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

op de entreeprijs van de
Vakantiebeurs voor lezers van
De Groene Venen!
Zie pagina 13
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Van een
goed 2011!
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VOOR MEER INFORMATIE

Nieuwe kantoorlocatie A-side en De Groene Venen krijgt vorm
De eerste bouwwerkzaamheden aan de nieuwe kantoorlocatie van
A-side starten naar verwachting deze maand, maar inmiddels zijn de
eerste artist's impressions vrijgegeven van het bijzondere gebouw aan
de Industrieweg in Mijdrecht.
In het pand, dat over 2.000 m2
vloeroppervlakte gaat beschikken,
worden voornamelijk kantoor- en
vergaderruimtes en een foto/filmstudio gerealiseerd. Bij de bouw
wordt zoveel mogelijk 'groen' en
duurzaam gebouwd, met toepassing
van veel natuurlijke materialen,
zoals beton, glas en hout.
Het pand wordt voorzien van een
een energiezuinig klimaatsysteem
met o.a. vloerverwarming, airco en
luchtbehandeling. Ook komt er een
centraal verlichtingsplan, waarmee
alleen ruimtes worden verlicht
waarin wordt gewerkt. Bijzonder

zonnebril2011.pdf

06-01-2011

wordt de uitgebouwde kubus in het
gebouw: die wordt voorzien van de
nieuwste led-technologie, waarmee
de gevel elke gewenste kleur kan
krijgen.
Eigenaar Youri Lieberton is trots op
de uitbreiding met het nieuwe pand.
“Op onze huidige locatie zitten we
met zo'n 25 man en vijf bedrijven.
Het is tijd om aan de toekomst
te denken. Alle bedrijven groeien
gestaag, ondanks de kwakkelende
ecomomie. Ik verwacht met dit
pand op deze superlocatie de
komende 10 jaar voldoende expansiemogelijkheden te hebben. Want

dat willen we tenslotte: groeien,”
vertelt hij. “Op deze locatie kunnen
bedrijven straks terecht voor hun
website, drukwerk, systeem- en
netwerkbeheer, videoproducties,
advertenties, PR en wie weet nog
wel meer. We streven naar het
aanbieden van een totaal communicatiepakket, zodat we van ieder
project een succes kunnen maken.”
De planning is dat het pand eind
2011 in gebruik kan worden
genomen. Ook de redactie van De
Groene Venen verhuist mee naar de
nieuwe locatie en krijgt hier meer
ruimte voor het in- en overladen
van drukwerk en kranten.
artist's impression:

roland borst, studio 110
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Informatiepagina Rabobank Rijn en Veenstromen

Uw Rabobank
wenst al haar leden en klanten een
voorspoedig en succesvol 2011!
Rabo Dichtbijfonds
Een gedeelte van onze winst stellen wij, als coöperatieve bank,
beschikbaar aan initiatieven die de lokale samenleving ten goede
komen. Vier keer per jaar komen onze klankbordgroepleden bijeen
om onder andere de ingediende aanvragen te beoordelen.
Afgelopen jaar zijn er in totaal door Rabobank Rijn en Veenstromen
bijna 200 projecten ondersteund. Zo konden bijvoorbeeld
leerlingen van de basisscholen uit De Ronde Venen dankzij het Rabo
Dichtbijfonds deelnemen aan schoolschaatsen tijdens Venen On Ice.
Meer weten over het Rabo Dichtbijfonds?
Kijk op www.rv.rabobank.nl. Daarop vindt u naast informatie ook
een aanvraagformulier. Op 25 januari is onze volgende klankbordgroepvergadering. We zien nieuwe aanvragen daarom graag
uiterlijk 14 januari tegemoet.

Levi Smit Ukkie
van de maand december

Uit de vele inzendingen is de volgende winnaar gekozen:
Levi Smit uit Mijdrecht. Levi is geboren op 27 september 2010.
Met het insturen van de foto ontvangen de ouders de ingestuurde foto op canvasdoek.
Daarnaast krijgen de ouders van Levi een waardecheque van Karamba uit Mijdrecht.
Ook kans maken?
Open een Rabo RegenboogRekening en stuur de foto op naar babyfoto@rv.rabobank.nl.

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingstehuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Postbus 2035, 3440 DA Woerden
Telefoonnummer (0348) 42 70 00

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl
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De nieuwe gemeente is een feit - coalitieakkoord bevat vooral veel goede voornemens

Eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad
Op maandagavond 3 januari jl. kwam de nieuw gekozen gemeenteraad voor het eerst bijeen. Een vergadering met een feestelijk tintje. Alle raadsleden werden officieel beëdigd en geïnstalleerd. Er werden vier nieuwe wethouders gekozen en beëdigd. Er waren bloemen en veel mooie woorden. De
ferme wil om er in de komende drie jaar en twee maanden iets moois van te maken. Kernachtig Verbinden van acht kernen en samensmeden tot een
hechte gemeenschap.
door piet van buul

Na de feestelijke installatie moest er
ook nog gewerkt worden. De onderhandelaars van de vier coalitiepartijen, CDA, VVD, PvdA/GroenLinks
en ChristenUnie/SGP hadden onder
leiding van formateur Ernst Haitsma
in korte tijd een coalitieakkoord
tot stand gebracht. Dat werd door
de raad met gemengde gevoelens
ontvangen. Om meerdere redenen
was er sprake van een akkoord op
hoofdlijnen. “Enerzijds ontbrak ons
de tijd om alle plannen en voornemens uit te werken,” aldus Ingrid
Lambregts. “Anderzijds willen we
ook de andere partijen de kans geven inbreng te leveren bij de verdere
uitwerking zodat we een zo breed
mogelijk draagvlak voor het beleid
kunnen creëren.”
Coalitieakkoord
Het akkoord is doordrenkt met
goede voornemens. Men wil vooral
ook burgerinitiatieven bij het beleid
betrekken en de kans geven. De acht
kernen hebben elk een eigen sfeer
en een eigen cultuur. Die wil men
vooral behouden en verder uitbouwen. Daarom is er een wethouder
aangewezen die het kernenbeleid
tot zijn taak mag gaan rekenen. In
de nota wordt aangegeven dat er
drie miljoen bezuinigd moet gaan
worden in de komende periode. Eén

miljoen denkt men op termijn bij
de eigen ambtelijke organisatie te
realiseren. Waar de andere twee
miljoen vandaan moeten komen
bleef onduidelijk. Men wil vooralsnog de woonlasten niet verhogen,
maar de doorrekening van de kosten
van het zwembad gaat wel door.
Men wil veel aandacht geven aan de
bescherming van het Groene Hart en
de vastgelopen woningmarkt weer
vlot trekken.
De coalitiepartijen willen vooral
doelen nastreven die in hun ogen
realistisch en haalbaar zijn. Geen
tijd verdoen aan onhaalbare discussies is het motto. Dat betekent onder
andere géén vierbaans N201 op
de agenda, geen ondertunneling bij
Vinkeveen, geen kunst en cultuur,
geen Cultuurhuis, geen duurzaam
Energiebedrijf, geen verbetering
doorvaart De Heul.
De oppositie vond het allemaal nogal
vaag en voelde er niets voor om dit
akkoord tot het hare te maken. Eerst
maar eens verder uitwerken was de
boodschap.
Vervolgens moesten een groot aantal verordeningen worden vastgesteld. Zelfs de harmonisatie van de
kapvergunningen leverde nog veel
gedoe en een hoog “wij in Abcoude
en jullie in de Ronde Venen” gehalte
op. Eendrachtige samenwerking laat
zich niet een akkoord vastleggen.
Dat zal moeten groeien.

Bibliotheek Abcoude wordt verbouwd
De Bibliotheek Abcoude wordt verbouwd. De vestiging zal daarom tussen
maandag 17 januari en maandag 7
februari gesloten zijn. In die tijd kunt
u geen materialen lenen in Abcoude.
De andere vestigingen van Bibliotheek
AVV zijn natuurlijk wel open en daar
kunt u terecht voor het lenen van uw
boeken, dvd’s of tijdschriften, voor
het terugbrengen van uw materialen
en natuurlijk voor het lezen van een
krantje. U vindt de andere vestigingen
o.a. in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis,
Loenen, Breukelen, Kockengen en
Maarssen en Maarssenbroek. Kijk
voor adressen en openingstijden op:

www.bibliotheekavv.nl.
Tot aan de sluiting op 17 januari krijgt
u alle materialen mee voor 6 weken.

En om niet zonder boeken te zitten,
mag men in die periode meer materialen meenemen, totaal 20 stuks. Wilt
u de materialen nog langer lenen, dan
kunt u altijd verlengen via de website.
Tijdens de verbouwing zal ook de
inleverbrievenbus gesloten zijn.
Inleveren kan dan bij een van de
andere vestigingen. Ook daar is een
inleverbrievenbus. Reserveren kan
altijd via de website. Denk er aan de
afhaallocatie te wijzigen. Als lener
van Abcoude staat uw afhaallocatie
automatisch op Abcoude. Dit kunt u
handmatig wijzigen in de vestiging
waar u uw materialen wilt afhalen.
Zodra uw reservering binnen is, ontvangt u bericht.
Maandag 7 februari zijn we u graag
weer van dienst!

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 8 januari 2011
• Open Dag Atelier De Spiegel van de Ziel,
Vinkeveen
• Voorrondes Zesballentoernooi, Café de
Merel, Vinkeveen
• Nieuwjaarsborrel PK Sport, Vinkeveen

Zondag 9 januari 2011
• Voorrondes Zesballentoernooi, Café de
Merel, Vinkeveen

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

Het nieuwe college van de gemeente De Ronde Venen heeft vier wethouders, twee
fulltimers en twee parttimers. De fulltime wethouders worden geleverd door CDA
en VVD. Ingrid Lambregts (CDA) krijgt onder andere Ruimtelijke Ordening, Landelijk
Gebied, Volkshuisvesting en Sport in haar portefeuille en Pieter Palm (VVD) onder
andere Financiën, Organisatie, Economie en Grondzaken. Erika Spil (PvdA/GroenLinks) heeft Samenleving in haar portefeuille en Kees Schouten (ChristenUnie/SGP)
Kernenbeleid en wijkgericht werken. Op de foto v.l.n.r. Kees Schouten, Erika Spil,
foto rob isaacs
Ingrid Lambregts en Pieter Palm. 			

Samenstelling van de nieuwe gemeenteraad
CDA: Piet Kooijman (fractievoorzitter), Jobke Vonk, Jan Rouwenhorst, Nico de Dood,
Jonathan van Diemen, Rein Kroon en Emiel Hoogendijk.
VVD: Rudolf van Olden (fractievoorzitter) Rob Blans, Sandor Harmens, Frans Lugtmeijer, Yvonne van den Heerik en Maarten van der Greft.
PvdA/GroenLinks: Ernst Schreurs (fractievoorzitter) Esther Grondijs en Hans van
Kessel
RVB: Anco Goldhoorn (fractievoorzitter) Mirjam Verbruggen en Jacques Dekker.
ChristenUnie/SGP: Wim Stam (fractievoorzitter) en Harmen Hoogenhout.
D66: Cees Houmes (fractievoorzitter) en Eelco Doorn.
SVBA: Dick Kok (fractievoorzitter) en John Melkman.
Lijst 8: Kiki Hagen (fractievoorzitter) en Joris Kneppers.

Jaaragenda Koopcentrum Mijdrecht
17 april
22 april
30 april
14 mei
25 mei
02 juni
18 juni
25 juni
27 augustus
10 september
17 september
25 september
12 november
03 december
18 december

Koopzondag Koopcentrum Mijdrecht 12- 17 uur
Goede vrijdag
Oranjefeest / Koopcentrum gesloten
Tuinmarkt / Raadhuisplein
Jaarmarkt / Koopcentrum Mijdrecht 10-21 uur
Koopcentrum gesloten (Hemelvaartsdag)
Straattheater festival / Kunstmarkt
Kindershow + Hollandse avond Raadhuisplein
Kinder disco + 70's 80's The Party.
Culinaire Venen
9e Mijdrechtse Dweildag
Koopzondag Koopcentrum Mijdrecht 12 -17 uur
Sinterklaasintocht
Zwarte Pieten orkest Koopcentrum
Kerstmarkt / Koopzondag 12.00 t/m 17.00 uur

www.koopcentrummijdrecht.nl
Colofon
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Luistervink
Goede voornemens
Het zal een voor ieder bekend
beeld zijn: samen met familie en
buren bijeenkomen om de laatste
restjes van het oude jaar op te
vegen. Feestelijke kleren aan,
iedereen in opperbeste stemming.
De hele avond genieten van zelfgemaakte of gekochte oliebollen.
Persoonlijk vind ik die lekker, maar
dan wel vanaf het moment dat ze
de olie hebben verlaten en geurig
warm op een servetje liggen uit
te lekken. De exemplaren die zich
al enige tijd in de schaal bevinden
vind ik minder aantrekkelijk. Die
worden vaak zo hard, dat ze de gelijkenis met een tennisbal zo maar
kunnen doorstaan. Salades pronken
op tafel, een nootje, een kaasje,
een babbeltje, het kan niet op.
Voor twaalven wat heen en weer
gedreutel, klokslag twaalf de glazen heffen en uitbundig met elkaar
in de weer om toch maar vooral
te benadrukken dat het nieuwe
jaar vele kansen gaat bieden die
uitbundig tot uitvoering moeten
worden gebracht. Altijd leuk, erg
feestelijk bovendien. Inmiddels is
het knalwerk begonnen.
Dit jaar was er weer veel siervuurwerk, wat mij persoonlijk altijd
wel aanstaat. Zijn allen die zich na
het klokslagteken in mijn nabijheid bevinden voor mijn gevoel het
zoenen waard, buiten is dat helaas
anders. Ik kan er niet om heen vast
te stellen, dat ik een groot deel van
onze wijkbewoners niet spontaan in
mijn armen zou sluiten. Toch schijnt
het een goed gebruik te zijn dit wel
te doen. Buurtgenoten die je in de
loop van het jaar slechts toeknikken lijken ineens bereid je speciaal
op deze avond van extra aandacht
te willen voorzien. De meneer of
mevrouw die de griepvirussen heeft
bedacht moet de avond of nacht
van haar leven hebben. Een beter
moment waarop je iedere vorm van
het griepvirus onder de mensheid
kan brengen is er denk ik niet. Na
een uurtje ben ik blij dat deze actie
weer voorbij is. Maar ook is het
jammer dat zij die ik wel graag
in de armen zou willen sluiten er
dit jaar weer niet bij waren. Wat
betreft verheug ik me wel op de
jaarwisseling naar 2012, nieuwe
ronden, nieuwe kansen. Onder
het geluid van een verdwaalde
knal gaan we uren later te bed. Ik
weet al dat ik zonder kater op zal
staan. Ik heb mijn lesje tijdens de
achter mij liggende jaren geleerd.
Zo tegen het einde van de eerste
ochtend van 2011 sta ik op. Het
is nog stil op straat. De straat lijkt
op een slagveld. Er zijn al buren in
de weer de rotzooi op te ruimen.
's Avonds een vent de ochtend
daarna ook toch. Ik weet al weer
zeker welke mensen aan geheugenverlies lijden. Die denken dat
de aanschaf van vuurwerk meteen
inhoudt dat de gemeente de bende
wel opruimt. Deze mensen zou ik
willen zeggen, als je nog een goed
voornemen zoekt is dat er een. De
beste wensen voor u allen. Maak er
wat van.
Luistervink
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Burgemeester hijst vlag van
nieuwe gemeente De Ronde Venen

Kort Nieuws
Vinkeveen

Spiritualiteit bij
De Morgenster
Op woensdagavond 19 januari staat
bij De Morgenster de spiritualiteit
van de Iona Community centraal. De
spiritualiteit van de (klooster) gemeenschappen heeft door de eeuwen
heen inspirerend gewerkt voor zowel
de individuele gelovige zoekers als
voor de kerkelijke gemeenschappen.
Ds. Jetty Scheurwater zal een avond
verzorgen over de spiritualiteit van
IONA. Zij is predikant bij de Protestantse Gemeente Hilversum en lid
van de Nederlandse Iona Groep.
Belangstellenden zijn van harte
welkom in Het Ontmoetingscentrum,
achter PKN “De Morgenster”, Herenweg 253, Vinkeveen, van 20.00
– 22.00 uur (koffie/thee staat klaar
vanaf 19.45 uur). Zie ook:
www.morgenstervinkeveen.nl en

www.gereformeerdekerkvinkeveenwaverveen.nl.

Mijdrecht

Foto's van Marokko
bij Hofland Medisch
Centrum
Willem Hesselink en Ad van der
Made, beiden lid van Fotoworkshop
De Ronde Venen, exposeren tot 28
februari a.s. een serie foto's van
Marokko in Hofland Medisch Centrum te Mijdrecht. Onderwerpen zijn
Bouwwerken door de eeuwen heen,
Wandelaars op de boulevard van
Agadir en Feestdag van de geboorte
van de profeet Mohammed.
Dit jaar bestaat de Fotoworkshop
De Ronde Venen 12,5 jaar. Ter
gelegenheid daarvan zal een grote
foto-expositie worden georganiseerd.
Meer informatie hierover op:

Sinds 1 januari jl. vormen de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
samen de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Om de start van de nieuwe
gemeente symbolisch te markeren, heeft burgemeester Marianne Burgman dinsdag jl. op het Raadhuisplein in Mijdrecht officieel de vlag van
de nieuwe gemeente in top gehesen. Om de eerste dag van de nieuwe
gemeente te vieren ontvingen alle bezoekers van het gemeentehuis die
dag een traktatie. Op de vlag prijkt het logo van de nieuwe gemeente, dat
bestaat uit acht pijlen die elk een van de acht dorpskernen van de nieuwe
gemeente symboliseren.
foto patrick hesse

PK Sport Bosdijkloop op zondag 20 februari
Het startschot voor de jaarlijkse PK
Sport Bosdijkloop klinkt op zondag
20 februari a.s. Het hardloopevenement wordt voor de 33ste keer
georganiseerd door Toer Trimclub
De Merel. Iedereen is van harte
welkom op deze gezellige loop in
de winterperiode.
Er kan gekozen worden uit een
halve marathon (deelname vanaf
16 jaar), een 10 kilometer loop
door het fraaie buitengebied van De
Ronde Venen, en een 5 kilometer
loop door de kern van Vinkeveen.
Deze afstanden zijn zowel geschikt
voor wedstrijdlopers als voor recreanten. Voor de jeugd tot en met 12
jaar is er een loop van 1,7 kilometer door de kern van Vinkeveen. De
start, finish en prijsuitreiking zijn
nabij het wedstrijdsecretariaat,
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV
Vinkeveen, voorzien van horeca,
kleedruimten, en douches. EHBO
is aanwezig en tevens een masseur,
zowel voor als na de loop.

Voorinschrijven is mogelijk via www.
inschrijven.nl tot en met 14 februari
2011. Hierdoor hoeft men op de
dag van de loop geen inschrijfformulier in te vullen. Bij voorinschrijving dient men het inschrijfgeld
contant te betalen bij het afhalen
van het startnummer en chip op
zondag 20 februari. Na-inschrijving
op de dag van de loop in De Boei
is ook mogelijk. Bij na-inschrijving
bedragen de kosten voor deelname
aan de halve marathon en de 10
kilometer € 7,00, en aan de 5
kilometer € 5,00. Bij voorinschrijving geldt een korting van € 1,00.
Dit jaar is de deelname aan de
jeugdloop gratis! De kosten voor
deelname zijn inclusief het startnummer en gebruik (huur) chip.
Kijk voor meer info over de PK
Sport Bosdijkloop, parcours en
starttijden op www.ttcdemerel.nl of
neem contact op met Peter Meijer:
06-48013782, e-mail:
bosdijkloop@gmail.com.

www.fotoworkshop.nl.

Mijdrecht

Geplande werkzaamheden Molenland en
Twistvlied
In de periode van januari tot medio
mei 2011 vinden in de wijken Molenland en Twistvlied rioolrenovatie
plaats. Bewoners die aangesloten zijn
op de riolering die gerenoveerd wordt,
worden per brief geïnformeerd.
Hebt u vragen en/of opmerkingen
over de werkzaamheden dan kunt u
contact opnemen met de heren R.
Veenendaal, tel. 0297-29 18 68 of J.
Overbeek, tel. 0297-29 18 63.

Vinkeveen

Open Dag Atelier
De Spiegel van de Ziel
Atelier De Spiegel van de Ziel aan
de Herenweg 10bg in Vinkeveen
houdt op zaterdag 8 januari van 10
tot 18 uur een Open Dag.
Er is gelegenheid tot inschrijven op
de teken- en schildercursussen; Portret- en Model en algemeen tekenen/
schilderen, die op 11 januari van
start gaan. Op zaterdag 22 januari
geeft Marion Stok van Dongen een
portret/model workshop.
Info: www.spiegelvandeziel.com

AJOC Festival ondergaat metamorfose
Tijdens het pinksterweekend op 10, 11, 12 en 13 juni zal het AJOC
Festival weer plaatsvinden: een weekend vol met muziek en gezelligheid waar veel Ronde Veners het hele jaar naar uitkijken. Dit jaar is er
nog meer om naar uit te kijken: het AJOC Festival wordt vernieuwd!
De vrijwilligers van Jongerenvereniging AJOC zijn alweer een
aantal maanden druk bezig met de
voorbereidingen van het 4-daagse
AJOC Festival. De enthousiaste
leden willen na 25 jaar een andere
weg bewandelen. De 26e editie
van het AJOC Festival staat dan
ook in het teken van gezelligheid
en vernieuwing. “Tijdens het AJOC
Festival 2011 zal de bezoeker onverwachte en verrassende aspecten
tegenkomen. We zijn druk bezig om
sfeerverhogende elementen aan het

festival toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan straattheater, een ander
soort festivaltent en een gezellig
buitenterrein,” aldus
Jeroen van Schie, voorzitter van
het AJOC Festival. De organisatie
geeft natuurlijk nog niet veel prijs,
want de bezoeker moet de beleving
zelf ervaren! Naar verwachting zal
de organisatie half januari de eerste bandnamen bekend maken. De
kaartverkoop start op zaterdag 16
april. Volg alle ontwikkelingen van
het AJOC Festival op www.AJOC.nl.

Gezellige nieuwjaarsreceptie bij start 2011
Veel belangstelling dit keer voor de Nieuwjaarsreceptie van Inloophuis 't Anker, die voor het eerst plaats vond in de kantine van SV Argon. In zijn nieuwjaarstoespraak stond voorzitter Chris Gispen stil bij de hoogte- en dieptepunten
van het afgelopen jaar en bedankte
hij de werkgroep accommodatie
voor het vele werk dat is verzet. Ook
Martin en Ton kregen een pluim voor
hun inzet, evenals de vrijwilligers en
docenten. Coördinator Bert Schaap
(foto rechts) toonde vervolgens dat hij
zijn roeping als veilingmeester heeft
gemist. Met verve bracht hij door de
teken- en schildergroep beschilderde
linnen tassen onder de ‘hamer’. Het
publiek kocht met gulle hand...

Foto onder: ook smartlappenkoor Licht
het Anker gaf acte-de-présence.
foto's rob isaacs

Macrofoto’s van dichtbij te zien in Croonstadt
Alsof je met een vergrootglas naar het foto-onderwerp kijkt. Zo zijn de
foto’s van de clubleden van Fotoworkshop De Ronde Venen te typeren. De
expositie is de gehele maand januari in gezondheidscentrum Croonstadt in
Mijdrecht te bekijken. Macrofotografie is een ander woord voor dichtbij fotografie. Om macrofoto’s te kunnen maken moet de fotocamera op (zeer) korte
afstand van het onderwerp scherpgesteld kunnen worden. Zo ontstaan beelden, zoals van het grashalmpje, waarbij het onderwerp tot een veel groter
formaat wordt “opgeblazen”. Details worden groot, scherp en dus prachtig
zichtbaar, maar om dit
te krijgen zijn zorgvuldig
scherpstellen en een
statief onontbeerlijk. De
expositie laat stuk voor
stuk foto’s zien waar je
als toeschouwers met de
neus bovenop kan gaan
staan. Voor meer foto’s
en informatie:

www.fotoworkshop.nl
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Winnaars in de prijzen bij Restaurant Corfu

Vigo Perotti wint reis naar Grieks eiland Corfu

G-schaatsen op de Venen-On-Ice
IJsbaan weer een groot succes!
Woensdagavond 22 december was de laatste van een serie schaatsworkshops voor sporters met een beperking op de ijsbaan op het raadhuisplein in Mijdrecht. Op deze laatste avond waren er maar liefst 29
deelnemers! Een volle ijsbaan dus, en veel vrijwilligers om alle schaatsers de nodige aandacht te geven.
Workshops 2010
Tijdens de workshops leerde iedereen op zijn eigen manier en niveau
meer over schaatsen. De workshops
waren voor een speciale groep: Gschaatsers zijn sporters die net even
wat meer aandacht nodig hebben
om de basisvaardigheden van het
schaatsen te leren. Plezier tijdens
het schaatsen staat dan ook centraal. Wij hebben alle deelnemers
met een lach naar huis zien gaan
dus kunnen we spreken van leuke
en leerzame workshops.
Op zaterdag 11 en 18 december
waren de eerste twee workshops.
Op zaterdag 11 december was er
een wel hele bijzondere workshops:
de KPN Junior schaatsspelen kwamen speciaal voor het G-schaatsen
naar Mijdrecht. De schaatsers
konden het schaatsen leren van

Wereldkampioene Barbara de Loor.
Dankzij Reurings Beheer was er
na elke schaatsles koek en zopie
voor alle schaatsers en begeleiders.
De workshops op de Venen-one-Ice
ijsbaan werden voor het tweede
jaar op rij mede mogelijk gemaakt
door Dukdalf uit Mijdrecht.
Wil je ook schaatsen?
Mocht het weer ons goed gezind
zijn dan gaan we de workshops
herhalen op de natuurijsbaan van
IJsclub Nooitgedacht in Wilnis.
Voor geïnteresseerden is het ook
mogelijk om in Amsterdam op
de Jaap Eden Baan te komen
schaatsen op zaterdagochtend van
08:30-09:30. Heb je ook interesse
of vragen over het schaatsen, stuur
dan een mailtje naar:
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl.

De 8-jarige Vigo Perotti uit
Mijdrecht heeft een reis naar het
Griekse eiland Corfu gewonnen.
Denise van Doorn uit Kudelstaart
won een geheel verzorgde tafel
voor vier personen in Restaurant Corfu en Tamara Visser uit
Mijdrecht mag met twee personen komen eten in het populaire
restaurant van Jannis Mitropoulos
aan de Raadhuislaan in Mijdrecht.
De prijswinnaars werden op eerste
kerstdag getrokken door de die
avond aanwezige gasten.
Op deze eerste kerstdag was er
live muziek, net als elke laatste
zaterdag van de maand. Een vol
restaurant genoot van de heerlijke
viergangenmenu’s die Jannis speciaal voor de kerst had samengesteld,
én van de traditioneel Griekse
muziek. Tussen hoofd- en nagerecht
werd iedereen bovendien uitgenodigd om de sirtaki te dansen, terwijl
de borden volgens Grieks gebruik
werden stukgegooid op de grond.
Daarna werd het tijd om de winnaar van de reis en de overige 32
prijzen te trekken. Alle lootjes die
vanaf april 2010 door de klanten
waren ingevuld, werden in een plastic zak gedaan waarna
elke tafel een
lootje mocht
trekken. Deze
eerste 30
lootjes waren
allemaal
goed voor
een fles wijn
of souvenir
die bij het
restaurant
kan worden

opgehaald. Opvallend is hoe groot
de reikwijdte van het restaurant
is, met naast veel winnaars uit de
regio, ook winnaars uit Amstelveen,
Zwanenburg, Os, Duivendrecht
en Boskoop. De hoofdprijs, een
8-daagse reis naar Corfu, verzorgd
van vliegtuig tot verblijf werd
gewonnen door Vigo Perotti uit
Mijdrecht die meteen werd opgebeld om dezelfde avond de prijs
nog in ontvangst te nemen. Deze
8-jarige jongen kwam blij verrast
aan samen met ouders en broer en
kijkt nu al uit naar de vakantie op
het prachtige eiland.
Er zal snel weer worden begonnen met de actie voor 2011. Het
dagelijks geopende restaurant heeft
elke laatste zaterdag van de maand
live muziek en staat ook klaar voor
feesten en partijen.
Voor meer informatie:
www.restaurantcorfu.nl.
Raadhuislaan 1, Mijdrecht.
Tel. 0297-288440.

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van de club presenteert korfbalvereniging De Vinken zaterdag
15 januari de Kroniek deel III.
De viering van het gouden jubileum krijgt een extra uniek tintje,
vanwege de uitgave van de clubgeschiedenis in boekvorm. Het
derde deel van de Vinkenkroniek
kent eenzelfde opzet als de vorige
twee delen, die respectievelijk bij
het vijfentwintigjarig en veertigjarig bestaan uitgegeven werden.
Hiermee heeft de Vinkeveense
korfbalvereniging de beschikking over een unieke trilogie met
daarin de eigen verenigingsgeschiedenis tot in detail verwoord.

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. De voorgaande edities hiervan waren steeds een enorm succes.

Kroniek deel III is een 144 pagina’s
dik geschiedenisboekwerk over de
laatste tien jaar van de clubgeschiedenis van de Vinkeveense korfbalclub. In deel I (1986) en deel II
(2001) is al twee keer 120 pagina’s
Vinkengeschiedenis beschreven.
Verluchtigd met diverse foto’s en

Nationale Voorleesdagen in de
bibliotheek
Van 19 t/m 29 januari zijn er weer
de Nationale Voorleesdagen. Ook de
Bibliotheek AVV heeft weer diverse
activiteiten speciaal voor peuters en
kleuters. Op de website vindt u het
programma van uw vestiging:

www.bibliotheekavv.nl.
De Nationale Voorleesdagen, de jaarlijkse voorleescampagne, is bedoeld
voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar
en hun ouders en verzorgers. Het
plezier van voorlezen staat centraal.
Maar niet alleen de gezelligheid is
belangrijk bij voorlezen, voorlezen is
ook goed voor de taalontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat
voorlezen een gunstig effect heeft op
de latere leesvaardigheid. Voorlezen
verrijkt de woordenschat, stimuleert
de fantasie en helpt het kind de
wereld om hem heen te begrijpen.

De 8-jarige Vigo Perotti uit Mijdrecht met Jannis Mitropoulos.

Receptie en reünie bij vijftigjarige Vinken

De editie van deze keer is nog weer
dikker dan de vorige twee. En mede
dankzij de inbreng van Jaco Kroon
als vormgever, is dit derde deel een
exemplaar waar een ieder met ook
maar een beetje Vinkenhart halsreikend naar mag uitzien.

De Ronde Venen

Kinderen kunnen altijd gratis lid
worden van de bibliotheek. Worden
ze tijdens de Voorleesdagen lid, dan
krijgen kinderen van 0 tot 6 jaar nog
een presentje (zolang de voorraad
strekt) en ze betalen geen € 2,50
inschrijfgeld.
Als tegelijkertijd ook een van de ouders lid wordt, krijgt u bovendien het
dvd-boekje Fiet wil rennen cadeau!
Een vrolijk prentenboekje mét dvd.

De Vinken presenteert uniek geschiedenisboek

aangevuld
met krantenartikelen,
tabellen en een heus register. Vijftig
jaar Vinkengeschiedenis staat nu
dus beschreven in bijna 400 pagina’s
heerlijk verteerbaar leesvoer. Dat
hoort in een ieders Vinkenboekenkast!! En met tien aparte verhalen
over kantine, krantje, kaarten, kampen en nog veel meer is de Kroniek
een boek wat elke korfballiefhebber
graag aanpakt. Leuk om naar uit te
kijken!
De receptie begint 15 januari om
16.00 uur in het Vinkennest op
sportpark de Molmhoek te Vinkeveen (en dus niet in De Boei, zoals
abusievelijk in onze vorige editie te
lezen was; excuses! -Red.).

Kort Nieuws

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. Op 14 januari begint dit met
een gala-avond voor de leden. Een
nog groter publiek is welkom op
de zaterdag erna in de korfbalkantine op sportpark De Molmhoek in
Vinkeveen.
15 januari 2011: Reünie en
receptie 50 jaar De Vinken
Het programma voor
die zaterdag is als
volgt:
Om 16.00
(tot 18.00) is
de receptie voor
genodigden,
leden en oud-leden.
Tijdens de receptie is
ook de uitreiking van het
eerste exemplaar van
Kroniek deel III (zie hiernaast). Om 18.00 uur is er een
gelegenheid tot het nuttigen van

een broodje met aansluitend de reünie, waarin we deze avond gezellig
babbelend voortzetten. Plaats van
handeling: de kantine van KV De
Vinken op het sportpark in Vinkeveen.
Opgave voor de receptie en reünie
is mogelijk via de website van De
Vinken (www.de-vinken.nl), daar
staan ook de laatste nieuwtjes over
het jubileumprogramma.

Wilnis

Jochem de Ruijter
exposeert in
De Willisstee
De eerste expositie in 2011 in
Dorpshuis De Willisstee omvat zeven
werken in Café Stee-Inn en een
zestal schilderijen in zaal III (tijdens
de openingstijden van Café Stee-Inn)
van Jochem de Ruijter (29), geboren
en getogen Wilnisser. Na Jochem's
schoolopleiding aan het VLC, koos
hij uiteindelijk voor een gedegen
koksopleiding. Verder besteedt hij
veel tijd aan vrijwilligerswerk en
niet te vergeten zijn hobby’s: het
verzamelen van miniatuur auto’s,
luisteren naar muziek en creatief
bezig zijn, Dat laatste resulteerde in
zijn expositie van aparte, kunstzinnig, beetje abstracte, kubistische,
surrealistische schilderijen die tot 28
februari te zien zijn.
Dorpshuis/Sporthal De Willissstee is
tevens cultureel centrum, en mensen
uit De Ronde Venen en daarbuiten
kunnen hier gratis exposeren (niet
commercieel). Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Diny
Kroon-Vis. Zij regelt gratis uw
expositie: tel. 06-23109948 of bel
op maandagmiddag tussen 14.00 en
19.30 uur De Willisstee, tel. 029728 46 35.
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Marcel Koning wil zich verder ontwikkelen

Detachering PAUW medewerkers

“Dit zouden meer bedrijven moeten doen”
Bij PAUW bedrijven in Breukelen
en IJsselstein werken mensen
met een beperking. PAUW streeft
er naar om deze mensen zo dicht
mogelijk bij een reguliere baan te
brengen. Een stap in die richting is
het detacheren van PAUW medewerkers bij bedrijven. Jan van Wermeskerken en Alimé Akdeniz zijn
detacheringsconsulent bij PAUW.
Zij leggen contacten met de bedrijven en begeleiden de aldaar
geplaatste PAUW medewerkers.
De beide consulenten zijn er van
overtuigd dat er nog diverse bedrijven in de regio zijn, waar werk
voorhanden is dat heel goed door
PAUW medewerkers gedaan kan
worden. “Er is vaak sprake van een
soort koudwatervrees,” stelt Alimé
vast. “Men denkt dat het heel lastig
is om onze mensen in te passen, dat
het veel extra tijd gaat kosten en een
hoop gedoe oplevert. Gevolg is dat dit
werk nu gedaan wordt door mensen
die onder hun niveau werken of dat
dit werk wordt uitbesteed. Terwijl
er bij een detacheringovereenkomst
een win/win situatie kan worden
bereikt. Men kan mensen met een
achterstand of een beperking de kans
bieden op een baan, terwijl daar voor
het bedrijf een gunstige financiële
regeling tegenover staat. Er zijn
gelukkig al een aantal bedrijven in de
regio die met onze mensen werken
en we kunnen vaststellen dat hierbij
een aantal heel succesvolle voorbeelden te noteren zijn.”
Jan van Wermeskerken, is vele
jaren afdelingschef geweest op de
werkplaats van PAUW in Breukelen.
Met veel enthousiasme zet hij zich
al enige jaren in voor de begeleiding
van de gedetacheerde medewerkers.
Met merkbare tegenzin sluit hij zijn
loopbaan bij PAUW binnenkort af,
vanwege het bereiken van de vutleeftijd. “Ik heb een van de leukste
banen die je kunt bedenken”, zegt
Jan. “Het is heel erg stimulerend

Alimé Akdeniz en Jan van Wermeskerken.
om te zien hoe mensen zich kunnen
ontwikkelen. Ik houd erg van mensen
en ben ook altijd emotioneel heel erg
betrokken geweest. Het is niet altijd
even makkelijk en je merkt ook wel
dat zowel onze medewerkers als ook
het bedrijf in het begin aan elkaar
moeten wennen. We doen er altijd
alles aan om dat zo goed mogelijk te
begeleiden en het geeft ook heel veel
voldoening als het dan lukt.”
Zoeken naar passende bedrijven
Het initiatief gaat meestal van
PAUW uit. Alimé: “Wanneer we een
medewerker hebben die aan detachering toe is, zoeken we een bedrijf dat
het beste bij hem of haar zou kunnen
passen. Meestal hebben ze dan al een
tijd hier gewerkt. Ze zitten hier in
een tamelijk beschermde omgeving.
Het werken bij een bedrijf is toch wel
anders. Vandaar dat wij veel energie
steken in de begeleiding. En dat geldt
ook voor het bedrijfskader. Indien gewenst geven we daar speciale trainingen voor.”“En voor die begeleiding
blijven we beschikbaar,” aldus Jan.
“Ook nadat de gedetacheerde medewerker zijn draai gevonden heeft blijven we contact houden. In de praktijk
blijkt dat het goed is wanneer er van
tijd tot tijd overleg plaats vindt en dat
we een aanspreekpunt zijn voor beide

partijen. Bedrijven weten ook dat wij
te allen tijde verantwoordelijk blijven.
Betrokkene blijft namelijk bij ons in
dienst.”
Gemotiveerde medewerkers
Alimé en Jan benadrukken dat
bedrijven met een gedetacheerde
medewerker ook een loyale en gemotiveerde medewerker in huis krijgen.
“Onze mensen ontlenen er zelf ook
een bepaalde ‘status’ aan, dat ze mee
kunnen werken op een ‘normaal’ bedrijf. Dat geeft ze vaak ook de kracht
om boven zichzelf uit te groeien. Je
ziet dat ze dan ook na verloop van
tijd veel meer zelfvertrouwen krijgen
en ook zelf initiatieven nemen. Soms
ontstaat ook de ambitie om verder
door te groeien, en zoals in het geval
van Marcel Koning bij Meuwissen
Agro in Wilnis extra cursussen te
gaan volgen. Het is er tenslotte toch
om begonnen dat ook deze mensen de
kans krijgen om een eigen plek op de
arbeidsmarkt te veroveren.”

“In februari ga ik weer een cursus volgen”
Sinds april 2007 werkt Marcel Koning in het magazijn van Meuwissen
Agro BV in Wilnis. Hij heeft het daar prima naar zijn zin en is onder de
supervisie van zijn afdelingschef Niels uitgegroeid tot een energieke
magazijnmedewerker. Marcel denkt zelf dat hij meer in zijn mars heeft.
Onlangs kreeg hij toestemming om een cursus assistent logistiek medewerker te gaan volgen. De cursus gaat op 1 februari van start.
Marcel Koning is in 1997 met een indicatie van de Sociaal Pedagogische
Dienst in Utrecht bij Pauw bedrijven
in Breukelen terecht gekomen. “Ik
heb daar inmiddels mijn 12 1/2-jarig
jubileum gevierd,” vertelt Marcel.
“Aanvankelijk kwam ik op de afdeling verpakking terecht. Daar heb ik
een hele tijd gewerkt, maar ik vond
het werk op den duur wel een beetje
saai worden. Ik houd wel van wat afwisseling in het werk. Ik was dan ook
blij dat ik in het magazijn in Breukelen kon gaan werken. Daar zat veel
meer afwisseling in en was voor mij
ook veel interessanter. Ik kreeg daar
ook verschillende cursussen zodat je
ook steeds meer leert over het werk.
Het werk bij PAUW is trouwens wel
veranderd in de loop van de jaren.
Vroeger was het tamelijk vrijblijvend.
Maar tegenwoordig wordt er veel
meer gezocht naar wat je allemaal
kunt. Je bent ook verplicht om mee te
werken aan je eigen ontwikkeling. Ik
vind dat wel goed. Het is daar tenslotte geen filantropische instelling.”
Naar Wilnis
Toen Marcel toe was aan een nieuwe
uitdaging, is er voor hem een detacheringplek gevonden bij Meuwissen
Agro in Wilnis. Marcel: “Daar was
ik wel blij mee. Het bedrijf is lekker
dicht bij mijn huis en het werk is
heel afwisselend. In het begin was
het een hele overgang, vergeleken
met het werk bij Pauw in Breukelen.
Daar werk je in een beschermde
omgeving met allemaal mensen van

jouw eigen niveau. Toen ik hier kwam
had ik natuurlijk een achterstand op
de andere mensen die hier werken.
Dat was voor mij wennen, maar ook
voor mijn collega’s. Die moesten toch
een beetje geduld met me hebben als
ik iets niet meteen snapte. Maar ik
heb veel steun gehad van Niels. Hij
is mijn chef en we werken heel goed
samen, vind ik. En ik kan ook altijd
bij Jan of Alimé terecht als er iets
is, waar ik mee zit. En dan komt het
altijd weer goed.”
Het magazijn
In het magazijn legt Marcel uit wat
hij daar allemaal moet doen. Hij
vertelt hoe het magazijn is ingericht
en waar alle producten worden opgeslagen. Hij weet ook precies waar
allerlei onderdelen voor dienen en
laat zien welke producten nieuw aan
het assortiment zijn toegevoegd. “Als
er een zending binnenkomt, zoek
ik die uit. Alles moet gecontroleerd
worden en genoteerd. Dan zet ik alles
op zijn plaatst. De dingen die in de
hoge stellingen moeten, zet ik daar
met de heftruck in. Wanneer er dan
een order van een tuincentrum komt,
dan moeten al die spullen bij elkaar
gezocht worden en op pallets gezet,
zodat ze geleverd kunnen worden.
Het is heel leuk en afwisselend werk.
Daar hou ik wel van. Ik ben ook blij
dat ik binnenkort op cursus mag. Ik
wil graag weer wat bijleren en ik
denk dat ik daarna dan ook weer
meer mogelijkheden heb.”

door piet van buul
foto's rob isaacs en peter bakker

Meuwissen Agro BV in Wilnis

“Marcel hoort er helemaal bij”
Meuwissen Agro BV is toeleverancier van tuinproducten. Zij leveren aan
tuincentra en hoveniersbedrijven behoudens levende planten, zo ongeveer
alles wat met tuinen te maken heeft. Het is een klein, overzichtelijk bedrijf
met ongeveer tien mensen in dienst. Sinds april 2007 hoort daar ook Marcel Koning bij. Marcel is gedetacheerd vanuit PAUW bedrijven en werkt in
het magazijn. Office manager Elly Bruijgom van Meuwissen Agro vertelt
dat Marcel inmiddels is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde collega.

Office manager Elly Bruijgom.
Het bedrijf is ruim dertig jaar geleden door Rein Meuwissen opgericht.
Hij begon als vertegenwoordiger in
tuinproducten. Jarenlang was het

bedrijf gevestigd aan de Energieweg
in Mijdrecht en sinds 2006 zit men
in het voormalige pand van Homan
aan de Padmosweg in Wilnis. “Wij
zijn waarschijnlijk bij veel inwoners
van De Ronde Venen niet zo bekend,”
stelt Elly Bruijgom vast. “Dat komt
omdat we niet aan particulieren
leveren, maar aan hoveniers en
tuincentra. We hebben een heel
breed assortiment tuinproducten. Dat
varieert van allerhande tuingereedschap tot regentonnen, watervallen,
vijvers en vijverpompen, worteldoek
kruiwagens, diverse tuinschoeisel en
kunstmest tot en met strooizout en
sneeuwschuivers. Vooral dat laatste
is de laatste weken nauwelijks aan
te slepen. We hebben vier vertegen-

woordigers in de buitendienst, drie
in de verkoop binnendienst, twee
mensen in het magazijn en nog een
algemeen medewerker. Zelf doe ik
de boekhouding. We leveren door
heel Nederland en Vlaanderen. Een
belangrijk onderdeel van het werk
dat hier gedaan wordt is het magazijnwerk. Een paar jaar geleden is het
idee ontstaan om hiervoor een beroep
op PAUW te doen. Ook als relatief
klein bedrijf kun je best proberen om
mensen met een beperking de kans
te geven. Zo is Marcel Koning bij ons
gekomen.”
Magazijnwerk
Het werk in het magazijn kent twee
aspecten. Allereerst moeten de
binnenkomende goederen worden
nagekeken, ingeschreven en opgeborgen. En dan is er de afhandeling van
de orders. Bestellingen komen binnen
en de producten staan veelal her en
der verspreid in het magazijn. Die
moeten bij elkaar gezocht worden en
verzendklaar gemaakt. Elly: “Dit is
het werkterrein van Marcel. Onder

Marcel Koning.
supervisie van afdelingschef Niels
heeft Marcel zich in de kleine drie
jaar dat hij hier werkt, ontwikkeld tot
een gemotiveerde en betrouwbare
kracht. Inmiddels werkt hij al redelijk
zelfstandig. Het is zelfs zo dat hij
Niels vervangt wanneer die met
vakantie is. Hij ziet ook kans om een
deel van de administratieve verwerking op de computer uit te voeren.
Marcel werkt vrijwel volwaardig mee
en dat geeft veel voldoening.”
Bij Meuwissen zijn ze blij met de
samenwerking met PAUW bedrijven.
“In een bedrijf als het onze zijn de lijnen kort en iedereen kent iedereen,”
zegt Elly. “In het begin was het wel
even wennen en soms wisten we ook
niet altijd precies hoe we bepaalde
zaken het beste aan konden pakken.
Het is dan plezierig dat je mensen als
Alimé Akdeniz en Jan van Wermeskerken op de achterhand hebt, die je

te allen tijde kunt raadplegen. Zij zijn
per slot van rekening de deskundigen
die precies weten hoe ze moeten
handelen. En voor Marcel is het ook
plezierig. Er kunnen zich altijd wel
eens situaties voordoen waarover hij
liever niet meteen met zijn baas wil
spreken. In zo’n geval kan hij ook
bij Alimé of Jan terecht. Dat werkt
perfect. We zijn blij met Marcel en
zijn aanwezigheid voegt iets toe.”
Meuwissen maakt overigens ook nog
op een andere manier gebruik van
PAUW bedrijven. Elly: “We krijgen
hier bindbuis binnen, dat gebruikt
wordt om planten aan gaas vast te
zetten. Daar laten we op de verpakkingsafdeling in Breukelen handzame
bolletjes van maken. Zo zijn we altijd
wel weer op zoek naar mogelijkheden om mensen met een beperking
kansen te bieden.”
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DE NIEUWJAARSDUIK
IN BEELD

De drie bunnie's met zonnebrillen.

De eerste Nieuwjaarsduik in Vinkeveen heeft op 1 januari jl. veel belangstelling getrokken, zowel van de zijde van deelnemers als onder de
toeschouwers. Initiatiefnemers Yordi de Bruin en Arnold de Groot uit
Vinkeveen hebben in elk geval raak geschoten. Er waren vier deelnemers
die in aanmerking kwamen voor de originaliteitsprijs: een gefabriceerde
koek en zopie tent, waarvan de opbrengst naar stichting Amerpoort is
gegaan; Zorro die wel heel origineel het water in sprong; drie bunnie's
met zonnebrillen en een 'Heidi' met Alpenjongens. Het publiek kon met
hun applaus laten horen wie zij het beste vonden. Hieruit kon de jury geen
definitief oordeel vormen en uiteindelijk viel de keuze op de koek en zopie
tent, vanwege de vele voorbereiding en uiteraard ook het goede doel dat
werd gesteund. Een mooie start van het jaar voor Arco Boekelo en Thomas
van Breda.

Arnold de Groot overhandigde op 1 januari de cheque van €356,aan de stichting Amerpoort.

Een leuke bijkomstigheid was dat ook 'Heidi' (Richard Mans) in de prijzen
viel met de loting. Voor volgend jaar hebben we al frisse ideeën om dit
evenement nog spectaculairder te maken met bijvoorbeeld een glijbaan of
een liaan!!

De gefabriceerde koek en zopie tent.

Een deelneemster in blauwe bikini viel
de aanwezige fotografen op en al snel na
publicatie van de foto's op 0297-online.
nl kreeg ze de bijnaam Unox-meisje. Het
blijkt te gaan om de Hilversumse schone
Rosanne Hartman. Eerder deed ze al mee
aan nieuwjaarsduiken in Scheveningen en
Loosdrecht. Dit jaar had ze haar duik laten
sponsoren om geld in te zamelen voor een
goed doel. “Ik ga deze zomer drie weken
naar Tanzania om vrijwilligerswerk te doen
voor een organisatie. Om daaraan te kunnen
deelnemen heb ik sponsors nodig. De duik
leek me wel een leuk idee. Ik heb er tot nu
toe 250 euro mee opgehaald, maar er loopt
nog geld binnen.”

Zorro en zijn voorganger.

De Groene Venen bezorgster Vivian Kuijper uit Vinkeveen organiseerde
samen met haar zwemmaatjes een eigen nieuwjaarsduik in Vinkeveen.

Ook in Curacao was er een nieuwjaarsduik met een betere watertemperatuur. Willem-Jan de Groot uit Wilnis (rechts) was erbij.
foto's o.a. peter bakker en organisatie.

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

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

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

Stukje Afrika in De Hoef
In De Springbok in De Hoef zijn
workshops en cursussen voor jong
en oud te volgen in West-Afrikaans
djembéslagwerk.
Djembé is een West-Afrikaanse
trom. Dit met geitenvel bespannen instument wordt met de hand
bespeeld. Djembémuziek is vrolijk,
geeft je energie en versterkt jouw
eigen ritmegevoel. Door deel te nemen steun je bovendien het schoolproject DRUMA in Senegal.
Badi, de docent, wil iedereen kennis
laten maken met deze rijke traditie.
Data workshops: kinderen vanaf 7
jaar: woensdag 12 januari van 14:00
uur tot 15:00 uur en zaterdag 22
januari van 10:00 uur tot 11:00 uur.
Volwassenen: zaterdag 22 januari van 11:00 uur tot 12:00 uur en
dinsdag 25 januari van 19:00 uur tot
20:00 uur.
Kosten: kinderen €5 inclusief gebruik
djembé, volwassenen €7.
Aan het einde van de workshops
zullen de kinderen een demonstratie
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Alzheimer Café 12 januari 2011
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 12 januari 2011
in Zorgcentrum Zuiderhof aan de
Futenlaan 50 te Vinkeveen; het café
is open vanaf 19:30 uur. Het thema
van de avond is: “Zorgbemiddeling”. Spreekster is mevrouw Netty
van der Kaa, manager intramurale zorg bij Zorgcentra De Ronde
Venen. Zij vertelt over de zorg
die geboden kan worden binnen
de instellingen in de regio. Mogelijkheden, wensen, opvattingen en
levensstijl zijn daarbij het uitgangs-

punt. Iedereen die in zijn of haar
persoonlijk leven met dementie
wordt geconfronteerd, de zieke zelf,
familieleden maar ook hulpverleners en andere belangstellenden
zijn van harte welkom. Er is muziek
en koffie en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten vanaf 19.30 tot 21.30
uur. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Esther Smit,
coördinator Steunpunt Mantelzorg
Stichting De Baat, Kerkvaart 2,
Mijdrecht, tel. 0297 - 230 280
(bereikbaar op ma/di).

Cursus Levensreddend
handelen in de sport
Tijdens de gymles, de training bij
de sportvereniging of een sportactiviteit op straat kan er altijd
iets gebeuren. Iemand kan na een
ongeluk eerste hulp nodig hebben of
zelfs moeten worden gereanimeerd.
Snel en goed handelen is dan van
levensbelang. Daarom organiseert
Sportservice Midden Nederland
een eendaagse (vrijdag 11 maart)
en tweedaagse cursus (vrijdag 25
en zaterdag 26 maart) ‘Levensreddend handelen’. De cursus wordt
gehouden in het Huis van de Sport
in Nieuwegein en is voor iedereen
die werkzaam is in de sport in De
Ronde Venen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via de banners ‘Levensreddend handelen’ op

mensen waarvoor een basiscursus
voldoende is en voor trainers van
sportverenigingen. De tweedaagse
cursus is voor mensen die zich veel
bezighouden met de uitvoering
van sport- en beweeglessen en/of
trainingen, zoals combinatiefunctionarissen en docenten lichamelijke opvoeding. Deelname aan de
eendaagse cursus kost 213 euro en
de tweedaagse cursus 380 euro.
Belangstellenden die iemand anders meenemen krijgen een korting
van 24 euro. Deze korting geldt dan
voor beide personen.
De inhoud van de cursussen en
andere informatie is te vinden op

www.sportservicemiddennederland.nl.

www.sportservicemiddennederland.
nl. Met vragen kan contact worden

Na het volgen van de cursus ontvangen de deelnemers een erkend
certificaat dat twee jaar geldig is.
De eendaagse cursus is vooral voor

opgenomen met Tobias Wijnmaalen
van Sportservice Midden Nederland
op telefoonnummer 06-39548966
of e-mail: tobias.wijnmaalen@
sportservicemiddennederland.nl.

Muzieklessen voor peuters

geven van wat ze hebben geleerd,
ouders en familieleden mogen komen
kijken.
Voor wie de smaak te pakken heeft
gekregen, starten er in januari ook
cursussen in De Springbok, voor de
kinderen op woensdag 19 januari
van 14:00 uur tot 15:00 uur. Een
andere cursus voor kinderen start op
zaterdag 29 januari van 10:00 uur tot
11:00 uur.
Een cursus voor volwassenen start op
zaterdag 29 januari van 11:00 uur tot
12:00 uur en op dinsdag 1 februari

van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Badi organiseert ook workshops als
verjaardagskado en workshops voor
personeel (Teambuilding).
Voor meer informatie en opgave:
djembetata@live.nl. Tel: 06 168 90
682 (reserveren verplicht).

Vanaf donderdag 20 januari starten
er weer nieuwe lessen Muziek in
de Kring. Muziek in de Kring is een
acht weken durende cursus voor ouders en hun kind in de leeftijd van 1
tot 4 jaar. De cursus biedt een eerste kennismaking met gezamenlijk
muziek maken. Tijdens de lessen
maken de kinderen kennis met een
heleboel verschillende instrumenten
en leren ze hoe ze de instrumenten
kunnen gebruiken. De kinderen
leren muzikale begrippen zoals

hard-zacht en langzaam-snel. Daarnaast zingen we allerlei bekende en
nieuwe liedjes die worden ondersteund door gebaren en dansjes. De
cursus start op donderdagen vanaf
20 januari in Vinkeveen, en duurt in
totaal acht weken.
Als u zich wilt opgeven voor de cursus of nog verdere informatie wilt
dan kunt u contact opnemen met
de docente Angela Smit – Strubbe,
0297-265531/06-52237152.

Alles in de soep voor het goede doel!
De Lions van Abcoude-Baambrugge
verkopen op zaterdag 15 januari
traditiegetrouw de overheerlijke
erwtensoep voor het goede doel. De
soep wordt huis-aan-huis in Abcoude
en Baambrugge rondgebracht, maar
wie er zeker van wil zijn ook dit
jaar te genieten van deze heerlijke
winterse maaltijd, komt naar één van
de vaste verkooppunten waar de soep
vanaf half tien in handige verpakkingen van 1 liter verkrijgbaar zal
zijn: Renault garage van Kalmhout
(Bovenkamp); Bakkerij Both (Hoogstraat); Plusmarkt Koot (Hoogstraat)
en Albert Heijn (Dokter van Doornplein). U kunt uw soep ook uiterlijk

14 januari bestellen via e-mail adres:
jh.denbandt@kpnmail.nl.

zaterdag de 15e van hun soep af te
helpen?

De goed gevulde erwtensoep wordt
dit jaar bereid door een ambachtelijke slager uit Mijdrecht en wordt
verkocht tegen de prijs van 4,50 euro
per liter. De wet staat het niet toe
om verse soep ‘op straat’ te verkopen.
Daarom is de soep net als voorgaande jaren dagvers ingevroren en dus
langer houdbaar! De Scouts rekenen
op echt snertweer, maar mochten
de weergoden ons daarin teleurstellen, dan kunt u er ook op een later
moment van genieten! Helpt u de
Scouting uit de brand door de Lions

De Lions weten zich bij de erwtensoepverkoop gesteund door de
hulp van de Scouts. Daarom is er
voor gekozen een groot deel van de
opbrengst ten goede te laten komen
aan de wederopbouw van hun clubgebouw “de Panderhorst”. Een andere
bestemming is de Wensboom. Door de
afgelasting van de Kerstmarkt is het
mogelijk alsnog een wens kenbaar te
maken via e-mail adres jh.denbandt@
kpnmail.nl. De Lions zullen dan proberen zo’n wens waar te maken!

Familieberichten
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...boodschappenmaatje kletsmaatje
wandelmaatje luistermaatje
regelmaatje koffiemaatje...

HOERA, buurman Roy 50 jaar !!

KWF wil onwetendheid over nalaten wegnemen

Proef met erfenisdossier
in de provincie Utrecht
Veel mensen maken geen testament op, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Deze constatering deed KWF Kankerbestrijding besluiten een erfenisdossier samen
te stellen. In de provincie Utrecht brengt KWF Kankerbestrijding dit erfenisdossier de
komende maand door middel van een campagne onder de aandacht. Het doel van KWF
Kankerbestrijding is om zoveel mogelijk mensen de kans te geven het erfenisdossier gratis te bestellen. De campagne loopt van eind december 2010 tot eind januari 2011.
Ellen Coster, Fondsenwerver Nalatenschappen bij KWF Kankerbestrijding: “Over nalaten en
erven bestaan veel misverstanden. Zo denken
veel mensen dat wanneer ze kinderen hebben,
ze geen andere erfgenamen kunnen benoemen.
Sommigen menen dat ze onvoldoende bezittingen hebben om een testament voor op te
maken. Ook over nalaten aan goede doelen is
veel onbekend. Vaak lopen mensen tijden rond
met de vraag hoe ze hun nalatenschap kunnen
regelen, maar hebben ze geen idee waar ze
moeten beginnen. Voor deze mensen brengen
wij het erfenisdossier uit, samengesteld in
samenwerking met Zeker Weten. Hierin kan
iedereen zijn of haar wensen en bezittingen
gestructureerd omschrijven, zodat ze hun nabestaanden kunnen laten weten hoe zij het na hun
overlijden geregeld willen zien.”
Om mensen te informeren over de mogelijkheid om het KWF-erfenisdossier aan te vragen,
doet KWF Kankerbestrijding in de komende
periode een proef in de provincie Utrecht. Door
middel van een campagne op de radio en in
kranten wordt het erfenisdossier aangeboden.
Het erfenisdossier kan kosteloos zowel digitaal
als in boekvorm worden aangevraagd. Een
voorlichtingsavond door een notaris maakt ook

Wat voor maatje zoekt u?
Bent u op zoek naar een maatje omdat de
dagen te lang zijn, of omdat er te weinig
mensen om u heen beschikbaar zijn voor een
praatje, een uitstapje of een goed gesprek?

Foto Joost van Velsen

Heeft
u een
maatje
nodig?

Liefs van de buurtjes

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Carolien Harbers:
Telefoon:
0297-230280
Email:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

Wat voor maatje bent u?
Wilt u een maatje worden omdat u het fijn vindt
om betekenisvol te zijn voor mantelzorgers,
oudere mensen of voor mensen met een
handicap of chronische ziekte en heeft u een
paar uurtjes beschikbaar?

onderdeel uit van de campagne.
KWF Kankerbestrijding biedt het erfenisdossier
aan als een hulpmiddel om nalaten bespreekbaar te maken. “Het inzichtelijk maken van je
bezittingen en hoe je deze wilt nalaten, neemt
bij veel mensen een zorg weg”, aldus Ellen Coster. Alle zaken, van huisdieren en verzamelingen
met emotionele waarden tot abonnementen,
verzekeringen en kostbaarheden komen in het
dossier aan de orde. Het erfenisdossier dient
ter voorbereiding voor het opmaken van een
testament en is niet rechtsgeldig.

Begraven
of
cremeren?

KWF Kankerbestrijding ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van giften. Voor
KWF vormen erfenissen een belangrijke bron
van inkomsten, ruim een derde van de inkomsten komt uit nalatenschappen. Ruim 80%
van de inkomsten van KWF Kankerbestrijding
wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoeken naar de oorzaak en behandeling van
kanker. De inkomsten uit nalatenschappen zijn
daarmee ook een belangrijk instrument in de
strijd tegen kanker.

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

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

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Expositie Ellen Meijer
in Dorpshuis
Duivendrecht

Nederlands snelste taalwonder in
Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zaterdag 15 januari:
Berry Lussenburg - Getuige
Berry Lussenburg buigt zich in zijn vierde programma Getuige over
verdampende idealen, draadloze vriendschappen, volstrekte idioterie,
opwarmende aarde en het blussen van branden met benzine. Geen
opgeheven vingertje, maar een realistische kijk op de wereld om hem
heen, doorspekt met virtuoze woordgrappen. Zonder moralistisch te
worden legt hij hierbij meerdere vingers op de zwerende wond en
ontlokt het publiek het ene lachsalvo na het andere. Volgens insiders
zal het theaterseizoen 2010-2011 de definitieve doorbraak worden
voor deze sympathieke theaterman uit Vlaardingen. Hoewel hij dat
zelf altijd relativeert met die onvervalste Rotterdamse opmerking:
“Ojajoh?”
Berry Lussenburg was op 7 oktober 2006 één van de artiesten die
de allereerste voorstelling van Ab-Art in Theater Piet Mondriaan
verzorgden. Hij was met zijn cabaretvoorstelling het succes van de
avond, het publiek was onverdeeld laaiend enthousiast. Na de voorstelling vroeg een bezoeker zich verbaasd af waarom Nederland deze
cabaretier nog helemaal niet kende en noemde de voorstelling ‘Carréwaardig’. Met overtuiging is Berry Lussenburg dan ook gevraagd om
in Abcoude ‘op herhaling’ te komen met zijn nieuwe programma.
Ook andere theaterprogrammeurs zien het in Berry Lussenburg
helemaal zitten.
Magisch Minitheater, Alkmaar: “Berry is een taalwonder, hij rijgt
onophoudelijk de ene mooie tekst aan de andere en maakt - op zeer
vermakelijke en herkenbare wijze - het publiek deelgenoot van zijn
verbazing over het leven in vele facetten. Een verrijking van ons
Nederlandse cabaret.”
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 14,00 / CJP € 13,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Tot 1 februari a.s exposeert Ellen
Meijer-Reuver uit Abcoude haar
schilderijen in het Dorpshuis in Duivendrecht. Naast schilderijen zijn
ook enkele van haar collages te zien
in pastelkrijt, houtskool, acrylverf
en papier. Het centrale thema is
...aarde, water en lucht... .
Ellen Meijer schildert kleurrijk en
expressief, in een herkenbare losse
stijl. Zij zoekt daarbij steeds het
spanningsveld op tussen figuratie en
abstractie. Ellen: “Ik hoop dat wie
naar mijn schilderijen kijkt even
wordt meegenomen naar een andere werkelijkheid, die soms kleurrijk
is en soms sereen. Het is iets wat je
moet ondergaan. Ik laat het aan de
kijker over wat die er in ziet”.
Al jarenlang is Ellen geboeid door
landschappelijke ruimte. Recent
werk toont haar liefde en fascinatie
voor de ongerepte natuur: bergen,
vulkanen en thermische bronnen
als metafoor voor de kracht en
mysterie van onze planeet. Met
kleur, ruimte en fantasie weet zij
bijna “onwerkelijke” landschappen
te creëren.
Naast de kunstacademie (Amsterdamse Academie voor beeldende
vorming) volgde ze de lerarenopleiding voor tekenen, schilderen en
textiele werkvormen. Ellen vindt
het boeiend om haar schilderervaringen en creativiteit te delen met
anderen. In haar atelier Postwyck
in Baambrugge (Abcoude) geeft ze
schilderlessen en workshops.
De expositie is vrij te bezichtigen
tijdens de openingsuren van het
Dorpshuis: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 23.00 uur en op
vrijdag van 09.45 tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 23.00 uur.

Voor wat betreft groot theateraanbod liggen De Ronde Venen en
Abcoude zeer centraal. Via de buslijnen 126, 142 en 170 zijn Amsterdam en Amstelveen makkelijk bereikbaar. In Schouwburg Amstelveen is een zeer goed en breed aanbod van cabaret, muziektheater
en toneel. In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Soulzangeres Sabrina Starke in theatershow From the
Root to the Soul

‘Ik wil me niet beperken
tot Nederland’
Sabrina Starke (1979) werd geboren in Suriname, maar groeide
op in Nederland. In 2005 koos ze voor een solocarrière nadat ze
eerder zangeres was van de (Rotterdamse) reggaeband Equal.
Een jaar later won Starke de Talent Night, met als hoofdprijs een
optreden in het beroemde New Yorkse Apollo Theater (waar carrières van muzieklegendes als Ella Fitzgerald, Diana Ross, James
Brown en Stevie Wonder zijn begonnen, red.) en werd ze tweede
in de categorie singer-songwriter bij de Grote Prijs van Nederland.
Haar doorbraak kwam na een optreden in De Wereld Draait Door.
In oktober 2008 verscheen haar debuutalbum Yellow Brick Road
en eind 2010 de opvolger Bags & Suitcases. Eind oktober 2008
tekende ze een meerjarig contract bij het beroemde Amerikaanse
jazzlabel Blue Note.
De show is het verhaal over je liefde voor muziek en je invloeden.
Ik las dat Nina Simone en Billy Holiday jouw grootste helden zijn.
Op welke manier hebben zij een plaats in dit programma?
“Ik zing geen nummer van Billy Holiday, maar wel van Nina Simone
(I wish I knew how it would feel to be free uit 1967, red.). De show is
mijn verhaal wat begint in Suriname en hierna gaat over muziek die
mij heeft beïnvloed. Het is een muzikale reis die ik met het publiek
maak.”
Vorig jaar zei je in het Zuid-Hollandse muziekblad Speaker: ‘Het
doel is internationaal gaan’.
“Ik heb al internationaal gewerkt doordat mijn twee cd’s in het buitenland zijn opgenomen. Het echt actief bezig zijn in het buitenland
staan nog een beetje in de kinderschoenen. Ik wil me niet beperken tot
Nederland. Vanaf maart doen ik een paar Europese muziekfestivals en
de nieuwe cd zal in een aantal landen worden uitgebracht. Voor mij is
Amerika de top en waar ik, als muzikant, graag wil zijn. Maar ik zou
niet voor langere tijd naar de Verenigde Staten willen. Ik ben moeder
van twee kinderen, mijn gezin gaat altijd voor.”

Muziektheater voor onderzoekslustige kids
in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Zondag 16 januari - 15.00 uur:
Hollandse Kade speelt ZO ZIT HET
Een muziektheatervoorstelling
voor kinderen van 4 tot en met 8
jaar die gaat over het ontstaan van
de wereld met Abcoudes favoriete
toneeljuf Marjolein Macrander.
Het publiek volgt het verhaal door
de ogen van Broer, Zus en Neef
die dansend, zingend, en spelend
antwoorden geven op de vragen
die ze elkaar en zichzelf stellen
over de wereld om hen heen. Waar
komt de lucht vandaan? Waar was

ik voor ik geboren werd? Waarom
kan ik niet vliegen, waarom is
het niet altijd licht? Waar komen
dromen vandaan? Broer, Zus en
Neef besluiten op reis te gaan om
de antwoorden te vinden op hun
prangende vragen.
Met deze voorstelling sluit ‘Hollandse Kade’ aan bij dat prachtige, onbevangen vermogen van
kinderen om zich te verwonderen.
De groep wil kinderen uitdagen
zichzelf serieus te nemen in de

vragen die ze stellen.
Hollandse Kade is een muziektheatergroep die zich inmiddels
bewezen heeft door zijn pure,
sprankelende vorm van theater
maken. Ambachtelijk, eenvoudig,
daardoor krachtig en heel direct in
contact met het jonge publiek.
Broer: Arjen Dijkstra
Neef: Job Cornelissen
Zus: Marjolein Macrander
coaching/regie: Pieter Tiddens
Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 9,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Je nieuwste album heet Bags & Suitcases. Ik las dat je het liedjesschrijven verder wilt ontwikkelen.
“Op dit album staan zeker betere songs dan op het eerste album. Ik
heb in verschillende schrijfsessies geleerd hoe je een song kan uitwerken. Dit is ook een puur live album geworden. Dus echt met een
bandje, aftikken en in één take een liedje opnemen. Dat wilde ik heel
graag doen. Het was
ook een bewuste
keuze om de gitaar
meer in de liedjes te
gebruiken, hierdoor
is het soul/folk album
geworden. Het
thema van de cd gaat
over mijn emotionele
bagage en levenservaring.”
Sabrina Starke is op 20 januari te zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schouwburgamstelveen.nl
www.sabrinastarke.nl
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Dr. Beeker

Middenoorontsteking

MaMa, kijk eens
wat ik kan!

In het verleden heb ik wel eens geschreven over mijn belevenissen op de huisartsenpost. De Mijdrechtse huisartsen zijn aangesloten bij Primair huisartsenposten
en die structuur bedient heel Utrecht. Wij als Mijdrechtse artsen doen dienst in
Woerden en in Vleuten/de Meern.
De laatste keer dat ik daar dienst deed, viel me weer op hoe vreemd verdeeld het
aanbod daar is; Vleuten/de Meern of Leidse Rijn, ik weet nooit hoe die wijk heet, is
een hele nieuwe wijk waar ze straten, als je je even omdraait, uit de grond stampen. Als we daar visites moeten doen, is het altijd zoeken want de navigatie
kent de meeste straten nog niet. En in die nieuwe huizen wonen ook voornamelijk nieuwe gezinnen, veel mensen met kleine kinderen dus.

Grofweg heb je daar de yuppen die
kinderen hebben gekregen, maar
zijn blijven werken en de hardwerkende arbeiders waar meestal de
man werkt en de vrouw thuis is met
de kids of misschien part-time werkt.
Als je dienst doet zie je alleen maar
zieke kinderen; de yuppen halen het
kind op van de kinderopvang en ojee
het kind is ziek ! Dat kan natuurlijk
niet, want de ouders zijn moe van
de hele dag werken en een ziek kind
past niet in het plan. De huisarts is
alleen van 8.00 tot 17.00 bereikbaar. Dan werken de ouders, dus
daarom maar even naar de Huisartsenpost.
De arbeiders hebben een zelfde
probleem, want de man komt thuis
van het werk en is moe. Vader kan
er niet ook nog een jengelend kind
bij hebben en omdat moeder vooral
moet doen wat vader zegt, gaan ze
dus met het kind naar de Huisartsenpost. Het is echt waar, niet voor niets
lopen er grote sociologische studies
in die wijk!
Als ik daar werk zie ik dus aan de
lopende band zieke kinderen en wat
hebben die kids? Een middenoorontsteking. Vroeger had mijn broertje
vaak een middenoorontsteking, hij
schreeuwde het uit van de pijn, had
koorts en ijlde soms zelfs. Bij mijn
broertje is een aantal keren het
trommelvlies doorgeprikt en hoewel
dat ook pijn deed, was daarna het
ergste wel over. Tegenwoordig doen
we dat niet meer.
Vroeger werden ook altijd antibiotica voorgeschreven, ik had vroeger
vaak een holte ontsteking en weet
nog dat ik dan weer antibiotica
moest nemen, heel vies. Nu geven
we liever geen antibiotica meer, zo
zijn er toch in de laatste tien jaar
een heel aantal zaken veranderd,
voortschrijdend inzicht.
Een middenoorontsteking is een
ontsteking die zich achter het
trommelvlies bevindt. Om dat uit te
leggen moet ik er een tekeningetje
bij plaatsen

1 is de schedel
2 is het middenoor
3 is de buis van Eustachius
4 is het trommelvlies
5 is de gehoorgang
6 is de oorschelp

Als ik in het oor kijk zie ik natuurlijk
de oorschelp, maar ook de gehoorgang en het trommelvlies. Als er met
het oor niets aan de hand is, kan ik
zelfs de gehoorbeentjes zien (onder
de 2 in de tekening). Maar als er
een ontsteking in het middenoor zit,
dan is het trommelvlies helemaal
rood en zit er prut achter dat trommelvlies en zie je dus verder niets.
Om te begrijpen hoe zo’n ontsteking
ontstaat, moet je eigenlijk de buis
van Eustachius volgen naar beneden.
Daar loopt hij door naar de neus/
keelholte en eindigt daar in het vrije.
Normaal gesproken is het dus zo dat
vocht zich niet in het middenoor kan
ophopen, want het loopt via de buis
naar de neus af. Rond de opening
van de buis zitten wel nog wat
slijmvliesplooien, maar als je gaapt
of slikt schuiven die even weg en kan
er gewoon lucht heen en weer (je
kunt klaren).
Een probleem ontstaat er pas als
de buis niet meer open en dicht kan
gaan, want dan kan het vocht niet
weg en loopt het middenoor onder.
Iedereen weet dat in zo’n poel van
troebel water gemakkelijk beestjes
groeien, er ontstaat een ontsteking.
Uit deze verklaring laat zich afleiden
dat de ontsteking niet het begin
van het probleem is, de oorzaak is
namelijk de afsluiting.
Wat veroorzaakt al die afsluitingen in Leidse Rijn? Er zijn twee
oorzaken;
-De Yuppen doen hun kinderen op
kinderdagverblijf. Daar zijn veel
kinderen en van die kids is er altijd
wel eentje ziek; verkoudheidsvirussen (geen bacteriën dus) geven
een zwelling van de slijmvliezen en
daarmee een afsluiting van de buis.
-De arbeiders roken. Helaas is het zo
dat roken nog steeds veel voorkomt
en ook is het zo dat –statistisch gezien– mensen met lagere inkomens
ook vaker roken. Manlief is aan het
werk en de vrouw rookt zich suf. In
rook zit nicotine en dat is een neurotransmitter, een overdracht stofje
tussen verschillende zenuwuiteinden.
Door die nicotine werken de trilhaartjes is de slijmvliezen niet goed,
ze worden verlamd. Die trilhaartjes
zorgen eigenlijk voor afvoer van
slijm en ziekteverwekkers. Kinderen
van rokers hebben statistisch significant vaker luchtwegontstekingen.
En wat doen de Yuppen en de
arbeiders allebei fout?
Ze denken dat het wat uitmaakt als
je niet in huis rookt. Dat is dus ook
al bewezen onzin: het duurt tot vijf
jaar nadat je gestopt bent voordat
alle rook en nicotine uit je kleren en
uit de muren is. Wil je veilig voor je
kind roken, dan is de enige oplossing om na het roken te douchen en
schone kleren aan te doen, en bij

gebrek aan buitendouches werkt dat
dus niet.
De oplossing is eigenlijk begrijpelijk
(behalve niet roken) niet antibiotica,
maar neusspray want daar haal je de
afsluiting mee weg. Met antibiotica
haal je wel de ontsteking weg, maar
de afsluiting niet en dus komt het
probleem weer terug. En er is nog
een probleem met antibiotica: uit
een groot onderzoek is gebleken dat
kinderen die met antibiotica worden
behandeld wel eerder klachtenvrij
zijn, maar ook weer sneller en erger
ziek worden. Niet zo vreemd als
je bedenkt dat de meeste antibiotica maar een deel van de bacteriën doodt. De resterende beestjes
krijgen meer ruimte en maken
de volgende keer een ernstigere
ontsteking en de medicijnen werken
dan dus niet.
Lukt het met neusspray niet, dan kun
je overwegen om operatief de boel
open te maken. Niet meer zoals bij
mijn broertje, maar ze halen dan de
neusamandelen weg (bij de uitgang
van de buis van Eustachius) of ze
maken een buisje in het trommelvlies waardoor het vuil de andere
kant op loopt.
En dan heb je nog de belangrijkste
reden waarom al die ouders (onterecht) op de huisartsenpost komen;
het kind heeft koorts!
Koorts is een afweermechanisme
van het lichaam, door de verhoging
van de temperatuur gaat de afweer
sneller werken. Het is net als met
Biotex, was je in koud water dan
krijg je niets schoon, maak je het
water lauw dan gaan de enzymen
werken en worden je kleren lekker
schoon. Koorts is dus goed.
De laatste jaren roken aanstaande
moeders steeds minder, maar helaas
blijven de partners nog wel roken en
dat zou niet moeten!
Ik vraag me af of de vader en moeder van een huilend kind wel eens de
schuld bij zich zelf leggen....
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Politie deelt boetes uit
voor niet voeren
fietsverlichting
Donderdagmorgen heeft het
wijkteam van De Ronde Venen
gecontroleerd op het voeren van
fietsverlichting.
Op de Dr. v.d. Berglaan in Mijdrecht werd tussen 7.00 - 8.15 uur
gecontroleerd. In totaal waren er
22 fietsers, veelal scholieren, die

“Wanneer is een kunstwerk
af?”, vraag ik de leerlingen
van de Serieuze Schilderles.
“Als het mooi geworden is?” ,
hoor ik vragend. “Nee, als je naam
er op staat!” zegt een andere leerling. “Allebei goed”, zeg ik, “maar
er is nog een moment…”
Iedereen zwijgt afwachtend. “Als
er naar gekeken wordt; als het
kunstwerk kijkers heeft!”, geef ik
het verlossende antwoord.
Dorpsacademie Mus & Muzen is
een amateurkunstacademie. Hoe
oud of jong je ook bent; je wordt
beschouwd als kunstenaar en ik probeer dat proces zo goed mogelijk te
begeleiden. Dus praten we ook over
de kunstgeschiedenis en de filosofische kant van het kunstenaarschap.
Dat is juist verschrikkelijk leuk met
kinderen en jongeren, omdat zij nog
zo open van geest zijn.
Bij het maken van een kunstwerk
doorloop ik verschillende stadia, van
pure verrukking –bijna verliefdheid
te noemen– tot diepe wanhoop,
waarbij ik menigmaal zweer dat ik
nooit meer wat maak en dit werk
zeker bij het grof vuil ga zetten. Die
verschillende fasen horen erbij weet
ik nu na al die jaren werkzaam te
zijn als beeldend kunstenaar, maar
toch voelt het elke keer weer even
heftig; mijn ervaring zorgt er alleen
wel voor dat ik mijn kunstwerken
niet op een slechte dag uit het raam
donder.
Na dat heel persoonlijke proces van
het creëren komt er een moment
van loslaten uit de binnenwereld.
Het kunstwerk moet bekeken
worden door anderen. Daarom
organiseert Dorpsacademie Mus
& Muzen een aantal malen per
jaar exposities. Elke keer met een
ander thema, voor een andere groep
leerlingen.
Zo’n expositie is ongelooflijk veel
werk om in te richten. Een leslocatie, wat mijn atelier ook is,
ombouwen tot een fatsoenlijke
expositieruimte vergt gigantisch
veel opruim- en schoonmaakwerk.
De werken moeten soms ingelijst en
in ieder geval opgehangen worden.
Persberichten en uitnodigingen
geschreven, prijslijsten gemaakt,
hapjes en drankjes gekocht. Kortom
een enorme investering in tijd en
geld voor deze kunstenaar.
Zondag 19 december jl. hielden
wij de expositie Liefdewerk, oud
papier. Nu eens een expositie van
mijn eigen werk en dat van alle
graffitischrijvers met wie ik graag
samenwerk onder de naam MaMa
(mijn artiestennaam) & De Vandalen. Werken gemaakt met spuitbus
en marker, de materialen van de
straat. Alle schilderijen werden
opgehangen; er werd een te gekke
muur (graffiti) gemaakt…
Alles zag er perfect uit, we hadden
er zin in!
Die zondag lag er zo’n pak sneeuw

bekeurd werden wegens het niet
voeren van fietsverlichting.
De mensen zullen een bekeuring
van € 40,- thuis gestuurd krijgen.
De politie vraagt ouders om extra

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.
dat zowel de wegen als het spoor niet
begaanbaar waren. De enkele bezoeker die ons wel wist te bereiken zijn
we zeer dankbaar, maar het regende
voornamelijk afmeldingen die dag.
Vette pech, overmacht. Dankjewel
weergoden!
Na ampel beraad hebben we besloten
om de expositie nog een keer te
houden. Het is anders zo zonde (en nu
zijn de kerstkransjes nog goed)
Aanstaande zondag 9 januari van
14.00 uur tot 17.00 uur houden we
dus nogmaals de expositie Liefdewerk, oud papier in Dorpsacademie
Mus & Muzen, Irenestaat 4a te Wilnis. MaMa en De Vandalen zouden
het ontzettend leuk vinden als u komt
kijken naar het eindresultaat van
onze inspanningen. Wij zijn namelijk
heel benieuwd wat u van onze geesteskinderen vindt!

www.dorpsacademie.nl
dorpsacademie@gmail.com

de Maagd- Jenneke van Wijngaarden
Spuitbus & fournituren op doek.

aandacht te geven aan fietsverlichting van de kinderen. Vaak zijn
fietsers in het donker gekleed en
zeer slecht te zien voor het overige
verkeer.
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foto's canvas holidays

Ontspannen kamperen met baby en peuter

Canvas Mini-Campers: 10 topcampings
voor de allerkleinsten
Canvas Holidays is al meer dan 45 jaar specialist in verzorgde kampeervakanties en verhuurt volledig ingerichte luxe bungalowtenten,
stacaravans en chalets op ruim 90 topcampings in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Slovenië, Kroatië en Zwitserland.
Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen introduceert Canvas
Holidays een nieuw product: Canvas Mini-Campers. Denk niet aan
kampeerauto's, maar aan tien speciaal geselecteerde, kindvriendelijke
campings volop extra voorzieningen voor een vakantie met baby’s en
peuters.
Van de tien speciale campings
bevinden zich er acht in Frankrijk
en twee in Italië. De locatie van de
campings is zeer divers: op het terrein van een kasteel, aan het strand,
in een oude appelboomgaard, op het
landgoed van een oud herenhuis,
maar ook op het Toscaanse platteland. Alle campings zijn uitgerust
met speeltuinen en beschikken over
een zwembad met speciaal babybad. Op acht van deze campings
is er de Canvas Hoopi-club waar
vanaf 23 mei tot 2 september leuke
activiteiten worden georganiseerd
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Speciale babyvoorzieningen
Met zo'n kleintje zit de auto snel
vol. Om de hoeveelheid bagage te
beperken, zijn op alle Mini-Campers
campings speciale baby-voorzieningen beschikbaar, zodat het ook
makkelijk is om met het vliegtuig
naar de vakantiebestemming te
reizen. Er zijn: babybadjes, potjes,
buggy’s, kindertafels en -stoelen en
afdekplaatjes voor stopcontacten.
De stacaravans zijn standaard
voorzien van een babybed. In de
bungalowtent zijn die uiteraard te
huur. Zowel in de stacaravan als
de bungalowtent is een veiligheidshekje aanwezig. Hiermee kan in de
bungalowtent eenvoudig het keukengedeelte worden afgeschermd;
wel zo veilig met een kleintje.
Marion Steenbergen van Canvas
Holidays: “De 10 Mini-Campers
campings zijn onze beste campings
voor jonge gezinnen. Ze zijn vooral
geselecteerd op de aanbevelingen

Vierseizoenenbestemming op slechts 320 km afstand van Utrecht

Werelds genieten in Winterberg
Voor een leuke skivakantie hóef je niet per se ver weg. Het populaire plaatsje Winterberg bewijst dat het ook
dicht(er) bij huis kan. De afgelopen tien jaar is er zo'n 100 miljoen euro geïnvesteerd, grotendeels in lift- en
sneeuwinstallaties. Van medio december tot ver in maart is sneeuwzekerheid gegarandeerd. Hierdoor heeft
Wintersport-Arena Sauerland zich kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste wintersportbestemming ten noorden van de Alpen en die ontwikkelingen staan voorlopig niet stil. In het centrum verrijst een imposant
wellness-complex en sinds enkele weken exploiteert Landal GreenParks hier een nieuw park met 120 luxe
chalets, Landal Winterberg. Dankzij de sneeuwzekerheid en de relatief korte autorit van ca. 3,5 uur komt nu
ook een weekendje wintersport binnen handbereik. De Groene Venen nam een kijkje en ontdekte dat je hier
werelds kunt genieten.
door rob isaacs

van gasten die met een baby of
peuter op vakantie waren, en op
basis van de vakantiebeoordelingen
op Zoover.”
De campings bieden het comfort
en de zekerheid die jonge gezinnen
vaak zoeken. Onlangs is Canvas
genomineerd voor de titel Kids
Vakantieaanbieder van het Jaar
Awards 2011, waarvan de winnaar
op de Vakantiebeurs in januari 2011
bekend wordt gemaakt.”
Dit zijn de tien speciale kindvriendelijke campings.
• Domaine de Drancourt, St. Valery (Picardië)
• le Chatelet, St. Cast (Bretagne, Frankrijk)
• de l'Atlantique, Fouesnant (Bretagne)
• les Deux Fontaines, Raguenès (Bretagne)
• Chateau de Marais, Chambord (Loire)
• la Yole, St. Jean Plage (Vendée)
• Séqouia Parc, Marennes (Royan)
• Yelloh! Village Aloha, Sérignan-Plage
(Languedoc)
• Valle Gaia, Cecina (Toscane)
• Altomincio Family Park (Gardameer)

Meer informatie, brochure-aanvraag
en reserveringen via 0900-8824
(20 ct/min.) en
www.canvasholidays.nl

Met 150 liftinstallaties, 280 hectare
aan pistes en ruim 300 kilometer
aan gespoorde loipen in de hogere
gebieden, is de Wintersport-Arena
Sauerland een toonaangevende
wintersportregio ten noorden van de
Alpen geworden. Sneeuwzekerheid
staat hier centraal en inmiddels zijn
er meer dan 300 sneeuwkanonnen
beschikbaar, die gezamenlijk een
oppervlakte van 140 voetbalvelden
kunnen besneeuwen. Er zijn 70
besneeuwde pistes met een totale
lengte van 50 kilometer. Er is zelfs
voor de langlaufers een besneeuwd
parcours van 8 kilometer lengte.
Maar ook de eigenaren en exploitanten van hotels en pensions en de
verhuurbedrijven van wintersportmateriaal bleven niet achter. Ook zij
hebben in de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd. De regio wil deze
voorsprong op de andere gebieden in
het middelgebergte verder uitbrei-

den, zo vertelt Michael Beckmann,
voorzitter van de Wintersport-Arena
Sauerland en tevens directeur van de
VVV van Winterberg. “We kunnen de
vergelijking met tal van alpine regio’s
aan,” meldt hij trots. Het werkt: in
het afgelopen seizoen bezochten ruim
1 miljoen gasten de regio en de skigebieden waren een aaneengesloten
periode van 130 dagen geopend.
De exploitanten investeren verder
rond 4,5 miljoen euro in het verbeteren van de liftsystemen. “Er wordt nu
gebouwd aan de inmiddels zevende
stoeltjeslift,” aldus Beckmann. “Ook
komen er steeds meer verlichte
pistes, zodat we ook nà zonsondergang door kunnen gaan,” aldus de
VVV-directeur. Op de slalomhang
en de ‘Käppchenhang’ in Winterberg
gaan op woensdagen, vrijdagen en
zaterdagen de spots aan, evenals op
15 andere hellingen. Aandacht voor
de kleine wintersportertjes is er ook.
Bij de Ruhrquellenlift in Winterberg
en bij de skischool in Altastenberg
is het Kinderland verder uitgebreid.

Helemaal nieuw is het sneeuwspeelpark voor kinderen in het skigebied
Langewiese, met een eigen parcours,
velkleurde poortjes, speelfiguren en
een ‘vliegend tapijt’.
Populaire bestemming
Het is nauwelijks voor te stellen, dat
een dorp als Winterberg (met 14.000
inwoners kleiner dan Mijdrecht!) de
op twee na populairste bestemming
in Duitsland is (alleen Berlijn en Düsseldorf winnen het).
Maar ook onder Nederlanders is het
Sauerland, de streek waar Winterberg in ligt, al jaren een geliefde
vakantiebestemming, niet in de
laatste plaats vanwege de prachtige
natuur en volop recreatieve mogelijkheden gedurende het gehele jaar.
Het beschikt over een prachtig skigebied met een fraai snowboardpark
en langlaufstation. De Bike Arena
is het mekka voor mountainbikers
en –boarders, terwijl wandelaars
en nordic walking liefhebbers hun
hart kunnen ophalen op de prachtige
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Lezers van De Groene Venen krijgen 5 euro korting op de entreeprijs

Vakantiebeurs 2011: inspiratiebron
voor een onvergetelijke vakantie!
Zin om alvast helemaal in de vakantiestemming te komen? Dan mag
u volgende week de Vakantiebeurs niet missen. Van 12 t/m 16 januari
2011 staat Jaarbeurs Utrecht helemaal in het teken van Onvergetelijke bestemmingen, het centrale thema van de Vakantiebeurs.
Verdeeld over negen hallen kunt u zich oriënteren op de meest uiteenlopende bestemmingen in ruim 150 landen. Of u nu altijd al heeft
gedroomd van een avontuurlijke trektocht, heerlijk wilt luieren op een
subtropisch eiland of Nederland nóg beter wil leren kennen: op de
Vakantiebeurs bent u aan het juiste adres! Doe inspiratie op voor een
onvergetelijke vakantie en kom alvast in de ultieme vakantiesfeer. Dit
jaar staan de gastlanden Slovenië (Europa) en Indonesië ( Verre Bestemmingen) extra in de spotlights. Wat kan u naast het brede aanbod
van de deelnemers nog meer verwachten? Verschillende culturen en
bestemmingen komen extra tot leven in de verschillende activiteiten die
dagelijks worden georganiseerd. Tref overigens niet alleen voorbereidingen om op reis te gaan, maar ook om weer gezond thuis te komen. Ga
voor meer info, advies en reistips naar www.gezondopreis.nl.
heuvelachtige routes met een fraai
panorama vanaf de Erlebnisbrücke
Kappeberg. Volgens Beckmann wordt
ook 's winters een zestal wandelroutes
begaanbaar gehouden voor wie geen
lange latten aan zijn voeten wil.
Helemaal nieuw:
Landal Winterberg
Het vierseizoenenkarakter en de
hoogwaardige faciliteiten, in combinatie met de relatief korte aanreistijden, waren voor Nederlands
grootste bungalowverhuurorganisatie Landal GreenParks voldoende
redenen om hier een gloednieuw
vakantiepark te vestigen: Landal
Winterberg. Het park is gelegen op
een helling, tegen de rand van een
beschermd bosgebied, naast een
18-holes golfbaan en aan de voet
van één van de mooiste skipistes van
de regio. Gasten stappen hier direct
de skipiste op (ski-in/ski-out), maar
ook ’s zomers is het park een ideale
uitvalsbasis vanwege de bosrijke en
heuvelachtige omgeving, met volop
wandel- en mountainbikemogelijkheden.
Landal Winterberg biedt 120 royale
en vrijstaande chalets, variërend van
4-, 6-, 8-, 12- en 16-persoons types, in
de kenmerkende stijl van het Sauerland. De meeste types kennen naast
de standaard ook een luxe uitvoering
met o.a. een sauna en zonnebank.
Alle chalets hebben een fraai balkon/
terras en kijken uit over het dal. In
het hoofdgebouw, opgebouwd in de
stijl van de Amerikaans/Canadese
lodges, met veel hout en natuurlijke

Praktisch: Vakantiebeurs 2011, woensdag 12 t/m zondag 16 januari 2011,
Jaarbeurs Utrecht, dagelijks open van 10.00-18.00 uur; vrijdag 14 januari van
10.00-21.00 uur. Kaarten aan de kassa kosten € 17,50 p.p., kinderen t/m 16 jaar
mogen gratis naar binnen.

materialen, zijn de horecavoorzieningen gevestigd, evenals een overdekt
zwembad met uitzicht over de pistes,
Bollo speelhuis, winkel en wasserette.
In de tweede fase wordt het park
uitgebreid tot 200 luxe chalets.
“De boekingen voor dit nieuwe park
lopen ver boven verwachting. Tijdens
de kerst- en nieuwjaarsperiode waren
we volgeboekt en dat geldt ook voor
de voorjaarsvakantie. Doordat het
relatief dichtbij ligt, zien we vanuit
Nederland ook grote belangstelling
voor weekendjes in een winterse
omgeving,” aldus Bas Hoogland,
commercieel directeur van Landal
GreenParks. “Ook verwachten we dit
winterseizoen weer veel jonge gezinnen met kinderen die hun eerste kennismaking met de wintersport bij het
vertrouwde Landal boeken. We spe-

len daar op in met veel activiteiten,
animatie en met o.a. aparte skiclubs
voor kids en Nederlands sprekende
skileraren. Daarnaast zijn we goed
ingesteld op gezinnen met kleine
kinderen, die buiten de schoolvakanties op wintersport willen.” Een andere trend volgens Hoogland zijn de
‘dertigers’, zonder kinderen maar in
vriendenverband of zelfs bedrijfsverband met collega's. Hoogland:“Deze
groep gasten wil graag ruime chalets
en bungalows met de piste voor de
deur en restaurants in de buurt van
de après-ski. Dat bieden we hen.”

www.landal.nl
www.landalskilife.nl
www.winterberg.de
foto's: landal greenparks, winterberg turismus e.a.

Landal Ski Life: 13 winterbestemmingen

Het wintervakantie-aanbod van Landal Ski Life omvat dit skiseizoen dertien
skiregio’s in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en België. De nieuwste
toevoegingen zijn Landal Salztal Paradies in de Duitse Harz en Landal Winterberg in Sauerland. Ook op winterbestemmingen staat Landal garant voor
ontspanning, vermaak, rust en actie. Veel parken bestaan uit châletgebouwen
met luxe tot zeer luxe appartementen en een groot aantal beschikt over ski-in
en ski-out faciliteiten. Om ervoor het zorgen dat de kinderen net zo’n leuke
tijd hebben als de ouders, biedt Landal Ski Life voor de kleine wintersporters
speciale voorzieningen, zoals een indoor zwembad, de Bollo Club en de kinderopvang. Kijk voor meer info op www.landalskilife.nl.

Lezersactie:
Bezoek de Vakantiebeurs met € 5,- korting

Als lezer van De Groene Venen kunt u met 5 euro korting naar de Vakantiebeurs. Koop uw kaartje voor 12 januari 2011 en betaal € 12,50 in plaats van
€ 17,50. Bestellen doet u online, via www.vakantiebeurs.nl. Bij gebruik van de
kortingscode 7033001001008 krijgt u automatisch € 5,- korting. U ontvangt de
entreekaart dan per e-mail en hoeft niet in de rij te staan voor de entree.
De redactie van De Groene Venen wenst u vast veel vakantie(voor)pret!
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Een goed voornemen

Afslanken! Traditioneel op nummer 1 van de goede voornemens in Nederland en dit jaar
ook bij mij. Er moet 8 kilo af, zo ongeveer wat ik de laatste 4 maanden ben aangekomen
nadat ik ben opgehouden met roken.
Afslanken! Traditioneel
op nummer 1 van de
noodzakelijke maatregelen in economisch
mindere tijden en nu dus
ook voor ondernemend
Nederland. Er moet bij
het gemiddelde MKBbedrijf ongeveer 20%
van de vaste kosten af
om weer tot gezonde
resultaatverhoudingen
te komen. Dit laatste is
kort samengevat wat
ik recentelijk las in een
Amerikaans ondernemersmagazine. Nu hebben Amerikanen wat
meer last van obesitas dan Nederlanders, maar
ook Nederlandse ondernemers zouden zich wel
wat bewuster mogen zijn van het break-evenpoint van hun onderneming; de omzet waarbij
de winst exact € 0,00 is. Is de omzet hoger dan
wordt er winst gemaakt en bij een lagere omzet
ontstaat er verlies. Het verlies wordt dan veroorzaakt doordat de omzet minus de variabele
kosten van de omzet lager is dan de vaste kosten
van de onderneming. De economische situatie
van dit moment laat zich niet alleen kenmerken
door die lagere verkoopopbrengsten en tevens
druk op de marges. Als ondernemer heb je
meestal geen andere keuze dan die margedruk
te accepteren, het hoofd moet immers boven water blijven. Het is dan wel van groot belang om
te weten waar de echte pijngrens ligt, ofwel óf
het hoofd boven water zal blijven. Dat begint bij
het kennen van het break-even-point, de omzet
waarbij de winst € 0,00 zal zijn. Maar verlies
is slechts een indicatie van een slechte gang van

zaken, aan een verlies gaat een onderneming
op zich niet ten onder. Een onderneming failleert wanneer zij niet langer haar schulden kan
betalen, ofwel als de geldontvangsten te laag zijn
om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.
Een ondernemer hoort dus ook te weten bij
welke omzetdaling er een financieringsknelpunt
zal ontstaan, want op dat niveau ligt de echte
pijngrens. Zo zijn bijvoorbeeld afschrijvingen
wel kosten maar geen uitgaven, zij verminderen
dus wel de winst maar niet de geldstroom. Aan
de andere kant zijn er uitgaven die geen kosten
zijn, zoals de aflossingen op leningen. Als u de
componenten kent is het met behulp van wat
vaste rekenregels vrij eenvoudig om de omzet te
berekenen waarbij de winst € 0,00 zal zijn, maar
ook de omzet waarbij de geldontvangsten exact
gelijk zijn aan de uitgaven.
Op onze website www.edo.nl is een eenvoudig rekenmodel opgenomen om het principe
duidelijk te maken. En als u eenmaal weet op
welk omzetniveau u problemen kunt verwachten,
kunt u ook bepalen wanneer het tijd wordt om
maatregelen te nemen. Als u geen kans ziet
om de omzet of de winstmarge te beïnvloeden,
dan rest u de noodzaak om in uw vaste kosten
te snijden dan wel deze te variabiliseren door
werkzaamheden aan derden uit te besteden.
Uitbesteding van werk leidt weliswaar tot een
lagere winstmarge, maar ook tot een veel lager
break-even-point. En hoe lager het break-evenpoint des te lager de kwetsbaarheid van uw
onderneming en hoe kleiner de kans dat u in
serieuze problemen komt.
Jan van Schie RA
j.vanschie@edo.nl
www.edo.nl
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IN VOL BEDRIJF

Groot in serres en kunststof kozijnen

VOKU nu ook in
Amstelveen
Al ruim 25 jaar is VOKU een begrip in De Ronde Venen op het gebied
van kunststof ramen en deuren. Nadat in de afgelopen periode de
showroom in Mijdrecht flink is uitgebreid, is er bij de start van het
nieuwe jaar een nieuwe stap gezet in de expansie van het bedrijf. Met
de overname van de firma Rijpkema uit Amstelveen bewijst VOKU met
veel vertrouwen naar de toekomst te kijken. Michiel Voortjes schrijft
de woorden ‘economische recessie’ met heel kleine lettertjes.
door piet van buul

“We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat het in ons land met de economie een beetje tegenzit,” stellen
mede-eigenaar Michiel Voortjes en
zijn levenspartner Paulien van Aalst.
“Voor ons is dat juist aanleiding om
ons met extra inzet en creatieve
oplossingen staande te houden. En
we kunnen vaststellen dat we daar
heel aardig in slagen. Nu de woningmarkt wat stagneert besluiten veel
mensen om de huidige woning op te
knappen. Onze orderportefeuille is
aardig gevuld en we zitten momenteel volop in de afronding van de
overname van Rijpkema in Amstelveen. Die heeft plaats gevonden op 3
januari 2011. We hebben nu nog een
paar weken nodig om het pand in
Amstelveen, de bedrijfsauto’s en alle
andere zaken van onze VOKU naam
en huisstijl te voorzien. Voor ons is
dit wel een heel uitdagende start
van het nieuwe jaar.”

foto patrick hesse

WERU dealer
De aanduiding ‘VOKU kunststof
ramen en deuren’ dekt allang niet
meer de lading. Paulien: “Alles wat
met de gevel te maken heeft kunnen we maken. Alleen het metselen
van de stenen laten we aan de aannemer over. Maar verder kan alles
tegenwoordig in kunststof geleverd
worden. Uiteraard de ramen en
deuren, maar ook dakkapellen,
carports, deurluifels, garagedeuren,
schuifpuien, gevelbekleding, schuifbare en vaste overkappingen horen
tot het assortiment. We bieden een
uitgebreid assortiment aan serres
en uitbouwen. Er zijn overigens ook
houten serres leverbaar.”
VOKU werkt met de kunststofproducten van het Duitse merk WERU.
“Dat is een gerenommeerd bedrijf
op het gebied van kunststofproducten. Zij zijn toonaangevend in de
ontwikkeling en de kwaliteit is van

V.l.n.r. Hans Voortjes, Hans Rijpkema, Michiel Voortjes, Tiny Rijpkema, Paulien van Aalst, Lenny Voortjes
hoog niveau. Overigens werkt ook
Rijpkema met WERU, dus dat sluit
mooi aan.”
Volgens Michiel is de toepassing
van kunststof in de bouw de laatste
jaren sterk toegenomen. “Het grote
voordeel van kunststof is dat het
onderhoudsvriendelijk is. Het materiaal is bestand tegen alle weersomstandigheden die we hier tegenkomen. Het blijft ook kleurecht en
men hoeft dus niet om de zoveel tijd
de schilder te laten komen. En ook
het hang en sluitwerk is uiteraard
van topkwaliteit zodat ook het comfort maximaal is.” Paulien vult aan:
“Het ziet er tegenwoordig ook heel

Faillissement maakt voorlopig einde aan warme bakker

Sluiting Bakker Boonzaaijer Mijdrecht en Wilnis is schok voor velen
Wil Oudhoorn, al meer dan vijf jaar werkzaam bij de plaatselijke warme Bakker is er stuk van. Net als haar
vele trouwe klanten die er niet aan moeten denken dat de bakker in Wilnis en Mijdrecht haar deuren moet
sluiten. Toch lijkt het er op dat de Utrechtse bakker met twintig filialen de ovens niet draaiende kan houden.
Wil blijft geloven dat er een collega bakker zal zijn, die de goed lopende bakkerszaken gaat overnemen. “Ik
moet er niet aan denken dat we onze grote klantenkring niet meer kunnen bedienen.”
Op 23 december viel het doek voor
de Utrechtse bakker. Er werd een
definitief faillissement uitgesproken, wat doorgaans het einde betekent van een bedrijf. “Zeker onze
zaak in Wilnis liep zo goed. Het was
een centraal punt in onze toch wel
wat uitgeklede dorpskern.” Uit de
reacties van de Wilnisser bevolking
is gebleken dat ze eigenlijk niet
zonder hun warme bakker kunnen.
De winkel waar de ambachtelijke
geur van brood overheerst en vaak
een gezellig praatje wordt gemaakt. De dorpskern van Wilnis
biedt onder andere een woonplek
voor veel senioren die niet in staat
zijn in de auto te stappen en even

de supermarkt aan
te doen. Deze grote
groep dorpsgenoten is aangewezen
op de winkelstraat
waar ze hun dagelijkse voedsel kunnen
kopen. Dat nu juist
in deze tijd dat met
name deze senioren
aangewezen zijn op
de kleine bakker,
Het team van Bakker Boonzaaijer hoopt op betere tijden.
slager of groenteman
juist binnen deze groep klappen val- Het is de Wilnisser dorpskern in
geval van harte gegund.
len is jammer. Toch maar hopen dat
er een collega te vinden is die de
sociale ontmoetingsplek in Wilnis
en Mijdrecht in stand wil houden.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

mooi uit. Mensen kunnen kiezen uit
tal van kleuren en we leveren veel
kunststoftoepassingen in houtnerfuitvoering. Het ziet er dus ook
allang niet meer als plastic uit.”
Alles wat VOKU levert wordt ook
door eigen monteurs geplaatst. “Wij
staan garant voor een deskundige
installatie en onderhoud. Uiteraard
is de nazorg en service bij ons in
goede handen en we zijn er trots op
dat we heel hoog scoren op het vlak
van klantvriendelijkheid. Kiezen
voor kunststof is een keuze voor het
leven. Wij zeggen altijd dat de kozijnen het huis moeten overleven.”
Serres
VOKU is in 1991 verhuisd naar het
industrieterrein in Mijdrecht.
Michiel: “We waren het eerste bedrijf dat zich hier vestigde. Toenmalig burgemeester Boogaard heeft
nog de eerste paal geslagen. Met de
recente uitbreiding van de showroom kunnen we voorlopig weer
prima uit de voeten”. De showroom
op het bedrijventerrein in Mijdrecht
is onlangs nog flink uitgebreid.”
Paulien: “De ruimte is drie keer zo
groot geworden. Dat geeft ons de
mogelijkheid om wat meer te laten
zien van ons serreprogramma. We
hebben hier zeven complete serres
opgesteld, zodat onze klanten een
goed beeld kunnen krijgen van de
mogelijkheden. We leveren overigens ook houten serres. De keuze
voor een bepaald soort serre hangt
natuurlijk ook sterk af van de woning zelf. Het moet wel bij elkaar
passen.”
VOKU bestond in juni 2010 precies
vijfentwintig jaar. “We hebben dat
groots gevierd,”zegt Paulien. “Alle
donaties die we bij die gelegenheid

ontvingen zijn geschonken aan het
KNGF, het fonds dat blindengeleidehonden opleidt. Voor ons was dat
overigens al de tweede hond die wij
hebben geadopteerd.”
De overname
Michiel Voortjes toont zich enthousiast over de overname van
Rijpkema in Amstelveen. “Rijpkema
was een collegabedrijf dat daar
in de regio goed bekend staat. En
alle mensen die momenteel bij
Rijpkema werken, blijven ook in de
nieuwe situatie gewoon in dienst.
Zelfs de broer van de oud-eigenaar
blijft bij het bedrijf betrokken. Ik
vind dit wel belangrijk, want dat
schept vertrouwen bij de huidige
klanten van Rijpkema. Er verandert voor hen niet veel, ze krijgen
met dezelfde mensen te maken
als voorheen. En uiteraard staan
we ook garant dat de afspraken en
garanties die in het verleden zijn
afgegeven volledig waar gemaakt
worden.”

VOKU Mijdrecht
Communicatieweg 4 in Mijdrecht.
Tel. 0297 284970.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00
Zaterdag van 10.00 - 14.00
VOKU Amstelveen
Zetterij 1 in Amstelveen
(industrieterrein Bovenkerk)
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30
Zaterdag van 10.00 - 16.00
Meer informatie op www.voku.nl
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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

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
9:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 15:00
			
15:00 - 17:00

			

17.00 - 18.00
			
18.00 - 07.00
			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
Ziezo FM
Door Corné Kremers
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: De noodkreet in de fles
Auteur: Jussi Adler-Olsen
“In 'De noodkreet in de fles', de
derde thriller van Jussi Adler-Olsen
over afdeling Q (die bestaat uit
Carl Morck, zijn hulpje Assad en
assistente Rose) ) krijgt afdeling
Q van hun Schotse collega's een
flesje, met daarin een boodschap,
geschreven met bloed, dat twee
broers in 1996 zijn ontvoerd en
opgesloten ergens in Denemarken.
Assad en Yrsa, de tweelingzus van
Rose, weten een groot deel van
de boodschap te ontcijferen. Zij
komen hierdoor op het spoor van
een dader, die al meer dan tien jaar
kinderen ontvoert en de ouders
zover weet te krijgen dat zij niet de
politie inschakelen. Bij het onderzoek naar de oude ontvoeringszaak,
komen ze een recente ontvoeringszaak op het spoor.
De schrijver weet spanning en
humor goed te combineren.
Zo langzamerhand ben ik erg
nieuwsgierig naar Assad: wie is hij
werkelijk? Ook kijk ik uit naar het
volgende boek van deze schrijver,
dat verwacht
wordt in mei
2011.”
gelezen door
hetty blom

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

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

AMNESTY

INTERNATIONAL

De thuiskomst		
Barbara & 			
Stephanie Keating
Tien jaar na
de onafhankelijkheid van
Kenia strijden
Hannah Olsen
en haarman
Lars voor het
behoud van hun
levenswerk, de
Langani Farm. Maar de ontluikende
liefde tussen hun dochter en een
Afrikaanse jongen met een schokkend verleden stelt de kracht van
hun gezinsbanden op de proef.
Sarah Singh, bioloog en beroemd fotograaf, is getrouwd met een Indiase
journalist, maar hun huwelijk lijdt
onder het feit dat ze geen kinderen
kunnen krijgen.
Camilla Broughton-Smith, internationaal model en modeontwerpster,
heeft een fantastische carrière
opgegeven om samen te werken met
de charismatische safarigids Anthony
Chapman, die gehandicapt is geraakt
bij een tragisch ongeluk. Maar zijn
bitterheid en bindingsangst dreigen
haar dromen kapot te maken. Gelukkig hebben de drie vrouwen elkaar
voor steun en goede raad...

2
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Jij tegen mij 		
Jenny Downham
'Jij tegen mij' is
het verhaal van
Mikey en Ellie,
twee jonge mensen van wie de
families gescheiden worden door
een gruwelijk
geheim. Hij
is arm en zij is rijk. Hij werkt als
bordenwasser in een restaurant, zij
doet haar eindexamens. Mikey en
Ellie zullen moeten kiezen tussen
hun liefde voor elkaar of voor hun
familie, voor háár broer of voor zíjn
zus.

Makelaardigheden
Als makelaar maak je zo wat mee..
Vorige week heb ik een aankoop
begeleid van een jong stel.
Op zich niks bijzonders, maar het
niet-alledaagse was het feit dat ze
beiden doof zijn. Ja, hoe ga je dat
aanpakken? Dan kun je wel meer
dan 10 jaar beëdigd makelaar/
taxateur zijn, maar communiceren
met twee dove mensen is best lastig
kan ik u zeggen.
Het allereerste contact werd
gelegd via Paps, die ik eerder had
geadviseerd op het bedrijfsmatige
onroerend goedvlak. Na de bezichtiging van het appartement werd al
snel duidelijk dat ze het een leuke
stek vonden en er voor wilden gaan.
Hoe verder?
Met handen en voeten, langzaam
praten waardoor de lippen konden

3

De tragische lotgevallen van
de familie Mikolajenko
Shandi Mitchell
In het voorjaar
van 1938 keert
de Oekraïense
immigrant Teodor Mikolajenko
terug uit de
gevangenis en
treft zijn vrouw
en kinderen volledig berooid aan op de
Canadese prairies. Terwijl Maria
zich onvermoeibaar bezighoudt
met de zorg voor de schamele
groentetuin, het eindeloos verdunnen van de aardappelsoep en het
verstellen van de tot op de draad
versleten kleren, bouwt Teodor met
blote handen een huis en zaait hij
kostbare korrels graan op het stuk
grond dat zijn zus Anna voor hem
koopt, omdat het mensen met een
strafblad verboden is land te bezitten. De beide families slagen erin
kou en honger te overleven, maar
komen oog in oog te staan met een
veel gevaarlijker vijand wanneer
Anna’s onbetrouwbare echtgenoot
Stefan na een langdurige afwezigheid terugkomt. Zijn achterbakse
gekonkel draait onafwendbaar uit
op een tragedie – die ditmaal des
te erger is omdat deze niet wordt
veroorzaakt door gewetenloze
buitenstaanders, geldschieters of
bureaucraten, maar door naaste
verwanten.

1

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

Boeken Tip 5...

worden gelezen, pen en papier en
de geweldige media e-mail en SMS
zijn we eruit gekomen. Op zo’n
moment realiseerde ik me dat de
elektronische snelweg voor dove
mensen een enorme uitkomst moet
zijn. Dan gaat er letterlijk een wereld voor je open! Zonder hulp van
het thuisfront hebben deze jonge
mensen alles samen opgepakt.
Chapeau!
Wat ik geweldig vind, is dat twee
jonge mensen met een handicap
de “guts” hebben om er voor te
gaan. Vergis je niet wat er allemaal
geregeld moet worden: wat vinden
we het appartement waard, welk
bod gaan we neerleggen, wat moet
je allemaal weten over de omgeving die helemaal op de schop
gaat, wanneer kun je erin, hoe kom

Total Loss			
Jack Coote
Harde lessen voor alle
toerzeilers die
op zee varen
en die zich
gedegen willen
voorbereiden
op zeezeiltochten. De auteur
beschrijft tot in detail hoe zich
bepaalde rampen voltrekken: zinken,
stranden, ontmasten, overboord
slaan van passagiers en andere grote
en kleine tegenslagen die eigenlijk
iedereen kan overkomen.
De kans om een schip te moeten
verlaten is net zo klein als die van

betrokken te raken bij een vliegtuigof treinramp. Een redelijk ervaren
zeiler kan een leven lang zeilen
zonder ooit de drama's te hoeven
ondergaan die in dit boek beschreven
zijn. Toch kan een ramp altijd gebeuren en dat is vermoedelijk de reden
dat de ultieme uitdrukking 'total loss'
zo'n fascinatie heeft voor zeilers.
Er zijn veel redenen waarom
jachten vergaan op zee. Sommige
zijn duidelijk en andere vreemd of
zelfs onverklaarbaar, zoals sommige
verhalen in dit boek aantonen. Het is
te prijzen dat de meeste zeezeilers
die een jacht hebben verloren op zee
en zelf de rampen hebben overleefd,
over hun rampen wilden vertellen. De harde lessen verdienen om
onthouden te worden.

5

Het scherp van de snede
De Nederlandse Literatuur
en 100 en enige polemieken
Pierre Vinken en Hans
van den Bergh
Uit alle perioden van de Nederlandse en
Vlaamse literatuur hebben
Pierre Vinken
en Hans van
den Bergh de
meest strijdbare teksten
bijeengebracht van auteurs die zich
woedend, gebelgd of sarcastisch
teweerstellen tegen opvattingen of
situaties die zij aan de kaak willen
stellen. 'Het scherp van de snede'
is een bundeling van teksten en
gedichten die nog actuele waarde
hebben en die zo scherp en snedig
geformuleerd zijn dat men er een
grimmig genoegen aan kan beleven.
De oudste teksten zijn daartoe naar
modern Nederlands hertaald en alle
bijdragen zijn van korte annotaties
voorzien om de toegankelijkheid
te bevorderen. Het gros van de
opgenomen polemieken dateert uit
de laatste anderhalve eeuw, toen er
geen censuur meer was en schrijvers
zich door de vrijheid van drukpers
ongeremd konden uitleven. 'Het
scherp van de snede' is daardoor een
bijzondere en gevarieerde bloemlezing geworden.

je aan een woonvergunning, kun je
de koopsom financieren, hoe gaat
de notaris je adviseren over een
samenlevingscontract, enzovoorts.
Wat ik zelf erg lastig vond was het
uitleggen van alle artikelen van de
koopakte. Dove mensen hebben een
veel kleinere woordenschat dan
horende mensen, dus moeten ze
liplezend mijn uitleg begrijpen. Dat
is een hele klus. Maar als je daarna
met rode koontjes twee mensen zo
gelukkig de deur uit ziet gaan, kan
je dag niet meer stuk!
Als alles volgens plan verloopt
wordt het appartement half
februari opgeleverd en krijgen ze
de sleutel van hun nieuwe stek.
En dan gaat het genieten voor ze
beginnen. Zo zie je maar, een appartementje van nog geen 150.000
euro kan je als dienstverlener een
super gevoel geven. En daar gaat

het om: mensen blij maken met een
nieuw onderkomen!
Tot volgende keer, met een nieuw
makelaardigheidje.
Martine Duchhart - van Acker

Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297-212987
www.vidamakelaars.nl
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Malou & Bas haalden Hesse in huis

Malou: “Toetjes zijn echt mijn ding”
Vanavond ben ik uitgenodigd door Malou de Vries en Bas van der Lubbe in Wilnis. Dit gezellige jonge stel woont
hier net een half jaar met heel veel plezier. "Het was onze eerste kerst hier," aldus Malou, die in het dagelijkse
leven activiteitenbegeleidster is bij Heliomare, een dagverblijf voor lichamelijk gehandicapten in Aalsmeer. Hier
heeft ze onder andere een kook- en bakgroep. Bas is meer een 'computerjongen'; hij is werkzaam bij A-side
media, alwaar hij sinds de start van het bedrijf bijna tien jaar geleden programmeur is. Beiden hebben het zeer
naar hun zin. Malou is gek op koken en bakken; dit is haar al van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Het
begon met thuis één keer in de week koken en hapjes maken op verjaardagen. Vandaag de dag kookt ze op dagelijkse basis en hebben Bas en Malou samen met een stel vrienden een kookclubje. "Gezellig bij elkaar gaan eten
en om de beurt koken, dat vinden we erg gezellig," aldus Malou. Bas is niet zo'n ster met koken, maar wat Malou
op tafel zet eet hij maar wat graag op. Lachend: "Waarom denk je dat ik 20 kilo ben aangekomen?" Vanavond heb
ik een tafeldame meegenomen in de persoon van Angelique Koot. Zij is zowel van Bas en Malou en ook van mij
een goede bekende en bovenal een zeer gezellige dame, die goed eten bijzonder kan waarderen. Hoewel ik het
onbegrijpelijk en jammer vind dat zij geen chocolade lust...
We starten met een prachtig gepresenteerde Amuse in de vorm van
frisse hammousse. Daarna is het tijd
voor een even zo mooi gepresenteerde tomatensoep gevuld met blokjes
brie. De sfeer aan tafel is buitengewoon ontspannen en we vertellen om
de beurt gezellige vrolijke anekdotes.
Maar natuurlijk wil ik ook weten
waar keukenprinses Malou zelf het
liefste eet. Daar hoeft ze niet lang
over na te denken: "Lust!, ik ben gek
op vis en dat neem ik dus ook altijd
bij Lust." Bas vult aan: "Wat dacht
je van de Prime rib en Gamba’s!"
Zijn glunderende gezicht spreekt
boekdelen.
Inmiddels komt het hoofdgerecht
op tafel, een heerlijk stukje kip in
bladerdeeg met pesto en tagliatelle
met een roomsaus, vergezeld door

een heerlijke salade. Het smaakt allemaal uitstekend. Wanneer ik Malou
vraag hoe ze aan haar recepten komt,
antwoordt ze: "Leve het internet!
Wanneer ik een geschikt recept gevonden heb, verander ik het meestal
een klein beetje, gewoon met een
beetje van mezelf."
Natuurlijk vraag ik het jonge stel voor
welk gerecht ik ze midden in de nacht
wakker mag maken.
Bas antwoordt: "Helemaal niet,
mijn nachtrust is me heilig" en dan
lachend: "Spareribs of bijvoorbeeld
ossenhaas, gewoon een lekker stuk
vlees." Malou: "Voor mij is dat maar
één ding: chocolade! Als ik in een restaurant zit en er staat op de dessertkaart 'Brownie', dan ben ik verkocht.
Echt heerlijk!" Even kijken we alle
drie naar het gezicht van Angelique
en moeten dan hard lachen.

Inmiddels is het tijd voor het sluitstuk
van de avond: het dessert! Een
werkelijk verrukkelijke tiramisu met
rode vruchten. Voor het eerst valt er
een stilte deze avond en als Malou
alle tevreden gezichten ziet, zegt ze
met gepaste trots: “toetjes is echt
mijn ding!” Ik kan niet anders stellen
dan dat ik helemaal met haar eens
ben. Na dit heerlijke eten nemen we
nog gezellig een kopje koffie. Inmiddels is het al behoorlijk laat aan het
worden. Wanneer ik meld dat het zo
langzamerhand bedtijd wordt en ik de
thuisreis ga aanvaarden, antwoordt
Bas: "dan ga ik nog even een paar
uurtjes gamen." Malou mag meer
dan tevreden zijn, we hebben heerlijk
getafeld en het gezelschap was top.
Dank!

Recepten
Amuse: hammousse
-

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

hamblokjes
klontje roomboter
scheutje port
scheutje kookroom
sla en tomaat ter 		
garnering

Bereiding: Pureer de hamblokjes in
een blender. Roer er met een lepel
wat roomboter doorheen. Voeg
een scheutje port en kookroom
toe. Roer het nogmaals en doe het
mengsel in een spuitzak. Garneer
op bv een amuse lepel met een
blaadje sla en tomaat.
Voorgerecht: tomatensoep met
stokbrood
-

pot basis voor 		
tomatensoep
verse tomaten
verse basilicum
soepgroente
kookroom
blokjes brie

Bereiding: Maak de basis soep.
Kook de tomaten in heet water en
haal daarna het velletje eraf. Voeg
de gepelde tomaten, de soepgroente
en de basilicum toe aan de soep.
Pureer de soep met een staafmixer.
Voeg de kookroom toe. Bij het serveren blokjes brie toevoegen voor
de liefhebber.
Hoofdgerecht: pesto kip in
bladerdeeg met tagliatelle in
roomsaus
-

groene pesto
bladerdeeg
kipfilet
tagliatelle
zakje roomsaus
kruidenkaas

Bereiding: Verwarm de over voor
op 180 graden. Smeer de kipfilet in
met pesto en vul hem met kruidenkaas. Rol de kipfilet in een plakje
bladerdeeg, vouw hem dicht en besmeer hem met ei. Bak de bladerdeegpakketjes +- 40 minuten. Kook

de tagliatelle. Maak de roomsaus.
Serveer met een lekkere salade.
Dessert: rode vruchten tiramisu
-

lange vingers
mascarpone
2 eieren
50 gr suiker
Kaneel
geraspte chocolade
verse frambozen
coeberg

Bereiding: De eieren, de suiker
en mascarpone mixen. Leg de
lange vingers op de bodem van een
schaal(tje). Besprinkel dit met coeberg. Leg er een laag mascarponemengel overheen. En daarna verse
frambozen. Herhaal dit nogmaals
en maak het af met kaneel en geraspte chocolade. Eet smakelijk!
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De Hoefstampers gaan uit hun bol voor het goede doel

Soms gaan leut en leed hand in hand
Drie maal elf is drie en dertig en volop reden feest te vieren. De Hoefse Carnavalsverenging De Hoefstampers bestaat 33 jaar en gaat op 22 januari a.s. De Springbok op haar kop zetten. Een reeks van artiesten
komt die avond langs om de feestvreugde ten top te krijgen. Het bijzondere is dat De Hoefstampers leut en
leed combineren. De opbrengst van deze feestavond gaat in z’n geheel naar het Johannes Hospitium in Wilnis, waar vele vrijwilligers zich belangeloos inzetten om medemensen die aan het einde van hun levensweg
zijn, zo goed mogelijk te begeleiden. Kees Bakker, medeorganisator van deze feestavond, rekent op een volle
bak. Na afloop, als iedereen voldaan naar huis is, maakt hij de balans op en gaat er vanuit dat er een groot
bedrag bijeengebracht is. Alaaf op z’n best.
door paul bosman

In 1978 zag de vereniging het levenslicht. In café De Kil in De Hoef werd
Ton Kooiman de eerste voorzitter van
de Stampers. Samen met Johan Looy
mag hij als initiatiefnemer worden
gezien. Vanzelfsprekend werd er een
raad van elf opgericht. De eerste
Prins Carnaval was Ger Jansen uit
Amstelhoek. Velen zouden nog volgden. Feesten deed men in die tijd in
“Ons Huis”, het voormalig dorpshuis,
dat naast de woning van de familie
Bosman was gelegen.
In De Hoef houdt men wel van feesten. De Zevenklapper uit Zevenhoven
maakte er samen met de Stampers
een dolle boel van. De Hoefse bejaarden werden niet vergeten en de
kindermiddagen waren eveneens succesvol. In 1982 trok men, aangevoerd
door Tavenu, met een grote optocht
door De Hoef. De animo voor de
optocht groeide en groeide, een heuse
Prinsenkar maakte in 1983 haar
opwachting. De Jolly Jokers zorgden
er voor, dat het eerste midwinterbal
in 1984 een toppertje werd. Tijdens

de kindermiddagen werd duidelijk dat
de de playbackshow zich op een groot
aantal deelnemers mocht verheugen.
Tien tot vijftien optredens waren
geen uitzondering. De Meijert in
Mijdrecht vormde het decor voor het
22e lustrumjaar. Naast de Braziliaanse dansgroep “Escola de la Samba”
traden “de Deurzakkers” op. Het jaar
daarna viel de eer te beurt aan Albert
West en de “Bolhoedjes”uit Brabant,
destijds de grootste carnavalsvereniging uit Brabant deed het dak van De
Meijert bollen.
Ronald Wieman mocht zich de eerste
Nar van De Hoef noemen. In 1990
trad hij aan. Met recht mag gezegd
worden dat hij de stoute schoenen
aantrok. Het is vanaf die tijd feestelijk gebleven in De Hoef.
Zoals eerder aangehaald, willen de
Hoefstampers dit feestelijk jubileum
combineren met een keerzijde van de
maatschappij die we niet altijd even
graag onder ogen willen zien. Het is
het Hospitium in Wilnis, een klein-

schalig huis, waar mensen op een
waardige manier afscheid kunnen
nemen van het leven. Het is een huis
waar vanuit de Christelijke grondbeginselen wordt gewerkt, maar
waar voor iedereen –ongeacht geloof
of afkomst– een plek is. Een groot
aantal vrijwilligers ondersteunen een
team van professionals. Deze mensen
combineren tijd een aandacht voor
bewoners die aan een ernstige ziekte
lijden. Op deze manier worden de
laatste schreden op de levensweg op
een waardige manier afgelegd.

Foto van de Raad van elf 1979.
goed gevoel voor het goede doel’.
Dweilorkest Dorst uit Mijdrecht,
bekend van de vele straatoptredens in
de regio, zal die avond twee maal de
pannen van het dak proberen te spelen. Harry Bakker, Buiske Bonne en
tenslotte de schrijver van het clublied
van de Hoefstampers Jack Valentijn,
Jolly Jokers, zullen die avond van de
partij zijn. Ook maakt er nieuwe band
haar opwachting: De Nieuwe Band
uit Waverveen/Vinkeveen.

De Hoef om leut en leed samen te
vereniging tot een groots feest. Alaaf
met een gouden randje!!
Kaarten bestellen

Kees Bakker, 0297 593542, Ron Liesveld
0297 242324, Kiki de Ridder 06 10432751
of Jan Willen van Rossum 0297 593798.
In de voorverkoop kosten deze slechts 5
euro, aan de zaal, indien nog voorradig
10 euro
Tot ziens op zaterdag 22 januari 20.30
uur.

Natuurlijk komt u allen massaal naar

Om geld bijeen te brengen voor dit
goede doel, maar natuurlijk ook om
het 33-jarig lustrum gedenkwaardig
te vieren organiseren De Hoefstampers dus een daverend feest. Op 22
januari zal als rode draad door het
feestprogramma de negenmansformatie Brixx optreden. Een goede
doelenband die meteen enthousiast
was toen ze van dit initiatief hoorden.
Het wordt muziek uit de jaren 70
en 80. Dit alles onder het motto ‘een

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer.

Advertentie103x63.indd 1

22-7-09 19:31

Advertentie103x63.indd 1

22-7-09 19:31

Nu in onze showroom.

Adaptive Forward Lighting

Naast de nieuwe Opel Astra is er nu ook de nieuwe Opel Astra Sports Tourer. Deze stationwagon is
een technisch meesterwerk vol innovaties en uniek in zijn klasse. Met het FlexFold systeem vergroot
u met één druk op de knop het laadvermogen. De ruimte en het comfort maken van elke reis een
fantastische rijervaring. Kom naar onze showroom om het zelf te ervaren.

Opel Eye

FlexRide

Opel Astra Sports Tourer vanaf € 20.095,- of lease vanaf € 415,- per maand.

Mijdrecht

www.vankouwen.nl

Communicatieweg 26
Telefoon (0297) 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Aalsmeer

Oosteinderweg 110
Telefoon (0297)329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 3,6; kms/liter: 8,8 – 27,8; CO2 gr/km; 265 – 94.
Verkoopprijs vanaf 1 januari 2011 incl. BTW en energielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasebedrag via Opel leasing op basis van Full Operational Lease 48 mnd/20.000 km/per jr. Wijzigingen voorbehouden.
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De Club van… Joop Frankenhuizen

SeniorWeb is een leercentrum voor senioren
In september 1999 werden alle 50-plussers in De Ronde Venen uitgenodigd voor enkele introductiemiddagen, waarin hen de mogelijkheden
voor speciale PC-cursussen voor ouderen werden gepresenteerd. Het
liep er storm. De eerste lichting enthousiaste ouderen die graag ingewijd wilde worden in de basiskennis van het werken met een PC, is
inmiddels toe aan allerlei vervolgcursussen. Het aantal mensen dat nog
helemaal moet beginnen is flink teruggelopen stelt Joop Frankenhuizen, voorzitter van de Stichting SeniorWeb vast.
door piet van buul foto patrick hesse

In de zeven weken dat de introductiecursussen gegeven werden,
hebben meer dan 300 mensen
deelgenomen. In november 1999
ging de eerste basiscursus van start.
Die werd gegeven door een docente
van N-Tree Computer Consultancy,
bijgestaan door enkele vrijwilligers. “De belangstelling was zo
groot,”vertelt Joop Frankenhuizen,
“dat er al snel problemen ontstonden in de verwerking van al die
aanvragen. Er moest zoveel capaciteit worden ingezet dat de deelnameprijs flink omhoog moest. Dat
gaf voor veel mensen problemen,
waardoor het aantal deelnemers
vervolgens onder het met N-Tree
afgesproken aantal zakte. Daarmee
liep de overeenkomst met N-Tree
snel af. Inmiddels was de plaatselijke ANBO-afdeling ook met computerlessen begonnen voor haar eigen
leden. Ze deden dat onder auspiciën
van de landelijke stichting Seniorweb. Om meer mensen in de gele-

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...

genheid te stellen computercursussen te volgen, ontstond vervolgens
het idee voor het opzetten van een
PC-leercentrum. Daarvoor werd
een speciale werkgroep ingesteld.
Intussen bleef de belangstelling
onder de ANBO-leden stijgen en
dreigde er een tekort aan docenten.
De mensen van de werkgroep en
een aantal vrijwilligers schoten te
hulp en dat leidde tenslotte tot de
overname van de ANBO-cursussen.
Door allerlei oorzaken liep dit initiatief uiteindelijk echter ook vast.”
Een leercentrum voor volwassenen
Inmiddels kreeg in de loop van
2000 het idee van het PC Leercentrum bredere steun. Het bestuur
van de toenmalige Stichting Leefbaarheid was bereid het leercentrum annex internetcafé in het pand
aan de Kerkvaart te huisvesten. Het
lukte om een flink aantal bedrijven
en fondsen zover te krijgen dat zij
het project financieel gingen steunen. Eind 2000 zijn er negen vrijwilligers actief waarvan er vijf zich
met lesgeven bezighouden. Joop:
“Dat ging goed tot in februari 2005
de Stichting Leefbaarheid met de
mededeling kwam dat de gemeente
de opleidingen niet langer als kernactiviteit van de Stichting zag. Het
leercentrum stond voor de keuze
om zelfstandig verder te gaan of
er een bredere doelstelling aan te
geven. Er werd gekozen voor een
zelfstandig bestaan. We konden niet
langer in het pand aan de Kerkvaart
blijven en vonden onderdak in het
Prinsenhuis. Inmiddels zitten we
al weer een tijdje in een tijdelijk
onderkomen aan de Energieweg.”
De doelstelling
De Stichting SeniorWeb De Ronde
Venen opereert nu als zelfstandige
en volkomen onafhankelijke stichting. “We krijgen geen subsidie, van

Joop Frankenhuizen: “Het gaat erom dat mensen zoveel mogelijk uit hun computer halen.”
wie dan ook,”zegt Joop. “Er is een
landelijke koepel waar we bij zijn
aangesloten en we maken gebruik
van hun adviezen. Maar we voeren
hier in De Ronde Venen ons eigen
beleid.” Om precies aan te geven
wat de doelstelling van de Stichting
SeniorWeb De Ronde Venen is,
citeert Joop uit de statuten van de
Stichting. Belangrijkste doelstelling is ‘het uit sociaal maatschappelijke overwegingen bevorderen
van de participatie van ouderen op
het gebied van de informatietechnologie, waaronder begrepen het
bevorderen van deelname aan de
informatiemaatschappij’. Joop: “In
gewoon Nederlands wil dat zeggen
dat wij zoveel mogelijk mensen in
de gelegenheid willen stellen om
te leren met een pc om te gaan
en te leren gebruik te maken van
faciliteiten zoals internet en e-mail
en dergelijke. Dat betekent ook dat
we moeten zorgen voor voldoende
geschoolde vrijwilligers die de opleidingen en de begeleiding kunnen
verzorgen. Belangrijk is ook dat wij
een organisatie zonder winstoogmerk zijn. We hoeven er dus niet
aan te verdienen en we proberen de
kosten zo laag mogelijk te houden
zodat ook zoveel mogelijk mensen
kunnen deelnemen.”

Breed aanbod
“De eerste generatie ouderen
die enthousiast in gingen op de
uitdaging om met de computer aan
de slag te gaan is inmiddels wel
ingewijd in de basisbegrippen,” stelt
Joop vast. “Maar er zijn nog steeds
ouderen die nog aan de basiscursus
beginnen. Vaak op aandrang van
kinderen of kleinkinderen die vinden dat ze opa of oma ook af en toe
een mailtje moeten kunnen sturen.
Wanneer mensen zich hier melden
willen we ook altijd weten wat
men graag met de computer wil
gaan doen. Het heeft niet zo veel
zin om mensen vol te stoppen met
informatie over allerlei gebruiksmogelijkheden die ze toch niet gaan
benutten. We bieden een basiscursus naar keuze van Windows 7, XP
of Vista. Mensen kiezen zelf voor
een bepaald systeem. We hebben
ook inmiddels een thuishelpfunctie
opgezet. Dat betekent dat we bij
mensen thuis komen om te helpen
bij het installeren en het gebruik
van de apparatuur.”
Inmiddels biedt SeniorWeb vele
aanvullingen op de basiscursus. “In
feite gaat het er nu om dat mensen
ook zoveel mogelijk uit hun computer halen. Dat betekent dat we
naast opfriscursussen nu ook meer

gedetailleerd in de programma’s duiken. Dan heb ik het over de cursus
bestandsbeheer, de cursus internet
en E-mail of de cursus fotobewerking. We geven ook workshops waar
we in een ochtend of middag een bepaald aspect behandelen. Denk aan
de workshop over beveiliging van je
computer en je computerbestanden,
over internet bankieren of over CD’s
en DVD’s branden. Voor mensen die
net een eerste computer of laptop
hebben aangeschaft geven we ook
kennismakingsworkshops waarmee
ze al een beetje wegwijs gemaakt
worden. En het hangt vervolgens
van de mensen zelf af, of ze het leuk
gaan vinden en wat ze verder nog
willen doen. Wij bieden daar een
uitgebreid pakket voor. Vooralsnog
is er geen sprake van teruglopende
belangstelling. Er zijn dus blijkbaar
nog volop ouderen die graag wat
meer over PC-gebruik willen weten.
SeniorWeb staat er klaar voor,”
aldus de voorzitter.

Wie meer wil weten over de activiteiten van de Stichting SeniorWeb kan
informatie vinden op
www.derondevenen.seniorweb.nl.
Aanmelden kan elke dinsdag- of
donderdagmorgen telefonisch bij het
leercentrum, tel. 0297-272720 of b.g.g.
0297-282938.
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MOTOR&AUTO
Zijspan les in de Triumph Bonneville

“Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?”
Patrick Hesse krijgt les van
zijspan-goeroe Kees Kentrop van
Roké Motors

dikke Kawa. Terugdenkend begrijp
ik weer waarom mensen het hebben
over de goéie ouwe tijd...

Ondanks dat de temperatuur nog
steeds rond het vriespunt ligt en de
sneeuw nog niet helemaal is verdwenen, moet ik er toch aan geloven: ik
krijg voor het eerst van mijn leven
motorrijles. Dertig jaar geleden
ging dat anders dan nu. Op mijn 18e
verjaardag ging ik naar het politiebureau en kocht voor fl. 3,75 (ca. 1,70
euro) een zogeheten oefenvergunning. Daarmee mocht je binnen de
gemeentegrenzen de wegen onveilig
maken en oefenen voor je motorrijbewijs, zo veel als je wilde. Wel was
ik verplicht een blauw bordje met een
witte letter L aan mijn nummerplaat
te monteren. Een kleine prijs voor de
enorme vrijheid. Eén van mijn startende motormaatjes kwam er achter
dat als je bij een politiebureau van
een omliggende gemeente binnenliep
voor een oefenvergunning, je op die
manier je rijgebied aanzienlijk kon
vergroten! Mijn vriend Frans had het
record van zeven verschillende oefenvergunningen en die speelde het klaar
om in de zomer geheel legaal met
een witte L achterop naar Zandvoort
te tuffen om op de boulevard lekker
de blits te kunnen maken met zijn

Vandaag heb dan toch mijn eerste
rijles. Natuurlijk niet gewoon op
een motor, want na drie maanden
oefenvergunning slaagde ik destijds
met vlag en wimpel voor het rijbewijs
A en heb inmiddels na drie decennia genoeg kilometers op mijn naam
staan om een geroutineerd motorrijder te zijn. Alleen één ding had ik
bijna nog nooit gedaan: rijden met
een zijspan. Sinds ik voor de Groene
Venen wekelijks en blokje omga met
een motorfiets, ben ik kind aan huis
bij Roké Motors en spreek dan regelmatig met Kees Kentrop de grondlegger van het bedrijf.
Kees rijdt en bouwt al ruim 30 jaar
zijspan en weet werkelijk alles van
zijspan rijden. Afgelopen raceseizoen
werd hij samen met Gerard Daalhuizen derde in het Nederlands kampioenschap zijspanracen. En dat
het de heren zeer serieus is om hun
positie in 2011 te verdedigen en
misschien zelfs te verbeteren, blijkt
uit de aanschaf van een spiksplinternieuwe LCR-zijspan. Werkelijk de
allerbeste span dat er in de wereld te
koop is, gemaakt door Louis Christen

tekst patrick hesse foto's peter bakker

in Zwitserland. De constructeur die
inmiddels al 18 wereldtitels op zijn
naam heeft staan. Maar de technische kennis die Kees en Gerard
meebrengen is enorm, want het motorblok van een Yamaha R1 is door
de heren zelf geprepareerd.
En dat dit het verschil maakt, weten
de nummers 1 en 2 van vorig jaar.
Beide spannen reden met een door
Kees Kenrop geprepareerd motorblok.
Vandaag rijden we met een zijspan
van een heel ander kaliber. Een
Triumph Bonneville, wederom zelf
gebouwd door Kees en waarvan
er inmiddels al een paar van zijn
verkocht door
Roké Motors.
We begeven ons
naar een grote
parkeerplaats
binnen onze gemeente. Ondanks
de kou staat het
water mij op de
rug, want dit is
echt werken. Kees
heeft me op het
oog een paar simpele handelingen
voorgedaan en nu
moet ik ze zelf
doen. Best lastig
als je al zo lang de
handelingen anders verricht: "Je
lichaam rechthouden op de motor
en klem de motor
in de bochten
tussen je benen",
klinkt Kees nog
na in mijn oor. De
eerste bochtjes
gaan niet slecht.
Ik ga wat meer
gas geven en
kom met een
aardige snelheid

op de bocht af, maar ik moet te sterk
afremmen en dan reageert een span
toch anders. Het voorwiel glijdt door
en ik denk dat ik ga vallen. Maar ik
zit natuurlijk op een driewieler en die
valt niet zomaar om. Met een flinke
breaktest en vervolgens de rem loslaten en het span de bocht om duwen
gaat het eigenlijk nog best goed; de
lach op het gezicht van Kees zegt
genoeg. Kees legt me uit dat het heel
belangrijk is om met een zijspan op
twee wielen te kunnen rijden, omdat
als je een keer te hard door een rechterbocht gaat en het span omhoog
komt, je het hele spul gewoon keurig
in het gareel kan houden. Om te laten
zien hoe “simpel” dit volgens Kees is,
demonstreert hij dit even met mij in
het bakkie. Nu zal u het niet ontgaan
zijn dat ik geen vedergewicht ben
en Kees toch echt een paar koppen
kleiner is dan ik, maar zonder enige
moeite gooit Kees het span omhoog
en zweef ik de eerste keer, met lichte
paniek, voor mijn gevoel ver boven
het asfalt. Wanneer ik na minuut of
10 niet beter meer weet –Kees rijdt
zeer gedecideerd een aantal rondjes fluitend op twee wielen– begin ik
de lol er ook van in te zien.
Nu is het mijn beurt: "even een rukje
aan het stuur naar rechts, gas blijven
geven en houd de boel in evenwicht
met je lichaam," hoor ik Kees boven
het bonzen van mijn hart uitkomen.
Het laatste wat ik wil, is voor het oog
van Kees, en mijn maatje Peter Bakker die met zijn camera
in de aanslag staat voor
wat leuke plaatjes,
op z'n kant gaan.
Voor ik het
weet ben ik
zelf groot
nieuws op
Peters
Hotnews
en

0297-online! Ik vind het leuk als
mensen om me lachen, maar niet uit
leedvermaak.
Dus bouw ik het rustig op. Na een
minuut of 20 krijg ik het door en kan
ik het span een tijdje op twee wielen
houden. Na nog wat oefeningen is
het volgens Kees tijd om de weg op
te gaan. Geconcentreerd rijd ik rustig
door onze gemeente, af en toe bouw
ik de snelheid wat op en rem dan
weer af. Na een half uur heb ik het
voor mijn gevoel best wel te pakken
en ontspannen breng ik het span weer
terug bij Roké. Inmiddels is de kou
doorgedrongen tot mijn ondergoed
en ben ik toe aan een bakkie koffie.
Ik dank Kees voor deze geweldige
ervaring en beloof hem dat, als de
temperatuur aantrekkelijk genoeg
is, we nog een keer een herhaling 's
ochtends gaan doen, en "dan ben je er
wel klaar voor" grijnst Kees. Wat zal
ik slapen vannacht...
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 285218

www.roke.nl.

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR
Opel Astra

Ruimte nodig?
Maak kennis met de auto waar Opel het komende jaar mee wil gaan
scoren. De nieuwe en lang verwachte Astra Sports Tourer. De dealers
zaten al een tijdje te springen om deze nieuwe station, omdat grote
concurrent Volkswagen niet stil zit met zijn goedlopende Golf-modellenreeks en al lange tijd een Golf-station aanbiedt. Opel zat verwikkeld in een strijd om ongeschonden uit het faillissement van General
Motors te komen en kon zich niet volledig richten op de ontwikkeling
van nieuwe modellen. Maar nu zijn ze klaar om weer wat marktaandeel
terug te snoepen.
door michael reuling

Opels nieuwe stationwagen werd
afgelopen oktober onthuld in Genève,
maar stond tegelijkertijd al even in de
nieuwe showroom van Van Kouwen
in Hoofddorp. Tijdens de opening van
het nieuwe pand werd daar de Sports
Tourer onthuld door Freddy de Mulder (directeur Opel Nederland) en
Frank Vaneman (samen met Theo van
Kouwen eigenaar van Van Kouwen
Automotive Groep). Uiteraard waren
daar direct veel lovende reacties te
horen, te meer omdat het design van
de station wederom goed geslaagd is.
De Sport Tourer is geen kleine auto
en komt van buiten en binnen zeer
ruim over. Ook aan lange mensen is
gedacht. Zij kunnen zonder probleem
plaats nemen achter het stuur, maar
ook op de achterbank. Extra fijn zijn
de voorstoelen, waarbij het zitvlak
verlengd kan worden, zodat de stoel
meer steun biedt. Handig voor lange
autotrips. Het interieur kennen we uit
de normale Astra. Het navigatiesysteem werkt fijn, als je door hebt hoe
je deze moet bedienen. Dat vergt wat
concentratie in verband met de hoeveelheid knoppen op het dashboard.
Onderweg merk je dat de Astra
zeer solide aanvoelt, als een grote
reisauto. Ondanks de grootte is de
auto zeer overzichtelijk, hoewel de
dode hoek vrij groot is door de brede
C-stijl achter. De Sports Tourer in
Sport-uivoering was voorzien van
prachtig 18 inch lichtmetalen velgen,
die normaliter het comfort iets
minder ten goede komen. Echter was
daar bij deze variant geen sprake
van, de demping houdt het midden

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

foto's peter bakker

tussen een comfortabele auto en een
sportief ingesteld onderstel. Voor
meer comfort kun je kiezen voor
een luxere uitvoering en een kleiner
formaat velg. In de achterbak vind
je een enorme ruimte (500 liter) die
makkelijk te gebruiken is. De hond
kan er uren rondlopen en tientallen
nieuwe routes ontdekken. Uiteraard
is de bagageruimte voorzien van een
afdekhoes, die je met een simpele tik
omhoog wegklapt om makkelijk bij
de bagage te komen. Wil je de afdekhoes helemaal weghalen, dan kun je
deze onder de bodem verbergen in
het speciaal daarvoor gemaakte vak.

auto kan aanbieden. Van Kouwen is
één van de weinige dealers die deze
auto gaat verkopen. Voor nu zal de
Sports Tourer een goede reden zijn
om de showroom eens een bezoek te
brengen.

Van Kouwen Automotive Groep
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl

De donkergrijze demo was voorzien
van de bekende 1.4 turbo benzinemotor met 140 pk, die we eerder in
de Meriva tegenkwamen. Die motor
levert ruim voldoende vermogen voor
een auto van dit kaliber. Voordeel
van deze 1.4 turbo is dat deze ook
relatief stil is. Uiteraard kun je kiezen
voor diverse andere benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo, met
vermogens variërend van 100 tot 180
pk. De nieuwe Astra Sports Tourer
is te verkrijgen vanaf € 18.395,- en
kan oplopen tot € 34.045,- voor de
duurste versie, de 2.0 CDTI diesel
met automaat in Cosmo-uitvoering.
Om de Opel-familie compleet te
maken, komt binnenkort ook de vernieuwde Zafira uit. De grote MPV is
compleet opgefrist en voorzien van de
nieuwe look and feel van Opel. Een
ander model dat binnenkort de showroom binnenrijdt is de Ampera. Een
auto voorzien van een elektromotor
en een verbrandingsmotor, net als de
Toyota Prius. Anders dan de Japanner, rijdt de Ampera alleen maar op
de elektrische motor. De benzinemotor dient als ‘range extender’, zodat
de accu’s gevoed worden als dat nodig
is, maar dient niet als aandrijving. Dat
betekent dat het benzineverbruik gereduceerd wordt tot bijna nul komma
nul. De auto kan zonder tussentijds
op te laden, zo’n 40 tot 80 kilometer
op de accu’s afleggen. Met hulp van
de benzinemotor als generator kan
er een afstand van 500 kilometer
afgelegd worden. Voordeel van de
Ampera? Zuinig, maar toch over veel
vermogen beschikken. Nadeel? Het
prijskaartje. Je rijdt een Ampera
vanaf € 42.900,- (incl. 19% BTW).
BPM en wegenbelasting hoef je niet
af te dragen. De Ampera zal niet direct storm lopen, maar in de loop van
de tijd zullen dit soort auto’s meer
en meer de markt betreden, waarna
prijzen zullen kelderen. Een goed
teken dat Opel nu al een dergelijke

Opel Astra Sports
Tourer
Gereden versie: Opel Astra
Sports Tourer 1.4 Turbo
Vermogen: 140 pk
0-100: 10,5 s
Top: 200 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,6 / 6,4 l/100km
Prijs gereden model: € 31.586,Alternatieven: Ford Focus,
Peugeot 308, Renault Mégane,
Volkswagen Golf Variant

Auto nieuws
Opel vernieuwt
bedrijfswagens
Opel heeft zijn bedrijfswagens
vernieuwd. Zo is de Opel Vivaro
voorzien van twee nieuwe Euro5krachtbronnen. De 2.0 CDTI dieselmotoren zijn leverbaar in twee
vermogensvarianten: 66 kW/90 pk
en 84 kW/114 pk voor de Opels Vivaro L1H1, L2H1, Combi en Tour
Elegance. De prijs blijft onveranderd concurrerend: vanaf 16.200
euro (excl. BTW/BPM).
Ook zijn er nieuwe, zeer gunstig
geprijsde uitrustingspakketten.
Voor de Vivaro biedt dat pakket
extra’s als airconditioning, cruise
control, elektrisch te bedienen
ramen en buitenspiegels en verwarmbare buitenspiegels. Voor de
Movano omvat het pakket onder

meer een Opel Radio CD30 BT, telefoonvoorbereiding met Bluetooth
en zeer veel handige opbergmogelijkheden. Het voordeel voor
de klant op het Business pakket
loopt op tot 1.440 euro. Voor wie
nog verder wil uitbreiden is er het
Executive-pakket, met bovenop de
extra’s van het Business-pakket
voor de Vivaro o.a. een met leder
bekleed stuurwiel, een chroompakket, een regensensor en automatisch inschakelende verlichting,
alsmede centrale vergrendeling
met afstandsbediening. Voor de
Movano biedt o.a. cruise control,
een boordcomputer, parkeersensoren achter, een regensensor
en automatisch inschakelende
verlichting. Tot slot biedt Opel op
de Vivaro en Movano een Navigatie- en Bluetooth-pakket voor een
meerprijs van slechts 295 euro.

Het gaat hierbij om een uitgebreid
systeem met een kleurendisplay,
kaartinformatie van 26 Europese
landen en telefoonvoorbereiding
voor Bluetooth-ontvangst. Om de
compacte Opel Combo voor 2011
een verdere impuls te geven, voegt
Opel de nieuwe uitvoering Combo
Business Plus aan het leveringsprogramma toe. Deze versie is
voorzien van een standaarduitrusting waaraan extra’s als airconditioning, Opel Radio CD30, een
schuifdeur rechts en mistlampen
zijn toegevoegd.
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Quassima Asafiati zet zich in voor een betere multiculturele samenleving:

“De omgang met andere culturen kan zoveel beter”
Ze is nog maar 21 jaar oud en toch zet Quassima Asafiati zich al volop in voor de samenleving. Naast haar
baan op de afdeling plastisch chirurgie in een ziekenhuis, besteedt de Mijdrechtse vrijwillig zo’n twintig uur
per week aan hulp voor de vrouwen in De Ronde Venen. Quassima: “Ze maken kennis met elkaar en gaan samen sporten. Vaak worden vluchtelingen en vrouwen van andere culturen in een hoekje gezet. Ik probeer ze
daar weer uit te halen en ze te overtuigen om mee te doen met de samenleving. Daar hebben ze recht op!”
tekst valerie sambrink sanderink

foto patrick hesse

voor een groep meiden een les zelfverdediging georganiseerd. Dit kostte
echter erg veel geld en ik wist dat een
andere groep mijn hulp harder nodig
had, namelijk de vrouwen en moeders.
Omdat veel van hen huismoeder zijn
en amper iets voor henzelf deden,
moesten zij de meeste moeite doen
om contact met de buitenwereld te
krijgen. In de media wordt er vaak
negatief gesproken over de buitenlanders die in Nederland komen. Ze
moeten meer bewegen en vooral
ook beter integreren. Dat kan men
heel hard roepen, maar de benodigde
hulp wordt niet geboden. De drempel
naar een sportvereniging is voor de
vrouwen soms te hoog. Ze voelen zich
vaak te zwaar en erg bekeken. Zo zijn
er meer redenen waardoor de vrouwen liever niet tegelijk met mannen
sporten. Ik besloot dat ik deze groep
vrouwen moest helpen. Nu organiseer
ik elke week een zwemavond en een
fitnessavond. Hierbij komen vrouwen
van allerlei culturen bij elkaar. Zo zijn
er Marokkaanse en Turkse vrouwen
die meedoen, maar ook Hisdoestaanse, Surinaamse en Nederlandse vrouwen. Hierdoor worden ze een stuk
socialer naar mensen met een andere
cultuur dan die van henzelf. Voor de
vrouwen die zwemles nemen, is het
vaak een wonder dat ze überhaupt
het water ingaan. In hun vaderland
hebben ze meestal nog nooit gezwom-

Grijze wereld
Quassima: “Als ik om me heen keek,
zag ik veel ellende. Veel mensen
zijn eenzaam, anderen kampen met
andere problemen. Ik zag veel ruzies
door botsingen in cultuur of geloof
en mensen die wilden afvallen, maar
de stap naar een sportvereniging
niet durfden te zetten. Veel van die
problemen hingen samen met integratieproblemen. Dat lag niet alleen aan
de geïmmigreerden, maar ook zeker
aan de mensen om hen heen. Er is
een gebrek aan acceptatie. Sommige
vrouwen zitten alleen thuis. Hun
man is aan het werk en de kinderen
zijn naar school of zijn ook naar hun
werk. Ze hebben niemand om mee
te praten. Buren zeggen hen geen
gedag en zij hebben zelf de moed
niet om een praatje te maken. Wat
moet je zeggen als je de taal nog niet
helemaal machtig bent en bang bent
om de foute woorden te gebruiken?
Het was echt een grijze wereld waar
ik telkens tegenaan keek. En ik dacht:
Dat kan zoveel beter! Ik besloot wat
te doen voor de samenleving.”
Samen sporten
Inmiddels zet Quassima zich al ruim
twee jaar in voor vrouwen van verschillende culturen. Quassima: “Eerst
organiseerde ik ook middagen voor
kinderen. Zo heb ik voor een groep
jongens een paar uur zaalvoetbal en

men en dan is het nemen van een duik
in een zwembad best eng. Toch merk
ik dat de vrouwen het ontzettend leuk
vinden om te zwemmen, zeker als ze
na afloop vol trots hun zwemdiploma
kunnen laten zien. Ik heb van verschillende vrouwen gehoord dat ze hun
kinderen hierdoor sneller naar het
zwembad durven brengen om daar
zwemlessen te volgen. Ze hebben ervaren hoe leuk het is om te zwemmen
maar ook vooral hoe belangrijk het is
om te kunnen zwemmen. Dat is weer
een mooie stap voor de integratie. ”
Multi Mondo
Dat Quassima een stichting op zou
richten, dat had ze nooit gedacht.
Toch is de stichting Multi Mondo
sinds oktober 2010 een feit. Quassima: “Het risico om deze activiteiten
zonder stichting te blijven voortzetten,
was te groot. Ik organiseerde alle
activiteiten zelf en nam daarmee een
te grote verantwoordelijkheid op mij.
Ik kwam iemand tegen die startende ondernemers op weg helpt. Ik
vertelde hem dat ik een stichting op
wilde zetten. Daardoor zou ik minder
risico’s hebben en zouden de activiteiten ook ondersteund kunnen worden
door sponsoren. Na veel papierwerk
en gesprekken met onder andere de
notaris is het gelukt een stichting op
te richten: Stichting Multi Mondo.
Samen met de Nederlandse Janneke

Quassima Asafiati: “Pak elkaar bij de hand en maak er iets moois van! Want als we
elkaar niet helpen, wie zal het dan doen?”
dat soort uitbreidingen financieel niet
mogelijk. We komen nu vaak precies
uit de kosten en dat komt doordat de
vrouwen zelf ook contributie betalen.
Hierdoor kunnen de arme vrouwen
die echt weinig te besteden hebben,
niet meedoen en dat vind ik enorm
zonde. We zijn dan ook hard op zoek
naar sponsoren. Zo’n sponsoring kan
in geld zijn, maar ook in producten
of in vrijwilligerswerk. Elk vorm van
hulp is van harte welkom.”

van Wijngaarden en de Turkse Havva
Uysal bestuur ik de stichting. Ik heb
zelf een Marokkaanse achtergrond,
dus zelfs het bestuur is multicultureel.
Samen verzorgen we leuke activiteiten voor de vrouwen zoals het zwemmen en fitnessen, maar ook bijeenkomsten genaamd ‘Let`s Talk’ die één
keer in de maand plaatsvinden in de
Allround te Mijdrecht.”
Grootste wens
Hoewel Quassima al veel voor de
vrouwen in haar groep heeft kunnen
betekenen, zou ze de activiteiten
graag willen uitbreiden. Quassima:
“Ik zou heel graag verschillende
workshops organiseren, voor vrouwen
maar misschien ook voor mannen.
Bijvoorbeeld een workshop over
trouwen waarbij allerlei tradities
van verschillende culturen worden
besproken. Of een workshop over
eten of muziek. Op dit moment zijn

Maar Quassima heeft nog veel
grotere wensen. Quassima: “Mijn allergrootste wens is dat er minder haat
op de wereld is en meer positiviteit.
Mensen moeten zich thuis voelen en
respect voor elkaar hebben. Integratie
is een lang proces. Gun zo iemand de
tijd en help diegene. Pak elkaar de
hand en maak er iets moois van! Want
als we elkaar niet helpen, wie zal het
dan doen?”

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.

Kruiswoordpuzzel week 1
1
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4

5

6

10
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14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39
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45
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52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

54

62

© Puzzelland

16

33

38

21

24

29

63

HORIZONTAAL:
1. De totale inzet; 5. soort glas; 10. drinkbeker; 11. lofdicht; 12. zuigbuisje; 14. Europese
taal; 16. naarling; 18. Europese taal; 20. karakter; 22. moe; 23. hertachtig dier; 24.
projectiel; 25. eertijds; 27. wijkplaats; 29.
echtgenoot; 30. devies; 32. perceel; 34.
tweetal; 35. mannetjesbij; 37. visuil; 39. de
woorden van een lied; 42. insecteneter; 44.
aansporen; 46. metalen bak; 48. mosselnet; 49. waagstuk; 50. mannelijk dier; 51.
struisvogel; 53. dreef; 55. dierenhuid; 56.
binnenjaloezie; 58. naast; 60. roem; 61.
schutsluis; 62. hartverscheurend; 63. jagen
zonder vergunning.
VERTICAAL:
1. Grammofoonplatenautomaat; 2. gewricht; 3. melkgerecht; 4. onafgesloten; 6.
bloem; 7. kunsttaal; 8. muziekteken; 9.
boer; 12. steenvrucht; 13. romp; 14. leerrede; 15. bontsoort; 17. moment; 19. uitroep
van schrik; 21. vis; 26. mal; 27. deel van een
molecule; 28. bevrachten; 29. aanvankelijk;
31. tuit van een kan; 33. ambacht; 36.
schetsen; 37. bizon; 38. gouden tiendollarstuk; 39. sein; 40. met teer bestrijken; 41.
uitdoven; 43. plaksel; 45. zandheuvel; 47.
mager; 52. gast; 53. palmsoort; 54. droogplaats; 55. vreemde munt; 57. bid; 59.
jonge stier.

Sudoku week 1
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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1 3
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9 3
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8
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7
5
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Oplossing puzzels week 52
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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: Financieel Administratief
Medewerk(st)er
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: PR & Communicatie
Coördinator
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Consultant Antenna
Organisatie: Antenna
Plaats: Alphen aan den Rijn
Functie: Wij zijn op zoek naar
een Assistent-controller, Ervaren
administratief medewerker
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: Installateur Beveiligingstechniek
Organisatie: Homan Beveiliging B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: coach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife
Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Verkoper Buitendienst
(m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux
B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Medewerker
P&O en Salarisadministratie (24 uur)
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Proces medewerker
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zorgzame Verzorgende
C gezocht voor wijkteam Loenen
(20 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Loenen a/d Vecht

Functie: Account manager International Sales
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Specialist ouderengeneeskunde Maarssen (24-26 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

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

Functie: Junior Accountmanager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Kundige Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel Maarssen
(28-30 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Managementassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Klusjesman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Account Manager KPN Data
/ IP (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Software Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Productie Medewerkers
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker
inkoopcontrole (FT)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer
B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Detailengineer interieur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: GGZ-verpleegkundige
Vinkeveen (32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Financieel Administratief
Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: verkoop medewerker
houdbaar 37 uur
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde
Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Enthousiaste Wijkziekenverzorgende Abcoude (24-32 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Welzijnscoach/voedingscoach
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife
Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Accountmanager Luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Crediteurenadministratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vooruitstrevende Verpleegkundige Somatiek Vinkeveen
(32-36 uur)
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen
Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde
Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een opzichter weg- en
waterbouw
Organisatie: Gemeente De Ronde
Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Kantoorhulp
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop
Organisatie: Schijf Houthandel en
Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Oproepkracht chauffeur,
rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Krantenbezorgers Abcoude/Baambrugge
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Fietsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: DTP-er (32-40 uur)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker
voor diverse Buitenschoolse Opvang
locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Ervaren 1ste of 2de automonteur M/V
Organisatie: Automotive-centre Van
Nieuwkerk Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch medewerker
Kinderdagverblijf Ministek wegens
zwangerschapsvervanging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra
B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoopster slagerij
Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn
Functie: Verkoopster slagerij
Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen
Functie: Hulpkok Restaurant LUST!
Organisatie: Restaurant LUST!
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker financiële
administratie 24-28 uur
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van
Rooyen BV
Plaats: Uithoorn
Functie: Medewerker Customer
Service (m/v) Fulltime
Organisatie: Quaron Cleaning
Systems B.V.

GRANDOPRUIMING

24		

DE GROENE VENEN

tot
kortingen

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

-70%

KOOI 5

KOOI 14
Compleet als getoond

T.E.A.B.

Compleet als getoond.

KOOI 23
Compleet als getoond

T.E.A.B.

T.E.A.B.

KOOI 27
Compleet als getoond

T.E.A.B.

GRANDOPRUIMING
WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE BADKAMERS

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38 g, T: 0297-250494,
Openingstijden: ma t/m do: 10.00 - 17.30,
vr: 10.00 - 21.00, za: 10.00 - 17.00, zo: 10.00 - 17.00

ALLE SHOWROOMKEUKENS: WWW.GRANDO.NL

Vraag naar de voorwaarden

