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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 28 november
• Opening expositie Simon Sint, Galerie
Emotions, Mijdrecht
• Opening ski-afdeling Topsurf, Vinkeveen
• Miele Demonstratiedag, Koeleman
Elektro, Mijdrecht
• Livemuziek, Grieks Restaurant Corfu,
Mijdrecht
Zondag 29 november
• Argon-FC Chabab, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Gesellug! HVM-terrein, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Extra abonnementskosten
voor uw
verzekeringsadviseur?

Dat kan anders!

Er kan (bijna) geschaatst worden
Schaatsliefhebber opgelet! Vanaf aanstaande donderdag kan er op het Raadhuisplein geschaatst worden. Tot 28 december
komt er een ijsbaan van 18 x 25 meter te liggen, compleet met koek- en zopietent, schaatsverhuur en nog veel meer. Jos van
Wijk, voorzitter van de Stichting Venen on Ice, waarin de vier Rondeveense ijsclubs participeren; Gaby Pothuizen, die vanuit
de gemeente het project coördineert; Marion Cornelissen van Rabobank Veenstromen die het schoolschaatsen coördineert
en burgemeester Marianne Burgman zijn er helemaal klaar voor. Lees verder op pagina 13.			
foto rob isaacs

Gemeentelijke delegatie op bezoek in Oeganda

Afvalproject Kalangala officieel van start

voor logo’s en huisstijlen
bijvoorbeeld:
www.younique-image.nl

ontwerp | drukwerk | websites

www.tweed.nl

emma styled by

Een delegatie bestaande uit locoburgemeester Jan van Breukelen,
raadslid Wim Klaassen en de beleidsambtenaren Nanda Verveen en
Corina van der Neut bracht van 14
tot en met 21 november een officieel bezoek aan de gemeente Kalangala in Oeganda. De gemeente
De Ronde Venen ondersteunt de
gemeente Kalangala bij het opzetten van een systeem om afval op te
halen en te verwerken. Door het afval op te halen, wordt verspreiding
van ziektes voorkomen en de hygiënische omstandigheden verbeterd.
Het project wordt financieel mede
ondersteund door de VNG. Tijdens
hun reis hielden de delegatieleden
een dagboek bij, waaruit we hier
gedeelten publiceren.

Wethouder Jan van Breukelen voor een van de afvalbakken met rechts van hem burgemeester (Sulait Lutaakome) en links de gemeentesecretaris (Joseph Lukyamuzi)
van Kalangala.

Zaterdag 14 november
gemeente gesteunde afvalinzameling
Vertrek van de delegatie naar
project zullen bijwonen. In drie van
Kalangala in Oeganda, waar we de
de zeven dorpen waaruit Kalangala
Witte adv
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zamelen, het uitsorteren en verwerken van huisvuil. Een zogenaamde
“pilot” dus.

Lees verder op pagina 3
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Reeds 50% verkocht!
Informeer naar
de beschikbare
woningen.
Reeds
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verkocht!
Informeer naar de beschikbare woningen.

Vida Makelaars OG
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Mijdrecht
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Ons nieuwe Vida zine is uit, met alle details over
De Grutto. Krant niet ontvangen? Haal ’m dan op
bij ons kantoor aan de Dorpsstraat 14 in Mijdrecht.
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Vervolg van voorpagina
De andere dorpen die bij Kalangala
horen, zullen in de loop van volgend
jaar volgen. Vanaf Schiphol vertrekken we via een tussenstop in Nairobi
(Kenia) naar Entebbe, het vliegveld
bij de stad Kampala, de hoofdstad
van Oeganda.
Zondag 15 november
Aangezien er maar één boot per dag
naar Kalangala, een eiland in het
Victoriameer, vaart, die pas om 13
uur in de middag vertrekt, maken
we na het ontbijt een wandelingetje
in Entebbe. Nauwelijks onderweg
komen we, aangetrokken door
swingende muziek, langs een kerkje,
waar we uitgenodigd worden binnen
te komen. De muziek en het gezang
zijn meeslepend, maar als we na een
poosje constateren dat de voorganger bij een groepje kerkgangers een
soort vorm van duiveluitdrijving is
begonnen, verlaten we toch maar de
dienst. We halen onze koffers op en
gaan naar de boot om na 3 ½ uur
varen en een korte rit over het eiland
bij ons hotel te arriveren.
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Optocht door Kalangala bij de start van ophalen van afval op donderdag 19 november.
Onder: het eerste vuilins wordt opgehaald.

Maandag 16 november
We melden ons in de ochtend bij de
burgemeester in zijn vers geschilderde kamer, de muren zijn nog een
beetje nat. Na de beleefdheidsuitwisselingen gaan we met hem naar het
districtskantoor en hebben we een
overleg met de vice-secretaris en zijn
staf. In de middag bekijken we wat
er tot nu toe tot stand is gebracht,
met in het achterhoofd de gedachte
dat we eigenlijk pas een klein jaar
met het project bezig zijn. Er zijn
‘blikvangers’ geplaatst waar in de
ene bak composteerbaar en in de
andere restafval kan worden gegooid
(ze moeten nog wel geverfd worden).
Ook zijn er verzamelcontainers geplaatst in de drie pilot-(deel)gemeenten. Ze zijn weliswaar nog niet helemaal af, maar ze staan er wel en de
officiële start is pas donderdag. De
grootste verrassing is toch wel het
afvalbrengstation. In april was er alleen nog maar wild oerwoud, nu is er
een terrein van twee voetbalvelden
groot omheind, gerooid en platgewalst. Er staan drie halfvoltooide
gebouwtjes, één voor de bewaker,
één als kantoortje en een afzonderlijk was/toiletgebouwtje. Dit alles
overtreft veruit onze verwachtingen.
Tevreden keren we huiswaarts voor
het avondeten.
Dinsdag 17 november
Een vergaderdag. Samen met onze
partners worden tal van zaken besproken en nagelopen. We bespreken
de technische mogelijkheden van het
composteren van het organisch afval
en van het visafval, dit laatste zal
geen eenvoudige zaak worden.
Er wordt een evaluatieplan opgesteld dat in werking zal treden als de
“pilot” is afgelopen en er wordt een
doorkijk naar 2010 gemaakt. Ook
wordt er uitgebreid stilgestaan bij
het programma van de openingsceremonie en wat daarvoor allemaal
nodig is. In de loop van de middag
komen ook zowel de Nederlandse
Suzanne als de Oegandese Alice,
VNG vertegenwoordigsters, aan. Ook
zij zijn onder de indruk en hadden niet
verwacht dat de mensen in Kalangala
al zulke vorderingen hadden gemaakt.
Het is natuurlijk belangrijk om aan
onze hoofd-sponsor VNG-international
(lees het ministerie van Buitenlandse
Zaken) de resultaten van het project
tot nu toe te laten zien.

Woensdag 18 november.
Voor vandaag staat onder meer de
VNG-evaluatie van het totale project
op het programma. Best wel spannend, we zien het eigenlijk als een
soort overgangsexamen naar het
tweede en tevens laatste jaar van het
project.
Na een ochtend van veel plussen
en enkele minnen blijkt dat we een
score hebben bereikt van 96%.
Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in alle dorpen voor
scholen, het ziekenhuis, de kerken en
hoteleigenaren. Ook is er een aparte
bijeenkomst belegd voor bedrijfjes
die medische zaken verhandelen en
voor de lokale drogisten. Er is een
afvalverordening opgesteld, waar de
dorpen zelf een bijdrage aan hebben
geleverd. Er is training gegeven aan
het personeel op het gebied van projectmanagement, communicatie en
afval. Het werk in het gemeentehuis
is bovendien makkelijker geworden
door de installatie van zonne-energie
en internet. Ook is de afvalverzamelingsplaats aangelegd en zijn containers en afvalbakken in het pilotgebied geplaatst. Dat alles resulteert
in een prachtig overgangsrapport,
wat het wel lastig maakt om volgend
jaar met dezelfde cijfers te kunnen
slagen. Maar iedereen gaat ervoor,
dat is boven iedere twijfel verheven.
In de middag iets heel anders. Wim
gaat in discussie met de gemeenteraad, met als achtergrond het idee
dat we altijd wel van elkaar kunnen
leren. Eerst vertellen we elkaar hoe
een Oegandese en een Nederlandse
gemeenteraad en college van B&W
tot stand komen en hoe de samenwerking tussen beide partijen is. We
constateren dat de werkwijzen toch
wel veel van elkaar verschillen. Ook
wordt uitgebreid stilgestaan hoe de
ambtenaren hier in passen. In het
tweede gedeelte van de bijeenkomst

worden de zaken veel persoonlijker.
De raadsleden vertellen elkaar hun
drijfveren en verwachtingen van het
politieke werk.
Ook vertelt men elkaar wat er moeilijk is, wat voor teleurstellingen maar
ook wat voor leuke momenten men
ervaart. Ook worden ideeën uitgewisseld hoe succes te boeken en te
voorkomen dat men te gefrustreerd
raakt en hoe zou je met de kiezers
kunnen en moeten communiceren. Al
met al een zeer waardevolle uitwisseling van meningen en ervaringen,
die de raadsleden in hun werk kunnen helpen goed te functioneren.
Donderdag 19 november.
Vandaag is de grote dag en moet het
gaan gebeuren. De officiële start van
het huisvuilophaal- en verwerkingsprogramma. Midden in het stadje zijn
tenten opgetrokken, overal hangen
aankondigingen en over de straten
zijn banieren met opwekkende teksten gespannen. Op het feestterrein
hebben zich een band, schoolkinderen
en allerlei genodigden verzameld.
Na wat toespraken gaan we met z’n
allen achter de muziek aan voor een
optocht door de stad, waar flyers
worden uitgedeeld en veel mensen
langs de weg ons toezwaaien. Na
een fikse rondgang keren we terug
naar het feestterrein voor het meer
officiële gedeelte. De toegezegde
minister uit Kampala heeft afgezegd en een paar parlementsleden
zitten nog op de boot onderweg naar
Kalangala, maar dat mag de pret niet
drukken. Daarentegen is er wel een
delegatie uit Bushenyi aangekomen,
een gemeente uit het westen van
Oeganda, die ook deelneemt aan het
VNG-project en gekoppeld is aan
de gemeente Gemert-Bakel en een
ongeveer identiek project als wij
heeft opgestart. De voorzitter van de
Oegandese zusterorganisatie van de
VNG is de hoofdgast. Het volkslied
wordt gespeeld, er wordt een gebed
uitgesproken en er volgt een reeks
toespraken.
Wij en de VNG-international worden
in het zonnetje gezet, de burgemeester van Kalangala en de voorzitter
van de Oegandese VNG houden een
toespraak. Dan is Jan van Breukelen
aan de beurt. Zijn toespraak (in het
Engels) wordt na iedere zin meteen
in de lokale taal vertaald en ontlokt
een aantal keer applaus, iets waar
de Oegandezen trouwens erg royaal
mee zijn. Na de toespraak geeft Jan,
door het “wegvlaggen” van de eerste
vrachtwagen met huisvuil, de start
van het project.
Het feest zal daarna nog de rest van
de middag doorgaan, maar wij gaan
terug naar het hotel. Er staat nog
een vergadering op het programma
met de mensen uit Kalangala en de
delegatie uit Bushenyi.
Vrijdag 20 november.
Onze laatste dag. Wij gaan door met
het programma. Al de gemaakte
afspraken worden aan de hand van
de actiepuntenlijst
nogmaals bevestigd en vastgelegd.
Nu het vuilnisophalen voor de pilot
begint, zijn er veel
dingen om af te
spreken: de monitoring, de evaluatie
en afspraken over
de planning van
Vervolg op pag 16.

Luistervink
Eens in de fout...
Jarenlang terug, mijn oudste was
nog maar net zeven, bezochten wij
een receptie die me nog lang heeft
geheugd. Een keurige man, in een
net pak, trok op een zeker moment
mijn oudste op schoot en begon
een alleraardigste babbel met het
ventje. Mijn broer daagde mij uit
en vroeg: “ Nou, wat doe je daar
nou mee”. Ietwat overrompeld
beperkte ik mij tot het scherp in de
gaten houden. Het vreemde vind ik
nog steeds dat de manier waarop
dit alles gebeurde geen directe
aanleiding gaf op te treden. Raar
maar waar. Uiteindelijk was het
het ventje dat zich steeds ongemakkelijker ging voelen en de benen
nam. Later kwam ik eens bij toeval
op een bijeenkomst waar ook een
inloopavond voor pedofielen gaande
was. Ook daar trof ik de op het oog
zachtaardige mannen aan, die zich
wisten omringd door jonge jongens
die een extra zakgeldje roken. Walgelijk, dat was en is mijn oprechte
mening.
Op zich ben ik niet zo’n geweldenaar, maar toen een aantal jaren
geleden een man in trainingspak
zich onder de Kerkvaartbrug aan
een meisje van acht vergreep,
heb ik ook avonden gehoopt het
figuur daar aan te treffen. Met
mij nog heel veel andere vaders
van jonge kinderen. De vogel was
echter gevlogen. Pedofilie, dat
is inmiddels bewezen, is iets wat
niet over gaat. Je kunt mensen
opsluiten, behandelen maar er
is slechts één probaat middel de
vaak onderdrukte gevoelens te
weren. “Ballen er af, met het mes
of door middel van pillen.” Onlangs
is er, na jaren van opsluiting, weer
zo een snurker vrijgekomen. De
burgemeester van Eindhoven heeft
de man geweerd. Die zag de bui
hangen en zocht zelfs de publiciteit om zijn standpunt te kunnen
toelichten. De betreffende man
heeft zijn toevlucht tot een Gelders
dorp gezocht, maar ook daar is
hij niet welkom en gaat deze zaak
juridisch aanvechten. Feitelijk is
het een kwestie van een ernstige
tekort-koming in ons rechtsstelsel.
Mensen die aantoonbaar opnieuw
in de fout zullen gaan, moet je niet
zonder maatregelen vooraf met
geitenwollensokkengedreutel opnieuw in de maatschappij toelaten.
De praktijk heeft uitgewezen dat
dit soms tot dodelijke slachtoffers
leidt, met de nodige ellende voor de
betrokkenen. Ook voor de misdadigers zelf overigens. Wat zou het
een goede zaak zijn als het kalf nu
eens vóór de verdrinkingsdood zou
kunnen worden gered, in plaats van
de put naderhand te dempen, als de
ellende daar is. De mensen die pleiten voor tweede en derde kansen
voor daders van dit soort delicten,
zou ik willen vragen hun (klein-)
kinderen belangeloos beschikbaar
te stellen om deze, in krap zittende
onderbroekjes door de woonwijken
te laten, paraderen. Moet kunnen
toch?
Luistervink
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Kort Nieuws
Mijdrecht en De Hoef

Opbrengst
Alzheimer collecte
De opbrengst van de Alzheimer
collecte die in de week van 9 - 14
november is gehouden heeft in
Mijdrecht en De Hoef tezamen
€ 5.218,51 opgebracht. Hartelijk dank aan alle donateurs voor
uw bijdrage namens de stichting
Alzheimer Nederland. De oproep
om collectanten in deze krant heeft
8 collectanten opgeleverd, Ook hier
was de stichting bijzonder blij mee.

De Ronde Venen

Horizon over de
strijd tussen goed
en kwaad
Zondag 29 november 2009 kunt u
van 9 – 10 uur luisteren naar het
eerste deel van een serie van vijf
uitzendingen over het thema: Strijd
tussen goed en kwaad. Herhaling
van 17.00 – 18.00 uur. De serie is
als volgt samengesteld: Het kwaad,
goedheid, zonde, genade, (eind)oordeel. Zondag a.s. komt het kwaad
aan de orde.
Aan de discussie nemen deel:
•Wim Bos, Mijdrecht
•Arjan de Bruin, Aalsmeer
•Jan Verboom, Mijdrecht
•Pastor Wim Vernooij, Vinkeveen.
Presentatie: Ger de Vries.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM (In rusthuizen e.d. kan
een andere kabelfrequentie gelden)

Vinkeveen

Top Surf Vinkeveen
feestelijk geopend
Dit hele weekend is er een feestelijke opening bij TopSurf Vinkeveen
van de geheel vernieuwde ski- en
snowboardafdeling.
David Hague van Art of Cooking
Vinkeveen verzorgt weer de heerlijkste hapjes en drankjes. Profiteer
vrijdag, zaterdag én zondag óók van
onze super ‘eendagsaanbieding’.

DE GROENE VENEN

Studenten uit België lopen stage in Wilnis
Afgelopen week liepen vijf studenten uit België stage bij Mirelle Valentijn van stichting omgaan met pesten in Wilnis. De studenten volgen de
opleiding orthopedagogiek aan de Katholieke Hoge school Limburg in
Halsteren.
Zij kregen de opdracht buiten de
grenzen van eigen land onderzoek
te doen naar methoden die inzetbaar zijn om kinderen en jongeren
weerbaar te maken tegen pesten
om zo het pesten te verminderen of
zelfs te stoppen. Zij waren aanwezig bij verschillende activiteiten
en Mirelle bood hen een workshop
aan. Tijdens de workshop maakten
zij kennis met de methodiek van
stichting ‘Omgaan met Pesten’.
Deze richt zich o.a. op: het vergro-

ten van zelfvertrouwen, het eigen
maken van sterke lichaamstaal en
het omgaan met lastige situaties.
Verschillende spelvormen en rollenspel kwamen aan bod. Vooral de
kracht van lichaamstaal sprak de
studenten aan, die vertelden onder
de indruk te zijn van alle initiatieven die op dit gebied in Nederland
worden genomen. In België is op
dit gebied nog weinig mogelijk.
Vanuit alle informatie die zij hebben verzameld gaan zij nu een

spelvorm ontwikkelen, waarmee zij
in België kinderen en jongeren kunnen ondersteunen in het weerbaar
worden tegen pesten.
In januari 2010 starten weer

nieuwe trainingen voor kinderen en
tieners die te maken hebben met
pesten, niet sociaal vaardig en of
weerbaar, onzeker, of faalangstig
zijn in Wilnis.

Prijswinnaars Bingo van Zonnebloem Mijdrecht
Tijdens het onlangs gehouden feest voor het 15-jarig jubileum van De
Zonnebloem afd. Mijdrecht is traditiegetrouw een grote bingo gehouden.
De hoofdprijs van deze bingo was een midweek of weekend in een bungalowpark, dat speciaal is aangepast voor mensen met een beperking; dus
Zonnebloemproof! Het park
Eureka ligt in Deurningen in
Twente.
De hoofdwinnaars van deze
prijs waren de heer en mevrouw Immerzeel. Van voorzitter Ad in ’t Veld ontvingen zij
hun prijs in de vorm van een
cheque en uiteraard een grote
bos bloemen.

Gasten van ’t Anker creatief bezig
De teken- en schildergroep van
Inloophuis ’t Anker is een schilderij
aan het maken voor de creatieve
wedstrijd.Speciaal voor alle kunstamateurs in De Ronde Venen wordt
er in december een wedstrijd georganiseerd rond het thema Kerst.
De wedstrijd kent drie categorieën:
tekenen/schilderen, fotografie,
ruimtelijke vormen (zoals keramiek en textiele werkvormen). Het
maximale formaat van het werkstuk is ± 50 x 75 cm. En er zijn 2
leeftijdscategorieën. De deelname

aan deze wedstrijd is gratis. Slechts
één inzending per deelnemer.
Inleverdatum van het werkstuk is
vanaf maandag 30 november t/m
woensdag 9 december. (Parochie
secretariaat, Kerklaan 2, Vinkeveen). De kunstwerken worden
geëxposeerd in de R.K.- kerk,
Kerklaan 2, Vinkeveen.
Het reglement en het deelnameformulier kunt u afhalen bij het
Parochie secretariaat, of downloaden van www.atelier54.eu.

Geslaagde Yogales over liefde voor
ouders en hun kind

Vrijdag 27 november: Laat uw ski’s
of snowboard slijpen en waxen en
ontvang GRATIS 1 paar Peak sokken t.w.v. € 29,95
Zaterdag 28 november Peak Jack
zowel dames als heren: Normaal
€ 399,- en alleen zaterdag € 249,Zondag 29 november tot € 250,slooppremie bij aankoop van 1 paar
ski’s model 2010

VLC Vinkeveen zingt
Tranen met Tuiten
De tweede week van november is
de projectweek voor de leerlingen
van het VLC. Voor de tweede klassen
stond hierin het levenslied centraal.
Smartlappen gaan vaak over verdrietige gebeurtenissen in het leven.
Soms wil het liedje de luisteraar en
de zanger hoop en moed geven. En
soms gaat het gewoon over leuke
dingen in het leven. Naast allerlei
activiteiten rondom de verschillende
aspecten van de muziekindustrie (het
schrijven van een lied, het maken van
de CD-hoes) stond het leren zingen
van smartlappen centraal. De leerlingen hebben onder de bezielende
leiding van Roos de Lang vijf smartlappen ingestudeerd: Ja zuster, Nee
zuster; De klokken van Arnemuiden;
De vlieger; Mijn Opa en Aan de
Amsterdamse grachten.
Optreden
Donderdagmiddag ging de eerste

Mirelle Valentijn organiseerde voor de deelnemers van haar yogalessen
een speciale ouder en kind les over liefde. De belangstelling voor deze lessen neemt toe door de drukke wereld om ons heen, met veel prikkels, een
hoog tempo en veel verwachtingen. Tijdens de ouder en kind yoga is er alle
ruimte om echt contact te maken met hun kind(eren). Er werd gemediteerd, gevisualiseerd, bewogen en ontspannen en de kinderen kregen een
heerlijke voetmassage van hun ouders.

groep naar Zuiderhof in Vinkeveen.
Optreden voor de bewoners. Met
overgave zongen de jongelui de
smartlappen. Hier en daar pinkten de
oudjes een traan weg. Al die herinneringen. En na het applaus nog een
toegift! Helemaal goed.
De andere twee groepen hebben
op vrijdag een bezoek gebracht aan
Avondlicht en aan Gerardus Majella.
Ook hier dezelfde ervaring! De
kinderen zongen vol enthousiasme en
weer werden er tranen weggepinkt!
En steeds weer het verzoek: “Komen
jullie nog een keer zingen?”
De kinderen werden begeleid door
drie accordeonisten van accordeonvereniging Con Amore. Geweldig
dat zij de liedjes muzikaal konden
ondersteunen. Een accordeon past als
geen ander instrument bij smartlappen! Juist deze muzikale begeleiding
maakte het optreden helemaal af!
Volgend jaar weer?
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Dagtocht Kerstmarkt
Broeker Veiling

Kort Nieuws
Digitale foto’s

Stuur juiste fotoformaat toe

Het is een al jarenlang durende traditie dat de Stichting ‘Paraplu’ in de
maand december een dagtocht organiseert naar een leuke, gezellige en
beroemde kerstmarkt.
Dit jaar is de keuze gevallen op “de leukste Kerstmarkt van Noord-Holland”, namelijk in het Museum “Broeker Veiling” in Broek op Langendijk.
Deze Christmas en Winterfair is
in de afgelopen jaren uitgegroeid
tot het meest gezellige en drukst
bezochte winterevenement van de
regio. Deze sfeervolle gebeurtenis
speelt zich onder de karakteristieke
spanten van Museum Broeker Veiling af. De Christmas & Winterfair
biedt veel meer dan alleen de 55
sfeervol ingerichte kramen. Er is
volop entertainment, eten, drinken,
winterveilingen en gezelligheid.
Naast het bezoek aan deze Kerstmarkt Christmas & Winterfair is in
deze dag tocht een ontvangst met
koffie, thee en kerstbol en een westfriese koffietafel inbegrepen. Een
bezoek met uitleg aan en over de

historische doorvaart-veiling staat
uiteraard ook op het programma.
De dagtocht begint op vrijdag 11
december a.s. om 09:15 uur vanaf
de parkeerplaats bij de Willisstee in
Wilnis en eindigt met de terugreis
om 15:30 uur.
De kosten zijn beperkt gehouden
tot € 27,50 en € 2,50 administratiekosten.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de
Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te
Wilnis.

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

De Ronde Venen

Bij Zwetsloot in Kamerik
wordt nog steeds gerookt
Als de rookgordijnen bij Scharrelslagerij Zwetsloot zijn opgetrokken is er
meestal wel iets smakelijks voorgevallen. In de werkplaats, achter de
Kamerikse Slagerij draait de rokerij
de laatste tijd weer op volle toeren.
Zeker nu onlangs opnieuw een gouden onderscheiding is toegekend aan
de slager die met zijn fijne rookworst
hoge ogen gooide. Dat diezelfde
rookworst ook nog glutenvrij is, is
mooi meegenomen.
Al jaar en dag maakt Gerard Zwetsloot zijn eigen vleeswaren en rookt
hij zijn eigen overheerlijke worsten.
Zijn metworsten zijn regionaal bekend en menig fijnproever bewaart
goede herinneringen aan smulpartijen die zijn weerga niet kennen.
Gerard gebruikt voor de vervaardiging van zijn ambachtelijke producten recepten die van oudsher geheim
blijven. Het snufje van dit en het
tipje van dat blijven opgeslagen in de
grijze cellen van de scharrelslager

die maar wat trots is op zijn producten. Trots die meer dan terecht is.
Niet voor niets kende de jury die de
resultaten van een in Arnhem gehouden bekende strijd om de beste fijne
rookworst beoordeelde Zwetsloot de
hoogste eer toe. Dat is niet de eerste,
maar zeker ook niet de laatste bevestigt Zwetsloot die best nog wel een
aantal oorkondes aan zijn productenlijn wil toevoegen.
Zeker nu de R in de maand komt is
er weer volop behoefte aan handgemaakte kwaliteitsproducten die de
winterdag kunnen opvrolijken. Maak
eens kennis met de fijne vleeswaren,
proef eens een stukje van de reeks
van worstproducten en fleur ook uw
winterdagen op met ambachtelijke
slagersproducten uit Kamerik. Dat
de slagerij uitsluitend scharrelvlees
verkoop en verwerkt is daarbij mooi
meegenomen.
U vindt de slagerij op het adres
Mijzijde 70 in Kamerik.

Kerstmarkt De Hoef

Karren maar!

Dit jaar zal de traditionele, gezellige
kerstmarkt weer gehouden worden
op 13 december in De Hoef. Op het
kerkplein wordt de kerstmarkt om
11.30 uur geopend door wethouder
Van Breukelen van De Ronde Venen.
Op de markt worden artikelen aangeboden die kerstmis tot een gezellig
familiefeest maken. Daarnaast zijn
er nog veel meer activiteiten. Een

Gospelworkshop, een workshop schilderen voor jong en oud, concerten
in de kerk door koren en muziekensembles en in de pastorie zullen
kunstenaars hun werken exposeren.
De Kerstman met zijn arrenslee is
ook weer present. Kortom een kerstmarkt voor iedereen! Kijk voor het
opgeven voor de Gospelworkshop op

www.kerstmarktdehoef.nl.

Vrijdagmiddag jl. heeft Stichting De Baat een gloednieuwe bestelbus
van het type Fiat Doblo in gebruik genomen. De bus wordt gebruikt door
het ambulant jongerenwerk en voor de sport- en spelactiviteiten van het
jongerenwerk van De Baat, alsmede de tuin- en klussendienst. Ruud van
der Vliet, directeur Rabobank Veenstromen, gaf door het overhandigen
van sponsorcertificaten het startsein van de officiële ingebruikname.
Het spreekt voor zich dat De Baat bijzonder erkentelijk is voor de
ondersteuning vanuit het lokale bedrijfsleven.
Het bijzondere aan deze bus is dat de aanschaf betaald is door adverteerders op de bus.

Oplichter actief onder
naam Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft meldingen
ontvangen over twee vrouwen
die zich voordoen als Rode Kruis
vrijwilligers en die proberen dagtochten aan de deur te verkopen,
of donateurs te werven voor een
nieuw gebouw van Mappa Mondo.
De vrouwen zijn vooral bij verzorgingstehuizen en aanleunwoningen
actief. Het Rode Kruis waarschuwt
voor dit soort praktijken. Het advies
is om altijd te vragen naar legitimatie en bij een geval of een vermoeden van oplichting direct contact op
te nemen met de (lokale afdeling
van) het Rode Kruis en de politie.
Het Rode Kruis geeft aan dat dagtochten nooit aan de deur worden
verkocht. Het Rode Kruis gaat langs
de deur tijdens de collecteweek,
die volgend jaar van 20 tot 26 juni
is, en werft lokaal gedurende het
jaar donateurs voor het Rode Kruis,
maar in beide gevallen kunnen
personen zich volledig legitimeren.
De politie heeft aangegeven dat zij
actie kunnen ondernemen wanneer
meerdere slachtoffers zich melden.
Het district Stichts Weidegebied
van het Rode Kruis zijn op de
hoogte van de fondsenwervende
activiteiten bij u in de buurt. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
(0297) 254231

Mijdrecht

Wat is De Buurtkamer
Een kleinschalige ontmoetingsruimte voor met name oudere
(50+) bewoners uit de wijken:
Proostdijland Noord en Zuid +
het Centrum van Mijdrecht en is
gevestigd aan de G. van Aemstelstraat 5. Een open inloop in een
gastvrije ”huiskamer” met tijd voor
een praatje, waar men een kopje
koffie of thee krijgt aangeboden,
de krant kan lezen of een spelletje
kan doen.
Ook gezamenlijk koken en/of eten
behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Een plek waar niets
hoeft en van alles kan en waar
bewoners elkaar beter leren kennen en waar vrijwilligers helpen
om gezamenlijke activiteiten te
organiseren.

In de Molenhof vind je Ski-kleding tegen wel heel erg lage prijzen
Voor de goudzoekers onder ons is
het de komende weken heerlijk
smullen. Ski-kleding tegen winkeliersprijzen, waar vind je dat. Donderdag, vrijdag en zaterdag is de
winkel in Molenhof 6 in Mijdrecht
open. Kijk zelf en overtuig u.
Gerard (foto links) legt uit hoe het
allemaal kan. Als producent van

Ski-kleding wordt ook hun bedrijf
volop geconfronteerd met winkeliers die in moeilijkheden verkeren.
De economische recessie slaat ook
bij die bedrijven toe zodat ze de
afgesproken afname’s niet waar
kunnen maken. Dat is er dan ook
de reden van dat de producent nu
direct aan de consument levert en

daardoor het prijsvoordeel volop
ten goede aan de consument kan
laten komen. Merken als Brugi,
Astrolabio, Conyon en Beasty liggen
klaar om gepast en aangeschaft
te worden. Een voordelige skivakantie begint dus in de Molenhof
op nummer 6 in Mijdrecht.
foto patrick hesse
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Kadotip voor
met belastin de feestdagen
gvoordeel:
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aan het schenk
en va
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schenken in 20
per 1 januari
09 vaak voorde
2010 is
liger dan in 20
feestelijk. Ook
10! Dat maakt
voor andere ei
het extra
ndejaarstips ga
onze website
.
at u naar

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl
9007

www.fanoyforsthovel.nl
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Zondagmiddag omstreeks 17:30 uur is er een auto te water geraakt in de
Kromme Mijdrecht in De Hoef.
Een auto komende vanaf een erf is door een nog onbekende oorzaak rechtdoor
gereden. De bestuurder van het voertuig is door twee omstanders uit het water
gehaald. De inzittenden zijn opgevangen door bewoners van het aangrenzende
huis. Ambulance
personeel heeft
de personen
onderzocht.
De duikers van
brandweer Mijdrecht hebben het
bergingsbedrijf
geassisteerd met
het bergen van
het voertuig.
foto’s: sven pothuizen & thijs
van uden

Een oude cultuur die gedurende eeuwen werd uitgebuit lijkt op weg naar
een nieuwe, betere toekomst – dat was de teneur van een symposium
dat vorige week donderdag in het Veenlanden College te Mijdrecht
werd georganiseerd door de Stichting Maya School Guatemala. Het was
overigens een met allerlei mitsen en maren omgeven conclusie, want
ook in 2009 blijkt de echte macht in het land nog altijd in handen is van
een conservatieve elite die de Maya’s niet welgezind is.

Een delegatie onder leiding van de nieuwe
minister van Toerisme van Aruba was
dinsdag op bezoek bij het Mijdrechtse communicatiebureau prworks. Aruba zoekt
een nieuw bureau en prworks is één van
de kanshebbers. V.l.n.r. Roy Hart (directeur
Benelux Aruba Tourism Authority), Daniëlle
Koomen, Astrid Lemmerzaal, Rob Isaacs (allen prworks), Minister van Toerisme Otmar
Oduber, Myrna Jansen-Feliciano (Directeur
ATA), Gina Lopez-Gnecco, PR Directeur en
Humphrey Vrolijk, Area Director Europe
ATA. foto rachel gerards

50 jaar bij de zaak
Ans Schmidt (67) uit Wilnis was op maandag jl. 50 jaar in dienst bij de
firma Vroegop Ruhe & Co (Foodcenter) in Amsterdam. ’s Ochtends om 5 uur
gaat bij haar de wekker af en vertrekt ze enkele dagen per week richting
Amsterdam, alwaar ze de leiding heeft over de kostencrediteuren-administratie. Zowel haar werkgever als Ans willen nog een tijdje vastplakken aan
dit dienstverband. Zij is eigenlijk trotser op het bedrijf dan op haar eigen
prestatie. Hulde voor Vroegop als goede werkgever en ook voor Ans die nog
lang geen zin in pensioen heeft. En bij zo’n bijzonder moment heb je wel een
mooie canvas-afdruk verdiend!
foto jacqueline kluijtmans

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

Niels
30 jaar!

Van harte gefeliciteerd
namens je collega’s

Kimberley
1 december
19 jaar

Peter Bakker 28 november 26 jaar!
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Familieberichten

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
PLAATSING VAN FAMILIEBERICHTEN IS TOT EIND 2009 GRATIS

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

Ik ben met je alle dagen en niet af en toe een dag
Ik ben met je alle dagen, ik hoor je traan en lach.
Ik ben met je alle dagen waar je bent of waar je gaat.
Ik ben met je alle dagen als je blij bent,
bang of kwaad.
Ik ben met je alle dagen, heel dicht bij je,
niet ergens ver boven je hoofd.
Ik ben met je alle dagen zoals ik eens heb beloofd.

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man...

Jakob (Jaap) Kruiswijk
Het valt niet mee te omschrijven hoe moeilijk
het is om zo plotseling afscheid te moeten nemen
van degene die men liefheeft.
De woorden van troost en de vele schriftelijke blijken
van medeleven maken de leegte en het gemis niet
minder, maar zijn voor ons een grote steun geweest.
De overweldigende belangstelling maakt het
onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Onze dank gaat echter uit naar alle mensen die
ons deze steun gegeven hebben.
Rie Kruiswijk-Posdijk
Kinderen en Kleinkinderen

22 maart 1936 - 15 september 2009

Mijdrecht, november 2009

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Tentoonstelling Licht in het Donker- Philips
Kommando in het VLC
Dinsdag jl. is op het Veenlanden College in Mijdrecht de tentoonstelling
over het Philips Kommando officieel geopend door Cees Verweij.
De tentoonstelling, die tot 11 december te zien is, brengt het verhaal van
het Philips-Kommando in beeld. Op kleurrijke losstaande panelen en in verlichte vitrines wordt het leven en het werken weergegeven van 3.100 gevangenen die het geluk hadden in de Philips-werkplaats werkzaam te zijn,
temidden van terreur en ellende in Kamp Vught. Een aantal overlevenden
vertelt op video over hun lotgevallen en er zijn audioverhalen te beluisteren
over spannende en vreemde gebeurtenissen die daar zijn voorgevallen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bekijken. Alle
leerlingen gaan tijdens de geschiedenislessen de tentoonstelling bezoeken.
Alle basisscholen in de Ronde Venen hebben ook een uitnodiging gekregen
om met de groepen 8 te komen kijken.
de rooij adv. 94 x 63

31-08-2009

14:01

Als leverancier van grafmonumenten gaat Marco
Fronik dagelijks met de dood om. Regelmatig
bericht hij hier over zaken die hem raken.

Foto onder: nabestaanden van de op de middelste zwartwit
foto afgebeelde familie Van Heeringen praten na over de
gebeurtenissen. De foto toont het gezin bij thuiskomst in de
kleding die zij bij aankomst in Vught hadden moeten inleveren.

P

de Rooij
zand en grindhandel b.v.

Keuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind mijnsteen - graniet - bielzen - grond wegendoek - grijze & gele split - etc.

Ho Ho, de Kerstverkoop
begint zo!

Thuisbezorgd of zelf af te halen

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

www.derooijzand.nl

Maandag 7 december om
13.00 uur start de jaarlijkse
Kerstverkoop. Duizenden leuke
cadeaus zijn er uitgestald voor
prettige prijsjes. De mooiste
cadeaus zijn natuurlijk als eerst
weg, dus wees er op tijd bij.

DE GROENE
VENEN

22-7-09 19:21

Adverteren in deze krant?
Bel 0297-38 52 57
voor de mogelijkheden.

Het was een moordweekend. Zondag lag er een krant
voor me met een paginagroot verhaal over de vermoorde jongen uit Urk. Een paar bladzijden verder ging het
over een vrouw van wie haar moeder was vermoord uit
eerwraak. Zondagavond kijk ik altijd naar de documentaire ‘de oorlog’ van de NPS, waar het deze aflevering
over het deporteren van de joden ging. En net toen ik
dacht alle gruwelijkheden wel gehad te hebben, kwam
Peter R. de Vries met een uitzending over een dubbele
moord op een baby en een peuter. Dit ging me echt te
ver en na 10 minuten heb ik de TV uitgezet en ben ik
met een onbehaaglijk gevoel naar bed gegaan.
Wanneer mensen een gruwelijke dood hebben moeten
ondergaan, zie je dit vaak terug in de monumenten die
voor hen gemaakt worden. Het thema waar een monument op gebaseerd wordt staat vaak in direct verband
met de oorzaak van overlijden. De wanhoop straalt van
het monument af, of wordt verwoord met enkele regels
tekst. Het is soms te pijnlijk om te aanschouwen en
mensen die even stilstaan bij zo’n monument, waarvan
ze de overledene niet hebben gekend, generen zich soms
dat ze zichzelf even deelgenoot maken van dit leed.
Een thema, karakteristieken van de persoon, hobby’s of
de rode draad in iemands leven zijn soms zaken waar
nabestaanden, maar ook ik, naar op zoek gaan als er
een monument gemaakt moet worden. Ik zie het als
mijn taak daar een soort balans in te bewaken. Wanneer mensen bijvoorbeeld een foto op het graf willen
hebben, geef ik altijd aan dat ze goed nadenken over
welke foto dit moet worden. Pakken ze die foto waarop
hij met verbrande schouders tipsie op het strand van
Benidorm zit, de foto in haar trouwjurk, of gaan we
juist voor de meest recente foto gemaakt op het ziekbed. Dat laatste is iets wat mensen vaak geneigd zijn te
doen, terwijl dit in veel gevallen niet de juiste weergave
is van iemands hele leven. Als houvast geef ik vaak
aan, dat het mooi zou zijn als het een foto is waar een
overledene zelf trots op is geweest.

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

dvertentie50x63.indd 1

Chic, uniek of ludiek

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

Omdat ik vaak opdracht krijg stenen bij te schrijven
struin ik heel wat begraafplaatsen in de regio af, om
deze stenen eerst te bekijken. Al lopend op een begraafplaats kom je soms monumenten tegen waar je mond
van open valt. Sommige heel mooi, andere heel lelijk
en in soms ook ludiek of grappig. Ik heb inmiddels een
fotomapje genaamd ‘rariteiten’, van gefotografeerde
modellen die op zijn zachts gezegd opmerkelijk zijn.
Hierin staat onder andere de bekende ‘Gieleskull’ van
Peter Giele op begraafplaats Zorgvlied, maar ook een
graf in Amsterdam waar een complete tramhalte op
staat. Toen ik daar voor stond merkte ik dat ik vanuit
gewoonte direct mijn portemonnee greep om te kijken
of ik een strippenkaart bij me had. Ook kwam ik een
heel mooi graf tegen van basaltzuilen, waar stopcontacten op gemaakt waren, ik heb ze niet getest. Ik heb
zelfs wel eens een complete computer gezien helemaal
ingepakt in een glazen doos.
Onlangs kwam mijn collega aan met een foto van een
monument op een begraafplaats waar hij net een monument van ons had geplaatst. Deze foto overtrof echt alles
en ik heb zelden zo’n vrolijk graf gezien. Er was een
houten vlonder getimmerd waarop 2 relax tuinstoelen
stonden compleet met bijzettafel, olielamp en een mooie
bloempot. Er stonden geen gegevens op van de overledene, maar dit moet wel een hele gezellige man of vrouw
zijn geweest. Hier lopen mensen in ieder geval met een
lach langs en dat is waarschijnlijk de bedoeling geweest
van de overledene en/of nabestaanden. Uniek en ludiek
dus, maar of iedereen het chic vindt.......?

www.fronikgrafmonumenten.nl
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Agenda

4Kidz; voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Exposities

Activiteiten

Sinterklaas weet het !!!

Rode bosmieren op het oorlogspad, IVN-lezing op dinsdag 1
december door Bram Mabelis,
NME-Centrum, Wilnis.

Het meest bijzondere cadeau wat
Sinterklaas maar kan bedenken
is te vinden bij Galerie Fort a/d
Drecht. De Sint was uitermate
verrast over de betaalbare prijzen
daar. Forse dames in uitermate
bijzonder papier-maché of als zeefdrukje van Ada Breedveld hebben
de aandacht meteen al te pakken
bij binnenkomst. Dit jaar zijn ook
weer de hoeden, sjaals en sieraden
terug te vinden die vanzelfsprekend weer voor een aangeklede
kerst zullen zorgen. Traditioneel
zijn ook weer de kandelaars en
glazen waxinelichthouders. Achter
in de galerie treft u prachtige
glazen schalen aan en glazen
wandlichten welke ook d.m.v. een
kaars of waxinelichtje een totaal
eigen sfeervol effect teweeg zullen
brengen….. en dat allemaal voor
prijzen die de huidige crisis te
boven gaat…. En tja…. Als de Sint
bij het Fort a/d Drecht kan slagen
dan helpt hij ook het Fort de crisis
door.
De expositie is te zien t/m 20
december en wel op donderdag en
vrijdag van 14:00-16:00 uur en op
zaterdag en zondag van 12:0017:00 uur. U vindt Galerie Fort a/d
Drecht aan de Grevelingen 50 in
Uithoorn.

Rode bosmieren maken veel insecten buit en worden dan ook door
boseigenaren zeer gewaardeerd
als biologisch bestrijdingsmiddel
tegen plagen. Voor het behoud van
rode bosmieren in een bepaald bos
is het van belang dat het leefgebied (habitat) groot genoeg is en
een goede kwaliteit bezit. Relaties
tussen het voorkomen en de kwaliteit van het bos zullen in het kort
worden besproken.
Rode bosmieren zijn territoriaal,
dwz. dat ze het foerageergebied
rond het nest verdedigen tegen
potentiële concurrenten: andere territoriale mierensoorten of
soortgenoten van andere nesten. In
het laatste geval kan een conflict
zelfs leiden tot een mierenoorlog.
Besproken zal worden onder welke
omstandigheden zo’n oorlog te
verwachten is en of het mogelijk is
om vrede te stichten.
Tenslotte zal de video-film “Ant
wars” van Josephine Hamming
worden vertoond (duur: 30 min).
Aanvang: 20.00 uur Toegang: 3
Euro (leden en donateurs gratis)

www.ivn.nl

De bibliotheek Mijdrecht en Stichting De Baat organiseren sinds kort verschillende culturele activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de Ronde Venen. Deze activiteiten worden georganiseerd onder de naam 4Kidz.
De belangrijkste activiteiten zijn theater- en filmvoorstellingen. Inmiddels hebben er al een aantal theatervoorstellingen plaatsgevonden, onder
andere in de kinderboekenweek. Driemaal per jaar organiseren De Bieb en
De Baat theatervoorstellingen voor 3 verschillende doelgroepen. Tijdens de
voorleesdagen in 2010 organiseren we weer verschillende theatervoorstellingen. Meer informatie hierover kunt u nog in 2009 verwachten.
Op 9 december gaan de maandelijkse 4Kidz filmvoorstellingen van start.
Op elke 2e woensdagmiddag van de maand zijn er twee voorstellingen:
14.00-15.30 uur voor 4+ (vanaf groep 1)
16.00-17.30 uur voor 9+ (vanaf groep 6)
De filmvoorstellingen vinden plaats in JC Allround en de entree bedraagt
€ 2,00 p/p. Er worden verschillende films gedraaid: oude en nieuwe films,
Disneyfilms, maar ook jeugdspeelfilms enz. Wel altijd Nederlands gesproken of ondertiteld. Ouders zijn uiteraard ook welkom en hoeven geen
entree te betalen. Halverwege de film is er een pauze en krijgen de kidz
wat drinken en iets lekkers (ouders krijgen koffie en thee).
Wilt u weten welke film er draait? Neemt u dan contact op met de organisatie of kijk op http://drv4kidz.hyves.nl
4Kidz- Marije Lutgendorff en Wendy de Waal – tel: 0297 230280 mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl. JC Allround: Rondweg 1a in Mijdrecht.

‘Eigen Wijs’ geeft
Adventsconcert in
Vinkeveen
Op zaterdag 12 december om
20:00 uur voert het groot koor
‘Eigen Wijs’ het Weihnachtsoratorium op van H.F.Müller. uit in
de R.K.kerk, Kerklaan 2 in Vinkeveen.
De priester-componist Heinrich
Fidelius Müller wil daarmee de
mensen alvast in kerststemming
brengen. Om het verhaal compact te
houden koos hij voor korte soli en
koorbewerkingen van oude bekende
en krachtige liederen. Vooraf zingt
het koor drie Nederlandstalige
advents/kerstliederen, waarbij het
publiek wordt uitgenodigd om mee
te zingen. Het oratorium bestaat
uit diverse koralen, en de recitatieven en aria’s worden gezongen
door solisten. De algehele muzikale
leiding is in handen van dirigent
Roel Staal.
De repetities zijn al in volle gang
voor dit concert op zaterdag 12
december. Vanaf 19:30 uur gaan
de deuren open en staat de koffie
en thee voor klaar voor belangstellenden.
De kaartverkoop is inmiddels
gestart en kaarten Kaarten voor dit
prachtige concert zijn à € 5,00 per
stuk verkrijgbaar bij: Drogisterij de
Bree, Herenweg 12-14, Vinkeveen;
Boekhandel Mondria, Lindeboom
11, Mijdrecht; bij de koorleden van
groot koor ‘Eigen Wijs’ en bij de
ingang op 12 december.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Overpeinzingen
Ik heb deze week een nascholing gedaan van twee dagen in Valkenburg. Als je dan toch de praktijk uit moet,
kan je het maar beter op een prettige manier doen toch? Lekker een paar dagen slempen in Valkenburg in een
rustiek hotel, af en toe wat informatie aanhoren.
Nou ja, dat dacht ik dus, maar dat was niet het geval! Ik voelde me een beetje schuldig over mijn afwezigheid
in de praktijk en had voor de zekerheid een auto-reply geschreven (voor de e-mail). De auto-reply was zo in de
trend van “Ik ben er helaas niet, maar ik kom terug als een wijzer man”. Grappig, de reacties van de patiënten
varieren van “maar je bent toch al heel wijs?” via “een wijze man, die hebben we nodig” tot “dan verwacht ik
straks wel een wijs antwoord”. Maar goed, die nascholing was behoorlijk aanpoten en het eten was niet geweldig, dus echt werken!
Tijdens zo’n nascholing krijg ik altijd
een wegzakker na het eten, dan
gaan ze na een warme maaltijd, ik
eet normaal nooit warm tussen de
middag, dia’s vertonen. Nou, dan kan
je mij afvoeren, de postprandiale
dip hakt erin en ik raak onderzeil.
Tijdens zo’n moment van overweging
bedacht ik mij opeens dat ik nog niet
ben terug gekomen op een ander
stukje van me, ik wilde al een tijdje
vertellen over Daan en de zeven
vormen van intelligentie.
Zoals U zich misschien herinnert,
ging het bij Daan om een middelbare
school advies op basis van de indrukken van de leerkracht, voornamelijk
gebaseerd op de beperkingen van
Daan; daarbij de mogelijkheden van
Daan volledig uit het oog verliezend.
Een intelligentietest werd hem niet
aangeboden, in plaats daarvan was
het advies Vmbo-kader en dat sloot
in mijn ogen helemaal niet aan bij
de vaardigheden van Daan.
In de jaren zeventig van de vorige
eeuw ontwikkelde meneer Gardner
een schema van meervoudige intelligenties en ware Daan getest langs
deze schaal (iets wat in de VS standaard gebeurt), dan was het advies
zeker anders geweest. (het volledige
stuk staat op mijn site).
Onlangs sprak ik de moeder van
Daan en wat was het geval? Daan
doet het prima op zijn nieuwe
school, hij heeft alleen maar negens
of hoger en hoeft nauwelijks te
leren. Dat komt natuurlijk doordat
hij te laag is ingeschat door zijn
basisschool, en nu is het probleem
dus weer hetzelfde: als je geen intellectuele uitdaging ervaart op school,
ga je je vervelen en om die verveling
tegen te gaan ga je stomme dingen
doen en daarmee trek je negatieve aandacht. Daarmee zou het
cirkeltje rond zijn en gaat het

met Daan weer net als op de basisschool. Gelukkig heeft zijn moeder
wel geleerd van de basisschool en
inmiddels is Daan opgeschaald met
meer en moeilijkere opdrachten, de
negatieve cirkel ontwikkelt zich niet.
Wilt u dat uw meervoudige intelligenties getest worden? Op de site
van Quest staat een test (www.
quest.nl).
HNP
Nu zou ik op deze plaats nog wat
vertellen over de behandeling van
de HNP. De meest voorkomende
behandeling van HNP is; geen
behandeling.
Herinnert u zich het plaatje van
de vorige keer nog? De uitstulping
van de tussenwervelschijf drukt
de zenuw opzij (de gele jongens)
en die vinden dat niet leuk. Maar
na verloop van tijd kan die tussenwervelschijf weer terug floepen,
het is niet voor niets een soort van
siliconenkit-achtig materiaal en als
het even meezit schuift het terug
in zijn jasje. Vroeger moest je dan
weken lang plat op bed liggen, en
omdat niemand dat volhield, spoten
we hen dan maar plat met Valium.
Dan waren ze zo suf dat je er
weinig last van had, maar
kregen ze wel weer een
trombose been en daarom
gaven we er bloedverdunners bij. Al met al een heel
circus en daarom vond dat
meestal in het ziekenhuis
plaats. Toen ik mijn
co-schap neurologie deed
had je

twee zalen, in de ene zaal lag
iedereen te snurken doordat ze in
coma waren als gevolg van een
hersenbloeding en in de andere zaal
lagen ze te snurken door de Valium.
Boeiend vak!
Deze behandeling wordt nu niet
meer gebruikt, uiteindelijk kwam
men er achter dat je beter met
fysiotherapie of met manuele
therapie de patiënt op de been kon
houden, binnen 3 tot 6 maanden was
90% genezen. Maar goed, er zijn
dus uitzonderingen nog altijd zo’n
10% van de mensen met een HNP
geneest niet spontaan en die gaan
we opereren.
De huidige operatietechnieken zijn
eigenlijk te simpel voor woorden, het
meest gebruikelijk is het volgende;
- Vanuit de rug wordt de tussenwervelschijf opgezocht en omdat
die vanuit de rug gezien aan de
buikzijde in de wervelkolom zit
moeten we eerst even langs wat
hinderlijke obstakels; er zitten
daar namelijk wat banden (die
zijn er om de wervels op elkaar
te houden, zoals ik vorige keer
schreef) en dus snijden we die
door. Vervolgens zoeken we
de tussenwervelschijf op
en die trekken we eruit.
Probleem opgelost. Dat
wil zeggen; die band
was er natuurlijk niet
voor niets, en de tussenwervelschijf
ook niet.
Dus

ontstaat op de plek van de operatie
littekenweefsel en de bewegelijkheid van de wervelkolom alsmede
de stabiliteit nemen natuurlijk ook
af. En al met al heb je een goede
kans dat je later op een tussenwervelruimte hoger of lager weer last
krijgt. Omdat de neurochirurgen
later ook wel begrepen dat dit een
wat lompe behandeling is kwamen
ze met elegantere alternatieven;
- Behandeling via de endoscoop ,
dat is een klein kijkbuisje waardoor je op kleine schaal ingrepen
kunt doen, je hoeft dan niet al die
bandentroep door te knippen en zodoende zijn er minder complicaties.
- Verwijderen van de tussenwervelschijf middels de endoscoop en met
een oplossende vloeistof waardoor
deze als het ware oplost.
- Later aangevuld met Laser waarbij
de tusselwervelschijf wordt weg
gelaserd.
In essentie zijn deze behandelmethodes nog steeds gebaseerd op het
verwijderen van de tussenwervelschijf.
Maar er bestaat een nog elegantere
behandelmethode; de nucleoplasty
behandeling.
Bij deze behandeling wordt er een
klein draadje in de uitgestulpte
tussenwervelschijf geschoven, dan
worden er via die draad radiogolven
in de schijf gezonden. Hieraan verdampt een deel van de tussenwervelschijf waardoor er uiteindelijk meer
ruimte overblijft voor de rest en de
uitstulping weer terug kan trekken.
Als laatste bestaat er nog de behandeling middels de kunst discus, de
kunstmatige tussenwervelschijf. Theoretisch is het natuurlijk het meest
logisch, op deze manier behoud je
de natuurlijke bewegelijkheid in de
wervelkolom en vervang je alleen
het kapotte schijfje.
In praktijk heeft het wel wat meer
voeten in de aarde want hoe bevestig je zo’n ding en zorg je ervoor dat
hij niet aan de wandel gaat?
Er zijn inmiddels meerdere varianten van deze prothese en omdat er
nog weinig lange termijn resultaten
zijn voor deze behandeling wordt het
in Nederland nog weinig gedaan.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Maandag 30 november en dinsdag 1 december klussen ze zelf

Vanaf 2 december “Geen punt bij de vernieuwde Karwei Mijdrecht”
Dat Karwei alles voor de klusser in huis heeft wist u al. Dat ze zelf al
klussend ook de handen uit de mouwen kunnen steken, kunt u zien op
woensdag 2 december a.s. Dan bent u van harte welkom in de vernieuwde zaak op het Mijdrechtse bedrijventerrein Industrieweg 38. U loopt zo
maar tegen spectaculaire kortingen op. Speciale acties worden uw deel
en er worden demonstraties gehouden, interieuradvies gegeven en nog
heel veel meer. Kom gerust langs en vier het feestje mee.
De klussers bij uitstek zijn nog
volop in de weer met het punten
op de I zetten. In navolging van 32
andere Karweizaken is het nieuwe
concept dat Karwei voert op een
oortje na ook in het Mijdrechtse
gevild . Er is volop te zien en verkrijgen op het gebied van “Doe het
zelf”. Maar de collecties tuin, verf,
behang, tegels en gordijnen zijn
behoorlijk uitgebreid. Ook artikelen
die u op maat wenst mee te nemen,
denk daarbij aan gordijnen bijvoor-

beeld, glunderen u toe. Eigenlijk
kunt u na een bezoek aan Karwei
volop klussen of verbouwen,
maar uw hele huis inrichten of
stylen is vanaf woensdag een peulenschil.
U kunt uitgebreid kennis maken
met de vernieuwde bouwmarkt.
Maar liefst 15% korting wordt er
tijdens de openingsweek gegeven
op het hele nieuwe assortiment. De
kinderen worden aangenaam bezig

gehouden. Op zaterdag 5 en zondag
6 december wordt er gratis professioneel interieuradvies gegeven.
Ook zijn er productdemonstraties.
Kijk voor de tijden op www.karwei.nl
Voortaan kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot
21.00 uur. Op zaterdag 5 december
is de bouwmarkt geopend tot 17.00
uur en op zondag 6 december van
12.00 tot 17.00 uur.
Marco Kruse van Karwei is trots op
zijn vernieuwde Karwei: “In 1996
begonnen we hier met 900 vierkante meter en 13 man personeel.
Nu openen we met 4.700 vierkante
meter verkoopruimte en 55 man
personeel. Niet voor niets behoren
we tot de drie grootste bouwmarkten in Nederland.”

Kijk deze week naar het speciale
openingsmagazine dat bij u op de
deurmat valt en vier het feestje van
de vernieuwde Karwei mee.

Kort nieuws
Wilnis

Woningen
Wethouder van Damlaan tijdelijk te huur
De gemeente wil de 28 woningen
aan de Wethouder van Damlaan
in Wilnis, die moeten wijken voor
de aanleg van een verbindingsweg
tussen nieuwbouwwijk Marickenzijde en de bestaande bebouwing,
tijdelijk gaan verhuren.
Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
Het gaat om 20 woningen van
Westhoek Wonen en 8 woningen
van particuliere eigenaren. De
gemeente is bezig om de 28
woningen in bezit te krijgen.
Op dit moment is de woning
Wethouder van Damlaan 101 beschikbaar voor tijdelijke verhuur.
Deze ruime eengezinswoning
is te huur voor € 400,82 bruto
per maand. De inschrijving voor
deze woning sluit op 9 december
2009. Belangstellenden dienen
zich schriftelijk aan te melden bij
Westhoek Wonen, bezoekadres
Rendementsweg 14 in Mijdrecht
(Postbus 122, 3640 AC Mijdrecht
tel. 0297 23 23 23). Men wordt
dan op een lijst geplaatst. Telkens
wanneer er een woning beschikbaar komt voor de tijdelijke
verhuur, zal dit bekend worden
gemaakt op de gemeentepagina.
Wie zich eenmaal heeft aangemeld als belangstellende hoeft
dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning
in aanmerking te komen dient
men ingeschreven te staan als
woningzoekende bij Woningnet
en inwoner te zijn van gemeente
De Ronde Venen. De woningen
zullen bij voorkeur worden
toegewezen aan starters en
‘schrijnende noodgevallen’, maar
andere categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten.
Tot het moment dat de woningen
worden gesloopt zal het noodzakelijke onderhoud worden
uitgevoerd. Voor vragen over bovenstaande procedure, kan men
contact opnemen met Westhoek
Wonen, afdeling woondiensten,
tel. 0297 - 23 23 23.
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Kort nieuws
Midpoint en Sinterklaas slaan handen
ineen

Opbrengst verkoop CD
van De Pietels voor
Sinterklaasactie Voedselbank
Op maandag 23 november start
Midpoint met het uitzenden van
Lieve Sinterklaas, een programma
waarin Sinterklaas antwoord
geeft op vragen van kinderen. Vast
onderdeel is een liedje, gezongen
door De Pietels, een gelegenheidformatie van Zwarte Pieten.
Speciaal voor dit programma hebben de Pieten het nummer Lieve
Sinterklaas gemaakt.
Hoe blijft u fit? Waarom dragen
pieten handschoenen? Wegen alle
chocolade letters even veel? Dit
zijn vragen die Sint elke doordeweekse avond beantwoordt.
De uitzending is tussen 16:00 en
19:00 uur te zien, lukt het niet?
Kijk dan op de speciale website
www.midpoint.fm/LieveSinterklaas. Daar kun je de aflevering
de volgende dag terug zien en
natuurlijk lekker meezingen met
het Sinterklaasliedje van die dag.
In overleg met Sinterklaas en
Midpoint hebben de Pieten besloten de liedjes op een CD te zetten
en deze te verkopen. De helft van
de opbrengst schenken de pieten
aan de Sinterklaasactie van de
Voedselbank, die hierdoor kan
zorgen voor een heerlijk avondje
voor alle Ronde Veense kinderen.
Je kunt de CD bestellen voor
€10,- door te mailen naar dePietels@gmail.com . Op de CD staan
6 liedjes met als extra de karaoke versies van ieder nummer.
Kijk op vrijdag 4 december a.s.
naar de actualiteiten rubriek
van Midpoint , 2ThePoint, hierin
zenden we een verslag uit van de
Sinterklaasactie en kun je zien
hoeveel cadeautjes Sinterklaas bij
de Voedselbank kon brengen.
De vrijwilligers van Midpoint willen met deze actie laten zien dat
je samen tot heel veel leuks kunt
komen. Vorig jaar werd de prijs
voor het beste tv programma van
de Lokale omroepen in Nederland
door Midpoint gewonnen met
de film De Staf van Sinterklaas.
Onlangs werd Midpoint gekozen
tot vrijwilligersorganisatie van
het jaar. Volgende week begint
ons jubileum jaar; we bestaan
dan 25 jaar. Met allerlei activiteiten zullen we het komende
jaar aandacht voor ons zelf, maar
ook voor goede initiatieven in De
Ronde Venen, vragen. Wij hebben
microfoons en camera’s en die
willen we graag inzetten!

DE GROENE VENEN

Midpoint 2
Radio Ronde Venen (even)
terug op de 105.6 fm
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Radio Ronde Venen werd opgericht,
de voorloper van Midpoint fm & tv. Dit wordt het hele jaar gevierd, en
de aftrap voor de festiviteiten wordt gegeven in het weekend van 27,
28 en 29 november. Midpoint fm gaat terug naar de tijd van vinyl, Revox bandrecorders, cassettebandjes en pick ups.
Kent u deze programma’s nog? De Agenda, de B & B Show, Opstaan met
Martien... Of gaat bij deze namen een belletje rinkelen? Hannelore Zwitserlood, Hans van Zwieten, Erwin Kasius, Pim de Vries, Jurgen Blom en
Fabiënne de Vries? Ze zijn volgend weekend weer allemaal te horen:
Vrijdag 27 november
17.00-18.00 uur De Agenda met Johan den Drijver
18.00-20.00 uur Pim de Vries
20.00-22.00 uur Verdoolhof met Wilco Verdoold
22.00-02.00 uur Weekend Start met Erik Kroon en Marino Pothuizen
Zaterdag 28 november
08.00 – 10.00 uur Opstaan met Martien Engel & Monique Musch
10.00 – 12.00 uur De Gouwe Ouwe Club met Nico v.d. Linden
12.00 – 14.00 uur Fabiënne de Vries
14.00 – 16.00 uur Rene Huizinga
16.00 – 18.00 uur NieuwsNet met Ferry, Johan, Caroline
18.00 – 20.00 uur Erwin Kasius, Annette van Dasler & Leo Hoogervorst
20.00 – 22.00 uur Marcel Stokebrook
22.00 – 02.00 uur Rogier Bruggeman & Diana van Dijk
Zondag 29 november
10.00 – 12.00 uur Sport Ronde
12.00 – 14.00 uur B&B Show met Jurgen Blom & Harry Beijer
14.00 – 16.00 uur Hannelore Zwitserlood
16.00 – 18.00 uur Hans van Veen
18.00 – 20.00 uur Radio Rondevenen Non-Stop
20.00 – 22.00 uur Eindeloos met Jim & Robbert
22.00 – 00.00 uur Easy Lovin met Harry Beijer

Op 1 juni 1984 ging de eerste
uitzending van de legale omroep
Radio Ronde Venen de lucht
in. Er werd uitgezonden vanuit
een bouwkeet, maar er werd al
gewerkt aan een studioruimte.
Die eerste studio werd een paar
maanden later geopend op de
Groot Mijdrechtstraat.
De lucht gingen de radioprogramma’s eigenlijk niet in, want
we waren toen nog alleen via
de kabel te ontvangen. Pas in
1988 kregen we de 105.6 fm
toegewezen en waren we ook in
de auto en op transistorradio’s te
ontvangen.
Programma’s uit die tijd waren
Nieuwsnet (actualiteiten, nu
Nieuwpoint), Sportronde en De
Agenda.
Hoogtepunten waren de liveuitzendingen vanaf de Vinkeveense Feestweek en, nu nog
steeds, het AJOC Festival. Maar
ook was onze sportredactie altijd
aanwezig bij de Wielerronde op
Hemelvaartsdag.
Van een paar uurtjes radio per
week groeiden we in de loop
van de jaren uit tot een station
dat 24 uur per dag, 7 dagen per
week te beluisteren is. Dit gebeurde door technische ontwik-

kelingen, maar bovendien door
de inzet van een groot aantal
vrijwilligers.
In 1996 startten we met Ronde
Venen Tekst tv, in de volksmond
ook wel gewoon de kabelkrant.
Hierdoor werd weer een stapje
gezet in de ontwikkeling van de
omroep. De cyclus van berichten wist snel een belangrijke
informatiebron voor de inwoners
van De Ronde Venen te worden.
En toen kon de stap naar ‘echte’
televisie natuurlijk niet uitblijven.
We begonnen hier heel voorzichtig mee, omdat tv een compleet
ander medium is dan radio. Maar
we kunnen na 25 jaar vol trots
zeggen dat Midpoint is uitgegroeid tot een complete omroep
en dat we nog vele jaren hopen
door te gaan.
Donateur worden?
Wilt u Midpoint steunen? Meld u
dan aan als donateur!
Voor slechts 5 euro per jaar helpt
u ons onze programma’s nog
verder te verbeteren.
Stuur een e-mail met uw gegevens naar info@midpoint.fm, of
kijk op www.midpoint.fm
voor meer informatie.

Alle medewerkers
van Rondevenen
Radio en TV in
1998. Inmiddels
verhuisd van de
eerste studio
naar Groot Mijdrechtstraat 39
en weer terug op
nummer 11a.

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

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

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

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

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

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

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

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

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

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

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

De Kelder
met Tim de Bruin
Alltime Pop
& Rock Songs

GeekFM
met Wilco & Crew
Alltime Pop
& Rock Songs

25 jaar
25
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De opening van de eerste ‘echte’ studio van Radio Rondevenen. Daarvoor zaten
we in een bouwkeet. De man die de ladder vasthoudt is Jan Stekelenburg, toen
sportverslaggever bij ons, maar vooral bekend van Studio Sport. Naast hem
Jacques Dekker, een van de eerste voorzitters.

Radiomaken door Jurgen Blom

In 1993 wonnen we de vijfde prijs
voor lokale radioprogramma’s met
een reportage over Kolin.
Gemaakt door Yannick Dupont.

In 1998 de eerste prijs radio voor
het programma ‘Op bezoek bij…’
van sportverslaggever Gerrit
Meulstee.

En dit jaar de eerste prijs lokale
tv-programma’s met de film ‘De staf
van Sinterklaas’.

De productiestudio op Groot Mijdrechtstraat 11a.
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Drie weken lang ijspret
IJsbaan geopend van 3 t/m 27 december
Kom schaatsen op het Raadhuisplein
Vanaf aanstaande donderdag kan
er ruim drie weken lang worden
geschaatst op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Hier wordt vanaf
aanstaande maandag keihard
gewerkt aan de aanleg van een
tijdelijke schaatsbaan van 450
m2 van echt ijs.
De schaatsverenigingen Vios en
Voorwaarts uit Vinkeveen, Hou
Streek uit de Hoef en Nooit
Gedacht uit Wilnis hebben de
handen ineengeslagen. Een
ploeg van ca. 140 vrijwilligers
zorgt dat jong en oud kunnen
genieten van echte schaatpret.
Burgemeester Burgman geeft
volgende week donderdag het
officiële startschot voor de baan.
Ook voor de gemeente is een ijsbaan een langgekoesterde wens,
zo verklaarde zij gisteren tijdens
een persconferentie.
Bijna de hele maand december
is er een extra feestelijke sfeer
in het centrum van Mijdrecht.
Naast het 'reguliere' schaatsen
staan er activiteiten op het
programma als: kunstschaatsen,
discoschaatsen, ijsdansen, ijshockey, schaatsdemonstraties etc.
Schoolschaatsen
Alle kinderen van de basisscholen uit De Ronde Venen en
Kockengen kunnen gratis en
in klassikaal verband komen
schaatsen op de schaatsbaan.
Dit is mogelijk gemaakt dankzij
hoofdsponsor Rabobank Veenstromen. Inmiddels zijn er door
de diverse schiolen een kleine
2.000 kinderen aangemeld, een
groot succes!
De deelnemende ijsclubs leveren
instructeurs, om de kinderen anderhalf uur schaatsles te geven.
Deze lessen zijn voornamelijk
geschikt voor kinderen vanaf
groep 4. Op de baan is plaats
voor maximaal 50 kinderen. Na
afloop krijgt iedereen een beker
warme chocolademelk. Ook

wordt er G-schaatsen georganiseerd voor kinderen met een
beperking.
Unieke mogelijkheid
"Deze tijdelijke schaatsbaan
vormt voor de jeugd een unieke
mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier
kennis te maken met de schaatssport," aldus voorzitter Jos van
Wijk van de Stichting Venen
on Ice. "Dankzij het feit dat de
schaatsbaan wordt gerealiseerd
door lokale vrijwilligersorganisaties, is het mogelijk de kosten
relatief laag te houden. Toch
zou dit evenement niet van de
grond zijn gekomen zonder steun
van de gemeente De Ronde
Venen, hoofdsponsor Rabobank
Veenstromen, plaatselijke middenstand en bedrijfsleven." Aan
vrijwel alles is gedacht, getuige
een duimdik draaiboek voor het
evenement. De enige spelbreker
kan nog het weer zijn. Te nat
en te warm weer betekent dat
de ijsbaan extra gekoeld moet
worden, wat hogere energiekosten met zich meeneemt. "Er is
kouder weer op komst", aldus
Van Wijk, die schat dat tijdens
het evenement in totaal zo'n
140 vrijwilligers actief zijn als
schaatsinstructeur, bij de schaatsverhuur, beheer van het ijs, de
verzorging van de koek en zopie
en EHBO. "Ik kan alleen maar
zeggen: komt dat zien!"

IJsbaan Raadhuisplein Mijdrecht
Van 3 t/m 27 december 2009.
Maandag t/m donderdag geopend van 10.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag geopend van
10.00 tot 23.00 uur
Zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur
24 december tot 17.00 uur geopend. Eerste Kerstdag gesloten.
Toegang: 2 euro. Schaatshuur 3
euro per paar.
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IN VOL BEDRIJF
Galerie en lijstenmakerij

Galerie Emotion
exposeert werk
van Simon Sint
Afgelopen voorjaar verhuisde
Ruud van den Berg met zijn galerie en lijstenmakerij van De Lindeboom naar de Genieweg. Daar
vond hij een mooie grote ruimte,
waardoor hij ruimere mogelijkheden kreeg om kunstwerken te presenteren. In de afgelopen maanden hebben al veel kunstenaars
hun werk in de spotlights van de
nieuwe galerie kunnen presenteren. Een mooie afsluiting van dit
jaar is de speciale tentoonstelling
van werk van Simon Sint.
door piet van buul
foto patrick hesse

Naast de lijstenmakerij en de
verkoop van kwalitatief hoogwaardige kunstproducten werkte Ruud
van den Berg ook in de Lindeboom
al met verschillende kunstenaars
samen. “De presentatie van hun
producten was wat lastig omdat ik
daar eigenlijk te weinig ruimte had
om de schilderijen, de beelden of de
sieraden goed te presenteren. Met
de overstap naar deze locatie is dat
probleem goeddeels opgelost. We
hebben hier nu een mooie grote open
ruimte zodat je de kunstwerken goed
kunt opstellen en ophangen. Met
een aantal verplaatsbare panelen
kunnen we hier telkens weer de ideale opstelling creëren. En de grote
ramen zorgen voor een goede dosis
daglicht.”

Ruud van den Berg: “Ik vind het leuk om plaatselijke en regionale kunstenaars te promoten.”
Ruud is duidelijk tevreden over de
stap die hij nog geen tien maanden
geleden gezet heeft. Door de nieuwe
mogelijkheden is er ook een accentverschuiving waar te nemen bij
Emotion. Naast de continuering van
de lijstenmakerij krijgen de galerieactiviteiten steeds meer aandacht.
Ruud: “Dat klopt wel. Ik ben zelf al
redelijk goed ingevoerd in de wereld
van de beeldende kunst. En ik werk
tegenwoordig veel met een apart
bedrijf ‘De Kunstkoningin’. Dat is een
consultant op het gebied van beeldende kunst en zij beschikken over
een groot netwerk. Zij adviseren en
ondersteunen mij ook bij het ontwikkelen van ideeën en activiteiten en
bij de inrichting. Ik vind het ook leuk
om plaatselijke en regionale kunstenaars te promoten. Van hen heb ik
regelmatig werk in voorraad voor de
verkoop. Ik vind het wel jammer dat
ik niet de kans krijg om op zondag

open te zijn. De gemeente hanteert
strikte regels, waar kennelijk niet
van afgeweken kan worden. Terwijl
de zondag voor een galerie juist een
van de meest aantrekkelijke dagen
is. Tentoonstelling- en galeriebezoek
richt zich heel sterk op de zondag.”
Simon Sint
Ter afsluiting van dit eerste jaar aan
de Genieweg heeft Ruud een bijzondere expositie ingericht met werk
van Simon Sint. Simon is in november 2007 op 81 jarige leeftijd overleden. Hij woonde in Wilnis en verbleef
ook jaarlijks een aantal maanden in
Frankrijk. Zijn werk, dat allerwege
veel waardering oogstte en waarvoor
Simon met vele prijzen is geëerd,
kenmerkt zich door zijn speciale kijk
op het landschap. Het polderlandschap van De Ronde Venen met zijn
bijzondere luchten, zowel als de bossen en de warme zon van de Corrèze

Paardenfan Bianca Combee:

“Goof en ik zijn een team”
Dagelijks zie je baasjes met hun honden rondlopen. Maar een paard dat uitgelaten wordt? Dat zie je niet vaak.
Tenzij je in de wijk Hofland te Mijdrecht woont, want daar laat Bianca Combee (20 jaar) al tien jaar lang iedere
dag haar paard Goofy (10,5 jaar) uit. Niet door op de Sherlander te rijden, maar door haar aan een lijntje vast te
houden. Bianca:“Ik heb nooit op Goofy kunnen rijden. Daarom laat ik haar lopend uit. Zelfs als het regent.”
door valérie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Bianca was tien toen ze het paard
Goofy voor het eerst zag. “Ik was
buiten op de dijk paarden aan het
borstelen toen mijn vader me op
kwam halen. Hij vroeg of ik even
mee naar huis kon komen. Uit het
niets zei hij dat ik een paard kreeg,
als cadeautje voor mijn tiende verjaardag. Wat een verrassing! Ik was
meteen verkocht.”
Nog nooit heeft Bianca op Goofy
gereden. “Toen ik Goof kreeg was
ze drie maanden en mocht ik nog
niet op haar rijden. Daarvoor was
ze te jong. Ik heb wel even op haar
gezeten, maar toen slingerden mijn
benen al over de grond. Pas als een
Shetlander 3.5 jaar is, kun je op
haar rijden. Toen Goof die leeftijd
bereikt had, was ik inmiddels al bijna 14 jaar oud. Ik was te groot voor
haar, maar dat betekent niet dat er
nooit iemand op haar heeft gereden.
Af en toe mag een kindje op haar
zitten, terwijl we gezamenlijk een
rondje lopen. Ik had natuurlijk zelf

ook graag op Goof gereden, maar
of ik dan jaloers ben? Nee, ik ben
gewoon te groot en zie dat Goofy er
plezier in heeft.”
Zinnelijk en ondeugend
Bianca: “Vroeger liet ik Goofy twee
keer per dag uit. Nu ik werk is dit
één keer per dag geworden. Zelfs als
het regent maak ik een rondje met
Goofy. Ik ben dan altijd blij dat er
regenpakken bestaan en heb zoiets
van: Goh, zullen we maar naar huis
gaan? Haha. Maar Goof trekt zich
niks aan van de regen. Ze vindt het
zelfs leuk en gaat er zo in staan!
Warm weer vindt ze wel vervelend.
Daar houdt ze echt niet van. Goofy
heeft een dikke vacht dus dan is het
voor haar extra warm. Het is dat ze
weet dat ze in de zomer gras mag
eten, want anders is ze niet vooruit
te branden. Even voor de duidelijkheid: tijdens het uitlaten ruim ik
altijd Goofy’s poep op. Niet dat dit
vaak moet, want Goof is zinnelijk en
poept alleen in de stal die we in de
tuin hebben gemaakt.”
“Goof is erg ondeugend”, zegt de
paardenfan met pretoogjes. “In het

begin rende ze zo door onze tuin
heen. We hebben naast de stal nog
een buitenruimte voor haar, maar
zelfs daar sprong ze toen ze jong
was af en toe uit. Sommige mensen
schrikken ook wel eens van haar.
Ze probeert de mensen een beetje
uit, vooral als ze ziet dat ze bang
voor haar zijn. Dan maakt ze ineens
hapbeweging. Maar eigenlijk is ze
heel lief. Het is echt alleen maar
een vorm van uittesten, want ze zal
nooit een vlieg kwaad doen.” Zegt
lachend: “Vakantiegangers die in het
hotel bij ons in de buurt overnachten,
zien Goof en mij lopen. Sommigen
komen dan op ons af om te vragen
of ze met Goof op de foto mogen.
Natuurlijk mag dat! Grappig toch?
Eigenlijk zijn we in Mijdrecht wel
een beetje bekend. Soms begroeten
wildvreemden me en zeggen ze: ‘Zo
jij loopt al wel lang met dat paard,
hè?’ Ik ken die mensen niet eens,
maar ik vind het wel grappig. ”
Beste maatjes
Paardenvrienden heeft Goofy niet
echt. “We vonden het wel gezellig
voor Goof om haar soms bij an-

in Frankrijk wist hij treffend weer
te geven. Ruud van den Berg: “We
hebben een dertigtal aquarellen van
Simon, een paar olieverfschilderijen
en nog wat ander werk van hem. Ik
had met Simon al een afspraak lopen
voor een expositie in de Lindeboom.
Die ging vanwege zijn overlijden toen
niet door. Ik ben er trots op dat we
het werk alsnog kunnen laten zien.”
Ruud is daarbij geholpen door Peter
Groot, een vriend van Simon, die
een aantal werken heeft geselecteerd, uit de voorraad die nog in het
atelier van Simon staat. Peter: “Veel
mensen in De Ronde Venen kennen
Simon nog wel. Ze hebben ooit werk
van hem gekocht of zijn zelfs bij hem
op les geweest. Hij beheerste als
geen ander de techniek van het tekenen en aquarelleren. Ik bewonder
vooral de manier waarop hij werkte
met licht, met tegenlicht en strijklicht. Dat komt heel mooi tot uiting

in zijn winterlandschappen.”

dere paarden in de wei te laten. Dit
werkte helaas niet, want Goof wil
nog wel eens schoppen naar andere
paarden en pony’s. Met één paard
ging het wel erg goed. Dit was een
oud paard dat op een weiland in
de buurt van Jonhson Wax stond.
Helaas is deze een paar jaar geleden
overleden. Toen was Goof haar
vriendje kwijt.”
“Voor mij is Goof echt mijn beste
maatje, we zijn een team. Ze heeft
een stal in onze achtertuin en is er
eigenlijk altijd. Als ik ’s morgens
naar mijn werk ga, maar ook als
ik weer thuis kom. Zodra ze me
ziet begint ze
al te hinniken.
Daarom wilde ik
ook geen paard
bij een manege.
Dat is erg duur
en vaak laten
de meiden die
daar een paard
hebben de
verzorging deels
aan anderen
over. Ze rijden
er alleen maar
op. Dan denk ik:
waarom heb je
dan een paard?
Ik heb liever
het totaalpakket. Goof kent
mij ook steeds
beter. Als ik boos
ben, wordt zij
ook boos. Maar

als ik verdrietig ben komt ze bij mij
staan alsof ze wil zeggen: Kom op!
Dat is toch lief?”

Expositie
De expositie wordt op zaterdag 28
november om 15.30 geopend door
Theo Rekkers. De opening wordt
muzikaal omlijst door ‘Hot Club
des Peintres’. De tentoonstelling
is geopend van 28 november 2009
tot en met 2 januari 2010. Galerie Emotions is gevestigd aan de
Genieweg 54 (inrit pand Koeleman).
Telefoon 0297 256887. De galerie
is gesloten op maandag en open op
dinsdag, woensdag en donderdag van
10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van
10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op de
koopzondagen.

Maar ook lieve paarden hebben niet
het eeuwige leven. Bianca: “Ik hoop
dat ze op haar 20e in het paardenrusthuis in Soest terecht kan. Daar
krijgt ze een goede verzorging, komt
ze volledig tot rust en kan ze in vrede
overlijden. Er is dan een kans dat ik
een groot paard neem. Eén waar ik
ook op kan rijden. Natuurlijk zullen
er overeenkomsten zijn, maar ieder
paard is anders. Geen enkel paard
zal Goof ooit kunnen vervangen.”
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Tip van Sint...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Pepernotenpoezie		
M. Busser en R. Schroder

Ook op de plaatselijke TV is aandacht
voor de Nederlandse delegatie.
Vervolg van pagina 3
het vervolg, de investeringskosten
voor volgend jaar, de afvalstoffenheffing en een definitief beheersplan.
Ook wordt het budget voor 2010
nog een keer doorgelopen om te
voorkomen dat we volgend jaar voor
verrassingen komen te staan. In de
middag een laatste bezoek aan Kalangala, want er zijn nog wat zaken
te regelen. Als dit is gebeurd nemen
we afscheid van onder andere de gemeentesecretaris, de burgemeester
en enkele andere mensen met wie
we nauw hebben samengewerkt.
Zaterdag 21 november
Ontbijt om 7 uur en dan naar de boot
die altijd stipt om 8 uur vertrekt. Op
de valreep komt het parlementslid,
dat de eilanden vertegenwoordigt,
zich nog even voorstellen en zich
verontschuldigen dat hij de openingsceremonie donderdag had gemist.
Hij had ons herkend van de TV waar
gisteravond uitgebreid aandacht was
besteed aan het feest. Ons werk is
nog niet afgelopen want om 12.00
uur hebben we in Entebbe een
afspraak met een districtsafgevaardigde die verantwoordelijk is voor de
milieuregelgeving. We gaan praten
over de voorwaarden waaraan het
afvalbrengstation moet voldoen met
betrekken tot het composteren van
het organisch afval. Na dit gesprek
moeten we een aantal uren wachten
voor we naar het vliegveld kunnen en
bezoeken we de botanische tuinen.
We worden rondgeleid door een gids
die keurig een aantal bomen en
planten weet te benoemen. Buitengewoon interessant, mooi en ook
leerzaam. Daarna naar het vliegveld
en rond 20.00 uur naar Nairobi,
daar overstappen naar Amsterdam
waar we zondagmorgen moe, maar
uiterst tevreden, even voor 05.00 uur
landen. Thuis dus.

Titel: Het dagboek van
Sinterklaas
Auteur: Sinterklaas
Toen ik laatst boekhandel Mondria bezocht, om alle boeken en
cadeautjes van jullie verlanglijstjes
te kopen, werd mij gevraagd wat ik
een leuk boek vind.
Daar hoefde ik niet lang over na te
denken, dat is mijn eigen dagboek:
het dagboek van Sinterklaas.
Misschien is dit ook wel een heel
leuk boek voor jullie om te lezen,
want daarin kun je lezen over mijn
leven in Spanje.
Ik vertel hierin waar ik woon, wat
ik doe en wat voor avonturen ik
meemaak.
Bijvoorbeeld een avontuur dat ik
meemaakte met de Pieten, over
een hele nare burgemeester, de
kerstman en nog veel meer.
Het is dus niet het grote boek van
Sinterklaas. Daarin staat alles
over alle kinderen. Heel veel leuke
dingen.
Zo heeft Sint ook gelezen dat de
kinderen hier in Mijdrecht heel erg
van lezen houden!
Veel plezier dus als jullie een boek
van mij krijgen.

Grappige, korte verhaaltjes op
rijm, in die onmiskenbare stijl van
Marianne Busser en Ron Schröder.
Over het grote boek van Sint, over
de stoomboot vol pakjes, en over
Jasper die een echte Sinterklaas
mag zijn. Over Joep die wel erg veel
dure cadeaus op zijn verlanglijstje
heeft staan, over de bakpiet, en over
een lief klein baby-pietje.
Over de prachtige ring van Sinterklaas die kwijt is, over een Pietje op
een potje, en nog veel meer.

2

Dikkie Dik viert Sinterklaas
Jet Boeke
In dit boek staan vier verhalen over
Dikkie Dik, die samen met zijn
vriendjes Poes, Muis en Beer kennismaakt met Sinterklaas. Ze vinden
een wortel in een schoen, verkleden
zich als Sinterklaas en zwarte Piet,
en snoepen van een chocoladeletter.
En van wie komt toch dat cadeautje
op het dak?

3

Het grote decemberboek
E. Tijsinger en Dagmar Stam
Pedro, het kleinste Zwarte Pietje,
droomt ervan dat hij met de stoomboot mee mag naar het verre land.
Maar eerst moet hij nog veel leren:
pepernoten bakken zonder ze aan te
laten branden, cadeautjes inpakken
zonder het papier te scheuren, het
paard van Sint borstelen zonder
tegen zijn warme lijf aan in slaap
te vallen... Pedro doet erg zijn best
en mag mee. Alles gaat goed, tot hij
op pakjesavond bij Maarten en zijn
broertjes en zusjes door de schoorsteen valt... Als Maarten de stoomboot heeft uitgezwaaid, wordt het
koud met veel sneeuw- en ijspret.
Op school oefenen ze het kerstspel
en Maartens babyzusje mag het
Kerstkindje
zijn. En het
feest is nog
steeds niet
voorbij,
want dan
komt
oudejaarsavond!

5

Het geheim van de
hulpsinterklaas		
Anna van Praag
Lucas, Massimo en Oxa zijn de
Bende van Drie. Samen lossen ze
alles op. Zelfs Sinterklaas komen
ze te hulp. Als hun meester ziek op
bed ligt, is de school zijn hulpsinterklaas kwijt. Massimo bedenkt
een masterplan om het sinterklaasfeest te redden. Maar dan duikt er

plotseling een onbekende hulpsinterklaas op. Wie is het? De Bende
van Drie wil erachteraan. Maar
Lucas kan niet. Hij heeft namelijk
een nog veel groter probleem een
probleem dat zelfs de Bende van
Drie niet kan oplossen.

4

Dag sinterklaasje
Jacques Vriens
Het is midden in de nacht en iedereen slaapt. Pappa, mamma, Mieke
en kleine Wouter. Overal in huis is
het donker, behalve bij Mieke op de
kamer, want
daar schijnt
de maan naar
binnen. Mieke
wordt er wakker van en kan
niet meer in
slaap komen.
Ze denkt aan
Sinterklaas.
Morgen komt
hij aan met de stoomboot. Morgen
zal Mieke hem zien, van vlakbij,
van zo dichtbij dat ze hem een hand
kan geven. Zou Mieke dat durven?
Voor Wouter en Mieke breekt een
spannende tijd aan, met schoen
zetten, verlanglijstjes maken en veel
sinterklaasliedjes zingen!

Naar de top van de Mera Peak
kilometer gelopen,
bij wijze van training
voor deze reis. ‘Voor
de rest is enkel enige
ervaring vereist.’ aldus Hennie.

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Voor Hennie Versteegh (63) uit
Vinkeveen begon het allemaal als
een droom. Hij wilde al jarenlang
een heuse bergbeklimming in de
Hymalaya gaan maken. Het laatste halfjaar kwam deze droom
erg dichtbij toen hij overwoog
om samen met zijn Zwitserse
vriend, tevens kliminstructeur,
Hans-Peter Berchtold de Mera
Peak in Nepal te beklimmen. In
deze laatste zes maanden van
het jaar heeft hij ongeveer 2.000

Zelf heeft hij al vele
jaren ervaring als
klimmer. Al van jongs af aan is hij
in de ban geraakt van het bezoeken en het beklimmen van allerlei
gebergten. Zo heeft hij al eerder
verschillende bergtoppen overwonnen in de Alpen van Zwitserland,
Frankrijk en Oostenrijk. Zijn vrouw
beoefende tot een aantal jaren geleden dezelfde hobby en noemt het
bergbeklimmen een soort van virus.
“Bergbeklimmen werkt heel aanstekelijk, op een gegeven moment
wil je steeds meer”.

Afgelopen 11 oktober was het dan
zover. Gebukt onder een volledige
uitrusting vertrokken Hennie, HansPeter en drie andere reisgenoten
richting Katmandu, de hoofdstad
van Nepal. Daar verbleef de groep
twee dagen om te acclimatiseren.
Vervolgens vlogen zij met een klein
vliegtuigje richting Lukla, een klein
plaatsje aan de voet van de Mera
Peak.
Na een spannende landing op de
korte landingsbaan kon de 19
dagen durende beklimming van de
berg beginnen. Met 11 dragers en
2 sjerpa’s (gidsen) was het gezelschap dagelijks zo’n 8 uur aan de
wandel. “Elke dag kwamen we een
trede hoger, elke dag een ander
basiskamp. We werden steeds weer
beloond met prachtige natuur en

adembenemende uitzichten.” Na de
dertiende dag werd de tocht steeds
zwaarder en moest er bijna verticaal geklommen worden. Voor de
drie medeklimmers werd het zowel
geestelijk als lichamelijk te zwaar
en zij moesten helaas vroegtijdig
afhaken.
Hennie en zijn vriend zetten echter
door en eenmaal op de 6600 meter
hoge top aangekomen, hadden ze
uitzicht op de Himalayaketen met
bergtoppen van onder andere de
8000 meter hoge Mount Everest.
Daarna begon de afdaling, die soms
nog gevaarlijker was dan de beklimming zelf. “Eenmaal veilig en wel
beneden was het enkel nagenieten
van de prachtige tocht.”
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Meesterwerk bij
Meesters
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.

Meesters
Grand Café - Restaurant Meesters
Provincialeweg 3
3641 RS Mijdrecht
Tel.: +31 (0)297 28 58 58
Fax: +31 (0)297 24 15 99
info@restaurantmeesters.nl
www.restaurantmeesters.nl

Precies een maand nadat Ellen Verspaget en Gerard de Vries in 2008
Restaurant Meesters hadden overgenomen, deden ze mee aan het evenement de Culinaire Venen en wonnen zeer overtuigend de Culinaire Nol.
Een mooiere start was ondenkbaar toen ze ook in 2009 een uitstekende
indruk achterlieten op dit jaarlijkse evenement. Tijd om eens lekker
‘sfeer & meer’ te proeven bij Meesters aan de Provincialeweg in Mijdrecht.
tekst en foto’s: patrick hesse

Nadat ik vorige week door griep
(nee, niet de Mexicaanse) moest
afhaken, hebben collega’s Rob &
Peter de honneurs prima waargenomen, maar gelukkig ben ik nu weer
helemaal klaar voor de proeverij
bij Meesters. Buiten slaat de regen
keihard tegen de ramen en heb ik
een sprintje moeten trekken om
niet doorweekt binnen te komen.
Wat de stijlvolle buitenkant al doet
vermoeden: binnen is een werkelijk
prachtig interieur dat door gebruik
van warme materialen en zeer hippe
kleuren een trendy en tijdloos geheel
ademt en eerlijk gezegd kijk ik mijn
ogen uit. Wat een smaakvol restaurant en de doorzichtige open haard
zorgt voor een huiselijk gevoel. Ik
word enthousiast ontvangen door
de jonge bediende die mij een mooi
plekje geeft. Als ik in de lekkere
stoel (bravo!) gesetteld ben, komen
Ellen en Gerard, de enthousiaste

eigenaren, ook aan tafel zitten. Zij
stellen voor eerst maar eens rond
te gaan in hun prachtige pand. Met
gepaste trots laten ze de zalen zien.
De Tuinkamer, De Marickenland en
Salon Meesters zijn drie geweldige
salons, die uitermate geschikt zijn
voor private dining, een zakelijke
bijeenkomst in welke vorm dan ook,
of een feestelijke receptie. Alle drie
ingericht met de modernste audio
en visuele apparatuur en uiteraard
draadloos internet. Ook worden de
zalen gebruikt voor de zeer populaire High Tea die iedere eerste zondag
van de maand tussen 12.00 & 17.00
plaatsvinden.
Na deze indrukwekkende rondleiding hebben Ellen en Gerard het
volgende voor mij bedacht: Het
Meesterwerk-diner, bestaande uit
4 voorgerechtjes, 4 hoofdgerechten
en 4 desserts, zodat ik kennis kan
maken met het beste dat Meesters
te bieden heeft. Dit diner is altijd te
bestellen, maar door de bewerkelijkheid uitsluitend voor uw hele gezelschap per tafel tegelijk. Er zijn iedere laatste zaterdag van de maand
speciale Meestersavonden. Hiervoor
kunt de website raadplegen. Als
entree krijg ik een pompoensoepje
met room; een zalige appetizer.
Inmiddels is druppelt het restaurant
gezellig vol. De perfect gekozen
Jazz op de achtergrond zorgt voor
een ontspannen sfeer, maar is nooit
overstemmend aanwezig. Hulde
hiervoor.
Het voorgerecht wordt geserveerd

Tamarinde, loempia’s van Chinese
kool, paddenstoelen en glasnoedels
en last but NOT least, mijn persoonlijke favoriet: zacht gegaard varken,
gerookt op vaten van appelcider met
geroosterde pompoen, knolselderij
en pancetta met frites van polenta.
Na al (!) deze heerlijkheden heeft
restaurant Meesters nog een toegift
in petto in de vorm van 4 heerlijke
desserts Mascarpone-nougatine
mousse met huisgemaakt foelie
roomijs, crème brûlée van boerenjongens met huisgemaakt ijs van
Boerenmeisjes, Hangop met Hubba
Bubba saus (u weet wel die zoete
kauwgum)en als laatste Cheesecake
van witte chocolade, peer en pecannoten met een saus van kersen. Na
al dit lekkers tafel ik nog even na
met Ellen en Gerard en werp ik nog
even een blik naar de prijzen die
in mijn ogen zeer acceptabel zijn,
zeker gezien de geboden spijzen.
Het is tijd voor de hoofdrolspeWe praten over de naderende kerst.
lers, wederom op originele wijze
geïntroduceerd: op de huid gebakken Zowel kerstavond als 1e en 2e kerstdag bied Grand Café - Restaurant
zeebaars met gepofte tomaat, geMeesters mogelijkheid tot culinair
smoorde venkel, pommes Dauphine
en een beurre blanc met Stellendam- genieten. Dus als het gourmetten bij
se garnalen als tweede Gepocheerde de schoonfamilie u de keel uithangt,
kunt u uitstekend op cullinairzalm in court-bouillon met zwarte
avontuur gaan bij Meesters. U gaat
pasta, bok choy en saffraansaus, als
beslist11:25
een zalige
kerst1 tegemoet.
derde
Gebraden
eendenborst
met
NFKH035_adv 55x125mm_cmyk 23-09-2005
Pagina
op een klein houten tafeltje en
is verdeeld in 4 prachtige minigerechten. Een rouleau van scholfilet, tomaat en prei met een olie
van peterselie, soep van tuinerwten
en basilicum met Serranoham,
Gerookte Rib eye en als laatste
Najaarssalade van gekonfijt konijn
en gerookte eendenborst met een
dressing van zwarte bessen en een
kletskop van sinaasappel. Bij deze
buitengewoon smaakvolle en originele voorgerechten serveert mijn
jonge en enthousiaste bediende de
witte huiswijn: een Spaanse Motesol,
Villa Sanz, Rueda uit 2008. Deze
frisse wijn heeft Meesters ingestuurd
om mee te dingen naar de landelijke
competitie Huiswijn van het Jaar.
Gezien de prijs/kwaliteitverhouding
zullen ze met deze Vino geen slecht
figuur slaan.

voor een
beetje
gewoon
geluk

Advertentie103x63.indd 1

22-7-09 19:31

(zoals een handje pepernoten
en een cadeautje op pakjesavond)

Kinderhulp geeft een beetje gewoon
geluk aan kinderen in moeilijke of
bijzondere thuissituaties. Steunt u
Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl
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Winterbanden niet alleen goed op sneeuw, maar ook op nat Hollands wegdek

Veilig op weg in de winter
Nog even en het is hartje winter. De tijd van veel regen, hagel, vrieskou, ijzel en sneeuw. Weersinvloeden die
kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Helemaal tijdens een rit naar de wintersport. Tijd voor
winterbanden.
Sinds 1942 is aan de Provincialeweg (N201) in Mijdrecht het
bedrijf Profile Tyrecenter Hogendoorn gevestigd. Het bedrijf, met
een tweede vestiging in Uithoorn, is
specialist in de regio op het gebied
van banden en velgen. Daarnaast
verzorgt de vestiging in Uithoorn
ook klein onderhoud en APK-keuringen. Op de twee vestigingen zijn
in totaal maar liefst 15.000 banden
opgeslagen.
foto: vredestein

illustraties: continental

Al een aantal jaren zijn winterbanden een onderwerp van gesprek. In
landen als Zweden en Noorwegen
zweren inwoners bij winterbanden,
in Duitsland en verschillende Alpengebieden geldt nu ook een wettelijke verplichting om winterbanden te
gebruiken. Als u betrokken raakt bij
een ongeluk, of tijdens een controle
wordt aangehouden, kunt u in die
landen behoorlijke boetes krijgen.
Een goede reden dus om winterbanden te overwegen. Winterbanden
bestaan uit meer lamellen, waardoor water en sneeuw makkelijker
afgevoerd kan worden. Op deze
manier is er minder kans op aquaplaning. De band bestaat uit een
zachte rubbercompositie, waarmee

Feestelijke opening
van onze nieuwe
ski-afdeling

vrijdag 27, zaterdag 28 & zondag 29 november
Vrijdag 27 november
Laat uw ski's of snowboard slijpen en waxen en ontvang GRATIS
1 paar Peak sokken t.w.v. 29,95!

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

Zaterdag 28 november
Peak Hipe skijack in beige en zwart
Normaal 299,-

Alleen vandaag 150,-

Zondag 29 november
Tot 250,- slooppremie bij aankoop
van 1 paar ski’s model 2010.

3-daagse stunt

Atomic SX10 Incl. binding Normaal 599,-

Alleen tijdens openingsweekend 249,www.topsurf.nl
9029

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

de band onder 7 graden Celsius
meer grip oplevert. In koude omstandigheden heeft de winterband
dan ook een vele malen kortere
remweg dan de zomerband. Daan
Hogendoorn: “Dit betekent niet dat
iedereen die winterbanden gemonteerd heeft, harder kan gaan rijden.
De winterband heeft natuurlijk ook
een grens. Echter levert de band
wel veel meer grip op en heeft de
band een groter gebied waaraan je
kunt merken dat je op de grens zit.
Naast meer comfort, biedt de band
veel meer veiligheid.”
Begin oktober is een goed moment
om de set zomerbanden te wisselen
voor de winterbanden. Hogendoorn
biedt de mogelijkheid om banden
te verwisselen en op te slaan voor
€ 25,00 per seizoen. Bij de opslag
van de wielen, worden de velgen
en banden goed gereinigd, zodat er
geen steentjes in het rubber blijven
zitten en er geen pekelresten op de
velg achterblijven. “Het is verstandig om een tweede set velgen aan
te schaffen, waar de winterbanden omheen blijven zitten. Als de
banden constant gewisseld worden
van velg naar velg, krijg je op een
gegeven moment slijtageschade

aan de banden. Met een aparte
set velgen hoeven de wielen niet
iedere keer opnieuw gebalanceerd
worden. Dit scheelt natuurlijk op de
lange termijn in de kosten.”
Is het niet makkelijker om altijd
met winterbanden te rijden? Die
banden bieden toch meer grip?
“Het is niet verstandig met winterbanden in de zomer te rijden. De
banden slijten dan een stuk sneller,
plus de remweg neemt toe, doordat
de zachte banden te warm worden
en grip verliezen,” aldus Daan
Hogendoorn.
Voor elk type auto, bestelwagen
en vrachtwagen zijn winterbanden
beschikbaar. Loop eens binnen voor
een vrijblijvende offerte.
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Sport staat hoog op de gemeentelijke agenda
door piet van buul

De sportverenigingen in De Ronde Venen spannen zich erg in om de
jeugd de kans te bieden om te sporten. Van de zijde van de gemeente
wordt dit ook gestimuleerd. En dat geldt niet alleen voor de jeugd. Er
lopen tal van projecten waar de inwoners van De Ronde Venen aan deel
kunnen nemen. Sport staat hoog op de gemeentelijke agenda. Dat zegt
althans sportconsulent Erik Leus, die betrokken is bij de invulling van
dat beleid.
Vanaf 2001 was het sportbeleid gebundeld onder de noemer
‘Breedtesportimpuls’(BSI). De rol
van de gemeente is er op gericht om
te ondersteunen en te stimuleren.
Daarbij ging het onder meer om het
versterken van de sportverenigingen
en het verbeteren van de kwaliteit
van de sportaccommodaties. Vanaf
2004 kwam daar het thema van
de relatie Buitenschoolse Opvang
en de Sportverenigingen bij in de
zogenoemde BOS impuls. Ook de
aanstelling van de vakleerkracht lichamelijke opvoeding op de scholen
was onderdeel van dat beleid. Voor

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...

de periode 2008 tot en met 2012 is
de Kadernota Sport van kracht als
vervolg op de breedtesportimpuls.
Die kadernota geeft de ambities aan
die de gemeente heeft op het vlak
van het sportbeleid. Letterlijk wordt
gezegd dat de gemeente De Ronde
Venen een gemeente wil zijn waar
alle inwoners, ongeacht achtergrond,
leeftijd, lichamelijke of geestelijke
beperking en financiële achtergrond moet kunnen sporten in een
veilige omgeving en bij professioneel
georganiseerde sportaanbieders met
voldoende accommodaties. Dat is
nogal wat. Om die mooie doelstellingen in te vullen doet de gemeente
een beroep op mensen als Erik Leus.
Vakleerkracht
Erik Leus heeft een HBO opleiding
Lichamelijke Opvoeding gevolgd.
Daarnaast heeft hij vervolgstudies
op het gebied van sportmanagement
gevolgd in het buitenland. “Ik kom
zelf ook uit het verenigingsleven
en ik vind de omgang met mensen
in het algemeen en kinderen in het
bijzonder, erg leuk. Ik wilde dan ook
geen kantoorbaan maar wel iets
in de sport. In 2006 ben ik terecht
gekomen bij Sportservice Midden
Nederland. Dat is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van
gemeenten uitvoering geeft aan het
lokale sportbeleid. Zo ben ik in de
Ronde Venen terecht gekomen. Daar
ben ik voor drie dagen per week
actief en de andere twee dagen zit
ik op ons kantoor in Nieuwegein.
Die dagen worden voor een deel

- foto patrick hesse
besteed aan overleg en uitwisseling.
We zitten daar in het ‘Huis van de
Sport’, een gebouw waar maar liefst
veertien nationale sportbonden hun
hoofdkantoor hebben. Dat werkt erg
stimulerend,” aldus Erik.
Bijzondere aandacht besteden Erik
en zijn collega’s aan de gymlessen
op de basisscholen. “Daar begint
het eigenlijk allemaal. Steeds meer
scholen doen weer een beroep
op vakleerkrachten omdat ze het
belang van goede gymlessen inzien
en zelf niet over bevoegde docenten
beschikken. Ik geef nu zelf gymles
op een aantal basisscholen. Doel
daarbij is ondermeer het niveau
van de gymles te verhogen en ook
een actieve koppeling tot stand te
brengen met overige projecten waar
kinderen aan deel kunnen nemen.
Er zijn in deze gemeente 18 basisscholen. Vijf van hen maken gebruik
van onze diensten en er zijn er
inmiddels ook al een aantal die zelf
een vakleerkracht in dienst hebben
zodat zeker de helft van de scholen
inmiddels een beroep kan doen op
een bevoegde docent.”
Projecten.
Erik geeft niet alleen les. “Om de
link naar de clubs te leggen nodigen
we ook mensen van sportverenigingen uit voor gastlessen, waarin de
kinderen kennis kunnen maken met
specifieke sporten. We hebben net
weer het project ‘Familie Lekkerbek’ afgerond met clinics voor de
groepen 7 en 8. Doel is om aandacht
te geven aan het dreigende gevaar
van overgewicht en om kinderen
te bewegen blijvend aan sport te
gaan doen. Het project ‘Hart voor
Sport’ is er ook op gericht kinderen
enthousiast te maken om een bepaalde sport te kiezen. Ik vindt zelf
het project ‘Club Extra’ een goed en
leuk project dat we aan basisscho-

len aanbieden.
Daarbij richten
we ons speciaal op
kinderen die om
een of andere reden niet mee kunnen in de gymles.
Vaak zit het met
de motoriek niet
helemaal goed.
Ze worden dan
gepest waardoor
er een gebrek
aan zelfvertrouwen groeit. Dat
proberen we te
doorbreken door
deze kinderen een
uurtje in de week
extra gymles te
geven. We geven
dan aandacht aan
alle aspecten en
begeleiden die
kinderen naar een
sport die ze leuk
vinden. We boeken
leuke resultaten. Erik Leus: “Ik kom zelf ook uit het verenigingsleven en ik
Verder wijs ik op vind de omgang met mensen in het algemeen en kinderen in
het feit dat er ook het bijzonder, erg leuk”
een regeling is voor die gezinnen die na over de mogelijkheid om dat
breder van opzet te maken en het
het financieel wat moeilijk hebben.
daarbij niet alleen tot de maand juni
Daarmee zijn de mogelijkheden
te beperken. We verlenen ook steun
redelijk goed afgedekt. En dan is
aan het GALM project voor ouderen,
er ook nog de Stichting ‘Jongeren
dat overigens ook vanuit Spel en
Actief’ die veel en goed werk doet.”
Sport 55+ wordt uitgevoerd.”
Erik is nogal enthousiast over het
Ook ouderen
sportklimaat in deze gemeente. “Dat
Het gaat bij het gemeentelijk
komt voor een deel ook door een
sportbeleid overigens niet alleen om
de jeugd. Er wordt ook voor ouderen bijzonder enthousiaste wethouder
Ingrid Lambregts, die er heel hard
van alles gedaan. Erik Leus: “Kijk
aan trekt. Maar we zullen het met
naar de Stichting Spel en Sport
z’n allen moeten doen, de scholen,
55+ die een uitgebreid pakket aan
sporten aanbiedt waar wekelijks een de wijkcomités, de sportverenigingen en de overheid.”
grote groep ouderen aan deelneemt. Of denk aan het project ‘Juni
beweegt’, waar veel senioren aan
deelnemen. We denken momenteel
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

TEST: APRILIA RSV4 FACTORY Roké Motors

Bella Fantástico
Deze week test Patrick Hesse een
Aprilia RSV4 Factory bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
In de kleine dertig jaar dat ik motor
rijd heb ik veel motoren in mijn
bezit gehad, van de vinnige Yamaha
RD350 tot aan een bullige Honda
CBX 6 cilinder. Ik werd heel snel
verliefd op een motor om hem een
jaar later harteloos af te danken
om vervolgens mijn pijlen op een
totaal andere fiets te richten. Ik heb
daardoor heel
wat motoren
“versleten”.
Tegenwoordig
denk ik de ware
liefde te hebben
gevonden in de
vorm van een
dikke luchtgekoelde V-Twin
uit de USA. Ik
ben in de gelukkige positie, om
voor mijn werk
voor de krant,
op wekelijkse
basis met een
diversiteit aan
motorfietsen te
mogen flirten.
Deze manier
bevalt me
buitengewoon.
Zodoende heb ik
heel wat motorfietsen gereden,
maar dat ik na
al die jaren geïntimideerd zou
worden door een
motorfiets had ik
in mijn stoutste
dromen niet
kunnen vermoeden. “Waarom
ga je niet eens
lekker racen?
Want ik denk
dat ondanks dat
het niet je ding
is, je hierover
wel meer dan
tevreden zal zijn.
Gewoon voor de
ervaring?” Lachend leunt Aad

Kentrop van Roké Motors op een
Aprilia RSV4 Factory machine. Een
exclusieve replica van Superbike
rijder Max Biaggi en echt de crème
de la crème op gebied van supersportmotoren die er in de wereld te
koop is.
Even twijfel ik, pas ik er wel op, krijg
ik geen nekhernia van dat ding of
raken mijn hamstrings in de knel?
Genoeg reden om het niet te doen
maar schoonheid doet mij verblinden,
wat een machine!

eerst in mijn leven durf ik het gas
niet helemaal open te draaien, maar
net als Starship Enterprise zit ik
binnen de kortste keren op warpspeed! Mijn god, mijn hersens en
ademhaling kunnen de RSV absoluut
niet bijbenen en ik neem dus het
verstandige besluit het allemaal wat
rustiger te doen (nou ja rustig, nog
altijd ver boven invordering rijbewijs). Ik weet niet welke TGV trein
me van achteren heeft geraakt, maar
hier kom ik niet snel overheen.

En eerlijk gezegd moet je wel gek
zijn om zo een exclusieve fiets te
weigeren, als je bij de happy few
mag horen die deze fiets überhaupt
mag proberen. Dan zeg je geen
nee, of om in de termen van de
Italiaanse maffiafilm the Godtfather
te blijven: “He made me an offer
I couldn’t refuse”. Aad duwt de
racer naar buiten. Gezien deze fiets
op kenteken staat verraadt dat de
gebroeders Kentrop, hun naar eigen
zeggen lievelingsfiets, regelmatig
de sporen geven. De V4 1000cc
slaat ogenblikkelijk aan en uit de
werkelijk prachtige schoorsteen aan
de rechterkant komt een behoorlijk
rauw geluid. “Klinkt goed Aad.” Ik
kan mijn goedkeuring wegdragen.
Aad antwoord: “Dit? Dat is nog niks,
er zit een klep in de uitlaat die pas
opengaat wanneer hij in de versnelling staat, anders was hij nooit door
de keuring heen gekomen.” Aad zet
de machine in de eerste versnelling
en ik weet niet wat ik hoor, een rauw
gekreun komt uit het vooronder en
verandert de Aprilia in een helse
machine. Aad en ik kijken elkaar met
een vette glimlach begrijpend aan.

Alles is optimaal aan de motor. De
Ohlins vering en de Brembo remmen behoren tot de absolute top
van wat er op dit gebied te krijgen
is en geeft aan dat Aprilia met het
bouwen van deze fiets niet over één
nacht ijs is gegaan. Mede door het
lage gewicht en veel pk kom je aan
de ongelofelijke 1pk per kilo norm
(180kg/180pk). Al snel ben ik vergeten dat dit een zeer exclusieve motor
is en durf ik de racer ondanks de kou
ook in de bochten aan te spreken en
zelden heb ik zo een stabiele motor
gereden. De beleving is dusdanig,
dat ik me een jonge motorgod waan
en het liefst een Max Biaggi leren
raceoverall zou willen hebben. Gelukkig kom ik snel tot inkeer dat ik
dat mezelf en de omgeving maar niet
moet aandoen. Omdat mijn rijbewijs
me heilig is, besluit ik met ferme tegenzin terug te keren naar thuisbasis
van deze wereldfiets: Roké Motors.
Bijna emotioneel bedank ik Aad voor
deze geweldige ervaring die een
diepe indruk op mij heeft gemaakt
en hoop ik voor alle motorrijders dat
ze ook ooit zo een ervaring mogen
meemaken. Thuis gekomen relativeer ik mijn ervaring en concludeer.
“Beter dan dit wordt het niet.”

Ik plaats me op de racer en denk
de eerste meters alleen maar; niet
vallen, niet vallen, het zou al erg zijn
als dit gebeurd maar helemaal met
zo’n fiets. Maar de RSV laat zich
makkelijk berijden en al snel komt
het hartverscheurende geluid naar
boven. Net als bij zangeres Anouk na
een uithaal, bezorgt ook dit me kippenvel. Ongekend, wat een sensatie.
Eenmaal buiten de bebouwde kom
ga ik er eens goed voor zitten, maar
niets in me had zich kunnen voorbereiden op zoveel geweld. Voor het

Deze geweldenaar is te koop bij
Roké Motors en heeft 6100 km
gelopen u kunt bellen met Aad of
even langs gaan bij Roké Motors aan
de Ondernemingsweg 9, 3641 RZ te
Mijdrecht.
Telefoonnummer: 0297-285218
Email: mijdrecht@roke.nl
Als u geïnteresseerd bent in deze
RSV4 factory zal Aad u een mooie
demoprijs offreren.
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Autonieuws
De Gordini is terug

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

Rijtest Aston Martin

van Berlage. Voor De Groene

Bloody brilliant!

Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de

Sommige mensen zweren bij Duitse auto’s, anderen blijven hun hele leven trouw aan Franse merken, weer anderen willen Amerikaanse bakken, of gaan voor Italiaans maatwerk. En je hebt mensen die gaan voor British
engineering. Vooral die laatste groep moet nu even opletten, want er staat een pareltje bij de lokale dealer.
door michael reuling foto’s: patrick hesse
U kijkt naar die foto’s en denkt: wat
een jaren ‘80 vormgeving. Klopt!
Onder het mom ‘ken uw klassiekers’
even wat feitjes. Waar u nu naar
kijkt is een legendarische Aston
Martin. Een auto die begin jaren
negentig op grote posters op directiekamers hing, met daaronder een
kwijlende, hardwerkende directeur,
die zo snel mogelijk zijn centjes
bij elkaar wilde sprokkelen voor
deze bijzondere Engelsman, voor
een ritje door het platte land op
zondag met vrouw of, naja vul zelf
maar in. Toegegeven, de koplampen zaten ook op een Audi 800, de
achterlichten waren terug te vinden
op de Volkswagen Scirocco en de
schakelaars in het interieur komen
van Jaguar en Ford (dat kort na
de lancering van de Virage zowel
Jaguar als Aston Martin opkocht),
maar we hebben hier echt te maken
met een exclusieve sportauto met
stoere looks.
Om u een nog beter beeld te geven
van de auto waar we mee te maken
hebben: de Virage werd opgevolgd
door de legendarische Aston Martin
Vanquish (James Bond gebruikte
die in ‘Die Another Day’). De Vanquish was weer de voorloper van de
huidige DBS (ook als cabrioversie,
de Volante, € 360.844,-). Wellicht
droomde u er vroeger ooit van deze
Virage voor het casino in Monte
Carlo te parkeren. Misschien kunt

u deze droom nu werkelijkheid
maken!
Op en top auto rijden
Bij het starten brult de V8 het uit.
Wat een waanzinnig geluid. De
liters benzine gorgelen er met de
minuut doorheen, maar het is elke
penny waard! De geur van benzine
en olie komt al snel het interieur
in, maar dat hoort net zoveel bij
deze auto, als de originele houten
inlegpanelen en het krakende
leder. Van deze Virage Volante zijn
slechts 234 exemplaren vervaardigd! Allemaal geheel met de hand
gebouwd. Dat verklaart mede de
bijzonder hoge nieuwprijs van een
kleine € 300.000,-. En dat Engelse
vakmanschap is bijvoorbeeld terug
te zien bij de automaat. Als je de
D van drive hebt geselecteerd,
staat het rode lampje nog bij N van
neutral, maar ondertussen zakt de
auto wel al naar beneden om aan
te geven dat we kunnen vertrekken.
Het lampje loopt één verzet achter
op de automaat. Heeft z’n charme
en dat hoort gewoon bij zo’n auto.
Tijdens het rijden is al snel te merken dat er gewerkt moet worden in
de Virage. Het stuurt zwaar en om
te remmen moet je flink wat druk
uitoefenen op het rempedaal.
Met een dikke 1900 kilo aan
de haak is dit geen lichtvoetige
sportauto voor hoekwerk. Deze

auto moet relaxt gereden worden,
maar kan, als het moet, wel van zijn
plek. Trap het pedaal in en je wordt
in je stoel gedrukt. In 6 seconden
wordt de 100km/u aangetikt. Voor
een auto uit 1995! Verwacht echter
geen kickdown, de versnellingsbak
bestaat uit slechts vier verzetten,
wat een kickdown bijna onmogelijk
maakt. Andere punten die er op
wijzen dat je een beetje achterover
gezakt achter het stuur moet zitten:
de luchtroosters ter hoogte van de
knieën. Die blazen warme lucht van
onderen, zodat je, als je open rijdt,
toch nog iets hebt aan de verwarming. Ook zit je een beetje scheef
in de auto. Normaal zit in het
midden het rempedaal, met rechts
het gaspedaal, maar in de Aston is
dit allemaal naar links verschoven,
omdat er iets schuil gaat achter
een soort bochel. Bij het instappen
kan het dus voorkomen dat je het
gaspedaal intrapt in plaats van de
rem. Fantastisch toch, een auto met
een handleiding!
Twee benzinetanks: hoe meer, hoe
beter
De Virage is voorzien van twee
benzinetanks. Dat is nodig, want
deze bak zuipt. En dat is geen
understatement. In stadsverkeer zal
er ongeveer 1 liter doorgaan per
5 kilometer, op de snelweg in het
gunstigste geval ‘slechts’ 1 liter voor
10 kilometer. Ondanks dat de vorige

regionale dealers.
eigenaar slechts 26.000 km op de
teller heeft gezet, was het ongetwijfeld elke kilometer genieten. En als
u even geen kilometers vreet, maar
stilstaat in de file of voor een stoplicht, dan is er nog de claxon. Stel,
een bekende op straat heeft u nog
niet gespot in uw Aston. Onmogelijk,
maar laten we daar toch even vanuit gaan. Dan is er nog een verborgen neusje van de zalm. De claxons
van tegenwoordig zijn allemaal een
beetje tam, maar de claxon van de
Aston vertoont veel gelijkenis met
een misthoorn van een cruise schip.
Klassiek, beschaafd, degelijk, maar
ontzettend effectief. Ge-wel-dig!
Conclusie
Onderweg kwamen we een hagelnieuwe Aston V8 Vantage tegen.
Bloedmooi, maar niet zo bijzonder
als een Virage. Toch merk je direct
dat de persoon in de nieuwe Aston
dondersgoed weet dat er een
andere Aston voorbij komt zoeven.
Astons koop je namelijk niet zo
maar, met dit merk heb je een
band. En dan maakt het niet uit of
ie nieuw of oud is: een Aston blijft
altijd een Aston Martin.

Zelf genieten?
Van Kouwen
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272

www.vankouwen.nl

Renault heeft een Gordini-versie
klaar van de Twingo RS. Dit
bommetje op wielen is voorzien
van Malte blauw met twee
witte racestrepen. De motor is
rechtstreeks overgenomen uit
de RS, een 1.6 liter met 133 pk.
De Gordini is voorzien van extra
opties als licht- en regensensor,
automatische climate control,
cruisecontrol met snelheidsbegrenzer en een uitgebreid
audiosysteem. In maart 2010
is de Gordini leverbaar. Gordini
was een sportwagenfabrikant die
overgenomen werd door Renault.

Nieuwe Audi A8

Audi onthult maandag in Miami
het nieuwe vlaggenschip, de A8.
Voorzien van aluminium carosserie en tal van nieuwe snufjes, gaat
Audi de strijd aan met de BMW
7-serie, Mercedes S-klasse en
Jaguar XJ. De nieuwe A8 is vanaf
2010 leverbaar. De auto zal ook
leverbaar worden met een extra
zuinige viercilinder motor.

BMW 5-serie
onthuld

De zesde generatie 5-serie staat
klaar om de markt te veroveren.
Inmiddels rijden er meer dan
5,5 miljoen 5-series rond. In de
lengte is de nieuwe 5 met 6 cm
gegroeid. Op motorisch gebied
is een aantal krachtbronnen
leverbaar, waaronder een 4- en
meerdere 6- en 8-cilinders. In
principe zijn alle motoren gekoppeld aan een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Ook is er een
achttrapsautomaat.

Aston Martin
Gereden versie:
Aston Martin Virage Volante 5.3
V8
Vermogen: 335 pk
0-100: 6,0 s
Top:
250 km/u
Gemiddeld verbruik:
niet belangrijk toch?
Prijs: € 79.950,00
Nieuwprijs:
€ 286.630,00
Alternatieven 1995:
Bentley Azure, Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo
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Regio Agenda
Muziek

voor zijn neus. Ze wordt zijn kankervrije
oase, waar hij de kilte van thuis even kan
vergeten. Wat hij nooit voor mogelijk had
gehouden, gebeurt; hij wordt verliefd. Verslaafd zelfs, aan Roos. Elke vrije minuut wil
hij bij haar zijn. Zijn leven wordt een chaos,
iedereen vraagt aandacht, het kantoor moet
door, zijn vrouw gaat dood.

Gare du Nord in P60
Sensuele jazz in Amstelveen
2008 was een topjaar voor Gare du Nord.
De zevenkoppige band had hits met Marvin
& Miles en Beautiful Day, ontving goud
en platina voor het album Sex ‘n Jazz en
tekende een contract bij het Blue Note
label. Sex ‘n Jazz smaakte naar meer, dus is
er nu Love For Lunch, het tweede deel van
een love trilogy. Tevens is het de naam voor
het nieuwe album wat onlangs uitkwam op
Blue Note Records.
Sensuele songs van Doc en Ina, de sexy
verschijning en zwoele stem van Dorona
Alberti en een aankleding door topontwerpster Marlies Dekkers zullen tijdens dit
concert kriebels in de onderbuik oproepen
en prikkelen om te dansen. De zegetocht
van Gare du Nord lijkt pas net begonnen.
Aanvang 20.30 uur, kaarten € 21,-.

www.komteenvrouwbijdedokterdefilm.nl

Evenement

Country & Christmas Fair
2009

Woensdag 25 t/m zondag 29 november
Kasteel de Haar - Haarzuilens
De grootste en mooiste Kerst & Lifestyle
fair van het land.
Ook dit jaar weer een bijzondere fair met,
behalve zo’n 200 (verwarmde) stands aan
verharde paden, ook een breed scala van
extra Christmas Topics met als hoogtepunt
ook dit jaar een heuse ijsbaan voor het
kasteel.’s Avonds zorgen honderden met
kaarsen verlichte vuurkorven, kerstbomen
en kilometerslange feestverlichting voor
een voor jong en oud, fascinerend schouwspel.

Film

Komt een vrouw bij de
dokter

Vanaf 26 november in diverse bioscopen
Stijn houdt van het leven en het leven houdt
van hem. Hij heeft een eigen zaak, een
prachtige dochter en het lekkerste wijf van
de hele wereld. Hij heeft het gemaakt
Maar dan; Borstkanker. Zijn wereld stort
in. Carmen en Stijn komen terecht in een
rollercoaster van ziekenhuis in, ziekenhuis
uit, chemokuren en bestraling. Maar hij is
er voor haar. Altijd. Hoe vreselijk moeilijk
dat ook is. Tussen de chemo’s door doen
ze of er niks aan de hand is. De Vrijdagse
Stapavondjes van Stijn worden snel weer
in ere hersteld. Hij vlucht in drank, drugs
en uitgaan. En dan is er Roos. Zomaar.
Onaangekondigd staat ze tijdens carnaval

Data en tijden:
Woensdag 25 t/m zaterdag 28 november
van 11.00 tot 22.00 uur
Zondag 29 november van 10.00 tot 18.00
uur.
Let op: Museumkaarten zijn niet geldig
tijdens de Country & Christmas Fair voor
toegang tot park en kasteel! Het kasteel is
dan ook te bezoeken. Kosten hiervoor, na
aanschaf van een toegangsbewijs voor het
evenement, bedragen € 5,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen t/m 12 jaar.

Collega gezocht!
Wij zoeken een 1e of 2e autotechnicus liefst met APK papieren. Ook een vakman met
de juiste motivatie en leergierigheid is van harte welkom voor een gesprek.
De autotechnicus die wij zoeken moet streven naar kwaliteit in een prettige werksfeer.
Wij zijn een familiebedrijf waar de klant nog echt centraal staat en waar hij/zij het ook
plezierig vindt om te terug komen. Je komt terecht in een dynamische werkomgeving
waar geen dag het zelfde is .
Je werkz aamheden:
• onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
• reparaties aan alle merken auto’s
• oplossen van elektronicastoringen
• inbouw van apparatuur
Je hebt:
• een relevante opleiding, of bent daar mee bezig
• (liefst)ervaring in een dergelijke functie
• ﬂexibiliteit
• enthausiasme
• de bereidheid om te blijven leren
Wij bieden:
• een prettige werkomgeving
• opleidingsmogelijkheden
• een marktconform salaris
• een zelfstandige functie
Pagina 1
Graag ontvangen wij een schriftelijke sollicitatie met daarin
jouw CV gegevens.
528749361

Contactpersoon: Carlos Kooyman 0297-261285

www.kasteeldehaar.nl

467531982
913826457
854397216
392165874
671482593
745218639
139654728
286973145

632
519
847
465
328
971
193
784
256
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Voortaan vindt u in De Groene Venen een puzzelpagina en kunt u zich het hele
weekend uitleven op de oplossingen. De juiste antwoorden publiceren we in de
Kruiswoordraadsel
volgende editie. De redactie wenst u veel puzzelplezier!

aar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Kruiswoordpuzzel 48
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_______________
1

2

3

4

5

13

6

7

8

9

14

16

17

20

21

24

28

23

25

26

30

32

36

38

33

37

39

41

42

47

43

48

44

49

51

55

46

53

56

57

58

62

59

63

65

45

50

52

61

27

31

35

54

12

19

22

29

40

11

15

18

34

10

60

64

66

67

68

69

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
39

21

45

47

67

HORIZONTAAL
1 ontwijkend 7 tapperij 13 Europese voetbalbond
14 ronddraaiend lichaam 15 sierplant 16 vrouw
die redt 18 leersoort 20 arrondissement 21 lange
galm 23 Amerikaanse inlichtingendienst 24 werkstuk van een componist 26 op het kantje 28 slordig 30 dergelijke (afk.) 32 verkoophuisje, 34 halfaap 35 buit 37 fijngemalen schelpen 38 halfaap
39 maagafdeling van herkauwers 40 half (in
samenst.) 42 gave aan een godheid 44 struik
groente 47 uitgegoten hoeveelheid vocht
49 insect 50 plaats in Italië 51 insecteneter
53 lied 54 onvoltooid tegenwoordige tijd (afk.)
56 van de Ioniërs 59 antiblokkeerremsysteem 61
einde van het voorjaar 63 geldigheidsduur
65 reputatie 66 plaats in Duitsland 67 vulkaan op
Sicilië68 serum 69 gejammer.

11

14

24

54

30

^^^^^^^^^^
© denksport puzzelbladen

VERTICAAL
1 Europese Atoomgemeenschap 2 pluim 3 nasmaak van wijn 4 sluiskolk 5 één keer 6 vestingwerk 7 uitroep 8 bijwoord 9 sportartikel 10 keurvorst 11 sportterm 12 getroffen 17 nabootsing van
een fluitsignaal 19 klanknaboot-sing 22 Frans
schrijver 25 dieptemeting 27 varkensleer 29
kruintje van appels 30 opwelling van woede 31
schaakstuk 33 Bijbelse figuur 35 voor 36 Europeaan 40 vrouwelijke verspieder 41 meetwerktuig
43 uitroep van afkeer 45 roeiwedstrijd 46 christelijke feestdag 48 teken 50 wijk in Londen 52 kansspel 53 behaalde wedstrijdpunten 55 verfstof 57
bladader 58 houten hamer 60 haast 62 Europees
Monetair Stelsel 64 vliesje.

691872354
235491687
874365912
462158739
758639421
319724865
587246193
Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voor94
6513278
komen in alle kolommen, in alle rijen en1
in2
elk3van
987546
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

Sudoku
week 48
Sudoku
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478512936
691843572
253769841
165394287
834257619
729681453
386975124
942138765
517426398
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492
837
968
215
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621
789
543

287659341
639417258
145283796
793864125
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351948672
978326514
426571983
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;;ISRAEL;F
PYNLYK;OEF
;;TI;KAS;E
DORP;O;VEE
;;E;ZODAT;
;WAKER;SUF
;OU;EDITIE
Doelnet.
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1
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1 9
Oplossing
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4
9
2
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1
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6
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9
]]]]]]]]]
_________
;;G;T;C;;O
;;U;V;A;;E
KORENMOLEN
EREPENNING
3
2
7
]]]]]]]]]
_________
;NO;V;L;;A
;OF;L;N;;E
IGLO;VANAF
SCAN;MODEL
1
4
6
8
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;H;ARA;ET;
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;KEI;OOGST
;ERG;SNACK
;O;EGO;A;E 2 5
;F;ELS;L;O
4
6
]]]]]]]]]
_________
ZOAB;LL;GR
BOWL;AM;DR
;K;OH;ODER 1
;R;EI;OUWE
9
5
STYL;CG;HA
STEN;NL;ZN
]]]]]]]]]
_________
8
1
Kiezer.
Façade.
]]]]]]]]]
_________
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2376854
19
;I;G;Z;A;;
SNEEUW;LPG
5419732
86
;D;G;ANGEL
6982143
75
;IDOOL;ERA
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LEGO;U;B;S
1743695
28
;N;INWORP;
3568279
41
VER;A;PARI
;NOOD;Z;OB
4831926
57
;;S;AZYN;I
7654381
92
TRENTO;SYS
912756834
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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 Voorschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: aankomend verkoper
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: senior PHP programmeur interactief marketing
bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: sr. account director/projectmanager online
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Creative Director Crossmedia Bureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: systeembeheerder/e-mail deliverability en
online trust bij Reputy A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: accountmanager – reclamebureau Amstelveen
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: 3 Gastvrouwen/heren
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: 1e Medewerker Bediening
Organisatie: Restaurant Meesters
Plaats: Mijdrecht
Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: Accountmanager Talentroom
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer
Functie: field service engineer/systeembeheerder –
omgeving ronde venen gezocht!
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: online strateeg (mobile/telecom/online) mobile
reclame bureau - A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Administrative assistant (m/v)
Organisatie: Atrium Europe B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: online director bij een online marcom bureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Iphone app developer
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: 1ste of 2de Automonteur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam
Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakcoach Spel en
Beweging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Afwasser m/v parttime
Organisatie: Partycentrum de Meijert
Plaats: Mijdrecht
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Senior Strateeg Mobile/Online Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: operations manager online marketing bureau
- Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Flashdeveloper – Flash designer reclameburo
Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Lead designer online - reclamebureau Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Accountmanager Magazijninrichting
Organisatie: Constructror / AV Werving & Selectie
Plaats: Amersfoort
Functie: Account manager
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Voorman sloper
Organisatie: WGN Interieur- en vloerverwijdering BV
Plaats: Mijdrecht
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Alleen bij Grando Mijdrecht!

Sinterklaas actie!

GREEPLOZE ACTIEKEUKEN!
7
10

cm

van  11.995,-

€ 7.995,LG FLATSCREEN

CADEAU

€ 6.995,-

Bij aankoop van uw keuken
vóór Sinterklaas avond!

GRANDO

+ GRANIETEN

APPARATENKNALLER!

WERKBLAD

VOOR DE PRIJS VAN KUNSTSTOF

MONTANA
Ultra hip deze strakke, witte keuken. Denkt
u aan topkwaliteit en superhip design, dan
is de Montana uw keuken! Dit prachtige
model volgt de trends van 2008 op de voet:
het ultradunne werkblad en de extra brede

Koel-/ vriescombinatie

Bauknecht KGI 3112
■
■
■
■
■
■
■
■

Geïntegreerde koelkast
Energieklasse A
Netto inhoud: 183 liter
Automatische ontdooiing
Sleepdeur systeem
Glazen draagplateaus
Aansluitwaarde: 75 W
Inbouwmaten (hxbxd):
1021 x 560 x 550 mm

wangen geven deze keuken body. De hoge
kastenwand met geïntegreerde apparatuur
zorgt voor extra gebruiksgemak. Als finishing
touch is dit model uitgevoerd met fraaie
‘Gucci’ grepen!
van  1.399,-

€ 629,-

Kijk voor meer informatie op www.grando.nl

Grando Mijdrecht
Industrieweg 38G (Naast Karwei), tel.: 0297-250494
Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

