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Extra controles op sluipverkeer Vinkeveen
maatje gezocht
www.handjehelpenregioutrecht.nl

De politie heeft deze week extra controles uitgevoerd op de Groenlandsekade. Tientallen automobilisten negeerden het bord
gesloten verklaring. Zij kregen een bekeuring van 60 euro. De controles werden gehouden vanwege de vele klachten van bewoners
en zullen de komende tijd regelmatig worden uitgevoerd. Raoul Vrijhoef en Vanessa Koolmees, wijkagenten van Vinkeveen, tonen de
extra borden die zijn geplaatst met de tekst ‘Let Op, Extra Politiecontrole’.			
foto peter bakker

Heropening
Mijdrechtse Bieb
nieuwe stijl
druk bezocht
Zoals we vorige week al meldden heeft woensdag jl. de officiële
opening van de Mijdrechtse Bieb
plaatsgevonden. Petra Koorn, Jessie
van Wijngaarden en Willie van Vliet
werd de eer gegund het gespannen
lint te mogen doorknippen, waardoor de heropening echt een feit
was. Er is hard gewerkt de ruimte
eigentijds aan te kleden en dat in
overeenstemming met de landelijke
normen die daar voor gelden. De
Bieb, maar ook de Rondeveense
boekenwurmen kunnen er weer
even tegen!

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

deze prachtige schoen is exclusief gemaakt
voor lutz.

Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77
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zie www.lutz.nl voor onze gehele
van bommel collectie.
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Herenweg 211 te Vinkeveen
De Herenweg ligt in het oude dorp van Vinkeveen. Er zitten hier nog een
paar winkels en wat jachthavens (waarvan één op steenworp afstand)
en voor de rest staan hier veel verschillende woningen. Op nummer 211
wordt een nieuwe woning gebouwd en boven de opticien ernaast worden
twee appartementen gerealiseerd. De eigenaar van dit kleinschalige
nieuwbouwproject wil mij er graag meer over vertellen.
Hij is hier vroeger opgegroeid en is in 2005 teruggekeerd. In 2007 is de
grond aan de Herenweg 211 gekocht met de intentie om het straatbeeld
op te knappen. Echt een leuk nieuwbouwproject op een unieke plek in
Vinkeveen.
De woning die gebouwd wordt zal
in Oud Hollandse stijl worden uitgevoerd, compleet met hoge plafonds
en wordt met de garage geschakeld
aan de eveneens nieuw te bouwen
naastgelegen winkel.
Er is een voorlopige indeling
bedacht, maar natuurlijk is er de
mogelijkheid om deze aan te passen
wanneer je dat zou willen. Op de
begane grond kom je binnen in de
hal, met toilet, meterkast en de
trapopgang naar boven. Vanuit de
hal kom je dan in de ruime U-vormige woonkamer met open keuken.
Vanuit de keuken kom je via een
deur in de naastgelegen garage.
Op de eerste verdieping komen
drie slaapkamers en een ruime
badkamer met ruimte voor een
ligbad, dubbele wastafel, douche en
een tweede toilet. De flinke tuin is
gelegen op het zuidwesten. Wat helemaal leuk is, is dat de tuin aan het
water grenst, met een doorvaart
naar de Vinkeveense Plassen.
De twee nieuw te bouwen ap-

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

partementen komen, zoals eerder
genoemd, boven de winkel te liggen.
Aan de zijkant van de winkel komt
een gezamenlijke trapopgang naar
de overloop en de toegang tot de
appartementen. Er zal een videofoon geplaatst worden, zodat je niet
steeds naar beneden hoeft te lopen
als er aangebeld wordt. Ideaal
natuurlijk. Beide appartementen
beschikken over een woonkamer
met open keuken, slaapkamer,
badkamer met toilet, wastafelmeubel, douche en een aansluiting voor
de wasmachine en de droger. Er is
op zolder via een vlizotrap ruimte
om spullen op te bergen, en op de
begane grond komt er voor beide
appartementen een inpandige berging. Dit zijn echt leuke startersappartementen voor een mooie prijs.
De omgeving is natuurlijk ook bijzonder leuk, vlakbij de Vinkeveense
Plassen en op korte fietsafstand
van het winkelcentrum, evenals de
sportvoorzieningen in Vinkeveen.
Wat ook belangrijk is, is dat er in de
straat voldoende parkeergelegenheid is en de woning beschikt over
een eigen garage.
Dit kleinschalige nieuwbouwproject
is erg mooi opgezet en ik weet
zeker dat je na het lezen van dit
stukje wel nieuwsgierig bent geworden naar hoe dit eruit zal komen te
zien. Er zijn al brochures van, waar
ook plattegronden in staan. Deze
zijn af te halen bij de verkopende
makelaar, Makelaardij Witte in
Vinkeveen. Zij kunnen tevens alle
vragen beantwoorden over dit project. Ook is er een website opgezet
waar al een hoop informatie op
staat, www.vinkestaete.eu. Zeker de
moeite waard om eens te kijken
wat de mogelijkheden zijn.

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 1,5
Snelweg A2		 4,0
Bushalte		 0,6
Basisschool		 1,2
Sportschool		 4,7

Facts & Figures
Herenweg 211, Vinkeveen
Vraagprijs € 650.000,Perceelsoppervlakte 300 m2
Inhoud 510 m3
4 kamers (3 slaapkamers)
Herenweg 211 A+B, Vinkeveen
Vraagprijs € 175.000 vrij op naam
Woonoppervlakte 44 m2
2 kamer (1 slaapkamer)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl
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Buslijn 126 stopt ook bij halte Rondweg en als proef toch via NS Station Abcoude
Buslijn 126 krijgt vanaf medio volgend jaar een halte aan de Rondweg in
Mijdrecht. Inwoners van Abcoude kunnen daardoor gemakkelijker het gemeentehuis van de nieuwe gemeente De Ronde Venen bereiken. Daarnaast
is het plan om, voorlopig alleen bij wijze van proef, het station Abcoude in
de dienstregeling van lijn 126 op te nemen. Na verschillende nieuwsartikelen en interviews over de buslijnen in onze regio in deze krant gedurende
de afgelopen maanden, zijn vervoersbedrijf Connexxion, de provincie
Utrecht en de verkeerswethouders Jacques Dekker van De Ronde Venen
en Ton de Roode van gemeente Abcoude om de tafel gaan zitten, om te
kijken of een aantal ‘reizigersgrieven’ bij inwoners in De Ronde Venen en
Abcoude kon worden aangepakt.

Luistervink
Zwitsal
Ieder aanstaand ouder, voornamelijk vader, weet het maar al te
goed. Je eerste maakt een berg
dingen in je los, je toekomst gaat er
ineens anders uit zien. Beetje stoer,
dat zijn aanstaande vaders meestal
wel. Mag het dan heel wat met je
doen, voor de buitenwacht laat je je
niet kennen.

door peter schavemaker en rob isaacs

Leek het aanvankelijk niet mogelijk
om buslijn 126 te laten stoppen bij
de halte Rondweg te Mijdrecht, na
het gesprek heeft Connexxion toegezegd om halverwege volgend jaar
de dienstregeling in Mijdrecht aan
te passen. Ook de provincie Utrecht,
die feitelijk opdrachtgever is van
Connexxion, verleent haar medewerking aan de haltewijziging nabij het
Rondeveense gemeentehuis. Wethouder Dekker had het liefst gezien
dat de halte Rondweg van lijn 126 al
meteen vanaf de nieuwe dienstregeling in december 2010 een feit was.
Maar dat bleek praktisch gezien niet
meer mogelijk. Met de stop aan de
Rondweg zal ook de overlast van
de bussen bij Kogger in Mijdrecht
verdwijnen.
Dekker: “Met de huidige dienstre-

geling is het voor busreizigers uit
Abcoude een kilometer lopen naar
het gemeentehuis. Dat is veel te ver,
zeker voor mensen die slecht ter
been zijn. Daar zijn we het nu over
eens.”
In Abcoude wordt buslijn 126 via
het NS-station Abcoude geleid. Het
gaat vooralsnog om een proef die
waarschijnlijk in de loop van 2011
of 2012 de halte in de dienstregeling
van lijn 126 wordt opgenomen. In
een brief aan de beide gemeenten,
in bezit van deze krant, stelt de
provincie Utrecht bereid te zijn tot
de proef, hoewel het voor het merendeel van de reizigers uit De Ronde
Venen naar Amsterdam-Zuidoost
extra reistijd gaat betekenen. Bewoners aan de Baambrugse Zuwe/

Vinkenkade die klaagden dat bus
126 nu via de N201 en A2 naar Abcoude rijdt vinden hier geen gehoor
voor bij de provincie. De route via
de Baambrugse Zuwe is slechts voor
een enkeling gunstig en leidt ook
hier tot een langere reistijd. In de
drukke zomermaanden reed de 126
sowieso niet via deze route vanwege
de grote drukte op de lokale wegen.
Wethouder Ton de Roode uit
Abcoude stelt in een inderhaast
opgestelde persverklaring te hopen
dat de proef met lijn 126 ook voor
buslijn 120 geldt. Dit laatste is
vooral van belang voor inwoners uit
Baambrugge. Over dit laatste wordt
door de Provincie Utrecht echter
geen enkele toezegging gedaan in
hun brief. Navraag hierover leverde

de volgende verklaring op: “Hoewel
de wens van de gemeente Abcoude
om ook lijn 120 via het station te
laten rijden bekend is bij ons, hebben
we het hier niet over gehad in het
overleg. We hebben nu de afspraak
gemaakt om met lijn 126 een proef
te doen om deze via het station te
laten rijden. Voor deze proef neemt
de provincie 80% van de kosten
voor het aanpassen van de bushalte
bij het gemeentehuis van De Ronde
Venen, voor haar rekening. Daarnaast investeert de provincie in bijna
zestig haltes in de gemeenten De
Ronde Venen en Abcoude, zodat ze
goed toegankelijk zijn voor mensen
met een lichamelijke beperking. Dit
project is begin 2011 afgerond,”
aldus de verklaring.

Nieuwe partij: lijst 8

Cultuur
Verder werd duidelijk dat cultuur
voor Lijst 8 een belangrijk punt is.
“Het is voor ons essentieel dat alle
dorpskernen hun eigen identiteit

behouden en straks niet een grote
eenheidsworst worden na de herindeling.” Lijst 8 wil dat cultuurmakers,
stichtingen en verenigingen maximaal
ondersteund worden en pleit voor
uitbreiding van de evenementenlocaties in onze gemeente. De uitvoering
van cultuur zien wij ook graag terug
in dorpshuizen en jongerencentra,”
lichtte Joris Kneppers toe.
Veiligheid
Veiligheid hoort volgens lijst 8 vanzelfsprekend te zijn en dat moeten
we samen doen. Graag ziet de partij
dat burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en buurtvaders worden
gestimuleerd. Ook de wijkagent dient
meer zichtbaar aanwezig te zijn.
Vincent van Beek: “Als nieuwe frisse

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 23 oktober 2010
• Jubileumtentoonstelling Onze Langoren,
Willisstee, Wilnis
• Expositie 30 jaar Paraplu, Wilnis
• Workshop Van Steen tot Beeld, Mijdrecht
• Afsluiting Week van de Geschiedenis,
Museum De Ronde Venen, Vinkeveen
• Kaartavond, kantine HSV’69, De Hoef

Zondag 24 oktober 2010
• Expositie 30 jaar Paraplu, Wilnis

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

V.l.n.r. Vincent van Beek, Kiki Hagen en Joris Kneppers van lijst 8 zeggen voor
vernieuwing en duidelijkheid binnen de politiek te staan.
partij gaan wij kijken naar oplossingen voor de burgers en maken ons
los van opeenstapelende regels en
processen. Als jonge partij richten wij
ons niet alleen op jongeren, ook de
ouderen zijn voor ons belangrijk! Wij
willen ons inzetten voor een gemeenschap waarin je wilt opgroeien en
oud wilt worden!”
Opvallende naam op de lijst is Bert
van Broekhuijsen, een oude bekende
in De Ronde Venen. Hij gaf aan dat

hij al jaren pleit voor verjonging
en dat hij met zijn partij al eerder
met jonge mensen in de raad heeft
gezeten. Zijn rol zal voornamelijk
coachend worden en niet zozeer
inhoudelijk. “Ik vervul met mijn kandidaatstelling een rol als lijstduwer
en coach. Mensen die altijd gezegd
hebben ‘het moet anders’ kunnen zo
hun geluid afgeven door op mij te
stemmen. Al mijn stemmen gaan naar
de eerste kandidaat van deze nieuwe
en frisse partij!”

Colofon
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Ineens moet je als vader dingen
delen. Was het die borst die je als
veilig kussen warm houdt en waar
je het alleenrecht op schijnt te
hebben, nu moet je die delen met
de nieuwkomer die tevreden knorrend de warmte van het moederlijf
ervaart.
Denkend dat je net zoals voorheen
wel eens door moet halen op
kantoor, voortaan zal dat anders
zijn. Het toeval wil dat baby af en
toe zijn huiluurtje schijnt te hebben
en slechts door vader getroost kan
worden. Voor vele vaders is dat
een hele eer.
Mocht je denken dat het wisselen
van luiers slechts is toebedeeld aan
moeders, vergeet het maar. Ook dat
ga je leren.
Later is het maar wat leuk als het
ventje voor in het fietszitje hele
verhalen houdt tegen alles wat
beweegt.
Voor je het weet loop je achter de
fiets te rennen omdat Dirkie de
edele kunst van het evenwicht nog
niet helemaal door heeft.

Dinsdag jl. heeft de nieuwste politieke partij van de Gemeente De
Ronde Venen zich gepresenteerd: Lijst 8.
De lijst vertoont een hoop nieuwe, maar ook bekende gezichten uit de
politiek. “De partij is ontstaan vanuit een behoefte voor verjonging in
de politiek. Lijst 8 begint met een frisse start en zit niet vast aan eerder gemaakte beloftes en afspraken,”verklaart lijsttrekker Kiki Hagen.
Lijst 8 presenteert zich als jong, vernieuwend, helder en aanspreekbaar
en zegt te staan voor vernieuwing en
duidelijkheid binnen de politiek.
In een persbijeenkomst werden de
standpunten van de partij bekend
gemaakt waarbij een aantal speerpunten benadrukt zijn. “Wij willen
graag dat mensen politiek weer leuk
gaan vinden. Bestuur moet aanspreekbaar, open en transparant zijn.
De gemeente is er voor de burgers en
niet andersom,” zo kwam tijdens de
uitleg naar voren.

Grappen maken over Zwitsal, het
luchtje dat je de komende jaren
zal gaan beheersen. Een doekje
hier, een zalfje daar, poeder voor de
babybilletjes, in een later stadium
Dampo, voor als het kinderke moet
hoesten.

Patrick Hesse, Daniëlle Koomen, Astrid
Lemmerzaal, Michael Reuling, Peter
Schavemaker en Valérie Sambrink
Sanderink.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Zwemles, heel erg belangrijk.
Zeker in een waterrijke omgeving
als de onze is het zaak dat het
ventje leert zwemmen. Afzwemmen, ouders langs de kant, ploeteren en het diploma toch maar even
halen. Zou hij gaan voetballen. Best
leuk maar op zaterdag uitslapen is
er dan niet meer bij. Met andere
ouders genieten van de sportieve
prestaties van je uk en na afloop
een biertje aan de bar.
Voor je het weet gaat het kind naar
school, de verjaardagsfeestjes zijn
op komst, het voortgezet onderwijs, de eerste vriendinnetjes, de
scooter en het moment dat vaders
gezichtspunten de zijne niet zijn en
hopeloos achterhaald lijken te zijn.
Die avond dat je thuis komt van een
etentje en zoonlief met twee vrienden op de bank zit en de stemming
opperbest is, komt er aan. Later, als
je dan de hond uitlaat, zie je de oorzaak van de lol, verdekt opgesteld,
buiten staan. Bij terugkomst kijk je
gewoontegetrouw nog even in het
bed waar het slapende jongmens
vertoeft. Zwitsal, is dat wat je
ruikt? Nee, onvervalst heerlijk
helder Heineken!
Luistervink

4		

DE GROENE VENEN

Kort Nieuws

Bouw Grutto kan van start
Voor het einde van het jaar kan met de bouw van de woningen aan de
Grutto in Mijdrecht worden begonnen. Dat werd duidelijk tijdens de
RTG van afgelopen woensdag. Er worden 84 woningen gebouwd in
verschillende prijsklassen.

De Ronde Venen

Horizon over de
Woonplaats van God
Op zondag 24 oktober zendt Horizon een programma uit met het
onderwerp: ‘Woonplaats van God’.
Vragen die aan de orde komen
zijn onder meer: Waar woont
God? Is hij alleen in de hemel te
vinden? Er is een gesprek tijdens
deze uitzending over deze vragen
met Huub van Bemmelen. Huub is
actief verbonden aan de R.K.-Kerk
in De Hoef. Winnie van de Schraaf
verzorgt het Jeugdverhaal.
Programmamakers zijn Huub van
Bemmelen, Winnie van de Schraaf
en Nel Pauw.
Horizon is te beluisteren van 9 tot
10 uur en van 17 tot 18 uur bij
Midpoint FM, kabel 101,9 FM of
ether 105,6 FM.

Mijdrecht

Praiseband bij
De Weg
Praise & Worship! m.m.v. de Praiseband - Gemeente De WEG. Een
avondje uit waarin Jezus centraal
staat en waarin we samen in Zijn
naam bijeen zijn om van Hem
te getuigen. Waarin we kort stil
zullen staan hoe wij als christenen
dienstbaar kunnen zijn. Wij zien u/
jou graag op zaterdag 30 oktober om 20.00 uur. Gemeente De
Weg, industrieweg 38F, Mijdrecht
(ingang links naast Karwei).

Mijdrecht

Reisverhalen bij
Passage
Donderdag 28 oktober komt Marijke Laane uit Almere vertellen
over een bijzondere reis die zij en
haar man gemaakt hebben. Zij liepen in 110 dagen via Nederland,
Duitsland en Zwitserland naar Italië, om uiteindelijk aan te komen
in Rome bij het graf van Petrus.
Over deze voetreis valt veel te
vertellen, het gaat over bijzondere
ontmoetingen onderweg, over de
goedheid en gastvrijheid van mensen, over ontberingen. Met haar
lezingen probeert mevr. Laane
geld in te zamelen voor een goed
doel: het inloophuis De Ruimte
in Almere, een huiskamerproject
waar ouderen en eenzamen een
plekje krijgen om een kopje koffie
te drinken, een praatje te maken,
kortom een plekje om even bij te
tanken.
De organisatie hoopt op een inspirerende avond.
Gebouw Irene, Kerkstraat 9,
Mijdrecht.
Zaal open vanaf 19.45 uur.

Bijschrift foto: Lijsttrekker Ernst Schreurs (links) met één van de toekomstige
bewoners.

In de oorspronkelijke plannen was
er alleen ruimte voor woningen
in het duurdere segment en zouden de goedkoopste woningen ca.
160.000 eurokosten. Voor startende
tweeverdieners op de woningmarkt
nauwelijks haalbaar, laat staan voor
alleenstaande starters. Door een initiatief van De Combinatie (PvdA/GL)
worden tien woningen gesubsidieerd
en zijn deze voor 130.000 euro op de
markt gebracht. De subsidie vloeit bij
verkoop weer terug naar de woningbouwvereniging en komt dan weer
beschikbaar voor nieuwe starters.
Op deze wijze blijven de woningen
bereikbaar voor startende jongeren
die graag in onze gemeente willen

blijven wonen.
Lijstrekker Ernst Schreurs is
verheugd: “Hiervoor hebben we ons
hard gemaakt. Het heeft veel moeite
gekost, maar het is gelukt. Letterlijk
op het laatste moment heeft woningbouwvereniging Westhoek, door de
inspanningen van De Combinatie,
deze tien woningen kunnen kopen.
In ons verkiezingsprogramma hebben we beloofd ons in te zetten voor
de starters en dat hebben we ook
gedaan.”
Starters zijn blij met deze kans, zo
liet één van de toekomstige bewoners
de lijsttrekker van de PvdA–GroenLinks weten. “Dit is wat we bedoelen
met Lokaal Sociaal,” aldus Schreurs.

Contact met Scouts over de hele wereld
De scouts van de Jan van Speykgroep uit Mijdrecht hebben gesproken met hun mede-scouts uit onder
andere Noord-Amerika, Canada,
Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. Tijdens de JOTA/JOTI, een
groot internationaal kamp waarbij
contact wordt gelegd via zendmasten en internet, zijn er vanaf de
Oosterlandweg veel verbindingen
gemaakt. Het is de zendamateurs
die de Scouts ondersteunden zelfs
gelukt om contact te krijgen met
Maleisië. Voor de Scouts is het leuk
om andere groepen te spreken en
zo te horen waar zij mee bezig zijn,
hoe hun clubhuis er uit ziet, wat
voor spellen ze doen en of ze wel
leuke leiding hebben.
Het weekend stond in het teken

van communicatie, dus naast het
chatten via internet en praten via
de radiozenders, deden de Scouts
ook spelletjes zoals zeeslag per
telefoon, een speurtocht op internet, computergames en kratten
stapelen. Ook was het de bedoeling dat de Scouts via de zenders
weerberichten doorkregen van hun
mede-Scouts uit heel Nederland.
Daarna moesten zij dit op de camera presenteren, zo weten de Jan
van Speykers nu dat het gesneeuwd
heeft in Groningen. Foto’s en
verhalen over de JOTA/JOTI staan
op www.janvanspeykgroep.nl. Ook informatie over aanmelding bij de Jan
van Speyk staat op bovengenoemde
website.

Trijnie Korver nam afscheid
van 'haar' Rode Kruis
Trijnie Korver heeft afscheid genomen als vrijwilligster van het Rode Kruis
in De Ronde Venen. Van 1988 tot medio dit jaar is Trijnie zeer actief betrokken geweest bij alle sociale aspecten van het Rode kruis in onze regio.
Voor haar verdiensten is haar door de landelijke organisatie in Den Haag
de legpenning van verdienste uitgereikt door Ad Röling, voorzitter van het
district Stichts Weidegebied (links) en Pieter Koopmans,
kerngroepcoördinator van het Rode Kruis in De Ronde Venen.

Jesley Blomvliet wint voorleeswedstrijd Pijlstaartschool
Vorige week donderdagavond bezochten vele leerlingen van de Pijlstaartschool in Vinkeveen met hun ouders
de school voor een schriftjesavond
en de afsluiting van de kinderboekenweek. Gelijktijdig kon er bij de
jaarlijkse boekenmarkt weer gesnuffeld worden in tweedehandsboeken.
Ook dit jaar was de boekenkraam van
The Readshop weer aanwezig met de
nieuwste boeken rondom het thema
De Grote TekenTentoonstelling.
Nadat de ouders een kijkje in de
schriftjes hadden genomen stonden
de kinderen al te springen om deel te
nemen aan de verschillende activiteiten in school. Voor de allerkleinsten
was er een speurtocht naar bekende
stripboek figuren. De groepen 4, 5 en
6 moesten op zoek gaan naar puzzel-

stukjes. Deze puzzelstukjes moesten
worden nagetekend op het antwoordenblad. De leerlingen van groep
7 en 8 moesten het stripverhaal af
tekenen. Voor een aantal leerlingen
uit groep 7 en 8 was de avond extra
spannend. Zij deden mee aan de
voorleeswedstrijd. Deze spannende
wedstrijd is gewonnen door Jesley
Blomvliet uit groep 8 (foto).
De volgende dag hebben de kinderen
samen met Tante Til de kinderboekenweek afgesloten. Tante Til maakte
de winnaars bekend en mocht de
prijs, een boekenbon, uitreiken. Alle
leerlingen kregen in de loop van de
ochtend iets lekkers als prijs voor de
weekopdracht. Er kan ook dit jaar
weer teruggekeken worden op een
geslaagde kinderboekenweek.

SV Argon Jongens goed van start in nieuw basketballtenue
Het team van Jongens onder 20 van SV Argon Basketball is in een nieuwe
outfit gehesen door sponsor Zetacom. Na twee gewonnen wedstrijden volgde
vorige week zaterdag het eerste verlies. Hierdoor vestigt SV Argon zich op de
derde plaats in de competitie, onder BV Leiderdorp en BV Oegstgeest. De drie
teams staan in punten gelijk, hoewel SV Argon al één wedstrijd meer speelde.
Na een kort herfstreces gaan de jongens weer voor de winst. Op vrijdag 29
oktober wordt in Mijdrecht gespeeld tegen BV Oegstgeest, een ploeg die Argon
nog kent van eerdere seizoenen. Hoopgevend is dat vooralsnog de winst altijd
voor Argon was.
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Van Kouwen vestiging
Hoofddorp officieel geopend

V.I.O.S. start Jeugdslagwerkgroep
Al voor het derde achtereenvolgende jaar loopt binnen de Muziekvereniging V.I.O.S. het project MusicKidz, de gratis muzieklessen voor
kinderen vanaf 7 jaar. Het blijkt een groot succes; kinderen die na de
eerste serie lid zijn geworden van de vereniging spelen al mee in het
opleidingsorkest. Ook leefde de wens om iets voor jeugdige slagwerkers te organiseren, zodat ook zij geleidelijk kunnen doorstromen naar
de Show- & Marchingband. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan
het opstellen van een projectplan voor een Jeugdslagwerkgroep.
Een groep van 6 jongens en 2
meisjes is inmiddels aan de slag en
heeft al enkele stukjes met elkaar
getrommeld om een goed gevoel te
krijgen hoe je op een echte trommel moet spelen.
Doelstellingen
Binnen de slagwerkopleiding van
V.I.O.S. is bekeken op welk moment
de leerling zover is om deel te gaan
nemen aan de Jeugdslagwerkgroep.
Er moet vanzelfsprekend wel een
bepaald niveau aanwezig zijn.
De jongens en meisjes van de
Jeugdslagwerkgroep zullen nu
enkele nummers gaan instuderen
welke zij zelfstandig gaan spelen.
Daarnaast worden ook een aantal nummers geleerd die met de
slagwerkgroep van de Show- &
Marchingband meegespeeld kunnen
worden. Maar ook het samenspel
met de groep, instrumentenkennis en marching zullen tijdens de
repetities aan de orde komen.
Naast de repetities met de Jeugdslagwerkgroep blijven de leerlingen

hun eigen opleidingslessen volgen.
Wanneer een leerling klaar is met
de opleiding zal in onderling overleg
een moment gekozen worden voor
de daadwerkelijke overstap van de
Jeugdslagwerkgroep naar de Show& Marchingband.
Optredens
Het eerste optreden van de Jeugdslagwerkgroep zal zijn tijdens het
concert op 5 en 6 februari 2011 in
‘De Meijert’, maar daarna gaan zij
zeker niet stil zitten! Het is de bedoeling dat de Jeugdslagwerkgroep
volgend jaar enkele optredens met
de Show- & Marchingband zal
meelopen. Het eerste buitenoptreden zal rond Koninginnedag 2011
ingepland worden, waarna gedurende het jaar nog enkele optredens
zullen volgen.
Tot het zover is zal er echter nog
hard geoefend moeten worden door
de jongens en meisjes... zodat u
volgend jaar kunt zien dat V.I.O.S.
weer een goede stap richting de
toekomst heeft gezet.

Eerste paal bij Schadenet Kranenburg
Woensdag 20 oktober werd de eerste paal geslagen door de moeder
Zita en dochter Isabelle van directeur Hans Kranenburg bij Schadenet
Kranenburg in Mijdrecht.
Hans Kranenbrug: "Gebr. van
Scheppingen gaat een uitbouw realiseren aan voorzijde van ons pand.
De receptie en kantoren worden
verruimd en er zal een wachtruimte gecreëerd worden. Hierdoor
kunnen wij onze groeiende klantenkring nog beter van dienst zijn.
Tevens wordt de bedrijfskantine

vergroot vanwege het toegenomen
aantal werknemers. Dit plan is
getekend door H.W. van der Laan
uit Mijdrecht."
Na de twee maanden durende verbouwing is Schadenet Kranenburg
weer klaar voor de toekomst.
foto: peter bakker

Het Mijdrechtse autobedrijf Van
Kouwen heeft haar vestiging in
Hoofddorp officieel geopend, nadat
het pand de afgelopen maanden
fors is verbouwd. Vele klanten en
relaties waren voor de gelegenheid
naar het voormalige pand van het
Motorhuis aan de Sonderholm 164
gekomen en het was een drukte van
belang.
Relaties en medewerkers van Van
Kouwen konden de nieuwe vestiging bewonderen en om ongeveer
19.00u nam Freddy de Mulder,
directeur van Opel Nederland, het
woord. Lovende woorden over de
metamorfose van het pand en de
Van Kouwen organisatie. Gestart in
Mijdrecht in de jaren '80 en nu uitgegroeid tot een Automotive Groep
met inmiddels 7 vestigingen.
Theo van Kouwen en Frank Vaneman, beiden directeur/eigenaar
van de Van Kouwen Automotive

Groep, bedankten iedereen voor
de getoonde inzet de afgelopen
maanden. Tijdens de verbouwing
was de nieuwe vestiging al vanaf 5
juli open en hebben de medewerkers met z'n allen een geweldige
klus geklaard.
Ter gelegenheid van deze speciale
receptie was door Opel Nederland
de nieuwe Opel Astra Sports Tourer
ter beschikking van Van Kouwen gesteld. De auto is een primeur in Nederland en wordt medio december
in de showrooms verwacht. Deze
auto werd onthuld door Freddy de
Mulder en Frank Vaneman.
Van Kouwen Hoofddorp geeft nog
tot eind december bij iedere onderhoudsbeurt gratis 10 liter brandstof.
Voor de Opel rijders in Hoofddorp
en omstreken een leuke manier om
kennis te maken met deze nieuwe
vestiging.

Kort Nieuws
Baambrugge

BKC de Joker
Baambrugge heeft een klaverjasclub waar iedere maandagavond
op een gezellige manier deze
hobby tot uitdrukking wordt
gebracht.
Dat gebeurt van de eerste maandag in september tot de laatste
maandag van april vanaf 20.00
uur in het dorpshuis De Vijf Bogen
te Baambrugge, op de Amsterdamse manier. Natuurlijk kunnen
ze nog wel enkele nieuwe leden
gebruiken. Belangstellenden zijn
welkom om eens te komen kijken
hoe het er bij BKC De Joker
aan toe gaat. Neem voor nadere
inlichtingen contact op met Bob
Versteeg, Tel. 0294-285067 of
06-49800992.

Mijdrecht

Halloween in
JC Allround
Ook in JC Allround aan de Rondweg 1a in Mijdrecht wordt dit jaar
Halloween gevoerd. Er worden
twee verschillende Halloween
feesten georganiseerd. Tijdens
deze feesten staan er afschuwelijke cocktails en afgrijselijke hapjes
voor je klaar en is er angstaanjagende muziek en een super-creepy
aankleding.

Kanovereniging De Ronde
Venen traint In Veenweidebad
Kanovereniging De Ronde Venen
heeft voor het eerst lesgegeven in het
nieuwe Veenweidebad in Mijdrecht.
Met vijfentwintig kano’s in één bad
was dat passen en meten. Elke afdeling van de vereniging had zijn eigen
zone om te oefenen en vol enthousiasme werd hier ook gebruik van
gemaakt. De kanopoloërs met hun
speciale kano’s en uitrusting hebben
vooral bal-oefeningen en krachttraining gedaan door tegen de hoge kant
van het bad te peddelen. De freestylers vinden alleen hele moeilijke
trucjes leuk met hun kleine kajaks.
Het is een spectaculair gezicht ook al
gaat het niet direct goed. Daarnaast
waren volwassenen en kinderen bezig

om zich het eskimoteren aan te leren.
Vooral als je wilt gaan kanopoloën is
het een must dat,als je wordt omgeduwd je snel weer bovenkomt. Ook
als we gaan brandingvaren of gaan
wildwater varen in de Belgische Ardennen is het fijn dat je deze techniek
beheerst. De kanovereniging traint
nog tien keer in dit mooie zwembad
tot eind maart 2011. De eerstvolgende keer dat we in het zwembad
trainen is op zaterdag 30 oktober van
15.30 tot 16.30. Heb je interesse in
het kanoën, kom dan gerust langs en
laat je informeren. Bezoek ook eens
www.kvdrv.nl voor meer informatie of
bel Rien van Schalkwijk op 0294281311.

Op vrijdag 22 oktober is er van
21.00-01.00 uur een Halloween
Party voor 12 t/m 15 jarigen. Entree: 5 euro, 3 euro met discopas
(met After-School pas gratis!).
Een Halloween-outfit is niet verplicht, maar levert je wel 2 euro
korting op.
Vrijdag 29 oktober is er van
21.00-02.00 uur een Halloween
Party voor 16+'ers. Entree:
Gratis; Halloween outfit WEL
verplicht!
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingdebaat.nl of

http://allround.hyves.nl.

Abcoude

Kerstboom gezocht!
Bent u van plan om dit najaar uw
grote den of spar te kappen, dan
kunt u daar alle inwoners van Abcoude/Baambrugge blij mee maken. De ondernemersvereniging
(OV-AB) en de gemeente zorgen
ervoor dat de boom bij u wordt
opgehaald. Voor de allerlaatste
keer kunnen de ambtenaren op
het Raadhuisplein er dan van genieten. Wij zoeken een volle boom
van ca. 8 meter hoog. Voor het
omzagen en de evt. kapvergunning
zorgt u zelf. Recycle uw boom!
Stuur uw reactie naar Raad-Huis
makelaardij, hillen@raad-huis.nl.
Veel dank!

Amstelhoek

Brandwondencollecte
De collecte voor de Brandwondenstichting heeft in Amstelhoek dit
jaar 465,04 opgebracht.
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DE WEEK IN BEELD

Het CDA maakt zich sterk voor het milieu. 'Groene Kracht' dus. Veel inwoners
hebben de groene elektrische CDA scooter al voorbij zien zoeven.
En dankzij Toyota Van Ekris is de milieuvriendelijke Prius van lijsttrekker Ingrid
Lambregts nu voorzien van de CDA slogan: Lokale Kracht! en het webadres van
de CDA website: www.cda.nl/derondevenen. Op de foto directeur Harry van Ekris
en Ingrid Lambregts.

Bijna twee weken zijn de leerlingen van de St. Jozefschool te Vinkeveen enthousiast bezig geweest met de Kinderboekenweek. Tijdens de opening hebben leerlingen van de twee groepen 8 enkele scènes uitgebeeld uit verschillende boeken die
tijdens de Kinderboekenweek centraal stonden. Het lied : “Toe, teken een verhaal
voor mij”, werd onder begeleiding van dirigent Gera, een violist en accordeonist,
uit volle borst meegezongen. Op naar de Kinderboekenweek van 2011.

Afgelopen vrijdag was het groot feest bij Restaurant Venezia in Wilnis.
Een speciale Turkse avond met buikdanseressen zorgde voor een heel speciaal diner in het restaurant. Binnenkort zullen er meer Turkse avonden gehouden worden bij Restaurant Venezia in de
Dorpsstraat in Wilnis.					
foto: thijs van uden

Woensdagmorgen heeft
er een ongeval plaats
gevonden bij het tankstation aan de Industrieweg in Mijdrecht.
Een vrouw reed na het
tanken langzaam weg
bij de pomp. De bestuurder van een grote
bestelbus reed over het
parkeerterrein en zag
de vrouw niet, met een
aanrijding als gevolg.
De bestelbus reed vermoedelijk niet op de rijbaan maar meer richting
de tankplaats. Beide auto's liepen veel blikschade op. Er raakte niemand
gewond. 					
foto's peter bakker

Een 47-jarige bestuurder van een bestelbus uit Mijdrecht is
aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van
alcohol.
De man raakte maandagavond 18 oktober met zijn bestelbus
in de berm van de Dokter van den Berglaan in Mijdrecht en
kwam op zijn zijkant tot stilstand. De bestuurder werd door
de brandweer uit zijn busje bevrijd en ter plaatse onderzocht
door ambulancepersoneel. Hij bleek enkel een schaafwond
opgelopen te hebben. Daar hij naar alcohol rook, moest hij een
blaastest afleggen. Op grond van de uitslag werd hij aangehouden en naar het bureau gebracht voor het afnemen van
de ademanalyse. Daaruit bleek dat hij 985 ug/l alcohol in zijn
lichaam had.
Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Volgens zijn verklaring had hij een black-out gehad en was dat de reden dat hij
van de weg was geraakt. De bestelbus werd weggetakeld.
foto peter bakker

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

7

8		

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

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

DE GROENE VENEN

Cursus Weerbaarheid voor
meisjes, meiden en 55+
Stichting De Baat in Mijdrecht organiseert vanaf 27 oktober weer een cursus
weerbaarheid voor meisjes, meiden en 55+ op 8 woensdagmiddagen op de
Vlinderbosschool in Wilnis. Als je wilt leren met woorden voor jezelf op de
komen, met eenvoudige technieken jezelf te verdedigen én je zelfvertrouwen
te vergroten, schrijf je dan in. Per groep zijn er verschillende tijden: 13.0014.15 uur: 55+; 14.30-15.45 uur: meisjes (10-12 jaar) en 16.00-17.15 uur:
meiden (13-15 jaar). Informatie en inschrijving: Stichting De Baat, Mijdrecht.
Contactpersonen: Pim Jongsma en Wendy de Waal. Tel. 0297 – 230 280.
E-mail: info@stichtingdebaat.nl

Kennismaken met de computer. Gratis les!
Op dinsdag 2 november van 14.00 tot
16.00 uur en vrijdag 5 november van
10.00 tot 12.00 uur a.s. organiseert
SeniorWeb De Ronde Venen twee
gratis computerlessen. Iedereen die
kennis wil maken met de mogelijkheden die een computer thuis te bieden
heeft is dan welkom. Naast gratis
koffie of thee laten wij u op het grote
projectiescherm beelden van een
computer of laptop zien. U ziet hoe
een simpel briefje gemaakt kan worden; hoe u op internet komt en wat u
daar allemaal tegenkomt. Verder de
mogelijkheden van email, een CD-tje

afspelen of een filmpje bekijken.
Kortom een echte kennismaking met
iets waar je vandaag de dag bijna niet
meer buiten kunt. Kijk maar naar de
belastingdienst, marktplaats.nl en internetbankieren. Pas wanneer u weet
wat zo’n computer allemaal voor u
kan betekenen, kunt u besluiten hoe
verder te gaan. Het leercentrum
van SeniorWeb is gevestigd op de
Energieweg 105-107 in Mijdrecht.
Meld u aan dan kunnen we indelen.
Telefoonnummer 0297-272720. Bij
geen gehoor 0297-282938.

Schilderen, knutselen en Graffiti in
Dorpsacademie Mus & Muzen
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Na de herfstvakantie begint er weer een nieuw blok op Dorpsacademie Mus &
Muzen te Wilnis, de bruisende creatieve broedplaats waar kunst en persoonlijke aandacht belangrijk zijn. Er is nog plek in de volgende lessen:
Op dinsdagmiddag; Serieuze Schilderles: tekenen, schilderen in diverse technieken ondersteund door kunstgeschiedenis op speelse wijze.
Woensdag- en donderdagmiddag; kunst/knutselles voor kinderen vanaf 7 jaar.
Woensdagmiddag: Graffitiles, voor kinderen vanaf 10 jaar.
Opgeven kan vanaf nu.
Kijk op www.dorpsacademie.nl voor meer informatie; mail dorpsacademie@
gmail.com of bel Jenneke van Wijngaarden 0297-256912 en 06-49938992.

Wie verdient een bloemetje?
Economische crisis, bezuinigingen,
doorwerken na je 65ste, tekorten in
de gezondheidszorg, werkloosheid.
Het zijn zware tijden. Juist nu is het
belangrijk schouder aan schouder
te staan. Er voor elkaar te zijn en
niemand buiten de boot te laten
vallen.
Daarom geeft PvdA-GroenLinksLokaalSociaal een bos bloemen aan
iedereen die het volgens jou verdient. Harkt je buurman ook jouw
tuin? Heeft de leraar net wat meer
aandacht aan jouw kind gegeven?
Of ben jij trots op je buurvrouw, die
kilometers heeft gelopen om geld
op te halen voor het goede doel?

Marissa 17 jaar!

Gefeliciteerd

Laat LokaalSociaal het weten, en
misschien maak jij iemand blij met
een mooie bos bloemen. Schrijf in
een paar zinnen wie en waarom
volgens jou deze bloemen verdient.
Stuur je verhaal naar bloemen@lokaalsociaal.info met je naam, adres
en telefoonnummer. Of kijk op
www.lokaalsociaal.info/bloemen.
Komende maand geven wij elke
week bossen bloemen weg. Alleen
inwoners van Abcoude-Baambrugge
en De Ronde Venen maken een
kans.
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal
doet dit natuurlijk niet voor niets.
LokaalSociaal gelooft in mensen.

Na de verkiezingen moeten er
keuzes worden gemaakt. Maar die
mogen nooit ten koste gaan van
mensen. Dus hoort er in ieder dorp
een ontmoetingsplek. Moet sporten
voor iedereen mogelijk blijven. Culturele instellingen in onze dorpen
mogen niet de dupe worden van bezuinigingsdrift. Niemand buitenspel,
iedereen binnenboord: juist nu!
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Erepenning voor organist De Rank
In een feestelijke dienst in de PKN-kerk De Rank in Mijdrecht nam Jan Montsma afscheid als organist. Nu hij bijna 70 jaar is, vond hij het wel mooi geweest. Voor zijn jarenlange inzet voor de kerkmuziek ontving hij het gouden insigne van de Vereniging van
Kerkrentmeesters, dat hem werd opgespeld door de voorzitter van de kerkmeesters van
de PKN Mijdrecht, Jan van Walraven.
door j. van koeverden brouwer

In zijn ouderlijk huis stond een harmonium,
waar hij al als klein kind op speelde. Hij
leerde het eerst zichzelf aan, later kreeg hij
les van een tante, die hem enige basisbegrippen bij bracht. Zijn vader vond het een goed
idee als hij alle psalmen leerde spelen en
daarvoor kwam er een ‘echte’ docent. Ze
begonnen bij psalm 1 en hadden dus een hele
weg te gaan. Maar veel stak hij er niet van
op, hij vond het veel interessanter om zelf
wat uit te proberen.
Toen hij 13 was, werd hij voor het eerst
gevraagd om in een kerkdienst in Den Oever
te spelen. Daar had Jan wel 10 kilometer
fietsen voor over! Via Witmarsum, waar het
fraaie orgel in de Hervormde Kerk hem uitstekend beviel, verhuisde hij naar Woerden.
Ook daar wilde hij graag orgelspelen. Maar

foto w. hoogterp

men wilde hem eerst wel eens een psalm
horen spelen. Jan deed dat vol enthousiasme,
en na het slotakkoord merkte hij tot zijn
verbazing, dat de orgelcommissie nog bezig
was met de laatste regel! Met de opmerking,
dat het wel wat langzamer mocht, werd hij
toch aangenomen als vaste organist.
Vanaf 1973 is hij dat ook in Mijdrecht. Daar
werd hij ook gevraagd om dirigent van een
jongerenkoor te worden. Hij breidde de pianobegeleiding uit met een combo, waardoor
het een swingend koor werd. Maar uiteindelijk werd het afstemmen van de muziek voor
het combo toch te veel werk, en beperkte Jan
zich weer tot de orgelmuziek.
Samen met zijn vrouw woonde en werkte hij
een aantal jaren in Nes Ammim. Ook daar
bleef hij de kerkdiensten begeleiden, al was
dat bij gebrek aan een orgel op de piano. Terug in Mijdrecht bleek al bij de eerste dienst,
dat er in Nes Ammim veel sneller gezongen
werd dan hier, de gemeente raakte enigszins
buiten adem van zijn tempo.
Voor Jan is er nu een einde gekomen aan
het begeleiden van kerkdiensten en daar
werd in deze dienst uitgebreid aandacht aan
besteed, met woorden van dank en de gouden
penning.
Zijn liefde voor muziek houdt echter niet op
met het afscheid van het kerkorgel. Met zijn
vrouw bezoekt hij kamermuziekconcerten en
ook gaan ze regelmatig naar het Concertgebouw. Maar mogelijk zal het orgel in huize
Montsma toch wat minder gaan klinken.

Op zijn dertiende speelde hij zijn eerste kerkdienst. Nu jij bijna 70 jaar is, vindt Jan Montsma
het mooi geweest.

MEAN MACHINES

Handjehelpen zoekt vrijwilligers
Handjehelpen is dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers voor De Ronde Venen:
MIJDRECHT: Ruud (13 jr, autistisch) houdt
erg van spelletjes: op de computer maar ook
bordspelletje zoals Kolonisten van Catan. Hou
jij daar ook van en ben je er goed in, dan is dat
voor hem een leuke uitdaging want Ruud is erg
slim. Om de week in het weekend.
VINKEVEEN: Kim is door haar ziekte (broze
botten) wat anders dan een doorsnee volwassen vrouw (klein van stuk en zit in een rolstoel),
maar ze heeft dezelfde behoefte aan gezelligheid. Vind jij het ook leuk om in het weekend
samen op pad te gaan, lekker een appeltaart te
bakken of gewoon 's avonds een kopje koffie te
drinken?
WILNIS: Voor Maaike (23 jr, verstandelijke
handicap) zoeken we een stevige oppas voor
één keer in de maand op zaterdag overdag
(3 á 4 uur), soms ’s avonds. Ze heeft moeite
met veranderingen en kan je in het begin wat
uitproberen, maar met een vrolijke en positieve
houding, draait ze snel bij. Maaike is dol op
aandacht.
AMSTELHOEK: Voor Casper (7 jr, autistisch)
en zijn zusje (5 jr) zoeken zijn ouders om de
week op vrijdagavond oppas (18-22.30 uur).
De oppas kan 's avonds worden thuis gebracht.
Handjehelpen organiseert vrijwillige thuishulp
en mantelzorgondersteuning voor kinderen en
volwassenen met een handicap of chronische

ziekte en hun mantelzorgers. Ook kinderen
met gedragsproblemen en jong dementerenden
(tot 65 jaar) kunnen een beroep doen op de
hulpverlening.
Veel hulpvragers zijn op zoek naar een maatje
om af en toe iets leuks mee te ondernemen of
die hen helpt bij een hobby. Of ze willen iemand
die hen regelmatig gezelschap houdt. Het is
daarom belangrijk dat het klikt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Soms is de hulp ook
bedoeld om de mantelzorger te ontlasten zodat
die weer even aan zichzelf toekomt.

ABARTH 500C VANAF € 25.990,- INCL. BTW/BPM.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK 6,5 L/100 KM; CO2-UITSTOOT 151 G/KM.

ABARTH RACE EXPERIENCE CADEAU
KOOP NU EEN ABARTH 500C OF PUNTO EVO EN KRIJG EEN
RACE EXPERIENCE CADEAU OP HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT!

Ook vrijwilliger worden bij Handjehelpen?
Bel met de coördinator voor De Ronde Venen
(Yvonne Sieben): tel. 030-2632958/ 0346251421. Of kijk voor meer informatie en alle
hulpvragen op www.hhru.nl.

ABARTH PUNTO EVO VANAF € 22.990,- INCL. BTW/BPM.
GEM. BRANDSTOFVERBRUIK 6,0 L/100 KM; CO2-UITSTOOT 142 G/KM.

VAN�KOUWEN�GALLERIA�AMSTERDAM
KLOKKENBERGWEG 15, 1101 AK AMSTERDAM-ZUIDOOST
TEL: 020-56 50 388. WWW.ABARTH-AMSTERDAM.NL
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Heel Nederland leest De Grote Zaal

Bibliotheek AVV presenteert
cabaretvoorstelling Nederland Leest
Van 22 oktober tot en met 19 november is het weer Nederland Leest.
Dit jaar staat het boekje De grote zaal van Jacoba van Velde centraal.
Een indringend verhaal over ouderdom.
In het kader van Nederland Leest
organiseert de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
een luchtige cabaretvoorstelling,
waarin cabaretier Rop Janze op
geheel eigen wijze zijn visie geeft
op De grote zaal. In zijn voorstelling Heel Nederland leest De
Grote Zaal behandelt hij de grote
thema’s uit het boek: eenzaamheid
en ouderdom. En ook subthema’s
komen aan bod, zoals geluk en
ongeluk, respect en leedvermaak,
preutsheid en assertiviteit, leven
en dood, Parijs en de zee, roddel
en achterklap. Bovendien laat hij u
kennis maken met de mysterieuze
en eigenzinnige schrijfster Jacoba
van Velde.
Hij kiest daarbij voor een grote
mate van publieksparticipatie.
Het doel van ‘Nederland Leest’ is
immers dat we het boek niet alleen
(her)lezen, maar er ook met elkaar
over in gesprek gaan.

om 20.00 uur in vestiging Maarssendorp (Harmonieplein 2). Beide
voorstellingen zijn gelijk. Kaarten:
5 euro voor leden, 7,50 euro voor
niet-leden, zijn te koop bij alle vestigingen. Reserveren kan ook via
de website: www.bibliotheekavv.
nl. En neemt u vooral ook eens een
kijkje op de website van Nederland
Leest: www.nederlandleest.nl.
foto sietse merkens

Een maffe boevenbende bij OKK
Op vrijdag 12 en zaterdag 13
november staan de acteurs en
actrices van toneelvereniging
O.K.K. weer te popelen om hun
hooggeëerd publiek te verblijden
met een spetterende en hilarische
voorstelling.
Stelt u zich eens voor, ook uw
tweede huwelijk bleek achteraf
niet zo’n goede zet. Uw tweede
vrouw loopt als een dictator haar
ongezouten mening en frustraties te
spuien, in een huis waar u samenwoont met uw te zenuwachtige niet
al te slimme zoon, een aangenomen
dochter die alle regels aan haar
laars lapt, een dienstmeid die u niet
kan betalen en dan is er ook nog
ww altijd hongerige, stokdove tante
verzorgen. U zou gillend het huis uit
rennen.
Dat is precies wat Gerrit Kuiper wil
doen, want hij bevindt zich in zo’n
penibele thuissituatie. Helaas heeft
onze Gerrit niet het lef om dit te
doen. Hij besluit inbreker te worden
om zo bij de eerste de beste kraak
gepakt te worden. Helaas voor
Gerrit pakt zijn plan heel anders

uit, hij blijkt goed in zijn nieuwe
job en vindt in zijn zoon Toon een
gretig handlanger. Ze gaan voor de
superkraak van hun leven. Maar
waar laat je buit? Waarom heeft je
adoptiedochter José plots een relatie met Herman die politieagent
is. Gerrit en Toon proberen een
waterdicht plan te maken ware het
niet dat Gerda steeds met allerlei

opdrachten op de proppen komt
zetten. Dan is er ook nog tante
Sien die steeds meer honger en
dorst lijkt hebben. Gelukkig hoeven
Gerrit en Toon zich daar in ieder
geval geen zorgen over te maken
want tante Sien is zo doof als een
kwartel, dus die merkt toch niets….
Toch??? Ga het allemaal zien in de
Maffe Boevenbende van O.K.K.

De voorstelling is op donderdag 28
oktober te zien in twee vestigingen: om 14.00 uur in vestiging
Breukelen (Schepersweg 6c) en

Shows Da Capo’s Popkoor weer een feestje
De 60 zangers en zangeressen van
Da Capo's Popkoor hebben drie
uitverkochte voorstellingen van
hun nieuwste show “Streetlife” ten
gehore gebracht in het Griffioentheater in Amstelveen. Zoals vanouds
begeleid door dirigent Floor van
Erp bracht het koor een mengeling
van nummers uit diverse stromingen
uit de popmuziek op de planken,
begeleid door een zevenmans orkest
onder leiding van pianist en bandleider Carwin Gijsing, die ook de arrangementen schreef. Huizen, muren,
straatlantaarns, sinaasappelkistjes,
bladeren op de grond, de wallen en
schemerige steegjes vormden het
door Joan Kamp ontworpen decor

waarin de koorleden zongen en
acteerden.
Voor echte fans en geïnteresseerden
die een keer willen meezingen met
Da Capo’s Popkoor organiseert het
koor op 19 maart 2011, voor de
vierde keer een Sing In in The Mix
in Uithoorn. De inschrijving is reeds
gestart en deelnemers kunnen zich
aanmelden op www.popkoor.nl.
Op 13 november aanstaande is het
koor van de partij op de Sixties
Night in Dorpshuis De Quakel in De
Kwakel. Het koor zingt dan samen
met de band One Trick Pony een uur
lang swingende sixties nummers.
Kaarten zijn verkrijgbaar via

www.popkoor.nl.

Kunst aan de Schans
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van Studio RR tonen cursisten van Ria
Rugge hun werk van woensdag 27 oktober t/m donderdag 2 december in het
proeflokaal van Bierbrouwerij en Slijterij
De Schans, Schans 17, te Uithoorn.
De cursisten, Ineke van der Aa, Els Hazenberg, Dorenda ten Hoopen, Catharina
Jensen, Elly Kok, Paula Kuijlenburg,
Anneke Mäkel, Janny Medema, Marijke
van der Schee, Edith van Tiggelen, Berty

Verbeek en Janny Westerman krijgen allen privé-les, om zich de basistechnieken
van het tekenen en schilderen eigen te
maken. Ieder ontwikkelt zich vervolgens
op haar eigen manier, met zichtbaar
resultaat, een expositie waardig.
De officiële opening van de expositie
vindt plaats op zaterdag 23 oktober a.s.
De openingstijden zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 – 18.00 uur,
en zaterdag van 09.00 – 18.00 uur.

Viribus Unitis brengt Sound of Music in Wilnis
Zin in een gezellig avondje uit? Genieten van heerlijke musicalmuziek?
Kom dan op zaterdag 30 oktober
naar de Willisstee! Muziekvereniging
Viribus Unitis nodigt u van harte uit
om één van onze musicalconcerten
bij te wonen.
Het eerste concert wordt 's middags
om 16.00 uur gegeven, staat volledig
in het teken van de musical Sound of
Music en is erg leuk om met kinderen
te bezoeken. U kunt luisteren naar
muziek en zang. Ook zullen een aantal leerlingen van Wilnisser basisscholen een aantal liedjes uit de musical
meezingen. Een aantal muzikanten
van Viribus Unitis heeft hiervoor de
basisscholen bezocht om de liedjes
met de leerlingen in te studeren.
's Avonds om 20:00 uur wordt een
volledig concert gegeven. Voor de
pauze kunt u muziek en zang verwachten uit diverse bekende musicals
zoals Miss Saigon en the Phantom
of the Opera. Na de pauze is het
programma weer volledig gereserveerd voor de Sound of Music. Zowel

het fanfare orkest, jeugd orkest als de
slagwerk groep zullen zich deze dag
aan u presenteren. Om zeker te zijn
van een plaatsje kunt u nu kaarten
reserveren. Kijk op www.viribusunitis.nl
of neem telefonisch contact op tussen
17.00 en 19.00 uur via tel. 0297 289
174. Kaarten zijn ook vanaf een half

uur voor aanvang van de concerten
verkrijgbaar bij de ingang van de
zaal. De concerten worden gegeven
in de grote zaal van de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis en
worden mede mogelijk gemaakt door
het Rabo Dichtbijfonds.
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Cultuur Nieuws
Wilnis

Expositie Paraplu
De Stichting 'Paraplu' De Ronde Venen viert haar 30-jarig jubileum met
een expositie. Vanaf de oprichting
is de stichting een vrijwilligersorganisatie die door de jaren heen met
de inzet van honderden vrijwilligers
menige Rondeveense inwoner
leerzame en gezellige uurtjes heeft
bezorgd. De expositie ’30 jaar Paraplu’ zal plaats vinden op zaterdag 23
oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur
en op zondag 24 oktober van 12.00
uur tot 17.00 uur in het gebouw van
de Paraplu, Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis, achter De Willisstee en
achter de Brandweerkazerne.
Het bestuur van de stichting nodigt
alle inwoners uit om tijdens de
openingstijden even binnen te
lopen voor een kopje koffie en het
bekijken van de vele werkstukken
en kunstwerken die ten behoeve van
deze expositie gemaakt zijn door docenten, cursisten en deelnemers van
de vele cursussen en activiteiten die
door de Stichting 'Paraplu' tijdens
een seizoen worden georganiseerd.
Wat is er zoal gemaakt en dus te
zien tijdens deze unieke expositie:
schilderstukken van cursisten in
diverse technieken, (houtskool,
pastel, inkt, potlood, krijt, acryl, olieverf, aquarel) en stijlen (stillevens,
bloemen, portretten, landschappen), mandala werkstukken, quilten
en patchwork, collages van kaarten
maken, van de workshops servet
techniek op hout, van de cursus knippen en naaien materiaal, patchwork
en quilten, collage digitale foto’s
en mogelijk optreden van de linedance-groep.

Vinkeveen

Week van de Geschiedenis afgesloten
Morgen, zaterdag 23 oktober, sluit
Museum De Ronde Venen de week
van de geschiedenis met veel spektakel af. Vanaf 14.00 uur wordt de
veensteekmachine weer gestart, wat
gepaard gaat met veel motorlawaai
en rook. De machine wordt daarna
weer winterklaar gemaakt en het
museum sluit eind oktober haar
deuren voor de winterperiode.
Volgend jaar zal het museum
volledig in het teken staan van
de veensteekmachine, tijdens ‘het
Jaar van de Veensteekmachine’. Er
zullen diverse activiteiten rondom
de machine worden georganiseerd
en in het museum zal een grote
tijdelijke tentoonstelling worden
gewijd aan dit bijzondere object,
dat inmiddels de status van industrieel erfgoed heeft gekregen. Niet
vreemd, als men nagaat wat deze
enorme machine door de jaren heen
heeft betekend voor Vinkeveen en de
sleutelpositie die het bekleedt in de
geschiedenis van Nederland.
Museum De Ronde Venen,
Herenweg 240, Vinkeveen.
Tel. 0297-262223

www.museumderondevenen.nl
De tijdelijke tentoonstelling: “Beuken & Braken. Hennep, gewas uit
een gouden tijd”, is nog te zien t/m
31 oktober. In november alleen nog
op afspraak te bezichtigen.
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Dr. Beeker

De kosten van de Gezondheidszorg, deel 2
De twee tegenliggers in het CDA zijn inderdaad, zoals in het vorige stukje al aangekondigd, om.
Hoe staat het nu concreet met de kabinetsplannen op het gebied van de huisartsgeneeskunde?
huisartsenzorg en als innoverende
huisarts kan mijn dag niet meer stuk.
De werkelijkheid is natuurlijk altijd
weerbarstiger dan dit, want hoe zit
het echt?

Uit het regeerakkoord;
1. Kwalitatief goede basiszorg moet
zo dicht mogelijk bij de patiënt worden georganiseerd; huisartsenzorg,
wijkverpleging, thuiszorg, apothekers,
fysiotherapeuten, regionale ziekenhuizen die basiszorg leveren en anderen werken samen in een netwerk
van zorg in de wijken en dorpen.
2. Zorg die nu in ziekenhuizen wordt
verleend, maar beter door de huisarts
kan worden gegeven, gaat terug naar
de huisarts. Het kabinet stimuleert
zorgverlening die in samenhang
wordt gegeven (ketenzorg).
3. Zorginnovatie gaat in Nederland
te traag, nieuwe behandelmethoden
vinden moeizaam hun weg naar het
verzekerd pakket. Het kabinet wil
toelatingsprocedures versnellen,
bijvoorbeeld door het instellen van
een experimenteer-DBC (Diagnosebehandelcombinatie).
Ik ben graag optimistisch en het lijkt
er op dat mijn droom is uitgekomen,
want wat is het geval? De algehele
tendens in het regeerakkoord is toch
ten gunste van versterking van de

De Diagnosebehandelcode is een
soort van allesomvattende vergoeding voor de verrichtingen
die worden gedaan ten behoeve
van een patiënt met een bepaalde
ziekte. Een voorbeeld is bijvoorbeeld suikerziekte;
Mensen met suikerziekte moeten
worden gecontroleerd door de huisarts en met hem door de praktijkverpleegkundige. Er moet regelmatig
bloed worden gecontroleerd en de
diëtiste moet kijken of het voedingspatroon wel goed is. De ogen worden
gecontroleerd op kleine vaatbeschadigingen, dat kan door een foto van
de netvliezen te maken met behulp
van de funduscamera. En natuurlijk
moeten mensen met suikerziekte
goed bewegen en indien mogelijk
afvallen.
Al deze verschillende behandelaars
moeten, om iemand goed te kunnen behandelen, niet alleen goed
afspraken met elkaar maken maar
ook nog zicht hebben op wat iedereen
doet (anders doe je dingen dubbel of
vergeet je dingen). En daarvoor moet
je een softwaresysteem hebben dat er
voor zorgt dat onbevoegden er niet in
kunnen kijken en dat welbevoegden
alleen dat zien waartoe ze bevoegd
zijn (een diëtiste heeft er niets mee
te maken of iemand bijvoorbeeld een
probleem met de erectie heeft, terwijl dat voor de huisarts belangrijke
informatie kan zijn). Al deze mensen

gaan samenwerken in een georganiseerde keten, daarom heet dat
ketenzorg en het kabinet is helemaal
voor!
Het informatiesysteem waarin alles
terecht komt, heet derhalve een
Kis (ketenzorginformatiessyteem),
logisch toch?
De vergoeding van dat alles komt in
een DBC terecht, en omdat die DBC
door de verzekering wordt betaald
aan de voorzitter van dit verband
moet de gelden verdeeld worden. Ook
logisch maar niet simpel.
Want, zoals gezegd, de werkelijkheid is weerbarstiger. Wat gebeurt
er?
-De DBC diabetes (suikerziekte) is al
twee jaar klaar, dus als huisarts kan
je zo instappen, maar hoe?
De totale keten moet drijven op een
manager (die geld kost), een softwaresysteem (dat geld kost) en een
administratieve functionaris (die geld
kost). De verzekeringsmaatschappijen, die aanvankelijk, toen de DBC
nog experimenteel was (zie punt 3 –
die DBC bestond al vijf jaar, dat is dus
oude wijn in nieuwe zakken), de werkelijke kosten vergoedden (650 euro
per patiënt per jaar), heeft bij het
invoeren in al haar wijsheid besloten
nu nog maar 450 euro te vergoeden.
Als je nu als huisarts instapt, zou je
wel gek zijn; dan loop je 200 euro
per patiënt per jaar achteruit!
-De meeste patiënten met suikerziekte hebben ook andere ziektes en
die vallen mogelijk niet binnen deze
DBC maar misschien wel weer binnen een andere, bijvoorbeeld astma/
copd; bij deze aandoeningen zit ook

Dinsdag 26 oktober a.s.:

Informatieavond over darmkanker bij Inloophuis ’t Anker
Inloophuis 't Anker organiseert op dinsdag 26 oktober a.s. een gratis informatieavond over darmkanker
(rectumcarcinoom). Mevrouw dr. Nancy van Ooteghem, als internist maag-darm-leverziekten verbonden aan
het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen, houdt deze avond een inleiding en beantwoordt vragen van de
aanwezigen. De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van SV Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Jaarlijks worden er ca. 5.000 nieuwe
gevallen van endeldarmkanker
ontdekt. Meestal betreft het mannen
en vrouwen boven de 50 in gelijke
mate. Als de ziekte niet gepaard
gaat met bloed in de ontlasting of
de patiënt zich bij de arts meldt met
gewichtsverlies, wordt het dikwijls
te laat ontdekt. Bestuurslid Pieter
Koopmans van Inloophuis 't Anker en
oud-huisarts: “Hoe vroeger de ziekte
wordt ontdekt, hoe groter de kans op
een succesvolle behandeling.” Door
een betere vroegdiagnostiek en operatietechnieken zijn de overlevingskansen gestegen. Koopmans wijst in
dat verband ook op de discussie die
momenteel wordt gevoerd over de
wenselijkheid van preventief bevolkingsonderzoek voor het opsporen
van deze ziekte. “We kennen dat onderzoek natuurlijk van het onderzoek
naar borstkanker, maar daar gaat het
om grotere aantallen. Hier zou het de
bedoeling zou zijn dat risicogroepen
een ontlastingsmonster inleveren dat
wordt gecontroleerd op bloedsporen.
Nadeel is, dat niet elk bloedspoor op

darmkanker duidt. Je veroorzaakt
dus veel paniek en moet veel en
kostbaar vervolgonderzoek doen om
de positieve en negatieve groepen te
scheiden.”

aan de orde. Na de inleiding is er
voldoende gelegenheid tot het stellen
van vragen.De avond is voor iedereen
toegankelijk, men hoeft geen vaste
gast van 't Anker te zijn.

Informatieavond
Nancy van Ooteghem gaat op deze
gratis toegankelijke informatieavond
nader in op de omvang van de problematiek, de technische mogelijkheden
van de behandeling (onderzoek,
operatie en nabehandeling) en
over genetische factoren bij deze
ziekte. Ook de vraag of preventief
bevolkingsonderzoek zinvol is, komt

Datum: dinsdagavond 26 oktober a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en koffie
vanaf 19.00 uur). Einde: ca. 21.30 uur
Toegang: gratis. Locatie: kantine SV
Argon, Hoofdweg 85a, Mijdrecht.
Over Inloophuis 't Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker biedt
al meer dan zes jaar een open huis
aan mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden, waar zij alleen
of met anderen in een rustige sfeer
kunnen ontspannen, contacten met
lotgenoten kunnen hebben, informatie
kunnen uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen. Regelmatig
worden er ook thema-avonden georganiseerd. Elke dinsdag van 10-16
uur en donderdags van 10-15.30 uur
kunt u terecht.
Kijk voor actuele informatie op

www.inloophuishetanker.nl.

laboratoriumonderzoek, diëtiste en
fysiotherapie in het pakket. Hoe moet
dat nu als je in beide DBC’s valt? Wie
rekent wat? En opeens zit je ook in
twee Kissen, nog afgezien van de
softwaresystemen die iedere afzonderlijke behandelaar voor zichzelf
moet bijhouden.
-De manager van een keten is verantwoordelijk voor de inhoudelijk uitgevoerde zorg binnen die keten. Dat
lijkt logisch maar betekent in praktijk
dat ik als ketenzorgaansturende verantwoordelijk word voor het eerlijk
declareren van het laboratorium, voor
het behandelen door de fysio en wie
weet wat nog meer. Als nu blijkt dat
de fysio zijn of haar diploma nog niet
heeft en misschien iets te enthousiast
aan het kneden is, word ik daarvoor
aansprakelijk. Dat is beslist geen
fictie, want er zijn al huisartsen op
veroordeeld door het tuchtcollege.
Leve het kabinet, ze zijn er toch maar
weer mooi in geslaagd om oude wijn
voor nieuwe te verkopen en de eigen
verantwoordelijkheden op ons af te
schuiven. Ik blijf optimistisch.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Van idee tot montage
Videoclub De Ronde Venen presenteert in zijn programma op 28
oktober onderwerp ‘Van idee tot
montage’ in het Sociaal Cultureel
Centrum ‘De Boei’ in Vinkeveen,
aanvang 20:00 uur, zaal Zuiderwaard.
Louis Smits, Kees van Driel, Rob
Nijholt, Gerard Lauck en Ton van
Kan zijn allen lid van de Rotterdamse Video en Smalfilm Liga.
Gezamenlijk hebben zij onder de
vleugels van de RVSL filmgroep
Skoep opgericht. De filmhobby
van deze vijf mannen heeft van
hen een hechte vriendenclub
gemaakt waar ieders talent grote
mogelijkheden krijgt. De films die
zij maakten hebben al heel wat
prijzen gehaald en ze zitten nog
vol ideeën.
Waren de dames aanvankelijk
voor de productie en de catering verantwoordelijk, inmiddels
maken zij ook hun eigen films
onder de naam ‘De vrouwen van...’
Op onze clubavond komen zij allemaal naar ons toe om van alles
te laten zien en horen over hun
samenwerking, het leerproces,
verdeling van taken, valkuilen en
vooral het enorme plezier dat zij
er aan ontlenen."
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis
met videoclub De Ronde Venen.
Bezoek een clubavond en kijk voor
de data en programma op de website www.videoclub-derondevenen.nl
Ook onze secretaris staat u graag
te woord op tel.
020 - 822 04 22.
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Kort Nieuws
Baambrugge

Straatvolleybal was
groot succes
Rondom Dorpshuis de Vijf Bogen in
Baambrugge heeft zaterdag jl. een
succesvol volleybaltoernooi plaatsgevonden. Er werd binnen in de
sporthal gespeeld, maar ook buiten
op het grasveld. En het ging er fanatiek aan toe. Tussen de wedstrijden
door kon men meespelen met het
rad van avontuur. Na zes wedsrijden
was er in elke poule een 1e, 2e,
3e en 4e plaats bekend. Daarna
werd onder grote belangstelling
de kruis-finale gespeeld. De eerste
plaats was voor de Jagers van
het Zand- en Jaagpad; Binnenweg
eindigde op de 2e plaats en Nog Op
Tijd (de Frisostraat) op 3. Met dank
aan het Dorpshuis De Vijf Bogen, alle
sponsors en natuurlijk dank aan alle
deelnemers.

De Ronde Venen

Multi Mondo
Huiskamer

Op maandagavond 25 oktober
van 19.30 uur tot 21.30 uur vindt
in Jongerencentrum Allround
aan de Rondweg 1a te Mijdrecht
de allereerste Stichting Multi
Mondo Huiskamer* plaats. De
Stichting Multi Mondo huiskamer
biedt vrouwen uit alle culturen die
woonachtig in deze omgeving gelegenheid elkaar te ontmoeten en
samen een gezellige informatieve
avond met elkaar door te brengen.
De Huiskamer zal elke maand op
maandagavond plaatsvinden en er
zal steeds een ander thema en/of
spreekster zijn.
Op 25 oktober is het thema politiek, in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
De Multi Mondo Huiskamer is
gratis toegankelijk voor alle vrouwen vanaf 14 jaar. Kijk voor meer
informatie over de Huiskamer
of over de sportactiviteiten van
Stinchting Multi Mondo op
www.multimondo.nl of mail naar
info@multimondo.nl

*We noemen het nu nog Multi Mondo
huiskamer, maar we zijn eigenlijk op
zoek naar een leuke naam voor deze
avond en dat doen we door middel van een prijsvraag. Weet u een
leuke naam; stuur hem dan voor 29
oktober naar info@multimondo.nl. Op
maandag 29 november is de volgende
Huiskamer bijeenkomst en dan wordt
de naam officieel bekend gemaakt.
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Mary van Dijke van jubilerend kindermusicalkoor De Regenboog:

‘Alles voor de kinderen’
Afgelopen januari was het twintig jaar geleden dat Mary van Dijke (54) het kindermusicalkoor ‘De Regenboog’ oprichtte en begin november
wordt dit bijzondere jubileum groots gevierd, met –hoe kan dit anders– een uitbundige, gezellige en grappige voorstelling. Mary: “Op 5 en 7 november geven we onze jubileumvoorstellingen. Bijna ieder jaar geven we in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht een mooie show weg en dit
wordt alweer de achttiende. Fantastisch! Het wordt één groot feest, met aansluitend aan de voorstelling van vrijdagavond 5 november, een reünie voor iedereen die zich ooit voor het koor heeft ingezet, als lid of als hulp. Iedereen van ‘De Regenboog’ is van harte welkom!”
door valérie sambrink sanderink

Het feit dat Mary van Dijke, bij velen
beter bekend als Mary Verlaan, al 35
jaar bij haar werkgever IBM werkt
én dat ze zich al zo’n dertig jaar inzet
voor het jongerenwerk bij de kerk
PKN, bewijst dat ze alles in haar leven
vol passie en doorzettingsvermogen
doet. Haar moeder noemde haar wel
eens een Pitbull, omdat ze zich overal
zo in vastbijt. Eén ding is zeker: Mary
is haar passies zo trouw als een hond.
Haar leesbril met een montuur van
muzieknoten verraadt Mary’s grootste
zwakte: muziek. Mary: “Zelf heb ik
al van kinds af aan gezongen. Door
de loop der jaren zat ik bij allerlei
groepjes en koortjes. Uiteindelijk
ben ik bij het Mijdrechtse ROM-koor
terecht gekomen. Dat koor oefende
in De Meijert. Ik had een goede band
met de eigenaar van dit partycentrum, Ton Post. Vele malen daagde
hij me uit en riep: ‘Wanneer begin
jij nu eens een kinderkoor?’ Ik was
helemaal verbaasd. Ik heb wel zangles
gehad van bekende musici zoals:
Bep Ogterop, de vrouw die Ramses
Shaffy en Liesbeth List begeleidde,
Leonard Horn, artistiek leider van ‘Bel
Canto’, en Marjolein Latour, bekend
als één van de winnaressen van het
tv-programma ‘Una Voice Particulare’, maar een echte zangopleiding
heb ik nooit gehad. Bovendien had
ik helemaal geen geld om een koor
op te richten. Uiteindelijk heb ik met
hulp uit allerlei hoeken de stap durven
maken. Nu sta ik al twintig jaar lang
elke woensdagavond als dirigente voor
het kinderkoor.”
Optredens
Mary: “Ik vind het geweldig om de
kinderen op deze manier iets bij de
brengen over muziek en toneel. Natuurlijk kan ik niet te diep op de stof

ingaan, maar de basisoefeningen kan
ik wel overbrengen. Bij dit koor zitten
allerlei soorten kinderen: druk en
rustig, zangtalenten en toneelspelers,
kinderen van acht, maar ook 18-jarigen. Het is prachtig om die allemaal
samen op één podium te zien. Op die
manier hebben we al zeker 17 musicals in elkaar gezet. Het begon met de
musical ‘De Wonderstenen’ in 1991 en
daarna volgden allerlei andere musicals zoals Repelsteeltje, The Sound of
Music, Oliver en De Rattenvanger van
Hamelen. Naast die grote musicals
hebben we ook gastoptredens gegeven, bijvoorbeeld op het Straattheater
festival in Mijdrecht, in één van de
shows van Paul de Leeuw en op de
55+ beurs met Willeke Alberti in de
Jaarbeurs in Utrecht. Meestal is de
sfeer vrolijk en gezellig, maar soms is
zo’n vrolijke stemming niet gepast. Zo
hebben we wel eens in een hospitium
gezongen. De kinderen stonden in de
hal en de terminale patiënten konden
dit vanuit hun kamers horen. Toen ze
klaar waren, zei een patiënt: ‘Ik heb
engelen horen zingen.’ En dat was ook
zo! Ze zongen niet uitbundig, maar
precies in de sfeer van het hospitium.
Zeker op dat soort momenten, ben ik
ontzettend trots op ze.”
Niet alleen
Mary is het gezicht van ‘De Regenboog’, maar ze doet het zeker niet
alleen. Mary: “Ik heb in al die jaren
veel steun en hulp van allerlei mensen
gekregen. Anton en Wil Teunissen en
Annemieke van Beek horen bij de
pioniers van dit koor. Net zoals Ton
Post, die er helaas nu niet meer is,
maar altijd plaats voor ons had in De
Meijert en zijn zoon Antoine met zijn
vrouw Miriam die het stokje hebben
overgenomen. Tons dochter Esther en

- foto rob isaacs

Mary van Dijke: “Ik vind het geweldig om de kinderen op deze manier iets bij de brengen
over muziek en toneel.”
mijn dochter Andrea zetten zich al jaren in voor het schmink- en kapwerk.
Daarnaast heb ik veel te danken aan
Berna van der Wilt die zo’n 17 jaar
mijn steun en toeverlaat bij het koor
geweest en Mirjam Nicolaas die het
van haar heeft overgenomen. Ook veel
ouders van de kinderen hebben op
hun eigen wijze een steentje bijgedragen, zoals met de PR, sponsoring,
administratie en kleding. Met name
Hans van Veen met zijn aanstekelijke
ideeën en creativiteit. Het zijn teveel
namen om op te noemen, maar zonder
deze mensen was het doek voor ‘De
Regenboog’ al lang gevallen. We
hebben ons gezamenlijk ingezet: alles
voor de kinderen. Zodat zij kunnen
zingen, dansen en toneelspelen. Dat is
waarvoor we het allemaal doen.”
Reis door de VS
Dit jaar gaat het koor een busreis door
de Verenigde Staten maken. Niet echt
natuurlijk, maar wel in een musical.
Mary: “We hebben altijd bestaande
producties gebruikt, maar voor deze

speciale gelegenheid hebben we een
eigen musical geschreven. De kinderen
mochten zelf liedjes en verhaalideeën
aandragen en van die voorstellen hebben wij een musical gemaakt, met de
naam ‘Stars, Stripes and Rainbow’. In
die voorstelling rijden we met de bus
van New York via allerlei omwegen
naar Las Vegas.Tijdens deze avontuurlijke reis komen allerlei liedjes
aan bod. Zo worden onder andere een
bewerkte versie van ‘Puzzle Me’ van
Ilse DeLange en het origineel van
‘Material Girl’ van Madonna gezongen. Jantine Berkelaar (de Geest),
zelf een oud-koorlid, geeft de kinderen
dansles. Dus bij een lied als ‘Thriller’ van Michael Jackson kunnen de
dansers binnen ‘De Regenboog’ zich
helemaal uitleven. We hopen natuurlijk op een groot succes. Met deze
musical, maar ook in de toekomst. Ik
heb er vertrouwen in en kijk uit naar
een 25-jarig jubileum. Als je niet van
kinderen, muziek of dit vak houdt, dan
hou je dit niet vol. Maar het is mijn
passie en ik ga ervoor!”

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

& De Groene Venen

De Groene Venen

Toevalligerwijs viel vorig jaar de
fotowedstrijd van deze krant samen
met die van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen. Reden om
dit jaar de handen ineen te slaan en
zo de krachten van al dat fototalent
in De Ronde Venen te bundelen in
één nieuwe herfstfotowedstrijd. Dat
gaat beslist weer net zulke fraaie
beelden opleveren als vorig jaar.
En om het nou ook weer niet té
makkelijk te maken, hangen we er
dit jaar een thema aan. Dit jaar is
namelijk uitgeroepen tot het jaar
van de Biodiversiteit. Maar wat is
dat eigenlijk, Biodiversiteit? En hoe
fotografeer je dat?
Biodiversiteit omvat alle soorten
leven die er op aarde voorkomen,
zowel planten als dieren. Op dit mo-

ment zijn er ongeveer 2 miljoen
soorten bekend waarvan ongeveer
40.000 soorten in Nederland. Maar
onder biodiversiteit vallen ook de
verschillende ecosystemen
(leefgebieden) waarin die soorten
voorkomen; tropische regenwouden,
savannen, koraalriffen, weide- en
heidegebieden, hooglanden etc.
Vertaald naar onze eigen leefomgeving gaat het dus over onze
polders, weilanden, plassen en bossen en alles wat daar leeft, groeit
en bloeit.
Kortom: biodiversiteit is ongelooflijk
omvangrijk en complex. Om dat
in beelden vast te leggen is een
behoorlijke uitdaging, maar gezien
het niveau van de inzendingen van
vorig jaar, hebben we er alle

vertrouwen in om toch een poging te
wagen.
Mail uw foto's vóór 31 oktober
a.s. (maximaal 5 per inzender en
minimaal 1MB per stuk) naar foto@
degroenevenen.nl en schrijf daarbij
waar u de foto heeft genomen en
waarom. In november zal een vakjury zich over alle inzendingen
buigen en zullen de winnaars
persoonlijk worden geïnformeerd

dus vergeet vooral niet uw naam
en telefoonnummer te vermelden.
In december zal met alle ingezonden foto's een expositie worden
ingericht. Bij de feestelijke opening
van de expositie zullen de winnaars
officieel bekend worden gemaakt en
zullen de prijzen worden uitgereikt.
Houd deze krant in de gaten voor
meer informatie over het verloop van
de fotowedstrijd en de expositie.
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Ook dit jaar weer schaatsen op het Raadhuisplein bij Venen-on-Ice

Op de laatste zondag van de maand organiseert de
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper
in samenwerking met

It giet oan!

Het Raadhuisplein in Mijdrecht verandert dit jaar van 5 t/m 29 december a.s. opnieuw in een fraai schaatsplein.
Het schaatsevenement is een initiatief van de schaatsverenigingen uit De Ronde Venen: Vios, Voorwaarts, Hou
Streek en Nooit Gedacht. De vrijwilligers van de eerste drie ijsclubs maken het schaatsen en de hele organisatie
van het evenement mogelijk. Nooit Gedacht neemt, net als vorig jaar, de schaatsinstructie voor de schoolkinderen voor haar rekening. Venen-on-Ice trok vorig jaar ruim 7.500 schaatsers en ruim 2.000 basisschoolleerlingen
maakten, onder begeleiding van instructeurs op een speelse manier kennis met de schaatssport.

DE GROENE
VENEN

Zondagmiddagconcert

die in natura of in de vorm van een
financiële donatie hun steentje bijdragen. Op www.venen-on-ice.nl wordt
het actuele programma weergegeven.
Scholen kunnen hier terecht om
online een dag(deel) te reserveren
voor schaatsactiviteiten en/of -lessen.
De schoolleiding kan hiermee in één
opslag zien welke tijden beschikbaar
zijn en welke reeds zijn geblokt.

D

e bekende Friese Elfstedentocht-uitroep “It giet oan”
geldt dit jaar opnieuw voor
Venen-on-Ice, dat op 5 december
a.s. officieel wordt geopend door
burgemeester Marianne Burgman,
die daarbij wordt geassisteerd door
-hoe kan het anders op deze datumSinterklaas en een aantal Zwarte
Pieten. Met uitzondering van eerste
kerstdag is de baan vervolgens
doorlopend geopend tot 29 december, als een priksleewedstrijd met
prominenten de officiële afsluiting
van het evenement inluidt.

G-schaatsen (11 december), live
uitzendingen van Midpoint FM (17
t/m 19 december), een schaatsclinic
door de jongste leden van Nooit
Gedacht (18 december), fotosessie
met arrensleeën en kerstman (22
december) en een sponsoravond (22
december).
Dankzij het feit dat de schaatsbaan
wordt gerealiseerd door lokale vrijwilligersorganisaties, is het mogelijk
de kosten relatief laag te houden.
Realisatie van het project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente De
Ronde Venen en vele lokale sponsors,

Toegang en openingstijden
Entree tot de schaatsbaan kost 4
euro per persoon, inclusief schaatshuur. De toegangskaart geldt voor de
gehele dag, behoudens de geblokkeerde dagdelen. Controle geschiedt
d.m.v. een stempel/entreebewijs.
Wie van plan is vaker te komen
schaatsen, is al snel goedkoper uit
met een passepartout: voor 40 euro
heeft men 20 dagen toegang tot de
baan (behalve de geblokkeerde dagdelen voor schoolschaatsen en andere
evenementen).
Meer informatie:

www.venen-on-ice.nl

De tijdelijke schaatsbaan vormt
voor de jeugd een unieke mogelijkheid om op een eenvoudige en
aantrekkelijke manier kennis te
maken met de
schaatssport. Alle basisschoolleerlingen in de groepen 4 t/m 7 krijgen
dankzij de Rabobank Rijn en Veenstromen de mogelijkheid om via hun
school gratis gebruik te maken van
de ijsbaan. Daarnaast zorgt de baan
in de decembermaand voor een extra feestelijke sfeer in het centrum
van Mijdrecht en vinden er tal van
activiteiten plaats, waaronder nu al
de volgende onderdelen vast staan:
kinderdisco (10 en 17 december),

Alleen winkeliers die lid zijn van de
Ondernemersvereniging Abcoude Baambrugge (OV-AB) nemen deel
aan deze actie. Ook andere leden
van de OV-AB hebben hun steentje
bijgedragen aan deze actie en er
zijn leuke prijzen ter beschikking
gesteld.
De OV-AB is een actieve vereniging die veel voor haar leden doet.
Daarnaast zorgt de OV-AB ook voor
leuke acties voor de inwoners, zoals
Abcoude op Smaak, De Kerstmarkt,

Mozart Sonate voor fluit en harp
Schubert Sonate Arpeggione (arrangement voor altviool en harp)
Debussy Sonate voor trio
Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1 uur• Entreeprijs: € 10,-

E

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

M

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

G

Winkeliers Abcoude bedanken klanten voor geduld
Afgelopen maandag is in Abcoude
een winkeliersactie van start gegaan, om klanten te bedanken dat
zij de winkeliers toch zijn blijven
bezoeken tijdens de ingrijpende
reconstructiewerkzaamheden in
het centrum gedurende de afgelopen maanden.

Zondag 31 oktober
Emily Beynon, fluit
Mikhail Zemtsov, altviool
Godelieve Schrama, harp

De Sinterklaas-intocht en nu dus
ook de winkeliersactie. Ook hun
bijdrage aan het verenigingsleven in
Abcoude en Baambrugge mag niet
worden vergeten.

winkeliersactie
nog even

volhouden!
Win mooie prijzen

bij de winkeliersactie
van de ondernemersvereniging uit Abcoude en Baambrugge
•
•
•
•

1 x Elektrische dames- of herenfiets • 1 x Flatscreen TV
1 x 1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn
1 x 1 minuut gratis winkelen bij de Plusmarkt
Nog heel veel meer!

De hoofdprijs:
Vespa scooter mét
stedentrip naar Italië!
Vraag naar de voorwaarden
bij deze deelnemende winkelier!
De actie loopt van 18 oktober t/m
12 november 2010.

Wat houdt de actie in?
Iedereen verzamelt acht kassabonnen, bij acht verschillende deelnemende winkeliers. Deze bonnen
stopt u in een envelop waarop uw
naam/adres/telefoonnummer staat
geschreven. De dichte envelop doet u
in de melkbus bij The Read Shop in
de Hoogstraat, of in de melkbus bij
dames- en herenmodezaak Jamie &
Joelle in de Stationsstraat. Er zijn
leuke prijzen te verdienen. De trekking van de prijzen is op 20 november
a.s. vanaf 15.00 uur op het kerkplein. U kunt dus eerst op uw gemak
Sinterklaas toezingen en dan meteen
door naar de tent op het kerkplein.
Alle deelnemende winkeliers hebben een poster op hun raam hangen
waarop de actie staat vermeld. Let
op: Body Square, Kerkplein 27 (tegenover kapsalon Trendlounge) doet
ook met de actie mee.

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

Volgende maand:

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

Verkoopadressen toegangskaarten
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Wilnis 		

DA-drogisterij Nap		
Drogisterij De Bree		
Drogisterij De Nagtegaal

Dorpsstraat 59
Herenweg 12
Dorpsstraat 30

en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert

TOTALE 60%

DE GROENE VENEN

korting

14		

tot

LEEGVERKOOP
wintercollectie '09/'10

79Skischoenen
v.a.

Te Koop / Te Huur
Nog enkele unieke representatieve
bedrijf-/kantoorunits Vermogenweg
Mijdrecht
- Centraal gelegen
- 3 eigen parkeerplaatsen
- Camerabewaking
- Alarminstallatie
- Eenvoudig 100 m2 extra verdiepingsvloer
Vanaf 290 m2 voor € 319.000,–
v.o.n. excl. BTW
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

actie!

Völkl 'Tierra'
Inclusief bindingen.
Van 849,- NU 399,Volant 'Silver M'
Inclusief bindingen.
Van 1099,- NU 399,-

40%

korting

O
 

skijacks

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

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

1
LOKALE KRACHT
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IN VOL BEDRIJF
Euro-Roller Technics B.V. Abcoude

Specialist met
wereldnaam
Ze weten er alles van het afzuigen van uitlaatgassen en lasdampen
en van roetfilters. Wereldwijd staan ze te boek als specialisten op dit
gebied. Directeur Jan-Maarten de Groot reist vanuit Abcoude de hele
wereld rond, want zijn klanten zitten in meer dan 35 landen.
door piet van buul

Het bedrijf is in 1978 opgericht en
bestaat nu dus ruim dertig jaar. In
1982 kreeg het de huidige naam,
Euro-Roller Technics bv. Jan Maarten
de Groot kreeg er in 1997 het roer in
handen. “We zaten toen in een huurpand in Amstelveen waar we binnen
de kortste keren uit onze jas groeiden
en klem kwamen te zitten. Bovendien
zaten we daar in Bovenkerk min of
meer midden in een woonwijk en dat
gaf allerlei overlastproblemen met
aan en afvoer van materialen. We
zijn toen op zoek gegaan naar een
alternatief en zijn uiteindelijk hier in
Abcoude terecht gekomen. We hebben nu op industrieterrein Hollandse
Kade in Abcoude een mooi nieuw
pand en het bevalt ons hier prima. We
zitten dicht bij Schiphol en we zitten
vlak bij de A2. Op onze zoektocht
naar een geschikte locatie hebben we
ook nog wel in Mijdrecht rondgekeken. Maar die N201 bleef voor
ons toch erg bezwaarlijk. Vandaar
dat we nu hier zitten en dat tot volle
tevredenheid.”
Het bedrijf is niet eens zo erg groot.
Er zijn in totaal 12 vaste krachten
in dienst, waarvan een deel regelmatig uitzwermt om apparatuur te
installeren bij klanten in binnen en
buitenland. Zelf is Jan-Maarten toch
gemiddeld wel een week per maand
onderweg. “Hier in Abcoude is het
zenuwcentrum van ons bedrijf. Hier
bedenken we, we ontwikkelen en we
assembleren. Sommige specifieke
onderdelen van de apparatuur die
Euro-Roller op de markt brengt worden elders gemaakt en in Abcoude in
elkaar gezet.”
De wereld als werkterrein
In Abcoude produceren ze dus afzuig-

foto patrick hesse

systemen voor lasdampen en voor
uitlaatgassen. Die laatsten worden
vooral geleverd aan garagebedrijven.
“Maar het gaat veel verder, dan
enkel garagewerkplaatsen,” zegt JanMaarten. “Het gaat ook om de keuringsstations voor auto’s van de RDW,
de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Van die keuringsstations hebben we
er een groot aantal in verschillende
landen in ons bestand. Dat gaat van
Luxemburg tot Rusland en Bahrein.
Maar we leveren ook afzuiginstallaties aan grote bedrijven waar van
die grote industriemotoren staan te
draaien. Of grote scheepsmotoren.
Kortom, overal waar uitlaatgassen worden geproduceerd of waar
veel gelast wordt en er lasdampen
vrijkomen, kunnen wij er voor zorgen
dat die netjes worden afgezogen.
En ik mag wel zeggen dat we daar
inmiddels wereldwijd een naam in
hebben opgebouwd. Toen er enige tijd
geleden in Engeland een probleem
betreffende afzuiging ontstond, riep
iemand: ’bel die Hollander maar, die
kan dit wel oplossen’. Mooi toch als
ze zo over je bedrijf denken, niet?”
In het relatiebestand van Euro-Roller
tref je bedrijven aan als de Scaniafabrieken in Zwolle en in Zweden,
de Canadian Pacific Railway en
BMW Zuid-Afrika. Jan-Maarten:
“Wist je dat ze daar in Zuid-Afrika
alle 3-series van BWM maken en
dat die fabriek de beste van alle
BMW-bedrijven is? Maar we komen
in meer dan 35 landen. De laatste
jaren heel veel in Scandinavië, maar
ook in Rusland, in de Golfregio, in
Zuidoost-Azië en Nieuw-Zeeland. Er
zijn wereldwijd zo’n stuk of veertig
gespecialiseerde bedrijven zoals wij.
In Europa horen we bij de top vier.”

Jan-Maarten de Groot: “Overal waar uitlaatgassen worden geproduceerd of waar veel gelast wordt en er lasdampen
vrijkomen, kunnen wij er voor zorgen dat die netjes worden afgezogen.”
Afzuigen van gassen
Er zullen weinig mensen zijn, die
zich niet realiseren dat uitlaatgassen slecht voor de gezondheid zijn.
Vandaar dat er door veel bedrijven
al van alles aan gedaan wordt om
die uitstoot te verminderen. “En er
zijn allerlei wettelijke bepalingen
gekomen,” legt Jan-Maarten uit.
“Die vind je vooral terug in Arbo
wetgeving, die de bescherming regelt
van werknemers die er mee moeten
werken. Voor wat betreft het milieu
is dat minder. Zo kun je in een garage
de uitlaatgassen opvangen en door
het dak afvoeren naar buiten. Daar
is geen wettelijke regeling voor. Er
worden overigens soms wel filters
geplaatst, hoewel dit een vrij kostbare
aangelegenheid is. Dat gebeurt dan
meestal bij bedrijven die in woonwijken staan. We kennen ook allemaal
de discussie rond de roetfilters in
dieselmotoren. Het lost de problemen
niet allemaal op, maar het helpt
natuurlijk wel. In Finland is de zaak,
ook wat betreft het milieu, over het
algemeen het beste geregeld. Maar
ik kan zeggen dat we in Nederland
ook geen slecht figuur slaan.” Meer
informatie over het bedrijf van JanMaarten de Groot is te vinden op

www.euroroller.nl.

Guido Thys coacht ZZP-ers

Ondernemers melden zich voor Gratis Workshop 'Doorpakken!'
Tegen de 40 ondernemers hebben
zich inmiddels aangemeld voor
de gratis ondernemersworkshop
van Guido Thys op donderdag 28
oktober a.s. De vereniging ZZP
De Ronde Venen organiseert
deze workshop om (startende)
ondernemers nog meer kennis en
instrumenten in handen te geven
voor het succesvol uitbouwen van
hun bedrijf.
De sessie betreft een gratis 2 uur
durende workshop van Thys' nieuwe
coaching programma ‘DOORPAKKEN’, die gebaseerd is op zijn gelijknamige boek. Na afloop beschikt
de deelnemer ondermeer over inspiratie om te werken AAN het bedrijf
in plaats van IN het bedrijf;
weet hij waar je de meeste ruimte
vindt om tijd vrij te maken; heeft

Deelname aan deze sessie is voor
iedere ondernemer gratis en geheel
vrijblijvend. Na afloop van de sessie
kunnen enthousiaste doorpakkers
zich inschrijven voor de overige 6
sessies van het programma.
De workshop vindt plaats op 28
oktober 2010, van 19:30 tot 22:00
uur in De Boei, Kerklaan 32 te
Vinkeveen.

Maatschappelijk betrokken
Jan-Maarten de Groot is als inwoner
van Baambrugge ook sterk betrokken bij zijn omgeving. Hij zit in het
bestuur van de OV-AB, de Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge. “We hebben voor de industriële
bedrijven en de winkeliers één
vereniging. Iedereen die onderneemt
kan daar lid van worden. Uiteraard
hebben we de ontwikkelingen rond de
samenvoeging met De Ronde Venen
met grote belangstelling gevolgd. Ik
ben wel positief over deze samenvoeging. Ik denk dat we daar beide voordelen uit kunnen halen. Natuurlijk
spelen er ook sentimenten mee. Denk
maar aan de mensen die problemen
hebben met het feit dat ze eens in de
vijf jaar ‘helemaal’ naar Mijdrecht
moeten om een paspoort te vernieuwen. En als inwoner van Baambruge

Kleurrijke nieuwe tuinborden voor Korver Makelaars
In de huidige economische tijd is het
zaak om goed op te vallen op een
aansprekende manier. Voor makelaars zijn de tuinborden van groot
belang. Ze brengen een korte, krachtige boodschap die voor iedereen
duidelijk moet zijn. De witte borden
van Korver Makelaars zijn altijd zeer
herkenbaar.

len. verkocht en verhuurd in een
aansprekende groene kleur vanwege
de gesloten koop- c.q. huurovereenkomst. te huur in zakelijk blauw en
aangekocht via in een modere grijze
kleur. Alle thema’s hebben een zeer
moderne tint in zich dat weer overeenkomt met de moderne werkwijze
van het makelaarskantoor.

Toen het makelaarskantoor nieuwe
borden nodig had, werd Arieke
Bouman Grafische Vormgeving uit
Mijdrecht benaderd. De opdracht
was snel geformuleerd; ontwerp een
opvallend bord dat bij de huisstijl van
Korver Makelaars past
en dat duidelijk de boodschap overbrengt.

John Korver is zeer te spreken
over de samenwerking met Arieke
Bouman (links op de foto) en zal
haar in de toekomst zeker nogmaals
inschakelen. Het wordt kleurrijk in
De Ronde Venen en omgeving!

Arieke Bouman was er
snel uit. De tuinborden
van Korver Makelaars
hebben vijf thema’s;
te koop, verkocht, te

een eenvoudig model om in kaart
te brengen wat klanten willen; een
simpel instrument om jezelf met je
concurrenten te vergelijken.

Men kan zich aanmelden door een
e-mail met naam, bedrijfsnaam, adres
en telefoonnummer te sturen aan
evenementen@zzpdrv.nl.
Vermeld s.v.p. in het onderwerpveld:
Aanmelding Guido Thys.
Meer informatie over dit programma
bevindt zich op de website van ZZP De
Ronde Venen:
www.zzpderondevenen.nl.

kan ik zeggen dat er bij ons in het
dorp ook wel geluiden te horen zijn
van mensen die zich achtergesteld
voelen ten opzichte van Abcoude. Dat
zullen ze in De Ronde Venen ook wel
kennen bij sommige dorpskernen.
Ik ben in Baambrugge ook voorzitter van de sportvereniging BEO, een
vereniging waar veel sporten worden
beoefend. We hebben een Dorpshuis
dat een centrale plek inneemt in het
dorpsleven. En dat dorpsleven is heel
gevarieerd en actief. Het is opvallend
dat zo’n kleine gemeenschap van
om en nabij de 1350 inwoners zo’n
hechte groep kan vormen. Ik hoop
van harte dat er in de nieuwe gemeente straks ook volop aandacht en
ruimte zal zijn voor de kleinschalige
activiteiten in de kleine kernen. Dan
kan die herindeling zeker een succes
worden,” aldus Jan-Maarten.

huur, verhuurd en aan-

gekocht via. Zij bedacht
dat de herkenbaarheid
vergroot wordt door de
thema’s verschillende
aansprekende kleuren
te geven. En dat is goed
gelukt!

Oranje voor te koop
om goed op te val-
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Het boek van de film, de film van
het boek...
Deze week aandacht voor vijf
boeken waarvan de verfilmingen
nu of binnenkort in de bioscoop
te zien zijn:

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

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

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

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

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

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

...Dorien Boogaard
Titel: Taart! 			
Auteur: Monica en Saskya
Kühne
'Taarten maken is een van mijn
hobbies: ik maak zelf de taart
en de vulling en daarna ga ik die
bekleden en decoreren met marsepein. De ene dag bak ik, dan laat
ik de taart afkoelen en de dag erna
kan ik dan de taart decoreren. Daar
ben ik wel ongeveer drie uur mee
bezig. De meeste taarten gaan naar
familie en bekenden. Via internet
bestel ik de ingrediënten. Dit boek
geeft allemaal nieuwe ideeën voor
smaken van de cake zelf, voor de
vullingen en voor het decoreren.
Pas was ik op de beurs 'Taart en
Trends' in Hilversum, daar waren
ook de schrijfsters van dit boek en
je kon voorbeelden zien van hun
prachtige taarten.'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hot and Cold
Deze week in 2ThePoint, joti
bij Scouting Jan van Speyk,
opening van vernieuwde
bibliotheek, Voetbaltechniek
kampioenschap.
Elk heel uur te zien op
Midpoint TV.

Boeken Tip 5...

Ik was laatst uit eten en zag weer allemaal lekkere najaarsgerechten op
de kaart staan. Stoofpotjes, eend en
hert, allemaal lekkere producten die
juist nog beter smaken met de regen
die op de ramen tikt en de wind die
buiten loeit.

1

Tirza			
Arnon Grunberg
Wanneer verwordt bezit tot
bezetenheid?
Jörgen
Hofmeester is
vrijwel kapot.
Hij is verlaten door zijn
echtgenote, hij
is ontslagen
en zijn spaargeld is verdwenen in
een hedge fund. Het enige wat hij
nog heeft kunnen behouden zijn
een huis in een fatsoenlijke buurt
in Amsterdam, een goed salaris
en zijn dierbaarste bezit: dochter
Tirza. Maar na haar eindexamenfeest gaat ze met haar nieuwe
vriendje naar Namibië. Hofmeester
zal zijn dochter moeten loslaten.

2

Eten, bidden, beminnen
(Eat Pray Love)		
Elizabeth Gilbert
Op haar dertigste heeft
Elizabeth
Gilbert alles
wat een
ambitieuze,
hoogopgeleide vrouw zich
zou kunnen
wensen: een
echtgenoot,
een huis en een succesvolle carrière.
Maar in plaats van gelukkig te zijn
wordt ze overspoeld door paniek,
verdriet en verwarring. Ze besluit
dat het tijd is voor een zoektocht
naar de dingen die ze mist in haar leven: plezier, toewijding en evenwicht,
en gaat op reis. In Italië maakt ze
kennis met la dolce vita, in India
met tempelvloeren die geschrobd

Bij sommige van deze gerechten,
vooral bij eend, vind ik het lekker om
een rode wijn te drinken die even
licht gekoeld uit de koelkast komt.
Toch vinden heel veel mensen deze
combinatie raar, want rode wijn
drink je toch op kamertemperatuur
en toch niet uit de koelkast? Ik denk
dan, een wijn schenken op 22 graden
kan toch nooit lekker zijn? Tenzij de
kamertemperatuur in huis 18 graden
is, zoals vroeger. Daar komt het
begrip wijn op kamertemperatuur
trouwens ook vandaan.
Natuurlijk kan je niet alle rode
wijnen gekoeld drinken. Ik zie mijn
man al tekeer gaan als hij die mooie
Brunello uit 1978 uit de koelkast
vandaan trekt. Vaak zijn jonge wijnen iets gekoeld lekkerder. De kou
haalt het frisse van een wijn naar
voren, en is een goede combinatie
met fruitige, jonge wijnen. Als een
wijn te warm wordt, krijgt alcohol de

moeten worden en in Indonesië met
een excentrieke medicijnman – en
haar grote liefde. Eten, bidden,
beminnen is een hartveroverend,
dapper reisverslag en een inspiratie
voor iedereen die wel eens op een
kruispunt heeft gestaan en gedacht
heeft dat er een andere, betere weg
zou moeten zijn.

3

Haar naam was Sarah
Tatiana de Rosnay
De tienjarige Sarah
wordt
samen
met haar
ouders
opgepakt
en naar het
wielerstadion in Parijs gebracht, waar duizenden joden
worden verzameld voor deportatie.
Niemand heeft echter gezien dat
Sarah haar kleine broertje Michel in
een kledingkast opsloot, net voordat
de politie het appartement binnendrong, en de sleutel bij zich stak.
Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste
in Parijs, de opdracht een artikel
te schrijven over deze razzia. Ze
gaat op zoek in archieven en via het
dossier van Sarah ontdekt zij het
goed verborgen geheim van haar
schoonfamilie.

4

Foeksia de miniheks 		
Paul van Loon
Daar vliegt
Foeksia
op haar
handveger
door het
heksenbos.
Kijk uit,
vogels!
Pas op,
mensen!
Niemand
is veilig voor Foeksia’s eigenwijze
heksenstreken. Zelfs papa Kwark de
tovenaar niet. En als Foeksia stiekem naar de stad vliegt, beleeft ze
met haar geheime mensenvriendje
Tommie de gekste avonturen.

overhand en proef je uiteindelijk niet
meer wat je graag wilt proeven!
Maar hoe meten we nu de temperatuur? Gewoon proeven, dat is steeds
weer het toverwoord. Als je het
lekker vindt om je rode wijn toch op
22 graden te drinken dan moet je
dat vooral doen! En test het rustig
uit door van dezelfde flessen een fles
op ‘kamertemperatuur’ te drinken en
eentje die licht gekoeld is.
Met thermometers aan de slag gaan
is een optie, maar vaak een beetje
bewerkelijk. Als ik bijvoorbeeld in
de winkel melk opschuim voor een
cappuccino (een rare overgang, maar
het kwartje valt zo, hoor!) voel ik
aan de hitte van de kan wanneer de
melk goed is. Als ik het kannetje niet
meer kan vasthouden, dan is de melk
goed! Daar heb ik dus geen thermometer voor nodig. Zo is het ook met
de wijn, deze moet natuurlijk niet

5

Briefgeheim 		
Jan Terlouw
De ouders
van Eva
maken
steeds
ruzie. Het
meisje
wordt
hier erg
verdrietig van.
Daarom
loopt ze
van huis weg. Ze verstopt zich op
de zolder van haar beste vrienden
Jackie en Thomas. Eva raakt verwikkelt in een spionagezaak. Ze ontdekt
dat er in haar eigen buurt een moord
wordt beraamd…..
In deze filmeditie is het oorspronkelijke verhaal opgenomen. Speciaal
voor deze editie schreef Jan Terlouw
een voorwoord,waarin hij vertelt
over de film en de manier waarop
het verhaal is bewerkt.

Actueel
Simone van der Vlugt wint
NS Publieksprijs
De NS Publieksprijs is dit jaar
gewonnen door Simone van der
Vlugt met het boek 'Op klaarlichte
dag'. Het boek, waarvan 145.000
exemplaren zijn verkocht, kreeg
een kwart van de stemmen die
het publiek op de genomineerden
uitbracht. De schrijfster kreeg
de onderscheiding uitgereikt van
Herman Koch, die vorig jaar de NS
Publieksprijs won met 'Het diner'.
Verhaal
'Op klaarlichte dag' is een thriller
over de jonge vrouw Nathalie, die
op de vlucht is voor haar gewelddadige ex-vriend. Het kost haar
al haar vindingrijkheid om hem
uit handen te blijven. Bovendien
is ze op de vlucht voor de politie,
in verband met de moord op haar
beste vriendin.

verhit worden maar aan de fles kan
je al aardig voelen of het de juiste
temperatuur heeft.
Vandaag had ik het met een klant
over het feit dat smaak heel persoonlijk is en dat iedereen een bepaalde
voorkeur voor het drinken van wijn
heeft. Warm, koud, met ijs, zonder
ijs, in een groot of klein glas op 22 of
18 graden, het maakt niet uit.
Als je maar geniet!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Smit & Dorlas Mijdrecht
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Wil je een kopje koffie Patrick? Wil je Colombiaanse, Braziliaanse of
Midden-Amerikaanse fair trade en gecertificeerde biologische koffie die
op de boerderij in Honduras gemalen en gebrand is? “Nou graag hoor,”
zei Patrick. Mooi zo zei ik, trek je jas maar aan dan gaan we een stukje
lopen en zijn we binnen een paar minuten bij al deze heerlijke koffieextracten.
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Met al die heerlijke lokale producten
van De Ronde Venen en het Groene Hart hebben we ook nog eens één
van de weinige echte koffie branders van Nederland bij ons om de hoek;
in Mijdrecht. De firma Smit & Dorlas maakt al heel lang de allerbeste
koffie. Oorspronkelijk in Amsterdam begonnen, waar het bedrijf in 1822
door meneer Smit is gestart en die zelf gemalen koffie aan de deur verkocht. Later zou hij, hij samen met zijn zakenpartner meneer Dorlas, uitgroeien tot één van de meest prestigeuze en exclusieve koffiehuizen van
Europa. Sinds het bedrijf in 1999 in Mijdrecht gevestigd is en inmiddels
65 mensen in dienst heeft, is hun warm gele met bruine koffieverpakking
een symbool van kwaliteit geworden in de horecabranche. Zij importeren,
branden, malen en vermengen de koffie tot de beste melanges voor de
meeste van onze betere hotels en restaurants in Nederland. Toch zijn
Smit & Dorlas weinig bekend bij het grote publiek, omdat hun koffie
niet in het schap van de supermarkt is te vinden. Hun koffie is meer een
ervaring waar je van geniet in een luxueus hotel of als afsluiting van een
speciale maaltijd. Wel hebben ze een webshop waar je ook als particulier
kunt bestellen.
Als gespecialiseerde koffiebrander met zo’n prestigieuze plaats in de
mark, is het helemaal geweldig dat hun beleid erop gericht is om fair
trade koffiebonen te gebruiken van biologische producenten die voldoen
aan een kwaliteit certificaat zoals de Nederlandse Skal. Ik hou van koffie,
maar ik hou ook van bomen, vogels en een matig klimaat. Door ervoor
te kiezen alleen zaken te doen met producenten die lid zijn van de Rain
Forest Alliance, zorgen Smit & Dorlas ervoor dat deze vitale natuurlijke
rijkdommen van de tropen voor de toekomst behouden blijven. Door te
eisen dat de bonen die zij kopen van deze boeren niet vergiftigd zijn met
pesticiden, kan Smit & Dorlas ervoor zorgen dat zij ook een lijn gebrande
bonen kunnen aanbieden die ekologisch en biologisch gecertificeerd is.
Tenslotte kunnen Smit & Dorlas ook een Max Havelaar koffie aanbieden
die voldoet aan de Fair Trade regels en overeenkomsten, omdat ze direct
zaken doen met de koffieboeren in de tropen en deze een eerlijke prijs
betalen zonder die zelfde koffieboeren uit te knijpen. Gebruik je melk en
suiker in je koffie, Patrick?

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL
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Maple Syrup Flapjacks (een Engelse favoriet)
150g ongezouten boter
120g licht bruine basterd suiker
1 eetlepel maple syrup (ahornsiroop)
180g havermout vlokken
70g grof gesneden pecan noten

Smit & Dorlas
koffiebranders bv

Verhit de boter, suiker en maple syrup in een middelgrote steelpan.
Roer regelmatig totdat alles gesmolten is.
Haal de pan van het vuur en roer de havermout en noten er doorheen.
Beboter een ondiepe ovenschaal van 18 bij 18 cm
Doe het mengsel in de schaal en
druk licht aan. Maak met een
scherp mes ondiep 8 vierkanten in
het mengsel. Plaats in een voorverwarmde oven op 150 graden celsius
en bak gedurende 30 minuten. Laat
het helemaal afkoelen voordat je het
heerlijk opeet met een kop koffie.

Nijverheidsweg 1
3641 RP Mijdrecht
Tel. 0297 284 000
Website:

www.genietenvankoffie.nl

Fairtrade Week bij de Wereldwinkels
Deze maand is er in het hele land
aandacht voor eerlijke handel. In
de Fairtrade Week van 21 tot en
met 30 oktober roepen Fair Trade
Original, Max Havelaar en de Wereldwinkels iedereen op hun producten te Fair-wisselen voor een
fairtrade product.
Of je nu gewoon boodschappen doet
of uit eten gaat, fairtrade producten
zijn tegenwoordig overal verkrijgbaar. Met het kopen van fair trade
producten geniet je niet alleen van
heerlijke producten, maar je helpt
ook kleine boeren en producenten
in ontwikkelingslanden een eigen
bestaan op te bouwen.
Loop ook eens binnen de wereldwinkel voor een passend cadeau,
in plaats van een gewone cadeau-

winkel. In wereldwinkels vind je
keramiek, manden, boeddha’s en
duurzame gerecyclede producten.
Verder heerlijke wijnen en de lekkerste chocolade. En koop je in de
Fairtrade Week bij de wereldwinkel
in Mijdrecht en in Abcoude een
cadeau van 10 euro of meer, dan
maak je kans op een designmand of
–vaas van Piet Hein Eek. Doen dus!
Wereldwinkel Abcoude
Brugstraat 9, Abcoude

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel De Ronde Venen,
Passage 14, Mijdrecht

www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Piet Hein Eek voor Fair Trade
De beroemde Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek zei meteen
ja toen hij door Dutch Design in
Development (DDiD) gevraagd
werd om naar Vietnam te gaan
om met producenten van Fair
Trade Original te werken. Eek:
“Het was een enorme ervaring.
Het hele proces dat je doormaakt
samen met de bedrijfjes en de
vakmensen. Interessant voor mij
was het ook dat ik producten
mocht ontwerpen die juist veel
handwerk vragen.”
Palmhout is voor de Vietnamese
houtbewerkers een mooie en
snelgroeiende grondstof. Nadeel
is dat het snel krom trekt. Met
een speciaal ontwerp loste Piet
Hein Eek dit probleem op en

creëerde hij prachtige manden. In
het pottenbakkersdorp Bat Trang
in Noord-Vietnam ontwikkelde
Piet Hein Eek vazen die een
moderne vorm combineren met
traditionele Vietnamese kleuren
en motieven. De glazuurschilders decoreren hun keramiek al
eeuwenlang op dezelfde manier.
Piet Hein Eek vroeg hen om
de kraanvogel-, bloesem- en
bamboemotieven net even anders
toe te passen. Daardoor worden
de decoraties ineens verrassend
grafisch en modern.
De vazen en manden zorgen er,
door hun moderne uitstraling en
design, voor dat ook mensen die
graag luxe cadeaus geven de
Wereldwinkels weten te vinden.
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Kort Nieuws
De Hoef

Kaarten in De Hoef
Zaterdag 23 oktober is er weer
een kaartavond. Aanvangstijd
is 20.30 uur en er worden drie
giffies gespeeld. Na afloop vindt
de bekende verloting plaats, met
mooie (vlees)prijzen. Het inleggeld bedraagt 3 euro en voor de
innerlijke mens wordt gezorgd.
Locatie: de sportkantine van
HSV'69 aan de Schattekerkerweg
in De Hoef.

Regio

IVN-Bomenexcursie
rond het Zijdelmeer
Op zondag 24 oktober is er een excursie van het IVN Uithoorn en De
Ronde Venen om het Zijdelmeer. Er
wordt gekeken naar de bomen rondom dit gebied, die nu in kleurige
herfstbladerenpracht te zien zijn.
Daarnaast hebben we ook aandacht
voor andere interessante ‘natuurherfst-verschijnselen’. Vertrekpunt:
gemeentehuis Uithoorn om 10 uur
(excursie duurt tot ongeveer 12
uur). Aanmelden niet nodig. Meer
informatie bij Cindy Raaphorst, tel:
0297-562138.

DE GROENE VENEN

Abcoude en De Ronde Venen organiseren Sportgala 2011

Bas Bokkes: “Ik zie mezelf als een soort
huisarts voor sportverenigingen”
De gemeenten Abcoude en De Ronde Venen gaan gezamenlijk het
Sportgala 2011 voorbereiden, dat op 21 januari 2011 in De Meijert in
Mijdrecht wordt gehouden. Het is het eerste grootschalige evenement
van de nieuwe gemeente. Tijdens de avond wordt bekend gemaakt wie
tot sportman, -vrouw, -talent en -ploeg van het jaar zijn verkozen. Zowel
kandidaten uit de huidige gemeenten Abcoude als De Ronde Venen kunnen hiervoor worden voorgedragen. Bas Bokkes, sportcoördinator van De
Ronde Venen, is nu al op zoek naar kandidaten die een gooi doen naar de
hoogste trede.
door paul bosman

Bas is in dienst van de gemeente De
Ronde Venen als sportcoördinator.
Op het gemeentehuis werkt hij nauw
samen met een beleidsmedewerker
en een sportconsulent in dienst van
Sportservice Midden Nederland, die
projecten uitwerkt. Een belangrijke
doelgroep is de jeugd die vaak omdat
de financiën ontbreken, onvoldoende
beweegt. Het gevolg is dat ze te
zwaar zijn, maar zich ook motorisch
onvoldoende ontwikkelen. Bas duidt
daarmee op de manier waarop ze bijvoorbeeld een bal aangooien. Dat zou
ieder kind strak en in een rechte lijn
moeten kunnen maar daar ontbreekt
het nog wel eens aan. Nu de stichting
“Jongeren Actief” zich daadwerkelijk inzet deze groep in beweging te
krijgen wordt er op een goede manier
actie ondernomen iets aan deze
problematiek te doen. Kinderen leren
door actief te sporten sociale vaardigheden die hen later in staat stellen op
een goede manier aan de samenleving
deel te nemen. In een team leren ze
respect voor elkaar, maar ook voor de

tegenstander te hebben. Maar Bas
doet meer. Als coördinator is hij het
aanspreekpunt voor verenigingen die
soms niet weten hoe ze een probleem
kunnen oplossen. Dat kan op het
gebied van accommodatie zijn of het
vinden van de juiste vrijwilligers die
hand- en spandiensten verrichten. Ook
problemen met materialen, beleid en
vragen over promotie komen wel eens
voorbij.
Zo zijn er nogal wat taken die in samenwerking met hem kunnen worden
uitgevoerd. Het aantal sportaanbieders in de Ronde Venen bedraagt
rond de negentig. Daarbij zijn dan
bijvoorbeeld ook de bridgeverenigingen geteld.
Naast de vele sporters die gebruik
maken van dit aanbod is er een groot
aantal mensen dat individueel sport
beoefent. Denk daar bij aan de vele
wandelaars die de Rondeveense wandelpaden op hun duimpje kenen en
de recreatieve fietsers onze omgeving
doorkruisen.

Vader Bokkes is huisarts. Zoon Bas ziet zichzelf als een soort huisarts voor
sportverenigingen.
Sportgala
Bas vindt het actief bij de organisatie
van het Sportgala betrokken zijn een
uitdaging. Het is voor de derde keer
dat hij het aanspreekpunt is als het
om nominatie of informatie over de
verkiezing gaat. Sponsoren, prijzen,
programma, locatie, aankleding,
voordrachten, jury, etcetera behoren
ook tot zijn taken. Vanuit zijn passie
voor de sport weet hij maar al te goed
hoeveel sporters moeten doen om aan
de top te komen. Soms gaat dat met
bloed, zweet en tranen. Uitverkozen
worden als man, vrouw, talent of team
van het jaar is vaak een bekroning van
het vele trainingswerk dat er is verricht. Dat er dit keer ook een vrijwilliger in het zonnetje gezet gaat worden
vindt Bas een goede zaak. Dat dit jaar
ook Abcoude en Baambrugge meedingen is een logisch gevolg van de

samenvoeging van de gemeenten. Het
maakt de verkiezing alleen maar interessanter en de uiteindelijke winnaars
zal het een extra stimulans geven zich
in hun sport verder te verbeteren.
Bas verzamelt en ordent, een jury
waarin o.a. de huidige wethouders
Sportzaken Ingrid Lambrechts
(De Ronde Venen) en Jobke Vink
(Abcoude) zet de criteria uit en heeft
uiteindelijk het laatste woord. Denkt
u iemand of een ploeg te kunnen
aanmelden voor een nominatie, doe
dit dan snel.

Voordrachten kunnen worden gemaild
naar Bas Bokkes, e-mail:
(b.bokkes@derondevenen.nl) of naar
Bert de Jong (bert.dejong@abcoude.nl).
Bel voor meer informatie naar
tel. 0297 - 291651 of 0294 - 280257.
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De Club van… Leo Neuteboom

Sport nieuws

Nordic Walking is een actieve bewegingssport
Hij is van beroep sportdocent en was jaren geleden één van de mensen
die Nordic Walking in Nederland introduceerden. En nog steeds is Leo
Neuteboom enthousiast bezig met de promotie van deze sport. Het is een
prima manier om je lichaam te trainen. Anders dan bij het joggen gebruikt
de walker ongeveer 90% van de lichaamsspieren. Een aantal van zijn lopers
bereiden zich nu voor op deelname aan de Zilveren Turfloop.
door piet van buul

“Nordic Walking is in feite een conditie-, kracht- en coördinatietraining
voor het hele lichaam,” legt Leo uit.
“Door deze sport te beoefenen verbetert je conditie. Het hele lichaam
wordt getraind. In tegenstelling tot
het gewone sportieve wandelen, waar
je ongeveer 50% van je spieren gebruikt, is dat bij Nordic Walking 90%.
De constante beweging met behulp
van de stokken heeft ook een gunstig
effect op je nek, schouders en rug. Er
ontstaat een betere doorbloeding en
het versterkt de spieren. Bij sportief
wandelen verbruik je in een uur ongeveer 280 kcal. Bij Nordic Walking is
dat ongeveer 400. Je hart en longen
worden ook intensiever aan het werk
gezet. En het mooie is dat het een
training is, waarmee je een veel groter deel van je lichaam onder handen
neemt dan bij de meeste sporttrainingen. Afhankelijk van de soort sport,
belast je meestal maar een beperkte
groep spieren. Het zijn soms de armen
en schouders en soms de beenspieren.
Bij deze sport ligt het accent sterk op
de romp met veel aandacht voor de
buik- en bilspieren. Het vormt dus een
heel goede basistraining voor welke
andere sport dan ook.”
Imago
Leo heeft wat moeite met het beeld
dat hier en daar over zijn sport wordt
geschetst. Het zouden vooral de
ouderen zijn, die de stokken slechts
als hulpstukken gebruiken bij hun
dagelijkse wandeling. “Natuurlijk is
de basis van Nordic Walking een vorm
van sportief wandelen. Het is een
vorm van lopen, waarbij je er stevig
de pas in zet. Je maakt grotere passen
dan wanneer je zonder stokken loopt.
De stokken dwingen je ook je armen
intensiever te gebruiken. Doordat je
gedwongen wordt om meer rechtop

- foto patrick hesse
te lopen met je schouders naar buiten,
krijg je ook meer lucht en verbetert je
algehele lichaamshouding. Essentieel
bij Nordic Walking is dat je feitelijk,
naast je twee benen, nog twee extra
steunpunten hebt. Door een goed
gebruik van de stokken vermindert de
druk op je rug met 6 tot 8 kilo. Het is
natuurlijk onzin om te veronderstellen
dat deze looptechniek alleen geschikt
zou zijn voor de wat oudere mensen,”
stelt Leo vast. “Het is wel dé zomertraining van Langlaufatleten en denk
nog maar eens aan de Winterspelen,
wat een sportmensen zijn dat!”
Intensieve trainingsmethode
Leo Neuteboom traint momenteel
zo’n vijf groepen van gemiddeld 10
à 12 mensen. “Zo’n groepstraining
duurt ongeveer twee uur. We lopen
dan een bepaald traject. Dat lopen
kun je doen in duurloop, maar je kunt
ook lopen met tempowisselingen of
interval oefeningen. Gedurende zo’n
avond stoppen we dan ook op bepaalde plaatsen om allerlei oefeningen
te doen. We besteden veel aandacht
aan ‘core stability’. Dat heeft alles te
maken met de ontwikkeling van de
rompspieren, waarbij vooral de buik
en bilspieren getraind worden.”
Er wordt gewoon op straat geoefend.
Leo: “We hebben natuurlijk een
behoorlijke variatie in de trajecten
om het ook leuk te houden. Daarnaast
moeten we zorgen dat we veilige
trajecten hebben waar we niemand
tot last zijn en zelf ook geen gevaar
lopen. Nu het weer wat vroeger
donker wordt, speelt dat een nog nadrukkelijker rol. Wanneer de avonden
langer zijn trekken we er ook wel op
uit naar de bossen bij ’s Graveland,
naar Zandvoort of naar het strand bij
Langevelderslag. Je hebt daar zowel
strand als duinen en bossen. Voor onze

Leo Neuteboom: “Bij gewoon wandelen gebruik je 50% van je spieren, bij
Nordic Walking 90%. Het is in feite conditie-, kracht- en coördinatietraining
voor het hele lichaam.”
oefeningen hebben we ook meestal
vaste stekjes. Het leuke is dat we bijvoorbeeld op een parkeerterreintje bij
een kantoor oefenen. Om ons behulpzaam te zijn hebben ze daar een extra
buitenlamp aangebracht. We oefenen
ook veel op het industrieterrein in
Mijdrecht. Daar is het ’s avonds rustig
en veilig. De lopers van hardloopvereniging de Veenlopers trainen daar
ook en inmiddels is er een leuke vorm
van samenwerking ontstaan.”
Meer informatie over Nordic Walking
is te vinden op :

www.nordicwalkingderondevenen.nl.
Mensen die ook mee willen doen aan
de trainingsgroepen van Leo kunnen
zich aanmelden op zijn e-mail adres
leo.neuteboom@hetnet.nl.
Zilveren Turfloop
De samenwerking met De Veenlopers
heeft er toe geleid dat er dit jaar voor
het eerst ook een groep Nordic Walkers mee gaat doen aan de Zilveren
Turfloop op 7 november aanstaande.
Leo: “We willen laten zien dat Nordic
Walking een echte sport is. Door mee
te doen aan de Turfloop brengen we
er een wedstrijdelement in. Voor de
hardlopers zijn we bij De Veenlopers
en bij Health Club Amstelhof met
een groep beginners gestart met
een ‘start to run’ programma. Op die
manier stomen we ze klaar om op 7
november aan een vijf kilometer loop

Lustrumconcert Groot Nederlands Mannenkoor in Janskerk
Op zaterdagmiddag 6 november houdt het Groot Nederlands Mannenkoor een lustrumconcert in de Janskerk
te Mijdrecht. Het Groot Nederlands Mannenkoor is een uniek koor: de 160 leden komen vanuit alle delen van
Nederland 13 keer per jaar bijeen om te repeteren in de Kruiskerk in Woerden. Het koor staat onder leiding
van de bekende dirigent en pianist Gezinus M. Veldman.
Aan het lustrumconcert in Mijdrecht
zal worden meegewerkt door de uit
Azerbeidzjan afkomstige tenor solist
Reza Ranjazmay en de bekende
organist Martin Mans, die het koor
begeleidt. Ook zal de pianist Gezinus
M. Veldman samen optreden met
genoemde solisten.
Na een imponerende entree van de
zingende mannen, begint een rijk
gekleurd programma waarin het
koor u al dan niet begeleid op orgel
en piano laat genieten van een zeer
gevarieerd repertoire waaronder
het ‘Rise up O Church of God’ van
Doris Hall en de ‘Anthem’ uit de

musical Chess. Ook een belangrijke
rol is weggelegd voor de muzikale
gast: de tenor Reza Ranjazmay die
u zal betoveren met zijn prachtige
stem. Samen met het koor zingt hij
o.a. ‘Sanctus’ van Schubert en het
altijd weer mooie ‘Sailing’.
De organist Martin Mans zal naast
een orgelsolo ook samen met Gezinus schitteren in enkele instrumentale werken voor orgel en vleugel
'waaronder het fraaie rondo ‘Alla
Turca’ van Mozart.
Kortom, een middag die u als liefhebber beslist niet mag missen. Kijk
voor meer informatie op

www.grootnederlandsmannenkoor.nl

De aanvang van het lustrumconcert
is om 14.30 uur. Toegangskaarten à
12,50 euro (65-plus: 10 euro) zijn
telefonisch te reserveren via
06-31 64 06 76 of bij de verkoopadressen: DA drogisterij Nap,
Dorpsstraat 59 te Mijdrecht en AB’
schoenservice, Plevierenlaan 11 te
Vinkeveen.
Inschrijven als toekomstig koorlid is
ook mogelijk. Neem daarvoor contact met Roel v.d. Velden, secretaris
van het GNMK, tel. 058-2880818
of per e-mail: veld5140@planet.nl

Reünie bij Vinken
In januari 2011 is het 50-jarig
jubileum van De Vinken. De succesvolle Vinkeveense korfbalvereniging
wil dit jubileum op gepaste wijze
vieren. Natuurlijk hoort daar ook
een receptie en een reünie bij.
Honderden mensen zijn in de afgelopen vijftig jaar lid van De Vinken
geweest (of zijn dit nog steeds!) en
de jubileumcommissie streeft ernaar
om zoveel mogelijk leden en oud
leden op de hoogte te houden van
de op handen zijnde feestelijkheden.
Die beginnen op vrijdag 14 januari
a.s. met een gala-avond voor de
leden. Een nog groter publiek is een
dag later welkom: op zaterdag 15
januari bij de receptie (van 16 tot
18 uur) en de aansluitende reünie.
Plaats van handeling: de kantine
van KV De Vinken op het sportpark
in Vinkeveen. Aanmelden voor de
reünie is mogelijk via de website van
De Vinken: www.de-vinken.nl.

VVD organiseert
zaalvoetbaltoernooi
voor de jeugd
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...

mee te doen. De gevorderden gaan 10
kilometer lopen. Uiteraard gaat het
hier om een echte wedstrijd en we
zijn erg benieuwd wat de resultaten
zullen zijn.”
Naast de traditionele hardloopwedstrijd krijgt de Zilveren Turfloop er
dit jaar dus een extra dimensie bij,
doordat de Nordic Walkers nu ook
aan de wedstrijd gaan deelnemen.
Wellicht wordt dat een begin van een
sportieve traditie.

De VVD afdeling De Ronde Venen
organiseert zondag 14 november
a.s. een zaalvoetbaltoernooi voor de
jeugd afkomstig uit alle acht kernen
in de nieuw te vormen gemeente.
Voor jongeren is sport extra belangrijk omdat sporten hen activeert,
verbroedert, doet bewegen en
bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Vanuit die motivatie wenst de
VVD zich ook in te gaan zetten om
deel te gaan nemen aan de verkiezing van ‘Sportgemeente van het
jaar’ zoals geïnitieerd door het NOC
NSF. Vandaar dat de VVD hierin nu
al het voortouw wil nemen door een
zaalvoetbaltoernooi te organiseren.
Jongens in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar kunnen aan dit zaalvoetbaltoernooi meedoen. Deelname is geheel
gratis en supporters uit alle kernen
zijn meer dan welkom!
Het zaalvoetbaltoernooi vindt plaats
van 14.00 tot 17.00 in Sporthal
De Phoenix te Mijdrecht. Info en
aanmelden via: www.vvddrv.nl.
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AUTO&MOTOR
Rijtest Courage trike diesel

Soepele sodemieter
Deze week rijdt Patrick Hesse een Courage Trike Diesel automaat met
tiptronic bij het Trike Centrum in Mijdrecht.
Toen het Trike Centrum in mei jl.
een open dag hield, ging dit gepaard
met het onthullen van een door hen
doorontwikkelde Courage Diesel
trike, en alle aanwezigen genoten
likkebaardend van het aanzien van
deze special. Eerlijk gezegd kon
ik niet wachten om deze te testen.
Inmiddels is deze speciale uitvoering ook door de Courage fabriek
bekeken, waar een aantal –door
eigenaar Yehudi van het Trike
Centrum ontworpen– onderdelen in
productie genomen.
Inmiddels zijn we een klein half
jaar verder en sta ik bij de standaard Courage Trike, zonder de
speciale onderdelen van Yehudi,
maar wel voorzien van een 1.9 TDI
Volkswagen dieselmotor met een
automatische transmissie en tiptronic. Een Tiptronic is een versnellingspook –een uitvinding van Porsche– met in de linkersleuf de voor
een automaat gebruikelijke standen
(P-R-N-D-3-2-1), maar vanuit de
stand "D" bestaat er een verbinding
naar een parallelle sleuf rechts. In
deze sleuf schakelt men handmatig.
Een beweging naar voren (aange-

duid met een "+") schakelt op; een
beweging naar achteren ("-") schakelt naar de lagere versnellingen.
De overbrenging van de bediening
gebeurt elektronisch. Het blok heeft
maar liefst 100 pk en is ook leverbaar in een 130PK uitvoering.
De demo Courage die ik vandaag ga
rijden is nog iets opgeleukt met wat
accessoires, waaronder speciale
door de beroemde Hot Rod ontwerper Boyd Coddington uit Californië,
bekend van het Discovery Channelprogramma ‘American Hot Rod’ en
in 2008 helaas veel te vroeg overleden. En eerlijk is eerlijk; dit zijn de
mooiste Trike-wielen die ik ooit heb
gezien. Zegeven de Trike ‘ballen’.
De kleur moet je smaak zijn: metallic bruin. Heel apart, maar ik zou
persoonlijk voor een andere kleur
gaan. Dat is bij het Trike Centrum
nooit een probleem; doordat Yehudi
over een eigen spuiterij beschikt, is
het mogelijk een trike een volledig
eigen gezicht te geven en zijn alle
denkbare kleuren geen probleem.
Deze Trike is ook nog voorzien van
een beenbeugel, voetbeugel en

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

trekhaak. Dit alles zorgt wel voor
een aanschafprijs van 38.994 euro;
niet mis, maar daar krijg je dan ook
het neusje van de zalm op trikegebied voor. Voor wie de trike een
nóg meer eigen gezicht wil geven,
kunnen Yehudi en zijn mannen een
nog exclusiever uiterlijk geven. Dan
krijg je hetzelfde effect als bijvoorbeeld AMG voor Mercedes en is
hij voorzien van de speciale door
Yehudi ontworpen en ontwikkelde
onderdelen, zoals bijvoorbeeld een
speciaal uitlaatsysteem en aparte
spatborden.
Ik stap op de ruime en zeer brede
trike (ruim 2 meter breed), dus dat
wordt voorzichtig aan doen. Voet
op de rem, gordel om (helm op),
sleutel om en de dikke diesel begint
te stampen. Een redelijk bescheiden
dieselgeluid, turbineachtig. Ik zet
de automaat
in D en rijd
voorzichtig het
terrein af. Na
een kilometer
of vijf zie ik op
het zeer luxe
uitgevoerde
dashboard
dat de temperatuurmeter
aangeeft dat
bedrijfstemperatuur bereikt
is en draai
ik met mijn
rechter pols
het gas een
stukje open.
Zo soepel als
het maar kan
gaat de trike

er vandoor: sodemieters! Wat gaat
dat van zijn plaats en bijna ongemerkt schakelt de automaat door
de versnellingen. Dit is ideaal zeg,
ik vind namelijk dat op de meeste
schakel trikes de versnellingspook op
een onhandige plaats zit, maar met
deze kun je optimaal genieten van
het trike-rijden. Inmiddels zit ik op
een buitenweg en ga er eens goed
voor zitten. Ik trek het gas open en
binnen een mum van tijd schakelt de
automaat terug en voel ik alsof de
TGV naar Parijs achterop komt.
Wat een kracht zeg! Bij de 110
kilometer per uur houd ik het
voor gezien (volgens Yehudi is het
mogelijk fluitend 180 km/uur te
rijden met deze Trike, ik geloof hem
op zijn woord). Toch wil ik even het
dorp in, want daar zit in mijn ogen
met een trike altijd een uitdaging,
zeker met zo'n brede als deze. Dus
maak ik het mezelf niet makkelijk
en ga via de Demmerik en Herenweg met speels gemak terug naar
het industrieterrein in Mijdrecht.

Ik kan alleen maar concluderen dat
zo'n automaat een must is op een
trike, zeker als je niet veel ervaring hebt met een trike. Na deze
heerlijke rit moet ik de Courage
met tegenzin weer afstaan. Wat een
heerlijke machine. Ik zie mijzelf
samen met mijn eega en aanhangwagentje zo zonder problemen
naar Italië rijden, wat een feest zou
dat zijn zeg! En de Courage? Die
krijgt van mij een dikke 10, wat
een mooi apparaat en een solide
machine met prachtige afwerking
en de zeer betrouwbare VW 1.9
TDI achterin. Als u nog wat centjes
heeft en het lijkt u wat, trek dan
de stoute schoenen aan en ga eens
een straatje om met de Courage. U
bent hierbij wel gewaarschuwd: het
zou zo maar kunnen dat u 's avonds
thuis wat uit te leggen heeft.
Trike Centrum
Constructieweg 23A
3641 SB Mijdrecht
Telefoon: 0297-25 55 46

www.trike-centrum.nl

Mijdrechter René Hoogterp in RTL GP
RTL GP organiseerde de afgelopen maanden het RTL GP Reporter Duel. In een online
wedstrijd konden deelnemers de plek innemen van Formule 1-verslaggever Olav Mol. Via
een webcam konden mensen commentaar leveren bij een fragment van een F1-wedstrijd.
Mijdrechter René Hoogterp waagde ook een poging en werd door de redactie van het programma uitgenodigd om in de studio van RTL de vrije training van vandaag (vrijdag) van
commentaar te voorzien. René, al jaren F1-fanaat en dagelijks actief met video en televisie
in zijn productiebedrijf Roadworks, zal samen met een andere kandidaat strijden om de
hoofdprijs, een reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Z9ndag zijn de verrichtingen in de
voorbeschouwing te zien.
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Infiniti FX50S Premium

Welkom in Nederland
Je kent het ongetwijfeld. Je grindpad is toe aan een nieuwe auto. En
aangezien je af en toe voor dochterlief het parkeerterrein van de manege
op moet rijden, wordt het automatisch een offroader. Nee, niet zo eentje,
maar een luxe offroader. Een SUV. Maar hij moet wel snel zijn. En een
beetje bijzonder.
In de winkel wordt een autojaarboek
aangeschaft, er wordt een website bij
gepakt en de selectie wordt gemaakt.
Totdat je tot de conclusie komt dat
op elke business club waar je komt,
het parkeerterrein er hetzelfde uit
ziet. BMW, Audi, Volkswagen, BMW,
Volvo, Audi, Audi, Volkswagen, Volvo,
Audi, Audi. En dan ook nog eens in
de volgorde grijs, grijs, blauw, zwart,
zwart, grijs, zwart, blauw, grijs, zwart,
blauw. Saai. Je wilt wat anders dan
de menigte. Dus kijk je naar bijzondere SUV’s. BMW X5? Mwah, leuk,
maar die zie je redelijk vaak. Net
als de Porsche Cayenne. Volkswagen
Touareg? Te tam. Lexus RX450h?
Hybride? Te politiek correct. Audi
Q7? Te groot. Ah, de Range Rover!
Nee, te klassiek. Langzaam kom je
tot de conclusie dat er bijna niets
bijzonders meer te koop is. Maar niet
getreurd. Er is hoop! Want Nissan
heeft zijn luxemerk Infiniti naar

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

Auto Nieuws
Kia Optima
Kia komt met een compleet nieuwe
Optima in 2011. De 4.85 meter
lange auto is langer, lager en breder
en heeft een langere wielbasis dan
welk model ooit van dit Koreaanse
merk. Kia's Chief Design Officer
Peter Schreyer beschrijft de uitstraling van de Optima

als 'stoere, atletische en visueel
sportieve energie'. Leverbaar zijn
een 1.7 liter VGT dieselmotor (136
pk) of de compleet nieuwe 2.0 liter
CVVL benzinemotor met 170 pk.

Europa gehaald. Infiniti is als wat
Lexus voor Toyota is. Oorspronkelijk
neergezet om de Amerikaanse markt
te bedienen met luxe voertuigen,
uiteraard gebouwd onder streng Japans toeziend oog als het gaat om de
kwaliteit. Lexus draait al een aantal
jaren niet onverdienstelijk mee in
Nederland, nu is ons kikkerlandje
klaar voor een nieuwe impuls.
Aan de A9 staat een mega-showroom. Misschien heb je het gebouw
wel eens gezien. Tegenover Mc
Donalds aan de andere kant van de
snelweg, met het melkwitte glas,
waardoor je slechts een glimp van de
auto’s opvangt. Achter deze facade
gaat een wereld van luxe schuil, met
een huiskamer-ambiance. Bij Infiniti
word je, net als bij Lexus, volledig
in de watten gelegd. Dit is nou net
dat beetje extra service die je als
bestuurder van een premium merk
wilt krijgen. Achterover geleund
op de sofa kies je een lakkleur, met
daarbij een lapje leer om te kijken
of de twee matchen. Omdat wij een
kleurenkrant zijn valt de keuze op
een oranjekleurige dikke SUV, de FX,
met zwarte lederen bekleding. Niet
geheel toevallig is dit ook nog eens
de dikste uitvoering (geef me eens
ongelijk), voorzien van een dikke
5.0 liter V8. Maak kennis met de
FX50S. Oftewel, 390 pk en 500 Nm.
Dat gaat vooruit. Gekoppeld aan een
automatische zeventraps transmissie
snelt de FX in 5,8 seconden naar de
100 km/u en blaast door naar een
schappelijke 250 km/u. Om deze
cijfers in perspectief te zetten: de
Porsche Cayenne Turbo (wel flink wat
duurder dan een FX) doet dit in 4,7
seconden, de Range Rover Supercharged (nog veel duurder) doet dit
in 6,2 seconden. Opeens schiet je uit
de sofa van de Infiniti dealer. De prijs,
daar had je nog niet over nagedacht.

door michael reuling

Daar gaan we dan. De FX begint met
de FX37, een 3.7 V6 voor € 80.100,-.
Vervolgens heb je de diesel versie
(wil je in Europa een beetje succesvol
worden als merk dan heb je een diesel nodig in het gamma), de 3.0 V6
voor € 80.100,-. Topper is de 5.0 V8,
verkrijgbaar als S Premium model
vanaf € 106.100,-. Dit laatste model
is full option, behalve het reservewiel
en de metalliclak.
Het eerste wat opvalt als je een
FX ziet? De styling. Je kunt niet
ontkennen dat er nogal veel chroom
gebruikt is, maar onthoud goed: dit
merk werkt ontzettend goed in the
good ol’ United States of America, waar verchroomde wielen nog
standaard leverbaar zijn. En eerlijk
gezegd, Amerikaanse SUV’s zijn ‘over
the top’, ze passen totaal niet in ons
straatbeeld, de Infiniti echter wel.
Dankzij de coupé-vormige body heb
je niet het gevoel dat dit een enorm
grote offroader is. Door de reusachtige 21 inch velgen heb je wel meteen
door dat dit een bruut beest is. Tijd
om de weg op te gaan. Starten gaat
zonder sleutel met een druk op de
knop. Een dikke roffel onthult de V8.
Na rustig kennis gemaakt te hebben
wordt het tijd het gaspedaal eens te
vloeren. In de sportstand reageert de
automaat nog wat feller. En dat zul je
merken ook. Uit de dikke knalpijpen
komt een enorm concert van acht
cilinders die hun best doen 390 paar-

foto's patrick hesse

den aan te sporen. De kracht komt in
één grote bulk vrij waardoor je in de
lederen stoelen gedrukt wordt en de
banden aan flarden worden gescheurd. Door al het snelheidsgeweld
is het echter wel moeilijk om je weg
te vinden tussen alle knoppen in het
interieur. Her en der verspreid vind
je diverse functies. Jammer dat de
knoppen uit een Nissan lijken te komen evenals sommige materialen. Wil
je een echt luxe interieur dan moet
je toch de Range Rover overwegen.
Maar over het algemeen kiest het
publiek van een Range niet voor een
Infiniti. Dus we kijken verder in het
interieur en vinden een groot kleurenscherm. Hierop krijg je, als je de
achteruitversnelling inschakelt, een
360 graden beeld van wat er rondom
de auto gebeurt. Dankzij camera’s in
de neus, spiegels en achterklep lijkt
inparkeren alsof je een auto door
Google Maps manoeuvreert. Om je
heen kijken is niet meer nodig. Of dat
verstandig is is een tweede.
Eenmaal geparkeerd kom je tot de
conclusie. De Infiniti is een bijzonder
apparaat. En dat zeg ik niet alleen
omdat de lak van de FX zichzelf

herstelt als krassen op komen. Nee,
de Infiniti is iets bijzonders. Niet voor
iedereen weggelegd en toegegeven,
je moet er van houden. Tikkeltje
extreem, maar wel zeer bijzonder.
Snel, luxe, aanwezig; de FX50S is
een goed alternatief voor de ingeburgerde Cayennes en X5’en.

Infiniti Center Amsterdam
Snijdersbergweg 101
1105 AN Amsterdam
Telefoon: 020-3420240
www.infiniti.nl

Infiniti
Gereden versie: Infiniti FX50S
Premium
Vermogen: 390 pk
0-100: 5,8 s
Top: 250 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 7,7 / 13,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 107.300,00
Alternatieven: Audi Q7, BMW
X5, Mercedes-Benz ML, Porsche
Cayenne, Range Rover Sport,
Volkswagen Touareg

8720 adv P.A. v Rooyen 260x190
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Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl

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

Woordzoeker week 42

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 42

Additioneel
Dali
Daver
Druipkaars
Edda
Kaaimeester
Klopjacht
Machinepark
Matrasvulling
Molecule
Nokken
Oise
Onega
Paco
Paslood
Paus
Pelen
Pensee
Porto
Raadgeving
Reno
Spekken
Spoel

Stuurslot
Toedekken
Tricot
Twister
Villapark
Wondvocht
Ziezo

6 2
9

9

5 1

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

Oplossing puzzels week 41
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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: Chef slager
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen

Functie: Eigentijdse (ambulant) jongerenwerker (18 uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een werkleider buitendienst
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Veeverzorgers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Grondwerkers en stratenmakers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Stagiair Autoverkoop adviseur
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: zelfstandig werkende kok
Organisatie: De Eetkamer van Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen
Functie: Researcher / Recruiter (part-time)
Organisatie: SCM Recruitment
Plaats: Mijdrecht
Functie: Locatieleider Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerkers Customer Contact Center, Data
Mail, MIJDRECHT
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Receptioniste
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker automatisering
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Ontwikkelaars/Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Manager techniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Horecamedewerk(st)er
Organisatie: Lunchroom Tof B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Installatiemonteur verwarmingstechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur Buitenschoolse Opvang De Ronde Venen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Medewerker Mengafdeling (bereider) m/v
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Flexmedewerker Kinderdagverblijf en/of
Buitenschoolse
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Balie/magazijnmedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: MIJDRECHT
Functie: Deskundig toezichthouder asbestsloop (DTA) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Medewerksters bediening
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Functie: KAM coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Assistent Accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker in het onderdelen magazijn
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: Bloembinder (m/v) parttime of full-time
Mijdrecht
Organisatie: Boutique des Fleurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: hulpmonteur luchtbehandeling
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Facilitair Beheerder
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: kraanmachinist
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
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Kom en
ontdek
de herfst
in het
GROENE
H RT

Kockengen

Nieuwkoop

De Watergeus

Kunst en Kofﬁe

200 jaar polder

In restaurant De Watergeus kan je smullen
van de lekkerste streekgerechten terwijl
je geniet van het weidse uitzicht over
de Nieuwkoopse Plassen. Stap vanaf
de steiger in een fluisterboot met rijkelijk
gevulde picknickmand of loop de keuken
binnen voor een kookles, bij de Kamer van
KooKhandel.
Kijk op www.groenehart.nl

Groene Hart

Racen door de
natuur

Midden in het historische centrum van
Kockengen vind je Abrona Kunst & Koffie.
In het monumentale oude kerkje is een
atelier gevestigd en een kleine lunchroom,
allemaal verzorgd door mensen met een
verstandelijke handicap. Neem een kijkje op
de wisselende expositie of doe mee aan de
workshop sieraden maken!
Kijk op www.groenehart.nl

Groene Hart

Dutch ﬁshing
guides

De herfst geeft kleur aan het Groene
Hart! Tijd om er eens lekker op uit te
trekken en een frisse neus te halen.
Ontdek de mooiste natuurplekjes
tijdens een mooie wandeling of
fietstocht. Zit het weer een keertje
tegen? Probeer dan een museum
of creatieve workshop. Je bent er
trouwens zo; het Groene Hart is een
uniek gebied midden in de Randstad!
Kijk voor meer informatie en
evenementen op www.groenehart.nl

Mijdrecht

Biologische
streekproducten

Wil je eens iets origineels doen? Ga dan
steppen door het Groene Hart! Dit is
een sportieve en gezellige manier om de
omgeving te verkennen en te genieten
van de natuur en de buitenlucht. Stop een
lunchpakket in je rugzak en zoef op de
superlichte Kickbike step langs riviertjes,
molens en weilanden!
Kijk op www.groenehart.nl

Groene Hart

Door de polder,
over de dijk

In Landwinkel de Lindenhorst kun je terecht
voor de lekkerste biologische Goudse kaas,
ambachtelijke zuivel en het roemruchte
Polderijs. Alle ingrediënten zijn kakelvers,
en dat proef je! Gelegen aan de Kromme
Mijdrecht is deze familieboerderij de ideale
plek om een kijkje te nemen tijdens een
lekkere fiets-, wandel- of vaartocht!
Kijk op www.groenehart.nl
Kijk op groenehart.nl en laat je inspireren
voor een lekker dagje.

DE GROENE VENEN

Nieuwkoop

Trek er eens op uit, in eigen land!
Ontdek de verschillende kanten van
het Groene Hart tijdens een wandel- of
fietsarrangement. De routes brengen je van
de ene naar de andere Bed & Breakfast,
voor een 3 of 5-daagse tour door de
polder. Inclusief relaxende wellness en ’s
avonds een heerlijk diner.
Kijk op www.groenehart.nl

Dit jaar bestaat de Nieuwkoopse/
Zevenhovense polder 200 jaar! Daarom
zijn er allerlei activiteiten in de omgeving.
Zo opent een imposante molen uit
Aarlanderveen zijn deuren voor het publiek
en is er een fotowedstrijd. Er zijn ook
speciale wandel- en fietsroutes door de
polder uitgezet!
Kijk op www.groenehart.nl

Mijdrecht

Inspiratie aan
het water

Vis vangen is een sport. Een ander een vis
laten vangen is een kunst! Onder dat motto
organiseert Willem Bijeman vistochten door
het Groene Hart. Onder het genot van een
hapje en een drankje brengt hij je naar de
beste stekjes in zijn speciale visboot. Nu
nog hopen dat de snoeken willen bijten!
Kijk op www.groenehart.nl

In een gezellig tuinhuisje aan de mooie rivier
de Kromme Mijdrecht geeft Annet Klaassen
workshops mozaïek. Laat je inspireren door
de creatieve sfeer en kom met vriendinnen
een middagje mozaïeken. Je kan ook
terecht voor een viltcursus of het spinnen
van je eigen wol.
Kijk op www.groenehart.nl

Groene Hart

Beleef de verrassende stilte

Schilderen in
de Woerdense
Verlaat

van Zuid-Holland

José van Helder geeft in haar eigen atelier
of buiten in de tuin schilderworkshops voor
jong en oud, leerling of meesterschilder. Ga
lekker creatief in de weer met de acrylverf
en leef je uit op het canvas! In de nazomer
heb je elk half uur een andere lichtval, dus
aan inspiratie kom je niet te kort.
Kijk op www.groenehart.nl

Zo gevarieerd en
zo dichtbij

In het Groene Hart zijn veel plekken waar
de stilte het voor het zeggen heeft.
In deze verrassende stiltegebieden is
van alles te beleven. Iedereen kan hier
naar hartelust genieten en recreëren,
ook in de herfstvakantie.
Voor activiteiten bij
u in de buurt, kijk op
www.beleefdestilte.nl

