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Feestelijke

Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3
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opening
van onze
vernieuwde entree

3, 4 & 5

december!

foto peter bakker

Sinterklaasfeest
Alléén zondag
5 december

Donderdagmorgen 2 december stonden de kinderen van de Eendracht- en de Hoflandschool op het schoolplein te wachten
op Sinterklaas en zijn Pieten. Het was behoorlijk koud,maar de kinderen konden zich warm dansen op de sinterklaasmuziek
die te horen was. Er waren zelfs kinderen die verkleed als een pakje stonden te dansen. Helaas had Sinterklaas een beetje
pech met de pakjesauto. Gelukkig was de politie in de buurt en kon de pakjesauto door de politieauto getrokken worden naar
het schoolplein. Nadat Sinterklaas alle kinderen op het plein had begroet, kon het feest binnen beginnen. Jammer genoeg
ging de tijd veel te snel en moesten Sinterklaas en zijn Pieten alweer afscheid nemen na een gezellige ochtend.

Elan Black Magic
Ski incl. binding.
Van 399,- NU

259,Zie onze advertentie elders in dit blad.

Vinkenkade 31 Vinkeveen
Tel. 0294 - 29 18 12

www.topsurf.nl
Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

De schaatsen kunnen uit het vet!
Burgemeester Marianne Burgman en Venen-on-Ice voorzitter Jos van Wijk trotseren de kou. Het nu nog lege Raadhuisplein
achter hen wordt dezer dagen omgebouwd tot tijdelijke schaatsbaan. Aanstaande zondag 5 december wordt om 11 uur de officiële opening verricht in het bijzijn van –hoe kan het anders– Sinterklaas en een stel schaatspieten. Kinderen die verkleed
als Zwarte Piet naar de openingsceremonie komen, mogen een uur gratis schaatsen én krijgen een gratis kop chocolademelk. De schaatsbaan blijft liggen tot en met 29 december a.s. Kijk voor de activiteitenagenda en de winkeliersactie van
De Lindeboom op pag. 12 van deze krant.
     foto peter bakker

Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Lut  Gifts

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Burgemeester de Voogtlaan 114, Wilnis
Op een koude vrijdagmiddag ben ik uitgenodigd om een woning aan
de Burgemeester de Voogtlaan in Wilnis te komen bekijken. In 2007 is
het appartementencomplex Zonnezijde gebouwd en de appartementen
beschikken over het keurmerk Zonnewoning. Dit betekent dat er een
certificaat aanwezig is, dat garandeert dat de woning aan een aantal
heldere kwaliteits- en duurzaamheideisen voldoet. Zo is dit appartement uitstekend geïsoleerd en beschikt het onder andere over zonnepanelen.
Wanneer ik aan kom rijden kan ik
zonder problemen mijn auto kwijt,
omdat er rond het complex ruim
voldoende parkeerplaatsen zijn voor
bewoners en bezoekers. Het appartement op nummer 114 beschikt ook
nog eens over twee eigen parkeerplaatsen, dus aan parkeerruimte
geen gebrek. Aan de achterzijde
van de parkeerplaatsen bevindt zich
de berging die bij het appartement
hoort. Deze is behoorlijk ruim en je
kunt hier veel spullen opslaan, of je
fiets erin zetten.

waarmee je lekker je handdoek kunt
verwarmen. De bewoonster vertelt
dat het door de goede isolatie lekker
warm blijft in de ruimten zoals de
badkamer, zodat het net lijkt of er
vloerverwarming is.
Door die goede isolatie heb je ook
een stuk minder stookkosten, wat
natuurlijk altijd leuk is voor de
portemonnee. De master bedroom
is erg ruim en heeft een groot raam
aan de zijkant, waardoor je uitkijkt
over het park. Een leuk uitzicht
vanuit je bed.

De entree van het appartement
bevindt zich op de eerste verdieping,
makkelijk toegankelijk met trap
of lift. De bewoners ontvangen mij
hartelijk en geven me graag een
rondleiding door hun appartement.
De hal is lekker ruim en je vindt
hier de trapopgang naar de tweede
verdieping, drie slaapkamers, de
meterkast, het toilet en een ruime,
geheel betegelde badkamer. Er is
hier een douche, een bad en een luxe
dubbel wastafelmeubel aanwezig.
Natuurlijk hangt er ook een radiator,

Via de trap komen we in de ruime
woonkamer met open keuken. De
keuken is voorzien van alle benodigde apparatuur zoals een combimagnetron een vaatwasser en een
luxe inbouwkoffiezetapparaat, en
ziet er strak uit. Er is toegang tot
een bergruimte waar de cv geplaatst
is en waar aansluitingen zitten voor
de wasmachine en de droger. De
ruimte in de woonkamer en keuken
(ca 50 m2) wordt benadrukt door de
hoogte. De plafonds zijn 3,5 meter
hoog, en er zijn twee extra ramen
geplaatst boven de keuken waardoor
er, mede door de grote ramen in de
woonkamer, enorm veel lichtinval in
deze ruimte is.
Vanuit de woonkamer kun je via een
loopbrug het dakterras bereiken. Dit
ziet er erg leuk uit.
Het dakterras van ca. 40 m2 is op
het zuiden gelegen, dus een heerlijke
plek om van de zon te genieten.
Doordat het appartement op de hoek
gesitueerd is, heb je een lekker vrij
uitzicht over het park en de Ringvaart.

Casa di Carin

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

Achter het park ligt een klein winkelcentrum met onder andere een
supermarkt. Verder vind je op korte
loop- en fietsafstand een sporthal,
een bushalte en een basisschool. Het
gezellige dorpscentrum van Wilnis
is ook gemakkelijk per fiets of te

voet te bereiken. Alle gemakken dus
lekker dichtbij.
Alles bij elkaar genomen is dit appartement zeker de moeite waard
om eens een kijkje te komen nemen.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportschool

Aantal km:
0,5
7,7
0,3
0,9
2,3

Facts & Figures
Burgemeester de Voogtlaan 114,
Wilnis
Vraagprijs € 445.000,- k.k.
Woonoppervlakte 135 m2
Inhoud 450 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Van der Helm Makelaardij
Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
info@vanderhelmmakelaardij.nl

www.vanderhelmmakelaardij.nl
Tel: 0297 - 59 19 96

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Winter survivaltips
voor vogels
De weersverwachtingen liegen
er niet om: er is sneeuw en vorst
op komst. Winterbanden, ijzers
uit het vet en strooizout: alle
onderwerpen worden besproken.
Maar denk ook eens aan de vogels buiten. Nu de temperaturen
gaan dalen, kunnen ze alle hulp
gebruiken. Vogelbescherming zet
daarom voor u de winter survivaltips op een rijtje.
De winter survivaltips voor vogels
op een rij:
Hang voedersilo’s op met vogelvoer.
Strooi ook wat voer tussen de struiken, zodat schuwe vogels ook aan
hun trekken komen.
Behalve pindaslingers en vetbollen,
kunt u ook voer uit eigen keuken
geven. Denk aan kaas (zonder de
korsten), brood en fruit. Merels zijn
bijvoorbeeld dol op rotte appels.
Geef water in een ondiepe schaal.
Ververs het water dagelijks. Als het
hard vriest kunt u het water vervangen door geschaafd ijs.
Hang een nestkast op. Kleine
vogels, zoals de winterkoning,
gebruiken dit als schuilplaats bij
slecht weer.
Veeg afgevallen bladeren op een
hoopje in de tuin, of onder de
struiken. Ook dit is een prima
schuilplaats en de vogels kunnen er
scharrelen naar voedsel.
Voer dagelijks: bij voorkeur ’s ochtends vroeg of einde van de middag.
Voer kleine beetjes tegelijk, zodat
het voedsel niet bederft. Op die manier komt er ook geen ongedierte
op af.
Kijk voor meer informatie op de
site van Vogelbescherming Nederland: www.vogelbescherming.nl.

Agenda Kort
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Marianne Burgman waarnemend
burgemeester De Ronde Venen
De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft mevrouw drs. M.
(Marianne) Burgman, de huidige burgemeester van De Ronde Venen, per 1 januari 2011 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Per die datum worden Abcoude en de huidige gemeente De Ronde Venen samengevoegd tot één nieuwe gemeente.
De commissaris heeft tot de
benoeming van mevrouw Burgman
besloten, na gesprekken met de
beoogd fractievoorzitters in de
nieuwe gemeenteraad. Voor de
commissaris is van belang dat in de
nieuwe gemeente een waarnemer
aan het werk gaat die de situatie
goed kent, op de hoogte is van de
ontwikkelingen in de herindeling en
de belangen van zowel Abcoude als
De Ronde Venen goed kan dienen.
Met de benoeming van mevrouw
Burgman wordt de continuïteit van

Raad besluit tot gedeeltelijke hertelling van de stemmen
Tijdens een informeel overleg op woensdag 1 december jl. boog de gemeenteraad van De Ronde Venen zich
over het probleem dat was ontstaan, nadat er een kennelijke fout was geconstateerd bij de uitslag zoals die
voor stembureau twee in De Meijert was vastgesteld. De raad besprak de mogelijkheden om deze fout te
herstellen. De meerderheid van de gemeenteraad bleek van oordeel dat alle stembiljetten van het betreffende stembureau opnieuw moeten worden bekeken en geteld.
door piet van buul

Nadat vorige week alle stemmen
waren geteld en nadat het hoofdstembureau de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen bekend
had gemaakt, ontstonden er twijfels
over de juistheid van de stemmingen.
De officiële uitslag vermeldt de gedetailleerde gegevens van alle stembureaus, per kandidaat uitgesplitst. Op
die manier kan worden vastgesteld
hoeveel stemmen er op elk van de
kandidaten zijn uitgebracht.
Uit dat overzicht bleek dat de kandidaat van RVB, de heer Jan Willem
Koedam op het bewuste stembureau
nul stemmen had gekregen. Dat was
voor hem aanleiding vragen te stellen, omdat hij zeker wist dat zowel
hijzelf als ook anderen aldaar op hem
hadden gestemd. Naar aanleiding
daarvan is er opnieuw naar de uitslag
gekeken en is geconcludeerd dat
er waarschijnlijk een ‘verschrijving’
heeft plaatsgevonden. Boven de naam
van Koedam stond die van Joppe van
Ree. Iemand uit Vinkeveen waarvan
wordt aangenomen dat die in Mijdrecht minder bekend is dan Koedam.
Daaruit werd de conclusie getrokken

• Opening Venen-on-Ice,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Actiedagen, TopSurf, 		
Vinkeveen
• Taize Vesperviering, 		
Jankskerk, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

dat het stemmenaantal van beiden
abusievelijk is verwisseld.
Tijdens de raadsvergadering bleek al
snel dat men dat een voor de hand
liggende conclusie vond. Om echter
elke twijfel uit te bannen, vonden alle
fracties dat er een hertelling moet
komen van de stemmen die in De
Meijert zijn uitgebracht. De fractie
van Ronde Venen Belang pleitte een
algehele hertelling van alle stemmen
in De Ronde Venen, teneinde elke
twijfel over de verkiezingsuitslag
uit te sluiten. Dat vonden de anderen niet nodig. Vanwege wettelijke
bepalingen kan een definitief besluit
over de hertelling pas in een volgende
raadsvergadering worden genomen.
Coalitiebesprekingen
Omdat de verwachting is dat de
hertelling slechts van invloed zal zijn
op de onderlinge stemverhoudingen
tussen twee kandidaten van één partij
en dat zulks geen invloed heeft op
het totaal van de verkiezingsuitslag,
stemde de raad er mee in dat de
coalitiebesprekingen, die even waren
opgeschort, toch van start gaan.

Men wil niet te veel tijd verliezen,
zodat het mogelijk wordt dat er op 1
januari a.s. een coalitie is dat bekend
is welke personen als wethouder
beschikbaar zijn. Een waarnemend
burgemeester is er al nadat de commissaris van de koningin deze week
Marianne Burgman als zodanig had
aangewezen.

Afscheidsreceptie
gemeente Abcoude
De gemeente Abcoude houdt op te
bestaan. Abcoude gaat per 1 januari
2011 samen met de gemeente De
Ronde Venen verder als één gemeente. Dit betekent dat wij afscheid gaan
nemen van ons college van burgemeester en wethouders. Dit afscheid
gaat plaatsvinden met een receptie
op maandag 20 december 2010
van 20.00 tot 21.30 uur in het Piet
Mondriaan Gebouw te Abcoude.
Alle inwoners van Abcoude en Baambrugge worden hierbij uitgenodigd
om tijdens deze receptie afscheid te
nemen van het gemeentebestuur.

Colofon

Zaterdag 4 december 2010

Zondag 5 december 2010

Nadat de nieuwe gemeente van
start is gegaan, zal de commissaris de minister van Binnenlandse
Zaken vragen om de procedure
voor de benoeming van een vaste
burgemeester open te stellen. Hiervoor zal de nieuwe raad eerst een
profielschets moeten opstellen.

Coalitiebesprekingen kunnen van start

Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
• Actiedagen, TopSurf, 		
Vinkeveen
• Optreden Zwartepietenbende, Koopcentrum, 		
Mijdrecht

het herindelingsproces gewaarborgd. “Het is een voorrecht om als
bestuurder te mogen optreden bij
de vorming van het nieuwe college,”
zo stelde ze tegenover deze krant.
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Luistervink
Tradities en waarden
Al in 2002 is het hoofd N.E.N.
normeringen druk doende het
Sinterklaasgebeuren aan strenge
regels te binden. Zo is de uitvoering van de staf en mijter tot in
details omschreven. De baard en
snor dienen een vooraf bepaalde
lengte te hebben, de bril dient bij
voorkeur uitvoering ziekenfonds
te zijn, het boek dient een rode
kleur te hebben en de Sinterklaas moet zijn voorzien van een
ring die waardigheid uitstraalt.
De schoenen mogen niet de
sfeer van clownesk in zich
dragen; pantoffels zijn toegestaan, mits niet herkenbaar voor
het argeloze kind van de Sint.
Het haar dient van een zelfde
lengte te zijn, gepermanent in
een wave van minimaal enkele
centimeters. De lengte van de
Sint zelf is bij voorkeur tussen
de 180 en 190 cm. De Sint moet
welbespraakt zijn. Geen accent
en zeker geen schunnige taal
uitslaand. Het strooien dient bij
voorkeur in een boog te geschieden. Daardoor voorkomt men
striemende wonden.
Sommige intochten zijn overigens wel clownesk te noemen.
Terwijl de kinderen een Sint op
een boot of tenminste rijdend op
een paard verwachten, maken
organisaties er soms een circus
van. Het kan vaak niet gekker.
Wat heerlijk dat Sint per boot
in Harderwijk aan kwam en zich
te paard door de stad begaf. De
Pieten dansten en strooiden met
snoepgoed. Ook de Mijdrechtse
Sint kwam weer zoals het
hoorde. Op een wit paard.
   
Potdorie mensen, waar is het
feest gebleven waar buurman
een rode mantel aantrok en
samen met zijn Pieten op de
deur bonzend menig kinderhart
sneller deed kloppen. Dacht
u echt dat de groep gelovige
kinderen ook maar enig oog
heeft voor de door het instituut
opgestelde normen? Ik dacht het
niet. Wat iedereen wèl ergert, is
dat sommige jonge toeschouwers
de bollingen van vrouwelijke
Pieten hebben ontdekt en daar
naar hartenlust in menen te mogen knijpen. Dat gedrag valt niet
onder de N.E.N. normeringen,
maar onder de regels die voor
inburgering gelden. Die zijn niet
aan normen maar aan waarden
gebonden. Het handhaven daarvan schijnt moeilijker te zijn dat
het opstellen van onzinnige regels. Prettige Sinterklaasviering,
misschien komt mijn volgende
Luistervink uit Madrid...
Luistervink                  
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Onderlinge wedstrijden bij zwemen polovereniging De Amstel

Kort Nieuws
Mijdrecht

Gebedsbijeenkomst
op 6 december
Maandag 6 december vindt de
laatste maandelijkse interkerkelijke
gebedsbijeenkomst van dit jaar
plaats in ’t Kruispunt in Mijdrecht.
Daar komen christenen in De Ronde
Venen samen om te delen wat we
in onze gemeente meemaken en
zien en daar voor te bidden. Er
is genoeg in ons leven om voor
de bidden en voor te danken. De
verkiezingen zijn achter de rug,
maar de coalitievorming ligt nu voor
ons; we bidden voor wijsheid en een
goede samenwerking. In de donkere
decembermaand zijn veel mensen
bezig met de feestdagen, maar
beseffen we nog waar het met Kerst
echt om draait? Een kind dat in armoede werd geboren om verlossing
voor mensen te bieden. Maandag 6
december is een ieder die met ons
mee wil doen van harte welkom in
gebouw ‘t Kruispunt, aan de Kon.
Julianastraat 22 te Mijdrecht. De
gebedsbijeenkomst begint om 19.30
uur.

De Ronde Venen

Horizon over Advent

Zo rond eind november (en dat is het inmiddels) gaat de wedstrijdzwemcommissie haar hoogtepunt van het jaar tegemoet; ‘De onderlinge’, of
zoals dat bij andere verenigingen heet, de clubkampioenschappen.

Kerstmarkt in Vinkeveen op 10 december
Op vrijdag 10 december is er voor de
tweede keer een kerstmarkt op het
plein van de R.K. Kerk, Kerklaan 2
te Vinkeveen. Het plein zal voor deze
gelegenheid omgebouwd worden in
een gezellig kerstdecor, waar ook een
levende kerststal te bewonderen zal
zijn. De kerstmarkt start om 15.00
uur en duurt tot 21.00 uur. Er zijn ander meer tweed hands kerstspullen te
koop. Ook worden er prachtige kerststukjes verkocht en kunt u een goede
fles wijn kopen met de afbeelding
van de kerk op het etiket. Ook aan

de kinderen is gedacht en is er een
knutselkraam waar zij leuke dingen
kunnen maken. Een hoogtepunt zal ’s
avonds plaatsvinden met het optreden
van kinderkoor de ‘Koorvinken’ en
het shanty koor ‘de Turfschippers’ die  
toepasselijke (kerst)liedjes zullen zingen. Uiteraard is er gelegenheid om,
overdekt, te genieten van een glaasje
glühwein, warme chocolade melk,
ouderwetse snert en een broodje
warme worst. De opbrengst van het
geheel zal zijn voor het onderhoud en
verfraaiing van de kerk.

Jubileum
Vrouwenraad

De plaatselijke Vrouwenraad
Vinkeveen en Waverveen nodigt
alle bewoners van 55 jaar en ouder in onze gemeente uit voor de
40e kersfeestmiddag op maandag
13 december 2010. Aanvang om
14.00 uur in dorpshuis De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen.
Het programma bestaat uit : Solozang door Angela Smit-Strubbe,
Kerstsamenzang, Declamatie,
Kerstverhaal en muzikale bijdrage
van groep 5 van basisschool De
Schakel uit Vinkeveen. Na de
pauze het Kerkkoor uit Baambrugge, en een vrij verhaal wordt
verteld door Elza Vis – Strubbe.
De toegang is gratis, maar in de
pauze wordt gecollecteerd om
de kosten te dekken. Aanmelden  
tot 11 december 2010 bij mw.
A.C.van Golen-Koster, tel: 0297261672 en mw. J. Verhoeff-de
Haan, tel. 0297-261874.

noemde biedt altijd een uitdaging
voor het hele gezin om zo creatief
mogelijk de afstand af te leggen,
terwijl bij de laatste altijd de vraag
is wie er het hardste werkt, de
zwemmer of de tijdwaarnemer. De
dag werd gezellig afgesloten in het
net geopende nieuwe clubhuis. Nu
maar afwachten op de de uitslagen,
wat op in het tweede weekend van
januari wordt de clubkampioen(e)
bekendgemaakt en gehuldigd. Wil
je zien hoe het er aan toeging? Surf
dan even langs op www.zpv-deamstel.nl. Wil je volgend jaar zelf
meedoen? Ga dan eens langs in het
bad voor een proefles, -training of
–abonnement.

Pyjamafeest op obs De Pijlstaart

Zondag 5 december volgt de
uitzending van Horizon een thema,
dat omstreeks deze tijd in de
kerken wordt behandeld, namelijk
Advent, verwachting van de komst
van Jezus. Bij deze uitzending
gebeurt dit in verband met de verwachting, die Johannes de Doper
had van Jezus.
Het Horizonteam van de uitzendingen in december bestaat uit
Huub van Bemmelen, Nel Pauw
en Winnie van de Schraaf.
Horizon is te beluisteren van 9-10
uur en van 17-18 uur op Midpoint
FM.

Vinkeveen/waverveen

Afgelopen zondag hebben bij
zwem- en polovereniging De Amstel
clubkampioenschappen plaatsgevonden, 'onderlinge' wedstrijden.
Een groot deel van de leden, van
de allerkleinsten tot de alleroudsten, verschenen aan de start in het
Veenweidebad in Mijdrecht: zowel
wedstrijdzwemmers, waterpoloërs als diplomazwemmertjes en
Masters en conditiezwemmers. En
allemaal even fanatiek (nou ja, die
‘oudjes’ lijken toch wel de allerfanatieksten). Nadat alle gangbare
afstanden (lees slagen) gezwommen waren, werd het tijd voor
de spektakelstukken: de familieestafette en de sprint. De eerstge-

Vicekampioen Zwartepietenbende
komt naar Mijdrecht
De kinderen van de groepen 1 t/m 4-5
van De Pijlstaartschool in Vinkeveen
hebben een uitnodiging ontvangen van
Sinterklaas en zijn pieten voor een
echt pyjamafeest op donderdagavond
25 november. De kinderen werden
om 18.45 uur op school verwacht en
verwelkomd door vier sportiefpieten.
Samen met de pieten hebben de
kinderen sportieve dansjes gedaan
en liedjes gezongen. Na het voor-

lezen van een spannend verhaal en
het zingen van een aantal bekende
sinterklaasliedjes gingen de pieten
weer terug naar sinterklaas. In de
uitnodiging was gevraagd om allemaal
een extra schoen mee te nemen. Deze
werden keurig op de trap gezet in de
hoop dat de schoorsteenpieten hier
nog iets in zouden doen. Moe van het
dansen gingen de kinderen met hoog
rode konen naar huis.

Inloopavond Stamboomonderzoek
Maandagavond  6 december a.s. bent
u opnieuw van harte welkom bij de
vierde bijeenkomst georganiseerd
door de genealogiegroep van de
Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’. De belangstelling voor deze
avonden neemt gestaag toe. Dat werd
nog eens bevestigd bij de genealogielezing tijdens de onlangs gehouden
jaarvergadering. Daar vertelde de
heer J. Veelenturf over het onderzoek
en de opzet van zijn familiestam-

boom. Daarom is er aanstaande
maandag in de Oudheidkamer in
verenigingsgebouw De Boei in Vinkeveen gelegenheid oo vragen te stellen
aan de aanwezige leden van de
genealogiegroep. Ook is er een korte
inleiding door de heer P. van Golen
over de talloos te raadplegen DTB(dopen, trouwen, begraven) documenten. U kunt gewoon binnenlopen. De
avond begint om 19.30 uur en wordt
afgesloten rond 21.00 uur.

De Zwartepietenbende van VIOS deed het afgelopen weekeinde mee
aan het Nationaal Zwarte Pietenband Festival in Amsterdam. Daar wisten ze achter de plaatselijke favoriet een mooie twee plek te veroveren.
En de vicekampioen komt morgen, zaterdag 4 december, naar het
koopcentrum van Mijdrecht.
Morgen zet ‘de bende’ tussen elf en
één het dorpscentrum van Mijdrecht op stelten. Dat wordt dus
weer feest mensen. Zingen, dansen
en jumpen op oude en populaire
Sinterklaasdeuntjes, kinderliedjes
en nummers van K3. En…, voor het
eerst in de geschiedenis, komt ook
de hoffotograaf van de Sint, Kiek
Piet mee.
Kiek Piet is een beetje verdrietig.
Hij heeft al duizenden kinderen op
de foto gezet, maar zelf staat hij
nog nergens op. Dat krijg je als je

altijd achter de camera staat. Dus:
wie maakt er een mooie foto van
de Kiek Piet en stuurt deze op naar
kiekpiet@zwartepietenbende.nl.
Hij zet ze dan op een speciale
pagina van de website
www.zwartepietenbende.nl.
Onder de inzenders verloot hij dan
een mooie foto van de Zwartepietenbende. Als je op de foto wilt met
Kiek Piet of een andere zwarte
piet, dan is dit je kans. De foto’s
(en filmpjes) kun je dan later ook
terugzien op de website.
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Zonnebloemers in het zonnetje

Tijdens de onlangs gehouden
afdelingsvergadering van de Zonnebloem afdeling Mijdrecht werden
twee vrijwilligers in het zonnetje
gezet.
Allereerst was dat Johan Liesveld,
al 33 jaar actief als vrijwilliger bij
de Zonnebloem. Hij verzorgt altijd
met veel enthousiasme de diverse
evenementen bij de afdeling. In de
afgelopen jaren zijn dat heel veel
evenementen geweest. Met de boot,
met de bus, naar de dierentuin,
enz. enz. Ook in De Meijert zijn
er diverse feestjes geweest die hij
heeft georganiseerd. Gelukkig blijft
Johan nog wel als vrijwilliger verbonden aan de Zonnebloem, maar

de organisatie van de diverse evenementen heeft hij nu aan iemand
anders overgedragen.
Daarna kwam Jan Breewel aan
de beurt. Jan is al 28 jaar vrijwilliger van de Zonnebloem. Is altijd
heel erg druk geweest met o.a. het
bezoeken van mensen, de vakantieweek, de jaarlijkse bingo, enz. enz.
Jan heeft het zo druk met al zijn
andere vrijwilligerswerk, dat hij het
iets rustiger aan wil doen. Jammer genoeg stopt Jan dus met het
werk bij de Zonnebloem. Johan en
Jan ontvingen een cadeaubon. Hun
echtgenotes ontvingen een fraaie
bos bloemen.

Ze zijn er weer!

Vida Makelaars heeft er inmiddels een traditie van gemaakt en
daarom verkopen wij ook dit jaar
weer de ‘Kika beren’. Tijdens de
feestelijke decembermaand staan
in het kantoor van Vida Makelaars
aan de Dorpsstraat 14 in Mijdrecht
een heleboel beren op hun nieuwe
eigenaar te wachten. Ons doel is
zoveel mogelijk beren te verkopen,
zodat we mee kunnen helpen aan
de strijd tegen kinderkanker.

Wij heten u van harte welkom op
ons kantoor en verkopen u graag  
zo’n knuffelige Kika beer!
Vida Makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC MIJDRECHT
0297 - 212 987
info@vidamakelaars.nl

www.vidamakelaars.nl

Sint Jozefschool steunt “Wecycle voor Afrika”
Vorige week heeft u kunnen lezen
dat alle groepen van de Sint Jozefschool met behulp van duurzame
materialen instrumenten, speelgoed,
poppen, mensfiguren, taferelen in
schoenendoosdeksels en eigen creatieve werkstukken hebben gemaakt.
Op vrijdag 26 november werden
alle werkstukken tentoongesteld.
Voor het symbolische bedrag van
1 euro konden ouders, familieleden en andere belangstellenden
de tentoonstelling komen bekijken
tussen 11.00 en 12.00 uur. Tijdens
dit uurtje werden op diverse plekken
binnen de school allerlei heerlijkheden, door de kinderen thuis gemaakt,
verkocht voor kleine bedragen. In dit
uurtje was de totale opbrengst van

de tentoonstelling € 927,16. Een
geweldig bedrag wat geheel besteed
zal worden voor de aanschaf van
waterpompen in Afrika.

Kerstverkoop
Zaterdag 11 december is er in
Baambrugge een kerstverkoop t.b.v.
het Restauratiefonds Dorpskerk
Baambrugge. De Baambruggers
gaan gelijk de zomerse boekenmarkt nu ‘oude’ kerstmaterialen
verzamelen, die onder meer op 11
december verkocht worden.  Voor
11 december heeft het comité
Restauratiefond Dorpskerk Baambrugge dus actie te melden voor de
regio. Informatie bij Dirk de Groot,
tel. 0294 - 293126, e-mail: dirk.
de.groot@online.nl

Zingen op 5
december

Voor diegenen die (nog) niet bekend zijn met Kika, leggen we het
graag nog even uit. Kika is een stichting die strijdt voor meer onderzoek op het gebied van kinderkanker door het werven van fondsen.
Deze fondsen worden gebruikt voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker. Kika streeft naar verhoging van de genezingskans en verbetering van de kwaliteit van de behandeling en steunt diverse academische kindercentra.
U steunt toch ook onze actie? Kom
dan naar ons kantoor en koop zo’n
fijne knuffelbeer en doe uzelf, een
ander en alle kinderen er een plezier mee. De beren kosten slechts
€ 7,- per stuk en zijn verkrijgbaar in
5 kleuren!

Baambrugge

Mijdrecht

De Kika beren bij Vida makelaars!

Vele organisaties, bedrijven en
particulieren ontplooien acties en
initiatieven voor het bijeenbrengen
van die fondsen. Vida Makelaars wil
ook haar steentje bijdragen, want
er kan nooit genoeg steun zijn.

Kort Nieuws

Utrechtse Byzantijnen zongen
de kalk van het plafond...
De stichting Vrienden van het
Monument Johannes de Doper
programmeerde voor het laatste
Zondagmiddag Concert van dit jaar
het Utrechts Byzantijns Koor met liturgische en folkloristische zang uit
Oekraïne. Het ruim 30 man sterke
koor bracht een 12-tal gezangen
ten gehore. Van deze liederen,
direct ontleend aan de avonddienst
en Goddelijk Liturgie, maakte
vooral de vredeslitanie (Mirnaja
Ekenia) in een zetting van componist Antonowycz de emoties los. De
capaciteiten van dit mannenkoor
kwam geheel tot haar recht door
de geweldige akoestiek van het
kerkgebouw en het koor oogstte
applaus na applaus. Na de pauze
ging het koor helemaal los met een
aanstekelijk volume bij de Oekraïense folkloristische liederen. Heel
speciaal was het lied ‘Zapowit’, het

officieuze volkslied van Oekraïne,
waarbij aan het slot een zegening
werd gevraagd voor alle aanwezigen. Na afloop en de gebruikelijke
bloemenhulde was een daverend
applaus aanleiding voor het koor
om het toegestroomde publiek met
een tweetal toegiften te verrassen.
Voor Cor van der Maat (inzet), de
enige Rondevener van het Utrechts
Byzantijns Koor, was het een thuiswedstrijd.
De organisatie was in haar nopjes;
ook dit laatste Zondagmiddagconcert van 2010 was weer van zeer
hoge kwaliteit geweest. De koster
vestigde toch wat zorgelijke blikken
op de plafonds. Het geweldige volume, dat het koor produceerde had
de witkalk niet geheel onberoerd
gelaten. Dat gold zeker ook voor
een groot deel van het publiek...

Met één waterpomp kunnen 500
schoolgaande kinderen en hun
onderwijzers worden voorzien van
schoon drinkwater. Dit is niet alleen
belangrijk voor de hygiëne, maar
ook een belangrijke motivatie om
naar school te gaan.
Deze worden door de organisatie
‘Pump Aid - Water for Life’ gebouwd
op scholen in Afrika, ter bevordering
van schoon water.
Met de opbrengst kunnen zeker 18
waterpompen worden aangeschaft.

DEZE KRANT IS 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Voor wie Sinterklaas al gevierd
heeft of niet viert, is er een op
zondagavond 5 december om
19.00 uur een Taizévesper voor
jong en oud in de Janskerk,
Kerkvaart 11 te Mijdrecht. Een
vesper is een korte viering, waarin
ruimte is voor stilte en nadenken.
De liederen uit het oecumenische
klooster Taizé passen daar goed
bij. Ook komend jaar gaat er weer
een groep jongeren uit De Ronde
Venen en het Groene Hart naar
Taizé. Lijkt dat je wat? In deze
vesper kun je nu alvast beleven,
hoe zo'n bezoek aan Taizé voelt.

Abcoude

Volkskerstzang in de
Dorpskerk

De Raad van Kerken nodigt u
van harte uit voor de jaarlijkse
Volkskerstzangavond op dinsdag
14 december a.s. in de Dorpskerk
te Abcoude. Aanvang 19.30 uur.
We zingen met elkaar de bekende  
kerstliederen en luisteren naar het
aloude kerstverhaal. Medewerking
wordt verleend door de Abcouder
Harmonie o.l.v. Corry Stoffelsma
en op het orgel speelt Lieuwe
Visscher. Het Interkerkelijk Koor
Watergraafsmeer uit Amsterdam  
o.l.v. Gert Storm met aan de piano
Wolter Willemsen zal kerstliederen voor ons zingen. De meditatie
wordt verzogd door mevr. ds.
Henriëtte van Dunné en het kerstevangelie wordt voorgelezen door
Marco Nagel. Om 18.45 uur gaat
de Dorpskerk open en vanaf 19.00
uur zullen harmonie en orgel alvast allerlei kerstliederen spelen.
Ter bestrijding van de onkosten zal  
een collecte gehouden worden.
Wij rekenen erop dat heel veel
mensen die avond hun weg naar
de Dorpskerk weten te vinden.

DE GROENE VENEN
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Doen:
Top10Test
2010
20
00

Huwelijk, scheiding, nieuwe partner, kinderen krijgen of afscheid nemen van
een dierbare: het hoort allemaal bij het leven. Zoiets heeft u vast de
afgelopen tien jaar meegemaakt. Wetten en regels zijn ook niet hetzelfde
gebleven. Met onze Top10Test checkt u of u uw verleden en toekomst goed
geregeld heeft.
Netwerk Notarissen viert haar 10-jarig bestaan.
Ons kantoor biedt u ter ere van dit jubileum de Top10Test op onze website
aan. De resultaten van de Test bespreken wij met u in een kosteloos
adviesgesprek op vertoon van deze advertentie.

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
Deze actie geldt tot 1 maart 2011.

ChristenUnie-SGP bedankt
alle mensen die via hun stem
hun vertrouwen aan ons
gegeven hebben
www.cusgp2010.nl

Kees Schouten
Lijsttrekker

BETROKKEN EN STABIEL,
DAT MAAKT HET VERSCHIL
Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Op zoek naar kerst/relatiegeschenken??
Bezoek onze showroom vol met suggesties en vraag naar de
vele mogelijkheden.

-meer dan 1000 soorten wijn
-scherpe prijsstelling door eigen
import
-gratis voor de deur parkeren
-deskundig advies

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl
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DE WEEK IN BEELD

Zaterdag jl. heeft Erika Spil van de Landelijke Vereniging de prijs van de Fair Wissel van de Fairtrade week
uitgereikt aan de twee winnaars van de wereldwinkel
aan de Passage in Mijdrecht. Mevrouw Voortwist en
mevrouw Den Boer waren blij verrast dat ze deze
prijzen in ontvangst mochten nemen: een vaas en een
schaal van de bekende ontwerper Piet Hein Eek.
Zie ook www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Woensdag jl. is door Topmovers P.A. van Rooyen uit Uithoorn
een begin gemaakt met de verhuizing van de gemeente
Abcoude naar het gemeentehuis in Mijdrecht. Als eerste was
ca. 200 strekkende meter archiefmateriaal aan de beurt. Medewerkers van het bedrijf verzorgen het inpakken, vervoer
en het uitpakken van het gemeentearchief. Een deel van het
archief moest buitenom van de zolder naar de lager gelegen
verdieping worden gebracht. Bij een snijdende oostenwind
een koud klusje. 			
foto's rob isaacs

De afgelopen weken heeft Walk Inn in Mijdrecht veel oude
schoenen ontvangen. Met een huis-aan-huis mailing kregen
mensen extra korting bij inlevering van een oud paar schoenen.
Jan van der Neut is zeer trots op de succesvolle actie en gaat
de schoenen doneren aan de stichting Mensen in Nood.		
			
foto patrick hesse
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Ook dit jaar hebben
Zwarte Pieten de
Sint Jozefschool
in Vinkeveen bezocht. Met zeker zes Pieten kwamen ze aan bij de school, waar ze met veel gejuich
werden ontvangen door de leerlingen. In de mooi versierde kleutergymzaal hebben de Pieten met de
groepen 1 t/m 4 feest gevierd. Er werd gezongen, gedanst en natuurlijk veel gepraat over de geheimzinnige verblijfplaats van Pietje Tigo. Want het lijkt er toch wel erg veel op dat Pietje Tigo op de Sint
Jozefschool logeert..... Wat was het weer gezellig met de Pieten en nu maar hopen dat ze samen met
Sinterklaas ook vandaag, vrijdag 3 december, tijd hebben om de Sint Jozefschool te bezoeken.

Het overwacht koude winterweer zorgde deze week voor een run op winterbanden. Bij
Profile Tyrecenter Hogendoorn in Mijdrecht waren de banden deze week niet aan te
slepen. “We doen zo'n 60 bandenwissels op een dag, alléén al van winterbanden. Daar
komen de reguliere wissels van lekke banden en ongelukken nog bovenop,” aldus Daan
Hogendoorn (gehurkt rechts op de foto).			
foto rob isaacs

Vrijdag 26
november gaf Juf
Hanneke van basisschool De Schakel
haar jawoord aan
Hugo. De kinderen
van groep 3/4a
waren er helemaal
klaar voor. Zij
hadden al een paar
weken gewerkt rondom het thema trouwen. Er was in het diepste geheim
een lied geoefend en er waren door alle groepen mooie cadeaus gemaakt.
Het bruidspaar straalde en de jurk van de juf was prachtig. Tijdens het
officiële gedeelte zaten alle kinderen op kussens om het bruidspaar heen.
Daarna begon het kinderfeestje met wat lekkers en limonade. Nadat de juf
alle cadeaus had uitgepakt en uitgebreid met de kinderen op de foto was
geweest, werd het tijd om weer naar huis te gaan.

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!

Familieberichten
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Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

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

Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

Meer dan 40 jaar, niet alleen een medewerker,
maar ook een vriend verloren.

Volledig begeleid door één persoon

Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan.
Niemand kon begrijpen wat jij hebt doorstaan.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Wij zullen je erg missen.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl



WIM (OME WIM ) VAN DER VLIST

Waarom al dat wachten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk,
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Autobedrijf Jac. Treur bv
Jaap en Gerda Treur

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Marcel en Renate Treur
Christy, Jamie

WIM VAN DER VLIST
* 18 november 1943

Monique Treur
Dean, Nessa

† 30 november 2010

Broers en zussen

Mijdrecht, 30 november 2010

neven en nichten
Zr. den Hertoglaan 20
Mijdrecht
Correspondentieadres:
Ria en Hans van Veen
Meerkoetlaan 37
3645 JJ Vinkeveen
Wim is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, aldaar geen bezoek.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 6 december om 13.30 uur in de RK-kerk H.
Johannes de Doper, Driehuisplein 1 te Mijdrecht. Aansluitend begraven we Wim op de Algemene
Begraafplaats aan de Ringdijk 4 te Wilnis.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.
Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: VAN DER VLIST en met toegangscode: B5JNL4
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.

JAC zit niet stil
Deze maand was de JAC opdrachtgever op het Veenlanden College in Mijdrecht. Verschillende VMBO klassen
kregen de opdracht om uit te zoeken
wat er ontbreekt in de gemeente.
Drie groepen kozen voor de opdracht
van de JAC en maakten een enquete
waaruit verschillende resultaten naar
voren kwamen. Zo missen zij eigenlijk
de bioscoop het ergste en zouden ze
ook niet vies zijn van een wat meer
uitgaansgelegenheid. Daarnaast is de
JAC nog steeds hard bezig met het
verlichtingsprobleem in De Ronde
Venen op te lossen. Na verschillene
adviezen naar de gemeente komen we
met onze eigen oplossing: JAC Fietslampjes. Inmiddels zijn de lichtjes met
JAC logo besteld en zullen we zo snel
mogelijk op de middelbare scholen
aanwezig zijn om de lampjes aan jullie
uit te delen. Uiteraard laten wij de
gemeenteraadsverkiezingen niet aan
onze neus voorbij gaan. Voorzitter van
de JAC, Vincent Veenenberg, sprak

een kleine anderhalve minuut tijdens
het debat over Wonen 16 november op
het Gemeentehuis in Mijdrecht. Heb
je het debat gemist? Jammer, maar
gelukkig heeft MidPoint het allemaal
voor je opgenomen zodat je het op
je gemak terug kunt kijken op de
website. Voor alle opkomende activiteiten en vergaderingen is de JAC nog
steeds op zoeknaar nieuwe leden. Ben
jij gemotiveerd en maatschappelijk
betrokken? Wij zijn het aanspreekpunt voor jongeren in de gemeente
De Ronde Venen. Elke maand komen
wij bij elkaar om de actuele zaken
met elkaar te bespreken. Want waar
is behoefte aan bij de jongeren uit
onze gemeente? Denk jij daar een
antwoord op te kunnen geven? Kom
dan vooral eens langs tijdens onze
vergaderingen om te kijken of het je
wat lijkt om in onze commissie plaats
te nemen. Dus ben je nieuwsgiering, of
wil je iets onder de aandacht krijgen,
neem dan contact op met de JAC via
info@jac-derondevenen.nl of kom
langs bij een van onze vergaderingen.

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

Workshop

Kersttafel-licht in stervorm
Het is weer bijna Kerst, dus hoogste
tijd om war extra sfeer in huis te
brengen.
Met de workshop `Kersttafel-licht
in stervorm’ die de Stichting 'Paraplu' organiseert is dat heel erg goed
mogelijk.
“De deelnemers maken een
kersttafel-licht in de vorm van een
ster, daarin wordt een theelichtje
verwerkt, dat wordt bekleed met
creapop-stof,” vertelt docente
Ans van Kerkwijk, zelf een ware
kunstenares in het creëren van
allerlei soorten versieringen in huis.
“Naar wens kan het kersttafel-licht
nog worden opgepimpt met kleine
kerstdecoraties. Dat brengt sfeer
in huis en staat mooi op de Kersttafel,” vult Ans nog aan.
De workshop vindt plaats op woensdag 15 december van 9.30-12.00
uur in het gebouw van de Stichting

'Paraplu' in Wilnis. De kosten zijn
10 euro en daarnaast nog kosten
van het materiaal dat door de
docente wordt geleverd.
Voor aanmelding kan een inschrijf-

formulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis. Via email kan men altijd
terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Kerstmarkt in Zuwe Maria-Oord voor iedereen
De kerstdagen staan weer voor de
deur en dat laat zorgcentra Zuwe
Maria-Oord niet ongemerkt voorbij
gaan. Op woensdag 15 december
organiseert Zuwe Maria-Oord weer
de jaarlijkse kerstmarkt. Ook dit
jaar is er weer volop lekker eten,
kramen vol kerstspullen, muziek
en natuurlijk ontbreken ook de
glühwein en warme chocomel niet.
Iedereen is van harte uitgenodigd
op woensdag 15 december van
10.00 – 17.00 uur. Adres: Heren-

weg 69 in Vinkeveen.
De kerstmarkt is feestelijk aangekleed. Wie nog op zoek is naar een
leuk kerstcadeau kan terecht bij
één van de 14 kramen met kerststukjes, glas-graveergeschenken,
geurtjes, kerstkaarten, sieraden en
allerlei andere kerstartikelen. Ook
de Wereldwinkel is aanwezig met
een kraam. Lionsclub De Ronde
Venen verzorgt dit jaar oliebollen
en erwtensoep. Kortom, zeker de
moeite waard om langs te komen.
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Kerstversieringen maken in
NME-centrum De Woudreus
Op woensdag 15 december kunnen kinderen
van 6 t/m 12 jaar kerstversieringen maken
in NME-centrum De Woudreus. De kinderen maken een krans met materialen uit
de natuur. Ook mogen ze met verschillende
technieken kerstkaarsen maken.
De middag begint om 14.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Er is plaats voor 25
kinderen. Wil je meedoen, meld je dan snel
aan, want vol is vol. Aanmelden kan t/m 13
december via tel.nr. (0297) 273692. Deelname is gratis.
Heb je zelf geschikte materialen uit de natuur of de tuin (zoals groene takken, bessen,

dennenappels e.d.), neem ze dan mee. Het
adres van De Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de Willisstee). De
Woudreus is op 15 december alleen open
voor deelnemers aan deze knutselmiddag.
Het NME-centrum is vanwege de kerstvakantie gesloten van 20 december t/m 2
januari.
Lijkt het je leuk om in de kerstvakantie voor
een dier te zorgen (een konijn, cavia, muis,
gekko)? En vinden je ouders het ook goed?
Bel of kom dan op woensdagmiddag naar het
NME-centrum om een afspraak te maken.  

Regiokoor De Ronde Venen zingt Chrismas Carols
Op zondagmiddag 12 december a.s. voert
het Regiokoor een aantal bekende en minder
bekende Christmas Carols uit onder leiding
van Gert Hans. Solisten zijn: Irina Parfenova,
piano en Suzanne Arends, dwarsfluit. Beide
solisten zijn woonachtig in De Ronde Venen.
Zij nemen de begeleiding van een aantal
Carols voor hun rekening en zullen ook enkele
instrumentale intermezzo’s verzorgen.
Daarnaast zal het koor ook enkele Carols
a capella uitvoeren. Dit concert zal u in de
ware kerststemming brengen! Kom luisteren en geniet van koor en solisten die in de

afgelopen jaren hun muzikale sporen verdiend
hebben. Het concert wordt gehouden in kerkelijk centrum De Rank, Prins Bernhardlaan
2, te Mij-drecht en begint om 15.00 uur. De
entree is 8 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Boekhandel Mondria te Mijdrecht, drogisterij
De Bree te Vinkeveen, de koorleden en voor
aanvang van het concert aan de zaal. Na afloop is de bar geopend voor een hapje en een
drankje. Meer informatie over dit concert en
het Regiokoor is te vinden op

www.regiokoorderondevenen.nl.
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AJOC blikt terug met
Best Tof 2010 en DJ
Kingsize

Zaterdag 11 december:

Jazz dubbelconcert Carmen Gomes Inc / Eric Vloeimans

Nederlandse jazz van het hoogste niveau
in Theater Piet Mondriaan Abcoude
Jazzliefhebbers opgelet! Op zaterdagavond 11 december vindt in
in Theater Piet Mondriaan Abcoude een bijzonder dubbelconcert
plaats; voor de pauze speelt Carmen Gomes Inc., na de pauze kan
men genieten van de klanten van het trio Eric Vloeimans.
Carmes Gomes zingt ‘Souljazz with a Blues Flavour’ en doet dat op
onnavolgbare wijze. In alle grotendeels eigen composities weet zij de
ongrijpbare momenten te vinden en wat er dan gebeurt is pure zangmagie. Carmen won diverse prijzen, onder meer het Nederlands Jazz
Vocalisten Concours. Ze wordt tot Nederlands grootste Jazz talenten
gerekend en maakte 5 studio cd’s en twee Super Audio cd’s.
Bezetting: Carmen Gomes: zang; Folker Tettero: gitaar; Peter Bjørnild: contrabas en Marcel van Engelen: drums.
Trompettist Eric Vloeimans is een topattractie in de Europese
jazzscene. Niemand haalt zoveel verschillende klankkleuren uit de
trompet, niemand heeft zo’n ferme en tegelijk warme toon, niemand
speelt zo intens en weet dat de zaal ook tot in de tenen mee te
laten voelen. Eric is altijd op zoek naar muzikaal avontuur en gaat
in dit geval op reis met Simin Tander en Jeroen van Vliet. De jonge
Duits-Afghaanse Simin Tanders stem bezit een groot spectrum aan
klankkleuren met veel warmte en expressie. Ze zingt haar eigen composities in een fantasietaal en mengt afwisselend impulsieve improvisaties en fijngevoelige singer-songwriterelementen met Afghaanse
traditionals en oriëntaalse mysterie, kortom, een ideale partner om
naar onbekende terreinen te gaan wandelen. Met Jeroen van Vliet,
een van Nederlandse beste jazzpianisten, heeft Eric al meer dan
twintig jaar een sterke relatie. Jeroen is een veelzijdig musicus die op
de emotionele kracht van collega-musici fantastisch kan inspelen.
Bezetting: Eric Vloeimans op trompet, Jeroen van Vliet op piano en
Simin Tander als vocaliste.

Het koude weer en de gezellige decembermaand zijn begonnen. AJOC
heeft bedacht om op zaterdag 11
december terug te blikken op het
(bijna) afgelopen jaar met een leuk
feestje: Best Tof 2010.
Hoe kun je beter op het afgelopen
jaar terugblikken dan met dé muziek van 2010?!  Alle grote hits van
het jaar 2010 zullen door DJ Kingsize ten gehore worden gebracht.
Wat dacht je van nummer 1 hits als:
Alors on dance, Fireflies, Hey, soul
sister, One (Your name)? Natuurlijk
mogen ook de verzoekjes,iets minder grote hits en de WK nummers
niet ontbreken!  
Dus heb jij zin om het jaar met
muzikale herinneringen alvast
een beetje af te sluiten of heb je
gewoon zin in een gezellig feestje?
Kom dan op zaterdag 11 december
naar de Windmolen 75 in Mijdrecht.
De kosten voor deze avond zijn 5
euro (AJOC-leden betalen 4 euro).
Neem wel even je legitimatie mee.
Onder de 16 jaar heb je nog even
geen entree. Kijk voor meer feestjes op: www.ajoc.nl

Aanvang: 20.15
Entree: € 20,00 / CJP € 19,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Italiaans temperament en Hollandse nuchterheid

Cabaretiëre Veronique Sodana is ‘Made in Italy’
Cabaretiëre Veronique Sodano speelt
haar programma ‘Made in Italy’ op
vrijdagavond 10 december in Vinkeveen. In haar voorstelling toont ze haar
Italiaanse temperament tegenover de
Hollandse nuchterheid, verleidt ze haar
publiek tot ‘La Dolce Vita’ met haar
kookkunst en betovert ze iedereen  
met haar waanzinnige stem. Ze heeft
een aanstekelijke humor, kan zeer goed
zingen, heeft een fantastische podiumuitstraling en is een ontwapenende
theaterpersoonlijkheid. In ‘Made in
Italy’ gaat er niets boven La Famiglia!
En natuurlijk pasta, pizza, panna cotta,
marscarpone, caffé, parmigliano,
tortellini, salti in bocca alla romana ...

Veronique presenteert de heerlijkste
gerechten, alles met een muzikaal
sausje vol Italiaans temperament
overgoten.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro;
jongeren betalen op vertoon van
studie- of schoolpas € 5,-. Reserveringen op www.cultura-drv.nl zijn mogelijk
tot drie dagen voor de voorstelling.
Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar bij
boekhandel Mondria, winkelcentrum
De Lindeboom, Mijdrecht; drogisterij
De Bree, Herenweg 12,Vinkeveen en
aan de zaal een half uur voor aanvang.
Zaal: De Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen.
Het programma begint om 20.30 uur.
Verdere informatie: www.cultura-drv.nl

Natuur in de stad
foto ton geurts

Damespraatjes
“Ja, dat kunnen wij vrouwen nooit echt begrijpen.”
Hoofdschuddend bespreek
ik met de meiden van de
FPC (mijn open atelier voor
middelbare scholieren op zaterdag) de film Jackass 3D, die nu in
de bioscoop draait. De aanwezige
jongens zijn al geweest of willen
gaan. “Dat is echt een jongensding, ik heb werkelijk nog nooit
de behoefte gehad om mij in een
boodschappenwagentje van de
brug af te storten of een bowlingbal weg te koppen. Jongens hebben die behoefte blijkbaar wel. Of
willen het in ieder geval zien.”
Sommige dingen moet je gewoon
accepteren, emancipatie of niet.
Ik werd altijd omringd door mannen, in de eerste plaats natuurlijk
mijn zoon en de hond.
Verder zit ik door mijn werk met
de spuitbus eigenlijk altijd tussen
de jongemannen, zoals met de
groep De Vandalen, een groep
jonge mannen van 15 jaar tot 30
waarmee ik de crew MaMa & De
Vandalen vorm en waarmee ik
graffitimuren maak. Ook heb ik
blijkbaar een vreemde muzieksmaak, want bij de (hiphop) concerten die ik graag bezoek, word
ik steevast geëscorteerd door een
groep heren, nooit door vrouwen.
Dit jaar reed ik zelfs met een bus
vol mannen naar het Lowlands
festival, want natuurlijk had niemand zijn rijbewijs en ik wel.
Toen ik van de zomer Quassima
Asafiati tegen het lijf liep op een
henna (hier heb ik al eens een
stukje over geschreven), vroeg zij
mij om haar te helpen met haar
werkzaamheden voor een intercultureel vrouwennetwerk. Om samen
te sporten, zwemmen en elkaars
cultuur te leren kennen.
Ik was meteen enthousiast.
Meer vrouwen om me heen, dat
zou goed voor me zijn. Ik begon
weliswaar nog net niet met bowlingballen te koppen, maar iets te
ruig voor een dame werd ik toch
wel, vond ik zelf, en dus stortte ik
mij in de de wereld van St. Multi
Mondo.
Vanaf dat moment wemelde het
van de vrouwen in mijn leven en
dat is supergezellig!
Ook deed de slappe lach haar rentree in mijn bestaan en het lachen
wat wij samen met ons drieën als
bestuur doen, werd alleen al een
reden om zo hard te werken en
het nog leuk te vinden ook.

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.
tweede prijs als vrijwilligersorganisatie 2010 en wij zijn daar natuurlijk heel blij mee! Op 6 december
houdt St. Multi Mondo weer haar
Open Huiskamer, in JC Allround,
Rondweg 1a. van 19.30 uur tot
21.30 uur. Alleen voor vrouwen,
ongeacht de afkomst vanaf 14 jaar.
Toegang gratis.

www.multimondo.nl.
Toeval bestaat niet. In mijn
beeldende werk, mijn tekeningen,
schilderijen is de vrouw meestal het
thema waar ik heel veel mee werk.
In de week dat St. Multi Mondo
die prijs won, werd ik ook gebeld
met de vraag of ik 8 december op
TedXWomen Amsterdam in een
groot huis aan de Prinsengracht wil
exposeren. Een dag gewijd aan topvrouwen, interessante spreeksters.
Ja graag natuurlijk!
Kijk hier voor meer info:

http://www.tedxwomenamsterdam.nl/
Zo belandde ik binnen een half
jaar van een mannenwereld in een
vrouwenwereld, grappig toch?
Maar ik ben mijn jongens niet
vergeten hoor! Op 19 december a.s.
exposeren MaMa & De Vandalen
op Dorpsacademie Mus & Muzen
met graffitiwerk & live muziek en
dan mag iedereen komen. Jong,
oud, man of vrouw iedereen is dan
welkom!

Onlangs won St. Multi Mondo de

“Natuur in de stad” is de titel van
de expositie van fotoworkshop De
Ronde Venen die de gehele maand
december in gezondheidscentrum
Croonstadt te bekijken is. Een
muurbloempje, gras tussen de tegels
of een vogelnest onder de dakpannen,
zijn een paar voorbeelden van natuur
in de stad. De verhoudingen zijn
duidelijk. Meer steen dan groen en
als er groen is, dan zo gecontroleerd
mogelijk. En soms is die controle wel
erg groot… Voor meer informatie en
foto’s: www.fotoworkshop.nl.

Kunst als Geschenk
Nog tot en met 19 december is Galerie Fort aan de Drecht ingericht
als de ultieme kunscadeaushop.
Tafels vol met unieke betaalbare
kunst met o.a. sieraden, kandelaars,
prachtige gespen en broches van
glas, keramiek en schilderijen.
Alle werken zijn gemaakt door
gerenommeerde kunstenaars en
uiteraard uniek. Loop eens binnen
zolang het nog kan en ga origineel
de feestdagen in.

Galerie Fort aan de Drecht is open
op do. en vr. van 14-16 uur en op
zat. en zon. van 12-17 uur. Adres:
Grevelingen 50 in Uithoorn.Meer
info: www.galeriefortaandedrecht.nl
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Dr. Beeker

Wie dit leest is....
Vorige week was er weer een nascholing. Ik heb het geloof ik wel eens geschreven, maar wij zijn als huisartsen
verplicht 40 uur per jaar na te scholen. En omdat 40 uur
gelijk staat aan een hele week, probeer ik zo veel mogelijk uurtjes in één keer te halen. Deze nascholing
leverde 7 uur op, dat tikt lekker aan! Vorige keer
heb ik geschreven dat je op nascholingen niet per
se wijzer wordt, maar dat is maar één kant van de
zaak. Deze nascholing leverde toch nog wat op...
Deze nascholing ging onder
andere over
COPD, chronic
obstructive pulmonary disease,
met dank aan
de Amerikanen
die wederom
ons taalgebied
hebben verrijkt
met een afkorting.
De overheid
heeft in haar
oneindige wijsheid en in de persoon van onze Ab
Klink twee jaar geleden bedacht,
dat het veel goedkoper is om de
behandelingen van chronische
ziekten in een cluster onder te
brengen. Deze clusters omvatten
de diagnostiek en behandeling in
de breedste zin en in dit geval dus
van COPD. Om ons heen storten
de banken in ten gevolge van de
clustering van financiële producten
en kleinere bankjes, de consumenten verliezen het vertrouwen terwijl
het geld van diezelfde consument
de gulzige clusters moet redden.
Maar de overheid blijft volharden
in de grondgedachte dat diezelfde
clustering in de gezondheidszorg
prijsverlagend werkt, ik wil het
even gezegd hebben, zodat jullie mij
achteraf niet kunnen verwijten dat
ik er nooit iets aan heb gedaan.
Op die nascholing moet je als arts
onderhand eigenlijk meer leren
over management, informatietech-

nologie en kostenstructuren dan
over de ziekte zelf. Ik heb me rot
verveeld, maar ja, de puntjes...
Maar dat is eigenlijk een zijpad.
Tijdens die nascholing kwam ik
in gesprek met een vrouw, die me
vertelde over haar kinderen en de
moeite die ze had met opvoeden.
Trouwe lezers weten dat mijn kinderen (als het over rottigheid gaat
zijn het mijn kinderen, anders zijn
het onze kinderen) op zijn zachtst
gezegd ook een bewogen schoolcarrière hebben doorgemaakt, en
dus interesseerde haar verhaal mij
wel.
Ze heeft twee kinderen en de
oudste was gediagnosticeerd met
ADHD, hoe gaat dat?
Op school kon het kind niet leren
en verbleef vaker op de gang en
op het speelplein dan in de klas.
Doordat het kind zo tegendraads
was werkten de leraren met
graagte mee aan weer een rondje
schoolplein, ze dachten dat Jantje
(fictief) wel ADHD zou hebben.
Uiteindelijk was het kind niet meer
te handhaven en moest van school,
er werd een school voor moeilijk
lerende kinderen gevonden en
na een verloren schooljaar begon
Jantje met minder blij gemoed
op de nieuwe school. Nou, daar
ging het ook niet zo geweldig en
uiteindelijk werd met kerst besloten
dat Jantje beter maar eens met een
kinderpsycholoog kon gaan praten.
Jantje was allang niet vrolijk meer

Frank Boeijen last theatertour in Mijdrecht af

Sinterklaas biedt uitkomst in Culturadio
Wegens het ontbreken van een
theater in De Ronde Venen en
daarmee de technische faciliteiten
die in theaters normaal aanwezig
zijn, heeft het management van
Mojo Events na inspectie door
haar technici besloten om de
theatershow van Frank Boeijen
op 28 januari af te lasten. Aandringen bij Frank Boeijen zelf
bleek zinloos; hij wilde zijn show
onder geen beding aanpassen, ook
al bleek uit de voorverkoop de
belangstelling groot. Omdat deze
techniek ontbreekt in alle ruimtes
waar Stichting Cultura gebruik van
kan maken, kon men niets anders
dan zich bij de beslissing neer te
leggen. Teleurgestelde bezoekers
hebben de toegangskaarten terugbetaald gekregen.
Dit alles kwam Sinterklaas, een
van de verre voorvaderen van
Bram van der Vlugt, ter ore. Direct
na aankomst in Nederland zocht
hij contact met Roy Spraakman
en Ariane van Meerlant van het

programma Culturadio op MidPoint FM om zijn medeleven te
betuigen over de gang van zaken
rondom dit concert. Ook vindt hij
het vervelend voor cultuurliefhebbers in De Ronde Venen dat ‘hen
een leuke avond door de neus
geboord wordt’. In de uitzending
van zondag belooft de goedheiligman ergens tussen twaalf en
twee ’s middags in te breken om
te laten weten welke oplossing hij
heeft gevonden voor de lege plek
op het podium van De Meijert op
28 januari. Of hij daarna Frank
Boeijen in de zak meeneemt naar
Spanje is nog onduidelijk, mogelijk
besluit Sinterklaas niet nog meer
fans teleur te stellen en geeft hij
hem alleen de roe.

Culturadio is elke zondag te beluisteren tussen twaalf en twee op MidPoint
FM en via de livestream op
www.midpoint.fm. Kijk voor meer
informatie, de playlist en de laatste
uitzending op www.cultura-drv.nl.

en werd ook vervelend tegen de
andere kinderen. De kinderpsycholoog deed gelukkig serieus onderzoek en vond na een paar testen
het probleem: Jantje is dyslectisch.
Hij kan gewoon niet goed lezen en
als je dan in een klas zit waar dat
niet herkend wordt, is het net alsof
iedereen chinees schrijft en jij de
enige bent die dat niet kan lezen.
Hoe frustrerend is dat?
Het jongere broertje van Jantje
begon ook weer blijgemoed aan zijn
school en doorliep een vergelijkbare
schoolcarrière; dyslexie dus dachten
de ouders. Maar hij bleek nou weer
net ADHD te hebben en doet het
met medicijnen nu goed op school.
Is dat toeval?
Nee, dyslexie komt uit het Grieks,
dys= beperkt en lexis=woord. We
noemen het ook wel woordblindheid
en hoewel er geen sprake is van
één aandoening zijn er wel aanwijzingen dat er een erfelijk aspect
meespeelt.
Woordblindheid kan je grofweg
onderscheiden in twee soorten, te
verdelen naar de oorsprong van het
probleem (in de hersenen).
Als wij lezen zijn er twee separate processen, terwijl we lezen
herkennen we woorden omdat we
de samenhang tussen letters als
een woord herkennen en dat woord
zit al in ons geheugen. Herkenning
van een woord speelt dus een grote
rol. Herken je het woord niet dan
ben je terug bij je eerste leeslessen, waar je door het uitspreken
van letters klanken moet vormen
en daarmee een woord uitspreekt,
en later inprent in de hersenen voor
de volgende keer. De letters en
bijbehorende klanken moet je dan
natuurlijk ook ergens opgeslagen
hebben, anders weet je gewoon niet
dat en s een sisklank veroorzaakt
en ga zo maar door, ook dat heb je
in je jeugd opgeslagen.
In de hersenen zijn twee centra
actief; het centrum van Broca, waar
de klanken zijn opgeslagen en de

Temporaalkwab, waar de woorden
zelf zijn opgeslagen. Een stoornis
in de Temporaalkwab zal dus een
probleem geven met het herkennen
van woorden: oppervlaktedyslexie.
Een probleem in het centrum van
Broca zorgt voor moeite met de
uitspraak van woorden; een fonologische dyslexie.
Jaren geleden hingen er in Oostenrijk grote posters om te waarschuwen voor hooibrand, een
fenomeen dat hier bij boerderijen
ook wel bekend is. De Oostenrijkers
hadden daar een prachtig woord
voor bedacht in deze campagne:
‘heuselbstentzündung’. Wij als
Nederlanders moesten dit woord
eigenlijk wel fonologisch lezen (bij
gebrek aan een Duitse database
in de hersenen) en na wat stotteren kom je daar wel uit. Maar de
plaatselijke bevolking las dat woord
(het ging om een nieuw woord, een
neologisme) naar de oppervlakte,
als je het zo leest verwacht je na de
eu van heu een medeklinker (net
als in het Nederlands) en dus lees
je door totdat je heusel leest en dat
is geen woord, ze konden het bijna
niet lezen (een soort van geforceerde dyslexie). Zo voelt dat dus,
buiten je eigen context is iedereen
een beetje dyslectisch.
Waarschijnlijk gaat het bij dyslexie
om een ontwikkelingsstoornis en
dat verklaart ook waarom er een
erfelijke factor is, gedacht wordt
dat de elektrische verbindingen
tussen de verschillende voor taal
belangrijke hersendelen niet goed
zijn aangelegd.
De meeste dyslectische mensen
hebben een fonologische dyslexie en
nu we dit weten zou je het gemakkelijk moeten herkennen, want
iemand met die aandoening zal
bijvoorbeeld ook slecht kunnen rijmen (als je de klank niet weet kan
je ook niet rijmen). Vraag een kind
maar eens een paar kinderrijmpjes
op te zeggen.
Overigens bestaan er behoudens

Kerstmarkt in De Hoef beleeft eerste lustrum
Dit jaar vindt op zondag 12 december de gezellige kerstmarkt in De
Hoef plaats. Twee jaar geleden werd
de kerstmarkt nog uitgeroepen tot
de meest authentieke kerstmarkt
van de provincie Utrecht. Inmiddels
is het dit jaar de vijfde keer dat het
evenement wordt georganiseerd en
is het evenement uitgegroeid tot één
van de drukst bezochte uit de regio.  
De officiële opening van de markt
wordt verricht door Jan Streng,
burgemeester van Abcoude. Dat
gebeurt om 11.00 uur. Tot 17.00
uur kan men dan aan de oever van
de Kromme Mijdrecht genieten van
de tientallen kramen met uitsluitend kerstgerelateerde artikelen.
Gezellige feestverlichting, kraampjes met traiteurs, kaas, chocolade

en champagne en in de pastorie
een expositie van schilderijen van
Marijke Zwart en haar leerlingen.
In en rondom de kerk zijn er veel
optredens van koren, w.o. het koor
Revival uit Zevenhoven. Myra de
Groot uit Mijdrecht organiseert
een workshop ‘Popsongs’ voor jong
en oud en jonge kunstenaars en
creatievelingen kunnen zich uitleven
tijdens de workshops ‘Schilderen’ en
‘Kerstdecoraties maken’.  Bezoekers
die met de auto komen, kunnen de
auto parkeren bij de brug op het
terrein van Wouters. Vervolgens zal
het ‘Rabootje’ van zorgboerderij
Amstelkade de bezoekers van en
naar de kerstmarkt varen.
Kijk voor het laatste nieuws op

www.kerstmarktdehoef.nl.

dyslexie ook nog dyscalculie (stoornissen bij het rekenen), dyspraxie
(moeite om informatie goed te
verwerken) en fixatie dyspraxie. Bij
fixatie dyspraxie is er een probleem
met de oogstand, de ogen fixeren
niet symetrisch op een woord waardoor het slecht te lezen is. Het gaat
hierbij om een aangeboren of verworven standsafwijking van één van
de ogen, je kunt het herkennen door
een oog af te dekken, het andere
oog kan het woord dan wel zien en
stelt er op in. Een prisma bril is de
oplossing, het wordt vaak verward
met oppervlakte dyslexie.
Hoe chagrijnig zou jij worden in
een klas waar ze allemaal chinees
lezen?
De meest voorkomende klachten
van kinderen met dyslexie zijn dan
ook hoofdpijn, vermoeidheid en
concentratiestoornissen (net als bij
ADHD). Toch nog wat opgestoken
tijdens de nascholing!
Jaco Beeker

www.drbeeker.
info@drbeeker.nl

Inloophuis 'verankerd'
Inloophuis 't Anker, dat een
ankerplaats biedt voor mensen
met kanker, hun naasten en
nabestaanden, maakt tegenwoordig op de dinsdag en donderdag
gebruik van de accommodatie
van SV Argon. Om de zichtbaarheid te vergroten is een gevelbord vervaardigd, in ruimhartige
samenwerking met Jongerling
Reclame en was HGT Geveltechniek zo bereidwillig om te zorgen
dat het bord aan de gevel werd
verankerd.
Dat gebeurde vrijdag jl. onder
verre van ideale weersomstandigheden. Maar het resultaat telt en
mag gezien worden.
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agenda

Gratis kaartjes
Venen on Ice!

4 december
5 december
10 december
11 december

Gesponsord door Univé Groene Hart

14 december
15 december
17 december
17 december
18 december
18 december

Maak een afspraak voor een adviesgesprek en ontvang
een gratis toegangskaart voor Venen on Ice. Sluit u
een nieuwe verzekering bij ons af? Dan ontvangt u een
gratis passe-partout t.w.v. € 40,-. Deze actie loopt tot
22 december. Wees er snel bij, want OP=OP!
Univé Groene Hart
Mijdrecht, Bozenhoven 5
Telefoon 0297 - 250 405
Nieuwkoop, Dorpsstraat 79
Telefoon 0172 - 573 402

www.unive-groenehart.nl

Strippen
kaart
Spelregels
Bij inleveren van een
volle kaart met 10
stempels krijgt u bij een
van de Lindeboom
winkeliers een
entree kaart voor de
schaatsbaan.

Daar plukt ú de vruchten van!

20 december
22 december
22 december
25 december
29 december

instructie vrijwilligers en testen ijs 18.00 uur
opening door Marianne Burgman met behulp van
Sinterklaas en Zwarte Pieten
kinderdisco vanaf 15.00 uur
08.30 tot 10.30 G-schaatsen met Barbara de Loor
in samenwerking met KPN/KNSB
tussen 20.00 en 21.00 uur Modeshow B-in Fashion,
Bonne Nuit etc.
aandacht voor naturalisatiedag tussen 15.00 uur
en 16.00 uur
kinderdisco vanaf 15.00 uur
start live uitzending Midpoint t/m 19 december
tussen 08.30 uur en 10.30 uur G-Schaatsen
17.30 uur tot 18.30 schaatsclinic door Nooit Gedacht
jongste leden
vanaf 18.00 sponsoravond met de kinderen van de
sponsors
tussen 18.00 uur en 19.00 uur G-Schaatsen
fotosessie met arrensleeën en kerstman vanaf
09.00 uur tot 11.00 uur
gesloten
sluiting door Marianne Burgman voorafgegaan
door priksleewedstrijd met prominenten richttijd
sluiting 16.00 uur

H.V.M. is sponsor Van

Doe mee aan de Strippenkaartactie van De Lindeboom!
De winkeliers van winkelcentrum De Lindeboom
in Mijdrecht hebben ter gelegenheid van de
schaatsbaan op het Raadhuisplein een leuke actie bedacht, waarmee spaart voor gratis kaartjes
voor de schaatsbaan. Bovendien dingt u mee naar
één van de stedentrips naar Parijs, Londen en
Praag!

Meedoen is simpel. Iedere klant krijgt een strippenkaart. Bij elke aankoop bij een Lindeboomwinkelier
wordt er een stempel op de strippenkaart gezet. Bij
het inleveren van een volle kaart ontvangt men een
gratis kaartje voor de schaatsbaan.
Op de strippenkaart is ruimte voor naam, adres en
telefoonnummer. Alle ingeleverde strippenkaarten
dingen namelijk mee in de verloting van zes steden-

trips naar Parijs, Londen en Praag. Zo kunnen ook
mensen die niet schaatsen een prijs winnen.
De actie duurt tot en met 23 december. Tot en met
deze dag kan men volle strippenkaarten inleveren,
omzetten in gratis toegangskaarten voor de schaatsbaan en meedingen naar de stedentrips. Op 8 januari
2011 worden de winnaars bekend gemaakt.

Win 1 van de
6 reizen!
Maak nu kans op een
stedentrip naar Londen,
parijs of praag.

Win één van de zes stedentrips!

parijs

praag

londen
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Frits van den Broek, organisator De Ronde Venen Open:

“Het videofestival is elk jaar
weer een succes”
Zondag 12 december vindt voor de elfde keer het videofestival De Ronde Venen Open van Videoclub De
Ronde Venen. Maar liefst dertig korte films zullen op deze zondag getoond worden. Initiatiefnemer en organisator Frits van den Broek kijkt er vol spanning en vreugde naar uit. Frits: “We zijn in 2000 begonnen en
elk jaar weer is het een succes. Ook dit jaar zitten er weer goede films tussen.”
door valerie sambrink sanderink

foto patrick hesse

Al sinds 1984 is Frits lid van de
Videoclub De Ronde Venen. Frits:
“In 1982 kwam ik voor het eerst in
aanraking met deze vereniging. Ik
had van 1980 tot 1983 een radiozender in Vinkeveen en omstreken
genaamd ‘Studio Vinkeveen’. Je
mocht niet zomaar radio maken, dus
het was eigenlijk een piratenzender.
Elke zondagmorgen van 10 tot 12
uur zonden we het ‘koffieuurtje’
uit. Dit werd goed beluisterd en
meestal stond de telefoon deze uren
roodgloeiend met verzoekplaatjes.
Videoclub De Ronde Venen (toen
nog Filmclub De Ronde Venen)
heeft toen aan mij gevraagd of ze
een speelfilm op mochten nemen
rondom de radiopiraat. Ik heb daar
toestemming voor gegeven en zo
werd er een film over mij gemaakt.
Ik vond het zo leuk dat ik in 1984
besloot zelf ook lid te worden. Nu
ga ik één keer in de veertien dagen
op een donderdagavond naar De
Boei in Vinkeveen. Daar komt de
club bij elkaar. Op zo’n avond leren
we vaak iets bij over bijvoorbeeld
interviewtechnieken, voice-overs en
achtergrondmuziek. Soms is er een
gastspreker uit de film- of tv-wereld.
Sinds mijn lidmaatschap heb ik
verschillende films met andere leden
gemaakt. Ik ben meestal de geluidsman en loop met een hengel met een
microfoon rond. Mijn broer Johan zit
ook bij de club. Hij bedient vaak de
camera. Zo heeft iedereen zijn eigen
taak. Op deze manier hebben we
al verschillende prijzen in de wacht
gesleept. Een belangrijke hierbij
is de tweede plaats bij de Kei van
Utrecht in 2009. Aan deze wedstrijd
kun je met allerlei verschillende
vormen van kunst meedoen. Ik ben
nog steeds verbaasd en vooral trots
dat wij toen de tweede plaats hebben veroverd.”

opgewonden en als hij drie minuten
gefilmd had, was het filmpje alweer
vol. De techniek heeft ook op videogebied niet stil gestaan en inmiddels
zijn de mogelijkheden eindeloos.
Frits: “Je kunt nu alles op de computer zetten en hele stukken eruit knippen. Ook zijn de camera’s nu veel
beter, zoals de zogenaamde High
Definition (HD) camera’s waarmee
scherpere beelden genomen kunnen
worden. Elke pukkel en elk vlekje is
bij die beelden te zien. Juist omdat
we nu zoveel nieuwe technieken
hebben, leek het ons leuk om een
nostalgische filmavond te organiseren. Op 11 november van dit jaar
hebben we deze bijzondere speelfilmavond met films van 1982 tot
2005 gehouden. Dat was natuurlijk
lachen geblazen, toen we de films
met die van nu vergeleken. Zeker op
zo’n avond kun je zien dat we steeds
beter worden. Al zijn onze films nog
niet perfect en in verhouding met
de ‘echte’ films vrij kort. Onze films
duren maximaal een half uur en
dat is lang genoeg voor een groep
amateurs. Die films van anderhalf
uur laten we aan de professionele
filmmakers over.”

Nostalgische filmavond
De zesentwintig jaar die Frits lid is
van de videovereniging is nog niets
vergeleken bij het aantal jaren dat
Frits al films maakt. Al vanaf zijn
twintigste heeft Frits van den Broek
iets met camera’s. Hij maakte altijd
graag filmpjes op vakantie. In die
tijd waren dit nog smalfilms. De
camera moest toen nog worden

De Ronde Venen Open
Naast zijn inzet als medefilmmaker doet Frits veel meer voor de
vereniging. Zo maakte hij in 1996
voor het eerst een website voor de
videoclub. Door zo’n toegankelijke
website kregen steeds meer mensen
verspreid door heel Nederland oog
voor de club. Frits: “We besloten
onze site leuker te maken door de

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.

Alleskunner Edwin Rutten in Dr. Dolittle

Lullen met een luipaard
bezoekers de kans te geven om meer
over hun eigen hobby als amateurfilmmaker te vertellen. Zo konden
ze gegevens en tips met elkaar
uitwisselen. Inmiddels hebben al een
kleine vierhonderd filmmakers zich
aangemeld op de site. Vanuit deze
groep kwam het verzoek om een
keer bij elkaar te komen. Dat was de
aanleiding voor het eerste videofestival. We kregen het eerste jaar al
20 aanmeldingen van filmmakers.
Om het wedstrijdgevoel te versterken had ik ook prijzen geregeld. Het
zijn een gouden, zilveren en bronzen
beeld van een turfsteker voor de
drie films die het beste waren. Deze
beelden gebruiken we nu nog steeds.
Inmiddels zijn er ook andere prijzen
bijgekomen. Zo is er naast de jury
van de club, ook een jongerenjury
die een prijs weggeeft. Daarnaast
is er de Rabobank, een sponsor van
ons, die een prijs weggeeft aan jong
talent. Hierdoor doen er ook steeds
vaker jongeren aan onze competitie
mee. Dit jaar hadden we in totaal 43
inschrijvingen. Dit zijn er teveel om
op één dag te tonen en daarom heeft
de jury van de club een voorselectie gemaakt van dertig films. De
deelnemers komen vanuit het hele
land naar De Boei in Vinkeveen toe.
Er zitten zelfs twee Belgen en twee
Luxemburgers bij! Ik verwacht ook
dit jaar weer een mooie dag. Samen
met mijn broer en diverse leden
van de club heb ik me er weer voor
de volle 100% voor in gezet. En
zonder sponsors zoals Computerhuis
Mijdrecht, Lek Bloemenservice, BV
Maatschappij Kieldrecht en Avim
BV in Zoetermeer was ons dit niet
gelukt. Onze dank! De films staan
klaar om afgespeeld te worden, de
posters zijn gemaakt en verspreid,
de programmaboekjes zijn gedrukt
en de certificaten voor de deelnemers zijn ook af. Kortom: Wij zijn er
klaar voor!”
Heeft u interesse in het videofestival? Het wordt op zondag 12 december gehouden in De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen. Aanvang: 10.15
uur. Opening van De Boei: 09.00 uur.
Zaal open 09:45. Entree: 5 euro.

Edwin Rutten (1943) werd in Nederland wereldberoemd als Ome
Willem, waarmee een paar generaties kinderen zijn opgegroeid. Als
acteur was hij te zien in Het Klokhuis. Veel mensen weten niet dat
Rutten ook een zeer goed jazzzanger en drummer is, in de jaren
zestig speelde hij met Rogier van Otterloo in verschillende jazzcombo’s. Voor Omroep Max presenteert hij op zondagochtend Jazz
in the Morning (Radio 6) en op doordeweeks Muziekwijzer (Radio
4) en onlangs verscheen zijn nieuwe jazz-cd ‘To keep you warm’.
Op dit moment speelt Edwin Rutten de rol van Dr. Dolittle, op 10,
11 en 12 december als try-out te zien in Schouwburg Amstelveen.
“Het is een fantastische rol om te doen. De musical speelt rond 1850,
waardoor we mooie kostuums gebruiken. Er staan fantastische poppen
op het toneel die de dieren uitbeelden. De teksten zijn geestig en de musical bevat leuke liedjes. Het is een grote musical voor een kleine prijs.
De musical is publieksvriendelijk, waardoor ouders met twee kinderen er
naartoe kunnen gaan en in de pauze een ijsje kunnen eten.”
U praat in de musical Baviaans en Salamanders en lult met een
luipaard. Veel mensen praten met hun hond of kat. Doet u dat zelf
ook?
“Dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Ik woonde op een woonboot en
sprak met een gans die elke dag langs kwam, omdat ik oud brood voor
hem had. Ik praat in de voorstelling ook met de Reuze Roze Zeeslak,
een bijzonder oud dier, en natuurlijk met mijn papegaai Polynesia (een
rol van Melise de Winter, red.). Voor grootouders, ouders en kinderen
heeft het iets magisch dat je zou kunnen praten met dieren.”
Dr. Dolittle is van oorsprong een filmmusical uit 1967 en was in
1998 als musical in Londen te zien.
“De voorstelling heeft een mooie verhaallijn. Dr. Dolittle is wat mensenschuw, daarom wendt hij zich tot de dieren. De jonge vrouw Emma Fairfax, die opgevoed is binnen het strikte adellijk leven van haar strenge
oom, komt in zijn leven. Dr. Dolittle helpt haar om te ontsnappen uit dit
leven. Op haar beurt ontdooit zij hem om weer te kunnen communiceren
met de mensen. Ik neem haar mee in mijn fantasieën en samen reizen
we op een schip vol met dieren.”
Een van de liedjes uit de musical is ‘Als ik straks praten met
dieren kan’, waarvoor Ivo de
Wijs de Nederlandse tekst
schreef. De originele
Engelse versie ‘Talk to
the animals’ won in
1967 een Oscar als
beste musicallied. Via
YouTube is dit liedje
te beluisteren.

Edwin Rutten
samen met
Alexandra Alphenaar in de rol van
Emma Fairfax.
foto roy beusker.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.dokterdolittle.nl
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Interview Lijst 8 lijsttrekker Kiki Hagen

‘Onze frisse blik mag geen dooddoener worden’
Lijst 8 was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de verrassende nieuwkomer. Wat zijn de plannen en ambities van lijsttrekker Kiki Hagen?
door peter schavemaker

Naast het 10-puntenplan was jullie
verkiezingsprogramma vrij standaard. Jullie zijn niet echt concreet
over een aantal onderwerpen.
“De lijst is misschien niet verrassend.
Ons eerste idee was om de kiezer
te prikkelen. In de partij hebben we
gekeken naar onderwerpen waarover
mensen zich zorgen maken.”
Noem eens een voorbeeld.
“Wij willen weer een centrale plek
voor een dorpshuis. Een combinatie
met de bibliotheek, zoals de provincie
heeft voorgesteld, zou een mooie
oplossing zijn. Die krijgt hierdoor een
bredere functie.”
Bezuinigingen is een van jullie
prioriteiten. Een herindeling levert
vaak meer overhead op.
“Wij willen een actievere houding
van de raad. Vooral met de uitbeste-

ding van onderzoeken, in plaats van
het inhuren van externe bureaus.
Je kunt beter gebruik maken van
de expertise binnen de raad en de
achterban van partijen.”
Waar mag absoluut niet op bezuinigd worden?
“Wij willen heel graag de subsidie
op jeugdsport behouden. Voor cultuur moeten we goed kijken naar
de behoeften. Ik denk verder dat
bezuinigingen op het wegennet op
lange termijn juist veel meer zal gaan
kosten. Onderlinge bereikbaarheid is
voor onze gemeente heel belangrijk.”
Ingrid Lambregts (CDA) noemt de
verhoudingen in de raad ‘verzuurd’.
“Dat is inderdaad wel een goed
woord. Vergaderingen mogen veel
korter. Tijdens een van raadsvergaderingen had ik mijn twijfels of er goed

bestudeerd was waar het over ging,
dat is toch een stukje huiswerk. Je
moet er wel vol voor gaan, anders sla
je de plank mis.”
Lijst 8 wil het treinstation Abcoude
een belangrijkere rol laten spelen.
‘In de spitsuren zou de huidige bezetting moeten worden uitgebreid’,
staat in jullie programma. Terwijl
de politieke discussie de afgelopen
tijd juist ging over de verbindingen
naar Breukelen.
“We beschikken, na de herindeling, over een treinstation binnen de
gemeente. Het zou zonde zijn om
dit station niet meer in te zetten, de
bereikbaarheid vanaf Abcoude naar
de andere kernen is op dit moment
niet optimaal. We zouden, binnen de
huidige en toekomstige concessie,
politiek goed moeten kijken naar extra verbindingen van en naar Station

Nieuwe dienstregeling Connexxion nu al via 0297-online.nl te downloaden • Ruimere overstaptijd Breukelen •
Bus 126 niet voor zomer 2011 via NS Abcoude

Exclusief: details uit nieuwe busdienstregeling
In onze serie over het openbaar vervoer publiceren we deze keer details uit de nieuwe busdienstregeling die geldt vanaf zondag 12 december.
Op ons verzoek reageert René Ouwehand, Concessiemanager van Connexxion voor de Provincie Utrecht, op een aantal aanpassingen.

door peter schavemaker

selaan en Burg. Des Tombeweg komen
te vervallen.

In onze krant van 13 augustus jl. heeft
u een onderzoek toegezegd naar de
krappe overstaptijden. In de nieuwe
dienstregeling valt -positief- op, dat
de overstaptijden zijn verruimd van
3 naar 5 minuten. Voor reizigers een
duidelijke verbetering. Bijvoorbeeld
aankomst 10.55 Breukelen NS, met
vertrek trein naar Utrecht om 11 uur.
En aankomst trein uit Utrecht 11.14,
aansluiting bus 11.19. Dit geldt ook
op de zaterdag en zondag dienstregeling.
René Ouwehand: “Voor lijn 130 is het
mogelijk gebleken om de overstaptijd
in Breukelen tot 5 minuten te verruimen, maar tegelijk aansluitingen
elders in stand te houden. Dit is de
maximaal beschikbare ruimte, waarvan wij ook van mening zijn dat deze
voldoende moet zijn voor een goede
overstap tussen bus en trein.”

René Ouwehand: “In Abcoude gaat
lijn 126 de huidige omleidingsroute
voortaan als vaste route rijden. Mede
naar aanleiding van jullie vraag hebben we moeten constateren dat de
tekst in deze folder aangaande lijn
126 niet correct is. De juiste tekst
moet zijn: ‘Lijn 126 gaat via AbcoudeWest rijden via de 'derde' brug. De
huidige omleidingsroute via haltes
Piet van Wijngaerdtlaan, de Weert,
Meerlandenweg, Broekzijdselaan
en Burg. Des Tombeweg is voortaan
de vaste route. De centrumhaltes worden alleen nog aangedaan door lijn
120.’ Op de website is dit inmiddels
aangepast.”

Op verzoek van de colleges van De
Ronde Venen en Abcoude is besloten
om buslijn 126, als proef, in de toekomst te laten halteren bij NS station
Abcoude. Per wanneer zal dit starten?

René Ouwehand: “De normale
route van lijn 120 blijft vooralsnog
gehandhaafd. In hoeverre de proef
ook uitgebreid zal worden naar lijn
120 is onbekend. Dit zal één van de
onderwerpen zijn die in de voorbereiding van de proef om via station
Abcoude te rijden besproken moet
worden tussen provincie, gemeente en
Connexxion.”

“Het is op dit moment niet aan te
geven wanneer die proef gaat starten,
maar dat zal zeker niet voor de zomer
van 2011 zijn.”

In Abcoude wordt een aantal nieuwe
haltes geplaatst. Welke zijn dit? In de
zogenoemde ‘mis-'m-niet’ folder (verkrijgbaar in de bus, red.) is te lezen
dat de haltes Piet van Wijngaerdtlaan,
de Weert, Meerlandenweg, Broekzijd-

Door wethouder Ton de Roode van
Abcoude, en in de herindelingskrant, is
gesuggereerd dat ook buslijn 120 in de
toekomst bij NS station Abcoude zou
(moeten) halteren. Is dit juist?

Buslijn 121 doorgetrokken naar
Uithoorn
Buslijn 121, die voorheen reed tussen Mijdrecht en Hilversum v.v., zal
worden doorgetrokken naar Uithoorn.

Reizigers kunnen vanuit Uithoorn
al om 05.11 deze bus nemen, met
aankomst 6.10 in Hilversum. In 2009
was eerste aankomsttijd in Hilversum
om 6.44 Dit geldt ook voor het laatste
vertrek vanuit Hilversum om 18.13,
aankomst Uithoorn 19.16. Dit is
positief voor scholieren en mensen die
werken in de regio Hilversum.
Nieuwe Buslijn 242
Nieuw in de dienstregeling is buslijn
242, die vanaf Wilnis -via Uithoorn en
Amstelveen- naar Amsterdam Zuid
zal gaan rijden.
René Ouwehand: “Lijn 142 blijft net
als in de huidige dienstregeling in de
spits elk kwartier richting Amsterdam
Centraal rijden. Lijn 242 rijdt hier
netjes tussendoor, zodat vanuit Wilnis
en Mijdrecht acht keer per uur een
bus vertrekt richting Uithoorn en
Amstelveen. In de middagspits rijdt
lijn 142 net als nu elke 20 minuten
vanuit Amsterdam. Lijn 242 rijdt dan
van Amsterdam Zuid naar Wilnis.
Beide lijnen rijden afgestemd vanaf
Amstelveen Busstation, zodat er
tussen Amstelveen en Wilnis in de
middagspits elke 10 minuten een bus
rijdt. Aanpassing op lijn 142 is verder,
dat op werkdagen in de late avond
de laatste twee ritten vanuit Wilnis
niet verder rijden dan Amstelveen
Busstation. Daar sluit de bus aan
op een lijn 170 naar Amsterdam.
Op zondagochtend en zondagavond
rijdt lijn 142 niet tussen Amsterdam
Centraal en Amstelveen Busstation
(en andersom). De ritten geven op
Amstelveen Busstation aansluiting op

een rit van lijn 170 of 172 van/naar
Amsterdam Centraal.”
Vanuit Vinkeveen, zonder overstap,
naar Woerden via buslijn 141/126
Deze lijn zal, vanuit Vinkeveen, rijden
via Mijdrecht Kogger, de Rondweg,
Wilnis en Kamerik.

Deze mogelijkheid geldt niet voor de
dienstregeling op zondag. De rechtstreekse reis is, via ov-chipkaart, wel
een lange en dus duurdere reis. Kunnen reizigers niet beter uitstappen
(uitchecken) aan de Burg.Voogtlaan
in Wilnis en, nadat de bus 'het rondje'
door Mijdrecht heeft gemaakt, weer
opstappen aan deze halte om door te
reizen naar Woerden?
René Ouwehand: “De doorkoppeling van lijn 141 en lijn 126 maakt
het inderdaad mogelijk om zonder
overstappen van Vinkeveen naar
Woerden te reizen. Deze is ook in
de huidige dienstregeling aanwezig,
maar hebben wij niet actief gecommuniceerd. Vooral vanwege de vraag
naar de rechtstreekse reismogelijkheid vanuit Abcoude naar halte
Rondweg in Mijdrecht is de doorkoppeling nu expliciet gecommuniceerd,
zodat reizigers precies weten dat ze
zonder overstap kunnen reizen. Reizigers die met de OV-chipkaart op
saldo reizen, betalen per afgelegde
kilometer. Wanneer zij de reis Vinkeveen - Woerden met lijn 126/141
maken en  het rondje in Mijdrecht in
de bus blijven zitten betalen zij inderdaad ook die kilometers. Overigens
geldt dat ook wanneer men op de
strippenkaart reist, Mijdrecht ligt namelijk in een andere zone en ook die
moet betaald worden. Door in Wilnis

Abcoude.”
Willen jullie een dependance van
het gemeentehuis in Abcoude?
“Ja, het gaat ons om bereikbaarheid.
Het gemeentehuis is er voor de mensen. Burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld om makkelijk bij
de servicediensten van de gemeente
te kunnen komen. Wij willen ook heel
graag het zwembad en de zwemlessen in Abcoude behouden, maar
moeten wel kijken wat haalbaar is.”
Kiest Lijst 8 voor de uitdaging om
plaats te nemen in het college of
willen jullie je eerst bewijzen in de
raad?
“Nee, in principe heb ik mij ingezet
om in de raad te komen. Daar wil ik
onze fris blik en verjonging, zonder
dat het een dooddoener wordt, inzetten. Dat heeft prioriteit.”

ERA Makelaardij van
der Helm maakt
prijswinnaars bekend
Tijdens de Najaarsmarkt van Wilnis
heeft ERA Makelaardij Van der
Helm een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Alle kinderen tot 12 jaar
mochten hieraan gratis deelnemen.
Aan elke ballon werd een kaartje
gehangen met daarop de naam en
adres van kind dat de ballon zou
loslaten. Voor de drie kinderen
van wie de kaartjes het verst weg
gevonden werden, was een prijs in
de vorm van een Bart Smit bon. De
eerste prijs is voor Fenna Rijdes –
178,9 kilometer, de tweede prijs
is voor Jochem van Selm – 164,3
kilometer en de derde prijs is voor
Thijs (achternaam onbekend) –
145,6 kilometer. De prijswinnaars
hebben inmiddels hun prijs al in
ontvangst mogen nemen. ERA
Makelaardij Van der Helm kijkt
terug op een gezellige en geslaagde
najaarsmarkt en hoopt dat deze
volgend jaar nòg meer bezoekers
zal trekken!

uit te stappen en daar te wachten
op de volgende bus naar Woerden,
wordt inderdaad bespaard in de
reiskosten. Het overstappen kost
echter wel tijd (circa 30 minuten);
in een aantal gevallen kan overigens
snel overgestapt worden en kan de
reis direct vervolgd worden. 9292
adviseert in de meeste gevallen om
de reis Vinkeveen - Woerden met de
trein en lijn 130 via Breukelen te
maken.”

De nieuwe dienstregeling van
Connexxion, die 12 december a.s.
ingaat, is vanaf vandaag –tot medio
januari 2011– al in PDF-vorm te downloaden via 0297-online.nl/nieuws.
Via www.connexxion.nl kunt u de
meest actuele informatie vinden.
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IN VOL BEDRIJF
Topsurf Vinkeveen

Het is al volop winter
bij Topsurf
Topsurf Vinkeveen is specialist in wintersportartikelen. Wanneer men
door de pas vernieuwde entree het gebouw binnenkomt gaat het hart
van de wintersporter sneller kloppen bij de aanblik van de enorme
collectie ski’s, snowboards, schoenen en alles wat er verder bij hoort.
Over een paar weken vertrekken veel landgenoten naar hun winterse
vakantiebestemming. Tijd om te zorgen dat de uitrusting weer in orde
is. Daarvoor is men bij Topsurf aan het goede adres, want daar is het
winterseizoen al in augustus begonnen,” zegt eigenaar Ward Elsenburg.
door piet van buul

foto patrick hesse

Ter gelegenheid van de vernieuwde entree houdt Topsurf dit weekend drie actiedagen op vrijdag, zaterdag en zondag.
“Ons seizoen begint zo’n beetje op
het moment dat de wintergidsen van
de reisbureaus verschijnen,” zegt
Ward Elsenburg, die zo’n dertig jaar
geleden aan de Baambrugse Zuwe
met de Surfshop begon. Toen ging
het vooral om watersport. Tien jaar
later werd de omslag gemaakt naar
wintersport artikelen. In de afgelopen twintig jaar is Topsurf Vinkeveen  
uitgegroeid tot marktleider in de
regio op het gebied van wintersportartikelen. Ward: “Die regio
ligt grofweg tussen de Amsterdam,
Utrecht, Leiden en Haarlem. Twintig
jaar vakmanschap en ervaring,
service en kwaliteit levert natuurlijk
een uitstraling op waar mensen op af
komen. Bij ons gaat het uiteraard om
kwaliteit en service. We zijn er voor
de klant. Die moet er vanuit kunnen
gaan dat wij hem de volle aandacht

geven. Op zaterdag is het altijd heel
druk. Dan kun je de auto hier op het
terrein niet eens kwijt. We zijn dan
met zo’n vijftien mensen bezig de
klanten van dienst te zijn. En ondanks
al die drukte heeft elke klant er recht
op dat wij rustig met hem of haar de
wensen bespreken, zodat men tevreden weer vertrekt.” Ward is trots op
de mensen die bij hem werken. “We
passen een tamelijk strenge selectie
toe en we leiden de mensen zelf op.
Een sterk deskundig team en een
ruim aanbod aan artikelen zorgen
bij ons nog steeds voor een jaarlijkse
groei. En de wintersport groeit in
populariteit. Als je eenmaal geweest
ben je verkocht. En de economische
recessie leidt misschien tot allerlei
bezuinigingen, maar ik heb niet de
indruk dat de wintersporter zijn
vakantie erdoor laat schieten. Veel

mensen gaan rond de kerst en dan
ook nog eens in de krokusvakantie.”
Groot assortiment
Topsurf biedt de wintersporter een
ruime keuze aan wintersportartikelen. Er is een groot aanbod van
topmerken, zowel voor de piste,
voor slalom en reuzenslalom, als
voor het skiën op het snowpark, of
voor beiden. “Wat er ook te koop is,
we hebben het hier,” meldt Ward.
“Verder onderscheiden wij ons door
iedereen schoenen te leveren die passen, ook al heb je nog zo’n moeilijke
voeten. We hebben hier een eigen
werkplaats met apparatuur waarmee
we de schoenen precies op maat
kunnen maken, zo nodig inclusief
inlegzooltjes. Voor mensen die altijd

Ondernemer: Besteed zelf geen tijd aan collectief pensioen
Een nieuwe cliënt van ons kantoor, de heer ‘X’, is ondernemer en heeft diverse bedrijven in de regio. Tijdens de intake gesprekken kwamen ook de pensioenregelingen aan de orde. De heer X weet als ondernemer dat zijn medewerkers de doorslag geven. Hij wil dan ook dat ze erop kunnen vertrouwen dat er sprake
is van een goede en betaalbare regeling. Hij vraagt zich alleen af wat ‘goed’ en ‘betaalbaar’ is.
veelal een goede gesprekspartner.

De heer X heeft meegekregen
dat de media, DNB en AFM zich
kritisch hebben uitgelaten over
pensioenadvisering, tussenpersonen, verzekeraars en pensioenfondsen. Gekoppeld aan de
woekerpolis affaire en de malaise
bij vele pensioenfondsen, is bij de
heer X het beeld ontstaan dat hij
voor goed advies bij zichzelf te
rade moet. Immers, een pensioenregeling is kostbaar en de lasten
zullen jaarlijks terugkomen en
stijgen. Daarnaast kan een tekort
schietende (nabestaanden) dekking
zorgen voor situaties die hij uit
hoofde van goed werkgeverschap
wil voorkomen.

Krachtens de Pensioenwet is de
heer X verplicht een pensioenregeling onder te brengen bij een
verzekeraar. Bij het bepalen van de
omvang en inhoud van de aanspraken geldt, dat vanwege de lange
looptijd en het effect van samengesteld rendement het essentieel
is kritisch te kijken naar kosten.
Iedere (tiende) procent kosten die
niet nodig is, zal mogelijk 40 jaar
lang niet bijdragen aan optimale
kapitaalsopbouw. Derhalve is het
bijna niet mogelijk te kritisch
naar kosten en ‘extra’ clausules te
kijken. Een uitdaging!

De huidige situatie binnen zijn
bedrijven is dat enkele bedrijven
vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Doordat deze deelname
verplicht is gesteld middels de Wet
BPF 2000 heeft de heer X geen
keuze. Voor de bedrijven die niet
vallen onder genoemde verplichtstelling en die ook niet uit hoofde
van een algemeen verbindend
verklaarde CAO verplicht vallen
onder een bepaald arbeidsvoorwaarden regime, kan de heer X
in samenspraak met de medewerkers de omvang en inhoud van de
pensioenaanspraken invullen. Goed
geïnformeerde medewerkers zijn

Veel verzekeraars werken met
corporate accounts. De heer X
kan zich derhalve de kosten van
jaarlijkse provisies besparen. In
het kader van efficiency dient
ervoor te worden gezorgd dat alle
medewerkers kunnen rekenen op
de gewenste basisdekking en dat
alleen de medewerkers die extra
dekking wensen daarvan de lasten
dragen. In dat kader speelt ook de
omvang van de fiscaal aftrekbare
eigen bijdrage. Een gevoelig onderwerp. Verder dienen ook andere
pensioen(gerelateerde) dekkingen
efficiënt te worden geregeld. Voorkom een veelvoud aan contracten.

last van koude voeten hebben, kunnen
we zelfs verwarming in de schoenen
aanbrengen. Dat kost natuurlijk wel
een paar centen, maar het is bijzonder comfortabel en het verhoogd het
vakantieplezier enorm.”  
Een ander paradepaardje in de
collectie van Topsurf zijn de helmen.
Ward: “Doordat steeds meer mensen
op wintersport gaan wordt het op de
pistes ook steeds voller. Uit veiligheidsoverwegingen is het daarom
zonder meer al aan te bevelen om
een helm op te zetten. Voor kinderen
is het inmiddels verplicht. En gelukkig willen ouders dan, ter wille van
het goede voorbeeld ook zelf wel een
helm opzetten. We hebben momenteel een ruim keuze van heel leuke
helmen.”
Op het gebied van de snowboards is
Topsurf eveneens een ruim gesorteerd. Of het nu Alpine boards zijn,
of free style, dan wel all mountain
boards, het kan allemaal. Behalve
ski’s en boards is er vanzelfsprekend
een ruim aanbod aan kleding en allerlei accessoires.  
En dan is er nog het kindergroeiplan.
“Wanneer kinderen uit hun ski’s en
skischoenen gegroeid zijn bieden wij
een gegarandeerde inruilprijs. Dat
helpt dan weer bij de aanschaf van

nieuwe ski’s en skischoenen,” zegt
Ward.
Actieweekend
Er zijn weer wat aanpassingen
aan het pand van Topsurf gedaan.
Reden genoeg om er een feestelijke
ingebruikneming van te maken. “We
hebben drie spectaculaire actiedagen
op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag
5 december a.s. We bieden onze
klanten dan tal van voordelige aanbiedingen. En er is op elk van die drie
dagen een steengoeie aanbieding die
alleen op die dag geldt. Wat dat is,
kan men zien in de advertentie in dit
blad. De bekende kok David Hague
zal gedurende die drie dagen hier
aanwezig zijn om voor onze klanten
lekkere hapjes en drankjes klaar te
maken.”
Topsurf Vinkeveen is gevestigd aan
de Vinkenkade 31 in Vinkeveen.
Telefoonnummer 0294 29 18 12.
website: www.topsurf.nl.
Openingstijden op dinsdag en woensdag van 12.00 – 18.00 uur, donderdag van 12.00 – 21.00 uur, vrijdag
van 10.00 – 21.00 uur. Op zaterdag
van 10.00 – 17.00 uur en gedurende
de wintermaanden ook op zondag van
12.00 – 16.00 uur.

Goed voorbereid op persoonlijke en zakelijke
toekomst met Top10Test

Keep it simple!
Conclusie: Een ondernemer moet
zich niet bezig houden met pensioen. Hij moet ondernemen. Neem
een objectieve en onafhankelijke
specialist voor een kort en helder
advies en archiveer de pagina ’s
lange juridische, fiscale en actuariële uitwerking.
Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist

www.edo.nl

"Iedere Nederlander behoort de
wet te kennen." Dit is een van de
belangrijkste principes waarop
het rechtssysteem in Nederland is
gebouwd. Het lukt niemand om de
bijna 2.000 wetten in Nederland te
kennen. Het is maar goed dat Fanoy
Forsthövel Netwerk Notarissen
die wetten kent die voor mensen
persoonlijk of zakelijk van belang
zijn. Elk jaar wijzigen er namelijk
veel wetten en regels die gevolgen
hebben voor ieders persoonlijke
situatie. Er is een test ontwikkeld
waarmee je kunt controleren wat
een aantal van die wetten en regels
voor ieders persoonlijke situatie
betekenen.
Het samenwerkingsverband Netwerk Notarissen waarbij Fanoy
Forsthövel Netwerk Notarissen
is aangesloten, bestaat tien jaar.
Door middel van de speciaal voor
het tienjarig bestaan van Netwerk
Notarissen ontwikkelde ‘Top10 Test’
op www.fanoyforsthovel.nl kan iedereen testen wat de gevolgen zijn van

de wijzigingen in wetten en regels
en persoonlijke wijzigingen van de
afgelopen tien jaar. De afgelopen
tien jaar waren er verschillende
belangrijke wetswijzigingen: zo is
onder meer de erfwet ingrijpend
gewijzigd en vanaf begin dit jaar
gelden nieuwe regels voor belastingen op erfenissen en schenkingen.
Wijzigingen in de persoonlijke
situatie zijn net zo belangrijk: een
scheiding of erfenis die niet goed
wordt afgewikkeld kan in de toekomst moeilijkheden opleveren.
Tien jaar werken meer dan 160
notariskantoren in Nederland
met elkaar samen onder de naam
Netwerk Notarissen. De notariskantoren werken samen door kennis
te delen op het gebied van juridisch
onderzoek, vakopleiding, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Netwerk
Notarissen streven er samen naar
om hun dienstverlening steeds beter
te maken.
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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

Boeken Tip 5...

... Ilse van Putten
Titel: Warrior Cats 4 Voor de
storm 				
Auteur: Erin Hunter
'Eindelijk kon ik het vierde deel uit
de serie Warrior Cats ophalen! Ik
kijk er steeds heel erg naar uit dat
er weer een volgend deel in het
Nederlands verschijnt. Warrior Cats
gaat over een gewone huiskat, Rufus, die droomt van het leven in de
wildernis, het vangen van zijn eigen
prooi en het slapen onder de sterren. Hij sluit zich aan bij een clan
van wilde katten en werkt zich op
van leerling naar krijger naar commandant en uiteindelijk naar leider
van de clan. Het zijn krijgsverhalen.
Via internet blijf ik helemaal op
de hoogte van alle boeken die
verschijnen. Ik ga ook vaak naar
de website van Warrior Cats, daar
kun je ook games op spelen. Ik hou
veel van fantasy. De boeken van de
Grijze Jager en Malfuria heb ik ook
gelezen. Wanneer ik een boek leuk
vind, kijk ik van welke uitgever het
is, en zo kom ik dan vaak weer op
andere mooie boeken.'

Alles kantelt 		
Tomas Lieske
Wie zou
zichzelf
niet nog
eens willen
ontmoeten
als klein
kind?
Anton, vijfendertig
jaar, komt
op een dag
zichzelf
als jongen tegen op straat. De
kleine jongen blijkt in de ban van
Rosemarie, het Duitse meisje dat
begin jaren vijftig in hun gezin
werd geplaatst. Maar Anton, wiens
grote liefde onlangs verongelukt
is, herinnert zich Rosemarie niet
meer zo goed. Zijn herinneringen
stemmen nauwelijks overeen met
de gebeurtenissen die de kleine
jongen nog maar net achter de rug
heeft. Is hij dan zo veel vergeten?

2

Hart van vuur en ijs 		
Kristin Marja Baldursdóttir

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

'Hart van vuur en ijs' is het
aangrijpende levensverhaal van
de getalenteerde kunstenares
Karitas Jónsdóttir, een vrouw met
een onconventioneel huwelijk, vier
kinderen, een groot talent en eigen
wensen en verlangens. Het verhaal

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

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

bij de open haard zitten terwijl het
buiten sneeuwt en helemaal wit is…
van mij mag dit weer dus nog wel
even aanhouden! Volgens mijn grote
weervriend Piet is de kans groot dat
we dit weekend nog wel van een
goede sneeuwbui kunnen genieten,
dus ben ik alweer bezig met een eeten drinklijstje.

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
6 T|M 12 FEBRUARI 2011
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY

INTERNATIONAL
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Vallende kwartjes 		
Ionica Smeets en 		
Bas Haring

De wetenschap toegankelijk
gemaakt, voor iedereen die verder
wil kijken dan het abstracte.
Wetenschap lijkt ingewikkeld en
moeilijk te doorgronden. Toch
bestaan er verhalen die wetenschap in één keer duidelijk maken,
pareltjes die ineens het kwartje
doen vallen. Dit is een bloemlezing
van zulk soort pareltjes, geselecteerd door twee wetenschappers
die ook zelf getuigen van helder
taalgebruik.

4

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

speelt zich af in IJsland, Parijs en
Rome. Op een uitzonderlijke invoelende manier wordt beschreven
welke offers Karitas moet brengen
om haar kunst te kunnen uitoefenen. Indrukwekkende karakters
maken hun opwachting in deze
emotionele roman, die geen lezer
onberoerd zal laten.

SnowFever
Het is een week van uitersten en
dan heb ik het natuurlijk over het
weer. Gevoelstemperaturen van -20
graden, harde wind en iets wat ik
zelf wel heel leuk vind, sneeuw!
Het wintersportgevoel komt ineens
weer bij me naar boven, terwijl het
seizoen nog niet eens echt begonnen
is! Gezellig met z’n allen binnen

Vorig weekend had broerlief een
lekkere kaasfondue gemaakt, nu ga
ik denk ik iets lekkers maken met
vlees. Zoals jullie misschien inmiddels weten, zoek ik een maaltijd
uit bij een wijn die ik graag wil
drinken en de fles die dit weekend in
Huize Prins klaarstaat, is de Finca
Constantia van het Spaanse wijnhuis
Gonzalez Byass, mijn wintertip van
deze maand!
Gonzalez Byass legt zich meer en
meer toe op kwaliteitswijnen en terecht. Je zult toch iedere dag alleen
maar je eigen sherry (de liefhebbers

IJsland 			
Ronald Giphart
Ze noemen zich
handelaren
in humor. Al
meer dan
twaalf jaar
verkopen ze
het publiek
van hun
cabaretvoorstellingen
avond aan avond plezier en luim. De

kennen hem vast, Tio Pepe) moeten
drinken! In 2001 kochten ze een
prachtig gebied tussen de rivier de
Taag en het Andus gebergte: Finca
Constancia, maar liefst 230 hectare
groot. Aangeplant met de druivensoorten Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot en Cabernet
Franc. De prachtige winery, met de
nieuwste technieken, opende haar
deuren in mei 2006 en straalt moderniteit, klasse en kwaliteit uit. Veel
glas en strakke vormen. Dat heb ik
dan op de foto’s gezien, maar ik hoop
er snel naar toe te kunnen.
De Finca Constancia wijn is een
lekkere rode najaarswijn gemaakt
van de druiven Syrah, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot, Tempranillo,
Graciano & Cabernet Franc. Een
heel arsenaal aan druiven in een
flesje dus. Veel Spaanse wijnen zijn
vrij hard en hebben soms nog wel
eens een overheersende vanille-

hilarisch komische gebroeders Ludo
en Egon Smulders worden op hun
tocht langs de Nederlandse theaters,
cafés en skyboxen, vergezeld door
hun aangever en tekstschrijver Giph,
de hoofdpersoon uit onder andere
Ik omhels je met duizend armen.
Na hun zesde succesvolle tournee
worden de mannen, die behoorlijk
op elkaar zijn uitgekeken, door hun
impressario Junior meegenomen
naar het ijskoude IJsland, om
daar de basis te leggen voor de (al
uitverkochte) nieuwe show. Het
plan is gletsjers te bezoeken, met
sneeuwscooters rond te racen en het
nachtleven van Reykjavik grondig te
leren kennen. Op IJsland moet de
eenheid worden hersteld, het vuur
aangewakkerd, de passie hervonden.
Dit is zeker bij Giph hard nodig. Na
de heftige verliefdheid op een Friese
jonge vrouw en de zeer moeizame
geboorte van een zoon genaamd
Bent, stelt hij zich eindelijk de
wezenlijke vraag: waarom zou je
het publiek aan het lachen proberen
te maken, als het lachen je zelf is
vergaan?
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Het winterhuis 		
Judith Lennox
Europa
wordt verscheurd door
de Eerste
Wereldoorlog en de
wereld die
Helen, Maia
en Robin
als kinderen
hebben
gekend, is voorgoed voorbij. De drie
hartsvriendinnen groeien samen op
het Engelse platteland op, vertellen
elkaar geheimen in het winterhuis
aan de waterkant en zijn ervan overtuigd dat hun vriendschap tegen alles
bestand zal zijn en hun hele leven zal
duren. Opgroeien betekent echter
ook uit elkaar groeien, maar ondanks al het verdriet en de vreugde
die het leven voor hen in petto heeft,
blijft hun vriendschap intact.

smaak die afgegeven wordt door
het hout waar de wijn op rijpt. Deze
wijn is andere koek, want ook al is
de wijn wat ouder, 2008, het blaast
je niet weg met veel kruiden en
vanilletonen.
Het is vol, rijp en kruidig maar wel in
balans! Ik ga er denk ik een lekkere
stoofschotel bij maken…en als ik
geen zin heb om te koken, dan pak
ik diverse soorten kaasjes uit de
koelkast…er valt altijd een lekkere
wintercombinatie te maken!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Naga Breukelen

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

Restaurant Naga
Kerkbrink 31-33
3621 AN Breukelen
T: 0346 - 25 00 35
F: 0346 - 25 92 70
info@restaurauntnaga.nl
www.restaurantnaga.nl
Reserveringen uitsluitend via de
telefoon
Vanaf 17.00 uur geopend, maandag en
dinsdag gesloten

Een van eerste restaurants die ik in het kader van deze rubriek bezocht
was Restaurant Helder in Breukelen. Een uitstekend restaurantje aan
de Brink 31 te Breukelen, waar de goede keuken maar vooral eigenaresse Gerdien Meijers door haar enthousiasme en gastvrijheid een verpletterende indruk op achter had gelaten. Dat er in een jaar heel veel
kan veranderen, blijkt maar weer. Ik kreeg namelijk een telefoontje van
de nog even enthousiaste Gerdien, met de vraag of ik haar nieuwe restaurant wilde komen bezoeken. Hèh? Verhuisd? Verkocht? Niets van dit
alles, zo verzekerde Gerdien mij. “We hebben een half jaar geleden het
roer helemaal omgegooid. Mijn voorliefde voor de oosterse keuken en
de wens van chef-kok Suwaphan Ketkesorn om gerechten uit zijn geboorteland Thailand te creëren en te serveren, heeft ons doen besluiten
als zakelijke partners verder te gaan en het trendy restaurant Helder
om te toveren in een Oosterse oase in de vorm van een restaurant met
een Japans/Thaise keuken onder de naam Naga.
tekst en foto’s patrick hesse

Naga is het Sanskriet en Pali woord
voor een klasse van bovennatuurlijke
wezens in het boeddhisme en het hindoeïsme die vaak de verschijning van
een slang of draak aannemen. Buiten
het boeddhisme en het hindoeïsme
worden Naga's ook wel als een fabeldier beschouwd. Naga's nemen vaak
de functie van bewaker op zich. In
India bewaken naga's de poorten van
heilige oorden).

metamorfose die het restaurant heeft
ondergaan: de donkere meubels, de
rode muur, de accessoires dragen bij
aan de sfeerverhogende oosterse insteek. Na een leuke introductie over
het hoe en waarom, stelt Gerdien ons
voor om voor een proeverij van vier
gangen te gaan en zodoende een uitstekende indruk te krijgen van alles
wat Naga te bieden heeft. Een prima
suggestie, vinden we beiden.

Oosters? Bewaking? Lijkt mij een
uitstekend plan op deze bijzonder
koude winteravond, met volgens onze
Piet Paulusma een gevoelstemperatuur van –20 graden ! Ik heb Youri
Lieberton, eigenaar van A- side media en mede-eigenaar van De Groene
Venen en daardoor een van mijn
opdrachtgevers, weten over te halen
om met mij mee te gaan. Ik weet dat
hij gek is op de zowel Japanse als
Thaise keuken, en dus kostte het me
niet veel overredingskracht om hem
te overtuigen. Zodoende kunnen we
weer eens lekker bijkletsen en ideeën
sparren onder het genot van lekker
eten. Kortom: een win-win situatie.
Ondanks een ander haarkleurtje
herken ik Gerdien onmiddellijk: nog
even charmant en met een grote
glimlach worden we direct gemeend
welkom geheten. Met oprechte
verbazing aanschouwen Youri en ik de

Naga is een Oosters restaurant,
wat inhoudt dat ze met gangenmenu’s
werken en een uitstekende op de
gerechten gerichte wijnkaart hebben,  wat verrassende combinaties
tot gevolg heeft. Gelukkig heb ik
Youri als wijnliefhebber pur sang bij
me; zelf moet ik nog rijden en dat is
in dit weer al moeilijk genoeg). Als
aperitief starten we met een Zipang,
een mousserende droge sake en aan
de glimlach op Youri’s gezicht kan het
de goedkeuring zeker wegdragen.
Ook het eerste gerecht stem ons
blij een combinatie van Sushi, Thais
viskoekje een loempia en Thaise Sate
Kai. Deze hapjes smaken werkelijk
heerlijk. Voor de tweede gang kom er
een sfeervol dampend schaaltje op tafel gevuld met Tom Yam Kai, een pittige soep met laos, koriander en kip.
Bij dit gerecht schenkt Gerdien een

OEKZ
PART YCENTRUM

Midpoint On Ice komt in actie
voor Serious Request
Net als vorig jaar gaat Midpoint weer live Radio en TV verzorgen vanaf
de IJsbaan in Mijdrecht. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 december gaan Anne, Jan en Andy radio maken vanuit de keet naast de IJsbaan. Deze keer niet zomaar, ze gaan actievoeren voor Serious Request
van 3FM. Onder het moto “Met wie deel jij de Kerst?” willen ze zoveel
mogelijk geld inzamelen.

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

ROEKZ.NL

Al maanden zijn de voorbereidingen
in volle gang, Anne van Leest vertelt:
“Vorig jaar was het zo leuk, we
hadden toen al het idee om geld in
te zamelen voor Serious Request
maar hadden te weinig tijd om e.a.
goed voor te bereiden. Nu hebben
we allerlei acties op touw gezet.”
Jan Voortwist was er vorig jaar nog
niet bij maar kent wel alle verhalen
en heeft er zin in. “We laten ons niet
opsluiten, wij gaan juist de straat op,
met de Midpoint camera’s want we

zenden het hele weekend live uit op
TV. Iedereen kan voor € 2,- live de
groeten doen op TV en natuurlijk op
de Radio.”  Maar er zijn nog veel
meer ideeën om geld in te zamelen.
Andy Teerlink is geen onbekende
meer, met zijn radioprogramma Andy
in de Lucht, wekt hij ’s morgens menig
Rondevener. Enthousiast vertelt hij
dat ook scholen en bedrijven meedoen
aan de inzamelactie. Alle scholen en
veel bedrijven hebben een brief gekregen. Hierin werd gevraagd om de

mooie Spaanse Altazano Sauvignon
blanc; een uitstekende wijn voor
bij dit heerlijke gerecht. Youri heeft
twee jaar geleden Thailand bezocht
en verzekert mij dat dit net zo goed
proeft als daar. Alleen lig je daar dan
lekker in de volle zon, met je blote
voeten in het zand, vertelt Youri met
zichtbaar heimwee. Buiten wordt
door opgeschoten pubers het eerste
vuurwerk al afgestoken en kan ik me
er bijna geen voorstelling van maken.
Voor het hoofdgerecht schept Gerdien heerlijke jasmijn rijst uit een
grote zilveren schaal om vervolgens
een aan aantal gerecht op tafel te
zetten bestaande uit: Masaman curry
met rundvlees, zoetzure Gamba’s, kip
roergebakken met Thaise basilicum
en kousenband.
Wederom stelt chef-kok Suwaphan ons niet teleur en kan een ieder

Kerstmaaltijd te delen, door bijvoorbeeld de geldwaarde van bijvoorbeeld
een extra blikje knakworstjes of een
kerststol in te zamelen voor Serious
Request. Midpoint gaat op donderdag
16 december a.s. de scholen langs om
de bijdrages op te halen. Vrijdag bij
de opening van Midpoint on Ice wordt
dat bekend gemaakt hoeveel geld de
scholen bijeengehaald hebben.”
Natuurlijk zijn Anne, Jan en Andy
niet alleen aan de slag, verschillende
andere DJ’s en televisiemakers komen
hen in het weekend helpen. Op zondag, tijdens de Kerstmarkt is er een
bijzondere veiling met allerlei cadeaus
die door verschillende winkels en
bedrijven beschikbaar gesteld zijn.
De veiling begint om 13.30 uur en
staat onder leiding van een wel heel
bekende man.
Ook zijn er allerlei ludieke optredens
en bijzondere gasten. Hou de Mipoint
website in de gaten voor extra info!
Maar luister en kijk vooral en help ons
met het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor Serious Request zeggen
Anne, Jan en Andy in koor, een oproep
die wij van harte ondersteunen!

hier iets vinden van zijn of haar
gading van zeer mild tot bijzonder
pittig.
Als dessert krijgen Youri en ik
een combinatie van crème brûlée,
heel verrassend met gember een
chocolademousse en sesamijs. Ook
het dessert is een feestje voor de
smaakpapillen. Bij dit feestje word
natuurlijk ook wijn geschonken en
heeft Gerdien gekozen voor een dessertwijn de mierzoete Hana Awaka,
een zoete mousserende Sake.
Na een overheerlijke espresso met
een schaaltje –volgens Youri– Thaise
'pepernoten', nemen we afscheid van
Gerdien en de bescheiden chef-kok
en medeeigenaar Suwaphan en
kunnen we hen geruststellen dat ze
in onze ogen een uitstekende zet
hebben gedaan. Nu hoef je niet per se
meer naar de grote stad om vervolgens niet je auto kwijt te kunnen of
een klein fortuin aan parkeergeld te
betalen om te kunnen genieten van
de Oosterse keuken. Gewoon hier bij
ons in het groene hart! Gerdien &
Suwasphan: Chapeau!
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Feestelijke opening

van onze vernieuwde entree

3, 4 & 5 december!
Alléén vrijdag
en zaterdag
4 december

Geniet van een hapje
en drankje van onze
topkok en PROFITEER
van onze vele
TOPaanbiedingen!

3

Tecnica Agent
M4 Skischoen.
Van 249,-

NU 149,-

Alléén zaterdag
4 december

Alléén zondag
5 december

Peak
Performance
Skull Light
Helm. Made by POC.
Van 149,- NU 99,-

Fischer Progressor 7+ Ski.
ANWB testwinaar. Van 449,- NU

249,-

Peak
Performance
Skijack.
Van 289,-

O
 
Te Koop / Te Huur

NU 159,-

Nog enkele unieke representatieve
bedrijf-/kantoorunits Vermogenweg
Mijdrecht

Alléén zondag
5 december
Peak Performance Mine jack, Gore tex Alléén zaterdag
4 december
Van 349,- NU 249,-

- Centraal gelegen
- 3 eigen parkeerplaatsen
- Camerabewaking
- Alarminstallatie
- Eenvoudig 100 m2 extra verdiepingsvloer

Vinkenkade 31 Vinkeveen
Langs de A2, Amsterdam-Utrecht.
Afslag 3 Abcoude.
Tel. 0294 - 29 18 12

Vanaf 290 m2 voor € 319.000,–
v.o.n. excl. BTW

www.topsurf.nl
Openingstijden: di. & wo. 12-18 uur, do. 12-21 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur en zo. open 12-16 uur.

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

O Kringkoop, O Kringkoop
wat zijn je spullen
wonder goedkoop!
Maandag 6 december om 13.00 uur
start de jaarlijkse Kerstverkoop. Duizenden leuke cadeaus zijn er uitgestald
voor prettige prijsjes. De mooiste
cadeaus zijn natuurlijk als eerste weg,
dus zorg dat je er op tijd bij bent.

Start
Kerstverkoop:
ma 6 december
13.00 uur

Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht Tel: 0297-250 393 www.kringkoop.nl
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De Club van… Rachinus Heidema
Het Rode Kruis is er voor groot en klein leed
Uit onderzoek is gebleken dat vrijwel iedereen het Rode Kruis kent. Men weet van de hulp aan slachtoffers van
oorlogsgeweld en natuurrampen. En men weet vaak ook van de vakantieweken voor langdurig zieken op de Henri
Dunant boot. Naast de sociale hulp aan zieken, ouderen en mensen die eenzaam zijn, zijn vrijwilligers van het Rode
Kruis ook actief met noodhulp en opvang en verzorging bij calamiteiten in de eigen omgeving. Rachinus Heidema
is al ruim 35 jaar actief op dit terrein.
door piet van buul foto patrick hesse

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK)
heeft jarenlang met de slogan ‘zorg
voor elkaar’ de missie van de organisatie samengevat. Rachinus Heidema
en zijn vrouw Annie zijn vrijwilligers
die dat dan ook helemaal waar maken. Met een noordelijke nuchterheid
en bescheidenheid alsof het allemaal
maar heel vanzelfsprekend is, steken
ze veel tijd en energie in het vrijwilligerswerk. Het Rode Kruis heeft
daarin een centrale plaats. Maar ook
andere organisaties doen zelden een
vergeefs beroep op hen. Ze zijn alle
twee al ruim 35 jaar actief  bij het
Rode Kruis, waarbij hun aandacht zich
vooral richt op de noodhulp. Rachinus
herinnert zich dat hij zich in 1974
in Drachten bij het Rode Kruis heeft
gemeld. “Annie had al een EHBO

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...

diploma, maar zij moest voor een
herhalingscursus op. Ik heb me toen
daar ook voor de EHBO opleiding
gemeld. En daar haalde men ons het
Rode Kruis binnen. In die tijd had je
bij de plaatselijke afdelingen twee
belangrijke activiteiten. Dat was aan
de ene kant de Welfare, zeg maar de
sociale zorg voor eenzamen, invaliden
en ouderen. En daarnaast was er de
‘Colonne’. Daar hield men zich bezig
met gewondenzorg onder rampomstandigheden, de verbindingen en
EHBO ondersteuning bij evenementen. De colonne in die oude vorm is er
niet meer, maar dat werk wordt nog
steeds gedaan. Het is alleen anders
georganiseerd.”
Toen de Heidema’s in 1980 naar
Mijdrecht verhuisden werden ze automatisch naar de plaatselijke afdeling
overgeschreven. Rachinus: “Hier in
Mijdrecht was de situatie iets anders.
Er zijn hier twee EHBO verenigingen die de bijstand bij evenementen
verzorgen. Het had dus niet zoveel zin
om je daar nog eens tussen te wringen. Het accent lag bij de afdeling
Mijdrecht bij de Welfare. In de afdeling Vinkeveen was wel een colonne,
evenals in de afdeling Abcoude. Met
die laatste groep hebben we altijd
nauw samengewerkt.”
SIGMA-Team
Het land is ingedeeld in een aantal
veiligheidsregio’s. Daarbinnen is
onder verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
de rampenhulpverlening georganiseerd. In dat stelsel van hulpverlening
spelen de plaatselijke overheid, de
GGD, de politie, de brandweer en
ook het Rode Kruis een rol. “Dat
is een ingewikkeld samenspel van

allerlei diensten die volgens een
bepaald afgesproken protocol in actie
komen wanneer er sprake is van
een rampsituatie,”vertelt Rachinus.
“En ieder heeft daarin zijn taak. Wij
hebben als Rode Kruis twee verschillende taken. Zo is er de  ‘Opvang en
Verzorging’. Daarbij zijn wij actief in
een opvangcentrum waar mensen terecht komen die geëvacueerd worden.
En de tweede poot wordt gevormd
door de SIGMA-teams. SIGMA
staat voor Snel Inzetbare Groep ter
Medische Assistentie. Ik ben zelf ook
lid van zo’n team. Je krijgt daarvoor
een zelfde opleiding als de ambulancebroeders, maar wij verrichten
geen verpleegkundige handelingen.
We verlenen assistentie in de vorm
van het inrichten van een noodhospitaal als dat nodig is, we kunnen
de bloeddruk meten, we maken een
infuus klaar, we bewaken slachtoffers,
door de pols in de gaten te houden en
zien er op toe dat alles goed functioneert. Op zo’n rampplaats zijn wij
in feite toegevoegd aan de reguliere
ambulancedienst. Zo’n SIGMA groep
bestaat uit acht mensen. En we hebben een opkomsttijd van maximaal
een half uur.”
Praktijkervaring
In de afgelopen jaren hebben zich in
De Ronde Venen twee calamiteiten
voorgedaan waar Rachinus en zijn
mensen actief waren. Dat was de
brand bij Party Plaza. Rachinus: “De
mensen uit de buurt moesten de wijk
verlaten en werden opgevangen in De
Meijert. Daar hebben wij de opvang
en verzorging gedaan. De tweede
grote actie was tijdens de dijkverschuiving in Wilnis. Ook hier werd de
opvang en verzorging van de getrof-

Rachinus Heidema: “Je helpt andere mensen, maar je beleeft er zelf ook heel veel
plezier aan.”
fen bewoners door ons gedaan. Ook is
het SIGMA team nog uitgerukt, maar
dat bleek al snel niet nodig omdat
er geen sprake was van persoonlijk
letsel. Dat waren twee acties, die de
meeste mensen zich nog wel zullen
herinneren. Maar we worden veel
vaker opgeroepen. We werken in
regionaal verband en zijn dus ook
elders inzetbaar. De teams uit de
verschillende afdelingen staan elkaar
bij of lossen elkaar af. Recent was het
NRK actief bij de brand bij de NS in
Utrecht waardoor het hele treinverkeer stil kwam te liggen. Wij regelen
dan bijvoorbeeld bedden met een
fleecedeken en een setje toiletspullen
voor gestrande reizigers. Maar er zijn
ook mensen van het Rode Kruis die
op een snikhete dag automobilisten
in een file van flesjes water voorzien
of die gestrande automobilisten door
de sneeuw warme koffie en dekens
bezorgen. Het is dus niet zo dat we
alleen maar wachten op een ramp.
We hebben voortdurend oefeningen
en herhalingscursussen zodat we
optimaal kunnen functioneren.”
Vakantiereizen
Het Nederlandse Rode Kruis biedt
ook de mogelijkheid aan ernstig zieke
mensen om een weekje op vakantie
te gaan. Dat kan op de boot, de ‘Henri
Dunant’ of in de vakantieoorden IJs-

Gratis schaatsen met Univé Groene Hart!
Zondag 5 december aanstaande opent de ijsbaan van Venen on Ice!
Tot en met 29 december kan er dan op het Raadhuisplein in Mijdrecht
geschaatst worden. Univé Groene Hart sponsort graag dit initiatief
waarbij mensen - zowel jong als oud - bij elkaar komen om gezellig te
schaatsen. Venen on Ice sluit mooi aan bij datgene waar Univé Groene
Hart voor staat: regionaal betrokken en altijd dichtbij.
Gratis schaatsen
Univé Verzekeringen is in 2010
uitgeroepen tot Klantvriendelijkste
Verzekeraar van Nederland. Hier
zijn wij uiteraard zeer trots op en wij
realiseren ons dat dat dankzij onze
leden is. Als dank geven wij gratis
kaartjes voor Venen on Ice weg (zie
advertentie elders in deze krant). Het
enige dat u hiervoor hoeft te doen, is
een afspraak te maken om uw verzekeringspakket met onze aanbieding
te vergelijken. Sluit u in de actieperiode één of meerdere verzekeringen
af, dan ontvangt u zelfs een passepartout ter waarde van 40 euro voor
20 maal toegang tot de schaatsbaan.
Daarnaast ontvangt u een aantal
koek-en-zopie bonnen.

Zorgverzekering
Hot item op dit moment is natuurlijk
uw zorgverzekering. Univé heeft als
onderlinge verzekeringsmaatschappij
haar premies minimaal verhoogd. Dat
in tegenstelling tot andere aanbieders. Daarnaast biedt Univé u het
ledencollectief; hoe meer verzekeringen u bij Univé hebt, des te hoger
de korting wordt. Dit kan oplopen tot
maximaal 10% en hierdoor bespaart
u al snel 126 euro per persoon per
jaar op uw basisverzekering.
Indien u meer informatie wenst,
neemt u dan gerust contact op met
één van de adviseurs van Univé
Groene Hart in Mijdrecht 0297 – 25
04 05 of in Nieuwkoop 0172 – 57 34
02. Zij rekenen graag uw voordeel
voor u uit.

G-schaatsen met Barbara de Loor
Op 11 december vinden de KPN Junior schaatsspelen met Barbara de
Loor plaats op de kunstijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Heb
je altijd al eens willen schaatsen met een bekende schaatsster dan is
dit je kans. Speciaal voor G-schaatsers uit de omgeving geeft Barbara
de Loor een workshop op de ijsbaan in Mijdrecht.
IJsclub Nooitgedacht gaat net als
vorig jaar weer een aantal workshops geven voor mensen met een
beperking. De kunstijsbaan biedt
deze mensen de mogelijkheid om
kennis te maken met het schaatsen.
De categorie G-schaatsen staat voor
een categorie schaatsers die net
even meer aandacht nodig hebben,

dingen net even duidelijker en anders
uitgelegd moeten krijgen.
De workshops vinden plaats op:
zaterdag 11 december van 9.30 tot
10.30 uur; zaterdag 18 december
van 9.30 tot 10.30 uur en op woensdag 22 december van 18.00-19.00
uur.

selvliet, de Paardestal of Valkenburg.
Ook daar zijn vrijwilligers nodig om
de gasten te verzorgen. Voor Rachinus
en Annie was het jaren gebruikelijk
om een deel van hun eigen vakantie
daaraan te besteden. Ook jaarlijks
terugkerend was een speciale vakantieweek voor ernstige MS patiënten.
“Dat is geen Rode Kruis activiteit,
maar dat deden we voor de MS
vereniging. En tegenwoordig zijn we
betrokken bij SET Reizen. Dat is
een reisorganisatie die zich richt op
mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking. We maken hiermee tochten naar verschillende bestemmingen in Europa. Volgende
week gaan we vijf dagen naar Disney
World in Parijs.”
Voor de plaatselijke afdeling van het
Rode Kruis is Rachinus coördinator
voor de jaarlijkse collecte, hij geeft
rolstoeltrainingen en is betrokken bij
de dagboottochten die de afdeling
organiseert. Het feit dat Rachinus
en Annie ook beiden bij de Stichting
Thuis Sterven actief zijn, maakt wel
duidelijk dat ‘Zorg voor elkaar’ door
de Heidema’s wel heel concreet wordt
ingevuld. “Je helpt andere mensen,
maar je beleeft er zelf ook heel veel
plezier aan,”stelt Rachinus vast.

Op zaterdag 11 december is er een
wel hele bijzondere workshop voor
G-schaatsers. De KPN Junior schaatsspelen komen dan naar de ijsbaan
in Mijdrecht en Barbara de Loor zal
de workshop voor de G-schaatsers
begeleiden.
In 1997 werd Barbara de Loor  
derde op het EK schaatsen allround.
Haar grootste moment van glorie
beleefde ze echter op de WK afstanden in 2005 waar ze op de 1000
meter goud won. Daarnaast nam ze
zes maal deel aan het WK Allround.
Naast alle EK’s en WK’s heeft ze ook
nog aan twee Olympische Spelen
deelgenomen. Lijkt het je leuk om
met Barbara te schaatsen of samen
op de foto te gaan meld je dan snel
aan voor de workshop via: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl. Je bent
natuurlijk alle keren welkom.
IJsclub Nooitgedacht heeft een eigen
G-schaats afdeling. Elke zaterdagochtend van 08:30 tot 09:30  staan
we met groep G-schaatsers op het
ijs en er zijn nog plekken beschikbaar. Heb je interesse of vragen
over het schaatsen kijk dan op:

www.ijsclubnooitgedacht.nl.
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MOTOR&AUTO
Test Boom V2 occasion

Feestbeest!
Deze week test Patrick Hesse een
occasion: een Boom Trike V2 van
het Trike Centrum Mijdrecht.
Toen ik een aantal weken geleden
een Courage trike mocht testen,
was dit de eerste Trike die ik reed
met een automatische versnellingsbak. Dezelfde middag mocht ik
als vergelijking een occasion Boom
V2 testen; een trike voorzien van
een 850cc tweecilinderblok van de
bekende fabrikant Piaggio, onder
meer fabrikant van de de legendarische Vespa scooters. Het blok
dat ook zit onder de eigenzinnige
Aprillia Mana. Yehudi legt uit dat
het een totaal andere trike is dan
de Courage, een wat meer basic
machine, maar die met het stoere
twin-blok best wel een feestje kan
bouwen. Als volleerd trike rider
stap ik op de driewieler, alsof ik het
dagelijks doe. En dat is misschien
wel een van de leukste bijkomstigheden van Trike rijden: het ziet er
heel stoer en ingewikkeld uit, maar
zodra je een paar keer met zo'n
ding op pad ben geweest, voelt het
allemaal heel natuurlijk aan. Deze
zit bevalt me eerlijk gezegd beter
dan de Courage, oké hij is wel niet
zo indrukwekkend als de met 1.9
TSI diesel uitgeruste Trike, maar op

een of andere manier vind ik de zit
iets prettiger, misschien is het wel
dat de Courage door zijn omvang
heel veel ontzag inboezemt. Maar
terug naar de Boom trike. Van dit
merk heb ik al een paar verschillende trike’s gereden en die bevielen
mij allemaal; ben dus benieuwd
naar deze V2.
Met een stoere typische Twin broem
kom hij tot leven, maar beschaafd
genoeg om geen ruzie met de buren
te krijgen. Voet op de rem,  vervolgens een klein pookje aan de zijkant van de Trike verschuiven, rem
los, beetje gas en gedecideerd gaat
de Trike van zijn plaats. Nadat het
blok op bedrijfstemperatuur is gekomen, gaat langzaam het gas erop
en doet de dikke twin hoorbaar met
veel plezier zijn werk. Ik ontdek
vooral op de vele bochtige weggetjes die onze gemeente rijk is, dat
deze Boom van het sturen is en pak
ik bijna driftend de mooie bochten
en kan ik een vette glimlach zoals
gebruikelijk niet onderdrukken.
Wat een feestbeest zeg! En met de
zeer gemakkelijke automatische
transmissie rijdt hij als een fluitje
van een cent. In mijn ogen is dit de
ideale trike om mee te beginnen,
want het is snel vrienden worden

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

met deze Boom. Zeer toegankelijk
voor de niet zo ervaren trikerijder.
Misschien niet zo snel en imposant
als de Courage, maar gegarandeerd
wordt elke rit een groot feest! Na
een flinke rit breng ik de Boom
terug en neem ik met tegenzin
afscheid. Stiekem hoop ik dat ze
van de Postcodeloterij ook eens bij
mij aan het verkeerde adres komen
met een cheque, dan zou het zo
maar zijn dat ik deze zomer niet
alleen op twee en vier wielen mijn
foto-opdrachten doe, maar ook met
een driewieler op pad ga. Voor wie
niet net als ik alleen wil dromen,
is het mogelijk deze Boom V2 uit
2009 aan te schaffen, want deze

zeer volledige machine is te koop
bij het Trike Centrum.
Hier nog even deze trike op een
rijtje met alle accessoires:
Boom V2 Trike
850cc 71 pk, watergekoeld, automatische transmissie
brandstof-injectie
Kuip met verlichting
42mm Fighter stuur
Beenbeugel
Koffer afsluitbaar
De prijs van deze trike uit 2007
is € 21950,- en er zit 3 maanden
garantie op.

Trike Centrum Mijdrecht
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
Tel. 0297-255546
info@trike-centrum.nl

www.trike-centrum.nl

Nieuw. Hyundai ix20.
Nét even anders.

DENKT
ANDERS

Vanaf nu is geen dag meer hetzelfde.
Eindelijk wordt de regelmaat doorbroken.
Standaard vormen raken uit beeld.
Spannende, onverwachtse vloeiende
lijnen komen er voor in de plaats.
De nieuwe Hyundai ix20 is allesbehalve
standaard. Zijn stijlvol vormgegeven
uiterlijk en futuristische cockpit. Zijn
panoramazonnedak. Zijn ruimte. Dit
alles gecombineerd met een keuze aan
efficiënte zuinige motoren. Zijn B-label
met 20% bijtelling dankzij het start-stopsysteem. En ten slotte zijn veiligheid. Dit
maakt deze Hyundai ix20 nét even anders.

Nieuw. Hyundai ix20.
Al vanaf € 15.995,Of lease de Hyundai ix20 vanaf € 359,- p/m.

www.hyundai.nl
TM

• 5 jaar Garantie zonder km-beperking
• 5 jaar Hulp bij pech onderweg
• 5 jaar Voertuiginspectie

Zoveel
meer.
Hyundai.

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 - 6,5 (l/100 km) / 23,3 - 15,4 (km/l); CO2 - emissie: 114 - 154 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd
op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN HET STANDAARDMODEL. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN. DRUK- EN ZETFOUTEN
VOORBEHOUDEN. GENOEMDE LEASEPRIJS IS INCL. BPM EN EXCL. BTW GEBASEERD OP 20.000 KM / 60 MND. DIT AANBOD WORDT GEDAAN DOOR HYUNDAI LEASE.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ HOFLAND 160, MIJDRECHT, TELEFOON 0297-239290, WWW.HYUNDAI.NL/ROVEMIJ
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AUTO&MOTOR
Rij impressie Hyundai ix20

Zo weinig, maar toch zoveel
Voor wie op zoek is naar een compacte auto, maar met een wat hogere
zit, zijn er vandaag de dag behoorlijk wat auto's op de markt. Volgende
week kijken we bijvoorbeeld naar de nieuwe Mitsubishi ASX. Voorheen
hebben we al auto’s als de Skoda Yeti, Nissan Juke en Qashqai en Toyota
Urban Cruiser gereden. Vandaag is het de beurt aan een nieuweling. De
ix20 van Hyundai.
door michael reuling

Het merk timmert al lange tijd
succesvol aan de Nederlandse weg.
Het ene na het andere succesnummer rolt van de band. Zo konden
we laatst kennis maken met de
nieuwe SUV, de ix35, en nu is er
een klein broertje bijgekomen, de
ix20. De kleine meet 4,1 meter in
lengte en is 1,6 meter hoog. Eerlijk
gezegd spreekt het uiterlijk mij niet
aan, maar het blijkt maar weer dat
smaken kunnen verschillen, want
collega Patrick kan het uiterlijk wel
bekoren. En op zich; ik ben allang
blij dat de Hyundai’s vandaag de
dag veel Europeser ogen. Bladerend
door de folder heb ik de ix20 ook in
andere kleuren gezien, wat de auto
wat meer smoel geeft. Wit is iets te
kil voor dit design. Maar over naar
belangrijkere zaken. Wat me na 100
meter rijden al direct opviel, was
dat ik mijn vooroordeel razendsnel
moest bijstellen. Van te voren had
ik mijn twijfels over deze nieuweling. Over het algemeen voelen
kleine auto’s al snel wat instabiel
en blikkerig aan. Maar niet deze
ix. De auto voelt degelijk aan, bijna
Europees goed. Wat meteen opvalt
is de stilte binnen, het motorgeluid
wordt bijzonder goed weggefilterd.
Daarbij stuurt de auto ook nog eens
scherp en direct en voel je goed
op welk wegdek je rijdt. Sommige
merken filteren dit laatste ook weg,
terwijl dat best goed is om te weten.
En eerlijkheid gebiedt te zeggen: ik
vind deze ix20 lekkerder rijden dan
zijn grote broer, de ix35.
De zit in de ix is wat hoger dan in
de standaard i20. Je hebt goed zicht
rondom, dankzij de dunne a- en
b-stijlen. Het extra zijruitje voorin

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.

foto's patrick hesse

biedt je net wat meer zicht in de
bochten. De c-stijl, achter op de hoeken, is wat breder, waardoor de dode
hoek iets groter wordt, maar dankzij
een ander foefje heb je daar op zich
weinig last van bij het achteruit
rijden (daarover zometeen meer).
Het interieur steekt goed in elkaar.
De gebruikte materialen zijn prima
en voelen degelijk aan. De knoppen zitten op de juiste plek, alleen
de draaiknoppen voor de ventilatie
en temperatuur zijn even wennen.
Hier en daar vind je een hard stukje
plastic, maar niet storend. In de middenconsole is een navigatiescherm
geïntegreerd, voorzien van touchscreen. Daarbij krijg je netjes, als je
de achteruitversnelling inschakelt,
het gebied achter de auto te zien, in
kleur, zodat je zonder achterom te
kijken kunt manoeuvreren. Hinder
van de C-stijl ondervind je dan ook
niet meer. Extra bijkomstigheid zijn
de aansluitingen voor je USB, iPod
of andere MP3-spelers. Ruimte
kom je in deze ix20 niet tekort, ook
lange mensen kunnen zowel voor- als
achterin makkelijk hun plek vinden.
Voor bagage heb je genoeg ruimte in
de achterbak met dubbele bodem.
Waar de ix35 een klein beetje tekort
schiet wat betreft vermogen, is de
ix20 goed voorzien. Onder de kap
ligt een 1.4 die 90 pk aan vermogen
levert. Op zich is dat best weinig
voor een auto van 1153 kilo, maar
op de één of andere manier hebben
de techneuten een manier gevonden
om dit vermogen goed over te brengen, waardoor je niet het idee hebt
tekort te komen. Ben je van plan wat
langere ritten te maken, bijvoorbeeld
naar het buitenland, dan adviseer ik
om te kiezen voor de 1.6i benzinemotor (124 pk met handgeschakelde
zesbak of automaat). Deze is iets
krachtiger dan de 1.4 waarmee wij
gereden hebben. De 1.4 is krachtig
genoeg voor Nederland, maar ik
kan me voorstellen dat als je de
auto zwaar bepakt hebt met koffers
en vier personen aan boord, je iets
meer vermogen wilt hebben. De 1.6
biedt dan uitkomst. Voor de zakelijke
of kilometervretende rijders heeft
Hyundai ook een diesel beschikbaar,
een 1.4 CRD.
Vanaf € 15.995,- kun je al wegrijden
bij Rovémij met deze gloednieuwe
ix20, met i-Drive pakket. Deze is
dan voorzien van zaken als start-enstop-systeem, ESP met Hill-start
Assist (voorkomt terugrollen op
hellingen), audio-installatie met
AUX-/USB-aansluiting, privacy
glass, meegespoten bumpers en nog
wat andere zaken. Als je voor het

iets duurdere i-Motion pakket gaat
krijg je daar bovenop mistlampen
voor, airconditioning, armsteun (die
overigens niet irritant in de weg zit
bij het schakelen), lichtsensor, elektrische buitenspiegels (verwarmd)
en chromen deurgrepen. Kleed je de
auto nog wat verder aan en kies je
voor de wat duurdere pakketten en
motorisering, dan zul je merken dat
je extreem veel moeite moet doen
om überhaupt in de buurt te komen
van de 27 mille. Dit is dan wel
direct de meest aangeklede versie
van de ix20, waarbij je alleen nog
als extra’s de parkeersensoren en
automaat kunt kiezen. Zaken als een
panoramadak, regensensor, navigatiesysteem heb je dan al standaard
op de auto zitten.
De ix20 is een auto die bijzonder
veel waar voor zijn geld biedt. Voor
het geld krijg je veel auto terug, met
veel luxe snufjes waar je bij andere
merken flink meer voor betaalt. Ik
vermoed dat deze ix20 nog wel eens
heel groot succes kan worden.
Dealergegevens
Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

De nieuwe A6
Audi presenteert de nieuwe A6 die het eerste kwartaal van 2011 op de
markt komt. Het koetswerk bestaat voor meer dan 20% uit aluminium. De
A6 wordt direct leverbaar met diverse sterke diesel- en benzinemotoren.
De koplampen kunnen voorzien worden van complete LED-verlichting. Het
interieur lijkt overgenomen uit de A7 en is een elegant schouwspel van
vele lijnen en vlakken. In 2012 komt er ook een hybride uitvoering. Voor
de fanatieke internetters onder ons: via de telefoonaansluiting of WLANhotspot kun je direct online. Prijzen zijn nog niet bekend.

Hyundai ix20

Gereden versie: Hyundai ix20
1.4 i-Vision
Vermogen: 90 pk
0-100: 12,9 s
Top: 167 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 17,9 / 5,6 l/100km
Prijs gereden model:
€ 19.990,Alternatieven: Honda Jazz, Kia
Venga, Nissan Note, Opel Meriva
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Projectkoor OPK zingt tijdens
oecumenische viering in De Hoef

CU-SGP tevreden over
verkiezingsresultaat
ChristenUnie-SGP is bijzonder tevreden en dankbaar voor het behaalde
resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag
24 november. We hoopten op behoud
van de twee zetels en dat is gelukt.
Wisseling van lijsttrekker, Abcoude en
Baambrugge waar we geen historie
hebben en het verkleinen van het
totaal aantal beschikbare zetels waren voor ons toch onzekerheden met
betrekking tot de uitslag.

SVAB krijgt 35% van de kiezers in
Abcoude / Baambrugge achter zich

Het waren spannende tijden voor de
lokale politieke groepering Samen
voor Abcoude en Baambrugge
(SVAB). De verkiezingsuitslag van de
Toch zijn we de verkiezingen ingeherindelingverkiezingen van 24 nogaan met vertrouwen in een goede
vember jl. voor de nieuwe gemeente
afloop. Ook hier geldt voor ons ‘Bid en De Ronde Venen moest aangeven of
Werk’. Gewerkt hebben we met cam- lijsttrekker Dick Kok de kiezers uit
pagneavonden, flyers, folders, posters, Abcoude en Baambrugge achter zich
straatcampagnes en nieuwsbrieven.
kreeg. De boodschap van de SVAB
Gebeden ook. En de uitkomst mag
was duidelijk, zoals Kok verwoordde:
ernaar wezen.
“een stem op de SVAB is een stem
We zijn dankbaar dat ons deze uitslag voor Abcoude en Baambrugge in de
is gegund en we zullen er alles aan
nieuwe gemeente”. Kok is reeds vele
doen om het vertrouwen dat de kiejaren actief in de Abcoudse politiek.
zers in ons hebben gesteld ten volle
Op dit moment als wethouder openwaar te maken.
bare werken. Kok is verantwoordelijk
Natuurlijk staan wij ook de komende
voor het Centrumplan. Het centrum
jaren weer open voor reacties, opligt er nu weer mooi bij. De SVAB
merkingen, vragen etc..
zal in de raad van De Ronde Venen
Op onze website zullen wij voldoende vertegenwoordigd zijn met 2 zetels.
contactmogelijkheden aangeven en
Naast Kok komt ook John Melkman
we nodigen de burgers uit daar ruimin de raad. Melkman is de huidige
schoots gebruik van te maken.
fractievoorzitter in de raad van de gemeente Abcoude. “Politiek bedrijven
met je gezicht naar de burger maakt
je kwetsbaar.” Melkman wil zich
inzetten om de communicatie met
de inwoners van alle acht kernen in
de nieuwe gemeente te verbeteren.
Melkman
ChristenUnie-SGP bedanktis het laatste jaar reeds
actief om samen met de raadsleden
uit
Ronde Venen er een echte
alle mensen die via hunDestem

GP bedankthun vertrouwen aan ons
ia hun stem gegeven hebben
n aan ons
www.cusgp2010.nl
ebben

2010.nl
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nieuwe gemeente van te maken,
waar we ons allen thuisvoelen. “Een
hele opgaaf, ik heb er vertrouwen in,”
zegt Melkman.
Met Ronde Venen Belang, de lokale
partij in De Ronde Venen is er intensief contact. Over samenwerking zijn
we het eens. Het verkiezingsresultaat
van Ronde Venen Belang zal geanalyseerd worden om te zien hoe verder.
De SVAB zoekt samenwerking met
alle partijen in de nieuwe raad. Het
resultaat van de jongeren van Lijst 8
is hoopvol. Kok feliciteert lijsttrekker
Kikki Hagen in het bijzonder. Ook het
resultaat van het CDA in Mijdrecht,
Vinkeveen en Wilnis is zeer goed. En
dat tegen de landelijke CDA-trend
in. De lokale kwesties en belangen
zijn doorslaggevend geweest in deze
campagne. “De kiezer heeft altijd
gelijk”, verwoordt Ton Pepping.
Raadslid in de gemeente Abcoude
en de campagneleider van de SVAB.
Pepping vertrouwt erop dat de SVAB
“een frisse inbreng” in de nieuwe
gemeente heeft. Kok: “Namens de
SVAB wil ik de kiezers in Abcoude
en Baambrugge bedanken voor de
grote steun.” Rond 35% heeft voor
de SVAB gekozen in Abcoude en
Baambrugge. En nu Samen Verder!

Het is al een traditie geworden dat Rooms Katholiek en Protestants Christelijk De Hoef en belangstellenden uit de wijde omgeving elkaar
ontmoeten tijdens een oecumenische bijeenkomst in de Adventstijd. Dit
jaar zal deze plaatsvinden op 12 december a.s., de derde adventszondag.
Het Oecumenische Project Koor OPK zal haar medewerking verlenen aan
deze viering waarin de koorzang van OPK wordt afgewisseld met solozang,
lezing en overweging en uiteraard samenzang van bekende liederen voor
advent en kerst. De begeleiding is van Charles Rademaker en de algehele
muzikale leiding is in handen van Wim Brands.
De basis van het geheel is de Amerikaanse kerstmusical The Promise of
Christmas oftewel De Belofte van Kerst. De aansprekende muziek en
arrangementen is niet alleen een feest voor degenen die het uitvoeren,
maar zeker ook voor degenen die luisteren waarbij zeker de boodschap van
advent en kerst op een prachtige manier tot uitdrukking worden gebracht.
Dit is het vijfde project van het Oecumenisch Project Koor waar steeds
in zes repetities het geheel gestalte moet krijgen om daarna te worden
uitgevoerd. Ook dit jaar kunnen de bezoekers van de viering aansluitend de
jaarlijkse kerstmarkt op het kerkplein bezoeken.

Oecumenische Advents- en Kerstviering op zondag 12 december om 10.30 uur in
de R.K. Kerk St. Antonius van Padua in De Hoef. De oecumenische viering is een
feest van bezinning, zingen, meditatie en vooral samen beleven.

Zwemvereniging en Reddingsbrigade vieren dubbel jubileum

Reddingsbrigade 50 jaar en ZDRV 15 jaar!

Afgelopen zaterdagvond hebben Zwemvereniging De Ronde Venen en
Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen hun dubbele jubileum met een groot
feest gevierd in de Meijert. Zwemvereniging De Ronde Venen is 15 jaar
geleden ontstaan vanuit een fusie van de Vinkeveense Reddingsbrigade
en Reddings Brigade Mijdrecht. Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen is
inmiddels 50 jaar actief. En dat is reden voor feest.
Tijdens de opening van de receptie stak wethouder Ingrid Lambregts de
vereniging een hart onder de riem met haar aanwezigheid. De kaderleden,
oud-kaderleden en ereleden werden getrakteerd op een gezellige feestavond met diner en een dj. Jubilerende kaderleden konden rekenen op een
mooi presentje voor hun vrijwillige enthousiaste inzet voor de vereniging.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze activiteiten, neemt u contact op met de ledenadministratie, Karin Keers telefoon 0297-282108 of kijk op de website

www.zdrv.nl.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Kees Schouten
Lijsttrekker

BETROKKEN EN STABIEL,
DAT MAAKT HET VERSCHIL

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

KEN EN STABIEL,
Woordzoeker week 48
KT HET VERSCHIL
In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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© Puzzelland

Blank
Brandhaard
Dubbel
Einde
Evacuatie
Halsdoek
Hannover
Heleboel
Indiana
Isoleren
Knauw
Knipbrood
Kruisraket
Macho
Maniok
Mikmak
Modelwoning
Okshoofd
Omhaal
Onbewust
Ongetwijfeld
Overmoed

Rimboe
Rokertje
Rondo
Sekse
Vlekken
Vloeibaar
Werktuig
Windbemaling

Sudoku week 48
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 47
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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: Medewerker Customer Service (m/v) Fulltime
Organisatie: Quaron Cleaning Systems B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Wasstraat Medewerker
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Kundige Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Verkoopster slagerij
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Assistent controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Klusjesman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Customer Care
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Wij zoeken een autoverkoper voor onze Fiatvestiging in Uithoorn
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Rechterhand directeur/commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Callcenter medewerkers outbound/talenwonders
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Sales Adviseur / Autoverkoper M/V
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Alphen a/d Rijn
Functie: Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf
Ministek wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf
Spruit wegens zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
6 T|M 12 FEBRUARI 2011
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY

INTERNATIONAL
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