kleuradviseuse, laat
zien welke kleur kleding het mooist
past bij de natuurlijke pigmenten
van huid, haar en ogen.
De workshop wordt op maandagochtend 22 november, van 9.30 tot
12.00 uur gegeven in Inloophuis ´t

Anker, Hoofdweg 85A, Mijdrecht.
Minimaal 10 en maximaal 14
vrouwen gaan dan onder leiding van
Karin, Dorethé en Jolanda oefenen
hoe ze hun gezicht kunnen verzorgen en de negatieve effecten van
hun ziekte kunnen inperken.
Door veel sponsoring zijn de kosten
minimaal: 5 euro. Voorrang krijgen
mensen die niet aan de eerste
workshop hebben deelgenomen.
Aanmelden kan schriftelijk met uw
naam en adres en telnr.
Via info@inloophuishetanker.nl of
Via de telefoon naar Bert Schaap
0297-565172.
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Nieuwe expositie in Gezondheidscentrum
Vanaf deze week is er weer een vernieuwde expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht te bewonderen. Centraal op de expositie staat het werk van André
Klompmakers en Frank de Leeuw die beiden met een vijftiental doeken vertegenwoordigd zijn. Daarnaast
zijn er nog een vijftiental werken van andere leerlingen van het atelier te zien. De kunstwerken zijn elke
werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De expositie is te zien tot medio februari 2011.
André Klompmakers toont een
serie kleurrijke schilderijen
(links), variërend van realistische tot een soort kubistische
voorstellingen, waarin vooral
mensen een rol spelen. Ballet is
een terugkerend thema. Werk
van Klompmakers is te zien op
Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en
Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater
en toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Jimmy Jemain & The Rapiers

Dé perfecte
Cliff Richard imitatie

http://andre-klompmakers.exposeert.com.
Frank de Leeuw toont modeltekeningen en schilderijen van naakten,
naast een serie ‘pop-art-achtige’
schilderijen met ondermeer portretten van bekende filmsterren zoals
Sophia Loren (rechts) en Brigitte
Bardot. Bij deze schilderijen zijn de
contrasten teruggebracht tot zwart,
wit, rood en geel met een enkele keer
een steunkleur. Het werk van Frank
de Leeuw is ook te zien op

Alle kunstwerken die thans door
Atelier de Kromme Mijdrecht in het
gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn binnenkort ook te bekijken
op de site www.atelierdekrommemijdrecht.exposeert.com. Ook de twee
vorige exposities zijn hier nog te zien.
Deze site is gemaakt door Mainport
Art Productions. Professionele en
amateur kunstenaars kunnen hier ook
een gratis eigen site aanvragen.

http://frankdeleeuw.exposeert.com.

Jimmy Jemain is de nummer 1 ‘look and sound alike’ Cliff Richard.
Hij zingt, praat en danst precies als Sir Cliff. Op 6 november is hij
te zien in Schouwburg Amstelveen, als onderdeel van een Nederlandse tournee.

Schouwburg Amstelveen, 2 en 3 november

Je grote doorbraak was in 1990 tijdens het BBC-televisieprogramma Stars in their Eyes (Engelse versie van de Soundmixshow)
waarbij je Cliff Richard nadeed. Het publiek vroeg je zelfs vier keer
terug. En in 2003 was je de grote ster in de West End-musical Cliff
The Musical, die gaat over het jaar 2020 waarin Cliff Richard zijn
tachtigste verjaardag viert. In de recensie in de krant stond dat jij
als enige op Cliff leek.
“Dat was een groot compliment. Het publiek genoot van mijn optreden. Cliff en ik hebben veel gemeen. We hebben op dezelfde school gezeten, hadden dezelfde leraar drama en groeide op in dezelfde plaats.”

De Nieuwe Nederlandse musical ‘Crazy Shopping’ is qua vorm een
grappige mengeling van Sex and the City, Desperate Housewives en
de film Confessions of a Shopaholic; vorig jaar wekenlang de best bezochte film van Nederland.

Crazy Shopping, de vrolijkste Expositie in
licht + ruimte
shopping-experience ooit!

Wanneer hoorde je voor het eerst een liedje van Cliff Richard?
“Dat was in 1975 toen ik zijn eerste single Move It (uit 1958, red.)
hoorde. Ik was toen vijftien jaar. Cliff kwam in die tijd ook regelmatig
ook naar onze oude school om daar op te treden. Na mijn schooltijd
besloot ik –als mijzelf- zanger te worden. Doordat veel mensen zeiden
dat ik erg op Cliff leek besloot ik hem na te doen en zijn nummers te
gaan zingen.”
In de show wordt zoveel mogelijk het authentieke geluid van Cliff
& The Shadows ‘nagedaan’.
“Dat klopt. Wij gebruiken hiervoor originele jaren zestig apparatuur
en kleding. We zingen al zijn hits uit de 60’s.”
Je danspasjes en zangstem lijken precies op die van Sir Cliff Richard. Hoe oefen je dat?
“Ik heb vroeger stapels dvd’s gekeken, over hoe hij kijkt, staat, danst
en praat. Tegenwoordig gaat het allemaal vanzelf.”
Wat vindt Sir Cliff Richard van je?
“Na onze eerste ontmoeting zei hij: ‘Spot on… a bit too good’. Dat is
een zeer groot compliment. Hij heeft me begin dit jaar uitgenodigd om
voor hem op te treden.
Hij was een beetje
jaloers op mijn nieuwe
decor dat er uit ziet
als een ronddraaiende
plaat. Er is absoluut
geen concurrentie tussen ons. Ik doe hem zo
goed mogelijk na.”
Jimmy Jemain & The
Rapiers zijn ook te zien
op 26 november in De
Meervaart in Amsterdam.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.jimmyjemain.co.uk

Nieuwe cursussen
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van
amateurkunstenaars. AKM
verzorgt cursussen en workshops onder deskundige leiding
van professionele kunstenaars.
Dagelijks worden er zowel
gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds
gewerkt in het atelier aan de
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten van AKM vindt men op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar
kan men ook terecht voor informatie
over het lidmaatschap en de mogelijkheden om cursussen te volgen. De
inschrijving voor het nieuwe cursusblok van tien lessen, dat 15 november
a.s. van start gaat, staat weer open.
Inschrijven kan via de website. Vooral
jongeren zijn welkom op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

Crazy Shopping is meer dan
een musical! Het is een totale
ervaring. Meteen als u het theater
binnenstapt waant u zich compleet
met spuitende spraymutsen en
andere verleidingen al in een chique
warenhuis, en dan moet de show nog
beginnen!
Shoppen is voor veel vrouwen veel
meer dan inkopen doen. Het is
entertainment. Voor het eerst is deze
vorm van entertainment nu de basis
van deze pittige sexy, spannende
en vooral vrolijke en ook hilarische
musical. In talrijke scènes beleeft
men de komische, extreme en soms
obsessionele en extravagante kanten
van het shoppen. Men leeft mee met
de lust, het lijden en de persoonlijke
obsessies van shopverslaafde vrouwen
die proberen af te kicken in de ‘Stop
The Shopping’-kerk die in New York
ook echt bestaat en nu in deze show
een Nederlandse vestiging opent.
Crazy Shopping is een grootschalige
musical comedy waar 40 personen

Zondag a.s. is het laatste open huis
van de expositie van de Abcouder
beeldhouwer Willibrord Huijben en
kunstschilder Hans Steffelaar op
zondag 31 oktober aanstaande van
14-17 uur. Lokatie is licht + ruimte,
te vinden boven café-restaurant
De Eendracht op de hoek van de
Molenweg en de Hoogstraat in het
centrum van Abcoude. De nonfiguratieve, associatieve beelden met
organische vormen van Willibrord
Huijben worden vergezeld door
enkele grote schilderijen van Hans
Steffelaar rond de dementie van het
gevoel. De werken ontmoeten elkaar
in aandacht voor het werkproces
en de huid van het werk. Op het
zijterras van De Eendracht zijn
nog enkele werken van Willibrord
Huijben tentoongesteld alsmede in
de tuin van culinaire boerderij Anna
Haen, Gein Zuid 23, Abcoude. De
expositie eindigt 1 november. Meer
informatie over beide kunstenaars
en licht + ruimte kunt u vinden op

www.licht-ruimte.nl
aan meewerken. Bereid u voor
op spectaculaire tassengevechten,
intriges, rivaliteit, humor en pijnlijke
momenten als een echtgenote in
de lingerie paskamer ontdekt dat
haar buurvrouw in de paskamer de
maîtresse van haar man is! Crazy
Shopping is de vrolijkste shopping
-experience ooit!
Bij binnenkomst in Schouwburg
Amstelveen waant u zich al direct in
een warenhuis en na afloop ontvangt
u een royaal gevulde goodie bag t.w.v.
€ 59. Deze musical is, kortom, crazy!
Met: Miranda van Kralingen, Antje
Monteiro, Casey Francisco, Tony Neef,
Carolina Mout. Met groot ensemble
en live orkest.
Info en reserveringen:

www.schouwburgamstelveen.nl

De volgende expositie staat in het
teken van vijf jaar licht + ruimte
waaraan bijna 30 kunstenaars hun
medewerking zullen verlenen. Deze
kustrumexpositie opent op zondag
14 november van 12-18 uur, waarbij
u van harte welkom bent.
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De Redding van Luuk;
nieuw kinderboek over Abcoude
Op de bijzondere datum 12-11-’10 presenteert Carla Redegeld in de
bibliotheek van Abcoude haar nieuwste kinderboek: De redding van
Luuk. Dit nieuwe, spannende boek geeft een beeld van Abcoude en zijn
inwoners in het jaar 1380 en is bedoeld voor iedereen ouder dan tien
jaar. De schrijfster, drs. Carla Redegeld studeerde kunstgeschiedenis &
archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is geboren en getogen Abcoudse en hoopt met haar boeken kinderen te enthousiasmeren
voor geschiedenis, en dan vooral voor de geschiedenis van hun eigen
dorp Abcoude! Het verhaal is fictie, maar wel gebaseerd op echte personen en feiten. Om dat voor de lezers ook helder te maken, eindigt het
boek met een hoofdstuk getiteld: “Wat is waar?”
Aan de boekpresentatie is een
prijs-vraag gekoppeld!
Kijk voor meer informatie op
www.carlaredegeld.nl, los de puzzel
op en lever het goede antwoord
in bij de balie van de bibliotheek.
Zorg er wel voor dat je aanwezig
bent op 12 november, want dan
wordt onder de aanwezige, juiste
inzendingen een gesigneerd exemplaar van het boek verloot!
Van 16.00 uur tot 17.00 uur bent
u van harte welkom om dit feestje
bij te wonen!
De redding van Luuk
De vrienden Kevin en Lex gaan
met een metaaldetector naar
schatten zoeken in een weiland
langs de A2 bij Abcoude. Niet zomaar een weiland, maar een plek
waar archeologen die week daarvoor resten van een middeleeuwse
nederzetting gevonden hadden!
De bovenbouw van alle scholen van
Abcoude mochten komen kijken
bij de opgraving. Lex had daar aan
een van de archeologen gevraagd
of hij zelf ook mocht komen
zoeken. Hij kreeg toestemming om
‘de stort’ (de berg al afgegraven
aarde), te doorzoeken.
Jammer genoeg vinden Kevin en
Lex alleen maar wat roestige,
oude spijkers en een paar botjes
van een kat. Vlakbij die botjes

Toneelgroep “De Opregte Amateur”

Zwart Schaap, witte lammetjes
Voor de najaarsuitvoering heeft de Hoefse toneelvereniging gekozen voor
het stuk Zwart schaap, witte lammetjes. Het originele verhaal is van de
hand van Max Andrea in de bewerking van Geert Groeneveld. De club is
met de laatste repetities bezig en het enthousiasme spat er nu al van af.

Carla Redegeld
vinden ze een metalen kokertje dat
waarschijnlijk aan het halsbandje
van de kat gehangen heeft. Ze
maken het open om te kijken of er
nog een briefje met een adres in
zit. Tot hun grote schrik blijkt dan
dat de kat daar al in de middeleeuwen begraven is…

De spelers kunnen zich helemaal
uitleven in hun rollen, die vaak ver
van hun eigen persoonlijkheid staat.
Dat lijkt het moeilijk te maken, maar
juist die uitdaging schijnt te gaan
leiden tot een sterk optreden. Ik ga u
vast wat verklappen: let op de manier
waarop Barbara haar medespeler(s)
uitscheldt: vanuit haar tenen (of nog
dieper)! Of de onderdanige Julius,
of de macabere doodgraver, of de
jaloerse echtgenoot, of de stoïcijnse
notaris. Het verhaal speelt zich af
bij de familie Zilverberg. Barbara
en Julius krijgen onverwacht bezoek
van een aantal familieleden, die allen
beweren uitgenodigd te zijn, maar
Julius en Barbara weten van niets
en zijn deze aanloop liever kwijt
dan rijk. De dan toch al koude sfeer
wordt door de doodgraver onder nul
gebracht en de notaris moet enige
uitleg geven. De toeschouwers zullen
ongetwijfeld meeleven naar de ver-

rassende climax.
In de relatief rustige zomertijd zijn
de coulissen aangepakt, zodat ook in
dat opzicht de voorstelling verferissend en vrolijk zal zijn.
De voorstellingen worden gegeven op
vrijdag 5 en zaterdag 6 november om
20:00 in het theater De Springbok,
Oostzijde 65a in De Hoef. De zaal is
open vanaf 19:00 uur en na afloop
blijft uiteraard de bar voldoende lang
open, zodat u het stuk kunt nabespreken met de spelers en andere leden
van de vereniging.
Gezien de belangstelling is reserveren raadzaam, immers de afgelopen
voorstellingen waren allemaal
uitverkocht en de voorverkoop is nu
ook al stevig gaande. Reserveren kan
via de website
www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman
(0297 – 593291).

Corry van ’t Land exposeert in Willisstee

Kunst als Geschenk
Op zondag 31 oktober opent locoburgemeester Jeroen Verheijen de expositie ‘Kunst als Geschenk’. Anderhalve
maand lang is Galerie Fort a/d Drecht
in Uithoorn weer omgetoverd in een
grote cadeaushop. Betaalbare Kunst
met een hoog ‘leuk om te geven’gehalte zoals keramiek, glasobjecten,
schilderijtjes, hoedjes en kandelaars.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Anke AMO Akerboom, Marianna
Eulderink, Marianne Hensel, Jantine Kroeze, Lia Luijendijk, Mona
Meijer-Adegeest, Jeannette Olree,

Cantare zingt 6
november in Noorden

Ineke Smienk, Wiepko Terpstra, Loes
Verbrugge en Jan Wijers.
De opening vindt plaats om 15.00
en zal muzikaal worden omlijst door
Kyrian Esser op piano.
De expositie is te zien tot en met
zondag 19 december op donderdag
en vrijdag 14.00-16.00 uur en op zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur.
Adres: Grevelingen 50, 1423 DN
Uithoorn
Meer info:

www.galeriefortaandedrecht.nl

Een bijzonder dubbel jubileum heeft er voor gezorgd dat de komende
maand schilderijen van Corry van ’t Land- Vis worden tentoongesteld in
Café Stee-Inn tijdens de openingstijden van Dorpshuis Willisstee. Corry
Vis trouwde precies 40 jaar geleden met Klaas van’ t Land. Zij waren het
eerste bruidspaar die in het toen net geopende Dorpshuis Willisstee hun
bruiloftsfeest vierden. 40 jaar Klaas en Corry én 40 jaar Dorpshuis Willisstee; is er een betere reden denkbaar om eens te exposeren?
Corry was altijd al creatief in huis
bezig met schilderen, plamuren en
behangen, maar verder kwam het
niet. Totdat hun enige zoon, Gino,
op eigen benen ging staan. Toen is
Corry diverse cursussen gaan volgen.
Eerst deeltijdcertificaten Engels en
Nederlands, daarna een cursus lino
snijden, tekenen, en schilderen in de
stijlen van Monet en Van Gogh. Uit
deze cursisten is zo’n 16 jaar geleden
een hechte kunstenaarsclub ontstaan,
die elk jaar een kunstreis naar het
buitenland maakt.
Dit jaar staan Moskou en Petersburg
op het programma.
Ook schildert de club vijf keer per
jaar in de open lucht, wat ook hele
mooie resultaten oplevert. Corry van
’t Land maakt nu nog steeds deel uit
van deze club op het Nova College in
Amstelveen. Daardoor heeft zij haar
eigen aparte toets en stijl ontwikkelt. Zij schildert in zowel Acryl
als Olieverf, expressionistisch als
realistische werken, zijn in haar eerste eigen expositie te bewonderen!
Het is zeker de moeite waard om
deze werken van een plaatsgenoot te
komen bekijken.Deze expositie is te

bezichtigen van 1 november tot 30
december 2010.
Beheerder Ron de Groot heeft
speciale verlichting aangeschaft voor
de exposities in de Willisstee. In Café
Stee-Inn in Dorpshuis Willisstee kan
men gratis exposeren. Wie in De Ronde Venen ook eens wil exposeren met
teken of schilderwerken (niet commercieel) kan contact opnemen met
Diny Kroon-Vis, tel. 06-51005920, of
maandag tussen 14.00 uur en 19.30
uur op 0297-284635. Zij regelt
gratis uw expositie.

Corry van ’t Land- Vis

Op zaterdag 6 november zingt
Koor Cantare uit Mijdrecht, in de
R.K. Martinuskerk te Noorden. De
woordviering begint om 19.00 uur
en voorganger is pastor A.Th.M.
Beenakker-Voorn. Tijdens deze
viering zal o.a. Kyrie en Gloria uit
de ‘Missa Pontificalis’ van Lorenzo
Perosi worden gezongen, het ‘Non
nobis Domine’ van William Byrd,
‘Tantum Ergo’ van Anton Bruckner,
het hedendaagse ‘Ave Verum’ van
Karl Jenkins en de traditional ‘An
Irish Blessing’. Daarnaast kunt u
meezingen met liederen als ‘Komen
ooit voeten gevleugeld’ en ‘Op leven
gericht’.
Adres: St. Martinuskerk, Simon van
Capelweg 62, Noorden
U bent van harte uitgenodigd!

Stella Braam bij
Venen Literair
Stella Braam (Haarlem 1962)
is te gast bij Venen Literair op
vrijdag 12 november om 20.00
uur in De Boei, Kerklaan 32 in
Vinkeveen.
Toegangskaarten kosten € 7,50
en zijn alleen in voorverkoop te
verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Read Shop in Vinkeveen.
De verkoop begint vrijdag 29
oktober.
Braam zal vertellen over haar
werk, van undercover-journaliste
tot schrijfster over het lot van haar
ouders. Haar laatste boek schreef
ze samen met de psychiater voor
ouderen, Boudewijn Chabot en is
getiteld ‘Uitweg’. Andere boeken
van haar hand zijn ‘Alzheimer’,
over haar vader en ‘Ik blijf thuis’
een verhaal over haar moeder die
niet naar een verpleeghuis wil.
De laatste jaren heeft Braam zich
meer en meer ontwikkeld van een
schrijfster tot een gewaardeerd
spreker in het openbaar, waarbij
ze het contact met het publiek
opzoekt.
Voor meer informatie over deze
avond of over Venen Literair kunt
u zich wenden tot Anneke van
Gessel, tel. 0297-261382 of tot
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.
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Op de laatste zondag van de maand organiseert de
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper
in samenwerking met

DE GROENE
VENEN

Zondagmiddagconcert
Zondag 31 oktober
Emily Beynon, fluit
Mikhail Zemtsov, altviool
Godelieve Schrama, harp
Mozart Sonate voor fluit en harp
Schubert Sonate Arpeggione (arrangement voor altviool en harp)
Debussy Sonate voor trio
Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1 uur• Entreeprijs: € 10,-

E

mily Beynon is sinds 1995 als solo fluitiste verbonden aan het Concertgebouworkest. Tijdens haar studie won zij prijzen op Internationale
Concoursen in Praag, Japan en Parijs. Sindsdien heeft ze vaak opgetreden
als solist met orkesten als the BBC Symphony, het Concertgebouworkest, the
Philharmonia Orchestra, the Academy of St.Martin in the Fields, the Vienna
Chamber Orchestra en the New Japan Philharmonic. Emily wordt regelmatig gevraagd om masterclasses te geven over de hele wereld. Samen met
zakenvrouw Suzanne Wolff heeft Emily de zomercursus ‘Nederlandse Fluit
Academie’ opgericht (www.neflac.nl) om jong talent van binnen en buiten
Nederland te stimuleren en inspireren.

M

ikhail Zemtsov werd in 1969 geboren in Rusland en kreeg op 5-jarige
leeftijd al zijn eerste vioollessen van zijn moeder Ludmila Levinson. Hij
studeerde o.a. in Moskou en Maastricht (Soloist Master Degree cum laude).
Hij is winnaar van 1st International Viola Competition (1998, Wenen) en Elisa
Mayer String Competition (1998, Hamburg). Als solist trad hij onder andere
op met vele orkesten en is veelvuldig te horen op Internationale Festivals. Hij
speelt kamermuziek en richtte samen met de wereldberoemde pianist Boris
Berezovsky in 2006 een duo op. Mikhail speelt ook regelmatig met Nederlandse gitarist Enno Voorhorst (Duo Macondo). Sinds 2002 is hij aanvoerder
altviolist van Het Residentie Orkest.

G

odelieve Schrama, in 1996 onderscheiden met de Nederlandse Muziekprijs, heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een zeer veelzijdig en avontuurlijk musicus. Als soliste trad zij onder andere op met het Radio Kamer Orkest,
het Residentie Orkest, het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Koninklijk
Concertgebouworkest. Ze werkte samen met dirigenten als Frans Brüggen,
Ton Koopman, Anthony Halstead, Gerard Korsten, Lev Markiz, Matthias Bamert en Ed Spanjaard. Als harpiste van het Schönberg Ensemble speelt zij het
gehele repertoire voor ensemble uit de 20ste en 21ste eeuw. Naast uitvoeringen van het bestaande repertoire speelt zij ook werken die ontstonden naar
aanleiding van door haar verstrekte compositieopdrachten. Kamermuziek
speelt Godelieve Schrama tijdens festivals zoals het Orlando Festival, het
West Cork Chamber Music Festival en het Delft Chamber Music Festival. Sinds
2001 is Godelieve Schrama Professor of Harp aan de Hochschule für Musik in
Detmold (Duitsland). Zij geeft binnen die functie regelmatig masterclasses en
zomercursussen.

Volgende maand:

Zondag 28 november 2010
Aanvang 14.30 uur
Utrechts Byzantijns koor
Duur: circa 2 uur (incl. pauze)

Verkoopadressen toegangskaarten
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Wilnis 		

DA-drogisterij Nap		
Drogisterij De Bree		
Drogisterij De Nagtegaal

Dorpsstraat 59
Herenweg 12
Dorpsstraat 30

en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert
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IN VOL BEDRIJF
Grando Keukens

Binnenkort ook
badkamers bij Grando
Tweeëneenhalf jaar geleden kwam Peter Klaassen met zijn Grando
keukenzaak naar Mijdrecht. In Almere, waar hij 14 jaar geleden begonnen was, kon hij geen geschikte locatie vinden, die voldeed aan zijn
behoefte om uit te breiden. Toen er ruimte in Mijdrecht beschikbaar
kwam, was het besluit snel genomen.
door piet van buul

Grando Keukens is een keten van
franchise ondernemingen met meer
dan vijftig winkels in Nederland en
België. Er was in het verleden al eens
een Grando vestiging in Mijdrecht,
maar die sloot enige jaren geleden de
deuren. Dat Peter Klaassen de draad
in De Ronde Venen weer heeft opgepakt, is min of meer toevallig. “Ik zat
in Almere maar kon daar niet uitbreiden. En een nieuw pand bouwen ging
me veel te lang duren. Toen hoorden
we dat onze collega’s van de Keukenkampioen hun winkelruimte gingen
halveren. De vrijgekomen ruimte was
voor ons ideaal. Zodoende zijn we in
Mijdrecht terecht gekomen.”
Dat er nu twee verschillende keukenbedrijven in één en hetzelfde pand
zitten vindt Peter geen probleem.
“We vullen elkaar perfect aan, omdat
we ieder een eigen gedeelte van de

foto patrick hesse

markt bedienen. Wij richten ons met
onze Grando winkel wat meer op het
hogere en iets luxere segment. We
werken met merken van topkwaliteit
en daar ligt ook onze kracht.”
De keukens die Grando levert komen
uit Duitsland. “En wat betreft de
keukenapparatuur die er in moet
komen, werken wij alleen maar met
A-merken.”
Tekenen van herstel
“Het zou onzin zijn om te beweren
dat wij geen last hebben van de stagnatie in de bouw,” zegt Peter. “Nou
had ik die economische terugslag al
ruimschoots van te voren aan zien
komen. Het belangrijkste middel
dat je dan in de strijd kunt gooien, is
snijden in de kosten. Dat is niet altijd
even leuk, maar wanneer je op een
eigenwijze manier door blijft gaan

Peter Klaassen (links, naast collega Rob Cohen): “Wij denken dat er ook voor ons een markt is voor kwalitatief hoogwaardige
badkamers. Binnenkort kunnen wij onze klanten ook op dit gebied van dienst zijn.”
alsof er niks aan de hand is, krijg je
toch gegarandeerd vroeg of laat de
rekening gepresenteerd. We hebben
nu een efficiënte organisatie staan.
We kunnen redelijk snel leveren, zeg
binnen zo’n vijf à zes weken. En voor
het plaatsen van de keukens maken
we gebruik van een aantal zzp-ers,
betrouwbare en vakkundige mensen,
die doorgaans snel zijn in te zetten.”
Het gemeentelijk beleid met betrekking tot openingstijden is Peter

een doorn in het oog. “Wanneer de
gemeente wat ruimhartiger zou zijn
met het toestaan van openingstijden
en bijvoorbeeld ook de zondagen zou
toelaten, zouden hier heel wat minder
panden leeg staan. Doordat in veel andere plaatsen de zaken op zondag wel
open zijn, gaan mensen daar naar toe.
Dat noem ik concurrentievervalsing
met medewerking van de gemeente.”
Peter heeft wel het gevoel dat de economie weer wat aantrekt. “Ik denk
dat we het dieptepunt wel zo’n beetje
gehad hebben. En dat hebben we ook
wel nodig. Je ziet wel dat mensen
nu wat vaker besluiten om te blijven
wonen en die woning op te knappen.
Veel huizen zijn toe aan een renovatie
en dan moet er een nieuwe keuken en
of badkamer komen. Prima natuurlijk,
maar bij huizentransacties is er toch
veelal sprake van een kettingreactie.
Iemand koopt een nieuw huis, maar
laat dan vaak een ander huis achter.
Dat wordt dan weer gekocht door
iemand die soms ook weer een huis
achterlaat. En in de meeste gevallen
wil men ook in een bestaande woning
toch al snel het een en ander opknappen en vernieuwen.”

voor de werkgever. Bijvoorbeeld
niet opgenomen adv-dagen die ten
onrechte zijn meegenomen naar het
nieuwe kalenderjaar, terwijl ze aan
het einde van het jaar vervallen.
Daarnaast worden verlofuren afgerekend tegen het laatstverdiende
loon, wat aanzienlijk hoger kan liggen dan enkele jaren daarvoor.

Zorg voor de klant
Bij Grando Keukens besteedt men
veel aandacht aan de wensen van de
klant. “Of het nou om een keuken
van drieduizend euro gaat of van dertigduizend euro, het is voor de klant
altijd een groot bedrag. Dan moeten
wij er ook voor zorgen dat ze krijgen
wat ze graag willen. Wij maken op de
computer vooraf een filmpje waarin
precies te zien is hoe de keuken er uit
gaat zien, zodat mensen ook zien wat
ze kopen. Elke keuken is toch heel
persoonlijk. De een wil een witte keuken en de ander wil wel een kleurtje.

Vakantiedagen: uitbetalen of meenemen?
Voor veel werkgevers en werknemers is het weer tijd om de vakantiedagen balans op te maken. Dit levert soms de nodige discussie
op. Bijvoorbeeld over een stuwmeer aan vakantiedagen dat bij veel
werknemers gewild of ongewild ontstaat. Kunnen vakantiedagen
onbeperkt meegenomen worden naar het nieuwe jaar of kunnen ze
worden uitbetaald?
Een werknemer heeft ten minste
recht op vier vrije weken per jaar.
Bij fulltime dienstverband zijn dit
twintig vakantiedagen en er is
maar één ding wat je ermee kunt
doen: opnemen! Afkopen van deze
wettelijke vakantiedagen is niet
toegestaan tijdens het dienstverband. In de praktijk ligt het aantal
toegekende vakantiedagen vaak hoger; dit is afgesproken in de CAO of
bedrijfsreglement; de zogenoemde
bovenwettelijke vakantiedagen.
Nu zijn alle vakantiedagen nog vijf
jaar geldig, maar een wetsvoorstel
zal hier verandering in brengen. De
wettelijke vakantiedagen moeten
dan binnen anderhalf jaar worden
opgenomen, daarna vervallen ze.
Het kabinet wil hiermee voorkomen dat vakanties te lang worden
uitgesteld, waardoor de kans op
ziekteverzuim toeneemt. De bovenwettelijke vakantiedagen vallen
buiten deze regeling. Ook geldt er
een versoepeling voor werknemers
die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest om vakantie op te nemen.
Daarbij kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten
om de termijn te verlengen. Het is
nog niet bekend wanneer de nieuwe
regels ingaan, het ligt voor advies bij
de Raad van State.
Adv staat voor arbeidsduurverkorting en het recht hierop is, in tegen-

stelling tot vakantiedagen, niet in de
wet geregeld maar in de arbeidsovereenkomst, CAO of bedrijfsreglement. Over het algemeen geldt dat
niet opgenomen adv-dagen in een
overeengekomen periode komen te
vervallen en tijdens ziekte vindt in
principe geen opbouw plaats. Dit
kan echter per CAO verschillen.
Het oppotten van vakantiedagen kan
leiden tot een flinke kostenpost als
een werknemer uit dienst gaat en
deze niet-opgenomen vakantiedagen
uitbetaald moeten worden.
Kan een werkgever iets doen aan
het oppotten? Een werkgever kan
enkele vaste snipperdagen aanwijzen. Een andere optie is bovenwettelijke vakantiedagen, bijvoorbeeld
jaarlijks, uit te betalen. Deze mogelijkheden moeten natuurlijk wel
schriftelijk zijn overeengekomen.
Het afkopen is voor beide partijen
wel duur. De werkgever betaalt
extra werkgeverslasten en vakantietoeslag bovenop het gewone loon.
De werknemer houdt netto minder
over, omdat een fiscaal onaantrekkelijker tarief wordt gehanteerd.
Een overzichtelijke verlofadministratie is erg belangrijk. Werkgevers
moeten gemakkelijk onderscheid
in verlofsoort kunnen maken, met
het oog op verjaring en over welke
verlofuren er nu wel of geen vakantietoeslag moet worden betaald. Als
alles op de ‘grote berg’ belandt kan
dit voor onnodig hoge kosten zorgen

Het advies blijft toch om medewerkers zoveel mogelijk vakantiedagen
te laten opnemen in het betreffende
jaar. Hier heeft iedereen belang
bij. Doorgaans is een werknemer
die regelmatig vakantie opneemt,
uitgerust en dit zal naar verwachting een positief effect hebben op
de prestaties en kan ziekteverzuim
voorkomen. Daarbij scheelt het ook
een hoop administratieve rompslomp.
brenda van veen
hr-adviseur

www.edo.nl

Of je wilt greeploze kasten of wat
meer klassiek. Het kan allemaal.”
Peter wijst er op dat de klant bij hem
op een extra zekerheid kan rekenen
doordat hij een sterke Grando organisatie achter zich heeft.
Badkamers
Begin december gaat Grando
verbouwen. Peter: “We gaan niet
uitbreiden, maar de zaken binnen de
bestaande ruimte anders indelen. Het
aantal showroommodellen keukens
wordt minder en er komt een aparte
afdeling badkamers. Wij denken dat
er ook voor ons een markt is voor
kwalitatief hoogwaardige badkamers.
Wanneer mensen hun huis opknappen, dan blijft het meestal niet bij
de keuken, maar moet er ook een
nieuwe badkamer komen. In de toekomst kunnen wij onze klanten dus
ook op dit gebied van dienst zijn.”
De aanstaande verbouwing heeft tot
gevolg dat er een aantal showroommodellen keukens in de aanbieding
komt. Peter Klaassen rekent erop dat
de verbouwing en herinrichting van
zijn zaak vóór de Kerst klaar zal zijn.
“Men kan dan de vrije dagen rond de
Kerst gebruiken om eens rustig naar
de nieuwe zaak te komen kijken,”
zegt Klaassen.
Grando Keukens
Industrieweg 38G in Mijdrecht
Telefoon 0297 250494

www.grando.nl
Grando is van maandag t/m donderdag open van 10.00 tot 17.30 uur, op
vrijdag tot 21.00 uur en op zaterdag
tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn ook andere tijden
mogelijk.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18.00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Cultura-Dio met
Roy & Arianne
Nederpop Café
NonStop Hit Mix
Kerken Uitzending (Herhaling)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke en
Peter Bakker
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter Oostrom
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Week Break met
Patrick & Maarten
Alltime Pop & Rock Songs

Donderdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Mini Shopaholic
Auteur: Sophie Kinsella
'Becky Brandon heeft haar handen
vol aan haar tweejarige dochtertje.
Minnie is dol shoppen en haar eerste woorden waren ‘hebben’, ‘Visa’
en ‘Starbucks’. De kleine meid
bezit kasten vol designerkleding,
door het bizarre koopgedrag van
mama Becky. Maar dat is nog niet
alles. Becky besluit om haar man
Luke op te fleuren met een surprise
party, wat natuurlijk uitloopt op één
grote chaos. Dit alles is het begin
van allerlei hilarische situaties. Zo
worden moeder en dochter verbannen uit de stal van de Kerstman en
gaat dochterlief online shoppen met
mammies creditcard.
Mini Shopaholic heeft stijl, vaart
en humor en leest net zo lekker
als de eerdere Shopaholic boeken.
Het boek maakte me hardop aan
het lachen en is een echte pageturner. Het is weer hetzelfde verhaal
als anders: Becky, koopverslaafd,
probleem, chaos, eind goed al goed.
Het is allemaal wat voorspelbaar
maar toch werd ik op de laatste
bladzijdes verrast! Al met al is het
een lekker boek met ontzettend
veel humor.'
gelezen door
madelon
tiemens

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Vrijdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

De held			
Jessica Durlacher
Nooit
kwam Sara
Silverstein
in aanraking met
geweld – of
het moest
het met
geheimen
omgeven
verleden
van haar vader zijn. Tot ze op een
herfstdag in het bos oog in oog
komt te staan met een verkrachter.
Niet lang daarna worden zij en
haar familie ’s nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis.
Dan doet Sara een gruwelijke ontdekking. Alles wat ze heeft geleerd
over goed en kwaad lijkt niet meer
te gelden. Er blijft voor Sara niets
anders over dan het nemen van een
dodelijk besluit.

2

Ware woorden		
Youp van 't Hek
Het hoofd
van Youp.
Een vrolijk,
maar ook
kokend hoofd
vol dwarrelingen en
vondsten. De
rode draad
van zijn
levensmotto
'leef je leven, want morgen kan het
klaar zijn' vindt zijn weerslag in zinnen die er doorgaans niet om liegen.
Zelfs over de weerberichten op de
radio heeft hij een mening. Ongezouten. Zoals het hoort bij een goede
columnist.
Of het nu om een blote oma in de
Playboy gaat, spoedebatten, de
Mexicaanse griep, Polanski of de
treurige verkeersregelaars, hij kan
ons er hard om laten lachen. En dat
is ook zijn bedoeling. Omdat de lach
nu eenmaal oplucht. Bevrijdt! Of het

Taartengekte

we altijd wat lekkers hebben bij de
koffie ‘s avonds. Mijn muffintaart valt
bij een hoop vrienden in de smaak. Ik
maak hem namelijk niet van het traditionele muffinbeslag, maar op basis
van zure room, bloem en een eitje.
Hierdoor blijft het taartje lekker fris
en is dat heel lekker in combinatie
met het donkere fruit dat ik in het
beslag doe. Omdat ik het ontzettend
veel geprut vind om het beslag in de
muffinvormpjes te krijgen, giet ik het
altijd in een springvorm; hierbij komt
er namelijk meer beslag in de vorm
dan er buiten!

Van de week sloeg de bak- en
kookgekte weer toe in Huize Prins.
Omdat er twee high teas geboekt
waren, was ik lekker in de weer om
muffintaarten, scones, brownies en
allemaal andere zoetige dingen te
bakken! Natuurlijk kan ik het niet
laten iets extra te maken waardoor

Natuurlijk vind ik het ook leuk om bij
dit gerecht een wijn uit te zoeken. Ik
kwam uit bij een wijn die een beetje
tussen een dessertwijn en een aperitiefwijn in zit. Het is een Italiaanse
befaamde drank, die bekend is om
zijn onmiskenbare smaak van vers
geplukte wilde aardbeien en een
hele diepe zoete smaak, afgewisseld

Andy in de lucht
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

Deze week in 2ThePoint:
tentoonstelling Onze Langoren,
Irina Parfenova gaf een optreden in Gerardus Majella en FV,
elk even uur te zien op Midpoint
TV aansluitend 2TheSport met
deze keer Vincent Wens, Nicoletta de Jager en Kervin Bos.

Boeken Tip 5...
ware woorden zijn? Het gaat erom
dat iemand het moet zeggen. En als
dan toch iemand het moet doen...
Precies!

3

Jetset 			
Marion Pauw
Om zijn
honderdste
miljoen te
vieren nodigt
de succesvolle zakenman
Alexander
Zilver
zijn beste
vrienden,
zijn dochter
en zijn nieuwe vriendin uit om een
week lang met hem op een luxueus
jacht door het Caribisch gebied te
varen. Op de tweede dag wordt
Alexander echter dood aangetroffen in zijn hut. Kapitein Schmidt en
hoofdstewardess Lou vertrouwen het
niet en gaan op onderzoek uit. Ze
komen tot de ontdekking dat iedere
gast wel een motief heeft: de exzakenpartner die nog een appeltje
met Alexander te schillen had, de
vrouw van zijn zakelijk adviseur, met
wie Alexander op het jacht een affaire had, de broer die op zijn fortuin
uit is. De situatie op het jacht wordt
steeds nijpender, al helemaal als het
lijk van Alexander Zilver spoorloos
verdwijnt.

worden, waarom je kungfu moet
leren tijdens een bloemschikles,
waarom snelheid geen vies woord is,
waarom school in zijn huidige vorm
bijna volkomen nutteloos is, dat de
enige garanties voor iemand die
wereldheerschappij nastreeft is dat
hij een overkammer wordt, wat een
Filippijns kamermeisje verbindt met
prins Andrew. Voor iedereen die ooit
wakker is geworden en dacht dat de
tijd daar was om de onzin te stoppen
en het sensationele te vieren, lees
verder. Want serieus: hoe moeilijk
kan het zijn?

5

Het warme zuiden 		
Danielle Steel
Advocate Alexa Hamilton is druk
bezig met de berechting van een
seriemoordenaar wanneer haar
dochter een dreigbrief ontvangt – en
er volgen er meer. Alexa weet zeker
dat de seriemoordenaar erachter zit.
Ze komt voor een moeilijke keuze te
staan: haar dochters leven riskeren
of haar terugsturen naar de plek
waar haar eigen, pijnlijke verleden
ligt. Zal Alexa zelf de reis naar het
warme Zuiden opnieuw durven
maken?

4

Hoe moeilijk kan het zijn?
Clarkson
Jeremy
Clarkson
had eens een
droom.
Een wereld
waarin het
onzinnge
zinnig was,
idiotie werd
afgeschaft
en de pure
briljantie werd omarmd... Heel
wat boeken later gaat de droom
over de wereld volgens Clarkson
nog steeds verder. In 'Hoe moeilijk
kan het zijn?' begint onze held een
queeste om de wereld recht te zetten. Alweer. Op zijn pad ontdekt hij
dat rabarber de nieuwe crack zal

met een licht fris sprankeltje.
Ik heb het over de wijn Fragolino
Rosso. Deze feestelijke licht mousserende Italiaanse dessertwijn is
prachtig robijnrood en heeft een
bijzonder verhaal. De Fragolinowijn
wordt nu gemaakt van de Sangiovese en rosso da Tavola druif. Ook zijn
er natuurlijke smaakstoffen van de
Fragolino druif toegevoegd. Vroeger
werd de Fragolinowijn gemaakt van
de 100% Noord Italiaanse Fragola
druif. Omdat deze druif een kruising
is tussen Amerikaanse en Europese
rassen is het verboden deze druif in
Italië te verbouwen.
Het alcohol niveau ligt iets lager dan
een ‘normale’ wijn en het heeft een
ingespoten koolzuurtje, waardoor
deze wijn heel prettig is om als aperitief te drinken, maar ook om mijn
lekkere muffin taart te begeleiden!
Zijn er mensen die op visite komen
en alleen maar van zoete wijn houden? Ik zorg dat ik voor die groep

altijd een flesje in huis heb. Je kan
ze dan iets geven waarvan je weet
dat het apart en echt lekker is!
Voorlopig blijft het weer buiten
donker en slecht, dus zal ik veel in
de keuken bezig zijn. Van taartjes
bakken word je vrolijk en heb ik
weer een reden om zo’n flesje open
te trekken!

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

‘Een gezonde ziel woont niet
graag in een te droog lichaam’
Patrick Hesse heeft een variant bedacht op zijn nieuwe rubriek Haal Hesse in Huis: deze week laat hij thuis
sushi bezorgen door het vorige maand gestarte bedrijf van de Mijdrechtse Emily Koedam: EMKO Sushi.
‘Een gezonde ziel woont niet graag
in een te droog lichaam’. Als we
op de Japanse tour gaan dan maar
meteen een op het lijf geschreven
Haiku. Ik sta inmiddels bekend als
een echte carnivoor, maar wat de
meeste mensen niet van mij weten
is dat een van de dingen waar je
mij 's nachts wakker voor kunt
maken eigenlijk rauwe vis is. Ik
ben namelijk verzot op sushi. Ik zou

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio
haalden hem al in huis. Dat kunt
u nu ook, want de komende
maanden breidt Patrick zijn
werkterrein uit naar ùw keuken.
Om uw favoriete recepten en
gerechten te proeven, uw kooktips te noteren en daarover te
schrijven in de krant. Dat levert
ongetwijfeld leuke verhalen op
en beslist ook een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

OEKZ
PART YCENTRUM

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL

dit dagelijks kunnen eten. Komt
het dan even goed uit dat de jonge,
charmante onderneemster Emily
Koedam op het briljante, maar
even zo simpele idee kwam een
sushi bezorgdienst te starten met
dagverse, zelfgemaakte sushi. Mijn
nieuwsgierigheid was onmiddellijk
gewekt en toen ik in de gemeente
overal die opvallend strakke
reclameborden langs de kant van
de weg zag, kon ik mezelf niet
meer bedwingen. Na wat wikken
en wegen tijdens het bezoek aan de
website van Emko, www.emkosushi.nl, besloot ik contact op te
nemen met Emily en mijn bestelling
telefonisch door te geven (0297284141). Op de website las ik dat
Emko's sushi –zoals het hoort– vrij
is van conserveringsmiddelen en
dat er geen kleur- of smaakstoffen
zijn toegevoegd. Emko bezorgt van
donderdag tot zondag tussen 17.00
en 21.30 vanaf een bestelling vanaf
€15,00 binnen De Ronde Venen
gratis en als u net buiten dit gebied
woont, wordt er € 2,50 extra in
rekening gebracht. Dit lijkt me alleszins redelijk.
Klokslag 18.00 uur wordt er op
het afgesproken tijdstip aangebeld (chapeau!) Een vriendelijke
jongedame in een fraai bestickerde,
representatieve, kekke Smart levert
een paar witte papieren tassen af.
Ik pak alles uit en kan niet anders
zeggen dan dit er allemaal heel
verzorgd uit ziet, compleet met
servetjes, keurig verpakt, twee
sfeerverhogende Japanse biertjes
en heel attent: twee mini rolletjes
King pepermunt. Ik zie de Uramaki
onder andere met tonijn, komkommer, avocado en lente-ui en de
Futomaki met ijsbergsla, zalm,

cream cheese en avocado. Ook is
er een overheerlijke Nigiri tonijn,
zalm, garnaal en omelet. Er is een
apart bakje met wat warme hapjes,
waaronder dimsum kip en dimsum
rundvlees. Het water loopt mij al
in de mond. Snel tafel dekken en
aan de slag. Voor mij valt en staat
de kwaliteit van de sushi met de
versheid en de smaak van de rauwe
tonijn, want, zo heb ik me laten
vertellen: het is niet heel moeilijk
om sushi te maken, maar de juiste
ingrediënten zijn van het grootste
belang.
Het smaakt me allemaal opperbest
en wat me opvalt is de krakend
verse ijsbergsalade in de diverse
hapjes; een aangename verrassing.
En de tonijn? Supervers en erg
smaakvol. Ik ben blij gestemd. In
het verleden wilde ik nog wel een
enkele keer sushi meenemen van
een van 's lands grootste kruideniers. Niet echt iets mis mee, maar
met deze bezorgdienst binnen onze
gemeentegrenzen ben ik bang dat
dit tot het verleden gaat behoren.
Want ook de prijsstelling voor al dit
lekkers is gewoon alleszins redelijk
te noemen. De Nigiri tussen de
€1,25 en de €1,75 per stuk. De
Uramaki tussen de €2,00 en de
€ 2,75 per twee. De Futomaki tussen de € 2,00 en de €2,50 per twee
stuks. En de Hosomaki tussen de
€1,50 en de € 2,00 per twee stuks.
Ook kunt warme hapjes bestellen,
Haagen-Dazs desserts, diverse
dranken en zelfs sigaretten. Ook is
het mogelijk Emko in te zetten voor
feesten en partijen.
Je krijgt altijd maar één kans voor
de eerste indruk. Die heeft Emko
in mijn geval met beide handen

aangepakt en het heeft mij niet
teleurgesteld. Ik vind het stoer en
dapper dat er jonge mensen zijn,
die in deze tijd hun nek uitsteken
en een eigen bedrijf starten en
helemaal als het goed doen. Als ik
u was, zou ik zeker Emko Sushi een
kans geven en misschien wordt u
net wel net zo als ik een vaste klant
van deze sushi bezorgdienst.

EMKOSushi
Tel: 0297 284141

www.emkosushi.nl
Donderdag tot en met zondag van
17.00 uur tot 21.30 uur
Vanaf €15,- gratis bezorgd in
De Ronde Venen.*
*Buiten De Ronde Venen €2,50
extra.
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Directeuren basisscholen boos op wethouder Van Breukelen

Het busje komt niet meer
De directeuren van de basisscholen in De Ronde Venen en Abcoude zijn boos op wethouder Jan van Breukelen. Gezamenlijk nemen zij stelling tegen zijn besluit om zonder enig overleg de regeling voor het vervoer van
zorgleerlingen te wijzigen. Het vervoer per taxi of busje van leerlingen, die naar een school voor bijzonder onderwijs moeten, is geschrapt. Daarvoor in de plaats is er nu een onuitvoerbare regeling met openbaar vervoer.
door piet van buul foto rob isaacs

Cock Verver, directeur van de Vlinderbosschool en woordvoerder van de bezorgde
schoolhoofden: “Eén van de raadsleden heeft ons al laten weten geschrokken te
zijn van de gevolgen van het besluit van de wethouder. We hopen dat de wethouder op andere gedachten gebracht kan worden.”

Hilarische cabaretslapstick in Theater Piet Mondriaan

Zaterdag 30 oktober:

Eric Koller speelt Bull! (try-out)
‘Bull!’ betekent nonsens, nonsens
betekent onzin, onzin is zinloos en
zonder zinnen is alles taalloos. En dan
zijn we bij Eric Koller weer helemaal
rond. Koller maakt al een tijd met
succes woordeloos cabaret. Zijn
vorige show Hippopotomonstrosesquipedaliofobie (met o.a. de tennisbal,
de Michael Jackson marionet en
het enorme pijltjesorgel) is daar het
sprekende voorbeeld van. Wat hij doet
is niet beter te omschrijven dan wat
wordt geschreven in de pers:
“Hij maakt energiek en absurdistisch
theater met uitstapjes naar mime,
cabaret, variété en slapstick – vaardig
door elkaar gemixt en origineel op
smaak gebracht door de slungelige en

Wilnis

Jaarlijkse veiling
Ontmoetingskerk
Op zaterdag 6 november vindt de
traditionele jaarlijkse veiling plaats
bij de Ontmoetingskerk in Wilnis. De
opbrengst is bestemd voor het herstel
van de fundering van de in 1912 gebouwde kerk. Vanaf 15.00 uur zijn er
verkooptafels aanwezig. Hier worden
o.a. nieuwe en tweedehandsspullen,
bloemstukjes voor binnen en buiten en
prachtige Kerst-en Nieuwjaars(foto)
kaarten verkocht. Om 19.00 uur is
er een veiling speciaal voor kinderen,
waarbij leuk speelgoed en andere kinderzaken worden geveild. Om 20.00
uur begint de grote veiling en kunnen
de kinderen naar de kinderbioscoop.
Naast de gebruikelijke spullen die op
een veiling worden ingebracht, komen
er ook een aantal taarten, worsten,
kaas en paling onder de hamer.
Om 21.00 uur is de trekking van de
verloting onder notarieel toezicht,
met fraaie prijzen De gehele avond
zijn er uiteraard hapjes en drankjes
te verkrijgen en iedereen is welkom
om bij dit festijn aanwezig te zijn!
Alle festiviteiten vinden plaats in de
Schakel, Dorpsstraat 20, achter de
PKN Ontmoetingskerk in Wilnis.

stuntelige bedenker.” (AD)
“Koller laat zien dat creativiteit geen
grenzen kent. Voortdurend vraag je je
af hoe hij in godsnaam op die ideeën
is gekomen en zit je met open bek te
kijken hoe hij die tot geweldige, hilarische en geloofwaardige acts heeft
uitgewerkt.” (Het Parool)
Kortom: Veel woorden voor een
zwijgzaam fenomeen. Koller heeft
een zeer eigen speelstijl, die niet in
ons woordenboek voorkomt. Daarom:
‘Bull!’
Morgenavond in Theater Piet Mondriaan Aanvang: 20.15 uur. Entree: €
14,00 (CJP € 13,00).
Kaarten bij Readshop Abcoude of via

www.ab-art.nl.

“Wat ons nog het meest stoort, is het
feit dat wethouder Van Breukelen
ons niet eens geïnformeerd heeft
over zijn ingreep in de regeling voor
het vervoer van zorgleerlingen,”
zegt Cock Verver, directeur van de
Vlinderbosschool en woordvoerder
van de bezorgde schoolhoofden. Hij
legt uit wat er aan de hand is. “Het
komt regelmatig voor dat leerlingen
op de basisschool moeite hebben om
het gewone basisonderwijs te volgen.
Nadat je als school alles in het werk
hebt gesteld om zo’n kind met extra
begeleiding toch zo goed mogelijk
te laten functioneren, moet je soms
tot de conclusie komen dat dat niet
lukt. Dat betekent dat wij de ouders
dan adviseren om hun kind naar het
speciaal onderwijs te sturen. Daar
gaat meestal een langdurig proces
van overleg met de ouders aan vooraf,
omdat zo’n overstap zowel voor het
kind als voor de ouders een ingrijpende beslissing is. Wanneer zo’n besluit
dan eenmaal genomen wordt, moet
het kind naar Uithoorn, Breukelen of
Woerden, want in De Ronde Venen
en Abcoude zijn er geen scholen voor
bijzonder onderwijs.”
De vervoersregeling
Voor de kinderen die naar een school
voor speciaal onderwijs moeten, heeft
de overheid een vervoersregeling ontworpen. De kern van deze landelijke
regeling is dat er voor kinderen tot
negen jaar vervoerskosten openbaar
vervoer vergoed worden voor het
kind en een begeleider. Vanaf negen
jaar vervalt de vergoeding voor de
begeleiding. De gemeenten zijn niet

verplicht deze regeling toe te passen. Het is een aanbeveling. Zowel
de gemeenten De Ronde Venen als
Abcoude hebben in het verleden
vastgesteld dat deze rijksregeling in
de praktijk vrijwel onuitvoerbaar is.
Besloten werd toen om een regeling
te treffen voor aangepast taxivervoer.
Dat betekent dat de kinderen met
een taxi(busje) van huis naar school
en terug worden gebracht. In het
overleg met de ouders wordt hen ook
gewezen op deze vervoersregeling.
“Maar nu heeft wethouder Van Breukelen zomaar opeens deze regeling
ingetrokken,” zegt Cock Verver. “We
kwamen daar toevallig achter toen de
aanvraag van één van onze leerlingen
werd afgewezen. De ouders hebben
bezwaar gemaakt tegen de afwijzing.
Ook dat bezwaar werd afgewezen.
Vervolgens hebben ze een gesprek
met de wethouder gehad. Die stelde
dat hij slechts de aanbeveling van
de rijksoverheid toepaste. De ouders
werden gehoord door de bezwarencommissie. Die stelde vast dat de
wethouder formeel in zijn recht stond,
maar dat hij zijn besluit wel wat beter bekend had kunnen maken. Naast
het feit dat hij ons niks heeft laten
weten, blijkt hij ook de raad niet te
hebben geïnformeerd.”
Onuitvoerbare regeling
De openbaar vervoerregeling is onuitvoerbaar volgens de schoolhoofden.
Cock Verver: “Je moet je voorstellen
hoe dat werkt. Een leerling van een
jaar of vijf, zes oud moet van Wilnis
naar Woerden. Dan moet er een begeleider mee, want je stuurt een kind

van die leeftijd niet alleen op pad. In
Woerden moet je dan nog een stuk
lopen naar de school. De begeleider
kan dan weer terug naar Wilnis. Daar
aangekomen kan men kort daarna
weer terug naar Woerden om het
kind weer op te gaan halen. En dat
vijf dagen in de week. Waar vind je
ouders, of waar vind je als ouder iemand die daar toe in staat is? En dan
moeten de kinderen vanaf 9 jaar het
sowieso verder alleen uitzoeken. Vandaar dat in het verleden al door de
gemeente besloten was om de taxiregeling toe te passen. Wij hoorden dat
de wethouder in Abcoude ook even
overwogen heeft om het voorbeeld
van Van Breukelen te volgen. Maar in
Abcoude zagen ze in dat dat niet zo’n
goed idee was.”
Regeling terugdraaien
De gezamenlijke schooldirecties
hebben zich nu tot het college en
de gemeenteraad gewend met het
dringende verzoek om terug te keren
naar de oude taxiregeling. “In het
kader van de herindeling zullen dit
soort regelingen ook geharmoniseerd
moeten worden. We dringen er nu
bij de politici op de regeling, die nu
in Abcoude nog wel wordt toegepast, ook in De Ronde Venen weer
van kracht te verklaren. Eén van de
raadsleden heeft ons al laten weten
geschrokken te zijn van de gevolgen
van het besluit van de wethouder.
We hopen dan ook dat hij de kwestie
op de raadsagenda laat zetten zodat
de wethouder op andere gedachten
gebracht kan worden,” aldus Cock
Verver.

MGK Bouw kijkt tevreden terug op vijf jaar groei
Alfons Godschalk en Piet van Eijk zijn redelijk tevreden. Toen ze vijf jaar geleden in het diepe sprongen en voor zichzelf begonnen, was het vertrouwen
er wel, maar je weet het maar nooit. Nu is gebleken dat vakmanschap en kwaliteit een goede basis is om een eigen bedrijf op te starten. Er zijn zelfs
twee extra medewerkers in dienst getreden.
door paul bosman

“We zaten een beetje vast in het
bedrijf waar we destijds werkten. Beiden wilden we meer dan
ons werkzame leven verder in
loondienst te slijten. Er werden
aannemerspapieren gehaald en er
werd gekeken naar een bedrijf dat
kon worden overgenomen. Toen dit
op een dood spoor liep hebben we
een halfjaar besteed het bedrijf op
te zetten en bussen en gereedschap
aan te schaffen waarna de stap
naar het eigen bedrijf gezet kon
worden. Het eerste jaar werd veel
werk uitgevoerd voor een Mijdrechts bouwbedrijf, een goede start.
Het tweede jaar kwam er meer
vastigheid in de werkzaamheden en
werd een aanzienlijke klantenkring
opgebouwd. Het bedrijf werd huisaannemer van scholen in Woerden
en Nieuwegein. Verenigingen van
eigenaren in Amsterdam zijn tevre-

den over de manier waarop MGK
Bouw werkt en vastgoedmakelaars
uit de regio Amsterdam laten het
bedrijf graag de verbouwing van appartementen in en rondom Amsterdam uitvoeren.
Binnen de regio plaatst men dakkapellen, verzorgt onderhoud van
woningen, repareert kozijnen, deuren en ramen en zorgt er voor dat
huizen in goede conditie blijven.
Het bedrijf is dienstverlenend voor
de klanten. Het noemt zich de ceremoniemeester van de bouw. Elke
klant is even belangrijk voor het
bedrijf. Of dat nu gaat om een deur
die klemt of een complete verbouwing. Het bedrijf maakt dromen
waar. Goed naar je klant luisteren
en ideeen uit wisselen is de basis
voor een gewenst eindproduct
waar de opdrachtgever blij mee is.
Timmeren zit in je bloed, je werkt
met hart en ziel en geniet steeds
maar weer van het eindresultaat.

Dat we ‘s winters in de kou werken,
‘s zomers in de hete zon maakt ons
niet uit. Een bui regen op je kop
deert ons ook niet. We houden van
ons mooie vak.

stellen. Die weten dat we waarde
hechten aan goede afspraken en
afgesproken planningen. Zo maken
we samen mooi dingen. Vijf jaar
MGK Bouw maakt ons trots.”

We kunnen terugvallen op een
groep onderaannemers die exact
weten welke eisen we aan ze

U kunt het bedrijf bereiken op
tel. 06 130 675 63
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De Club van… Henk van Rekum

Sport nieuws

Jeu de Boule is een individuele teamsport

Win een uitdaging bij
duikvereniging
Scubadoe ‘de Venen’

Op 29 oktober 1985 is Boule Union
Thamen opgericht. De vereniging
bestaat nu dus precies 25 jaar. Henk
van Rekum was een van de oprichters en is nog altijd secretaris van
de vereniging. Hij jubileert dus ook
mee.
door piet van buul
foto patrick hesse

De Jeu de Boule vereniging is
ontstaan op initiatief van een aantal
leden van de honkbalvereniging Thamen in Uithoorn. “Het begon eigenlijk
met een ingezonden brief in één van
de lokale kranten, waarin de vraag
werd opgeworpen of het niet mogelijk
was om in Uithoorn een voorziening
te treffen om Jeu de Boule te spelen.
Ik was destijds bestuurslid van de
honkbalclub en we hebben toen door
middel van een oproep in ons clubblad gepolst of er voldoende animo
was. Dat bleek het geval. Er meldde
zich zelfs iemand die al een beker
beschikbaar wilde stellen. We hebben
vervolgens een avond belegd voor
onze leden. Een collega van mij, die al
in verenigingsverband in Amsterdam
speelde, kwam uitleg geven. Er was
ook een importeur van jeu de boule
ballen aanwezig. Die verkocht op die
avond al meteen twintig setjes. Er
was dus alle aanleiding om van start
te gaan. Aanvankelijk speelden we op
het gravelveld van de honkbalvereniging. Toen bij de tennisvereniging Qui
Vive voor de aanleg van tennisbanen
de grond geëgaliseerd ging worden
kregen we kans om een stuk grond
te laten egaliseren. Dat kostte toen
1500 gulden. We hadden als vereniging eigenlijk geen geld in kas. Maar
we waren met drie initiatiefnemers
en we besloten elk voor vijfhonderd
gulden garant te staan. We hoefden
pas te betalen wanneer we het geld
bij elkaar hadden. Vervolgens hebben
we de vereniging officieel opgericht
en gingen we van start met 21 leden.
In april 1986 waren de banen klaar.
Het eerste jaar was min of meer een
proefjaar en vanaf 1 januari 1987
hebben we ons officieel aangesloten
bij de Nederlandse Jeu de Boule
Bond.”
Bloeiende vereniging
Boule Union Thamen beschikt inmiddels over maar liefst 26 banen. “De
banen liggen bij het honkbalveld en
we kunnen gebruik maken van de
faciliteiten van de honkbalvereniging,”
zegt Henk. “We hebben momenteel
65 leden, waarvan er een flink aantal
uit De Ronde Venen komt. Begin

Henk van Rekum: “Je hoeft echt niet te wachten op een vakantie in Frankrijk voor een spelletje Petanque. Dat kan hier vlak bij huis dus ook.”
jaren negentig was er in Mijdrecht
een Franse week georganiseerd. We
werden toen uitgenodigd om demonstraties te komen geven. Daar hebben
we toen aardig wat nieuwe leden aan
over gehouden en zodoende hebben
we nog steeds een ruime aanhang
uit De Ronde Venen. Onze leden, die
over het algemeen niet tot de allerjongsten behoren, spelen weliswaar
competitiewedstrijden, maar voor de
meesten is het contact met elkaar en
het lekker samen sporten zeker zo
belangrijk. We vervullen als vereniging dan ook een sociale functie. We
hebben een aantal instructeurs die de
mensen de fijne kneepjes van de sport
bijbrengen. Je speelt het natuurlijk
wel serieus en volgens de regels,
anders wordt het een soort knikkeren
en dat is niet de bedoeling.”
Competitie
Voor veel mensen is de jeu de boule
sport een vakantievertier. Men kent
het van de dorpspleintjes in de pittoreske franse dorpjes. Maar het is een
spel dat het hele jaar door gespeeld
kan worden. Henk: “We kennen geen
winterstop en spelen ook gedurende
de winterperiode door. Voor de landelijke competitie worden er in de winter ook wedstrijden binnen georganiseerd. Er zijn in deze regio een paar
verenigingen die over binnenbanen
beschikken, zoals in Lisse, Alphen aan
De Rijn, Nieuw Vennep, Roelofarendsveen en in Haarlem zijn zelfs twee jeu
de boule hallen. Het land is ingedeeld
in een aantal zones en je speelt met
je vereniging in eerste instantie in de
zonale competitie. Dat wil dus zeggen

dat je tegen verenigingen in je eigen
zone speelt. Een team bestaat uit drie
spelers, een zogenoemde triplette. Je
kunt ook met twee tegen twee spelen.
Dat noemen we een doublette en
wanneer je één op één tegen elkaar
speelt dan is dat een tête-à-tête.
De wedstrijden voor de nationale
competitie worden op vier zondagen
gespeeld. Je speelt dan op zo’n dag
19 partijen. Dan ben je dus wel even
bezig en sta je toch de hele dag op
je benen. Maar normaal gesproken
vraagt de jeu de boule sport geen
bovenmatige lichamelijke inspanning.
Je kunt tot op hoge leeftijd spelen.”
Individuele teamsport
Henk van Rekum vindt zijn sport een
individuele teamsport. “Je moet individueel een prestatie neerzetten, die
dan bijdraagt aan het totale resultaat
van je team. Dat is voor mij een van
de aantrekkelijke kanten van deze
sport. Verder kan er gespeeld worden
door jong en oud en door mannen en
vrouwen. De teams zijn dus gemengd
samengesteld.”
Na een actieve carrière in het honkbal
is het jeu de boulen voor Henk een
min of meer logische voortzetting van
zijn sportbeoefening. Hij is overigens
al 43 jaar lid van de honkbalvereniging en hij is niet van plan daar mee
te stoppen. “Maar daar zit ik nu niet
meer in het bestuur. Dat laat ik inmiddels aan mijn schoonzoon over en mijn
zoon speelt nog actief honkbal. Alle
aanleiding dus om ook die sport te
blijven volgen. Maar voor mij komt nu
toch de jeu de boule sport op de eerste plaats. Wanneer mensen interesse

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...

Zaterdag 6 november 2010 is er
weer een vrijwilligersdag in winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek. Duikvereniging Scubadoe
‘de Venen’ is daar aanwezig op stand
21, je kunt daar informatie inwinnen
over duikopleidingen, lid worden van
deze vereniging en een introductieduik winnen. Er wordt iedere 2 uur
een introductieduik voor 2 personen,
verloot. Scubadoe is een duikvereniging van bevriende sportduikers. De
leden komen uit de regio: Maarssen,
Maarssenbroek, Breukelen, Vreeland, Wilnis, Vinkeveen, Mijdrecht,
Kockengen, Abcoude, Loenen en Nederhorst den Berg. De club heeft als
doel om op een gezellige en prettige
manier bezig te zijn met de duiksport. Elke week, gedurende het hele
jaar, zijn er verenigingsactiviteiten.
In het zomer seizoen, van mei tot
en met september, wordt er ieder
weekend (vrijdagavond, zaterdag of
zondag) een buitenduik gemaakt.
In een gevarieerd clubprogramma
bezoekt Scubadoe duiklocaties in
Noord en Zuid Holland, Utrecht en
Gelderland. 2 maal per jaar reist de
hele club af naar Zeeland voor een
weekend gevuld met mooie duiken.
's Winters zijn er duikopleidingen in
zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen.
Wie interesse heeft om te beginnen
met sportduiken moet zeker komen
praten in winkelcentrum Bisonspoor
in Maarssen. Voor meer informatie:

www.scubadoe.nl

hebben om mee te komen spelen dan
zijn ze van harte welkom. We spelen
op dinsdag en donderdagavond en
op woensdagmiddag vanaf 13.30
uur. Kom gerust eens langs om een
balletje mee te gooien,” zegt Henk.
“En mijn advies is om eerst eens een
paar keer mee te doen voordat je zelf
ballen aan gaat schaffen en zo. Er
is nogal een grote diversiteit en wij
geven graag advies welke ballen voor
jou het meest geschikt zijn.
Je hoeft dus echt niet te wachten op
een vakantie in Frankrijk voor een
spelletje Petanque. Dat kan hier vlak
bij huis dus ook.”
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AUTO&MOTOR
Test Aprilia Pegasos

Met een vliegend paard
door het Groene Hart
Deze week rijdt Patrick Hesse een Aprilia Pegaso uit 2001 met slechts
17.500 km op de teller.
Hij was me nog nooit opgevallen en
dat is best bijzonder, een motorfiets
waar ik het bestaan niet van weet:
de Aprilia Pegaso. Pegasos (Gr.)
of Pegasus (Lat.) is een figuur uit
de Griekse mythologie. Pegasus, het
gevleugelde paard, ontstond uit een
liefde tussen de gorgo Medusa en
de zeegod Poseidon. Hij kwam ter
wereld uit Medusa's bloed toen de
held Perseus haar doodde.
In ons geval praten we over een
650cc 1 cilinder met brandstof
injectie, een leuke motorfiets met een
topkoffer. In een mooie aparte kleur
rood ziet hij er best nog heel goed
uit, zeker gezien zijn zijn leeftijd van
9 jaar. Maar de kilometerstand van
ruim 17.000 verraadt dat het hier
om een boodschappenfiets gaat die
weinig buitenlucht heeft gezien. De
motor slaat meteen aan en ik berg
mijn fototas in de riante topkoffer,
een prettig accessoire.
Voor mijn lengte (1.82) is de motor
perfect. Ik kan riant met de voetjes
aan de vloer en het brede stuur

met handbeschermer ligt lekker in
de hand. De motor loopt wat hoog
stationair maar dat is een kwestie
van afstelling en voordat deze 1
pitter Roké Motors verlaat, wordt
hij helemaal nagelopen. De fiets
was net binnen, maar het witte vet
om de ketting zegt mij dat hier in
mijn ogen regelmatig onderhoud is
gepleegd. De motor rijdt eigenlijk
ver boven verwachting en ik begin
zowaar plezier te krijgen (nu heb ik
dat al snel op een gemotoriseerde
tweewieler met een zonnetje en de
wind in het gezicht). Hij rijdt zelfs erg
goed en ik realiseer me dat het een
perfecte fiets is om even snel naar
de stad te gaan of voor als ik tijdens
de spits ergens een foto moet maken.
De Pegaso werd in 1990 al geïntroduceerd als een 600cc machine en in
1994 werd dit een 650cc. Eigenlijk is
het een voorloper van de zo populaire
‘allround motorfietsen’ en heeft veel
weg van Yamaha TDM. Met een
andere bandenkeuze is licht terreinrijden zeer goed mogelijk en voor een
lekker weekend sturen in de Eifel is

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

deze Aprilia volgens mij uitstekend te
porren. De 1 cilinder heeft 50 pk aan
boord en daar is prima mee te leven.
De mono achterveer doet, evenals de
upsidedown voorvork, comfortabel
zijn werk. Ook ben ik gecharmeerd
van de tellerpartij; lekker duidelijk
en behoorlijk uitgebreid. Helaas zit
er een barst in het ruitje van het
huis van de controlelampjes en is er
waarschijnlijk met een sleutelbos aan
de contactsleutel gereden, gezien het
bijgewerkte t- stuk onder het stuur
(doodzonde en zo makkelijk te voorkomen), maar nogmaals, verder is er
weinig af te dingen op deze gebruiksvriendelijk motorfiets.
Als ik de testen erop na sla, blijkt
hij ook nog erg zuinig om te springen met de brandstof en dat is in
deze dure tijden zeker een prettige
bijkomstigheid die een doorslag-

gevende factor zou kunnen zijn bij
de aanschaf. Kortom, een heerlijke
niets-aan-de-hand fiets, die ondanks
zijn leeftijd nog in puike conditie is.
Deze leuke motorfiets staat te koop
bij Roké Motors in Mijdrecht en kost
2.990 euro, inclusief 3 maanden
garantie. Dan krijg je veel motor voor

je geld, opstappen en wegrijden, want
deze Pegaso verdient het om eindelijk eens wat kilometertjes onder de
banden te krijgen.
Roké Motors
Ondernemersweg 9 in Mijdrecht
0297 - 285218

www.roke.nl

Auto Nieuws
Van Kouwen groep rijdt de eerste elektrische
Opel Ampera – 250 pk en 1 op 62
Dat klinkt als onmogelijk maar dat is het, in
tegenstelling tot alle andere elektrische en
hybride auto’s die op dit moment in ontwikkeling zijn of rijden, zeker niet.
Vorige week had Opel Nederland de primeur
om de enige rijdende Opel Ampera ter wereld
te introduceren aan een exclusieve groep Opel
Dealers. Frank Vaneman nam namens de Van
Kouwen Automotive Groep plaats achter het
stuur en kwam er na een uur zeer enthousiast
achter vandaan.
“Opel laat met deze auto zien dat ze het echt
helemaal begrepen hebben,” zijn de letterlijke
woorden van Frank Vaneman.
250 pk en 1 op 62!
Het klinkt als verre toekomst muziek, maar
vanaf september 2011 staat deze auto bij Van
Kouwen in de showroom. Het gaat hier om
het opgetelde vermogen van de benzine- en de
elektromotor die de Ampera aan boord heeft.
En dat ongelooflijk lage benzineverbruik is het
resultaat van rijden met ondersteuning van de
benzinegestookte hulpmotor, die ervoor zorgt
dat de batterijen in het 180 kilogram wegende
accupakket continu minimaal 30% geladen
blijven.
De ‘generator’ is een 100 pk sterke 1,4 liter
motor die met maximaal 3500 toeren per
minuut de accu’s bijlaadt. Inderdaad, de benzinemotor drijft niet de wielen aan, dat doet
de elektromotor en die is verbazingwekkend
krachtig!
Opel heeft goed begrepen waar onze collectieve angst met elektrisch rijden ligt: zonder
‘benzine’ komen te staan. Daarom hebben ze
bij de Ampera voor het principe van de range-

extender gekozen, zoals dat in modern Nederlands heet. Een range van minimaal 500km op
een ‘tank’, hetgeen overeenkomt met wat we
gewend zijn van normale auto’s.
Dat is een geruststellende gedachte, evenals
het simpele gegeven dat je met de – op het
platform van de Astra gebaseerde Ampera op geen enkele manier afhankelijk bent van
stopcontacten. De levensduur van de accu’s is
op ongeveer 10 jaar gesteld.
Meest verbazingwekkend is de vlotte acceleratie van de toch 1600 kilogram wegende
auto, hij doet niet onder voor een huidige V6
benzine motor!
Van Kouwen exclusief Ampera dealer voor
de regio
Tijdens de opening van het nieuwe filiaal in
Hoofddorp op 9 oktober heeft Freddy de Mulder, general manager van Opel Nederland, de
Van Kouwen Automotive Groep benoemd als
één van de exclusieve Opel dealers die medio
september 2011 de eerste Opel Ampera kan
gaan leveren.
Van Kouwen kan niet wachten om de Opel
Ampera groots in de regio te introduceren;
voor vragen kunt u uiteraard nu al terecht in
een van de showrooms. Wij blijven u de komende maanden informeren over de introductie van deze unieke, eerste elektrische auto!
Voor meer info www.vankouwen.nl
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AUTO&MOTOR
Nissan Juke

The Juke of Hazard
Vorige week las je misschien deze pagina en dacht: zo’n Infiniti FX50S,
dat is de auto die ik moet hebben. Totdat je verder las en het prijskaartje
zag. Dat is schrikken. Balen. Maar dan nu even naar de realiteit van alledag.
Er is nog een optie waardoor je toch het gevoel hebt in zo’n Infiniti rond
te cruisen.
Zie hier de Nissan Juke. Zelfde
moedermaatschappij als de Infiniti,
maar vele malen betaalbaarder. De
Juke is een kleine offroader gericht
op een zeer breed segment. Kort door
de bocht: de Juke is gebouwd op het
onderstel van de Nissans sportcoupé
370Z, heeft designtrekjes van de Murano en ongetwijfeld hier en daar wat
snufjes en designkenmerken van de
Qashqai. Resultaat is een compacte
auto die de concurrentie aangaat met
de Mitsubishi ASX, maar ook met de
Audi A1 of Mini. De doelgroep van
de Juke bestaat dus uit een vrij brede
mix van mensen en gezinssamenstellingen.

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

De Juke is een mini-crossover. Voordeel hiervan is dat je lekker hoog zit
waardoor je alles om je heen goed in
de gaten kunt houden. Negen van de
tien keer betekent hoog zitten dat de
rij-positie wat minder is. Maar niet
getreurd, in de Juke zit je misschien
hoog, maar je hebt wel de echte
houding van een serieuze rijdersauto.
Het stuur zit op een perfecte positie
(overigens kennen we ditzelfde stuur
uit de Infiniti, jawel, ook hier worden
spullen uit elkaars schappen geleend),
in de middenconsole zit de versnellingspook wat hoger, waardoor je echt
het gevoel hebt met een sportwagen
onderweg te zijn. Het uitzicht is
vrijwel hetzelfde als in de Infiniti;
voor je heb je een apart vormgegeven
motorkap die voor je uitstrekt en aan
de zijkanten wat omhoog loopt. In de
middenconsole is een handig
touch-screen navigatiesysteem te vinden, waarmee je onder meer je audio
en bluetooth telefonie bedient. Uiteraard kun je je USB-stick of mp3speler inpluggen voor je dagelijkse
portie muziek. Ook fijn is de camera
die op de achterklep gemonteerd is,
waardoor je op het kleurenscherm
de omgeving achter de auto te zien
krijgt bij het achteruit rijden. Helaas,
het is niet voorzien van de 360 graden camera’s zoals in de FX, maar dit
helpt ook al enorm bij het inparkeren.
Je zou het op het eerste gezicht niet
zeggen, maar achterin kun je nog
aardig goed vertoeven met redelijke
been- en hoofdruimte.
Het uiterlijk van de Juke is op zijn
minst vrij apart te noemen. Voor

door michael reuling

vinden we zes lichtunits. Als je op de
ronde koplampen let, lijkt het een
vrij lage auto, maar dan valt je op dat
daarboven nog twee knipperlichten
zitten. Ronde en scherpe hoeken: het
design is één groot feest van allerlei
vormen. Maar de ontwerpers hebben
een knap staaltje werk afgeleverd
door alles goed op elkaar aan te laten
sluiten.
De Juke heeft een sportieve insteek
meegekregen. In het interieur vind
je een aantal sportieve elementen;
rode wijzers, de kap van de meters
lijkt overgenomen van de Porsche
Boxster, sportpedalen, verchroomde
deurgrepen en zo kun je nog wel
even doorgaan. In de optielijst staat
nog veel meer om het interieur op te
leuken. Leukste gizmo? Het schermpje in het midden. Hierop krijg je
allerlei informatie over de auto.
Rond het display zitten een aantal
knoppen waarmee je onder meer een
sportstand kunt inschakelen, waarbij
de auto iets feller reageert. Dit zie je
dan weer terug in het display, waarop
een meter te zien is die je laat
weten hoeveel vermogen je van de
motor krijgt. Ook kun je zien welke

foto's patrick hesse

G-krachten de auto te verduren heeft.
Vraag blijft wel voor hoe lang zoiets
leuk is, maar mensen die zo af en toe
met je meerijden zullen er absoluut
over beginnen. Eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat de G-meter met gemak
naar links, rechts en naar voren uit
te slaan is (bochtenwerk doet de
Juke namelijk zeer goed, evenals
remmen), maar met fel optrekken
krijg je de G-meter niet maximaal
naar achteren. Onder de kap van
de gereden versie ligt de 1.6 met
handgeschakelde vijfbak. Deze levert
117 pk op de voorwielen. Dit is ruim
voldoende als je de auto gebruikt
voor normaal verkeer. Wil je af en
toe een extra zetje in de rug en wil
je wat meer pit? Dan kun je voor de
1.6 turbo met 190 pk gaan, waarmee
je in 8 seconden op 100 km/u zit. Wil
je dieselen? Dat kan ook. Je hebt
voorlopig keuze uit één motor, de 1.5
dCi (110 pk, 240 Nm), die je wellicht
kent uit de Qashqai. Deze is nagenoeg net zo snel als de gereden 1.6,
maar verbruikt wat minder. Uiteraard
is de Juke ook leverbaar met vierwielaandrijving. Alle 1.6 motoren zijn
leverbaar met een traploze automaat
(CVT).

Nissan Juke
Gereden versie: Nissan Juke
Accenta 1.6 2WD Connect Acenta
Nissan Connect
Vermogen: 117 pk
0-100: 11,0 s
Top: 178 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,6 / 6,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 23.500,Alternatieven: Audi A1, Mini,
Mitsubishi ASX, Skoda Yeti

Net als de Infiniti spelen de looks
van de Juke de hoofdrol. Je houdt
van z’n stoere uiterlijk, of je spuugt
het uit. Een middenweg is er volgens
mij niet. Als je op zoek bent naar een
leuke, betaalbare en unieke auto, dan
is de Juke een overweging waard.
Prijzen beginnen bij € 18.900,-.

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

Kleurrijk figuur brengt sfeer in Wilnis

Publiek massaal naar
Haar van Boven
Emiel, een Frans Israelisch kapperswonder, is neergestreken in Wilnis.
Overdag in de weer met haren en
’s avonds op de bühne als zanger en
entertainer. Hij knipt, wast en styled
voor veertien euro; harig Wilnis en
omstreken vaart er wel bij.
Vorige week opende Emiel zijn kapsalon in Wilnis. Haar van Boven is de
naam die meteen al opzien baarde.
De eerste dag knipte hij met z’n team
voor nop, de tweede dag voor 5 euro
en de derde dag voor 7,50.
Meteen bij de opening stonden de
mensen al in de rij. Velen maakten
gebruik van het buitenkansje zich
gratis te laten knippen. Het team wist
wel raad met deze enorme toevloed
van mensen. Al was het wel zo dat
er op een bepaald moment even een
korte stop moest worden ingevoerd.
Dat kon niet anders, de mensen stond
al buiten te wachten. Zij die de salon
weer verlieten, deden dat met een

Emiel met zijn team van Haar van Boven
goed gevoel. Logisch want ze werden
geknipt door een team dat zich van
de nieuwste technieken bedient. “Betaalbaar, want knippen hoeft niet duur
te zijn” vindt Emiel. Zeker in een tijd
dat velen iedere euro omdraaien
voordat die wordt uitgegeven. Je zult
maar een aantal kinderen hebben
die regelmatig voor een knipbeurt in
aanmerking komen. Dat loopt al snel
in de papieren en doordat Emiel goed
en betaalbaar knipt, bespaar je al
snel tientjes per maand. Emiel zelf is

van vele markten thuis. Hij behaalde
een record door vier dagen achtereen
te knippen. Je ziet hem regelmatig
op TMF, hij knipte Catherina Keijl
en Carrie Tefsen en gaf een boek uit
met vele suggesties voor een knap
verzorgd koppie. Je kunt er gewoon
binnenlopen. Van maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 20.00 uur ’s avonds, op
zaterdag tot 18.00 uur. Het adres is
Dorpsstraat 13 in Wilnis. De nieuwe
salon lijkt een aanwinst voor het dorp
te zijn. U bent er van harte welkom.
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Cultuurconsulente Marije Lugtendorff neemt afscheid

Lijsttrekkersdebat in teken van cultuur
Op woensdag 3 november vindt in Theater Piet Mondriaan in Abcoude een lijsttrekkersdebat plaats. Tijdens dat debat zal het vooral gaan over de
kansen en perspectieven voor de kunst en cultuur in de nieuwe gemeente. Cultuurconsulente Marije Lugtendorff rekent op een flitsend debat,
afgewisseld met een open podium voor lokale kunstenaars. Het wordt niet alleen een avond over cultuur, maar ook een culturele avond, verwacht
Marije.
door piet van buul - foto patrick hesse
Met de organisatie van het lijsttrekkersdebat neemt Marije Lugtendorff
afscheid als cultuurconsulente van
de gemeente De Ronde Venen. Met
haar aanstelling haalde men de eerste
cultuurconsulente in huis. Marije: “In
het begin was het nog wat pionierswerk. Dat is te verwachten wanneer
je aan iets nieuws begint. Ik trad
formeel in november 2007 in dienst
bij de bibliotheek en kreeg daar ook
mijn kantoor. Dat is voor veel mensen
altijd een beetje verwarrend geweest.
Men dacht dat ik een verlengstuk was
van de bibliotheekorganisatie. Het
kostte dus nogal wat tijd om duidelijk
te maken dat ik in een veel onafhankelijker positie dienstbaar was aan het
culturele veld in de gemeente. In de
toekomst zal die positie dus helderder
gemaakt moeten worden.”
Een van de eerste dingen die Marije
ging doen was het in kaart brengen
van wat er zoal in de gemeente op dit
gebied gebeurt. “En dat is een heel
divers pakket. Vooral veel koren, maar
ook een aantal muziekgezelschappen,
toneelverenigingen en een actief atelier van amateurschilders en tal van
andere activiteiten. Wat snel opviel
was het feit dat er niet zoveel samenhang te bespeuren was. Iedereen deed
zo zijn eigen ding en ging zijn eigen
gang. Wanneer je dan voorstelt om
meer dingen samen te doen, dan is
er in eerste instantie wat terughoudendheid, terwijl samenwerking heel

effectief kan zijn. Neem bijvoorbeeld
de toneelverenigingen. Ze kennen
elkaar wel en weten van elkaar wat
er gedaan wordt. Maar wanneer je
bereid bent samen te werken kun je
bijvoorbeeld met praktische zaken
zoals met decors, licht en geluid veel
ervaring uitwisselen en van elkaar
gebruik maken. Mijn doel was dan ook
om een soort kruisbestuiving tot stand
te brengen.”
Cultuurplatform
Vanuit die gedachte is besloten een
cultuurplatform op te richten. Daarin
zouden lokale initiatieven een plek
krijgen, ervaringen uitwisselen en
gezamenlijke activiteiten ontwikkelen.
Marije: “Het cultuurplatform is de
toevoeging ‘in oprichting’ nooit kwijt
geraakt. De praktijk bleek toch weerbarstiger dan gedacht. We hebben veel
te veel tijd verloren laten gaan aan
discussies over de vorm, de structuur
en dergelijke, waardoor we nauwelijks
aan de inhoud toe kwamen. In dat verband moet mij van het hart dat de hele
discussie over een cultuurhuis hier ook
geen goed aan gedaan heeft. Met het
mislukken van het cultuurhuis is een
geweldige kans gemist. Zo’n cultuurhuis had op een organische manier die
kruisbestuiving kunnen bevorderen.
En zo’n centrum is ook een ideale plek
waar inwoners met kunst en cultuur
kennis kunnen maken er aan mee kunnen doen. Het is echt heel jammer dat

het niet gelukt is.”
Cultuurcafé
Een ander speerpunt was het cultuurcafé. “Dat was in eerste instantie
bedoeld als ontmoetingspunt voor
iedereen, die actief met kunst en cultuur bezig is,”zegt Marije. “Het eerste
café werd heel goed bezocht en men
was erg enthousiast. Maar geleidelijk
is de animo ook hier sterk teruggelopen. Het blijkt heel lastig om mensen
van verschillende disciplines met
elkaar in contact te brengen. Ook het
samenbrengen van professionals en
amateurs gaat tamelijk moeizaam.”
Perspectief en uitdaging
Ondanks het feit dat een aantal zaken
in de afgelopen jaren niet gelopen
zijn zoals Marije zich had voorgesteld,
weigert ze daar somber over te doen.
“Er is voldoende perspectief en er is
inmiddels al wel een stevig fundament aanwezig waarop kan worden
voortgebouwd. Daarin is Stichting De
Baat inmiddels een heel constructieve
partner. Met hun steun en inzet kunnen veel verenigingen hun voordeel
doen. Vooral op het vlak van cultuureducatie op scholen is inmiddels een
goed netwerk opgebouwd. Ik denk dat
er ook zeker verder gegaan moet worden op het verder ontwikkelen van de
samenwerking tussen professionals en
amateurs. We hebben recent een heel
geslaagde korendag gehad. Een aantal

koren hebben er aan meegewerkt.
Ze hebben de hele dag gewerkt aan
het instuderen van een gezamenlijk
concert dat aan het einde van de dag
is uitgevoerd. Ik ben er van overtuigd
dat zulke initiatieven vanzelf leiden
tot meer samenwerking en onderling
begrip.”
Er is inmiddels ook een Werkgroep
Cultuur aan de slag gegaan. “Een stel
actieve mensen vanuit Cultura, De
Hint, De Bieb, De Baat, het museum
en AKM die de handen uit de mouwen
steken en aan de slag zijn gegaan.
Men werkt nu al aan de invulling van
de monumentendag van volgend jaar.”
Marije kondigt aan dat binnenkort
gestart wordt met de ‘lokale kalender’,
een aparte website waar elke organisatie zijn activiteiten kan melden. Dat
moet dan leiden tot een jaarplanner,
een maandkalender en een cursuskalender.
Marije vertrekt per 5 november naar
de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Niet omdat ze het hier niet naar
haar zin zou hebben, maar omdat de
gemeente haar geen duidelijkheid kon
of wilde bieden over de voortzetting
van haar contract. Inmiddels is overigens besloten wel weer een nieuwe
consulent(e) aan te stellen. Met de
organisatie van het grote lijsttrekkersdebat neemt Marije afscheid van De
Ronde Venen. Ze woont in Abcoude
dus ze zal de ontwikkelingen zeker
blijven volgen.

Lijsttrekkersdebat
op 3 november a.s.
Inmiddels hebben de meeste
lijsttrekkers hun medewerking
toegezegd. Marije rekent erop dat
ook een aantal lokale kunstenaars op het open podium zullen
laten zien dat de gemeente een
gevarieerd aanbod van kunst
en cultuur te bieden heeft. “Er
moet niet alleen over kunst en
cultuur gepraat worden, maar
het moet ook een culturele avond
worden.” Ze rekent erop dat veel
vertegenwoordigers van plaatselijke culturele instellingen en
organisaties aanwezig zullen zijn.
“Maar het is voor alle inwoners
een mooie gelegenheid om mee
te praten en de politici duidelijk
te maken wat van ze verwacht
wordt.” Men is vanaf 19.30 uur
welkom in Theater Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46 in
Abcoude. Het programma begint
om 20.00 uur.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 43

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

Zweeds raadsel week 43
militair

zijkant v.e.
baksteen
Engelse
taxi

uitroep
van opluchting

uitwerking

bijnaam
van Apollo

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

inleiding

computerapparatuur

droogoven

ontkenning

3

stad in
Cuba

5

sierstruik

bloem

schoonmaakgerei
wereldlijke
geestelijke

7

2

bloem
met
andere
woorden

Egyptische
titel
deel v.e.
hengel

1
gang
boerderij

hengselmand

Amerikaanse
geheime
dienst

gravure

berg
plaats uit
de wind

2
muziekgenre

3

overdracht
van recht

2

3

4

5

6

7

tasto solo

pus

4

vreemde
munt

1

verzekeringsvorm

bolgewas

Afrikaanse
houtsoort

grasland

7
4
5

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

Oplossing puzzels week 42
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© Puzzelland
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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: Een werkleider buitendienst
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Installatiemonteur verwarmingstechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Magazijn
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: Chef slager
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen

Functie: Managementassistente
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Klantafhandeling; Scannen &
Controle en kassa
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker automatisering
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Manager techniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hulpkrachten Cash & Carry e/o Klantafhandeling
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER
Functie: Medewerker(s) Cash & Carry - Groen / Bloeiend
/ Tuin
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER

DE GROENE
VENEN
Bezorgers gezocht

DOE NU DE RENAULT WINTERCHECK!
LAAT UW AUTO CHECKEN OP 10 VITALE PUNTEN!
WINTERCHECK
Nu

€ 9,95

Voor enkele wijken in Abcoude zijn wij op zoek naar

"Betrouwbare Bezorgers"
Lekker iedere vrijdag geld verdienen in je eigen dorp
en op de tijd die je schikt.
Meld je aan op info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385257

www.renaultwintercheck.nl

een
terse krasprĳs!
Maak bovendien kans op fantastische hoofdprĳzen.
* Alleen met ingevulde kraskaart voorzien van dealerstempel en i.c.m. een Wintercheck komt u in aanmerking voor een krasprĳs en maakt u kans op een
van de hoofdprĳzen. Één van de hoofdprĳzen is een luxe verblĳf in een wintersportoord met een indicatieve waarde van €1.500 aangeboden door France
Montagnes. Kĳk voor meer informatie, andere hoofdprĳzen en de actievoorwaarden op www.renaultwintercheck.nl. De genoemde prĳzen zĳn niet
inwisselbaar voor geld.Prĳs- en/of speciﬁcatiewĳzigingen, zet- en/of drukfouten voorbehouden. De genoemde prĳzen
zĳn adviesprĳzen incl. btw. Renault Nederland N.V., Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rĳk, telefoon 0800-0303.

AUTO BERNAULT B.V.

GENIEWEG 50, 3641 RH MIJDRECHT, TEL. (0297) 28 16 34

WWW.BERNAULT.NL
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