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Geen zorgen
Wel goed verzorgd

Ziektekostenverzekering
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen:

CDA en VVD grootste partijen • Opkomst teleurstellend
Lijst 8 verrassende nieuwkomer

voor websites met cms
www.meldpuntzorgenoverlast
amstelland.nl (voorbeeld)

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzzlight.nl

hofleverancier voor
sinterklaas

sint winter brillen
winteroptiek.nl

Met respectievelijk 23,5% en 22,2%
van de stemmen zijn het CDA en de
VVD de grootste partijen geworden
in de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag jl. De nieuwe partij Lijst 8
heeft verrassend meteen twee zetels
in de nieuwe gemeenteraad behaald.
Dat zijn de belangrijkste conclusies
die getrokken kunnen worden uit de
voorlopige uitslag nadat in de nacht
van woensdag op donderdag jl. de resultaten van de stembureaus bekend
werden.
Grote verliezer van de verkiezingen
is de politiek zelf. Nog niet de helft
van het aantal stemgerechtigden
(46,9%) maakte de gang naar één
van de 21 stembureaus in de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude.
Sommigen wijten dat aan de geringe
zichtbaarheid van campagnes in vergelijking met landelijke verkiezingen,
anderen gaven als mogelijke oorzaak
het geringe vertrouwen dat de inwoners hebben in de lokale politiek.
Op basis van de verkiezingsuitslagen
is een verdeling gemaakt van de 27
beschikbare zetels in de nieuwe raad
(zie grafiek).

Zetelverdeling Verkiezingen De Ronde Venen
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Lage opkomst gemeenteraadsverkiezingen

CDA en VVD grootste partijen
Op woensdag 24 november kregen de inwoners van de nieuwe gemeente De Ronde Venen de gelegenheid
om hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Nog niet de helft van de kiesgerechtigden maakten van hun stemrecht gebruik. Een opkomstpercentage van 46,9% duidt op een geringe belangstelling voor de lokale politiek. CDA en VVD werden de grote winnaars. Nieuwkomer Lijst 8 behaalde
meteen 2 zetels.
Het aantal uitgebrachte stemmen
op de verschillende partijen levert
het navolgende beeld op. Het werd
een spannende race tussen CDA
(3650 stemmen) en VVD (3450
stemmen). Het CDA haalde het
leeuwendeel van de stemmen uit
De Ronde Venen, terwijl de VVD
in Abcoude Baambrugge hoog
scoorde. Derde partij werd PvdA/
Groen Links met 1867 stemmen,
net iets meer dan Ronde Venen
Belang, dat 1854 stemmen wist
binnen te halen. PvdA/Groen Links
aan deze rapportage werd
meegewerkt door piet van buul,
peter schavemaker, peter bakker
en rob isaacs.

“Ik had dit niet verwacht”, zegt
Ton Pepping (SVAB) in een eerste
reactie. “Ik ben blij dat we als
dorpspartij voor Abcoude en Baambrugge in de raad de belangen van
de inwoners kunnen behartigen.
Maar we staan ook voor alle andere
kernen.” Pepping vindt de verdere
uitslag verrassend. “Het CDA heeft
het goed gedaan, de VVD zeker. Net
als de SVAB komt ook Lijst 8 fris
in de raad. Je kunt als nieuwe partij
iets fris inbrengen in de vergadercultuur in De Ronde Venen.”

Lijsttrekker Kiki Hagen van Lijst
8 was na afloop van de uitslag in
totale feeststemming. Met twee
behaalde zetels komt de partij 'met
stip' binnen in de gemeenteraad.
“We zijn dolblij en nog helemaal
sprakeloos. We willen met de andere partijen samenwerken en gaan
bereiken waar we voor staan.”

bleek in Abcoude Baambrugge
hoog te scoren en RVB was vooral
in Vinkeveen erg populair. Dat de
1340 stemmen voor SVBA vooral
uit Abcoude Baambrugge kwamen
was geen verrassing. ChristenUnie/
SGP (1180 stemmen), D66 (1115
stemmen) en Lijst 8 (1104 stemmen) ontliepen elkaar niet veel.
Door de jongeren van lijst 8, die
voor het eerst aan de verkiezingen
deelnamen, werd deze uitslag met
gejuich ontvangen.
Zetelverdeling
In de nieuwe raad zijn 27 zetels
beschikbaar. Na het verwerken van
het aantal uitgebrachte stemmen alsmede de restzetels werd
duidelijk dat het CDA met 7 zetels

“We voelden dat er wat ging
gebeuren deze week. De Ronde
Venen heeft behoefte aan een nieuwe
impuls, maar dat we op de tweede
plaats zouden eindigen, hadden we
niet verwacht,” zo verwoordt Rob
Blans (VVD) de uitslag. Er is een
grote awareness bij de kiezer voor de
herindeling en we hebben als partij
overal ons eigen gezicht laten zien.”

“Wij zijn blij dat we qua zetels zijn
verdubbeld, al hadden we, zeker
gezien de resultaten van D66 in
andere gemeenten, gehoopt op drie.
De lage opkomst heeft ons wellicht
parten gespeeld en het beeld vanuit
het Kieskompas, waar we als meest
linkse partij werden afgespiegeld,
klopt niet want we zijn natuurlijk
een middenpartij. Natuurlijk heeft
de nieuwe lijst 8 ook een deel van
onze kiezers opgeslokt. Maar al
met al zijn we tevreden,” aldus lijsttrekker Cees Houmes van D66.

de grootste fractie in de nieuwe
raad gaat vormen. Tweede partij is
de VVD met 6 zetels. PvdA/Groen
links en RVB krijgen elk 3 zetels.
ChristenUnie/SGP, D66, SVAB en
Lijst 8 komen elk met twee zetels
in de raad. RVB en SVAB hebben al aangekondigd dat ze in de
nieuwe gemeenteraad samen op
zullen gaan trekken.
Het resultaat per stembureau alsmede de vaststelling van mogelijke
voorkeurstemmen komen later deze
week.
Coalitiebesprekingen
Op basis van deze uitslag zullen
partijen nu met elkaar aan de slag
moeten om, als het kan nog vóór 1
januari a.s., een coalitie te vormen

CDA-lijsttrekker Ingrid Lambregts:
“Ik heb alle reden om te stralen.
Het is natuurlijk een fantastisch
resultaat dat wij als het CDA weer
absoluut de grootste zijn geworden
en het voortouw kunnen nemen in
het vervolg.” Volgens haar is de campagne begrepen door de kiezers. “In
de Ronde Venen zijn we getalsmatig
gegroeid. In Abcoude heeft de lokale
partij veel zetels behaald, maar dat
zijn herindelingsentimenten. Ik had
rekening gehouden dat het in Abcoude en Baambrugge moeilijk zou
zijn.” Voor Lambregts is het electorale gat tussen de zetels van CDA
en VVD en de andere partijen de
grootste verrassing. Is de overwinning voor het CDA wel waardevol
ondanks dat de opkomst (46,9%)
erg laag was? “Ik had graag gewild
dat de opkomst hoger was geweest.
Herindelingverkiezingen hebben
traditioneel een lage opkomst. Er is
ook geen landelijke publiciteitsgolf.
Ondanks alle inspanningen, ook van
de andere partijen, kwam ik ook op
de verkiezingsdag mensen tegen die
niet wisten dat ze naar de stembus
konden.”

Lijst 8 is dolgelukkig met de behaalde twee zetels in de nieuwe gemeenteraad.
en een team van wethouders samen
te stellen. Zoals gebruikelijk in de
politiek neemt de fractievoorzitter
van de grootste partij hierin het
voortouw. Op de verkiezingsavond
trokken Ingrid Lambregts (CDA)
en Rudolf van Olden (VVD) al de
agenda voor een eerste overleg.
Samen komen ze met 13 zetels niet
aan een meerderheid in de raad. Er
zullen dus nog een of twee partijen
extra moeten aanschuiven om tot
die meerderheid te komen. Over de

vraag welke partij(en) dat zullen
zijn werd al meteen flink gespeculeerd. Kiest men voor een voortzetting van een centrum rechtse coalitie of krijgt de nieuwe gemeente
een college, waar ook plaats is voor
een nieuw geluid. De hoofdrolspelers van dit politieke spel hielden
wat dat betreft hun kruit nog droog
en bleven nog even genieten van
hun verkiezingsoverwinning. Het
worden nog spannende weken.

“Ik had anders verwacht”, zegt
een teleurgestelde Jacques Dekker
van Ronde Venen Belang. “Vooral
gezien onze campagne en wat we de
afgelopen vijf jaar gedaan hebben.”
Dekker wil kijken hoe dat komt. “Men
heeft snel haar woordje klaar. Al je
hoort hoe de collega partijen een
mening hebben over ons, vind ik dat
hemelsschreiend.” Dekker legt ook
een verband met de campagneborden die bespoten zijn. “Dat is geen
kwajongenswerk.” De lijsttrekker van
Ronde Venen Belang vindt de twee
zetels van Lijst 8 een mooie prestatie.
“Maar er moet wel een fundament
zijn om bestuurlijk mee te doen. Ik gun
ze een kans. Het zijn frisse en intelligente mensen.”Voor Jacques Dekker
is de uitslag van het CDA en VVD de
grootste verrassing en opvallend. Op
de vraag of deze teleurstelling en het
zetelverlies reden voor hem zou kunnen zijn zich om uit de politiek terug
te trekken zegt Dekker stellig: “Nee,
hoor. We gaan volle kracht vooruit.”

Ernst Schreurs, lijsttrekker van
PvdA & GroenLinks
(LokaalSociaal) zegt ontevreden
te zijn. Volgens hem verklaarbaar.
“De landelijke negatieve trend van
de PvdA heeft hier ook nagedreund. We hebben de constructieve
voorstellen, vanuit de oppositie,
niet kunnen uitventen.” Schreurs
vindt het aantal zetels van het
CDA verrassend. “Ronde Venen
Belang heeft, ondanks een enorme
campagne, de rekening gepresenteerd gekregen voor hun beleid
en houding ten opzichte van het
college in de afgelopen vijf jaar.” De
lijsttrekker van LokaalSociaal vindt
de winst van SVAB een wonderlijk
verhaal. “Ze zijn beloont voor hun
draaigedrag. Deze partij heeft de
herindelingprocedure aangeslingerd, maar riep in de campagne: we
zijn van Abcoude en niet voor die
anderen.” Schreurs zegt helemaal
niets te kunnen zeggen over Lijst
8. “Ze hebben nog niks. Ze zeggen
te gaan vernieuwen en verfrissen.
Maar wat betekent dat concreet en
wat koop ik daar voor?.”

Cees Schouten zegt een tevreden mens te zijn. “Dat kun je denk ook wel aan
me zien. Wij zijn tevreden over de twee zetels.” De CU/SGP-lijsttrekker had
wel verwacht dat het CDA en VVD deze zeteluitslag zouden behalen. Voor
hem is de grootste verrassing dat Ronde Venen Belang op drie uitgekomen
is. “Dat valt voor hun, denk ik, tegen.” Schouten vindt dat we Lijst 8 heel
serieus moeten nemen. “Ik denk dat zij een rol kunnen spelen in de raad. Het
jonge mensen die goede ideeën hebben. In debatten moeten ze nog wel even
wennen.”Volgens Cees Schouten is de zetelverdeling een stabiele uitslag voor
een goede coalitievorming. “Ik zie graag een vierpartijen college. CDA, VVD,
PvdA/GroenLinks en een van de andere vier. ”
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Kramenmarkt/
Nieuwsjaarsreceptie
Ieder jaar wordt de kramenmarkt
voor verenigingen georganiseerd
tegelijkertijd met de nieuwjaarsreceptie van het college van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen.
Een informele kramenmarkt én de
officiële nieuwjaarsreceptie van
het college: een unieke, succesvolle
combinatie, zo blijkt uit ervaring.
De nieuwjaarsbijeenkomst is dé
gelegenheid voor inwoners van
de gemeente De Ronde Venen om
nieuwjaarswensen met elkaar uit
te wisselen. Maar dat niet alleen:
de nieuwjaarsbijeenkomst geeft
u als vereniging de uitgelezen
kans om aan een groot publiek
uw activiteiten kenbaar te maken.
Voor het eerst worden daarbij dit
keer ook verenigingen en instellingen uit Abcoude en Baambrugge
verwelkomd. Vorige week zijn de
uitnodigingen om deel te nemen
aan de kramenmarkt naar alle bij
de organisatie bekende verenigingen en instellingen verzonden. Nu is
het heel goed denkbaar dat niet alle
instellingen uit De Ronde Venen de
uitnodigingen hebben ontvangen
door bijvoorbeeld adreswijzigingen
of dat er nieuwe verenigingen of
instellingen zijn opgericht. Hierbij
nodigen wij u dan ook van harte uit
om deel te nemen aan de kramenmarkt op vrijdag 7 januari 2011
van 19.00 uur tot 22.00 uur in De
Boei te Vinkeveen. Vraag daarom
alsnog een uitnodiging en een
aanmeldingsformulier aan bij de
organisatie: Floor Groenendijk,
telefoon: 06-46047130 of e-mail:
f.groenendijk@live.nl

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 27 november 2010

• Introductieworkshop Liquid 		
Knowledge, De Willisstee, Wilnis
• Demonstratiedag Koeleman Elektro,
Mijdrecht
• Openingsfeest Wilnis-Dorp
• Jubileumconcert VAV Con Amore,
De Boei, Vinkeveen
• Concert CVC, Dorpskerk, Abcoude
• Klaverjassen, HSV'69, De Hoef

Zondag 28 november 2010
• Zondagmiddagconcert: Utrechts
Byzantijns koor, RK-kerk Johannes
De Doper, Mijdrecht
• Snuffelrepetitie musical Backpacker,
Janskerk, Mijdrecht
• Verkoopexpositie gemeentekunst,
VIscentrum, Abcoude
• Praise with Focus, Veenhartkerk,
Mijdrecht
• Jongerenbijeenkomst 'Wachten
op het Licht' De Rank, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Centrumplan Abcoude voltooid

Luistervink

Het centrum van Abcoude is de afgelopen maanden in een geheel nieuw jasje gestoken en was deze week
weer opengesteld voor al het doorgaande verkeer. Het centrumplan omvatte drie deelprojecten: de herinrichting van het centrum, De Derde Burg en de reconstructie van de Broekzijdselaan. Projectontwikkelaar Heijmans heeft ondanks het tegenvallende weer het werk op tijd afgerond. De werkzaamheden worden de komende weken in detail afgerond.
Met het openstellen van het centrum worden direct enkele wijzigingen merkbaar. Zo is de Heinkuitenbrug voortaan afgesloten voor
motorvoertuigen. Ook zijn nieuwe
stoplichten aangebracht op de
kruising Amsterdamsestraatweg-Dr.
Van Doornplein-Brugstraat.
Nu er geen omleidingen en stremmingen meer van kracht zijn, zal

ook het vrachtwagenverbod in
Abcoude-west ingaan. Het is in het
vervolg voor vrachtwagens niet
toegestaan te rijden op de Piet van
Wijngaerdtlaan-De Weert-Meerlandenweg richting De Derde Brug
en ook niet op de Broekzijdselaan tussen Bovenkamp en Dr. Van
Doornplein in de richting van het
Dr. Van Doornplein.

Buslijn 120 en 126
Buslijn 120 van Connexxion rijdt
inmiddels weer door het centrum.
Buslijn 126 zal van de nieuwe
route gebruik blijven maken en niet
meer via de Hoogstraat rijden. De
komende weken worden daartoe
bushaltes aangelegd op de Meerlandenweg en De Weert.

Bedrijventerrein Mijdrecht krijgt camerabeveiliging
De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen (SBB) heeft samen met de gemeente De Ronde
Venen en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen om te komen tot collectieve camerabeveiliging op het
bedrijventerrein in Mijdrecht. Woensdag jl. ondertekenden de partijen een overeenkomst waarmee de start
van het toezicht werd bezegeld. Het cameratoezicht is vanaf 1 januari 2011 operationeel.
Doel van de camerabeveiliging is de
veiligheid voor de bedrijven op het
bedrijventerrein te vergroten. De
afgelopen jaren zijn diverse bedrijven één of meerdere malen bezocht
door inbrekers of vandalen. Na vijf
jaar heeft de SBB De Ronde Venen
het licht op groen kunnen zetten
voor uitvoering van de aanleg van
een camera-beveiligingsysteem.
Dit initiatief wordt gesteund door
gemeente De Ronde Venen, provincie, Rabobank en het bedrijfsleven.
Gezamenlijk hebben zij de investering voor dertien camera’s mogelijk
gemaakt die, geplaatst op strategische plaatsen, het bedrijventerrein
24 uur per dag in de gaten kunnen
houden.
Twee Mijdrechtse bedrijven hebben
uiteindelijk de voorkeur gekregen
om als partner van SBB De Ronde
Venen op te treden. Homan Beveiliging heeft de opdracht gekregen
voor de aanleg en onderhoud van de
camera-infrastructuur. Het bedrijf
heeft SBB De Ronde Venen niet
alleen voorzien van een scherpe offerte, maar heeft de afgelopen vijf
jaar met raad en daad terzijde gestaan om te komen tot de realisatie
van het camerabeveiligingssysteem.
Risiguard Beveiliging is geselecteerd om gebruik te mogen maken
van de camera-infrastructuur om
effectief te kunnen reageren op
alarmmeldingen. Risiguard Beveiliging ondersteunt al veel bedrijven
op het bedrijventerrein in Mijdrecht
in de beveiliging en voert daarnaast

surveillance diensten uit voor deze
bedrijven.
Om optimaal gebruik te kunnen
maken van de beveiligingsoplossing
die geboden wordt, is het nodig dat
bedrijven deelnemer zijn van de
collectieve beveiliging van de SBB
en aangesloten zijn bij Risiguard
voor de surveillance. Meer dan 80
bedrijven op het bedrijventerrein
hebben zich inmiddels aangemeld.
Gezamenlijk dragen zij de jaarlijkse exploitatiekosten van het
camerasysteem, de SBB gaat de
komende maanden verder met het
werven van bedrijven om een nog
groter draagvlak te verkrijgen. Alle
bedrijven op het bedrijventerrein
in Mijdrecht hebben voordeel bij

het systeem, echter alleen bij de
deelnemende leden zal de alarmopvolging volledig kunnen zijn.
De samenwerkingsovereenkomst
werd ondertekend door burgemeester Burgman (als voorzitter van het
Algemeen Bestuur van SBB), Ruud
van Dijk (vice-voorzitter), Eric Bos
(projectleider en lid van het Algemeen Bestuur) en directeur Jeroen
Homan van Homan Beveiliging.
Inmiddels is al op een aantal
plaatsen op het bedrijven een start
gemaakt met het aanleggen van
de bekabeling die nodig is voor het
cameranetwerk. Vanaf 1 januari
a.s. moet het systeem met cameratoezicht operationeel zijn.

V.l.n.r. directeur Jeroen Homan (Homan Beveiliging), burgemeester Marianne
Burgman (voorzitter SBB), Ruud van Dijk (vice-voorzitter SBB) en Eric Bos (projectleider en lid algemeen bestuur) heffen na het tekenen van de overeenkomst
het glas op de samenwerking.				
foto rob isaacs
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Gearriveerd
De Hofstad, daar heb ik wat mee.
Niet voor niets heb ik er een
aantal jaren doorgebracht en toen
iets met die mooie stad achter de
duinen gekregen. Onlangs togen
we naar zus die niet rondom de
Laakkade, maar meer in het
statige deel van dit grote dorp
resideert. De lanen zijn echt lanen
en de straten zijn wijds. Zelfs de
verlichting is anders dan elders. Zo
ook de ontvangst in de Mussenlaan, het bijzondere huis waar de
plafonds net even iets hoger zijn
dan de huizen in de Vinex wijken.
De eettafel is een dis waar het
zilver flonkert, de servetten flets
en dun lijken maar die zijn dan
ook al tientallen jaren in gebruik
door de familie. Zwager is Brits,
en altijd gebleven, nicht is net Hollands en neef blijft lekker Brits.
Nicht vertelt het verhaal dat ze
door het Haags gemeentebestuur
werd uitgenodigd om te vieren
dat ze Nederlandse is worden.
Wat hebben we een plezier als
ze vertelt dat ze, tezamen met in
oranje getooide en van ballonnen
voorziene medelanders, het volkslied mocht zingen. Vooraf kreeg
het meiske wel te horen dat ze in
inburgeringscursus moest gaan
volgen. Het kind is hier geboren
en getogen en is hoog opgeleid.
Wat een klucht. Iedereen denkt bij
Den Haag aan Ado en de daarbij
behorende supporters. Zwager
Butch is anders. Die voetbalt met
medejuristen bij het Haagse Quick,
waar de ballotage nog hoogtij
viert. Waar collegarechtsback bij
iedere aanval opstoomt naar het
vijandelijke doel. Als de terugweg,
door ademnood, wordt vertraagd
krijgt zwager steevast de opmerking, “Ach laat ze toch ook eens
een punt maken”.
Als ik vanuit onze klei en modderdorpen de Hofstad weer eens
aandoe, kan ik er niet om heen.
De omgangsvormen zijn anders
dan elders, ook het spraakgebruik.
Nicht, die bij H.B.S. (Houd Braaf
Stand) hockeyt, beaamt dit nog
eens door aan te geven dat de
Haagse vrouw van stand aan het
einde van een vrijpartij de woorden ‘Ik ben gearriveerd’ uitspreekt.
Heel wat anders dan ‘Zo, dat was
lekker’. ‘Laat het net vibreren’: is
er ook zo een. Zwager blijft Brits
en flegmatiek. Heeft hij het huis
doen voorzien van een nieuwe
meterkast, het zelf doen vervult
hem al met afschuw, de elektricien heeft de klus geheel in stijl
uitgevoerd. Als de Amerikaanse
koelkast of de centrale verwarming aanslaat merken we, ter dis
gezeten, dat de verlichting tempert
om zich na luttele seconden weer
te herstellen. Of niet. Het ontlokt
mij de uitspraak: ‘Smakelijke
voortzetting Harry Potter’. Wat
kunnen verschillende nationaliteiten onze samenleving toch tot een
heel bijzondere maken.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Christelijk Geloof
Zondag 28 november zendt Horizon
het tweede deel uit van de serie
Christelijk geloof, deze keer over
God. God leidt je niet af van verbanden waarin je leeft, van inzichten
en emoties, maar komt daarin aan
het licht. Aan de discussie nemen
deel: Peter van Golen, Hervormde
Gemeente, Vinkeveen; Anja Kranenburg, Hervormde Gemeente, Wilnis;
Pastor Wim Vernooij, Het Heilig
Hart van Jezus Parochie, Vinkeveen
en Drs. Piet Wedzinga, bioloog,
Protestantse Gemeente, Mijdrecht.
Presentatie: Jopy van der Horn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op zondag
van 9 tot 10 uur, herhaling van 17
tot 18 uur, op Midpoint FM (kabel
101,9 FM of ether 105,6 FM).

Wilnis/Mijdrecht

''Dromen van God''
Adventsproject voor
kinderen in RK kerk
De Rooms Katholieke Kerk van
Mijdrecht/Wilnis nodigt alle
kinderen van 4 tot en met 12 jaar
uit om deel te nemen aan een
speciaal advenstproject met als
thema: ''Dromen van God''. Ook als
je anders niet (zo vaak) in de kerk
komt ben je van harte welkom om
mee te doen!
De adventstijd is de voorbereidingstijd naar Kerstmis. Het zijn
vier weken waarin we uitzien naar
de komst van Jezus. Een tijd van
verlangen en wachten, van dromen
en voorbereiden. In de familieviering van zondag 28 november a.s.
gaat het advenstproject van start
door te kijken en luisteren naar het
boeiende verhaal van de ''Ark van
Noach''. In de vier weken van de advent denken we over deze dromen
na. Niet alleen in de familieviering
van 28 november a.s., maar ook
in de kinderwoorddiensten tijdens
de kerkvieringen op alle adventszondagen: 5, 12 en 19 december
om 10.00 uur. De overige thema's
die aan bod komen zijn: ''Dromen
van goede vruchten'', ''Dromen van
goed nieuws'' en ''De droom van
Jozef''. De kinderen krijgen een
werkboekje, waarin ze knutselen en
waarin een toepasselijk opdrachtje
voor de komende week komt. En op
5 december is er vast en zeker een
kleine sinterklaasverassing! Tijdens
de familieviering van zondag 28
november om 10:00 uur kunnen de
kinderen ook hun gevulde schoenendozen inleveren voor het schoendozenproject (www.actie4kids.
org). Voor meer informatie over
het adventsproject kunt u contact
opnemen met Helma van der Meer,
tel.289185.
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Adventsproject zondagsschool CGK Mijdrecht
In de vier weken voor Kerst (adventsperiode) kent CGK 'De Wegwijzer'
een speciaal project voor de kinderen
van de zondagsschool. Iedere zondag
is er voor het begin van de morgendienst speciaal tijd en aandacht voor
hen. Tijdens de middagdienst gaan de
kinderen naar de zondagsschool.
De kinderen en vrijwilligers van de
zondagsschool komen 's morgens
voorin de kerk om iets te laten horen
en zien van het project: de kinderen
zingen onder begeleiding een lied
en via de beamer is te zien waar het
weekthema over gaat. Dat is iedere
week een ander onderdeel van het
thema dat de vrijwilligers hebben
gekozen voor deze adventsperiode.
Het woord 'Advent' is afgeleid van
het Latijn: adventus (=komst, er
aan komen) en advenire (= naartoe
komen). Letterlijk betekent Advent:
God komt naar ons toe.
In de periode dat christenen toeleven naar het Kerstfeest - om dan de
geboorte van Jezus Christus te vieren

-gaat het op de zondagsschool over
de relatie tussen God en de mensen.
Toen de mensen in het paradijs dat
contact hebben verstoord, zette God
de deur direct weer op een kier. Dat
is het thema voor de eerste adventszondag. De weken daarna komen
andere onderdelen aan bod van het
adventsthema: “Zet de deur van je
hart maar open.” De deuren van CGK
'De Wegwijzer' staan iedere zondag
open voor de diensten die beginnen
om 10.00 en 17.00 uur. Kijk ook eens
op de website www.cgkmijdrecht.nl
voor meer informatie over deze kerk.

Veel belangstelling voor start
buurtkamer Vinkeveen
Hoewel de officiële opening pas op
21 december plaats vindt, is vorige
week donderdag de Buurtkamer
in Vinkeveen geopend. Ruim 25
belangstellenden kwamen die ochtend een kijkje nemen in de mooi
ingerichte zithoek met veel oranje
accenten. Opvallend was dat er uit
alle geledingen van de Vinkeveense
samenleving mensen aanwezig
waren die interesse hadden om met
andere ouderen contact te leggen.
Door een unieke samenwerking
van de Bibliotheek met Welzijnsinstelling De Baat is deze nieuwe
ontmoetingsplek voor ouderen tot
stand gekomen. Want dat is de doelstelling van de Buurtkamer: een
gastvrije inloop voor ouderen waar
van alles kan, maar niets hoeft! De
leeftijdscategorie ouderen vanaf
55+ houdt in dat zowel jongere
ouderen die al over wat meer vrije

tijd beschikken, als wel oudere
ouderen van harte welkom zijn. Uiteraard is de koffie en thee (gratis)
en kan men gezellig met elkaar
praten. Natuurlijk kunt u ook de
krant of een tijdschrift lezen, er zijn
diverse spelletjes (bv een heel mooi
schaak-/damspel) of u kunt creatieve activiteiten doen. Op dinsdagochtend is ook de bieb open en kunt u
(als u lid bent) boeken uitzoeken en
lenen. Deze morgen werden ook de
gastvrouwen en –heren voorgesteld
die bezig zijn geweest om de ruimte
in te richten en niet te vergeten
het nieuwe aangrenzende terras te
verfraaien, zodat er bij mooi weer
ook een fijne buitenplek is.
De buurtkamer is elke dinsdag en
donderdag geopend van 10.0012.00 in de bibliotheek achter De
Boei, Tuinderslaantje 4 Vinkeveen.

Sint met voetbalpieten te gast bij Argon

Afgelopen zondag vond bij Argon het
jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats.
Voor de spelertjes van de F1, F2, Mini’s, Champions League en de UEFA
Cup begon de competitie een half
uurtje eerder omdat de Sint al om
kwart voor elf zou komen. Het was
dan ook echt een verrassing dat rond
10.00 uur vier voetbalpieten zich met
het spel gingen bemoeien. Zij lieten
de spelertjes zien hoe er in Spanje
wordt gespeeld. Van hands hebben zij

daar waarschijnlijk nog niet gehoord,
soms leek het wel handbal!
Onder luid gezang van de ruim 150
kinderen, kwam de Sint om kwart
voor elf in de kantine. De pieten
strooiden rijkelijk met snoepgoed en
ondertussen werden verschillende
kinderen en teams in het zonnetje
gezet. Vlak voor vertrek van de Goedheiligman kregen alle kinderen nog
een lekkere chocolade letter, smullen
maar!

Jong ontmoet oud
bij herfstbingo in Zuwe Maria-Oord
Op dinsdagmiddag 16 november jl. vond er in Zuwe Maria-Oord een
herfstbingo plaats met bewoners van het zorgcentra en kinderen van
de St. Jozefschool uit Vinkeveen. De bingo was een initiatief van de
Riki Stichting en heeft als doel het contact tussen kinderen en ouderen
te bevorderen.
Hoewel de leerlingen van de nabijgelegen St. Jozelfschool wekelijks
in het zorgcentra helpen, vonden de
medewerkers van de sector Welzijn
van Zuwe Maria-Oord dit een leuk
initiatief van de Riki Stichting.
Samen (bingo) spelen geeft plezier
en gezelligheid. En zo zat op 16
november de recreatieruimte helemaal met 27 kinderen en ruim 60
bewoners. De kinderen zaten verspreid tussen de bewoners en hadden samen een kaart om de bingo
te spelen. Als prijs was er voor alle
kinderen een chocoladeletter en

50e doelpunt dames 2 in
succesvolle hockeycompetie
Op een zonnige, koude zondagmiddag spelen de Dames 2 van Hockey Vereniging Mijdrecht tegen
de dames van MHC Alliance in
Heemstede. De HVM-dames staan
al enige tijd op de eerste plaats in
de competitie, met tot vandaag 49
gescoorde doelpunten. Dat het 50e
doelpunt deze wedstrijd zou vallen
was dan ook zeer waarschijnlijk.
Toch kwam de wedstrijd maar
langzaam op gang. Na tien minuten

het eerste doelpunt tegen, gevolgd
door het tweede in de zeventiende
minuut. Snel daarna viel ie dan toch:
de 50e treffer! Uit een direct genomen strafcorner, gevolgd door tip-in,
knalde de bal in het net. Uiteindelijk
werd de wedstrijd afgemaakt met
4-2 winst. Nog drie wedstrijden te
gaan tot de winterstop. Daarbij nog
wel tegen de nummer twee en drie
uit deze competitie...dus nog een
paar spannende wedstrijden te gaan!

voor de bewoners bonbons of een
chocoladeletter. De prijsjes werden
aangeboden door de Riki Stichting.
Het was een gezellige drukte.
In december gaat een andere groep
leerlingen van de St. Jozefschool
helpen om de kerstpakketjes,
geschonken door de Riki-stichting,
persoonlijk bij alle bewoners van
Zuwe Maria-Oord en Vinkenoord te
brengen. Dit is een jaarlijks terugkerende actie die erg gewaardeerd
wordt door de bewoners.
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Abcouder IJsclub weer wekelijks Kort Nieuws
Alzheimer Collecte
naar Jaap Edenbaan

Sinterklaasfeest en spellenmiddag
bij de Zonnebloem
Op maandag 22 november jl. kwamen 65 gasten en vrijwilligers van
de Zonnebloem, afdeling AbcoudeBaambrugge om 14.00 uur in het
Trefpunt bijeen voor een gezellige
Oud-Hollandse spelletjesmiddag.
Iedereen was hier heel intens en
gezellig mee bezig, toen er plotseling enig rumoer ontstond en de
bijeenkomst werd opgeschrikt door
de binnenkomst van twee Zwarte
Pieten, die flink wat strooigoed
in het rond strooiden. Helaas was
Sinterklaas deze middag verhinderd
vanwege drukke werkzaamheden elders. Na dit luidruchtige intermezzo,

waarbij natuurlijk enige Sinterklaasliedjes ten gehore gebracht werden,
werden de Oud-Hollandse spellen
vervolgd. Die vielen bij de Zwarte
Pieten ook ook in de smaak en zij
deden de verdere middag mee. Bij
zulke intensieve handelingen als het
doen van spelletjes, krijg je natuurlijk een droge keel, dus werd er een
lekker drankje geschonken met een
hapje erbij. Toen het spellen circuit
beëindigd was, werd er nog gezellig
nagepraat en ontvingen de winnaars
een prijs. Na afloop ging iedereen
weer huiswaarts met een heerlijke
speculaaspop.

Het schaatsseizoen is weer begonnen. Elke zaterdagmorgen schaatst
De Abcouder IJsclub met een flinke
groep enthousiaste kinderen (tot en
met 12 jaar) op de Jaap Edenbaan
in Amsterdam. De begeleiding is in
goede handen: een aantal ervaren
trainers die met plezier de kinderen
wegwijs maken op het ijs! Zoals
ook de vorige jaren zal de Abcouder IJsclub met een eigen bus
het vervoer vanuit Abcoude naar
Amsterdam verzorgen. Verzamelen
op het Dokter van Doornplein en
dan allemaal op weg. Zoals iedereen wel weet zijn de kosten voor
vervoer, en dus ook voor onze bus,
in de afgelopen jaren behoorlijk
gestegen. En toch wil de IJsclub de
mooie traditie om met elkaar met
zo’n bus te gaan doorzetten. En dat

is gelukt! Wij zijn ontzettend blij
met een sponsor (die nog niet met
naam en toenaam in de krant wil)
die een flinke bijdrage heeft gedaan
zodat het busvervoer ook voor dit
jaar weer door kan gaan. Enorme
dank van de Abcouder IJsclub! En
voor de zekerheid, ook voor de 12+
schaatsers (jeugd en volwassenen)
heeft de Abcouder IJsclub een mooi
programma! Kijk even op onze
website en meld je zo snel mogelijk
aan. www.abcouderijsclub.nl.
Aanstaande maandag 29 november
vindt de Algemene Ledenvergadering van de Abcouder IJsclub plaats
in de kantine van de Stichting Viscentra voor Gehandicapten (nabij
Fort Abcoude aan de Molenweg 19
in Abcoude).

Workshop Kerststukjes maken bij Karwei
In navolging van de succesvolle
Ladies Night organiseert Karwei
Mijdrecht ook in december weer
een leuk evenement. Op zaterdag
11 december a.s. is er van 9 tot 17
uur van alles te beleven op kerstgebied. U kunt er niet alleen terecht
voor allerlei kerstaccenten voor uw
woning, maar er is die dag ook gelegenheid om zelf de handen uit de
mouwen te steken tijdens een workshop 'Hoe maak ik een kerststukje'.
Uiteraard is ook de kerstman die

dag aanwezig, is er warme chocolademelk, glühwein, snert, koekjes
en koffie, kortom: gezelligheid. In
verband met de verwachte belangstelling dient u zich van te voren op
te geven voor de workshop. Dit kan
tot uiterlijk 6 december aan de infobalie in de winkel. De kosten voor
de workshop bedragen 12,50 euro,
inclusief de benodigdheden
(1 dienblad of 1 kandelaar, oase,
groen en andere kerstversieringen).

Abcoude

Uitslag prijspuzzel
'De Redding van Luuk'
Er zijn maar liefst 39 goede
inzendingen voor de prijspuzzel
van vorige week ontvangen! De
oplossing was: "Zoals het klokje
thuis tikt, tikt het nergens". De
winnaar is geworden: Leonie van
Velzen uit Mijdrecht. De prijs, het
boek 'De redding van Luuk' wordt
deze week naar haar toegestuurd.
De schrijfster van het boek, Carla
Redegeld, wenst haar veel leesplezier!

Vinkeveen

Prijsklaverjassen
in De Merel

Techniekdag op Jozefschool

Karwei binnenkort weer helemaal in kerstsfeer

In de week van 8 t/m 13 november heeft de jaarlijkse Alzheimer
collecte plaatsgevonden.
De totale opbrengst in Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis bedraagt
€ 7.688,36. Hartelijk dank aan
alle gulle gevers en de collectanten.

Afgelopen dinsdag stond op de Sint
Jozefschool in het teken van een
ateliermiddag voor alle groepen, waarbij het onderdeel techniek
centraal stond. De kinderen hebben
in de weken hiervoor flink hun best
gedaan om thuis materialen bij
elkaar te zoeken die anders zouden
worden weggegooid (dozen, dopjes,
kokers, afvoerbuizen, elektradraden,
snoeren, petflessen, jerrycans, gordijnroeden, gordijnringen, moeren, enfin, teveel om op te noemen!).
Hiervan zijn instrumenten, speelgoed (rijdend
en vliegend),(lappen)
poppen, mensfiguren,
taferelen in schoenendoosdeksels en eigen
creatieve werkstukken
gemaakt.

november, worden alle werkstukken
tentoongesteld. De kinderen maken
in het kader van ‘De Vreedzame
School’ een toegangskaartje wat
voor een symbolisch bedrag van 1
euro gekocht kan worden om de
tentoonstelling te komen bekijken.
Van deze opbrengst zal in het
kader van het jaarthema ‘water’ en
duurzaamheid de aanschaf van een
waterpomp gerealiseerd worden.

De Hoef

Klaverjassen op
27 november
Morgenavond 27 november is het
weer klaverjassen in de sportkantine van HSV’69 aan de Schattekerkerweg in De Hoef. Het begin
om 20.30 uur en er worden drie
partijen gespeeld. Wie zin heeft om
mee te doen is van harte welkom.
Het inleggeld bedraagt 3 euro.
Na het kaarten is ere een leuke
tombola met mooie (vlees)prijzen
en voor de inwendige mens wordt
ook gezorgd.

Vandaag, vrijdag 26

Rabobank en De Merel verlengen sponsorcontract
De driejarige sponsorovereenkomst
tussen fietsvereniging TTC De Merel en Rabobank Rijn en Veenstromen eindigt dit jaar. De samenwerking bevalt beide partijen echter zo
goed dat al snel werd besloten deze
voort te zetten.
De ondertekening van het nieuwe
sponsorcontract vond op 16 november plaats in het kantoor van de
Rabobank in Mijdrecht. Ronald Meijer, kantoordirecteur van Rabobank
Rijn en Veenstromen (links op de
foto) en Enno Steenhuis Geertsema, voorzitter van TTC De Merel,
zetten hun handtekening onder het
contract.

Op vrijdag 3 december is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt en uiterlijk om
20.15 uur starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. We spelen
vier maal zestien giffies, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.

De fietsvereniging kan mede door
de bijdrage van de Rabobank diverse mooie fietstochten organiseren,
zoals de Rabobank Toertocht. Dat
is een fietstocht waaraan iedereen
kan meedoen. Of je nu 150 kilometer wilt fietsen of met 50 kilometer
op een rustige manier wilt genieten
van de omgeving. Dit jaar viel deze
tocht letterlijk in het water, want
het weer was bar en boos. Volgend
jaar vindt deze mooie toertocht
plaats op 29 mei. Met hopelijk mooi
fietsweer. Na afloop krijgt iedere
deelnemer een leuk aandenken van
de Rabobank.

Info-avond over
omlegging N201 bij
Amstelhoek
Op 2 december vindt van 18.45 uur
tot 20.00 uur in het kantoor van de
‘Omlegging Amstelhoek’ (Amsteldijk Noord 130, Uithoorn) een
informatiebijeenkomst plaats over
de omlegging van de N201 bij Amstelhoek. Tijdens de informatieavond
krijgt u uitleg over de werkzaamheden die voor de realisatie van dit gedeelte van het Masterplan N201+
gaan plaatsvinden. Omwonenden
en andere geïnteresseerden zijn
van harte uitgenodigd wonen. Meer
informatie:Monique Eikelenboom
tel. (023) 51 43 201.
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12 exclusieve appartementen in het centrum van Mijdrecht, met eigen parkeerplaats vanaf €179.000 von

START BOUW
MEI 2011

HOFSTAETE

N

Staat uw droomhuis aan het Hofland
in Mijdrecht?

De appartementen hebben de navolgende
gebruiksoppervlakken;

Wij kunnen u precies vertellen hoe deze droom werkelijkheid wordt. U kunt rekenen op persoonlijk advies, waarbij zekerheid, betaalbare maandlasten en
een scherpe rente de uitgangspunten zijn. Tevens
zijn wij speciaal voor het project “Hofstaete” een
scherp rentetarief en een korting op de afsluitprovisie overeengekomen met een select aantal geldverstrekkers.

Begane grond:
bouwnummer 1 - 63 m2 / terras 7 m2
bouwnummer 2 - 63 m2/ terras 7 m2
bouwnummer 3 - 57 m2/ terras 7 m2
bouwnummer 4 - 67 m2/ terras 7 m2
1e verdieping:
bouwnummer 5 - 63 m2/ frans balkon
bouwnummer 6 - 63 m2 / balkon 3,5 m2
bouwnummer 7 - 57 m2 / balkon 3,5 m2
bouwnummer 8 - 67 m2 / balkon 3,5 m2

Bovendien heeft de gemeente Ronde Venen nog enkele startersleningen, onder bepaalde voorwaarden,
beschikbaar.
Laat ons vrijblijvend een berekening maken van uw
maandlasten en u zult zien dat mooi en betaalbaar
wonen prima samengaan.
Neem contact op met Mathijs de Waart van Avant
Hypotheken op telefoonnummer 020-449 69 77 voor
een vrijblijvend adviesgesprek.

2 verdieping:
bouwnummer 9 - 52 m2
bouwnummer 10 - 52 m2
bouwnummer 11 - 56 m2
bouwnummer 12 - 53 m2.
e

Opdrachtgever:
Ketel Vastgoed Badhoevedorp

Aan het Hofland te Mijdrecht is plaatsgemaakt voor het
realiseren van twaalf appartementen. De appartementen zijn
gesitueerd nabij het centrum van Mijdrecht.
Aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen voor
het parkeren op eigen terrein. De fraaie ligging van de
appartementen en de karakteristieke omgeving geven de
toekomstige bewoners een fraai stukje woongenot. Ten
opzichte van de overige omliggende bebouwing is de ligging

Bouwondernemer:

Architect:
Archi-nova Mijdrecht

Badhoeve Bouw
Sloterweg 473a
1171 VG Badhoevedorp
Website www.badhoeve.nl

Verkoop:

uniek en toch centraal. Het complex is fraai gelegen bij de
Bruggesloot nabij het centrum, op loopafstand van de winkels.
Mijdrecht is een gezellig dorp en heeft goede voorzieningen
voor openbaar vervoer. Tevens biedt Mijdrecht tal van andere
voorzieningen. Ondermeer zijn er goede scholen, winkels,
cafés en eetgelegenheden, deze maken naast de goede
bereikbaarheid dit project tot een uniek stukje woongenot in
Mijdrecht.

ERA Ketel Makelaardij Badhoevedorp
Telefoon 020-4496979
Fax
020-4496970
e-mail info@ketel-era.nl
Website www.ketel-era.nl/hofstaete

Korver Makelaars
Telefoon 0297-250421
Fax
0297-273168
e-mail welkom@korvermakelaars.nl
Website www.korvermakelaars.nl.

De nieuwbouw wordt uitgevoerd met zekerheid van BouwGarant

DE KIA SOUL: RIJ JE EIGEN STIJL
BadhoeveBouw_HofstaeteMijdrecht_adv.indd 1
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STANDAARD MET 7 JAAR GARANTIE
De extra’s op een X-tra
• Deurgrepen en spiegels in carrosseriekleur
• Radio/CD-speler met MP3 en stuurwiel
bediening
• Soul Glow bekleding en opbergvakken
achterzijde voorstoelen
• Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
• 16” Lichtmetalen velgen
• Lederen stuurwiel
• Airconditioning
• Mistlampen vóór
• Getint glas
• 6 airbags
• Dakrails
• ABS & EBD

KIA SOUL X-TRA
normaal € 19.195,-

NU VOOR € 15.695,-*
TEST 2009

3.500

r!
Nu uit voorraad leverbaar!

EOUORRDEO
EL
V

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,6l/100 km (1l op 21,7 km) tot 7,9l/100 km (1l op 12,6 km).
Gemiddelde CO2 -uitstoot van 137 g/km tot 155 g/km.

Oosteinderweg 110 Aalsmeer
Tel. 0297 - 32 99 11
Klokkenbergweg 15 Amsterdam Tel. 020 - 56 50 380
Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en
verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl. *Alléén geldig op voorraadmodellen
met benzinemotor. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden.
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DE WEEK IN BEELD

Tom Burgers, directeur-bestuurder van Westhoek Wonen
(midden), heeft in Café Het Rechthuis de D66 Starterswoning Award in ontvangst genomen van D66 fractievoorzitter
Alexander Pechtold (rechts) en lijsttrekker voor D66 in De
Ronde Venen Cees Houmes. Westhoek Wonen ontvangt de
prijs zowel voor haar inzet om de woningmarkt in beweging
te krijgen, als voor haar streven om de leefbaarheid in de
kernen te behouden en te investeren in duurzaamheid.
In onze gemeente zijn vele starters die niet aan een woningen binnen onze gemeente kunnen komen. Zowel Westhoek
Wonen als D66 De Ronde Venen willen beweging krijgen in de
grote vraag naar starterswoningen en het te geringe aanbod.
Door woningen te verkopen, starterleningen aan te bieden
en meer starterswoningen te bouwen wordt een duw tegen
de woningmarkt gegeven.		
foto rob isaacs

In een uitverkochte Kerk de Burght is vorige week vrijdag genoten van een geweldige
uitvoering van het Requiem van Verdi. Het koor werd begeleid door Begeleidingsorkest Continuo. Voor aanvang van het concert legde voorzitter Henk van Dijkhuizen uit
dat speciaal dit werk de keuze was van dirigent Toon de Graaf, dit jaar 25 jaar dirigent
van oratoriumkoor Amicitia.

Afgelopen week heeft Omroep Max gefilmd bij het Trike Centrum in Mijdrecht. De
uitzenddata zijn op dit moment nog niet bekend. Volgens de producers van het
programma zal dit rond kerst zijn dit jaar. 		
foto patrick hesse

Zaterdag jl. is Sinterklaas gearriveerd in Abcoude en Baambrugge.
Vanaf het balkon van het gemeentehuis in Abcoude zwaaide de
goedheiligman het toegestroomde publiek toe.

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

Een brok leven ...

HENNY LUTTIKHUIZEN - VAN BREUKELEN

15 april 194 7

23 n ove mber 2 010
Voor a ltijd s amen

Wille m
Robber t en Jus tine

Wals tro 3
3641 VM Mijdrech t
Henny is ov ergebr ach t naar U itvaar tcen tru m Vink evee n, Kerk laan 2a te Vinkev een .
Aldaar ge en bez oek .
Wij ne men afsch eid v an h aar op dins dag 30 n ovember o m 1 4.00 u ur in aula 1 van he t
crema tor iu m Dae lwijck, Flor ida dree f te U trec ht- Noord (Ov ervech t).
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Nadere informatie over deze uitvaart vindt u op: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL
U logt in met de naam: LUTTIKHUIZEN en met toegangscode: B5JPL8
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance plaatsen.
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Juwelier Ed Koek bedenkt betrouwbaar aan- en verkoopsysteem

Oude sieraden zijn veel geld waard
door paul bosman

Wie kent het niet. Die fraaie halsketting die je ooit hebt gekregen, maar
niet echt wilt dragen. Die ringen die
ongebruikt in de kast liggen. Armbanden, dure horloges, je wilt er eigenlijk
wel van af maar hoe doe je dat op een
verantwoorde wijze? Zo maar een
advertentie zetten en niet weten wie
er over de vloer komt, is geen goede
optie. Zo maar te koop aanbieden en
veel minder krijgen dan dat je eigenlijk zou moeten krijgen gebeurt maar
al te vaak. Met die gedachte in het
achterhoofd blijft het niet-gebruikte
sieraad meestal maar in de kast liggen. Jammer; zeker omdat er altijd
wel iemand is te vinden die deze sieraden graag wil dragen. Belangrijker
nog, door de extreem hoge goudprijs
zijn uw sieraden veel meer waard dan
u denkt. Bovendien blijft de verkoper
van de sieraden geheel anoniem, met
andere woorden; de koper kent de
uiteindelijke verkoper dus niet. Anonimiteit is dus geheel gewaarborgd.
De huidige markt voor inkoop van
gebruikt goud zette juwelier Ed Koek
op het spoor van een verkoopmethode
die koper en de aangeboden sieraden op een goede manier in contact
brengt. Een methode die je het best
kunt omschrijven als juwelenmakelaar.
“Mensen, die van hun overtollige sieraden af willen, kunnen een afspraak
met ons maken en in alle rust overleggen over wat wij als expert als reële
waarde toekennen aan een sieraad.
Zijn we het over een bepaalde prijs
eens, dan zetten
we de vervolgstap.
Als het nodig is
pimpen we het
sieraad even op en
maken professionele foto’s van het
te verkopen object
zodat we een optimale presentatie
van het aangebodene kunnen
maken. Dat is een
foto, of meerdere,

die we op onze speciale website
zetten, waar we verkoopprijs en de
afbeeldingen onder de aandacht brengen. Deze site wordt veelal bezocht
door serieuze aspirant-kopers die bij
interesse contact met ons zoeken.
De aanbieder, oftewel de verkopende
partij blijft anoniem en veelal gaat het
aangeboden product na taxatie weer
gewoon mee terug naar huis, totdat
er zich een koper meldt. Natuurlijk is
het ook mogelijk dit product in onze
winkel te stallen, waar we uiteraard
over de nodige betrouwbare opslagruimtes beschikken. Komt er reactie
op het aangebodene komt het moment
waarop we de koper uitnodigen naar
onze winkel te komen. Op dat moment
kent de aspirant-koper de vraagprijs
en de verkopende partij weet wat die
uiteindelijk gaat ontvangen. Meestal
heeft dit tot gevolg dat we een tevreden verkoper en een tevreden koper
aan elkaar hebben gekoppeld.”
Meerwaarde
“Het door ons opgezette systeem
heeft een enorme meerwaarde,” vertelt Ed Koek. Daarnaast is het zo, dat
als een sieraad niet interessant is voor
juwelenmakelaars, het altijd mogelijk is om te profiteren van de goede
goudprijs op dit moment. Deze is nu zo
hoog, dat de sieraden eventueel ook
nog aangekocht kunnen worden door
Juwelencentrum Mijdrecht.

Kijk eens vrijblijvend op
www.juwelenmakelaar.nl

Moeders uit Abcoude waren
inspiratie MeetmoederMelk.nl
Als jonge moeder ontmoet je vele
moeders in een dorp als Abcoude
en dan merk je hoe kinderrijk het
dorp is! Hiermee vele dank aan de
diverse moeders uit Abcoude, die
vooral een inspiratie en aanmoediging waren om het nieuwe idee,
het meten van moedermelk op te
zetten. Na 3 maanden stromen de
bestellingen binnen, vele moeders
bestellen een MoedermelkMeting

in Abcoude maar ook vanuit het
hele land krijgen we bestellingen!
Wie had dat gedacht! Bent u ook
nieuwsgierig hoe dit idee tot stand
is gekomen of wilt u uw moedermelk meten. Alle informatie vindt u
op www.meetmoedermelk.nl
Speciale dank aan: Marie-Claire
Boucher, Maaike van de Meché,
Wilko&Hermien Kemp-Van Schaik
van Ilonka Hoogenhout-De Klerk.

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

St. Multi Mondo bedankt St. De Baat voor het helpen organiseren van het
zeer geslaagde Offerfeest in JC Allround van 20 november jl. Er was die
avond een massale opkomst van vrouwen van allerlei culturen die gezamelijk genoten van muziek, heerlijk eten en dans. Het was een fantastisch
feest!
De eerstvolgende Multi Mondo Huiskamer zal weer gehouden worden op
maandag 6 december van 19.30 tot 21.30 uur in JC Allround, Rondweg
1a te Mijdrecht. Het thema is die avond: “Oh, kom er eens kijken...” Alle
vrouwen vanaf 14 jaar welkom en de toegang is gratis!

www.multimondo.nl.
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Interessante dagtocht bij de 'Paraplu'

Waterorgel Kerstshow Ameide
Op dinsdag 14 december a.s. organiseert de
Stichting 'Paraplu' een bijzonder interessante
kerstshow-dagtocht. Het vertrek is om 9.00
uur vanaf de parkeerplaats bij de Willisstee
in Wilnis. Via een leuke rit bereikt men het
pittoreske en historische stadje Ameide, fraai
gelegen in de Alblasserwaard, langs de rivier
de Lek, waar koffie met gebak klaarstaat.
Men wordt ontvangen in de wapenzaal en
woont hier een prachtige demonstratie bij
van diverse tamme uilen, zoals de Europese
Oehoe, de Kerkuil, de Siberische Oehoe en de
Sneeuwuil. De uilen zijn zo tam dat ze zelfs
bij u op schoot of op de handschoen komen
zitten. Oppasser Gerrit vertelt u alles over
deze prachtige, kleurrijke vogels. Daarna is
er een heerlijke kerst-koffietafel, waarna
met de bus een rondrit wordt gemaakt door

de Alblasserwaard, terwijl een gids u alle
wetenswaardigheden uit deze streek vertelt.
Bij terugkomst speelt het waterorgel en is er
koffie met kerstcake. Deelnemers dienen zelf
zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering en alle extra uitgaven zijn voor
eigen rekening. Rond 16.30 is de terugreis
richting Wilnis. De prijs inclusief entree, koffie en kerstkoffietafel bedraagt slechts
€ 37,50.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl,
of afgehaald en ingeleverd bij de Paraplu,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via e-mail:
info@stichtingparaplu.nl.

Wachten op het licht...

Vier bijzondere bijeenkomsten
In de vier weken voor het kerstfeest zijn er
op zondagavond bijzondere samenkomsten
over: 'Wachten op het licht...'.
Op 5 december is er voor wie dan geen sinterklaas viert een Taizévesper. Een vesper
is een korte, ingetogen viering, waarin de
liederen van Taizé door hun sfeer heel goed
passen. De week daarna, 12 december, is er
ook een vesper, nu met medewerking van
het Mijdrechts Dubbelkwartet.
En de laatste zondagavond voor Kerst,
19 december, gaan we veel kerstliederen
zingen in een speciale Songs of Praise! U
kent het mogelijk wel van de televisie: er
wordt wat verteld over de herkomst of de
geschiedenis van de liederen, maar er wordt
vooral veel samen gezongen. Wilt u graag
een bepaald kerstlied weer eens zingen, dan

kunt u dat tot 15 december opgeven bij Dirk
Jan Warnaar, info@warnaarstudio.nl
Loesje in de kerk
A.s. zondag 28 november is al de eerste
bijeenkomst, en deze is vooral voor jongeren. Het thema is 'Het was zo donker, dat ik
overal lichtpuntjes zag', een uitspraak van
Loesje. Het jongerenkoor Debuut uit Uithoorn werkt mee aan deze jongerendienst.
Wachten op het licht..., dat kan op veel
manieren, met een vrolijke jongerendienst,
in vespers of door kerstliederen te zingen in
Songs of Praise. Deze avond is in kerkelijke
centrum De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in
Mijdrecht, voor de eerste drie avonden bent
u van harte welkom in de Janskerk, Kerkvaart 11, ook in Mijdrecht. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

Zorgcentra De Ronde Venen start bijzonder nazorg-initiatief

Herdenkingsbijeenkomsten ter
nagedachtenis aan overledenen

Begraven
of
cremeren?

Dit jaar heeft Zorgcentra De Ronde Venen voor de eerste keer op elk van haar drie locaties een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Daarin zijn de overleden bewoners herdacht, die tussen 2 november 2009 en 2 november 2010 zijn overleden.
Dit nieuwe initiatief kwam tot stand na
ontvangen signalen dat hier behoefte aan zou
zijn. Omdat de contacten na een overlijden
vaak abrupt worden verbroken, wil Zorgcentra De Ronde Venen graag op bescheiden
wijze steun bieden in de vorm van een stukje
nazorg.
De organisatie meent dat het goed is om met
elkaar als nabestaanden, familie, vrienden,
mede-bewoners, medewerkers en vrijwilligers, op deze manier de overledenen te
herdenken.
Er is een werkgroep herdenkingsbijeenkomsten gevormd, die de bijeenkomsten –die alle
drie eenzelfde opzet kenden– heeft voorbereid.
Op 12, 15 en 16 november 2010 hebben de
bijeenkomsten plaatsgevonden in respectievelijk Gerardus Majella, Nieuw Avondlicht en
Zuiderhof.

plaatst. Hiermee werd op symbolische wijze
zichtbaar gemaakt dat ieder mensenleven
uniek en waardevol is. Deze symbolische
handeling werd ondersteund met het voor
velen bekende lied van Bram Vermeulen: ‘De
steen’. De stenen werden aan het einde van
de avond als aandenken aan deze bijeenkomst meegegeven aan de familie.

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.

Gezien de positieve reacties van de aanwezigen werd de inhoud en sfeer van de
bijeenkomsten op prijs gesteld. Men vond
het prettig nog weer even stil te staan bij de
eigen gevoelens en herinnering. Zorgcentra
De Ronde Venen is voornemens deze herdenkingsbijeenkomsten daarom jaarlijks te laten
plaatsvinden.

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

Kern van elke bijeenkomst was het noemen
van de namen die waren geschreven op lichtgrijze stenen. Dit werd omlijst met muziek,
het lezen van een gedicht en het lezen van
een verhaal. Tijdens de bijeenkomst werden
de stenen door een familielid, een medewerker of soms ook een medebewoner ver-

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Stichting wil monument
St. Johannes de Doper
in stand houden
De Stichting tot instandhouding van
het Monument Sint Johannes de Doper is opgericht als initiatief om het
kerkgebouw na de grondige restauratie in goede staat te kunnen houden.
Het doel van de Stichting is een
bijdrage te leveren aan de instandhouding van het neo-gotische kerkgebouw en pastorie Sint Johannes de
Doper te Mijdrecht-Wilnis, om deze
gebouwen zodoende in haar totaliteit
als monument voor de toekomst te
behouden.

Poep!
Dit verhaal gaat over poep. Lezers
met zwakke maag slaan de pagina
om en de sterkeren onder ons lezen verder. Poep is helemaal niet
zo vies als men denkt. Poep is
een nuttig en veelzijdig materiaal.
Iedereen en alles poept.
In vroeger tijden was er geen riolering en poepten mensen op straat,
in de bosjes of in emmers. In kastelen poepte de adel gewoon op de
kasteeltrappen. Was een kasteel op
een bepaald moment zo vervuild en
stonk het zo erg dan verhuisde men
gewoon naar een ander kasteel. De
man met de pet kieperde de emmers gewoon uit het raam en als je
daar dan toevallig onderdoor liep
dan had je pech.
Dieren poepen daar waar het
uitkomt. Behalve dat poep voedsel
is voor allerlei beestjes, kan ook
de mens er zijn voordeeel mee
doen. Olifantenpoep doet wonderen voor rozentuinen en koeienpoep is uitstekend voor het gras.
Kamelenpoep is zo droog dat het
gebruikt kan worden als brandstof.
Mensen die samen met kamelen
woestijnen doorkruizen, gebruiken
kamelenpoep om hun potje op te
koken. Kamelenpoep is voor hen
zo belangrijk dat als een kameel
tijdens een tocht poept, de hele karavaan stopt om het op te rapen. Je
zal maar zonder brandstof komen
te zitten!
Maar vaker fungeert poep als
voedsel. Een konijn eet zijn eigen
keutels op omdat die broodnodige
eiwitten en vitaminen bevatten.
Vleermuizen verteren hun eten
slecht waardoor hun poep per
gram meer voedingsstoffen en
eiwitten bevat dan een Big Mac.
Niet zo gek dus dat er salamanders
zijn die geregeld de uitwerpselen
van hun vliegende grotgenoten op
hun menu zetten. De plantaardige
vlaaien van olifanten zitten bomvol
onverteerde plantendelen en zaden
en daar maken vooral vogels hun
feestmaal van. En onze eksters,
kraaien en kauwtjes gaan er graag
vandoor met de drollen van uw
hond!
En dan deze prachtige voedselketen: In grotten in Zuid-Amerika

leven micro-organismen die zich
voeden met vleermuizenpoep.
Maden eten de micro-organismen
op en kevers eten op hun beurt
de maden op. Spinnen in de grot
voeden zich vervolgens weer met
de kevers en de vleermuizen waar
het allemaal mee begon, peuzelen
vervolgens de spinnen op.
Een mol doet zijn behoefte op een
soort toilet. Nijlpaarden gebruiken
hun poep om hun weg te vinden en
duizendpoten bouwen er hun nest
mee. Poep is dus voedsel, brandstof
en bouwmateriaal tegelijkertijd.
Wat een prachtig materiaal!
Poep is dus niet vies. We eten zelfs
dingen die op poep groeien. Onze
champions groeien op poep. Ze
lusten niets anders. Ze groeien niet
op mensenpoep maar op paardenpoep. En de duurste koffie ter
wereld wordt gemaakt van kattenpoep. Civetkatten eten koffiebessen. De uitgepoepte pitten worden
gewassen en geroosterd. En deze
koffie, Kopi Loewak, waarvan
jaarlijks maar zo’n 200 kilo wordt
gemaakt kost al gauw zo’n 160
euro per pond!
Een gemiddeld mens poept een
dikke 900 gram per dag, een
gemiddeld konijn legt per dag zo’n
500 keutels. Koeien poepen al
gauw 50 kilo per dag, een olifant
zo’n 60 tot 100 kilo. De grootste
drol is die van de blauwe vinvis, de
kleinste die van de hommelvleermuis en de meest onwelriekende
is die van de oerang-oetang. En
wonderlijk genoeg is er zelfs een
diertje dat helemaal niet poept: de
eendagsvlieg.
Nog even wat kengetallen: Een
mens produceert in zijn hele leven
zo’n 5000 tot 8000 kilo poep. We
gaan gemiddeld twee keer per
dag naar de wc voor een grote
boodschap, zo’n 10 tot 14 keer
per week. 65% van ons doet
ongeveer 4 minuten over een grote
boodschap, 6,5% doet het binnen
één minuut. Gemiddeld zit je 50
minuten per week op de wc en dat
is 43 uur per jaar. En als je daar de
kleine boodschappen bij optelt én
de momenten waarop je de afwas
wilt ontduiken dan zit je al gauw
ruim een half jaar van je leven op
de wc.

www.degroenevenen.eu

De Stichting tot Instandhouding van
het Monument tracht hiervoor dan
ook gelden te verkrijgen uit subsidies
en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Daarbij is het belangrijk te weten dat de Stichting tot
Instandhouding van het Monument
Sint Johannes de Doper volkomen
los staat van het in 2010 gevormde
kerkbestuur van de samengevoegde
parochies, waarvan de oude parochie
Sint Johannes de Doper te MijdrechtWilnis er een van is.
In de afgelopen jaren is het de
Stichting reeds een aantal malen
gelukt een mooie financiële bijdrage
te verstrekken aan het Kerkbestuur,
waardoor noodzakelijke onderhoudswerken zoals schilderswerk en
onderhoud van stuc- en voegwerk
aan buitenmuren uitgevoerd konden
worden.
In een convenant met het kerkbestuur is uitdrukkelijk vastgelegd dat
uitvoeringen die in het kerkgebouw
worden gegeven, steeds met respect
voor het gebouw zullen plaatsvinden.
Dat heeft in de loop van de jaren een
aantal schitterende uitvoeringen opgeleverd door onder andere regionale
koren zoals Amicitia uit Uithoorn met
de Johannes Passion, Kunst na Arbeid
uit Mijdrecht, Het Dudok koor en
orkest uit Hilversum met de Matthäus
Passion, het Koninklijk Toonkunstkoor
uit Aalsmeer met het Weihnachts
Oratorium van J.S. Banch, het
Regiokoor De Ronde Venen met een
Kerstconcert maar ook het Lysenko
koor met gezangen uit de Oekraïne,
het Neva Ensemble uit Rusland en
het Volendams Opera Koor.

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

DE GROENE
VENEN

Zondagmiddagconcert
Zondag 28 november
Utrechts Byzantijns Koor
Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1,5 uur• Entreeprijs: € 10,-

Het Utrechts Byzantijns Koor geeft regelmatig concerten waarin
een beeld wordt gegeven van de Oekraïense religieuze en profane
zangcultuur. Wie de muziek van het UBK hoort, zal hierin gevoelens
van vreugde, liefde, angst, smart en twijfel ontdekken.
Met andere woorden: het leven.
De Oekraïense cultuur kent dan ook een rijke schat aan volksliedjes,
klassieke liederen, epische ballades (duma's), dansliedjes enz. Veel van
de Oekraïense liederen vinden hun oorsprong in de vóór-Christelijke
tijd. Culturele invloeden van Oost en West hebben hierop merkbaar
een stempel gedrukt en veel liederen werden door componisten als
Beethoven, Tsjaikowsky en anderen in hun instrumentale composities
en opera's verwerkt. Het UBK treedt tijdens concerten op in originele
Oekraïense kledij en de uitsluitend Nederlandse zangers en dirigent
beijveren zich om de Oekraïense zangcultuur te verspreiden. Het repertoire kent daarom naast religieuze ook profane liederen. Bekend zijn
de kozakkendans- en minneliederen.
Naast concerten zingt het UBK, in samenwerking met de Katholieke
Vereniging voor Oecumene, liturgieën in de Slavisch-Byzantijnse ritus.
Dit ter bevordering van de groeiende gemeenschapszin tussen Christenen van Oost en West.

Verkoopadressen toegangskaarten
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Wilnis 		

DA-drogisterij Nap		
Drogisterij De Bree		
Drogisterij De Nagtegaal

Dorpsstraat 59
Herenweg 12
Dorpsstraat 30

en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert
Om een breed publiek kennis te laten
maken met muzikale uitvoeringen
in hun directe omgeving en daarbij
tevens het gerestaureerde kerkgebouw open te stellen voor dit zelfde
publiek, is dit najaar een drietal
zondagmiddagconcerten georganiseerd, waarvan a.s. zondag de laatste
plaatsvindt.
Het Bestuur van de Stichting hoopt
dat door middel van haar activiteiten
een grote belangstelling te wekken
voor zowel de uitvoeringen als het
onderkennen van de noodzaak gelden
te doneren aan de Stichting in welke
vorm dan. Dit laatste kan o.a. door
donateur te worden voor een bedrag
van minimaal € 17,50 per jaar.
Daartoe kan men zich aanmelden
bij de secretaris van de stichting,
de heer H.D. Slagboom, Zirkoon 42
te 3643 BG Mijdrecht, tel. 0297 –
25 77 75.

In 1994 is een groot renovatieproject afgerond van het monumentale neogotische kerkgebouw van de parochie Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis. Daarmee is een eerste stap gezet tot behoud van dit unieke monumentale én markante gebouw in onze gemeente. Daarmee was men er echter
niet. Een multifunctionele openstelling voor cultuurminnend publiek stond
hoog op het lijstje van het toenmalige parochiebestuur als tegenprestatie en
blijk van waardering jegens de inwoners van de gemeente De Ronde Venen
voor de geleverde financiële bijdragen tijdens het restauratietraject.
Om dit gestalte te geven is de "Stichting tot Instandhouding van het Monument Sint Johannes de Doper" in het leven geroepen, die geheel zelfstandig
is en onafhankelijk van de kerkelijke gemeenschap, en die onder meer ten
doel heeft een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het bijzondere
neogotische monument. Zo worden in het kerkgebouw passende evenementen georganiseerd, met name concerten. Qua atmosfeer en akoestiek is het
gebouw daar namelijk bij uitstek voor geschikt. Fondsenwerving door middel
van evenementen ten behoeve van het onderhoud blijkt niet echt profijtelijk te zijn. De stichting beperkt zich inmiddels dan ook tot de ideële
doelstelling van het organiseren ervan tegen een redelijke entreeprijs.
Daarmee wordt bereikt dat de plaatselijke gemeenschap zowel kan
genieten van hoogstaande culturele uitvoeringen als kennis kan nemen
van de cultuurhistorische waarde van het monument.
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Hans Oussoren:

“Scouting Jan van Speyk is
absoluut niet oubollig”
Knopen leggen, houtvuur maken
en kompas lezen. Dat zijn enkele
activiteiten die bij het woord
‘scouting’ naar binnen schieten.
Maar wat dacht u van: paintballen
en via satellieten contact maken
met scouts in Amerika en Japan?
Dat klinkt toch aardig modern.
Hans Oussoren (25 jaar) vindt het
stoffige imago dat de scouting
toegeworpen krijgt dan ook onterecht. Hans: “Ook de scouting
gaat met haar tijd mee.”
door valérie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Wie het clubgebouw van scouting
Jan van Speyk in Mijdrecht wel
eens van binnen heeft gezien,
begrijpt waarom de kinderen hier
zoveel lol hebben. Naast de hal en
een kamer voor de scouts van 18
jaar en ouder zijn er maar liefst
vijf grote kamers voor de jongeren.
Hans vertelt: “Dit gebouw was
eerst een boerderij. Dat is nog goed
te zien aan de balken en aan de
indeling. Iedere ruimte die vroeger
een stal was, is nu een gezellig
versierd honk geworden. We hebben
veel ruimte, maar dat is ook zeker
nodig. De leden van de scouting
zijn aan de hand van hun leeftijden
en geslacht opgedeeld in groepen.
Iedere groep heeft zijn eigen naam,
honk en lestijden. Zo wordt de
groep met vijf- tot zevenjarigen de
‘Bevers’ genoemd. Als jongen kun je
doorstomen naar de ‘Welpen’ waar
je tot je elfde bij hoort, of naar de
‘Esta’s’ waarin ook meiden zitten.
Als meisje kun je van de 7e tot je
11e ook bij de ‘Kabouters’ terechtkomen. Kinderen tussen de veertien
en de zeventien jaar worden
‘Explorers’ genoemd, omdat ze dan
veel zelfstandig gaan verkennen.
Zo hebben we voor elke groep een
passende naam. Toen ik bij deze
scouting kwam, was ik zes jaar oud.
Inmiddels ben ik alweer negentien
jaar actief voor Jan van Speyk en
heb ik vrijwel elke groep doorlopen.
Nu zit ik bij de groep ‘Komadanou’,
oftewel de 23 plussers. Dit is de

laatste groep en hierin blijf je dus
zitten totdat je stopt. En dat kan
lang zijn, want er is geen maximum
leeftijd. De oudste in de vereniging
is wel 78 jaar oud. Dat is Piet Tijdeman, inmiddels ook klusjesman en
reparateur voor de scouting.”
Leider
Vanaf je 17e mag je bij scouting
Jan van Speyk ook leider van een
groep worden. Dat leek Hans wel
wat! Hans: “Ik ben inmiddels zo’n
vier jaar leider van een groep. Ik
begeleid samen met een medebegeleider de Welpenstam waarin
jongens van zeven tot elf jaar zitten.
Deze stam komt op donderdagavond
bij elkaar en dan gaan we anderhalf uur met hen aan de slag. Van
tevoren bedenk ik een programma
en dat voeren we in principe uit.
Met mooi weer gaan we lekker
naar buiten en als het wat kouder
of regenachtig is dan doen we een
spel in ons eigen honk. De kinderen
kunnen ook zelf ideeën aandragen.
Zeker als ze wat ouder zijn, worden
ze hier actiever in. Soms is een
groep bij de opkomst zo druk, dat
ik het hele programma over mijn
schouder naar achteren gooi. Als ik
die kinderen iets wil gaan leren op
zo’n avond, zoals bij EHBO-lessen,
dan wordt dat helemaal niets.
Dan kan ik beter een spel met hen
doen en op een rustigere avond dat
onderwerp weer oppakken. Dat voel
je al snel genoeg aan.” Naast de mi-

nimumleeftijd, moet je als begeleider ook aan een andere eis voldoen.
Hans: “Voordat je leider bent, moet
je een cursus volgen. Het is geen
volwaardige opleiding, maar op
deze manier ben je wel een beetje
voorbereid op onverwachte situaties
als een ongeluk. Dat is voor ons én
voor de ouders van de kinderen erg
prettig.”
Kampen en evenementen
Hans heeft een fulltime baan als
restaurant manager in Amsterdam.
Toch maakt hij naast dat drukke
bestaan gemiddeld zo’n tien uur
per week vrij voor de scouting. De
fanatieke scout: “Nu ben ik wel één
van de fanatiekste leden en binnen
die tien uur zitten gelukkig ook wat
borreluurtjes op de vrijdagavond.
Maar een actief lid is inderdaad
veel tijd kwijt. Naast de normale
lessen op donderdagavond help ik
ook mee met de organisatie van
de kampen en evenementen. Onze
scouting gaat elk jaar een week
op kamp. Komend jaar gaan we in
mei naar het Gelderse Dieren. Het
programma is nog niet helemaal
bekend, maar het thema wordt in
ieder geval ‘cowboys’. Binnen dat
thema bedenken we allemaal activiteiten, zoals zwemmen, spelletjes in
het bos en natuurlijk een kampvuur.
Dat wordt weer een mooie week!
Daarnaast organiseren we weekendjes bij ons clubhuis en doen we
mee aan grote evenementen. Toen

beestenboel

De Sint en
Vuurwerk….

Terwijl lezers zich storen aan de
kerstversieringen die de goede
Sint verdringen, zijn wij op de
praktijk al begonnen met Oud en
Nieuw...
Het aantal dieren dat zich zorgen maakt over het vuurwerk is
namelijk erg groot.
Zorgen maken is zwak uitgedrukt. Het zijn met name honden,
die in de weken rondom de
jaarwisseling compleet van slag
kunnen raken. En dan vooral op
straat. Staart tussen de benen,
bibberen en bij de geringste knal
linea recta naar huis, of naar
heel ver weg van de knal.
Als eigenaar is het al geen pretje
op zoek te zijn naar je weggelopen hond, maar de gedachte aan
de totale paniek bij je huisdier
maakt het wel erg sneu.
Een ander gevolg van vuurwerkangst is dat het probleem
kan generaliseren, en dan bedoel
ik dat er angst voor ieder hard
geluid gaat ontstaan. Kortom
reden genoeg om je huisgenoot
te helpen. Een slaapmiddeltje
op oudejaarsavond is niet de
oplossing.
Wat dan wel?

het begrip ‘scouting’ honderd jaar
bestond, was er een groot festijn in
Engeland. Vijftigduizend scouts van
over de hele wereld kwamen hier
bij elkaar. Wel 135 nationaliteiten
werden hier vertegenwoordigd.
Ik ging er naartoe als vrijwilliger
en werkte in het Holland Foodhouse. Zo’n evenement is vooral
leuk voor oudere scouts. Voor de
jongere leden onder ons is het Jotaevenement erg geslaagd. Tijdens
dat weekend staan we via zendapparatuur in contact met andere
scouts die wereldwijd verspreid zijn.
Overdag hadden we contact met
mensen uit Duitsland en België en ’s
avonds met padvinders in Japan en
Amerika. Het was dit jaar de eerste
keer dat ik dit mocht organiseren.
Een hele klus, maar het was een
succes!”

Gedragstrainingen zijn de basis
en daarnaast is er een heel scala
aan hulpmiddelen ter beschikking. Van een CD met vuurwerkgeluiden tot valeriaan, van
valium tot een Bach-remedie,
van homeopathie tot het inbakeren van je hond.
Uit het grote aantal mogelijke
behandelmethoden kun je wel
opmaken dat het maatwerk is en
dat er niet altijd een volledige
oplossing voor het probleem is.
Er moet in ieder geval een structurele aanpak komen. En... als je
je huisdier wilt helpen met zijn
vuurwerkangst is het NU de tijd
om het aandacht te geven.
De Sint zat eens te denken,
Wat hij onze beste Rakker zou
schenken..
Vraag meer informatie over
vuurwerkangst aan je dierenarts.
Hans Walder
Dierenartsen Amstel,
Vecht & Venen
info@dkavv.nl

Samenwerken
Scouting is volgens Hans niet
zomaar een vrijetijdsbesteding.
Hans: “Het is niet alleen leuk, maar
ook leerzaam. Je leert de klassieke
elementen als knopen leggen en
een kampvuur maken, maar ook
om goed met anderen om te gaan.
Bij de scouting moeten de kinderen
samenwerken en leren ze dat ze
elkaar kunnen helpen. Zo worden
ze steeds socialer en maken ze
elkaar sterker. Het is avontuurlijk
en vernieuwend. Uiteindelijk leert
iedereen ervan, elke dag weer. Zelfs
als leider leer ik telkens bij. We
zijn dan wel allemaal met dezelfde
hobby bezig, maar voor niemand is
deze hetzelfde. En dat maakt het
juist zo mooi! ”

Nieuwbouw Hofstaete start mei 2011
Aan het Hofland 8-14 te Mijdrecht
is plaats gemaakt voor het realiseren
van twaalf appartementen. De appartementen zijn gesitueerd nabij het
centrum van Mijdrecht en zijn dusdanig ontworpen dat het woongenot voor
verschillende doelgroepen geschikt is.
Aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen voor het parkeren op
eigen terrein.
Met het appartementencomplex
Hofstaete krijgt het aanzien van
Hofland opnieuw een flinke facelift.
De afgelopen jaren verrezen reeds een
statig herenhuis, een accountantskantoor met een eigentijdse uitstraling
en Hofland Medisch Centrum is een
waardig opvolger van het verpauperde
pand waar in een ver verleden een
bouwmarkt schroeven en spijkers aan
de man bracht. Even verderop staan

nog drie vervallen panden. Maar niet
lang meer. De verkoop is inmiddels
gestart van een twaalftal appartementen die daar de komende tijd worden
gerealiseerd.
Geheel in stijl van de vernieuwing die
in gang is gezet. Twaalf toekomstige
bewoners hebben nu een grijpbare
kans een appartement te bemachtigen, dat hen de mogelijkheid biedt met
betaalbare lasten in het Mijdrechtse
centrum te wonen.
Betrokkenen zijn blij dat men eindelijk
van start kan gaan met de verkoop
van deze panden. Men is ook wel een
beetje trots op het ontwerp, eigentijdse appartementen die samengesteld
zijn uit een viertal ‘dorps’ aandoende
panden die via een eigen portiek
toegankelijk zijn. Het parkeren op
eigen grond, aan de achterzijde van

de woningen op een uitsluitend voor
bewoners bereikbare plek, maakt het
complex af. Het Mijdrechtse centrum
is slechts een kleine wandeling verwijderd. De grote variëteit aan winkels
wordt de komende jaren verder
uitgebreid en gaat steeds aantrekkelijker worden voor het winkelende
publiek. Ook voor een hapje eten of
een drankje op een gezellig terras
hoef je niet ver weg.
Het plan Hofstaete wordt gerealiseerd
met als uitgangspunt een scherpe
hypotheekrente, korting op de afsluitprovisie en de gemeente De Ronde
Venen werkt mee door enkele startersleningen beschikbaar te stellen. Zo
zal de samenstelling van toekomstige
bewoners niet saai zijn. Starters en
mensen die graag wat kleiner willen
wonen hebben de mogelijkheid in te

koop!
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Nog enkele a
schrijven.
De woningen zijn qua grootte ingedeeld van 52 tot 67 vierkante meter.
Aangevuld met of een terras, een
balkon of een Frans balkon. Er is een
keuze vanaf het knus wonen onder
een schuif aflopend dak, lekker op de
begane grond of daar tussen in met
een in- of uitpandig terras.
De prijzen bedragen vanaf 179.000

tot 229.000 euro. Vanaf een netto
maandlast van 428 euro. Vrij op naam
dus u betaalt geen overdrachtsbelasting of notariskosten. Prijzen zijn
inclusief de eerder genoemde eigen
parkeerplaats. Informeer eens bij
Korver Makelaars Mijdrecht, telefonisch bereikbaar op nummer 0297250421. Wie weet is het de start van
een lang gekoesterde wens.
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Wild met Poelier - Traiteur van Egmond

Info over het product
Fazant en Wilde Eend
We kunnen weer genieten van Nederlands kleinwild, zoals Fazant en Wilde Eend.
De fazant:
Fazanten werden meegebracht uit Azië, eerst door de Grieken,
daarna door de Romeinen. De Grieken kweekten de fazant al vijfhonderd jaar voor Chr. en hielden de fazanten in hokken. De Romeinen namen de dieren mee tijdens hun verovering van Europa.
Fazanten die ontsnapten uit de Romeinse hoenderhokken plantten
zich verder voort in de vrije natuur. Fazanten zijn standvogels, die
zich het meest thuis voelen in de bossen met dicht struikgewas en
vruchtbare velden en weiden waar genoeg water is. Ze vermijden
dichte bossen in de bergen. Ze komen voor in heel Europa, Azië
en Noord-Amerika. Je hebt de fazanthaan met een donkergroene
glans, de romp, de vleugels en staart roodachtig met felle groene
en goudachtige veren. De fazant hen, grijsbruin met beduidend
kortere staart dan de haan. Als je een fazant panklaar bij de poelier haalt, zijn de hanen en de hennen moeilijk te onderscheiden
van elkaar klaar; alleen is de haan meestal wat groter en heeft
sporen aan de poot die een fazanthen niet heeft. Het vlees is niet
vet en heeft een volle wild smaak. Van de fazanten worden in de
keuken diverse delen gebruikt om lekker te bereiden, de fazanten
kunnen in z’n geheel gebraden worden, maar je hebt ook bouten
en fazantfilet.
De wilde eend:
In Europa is de wilde eend een van de meest voorkomende soorten eenden. De kop en de bovenzijde van de hals van de woerd
(het mannetje) zijn glanzend groen. De voorkant van de borst is
bruin en de bovenzijde van de rug is grauwwit met bruin en zwart.
De vrouwelijke wilde eend is gevlekt bruin. Het vrouwtje bouwt
een nest in het lange gras, in een knotwilg of in een holte. De acht
tot tien eieren broedt ze uit in vier weken. Bij ons in De Ronde
Venen komen veel wilde eenden voor, omdat wilde eenden bij
voorkeur in zoet water leven. Daarin zoeken ze hun voedsel door
te grondelen. Als je een wilde eend in de pan ligt, is er moeilijk het
verschil te zien tussen een woerd of eend. Ze zijn ook even groot.
Een wilde eend word meestal in z’n geheel gebraden of de filets
worden gebruikt, waarna dan van het karkas een lekkere bouillon
of fond wordt getrokken voor een wildsoep of voor een wildsaus.

Fazant

Recept

Ingrediënten
Fazantenfilet met zuurkool voor
4 personen
4 fazantfilets
2 sjalot
150 gram katenspek dik
gesneden
400 gram zuurkool
Bereiding:
Verwarm de oven voor op
180 graden, pel en snipper de
sjalotten, snij de katenspek in
reepjes, spoel de zuurkool af,
schil de aardappelen en snij
ze in stukken en kook ze in
15 tot 20 minuten gaar. Kook
de zuurkool gaar, maak de
kastanjechampignons schoon en
snij ze in parten. Zout en peper
de fazant en verhit de boter in
de pan. Bak de filets op hoog
vuurr even rondom aan en leg
ze daarna in een ovenschaal.
Bak in het overgebleven vet de
champignons en voeg deze bij
de fazantfilets in de ovenschaal.
Bak de sjalot en de katenspek 3
minuten en blus af met de witte
wijn en voeg de wildfond, 250
ml slagroom en de gekookte

600 vastkokende aardappels
250 gram kastanjechampignons
Zout
Peper
2 dl wildfond
2 dl witte wijn
250 ml slagroom
2 eetlepels roomboter

aardappel toe en warm dit goed
door. Na dit gedaan te hebben,
schenk het geheel bij de fazantfilets en de champignons in de
ovenschaal en plaats deze 10
minuten in de oven. Verwarm
de zuurkool. Serveer eerst
de zuurkool op een bord met
daarboven op de fazantenfilet
en de saus.

DE GROENE VENEN

Om de week vertellen
Sebastiaan Strubbe en
Dirk van Egmond van
Poelier van Egmond uit de
Passage in Mijdrecht hoe
lekker wild kan smaken
en hoe je het optimaal
kunt bereiden. Met hun
tips wordt het eten van
wild een feestmaal. Hebt u
vragen? Loop gerust eens
bij hen binnen.

Serveertips
Een appelcompote past hier
goed bij.
Wijntip: een frisse witte wijn.

Adres
Poelier-Traiteur van Egmond
De Passage 16
Telefoon: 0297 253936
www.poeliervanegmond.nl

Mimiko maakt verjaardag tot een waar feest
Je wordt 55 jaar jong en je wilt wat. Samen met je vriendinnen eens heerlijk genieten van een dagje huiden lichaamsverzorging. Grote kuuroorden zijn er voldoende. Maar ook vlak bij huis kun je heerlijk ontspannen. Aan het einde van de dag zit je ook nog lekker in je vel. Gewoon een dagje Mimiko-en dus!
Laura van Mimiko komt graag goed
beslagen ten ijs. Vooraf stuurde ik
een foto van mijzelf en de vriendinnen, zodat Laura en haar team zich
konden voorbereiden op ons verwen
dagje. Toen we binnen kwamen
stonden alle attributen, inclusief
hairstyling producten al voor ons
klaar. Karin etaleerde meteen haar
uitgebreide kennis op het gebied
van huidverzorging. De kennis opgedaan tijdens de door haar gevolgde
cursussen staat daar garant voor.
Haar specifieke kennis van de huid
gaf meteen voldoende vertrouwen
je helemaal aan haar adviezen over
te geven. Een mooie fotoshow, door
middel van een beamer, bracht ons
meteen in de sfeer. Onze cateraar
zorgde voor koffie, een sapje, bubbels, taart en lunch. Een fotograaf
legde ons vast op de gevoelige
plaat zodat we na de behandeling
die maar liefst zes uur duurde de

verschillen zelf konden vaststellen.
Onze start was eerst eens goed te
kijken hoe onze uitstraling er uit
zag en of er geen sprake was van
bijvoorbeeld huid allergie. Vervolgens toog aan het Mimiko team
aan de slag en creëerde een totaal
nieuwe uitstraling. Hiervoor werd
een perfecte minerals foundation en
combinatie met een oog-make up
gebruikt waar je normaal gesproken alleen maar van kunt dromen.
Een handig en praktisch boekje
gaf precies aan welke producten er
voor jouw make over werden gebruikt. Een kapster vervolgde onze
kuur en ieder van ons kreeg een op
het lijf geschreven aanvulling op het
dagelijkse kapsel.
Nu moet je niet denken dat Mimiko
zo maar wat doet. Natuurlijk is het
belang dat je verschillen ziet maar
bij Mimiko doen ze dat wel op een

verantwoorde manier. Een lekker
gevoel overigens. Zelf vond ik het
leuk te leren hoe ik mijn lippen,
door een speciale techniek toe te
passen, eens anders voor de dag
kan laten komen. Dat was leuk voor
toen maar nog veel leuker voor nu.
Zonder al te veel moeite te hoeven
doen pas ik de techniek nu zelf toe.
De nepwimpers die ik die dag kreeg
aangemeten draag ik niet meer
maar het was wel leuk ze even uit
te testen. Tussen de bedrijven door
was er voldoende rust en ruimte
even te ontspannen. De drankjes en
hapjes mochten er zijn.
Aan het einde van de sessie restte
slechts verbluffing en enthousiasme.
De after foto zorgde voor een aangename herinnering aan een dagje
verwenplezier. We konden het niet
nalaten nog even in het restaurant
van onze cateraar te showen hoe

we er uitzagen. Met enige trots.
Ook eens zin in een Ultime Make
Over Experience? Vraag dan een
vrijblijvend naar de mogelijkheden

die Mimiko u biedt. U weet zich
verzekerd van een team dat uiterst
professioneel ook de gewone vrouw
in hoge sferen weet te brengen.
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Els Uijting, directeur PAUW Bedrijven

'Onze mensen zijn heel erg gemotiveerd'
Vroeger was PAUW een werkvoorziening voor mensen met een handicap, vaak bekend als de sociale werkplaats. De afgelopen jaren heeft het
bedrijf zich ontwikkeld tot een dynamisch leerwerkbedrijf. Een bedrijf dat werk en opleiding biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Via
verschillende takken van dienst binnen het bedrijf kunnen mensen zich ontwikkelen en mogelijk doorstromen naar een arbeidsplek in het
reguliere bedrijfsleven. Directeur Els Uijting geeft ons een kijkje achter de schermen van PAUW. In volgende edities van onze krant zullen we
enkele bedrijven uit onze regio belichten, die met PAUW samenwerken.
door piet van buul

De activiteiten van PAUW Bedrijven strekken zich uit over het
gebied van IJsselstein tot Abcoude.
Er zijn vestigingen in Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein en
de Kringkoop in Mijdrecht. “Wij
werken voor negen gemeenten in
deze regio, waaronder De Ronde
Venen en Abcoude Baambrugge.
Het gaat bij ons om mensen die niet
zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt kunnen veroveren omdat
ze een geestelijke of lichamelijke
beperking hebben of langere tijd
niet gewerkt hebben omdat ze
bijvoorbeeld een burn-out hebben
gehad,” zegt Els Uijting, directeur
van PAUW Bedrijven. “Wij zijn een
complex bedrijf dat voor een deel
zelf werkgelegenheid biedt. Maar
we zijn ook een detacheringsbedrijf.
Uiteindelijk is ons streven er op gericht dat mensen, door middel van
intensieve begeleiding, instructie en
opleiding en met loopbaanplanning,
in staat zijn een plekje op de reguliere arbeidsmarkt te veroveren.
De mensen komen bij ons via het
WERKbedrijf (voorheen CWI, het
Centrum voor Werk en Inkomen),
de sociale dienst van de gemeente
of het UWV. Helaas kunnen we
niet iedereen direct werk bieden en
werken we met een wachtlijst. De
mensen die bij ons werken hebben
dus een (arbeids)beperking. Ze
worden in de maatschappij vaak
beoordeeld op wat ze niet kunnen,
maar het is onze uitdaging om uit te
zoeken wat deze mensen allemaal
wel kunnen. En dat blijkt vaak nog

heel veel te zijn. Daarop baseren
we een persoonlijk opleidings- en
begeleidingsplan en een loopbaanplanning, zodat we gericht kunnen
werken aan hun mogelijkheden en
de doorstroom naar een plek buiten
ons bedrijf.”
PAUW Bedrijven
Els Uijting: “Mensen komen in principe bij ons in dienst. Bij de bepaling van het niveau van wat mensen
wél kunnen, hanteren we een soort
criterium dat ze in staat moeten
zijn om ongeveer 30 à 40% van de
dingen te kunnen doen die mensen
zonder beperking kunnen. Zit je
daar onder dan ben je aangewezen
op de dagbesteding. Daarvoor kun
je bij andere instanties terecht. We
zijn eigenlijk een normaal bedrijf,
dat producten en diensten levert.
We kennen een paar clusters. Dat is
om te beginnen het werk in een van
onze bedrijven. Daarbij gaat het
om mensen die veel en intensieve
begeleiding nodig hebben. Voor hen
ontwikkelen we een opleidingsplan
met de bedoeling dat ze MBO
certificaten kunnen halen. Het gaat
om werkzaamheden als verpakken,
magazijnwerkzaamheden, werk in
de keuken of werk bij de Kringkoop. Mensen leren dan ook om
zelfstandig hun werk te organiseren en te plannen. Een volgende
stap is dat men naar buiten gaat.
We hebben veel mensen die in de
groenvoorziening bij de gemeenten
werkzaam zijn. En we hebben een
eigen schoonmaakdienst die kanto-

foto's patrick hesse

ren en bedrijven schoonmaakt. Daar
zijn momenteel zo’n 160 mensen
aan het werk. In totaal zijn er 95
mensen uit De Ronde Venen en vier
uit Abcoude die inmiddels buiten
het bedrijf actief zijn. Een volgende
fase is dat we mensen detacheren
bij particuliere bedrijven. Ze blijven
dan bij ons in dienst en werken op
uitleenbasis. En het ultieme doel
is om mensen een vaste baan in
het bedrijfsleven te bezorgen. We
realiseren ons dat zoiets maar voor
een klein gedeelte van de mensen
die bij ons werken, is weggelegd.
Daar komt nog bij dat veel bedrijven nogal terughoudend zijn in het
aannemen van werknemers met
een beperking. Vandaar dat we
de laatste tijd ook extra aandacht
besteden aan het benaderen van
bedrijven om te proberen ze van
hun koudwatervrees af te helpen.
Want het kost misschien wat meer
tijd om iemand in te werken, maar
daar krijgt men wel een zeer gemotiveerde medewerker voor terug,”
aldus Els Uijting.
Heel gemotiveerde werknemers
Vrijwel elk bedrijf heeft wel van die
klusjes waarvoor geen hoge opleiding
nodig is. Maar ze moeten wel gedaan
worden. Een vaak zitten werknemers
dus dingen te doen onder hun niveau.
“Op dat soort werk richten wij
ons vooral,”zegt Els. “En ik kan je
verzekeren dat je als bedrijf iemand
binnen haalt die heel erg gemotiveerd is. En bovendien is het voor
bedrijven financieel aantrekkelijk. Je

betaalt nooit het volledige salaris. En
onze ervaring is ook dat een of meer
mensen met een beperking in het
bedrijf een waardevolle bijdrage aan
de bedrijfscultuur leveren.”
Els vindt eigenlijk dat bedrijven ook
best aangesproken kunnen worden
op hun verantwoordelijkheid voor
de samenleving. “Ik vind dat je niet
alleen de geluksvogels, die toevallig
gezond van lijf en leden zijn, de
kans moet geven. Ik pleit voor
een samenleving waar iedereen
de kans moet krijgen om mee te
doen. We moeten die samenleving
immers met elkaar vorm geven,”
zegt Els. “Wanneer bedrijven
met ons in zee gaan, hoeven ze
natuurlijk niet meteen iemand in
dienst te nemen. We organiseren
eerst een proefplaatsing van een
paar weken. Daarna besluit een
bedrijf pas of het verder wil en
wordt de medewerker gedetacheerd. En het is natuurlijk
niet zo dat wij mensen met een
beperking zomaar naar een
bedrijf sturen. Wij begeleiden het bedrijf ook en we
organiseren cursussen voor
bedrijfskader, de mensen die
belast zijn met de dagelijkse
aansturing op de werkvloer.
En de resultaten zijn heel
bemoedigend. Gelukkig
zijn er inmiddels vele
voorbeelden van geslaagde
overeenkomsten.
Je moet als bedrijf durven en dan zul
je zien dat het een verrijking voor je
bedrijf kan betekenen.”

Els Uijting: “Ik pleit voor een
samenleving waar iedereen de kans moet
krijgen om mee te doen.”

Grenspalen illustreren geschiedenis van dit gebied
Op vier locaties in de gemeente De Ronde Venen prijken sinds kort 2,5 meter hoge grenspalen. Ze markeren de oude grens tussen de Staten van Holland en de Staten van Utrecht. De
palen, ook wel scheydtpalen of limietpalen genoemd, zijn geplaatst op de plek waar ze volgens een kaart van 1771 stonden. Nu zijn naast de grenspalen ANWB informatiepanelen geplaatst, waarop een deel van de geschiedenis van het gebied dat nu De Ronde Venen vormt en ooit het toneel was van een hevige strijd, zichtbaar wordt.
In 2009 namen de Historische
Vereniging De Proosdijlanden en
de gemeente De Ronde Venen
het initiatief om aan de hand van
één originele scheydtpaal aan de
Poeldijk in Waverveen drie replica’s
te laten vervaardigen door Fronik
Grafmonumenten uit Mijdrecht.
“De stenen replica’s zijn prachtig
geworden,” aldus wethouder Jan
van Breukelen. “Aan de hand van
de grenspalen kunnen we nu over
een deel van de geschiedenis van
dit gebied vertellen. Peter van
Golen van De Proosdijlanden is ook
zeer tevreden met het resultaat.
“Als Historische Vereniging merken
we hoeveel er nog onbekend is over
dit gebied. Zo vormde met name
Waverveen een belangrijk onderdeel van de strijd die hier woedde.
Van ongeveer laat 13e eeuw tot de
19e eeuw heeft Waverveen tot Holland in plaats van Utrecht behoord.
Het toenmalige Waverveen was een
rijk en belangrijk dorp in de regio

en daarmee een welkome oorlogsbuit. En zo zijn er nog veel meer
interessante wetenswaardigheden,”
laat Peter van Golen weten.
Voor Marco Fronik was de opdracht
om drie replica's te vervaardigen
een niet-alledaagse klus. “De enig

overgebleven grenspaal was nogal
verweerd en niemand wist precies
hoe die er uit heeft gezien. Ik heb
toen een ontwerp gemaakt van
een hardstenen paal, compleet
met sierdelen. Daarbij hebben we
gebruik gemaakt van 'frijnen', een
handmatige sierbewerking van het
steen. Ook zijn de palen voorzien
van de schilden van de provincies
Utrecht en Holland. Die zijn er met
de hand in gehakt. Ik ben wel trots
op het resultaat.”
De originele scheydtpaal staat aan
de Poeldijk in Waverveen, iets ten
oosten van de weg. De replica's
staan in Vinkeveen (op de hoek van
Achterbos en de Botsholsedijk)
en in Wilnis (langs de Mijdrechtsedwarsweg, zowel ten westen
als ten oosten van de rotonde aan
de N212). Een uitgebreide toelichting van de Historische Vereniging
De Proosdijlanden en de tekst op de
ANWB informatiepanelen is na te
lezen op www.derondevenen.nl.
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Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

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

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

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl
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IN VOL BEDRIJF
Martinus Tours

De nieuwe bus is ook geschikt voor rolstoelvervoer
Ruim twintig jaar reed Martien Leerentveld bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht met zijn stadsbus door Utrecht. Toen leerde hij Willie
kennen. Ze is de dochter van een transportondernemer uit De Waver. Dan
kan het toch niet vreemd zijn wanneer die twee besluiten om samen een
eigen busbedrijf te beginnen. Geen groot wagenpark, geen duur kantoor.
De zaken worden gedaan vanaf de keukentafel in Waverveen. En er is
één touringcar beschikbaar. Maar dat is dan ook wel een luxe bus, voorzien van alle comfort die men zich kan bedenken. En geschikt voor het
vervoer van mensen in een rolstoel.
door piet van buul

“Vanaf het begin heb ik gekozen
voor een bus waarmee ook rolstoelen vervoerd kunnen worden,”
zegt Martien. "Toen we eenmaal
besloten hadden dat we de stap
zouden gaan zetten, ben ik eerst de
benodigde diploma’s gaan halen.
Vervolgens hebben we een goede
tweedehands bus gekocht bij BOVO
tours. En dus toen al eentje met een
rolstoellift. Het was een bus met
54 stoelen. Maar goed, dan moet je
ergens beginnen. Ik ben toen naar
de NZH gestapt in Uithoorn en kon
voor hen een lijndienst gaan draaien
naar Muiderpoort. Daar was die bus
eigenlijk niet geschikt voor, want we
hadden maar één deur. Dat gaf regelmatig het nodige duw- en trekwerk.
Maar tussendoor werden we ingezet
voor dagtochtjes en schoolreisjes en
dergelijke. Zo bouw je toch naamsbekendheid op en die dagtochten
gingen steeds beter lopen. Na zo’n
twee jaar liepen we bij toeval tegen
een bus aan met twee deuren, maar
ook met video en koffieapparatuur
en zo. Een luxere bus en ook weer

foto patrick hesse

met rolstoellift. Inmiddels hebben we
die ook weer verkocht en daarvoor
in de plaats een spiksplinternieuwe
bus gekocht. Die is helemaal naar
onze wensen ingericht. Alles wat er
in een moderne touringcar hoort te
zitten, zit er dan ook in. Er zit een
Euro 5 motor in, die aan de nieuwste
milieu eisen voldoet. Heb je dat niet,
dan kom je tegenwoordig bepaalde
steden al niet meer in met je bus. En
uiteraard ook weer rolstoelvervoer.
We kunnen maximaal tien rolstoelen
kwijt, maar dat gaat natuurlijk wel
ten koste van de gewone zitplaatsen.
We zijn nu zo’n tien jaar bezig, doen
geen lijndiensten meer en hebben
inmiddels een aardig klantenbestand
opgebouwd voor het maken van
allerlei dagtochten, uitstapjes en
tripjes.”
Dagtochtjes
Martinus Tours is specialist op het
gebied van de dagtochten. “Daarin
hebben we al van alles gedaan,”
zegt echtgenote Willie, die ook zelf
regelmatig achter het stuur van de

Martien Leerentveld geniet volop van zijn bestaan als touringcarchauffeur.

bus kruipt. “We doen schoolreisjes en
uitstapjes voor verenigingen. Dankzij
het feit dat we ook mensen in een
rolstoel mee kunnen nemen doen
ook verenigingen als De Zonnebloem
een beroep ons. Het merendeel van
de ritten is in Nederland, maar we
gaan uiteraard ook over de grens.
Maar ook hier gaat het steeds om
dagtrips. De lange vakantiereizen
naar Oostenrijk en Italië of Spanje
zijn niet ons werkterrein. In ons werk
kennen we een paar drukke seizoenen per jaar. Het begint meestal met
de periode van begin april tot eind
juni. Hierin zitten bijvoorbeeld veel
schoolreisjes. Dan wordt het gedu-

27 november en 11 december

Demonstratiedagen bij Koeleman Elektro in Mijdrecht
Iedereen kan op een gezonde manier koken. Huishouden kan weer heel
erg leuk worden. Hoe dat kan kunt u ervaren op de demonstratiedagen
die in de Mijdrechtse Elektrowinkel worden georganiseerd. U bent
er van harte welkom op de zaterdagen 27 november en 11 december
vanaf 11.00 tot 17.00 uur.
Ontdek de gezonde manier van koken
door kennis te maken met stoom.
Het koken met stoom is makkelijk
en gezond. Vitaminen en mineralen
blijven beter bewaard en van de
gebruikte ingrediënten blijven de
natuurlijke smaak en kleur behouden.
Omdat de apparaten, bijvoorbeeld

die van Miele, het eenvoudig maken
op drie niveaus te koken zonder geur
of smaakoverdracht wordt koken
steeds leuker. De tijd dat gerechten
overkoken, verbranden of droogkoken
is voorgoed voorbij. Op 27 november
zullen kookspecialisten van Miele en
Samsung u gaan haarfijn uitleggen

hoe de systemen werken. Ook kunt
u die dag ook kennismaken met de
Philips Airfryer, proef de lekkerste
friet die wordt gebakken zonder
gebruikmaking van olie.
Op 11 december is het de beurt aan
de demonstratrices van Bosch en
Miele stofzuigers. De allernieuwste
modellen zullen worden gedemonstreerd. Ervaar eens aan den lijve
hoe leuk huishouden kan zijn. Strijken
met een Philips stoomsysteem is
een waar feest en bespaart ook nog
energie, tijd en geld. Dat kunt u allemaal meemaken. Tussendoor kunt u
genieten van de overheerlijke koffie
van Nespresso en Jura.
De speciale Sinttaart die tijdens de
vorige demonstratiedag is verloot is
gewonnen door Claire Siebrand. Eet
smakelijk! U komt toch ook naar de
demonstratiedagen van Koeleman
Elektro. U vindt het bedrijf aan de
Genieweg 60 in Mijdrecht.

Karin van 't Hof van Koeleman Elektro
nodigt u uit voor de demonstratiedagen op 27 november en 11 december,
waar specialisten van Miele, Samsung,
Philips en Bosch u de nieuwste technieken tonen.

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

rende de vakantie voor ons weer iets
rustiger en trekt het weer aan van
eind augustus tot begin november. En
in december zijn er dan natuurlijk
de bezoeken aan de kerstmarkten.
Daar zijn er tegenwoordig steeds
meer van,”stelt Willy vast. “Vooral in
Duitsland is er in elke stad wel een
grote Kerstmarkt. De belangstelling
voor zo’n dagje neemt ook steeds
toe. We hebben nu zelf twee reizen
naar de kerstmarkt in Aken georganiseerd.”
Bijzondere tripjes
Willie en Martien genieten volop van
hun bestaan als buschauffeur. Martien: “Over het algemeen zijn mensen
in een vrolijke stemming als ze een
dagje uitgaan. Het is dan ook altijd
wel gezellig. En je hebt ook steeds
weer met andere groepen te maken.
Heel bijzonder was bijvoorbeeld een
trip die we gemaakt hebben met
een bus vol dames van Marokkaanse
afkomst. Ze gingen naar een speciale
markt, waar alleen maar oosterse
producten te koop waren. Ze hadden
zelf een cd met oriëntaalse muziek
meegenomen en de stemming zat er
al meteen in. Er werd gezongen en
gelachen en ’s avonds brachten we de
dames, die rijkelijk ingekocht hadden, weer in een vrolijke stemming
naar huis. Heel leuk waren ook de
lichtjestochten naar Landsmeer in de
kersttijd.”
Martinus Tours heeft ook een reputatie opgebouwd in het vervoer van
bedevaarten. “Elk jaar verzorgen
we de bedevaart naar Banneux in
Frankrijk voor het bisdom Haarlem,”
vertelt Willie. “Dat is een vijfdaagse

reis. We brengen de mensen er naar
toe en vijf dagen later halen we ze
weer op. We doen ook de tweedaagse bedevaarten voor Mijdrecht
en voor Wilnis naar Banneux en we
gaan ook naar Kevelaar in Duitsland.”“En dan hebben we nog onze
eigen voetbalclub,” vult Martien
lachend aan. “Dat is wel een leuk
verhaal. Er is een voetbalclub in Amstelveen, die Martinus heet. Iemand
van die club zag onze bus en kwam
op het idee om ons te vragen voor
de verre uitwedstrijden. Sindsdien is
het alsof wij een eigen voetbalclub
hebben of andersom de voetbalclub
een eigen bus. Daar worden ze door
andere clubs nog wel eens jaloers op
aangekeken.”
Rijtijden
De bus van Martinus Tours is dus
beschikbaar voor vervoer van
gezelschappen. Martien en Willie waarschuwen wel dat je tijdig
moet bespreken. “Het gebeurt soms
dat een vereniging een heel leuke
dagtocht in elkaar gezet heeft en
op het laatste moment pas de bus
gaat regelen. Neem dus op tijd
contact met ons op. We kunnen dan
het programma rustig doornemen.
Kijken of alles past in onze regeltjes
met betrekking tot rijtijdenbesluit en
dergelijke. En zo kunnen we samen
een leuke dag verzorgen, waarin
onze klanten verzekerd zijn van een
heel comfortabele en moderne bus,
en uiteraard van deskundige chauffeurs waar Martien en ik garant voor
staan,”zegt Willie.
Martinus Tours is bereikbaar onder
0297 26 39 80 of via de site

www.martinustours.nl.

16		

DE GROENE VENEN

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

Deze week vijf nieuwe spannende thrillers van grote auteurs,
voor lange donkere avonden...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Het scherventapijt 		
Auteur: Loes den Hollander
'Toen we deze nieuwe titel van
Loes den Hollander vorige week
ontvingen, vonden we de omslag
allemaal echt vreselijk. Maar
omdat ik zo'n grote fan ben van
Loes, wilde ik in het weekend toch
meteen 'Het scherventapijt' gaan
lezen. Maandagmorgen stond ik
dus springend en bijna hyperventilerend van enthousiasme weer in
de winkel. Dit boek is een roman,
geen spannend boek, en heeft, zoals
kenmerkend voor de schrijfstijl
van Loes, vrij korte hoofdstukken.
Het verhaal is echt prachtig, ik ben
dolenthousiast! Loes heeft zich met
dit boek echt op de literaire ladder
geplaatst. Ik vind het vergelijkbaar
met 'Kwetsbaar' van Tatiana de
Rosnay, doordat de gevoelens van
de drie vrouwen, met drie verschillende levens, prachtig uitgediept
worden.'
gelezen door nelie groenendijk

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

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

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

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

Boeken Tip 5...

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

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

Wat een feest!
Het is nu op het moment dat ik dit
schrijf woensdagavond. Ik heb zo’n
ontzettende leuke avond achter de
rug! Ik heb wel eens verteld over
het Chileense wijnhuis waar wij
ambassadeur van zijn, Vina Casa
Silva. Eens in de zoveel jaar komt er
iemand vanuit Chili naar Nederland
om een paar van de ambassadeurs

1

Het pantserhart 		
Jo Nesbø
De politie
van Oslo
komt
voor een
raadsel te
staan als
er twee
verminkte
vrouwenlichamen
worden
gevonden;
ze zijn verdronken in hun eigen
bloed. Nog een bizar detail: alle
verwondingen lijken van binnenuit
te zijn gemaakt.
Er is maar één man die bij deze
zaak zou kunnen helpen, maar hij
is van de aardbodem verdwenen.
Kaja Solness van de afdeling
Moordzaken wordt op de zaak
gezet en belandt bij haar zoektocht
naar de verdwenen ex-commissaris
in Hongkong. Hij blijkt op de vlucht
voor de gevolgen van zijn laatste
zaak, voor de vrouw die van hem
houdt en voor zijn schuldeisers.
Zijn naam is Harry Hole.

2

Mortuarium 		
Patricia Cornwell
Een
zesjarig
jongetje is
op gruwelijke wijze
in zijn
achtertuin
vermoord.
Vrijwel
meteen
is er een
verdachte
opgepakt: Johnny Donahue, een
briljant Harvard-student met het
syndroom van Asperger. Hij heeft
zelfs al bekend. Maar patholoog-

te bezoeken. De voorgaande jaren
hebben wij steeds spreekwoordelijk
naast de pot gepiest, maar dit jaar
was het raak! Eindelijk konden wij
voor ruim vijfendertig Casa Silva
fans een vijfgangen wijn-spijs diner
organiseren met de wijnen van Casa
Silva onder begeleiding van Stephen
Ludlam, een van de medewerkers
van het wijnhuis.
Dit leuke en unieke diner hielden we
bij restaurant Lust! Hans Venneman,
u weet wel, die grote meneer die
altijd in de keuken staat, had een
heerlijk vijfgangen menu bij elkaar
bedacht en wij waren natuurlijk het
brein achter de wijn!
Terwijl de gangen werden opgediend,
vertelde Stephen leuke verhalen
over het wijnhuis en de wijnen die
die avond geproefd werden. Het
menu varieerde van vis en schaaldiergerechten tot lekkere stukjes
vlees.

anatoom Kay Scarpetta ontdekt
dat hij het nooit gedaan kan hebben.
In dezelfde week is in een park bij
Boston een onbekende jongeman
overleden. Scarpetta vindt het
merkwaardig dat zijn lichaam pas
begon te bloeden nadat het het
mortuarium binnen was gebracht.
Bij het onderzoek krijgt ze hulp
van haar nichtje Lucy, die precies
op de hoogte is van de laatste technologische ontwikkelingen, zoals
minuscule robotcamera’s.
Ondertussen staan Scarpetta’s
integriteit en geloofwaardigheid
op het spel. Het begint duidelijk te
worden dat haar rechterhand Jack
Fielding zijn bevoegdheden in het
mortuarium ruimschoots overschreden heeft….

3

Cross Fire 			
James Patterson
Alex Cross
heeft eindelijk zijn
vriendin
Brianna
Stone ten
huwelijk
gevraagd.
Maar de
feestelijkheden
moeten
worden uitgesteld als twee corrupte politici worden neergeschoten. De onbekende schutter maakt
nog meer slachtoffers en wilde theorieën doen de ronde: gaat het hier
om een held of een crimineel?
De zaak loopt uit de hand en Alex
Cross wordt samen met FBI-agent
Max Siegel op de zaak gezet.
Maar terwijl zij bekvechten over
de taakverdeling gaat het moorden
door. Er is een professional aan het
werk die zijn slachtoffers door en
door kent.
Dan krijgt Alex Cross een telefoontje van zijn grootste vijand, Kyle
Craig. Het Meesterbrein is neergestreken in Washington D.C. en zijn
enige doel is om voorgoed af te
rekenen met Cross, en zijn gezin.

Ik kan natuurlijk wel het hele menu
gaan doornemen, maar aangezien
dat meer het werk is van mijn culinaire schrijfcollega Patrick Hesse,
vertel ik alleen wat die avond als 2
beste wijn-spijs combinaties uit de
bus kwamen: Lamsrack en Ossenhaas in combinatie met de Syrah
Gran Reserva 2008 en natuurlijk het
toetje: een limoentaartje in combinatie met de friszoete dessertwijn
Semillon/ Gewurtztramminer 2009.
Over de Syrah was iedereen het meteen eens, de wijn was goed in balans
met mooie zuren en stevige tannines,
een lange afdronk en de beste combi
met het lammetje.
De dessertwijn is zo speciaal omdat
het gemaakt is van de druiven die
als allerlaatste geoogst worden. Ze
exploderen bijna van de suikers, worden een stuk ingedroogd en van die
grote, bijna rozijnen, maken ze de
dessertwijn. Stukje limoentaart erbij
en ook hier moest je oppassen dat je

4

Aardedonker zonder sterren
Stephen King
Twee ogenschijnlijk
doorsneemensen – in
een doorsneewoonplaats,
met een
doorsneebaan,
u kent ze
wel – hebben
een lang en gelukkig huwelijk. Als
hij, Bob, op zakenreis gaat, vindt
zij, Darcy, een doos met het donorcodicil, de bibliotheekpas en het
rijbewijs van een andere vrouw. Een
vrouw die nog niet zo lang geleden
in het nieuws was. Een vrouw die is
vermoord...
'Een goed huwelijk' is een van de
vier fonkelnieuwe verhalen van
Stephen King. Vier verhalen over
sterke maar ook kwetsbare mensen
– mensen die zich bevinden in het
aardedonker, zonder sterren.

5

De andere helft leeft 		
Sophie Hannah
Ruth Bussey
weet wat het
is om in de
fout te gaan
en gekwetst
te worden. Ze
heeft ooit iets
gedaan waar
ze spijt van
heeft en dat
is haar bijna noodlottig geworden.
Nu probeert Ruth haar leven weer
op te bouwen en ze heeft de liefde
gevonden. Aidan Seed is ook getekend door zijn verleden, waarover
hij niet wil praten. Totdat hij op een
dag besluit Ruth in vertrouwen te
nemen. Hij vertelt haar dat hij jaren
geleden iemand heeft vermoord:
een vrouw genaamd Mary Trelease.
Ruth is in verwarring. Deze naam
heeft ze eerder gehoord. Wanneer
ze zich realiseert waarom die haar
bekend voorkomt, slaan de angst
en verwarring nog meer toe, want
de Mary Trelease die Ruth kent is
springlevend...

je vingers er niet bij op at!
Na het kopje koffie ging iedereen
vol en vrolijk naar huis. Wat ik zo
leuk vind is dat we naast de normale
proeverij ons van een hele nieuwe
kant hebben kunnen laten zien. Een
culinaire proeverij in een gezellig
restaurant met een internationaal
tintje, ik vind het een mooie aftrap
van een periode waarin we nog een
hoop lekkere dingen gaan eten en
drinken!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Haal Hesse in Huis

Lasagne di Mamma
Vanavond ben ik op bezoek bij de familie Borgstede. Simone, de vrouw des huizes, werkt sinds mei 2009 als
vaste kracht bij Midpoint FM & TV en is daar onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op
kantoor. Ook is ze vaak op pad met haar zus Claudia Prange om samen mooie items te maken voor Midpoint
TV; Claudia vóór en Simone achter de camera. In die hoedanigheid kom ik Simone regelmatig tegen wanneer we beiden op pad zijn om -elk op onze eigen wijze- het nieuws in beelden te vangen.
Toen ik Claudia een keer zonder
Simone sprak, meldde ze me dat
Simone ook in de keuken een kanjer is en dus een ideale kandidaat
voor deze rubriek. Simone stemde
spontaan in en dus toog ik op een
regenachtige herfstavond naar Wilnis voor zeer gezellig avond.
De bel klinkt nog na in de gang
wanneer ik word begroet door
zoon Jasper van 14. Als ik de zeer
riante keuken inloop, tref ik ook de

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

andere twee kinderen van Simone:
Natasja van 12 en Annika van 16,
de oudste van het stel. Simone is als
druk bezig in de keuken. Vader Bert
laat nog even op zich wachten; hij is
onderweg van zijn drukke baan en
zal zich spoedig bij ons voegen.
Omdat iedereen nog druk is met
het eten en de tafelzetting neem ik
even het interieur van het prachtige
thuis van de familie Borgstede in
mij op, de geweldige kleurstelling
op de muren en schitterende inrichting geven aan dat deze mensen
bijzonder visueel zijn ingesteld en
dat kan ik bijzonder waarderen.
Na een geanimeerd gesprek over
onze vakanties (we hebben beiden
deze zomervakantie de Amerikaanse westkust bezocht en al gauw
gaat het gesprek –hoe kan het ook
anders– over de eetgewoonten
aldaar), staat het door dochters
Annika en Natasja bereide voorgerecht al op tafel, in de vorm van een
antipasta: tomaten, mozzarella en
een pittig worstje. Een goed begin
is het halve werk en de jongedames
hebben dat prima gedaan.
Inmiddels maak ik kennis met
vader Bert. Hij schuift aan en wordt
hartelijk door zijn gezin begroet. De
kinderen vertellen enthousiast over
de bowlingsessie van hedenmiddag
op de nieuwe bowlingbaan in Mijdrecht. Inmiddels is het tijd voor het
hoofdgerecht en uit de oven komt
een schaal met verrukkelijk ruikende lasagne. Lasagne Tradizionale,
beantwoordt Simone mijn vragende
gezicht, uitsluitend bereid met verse
producten natuurlijk. Claudia had
helemaal gelijk: haar zus kan echt
koken! Zo lekker eet ik lasagne zel-

den. Niet alleen aan de gerechten,
maar ook tijdens het geanimeerde
gesprek ontdek ik bij deze familie
de voorliefde voor de Italiaanse
keuken. Het antwoord op de vraag
aan Simone wat haar lievelingsrestaurant is verbaast me dan ook niet:
Restaurant Il Gusto aan de Hofland
in Mijdrecht. Het interieur is er vrij
sober, maar het eten is daar super,
echt Italiaans. “Als ik daar eet
word ik jaloers op hun kookkunst,”
aldus Simone. Maar waar kunnen
we je dan midden in de nacht voor
uit bed halen Simone? Met een
grote glimlach antwoordt ze zonder
aarzelen: “Zelfgemaakte garnalenkroket! Dat smaakt geweldig, mijn
oma maakte die al en pelde zelf de
garnalen, echt verrukkelijk!”
Dan is het tijd voor het dessert, dat
er ook al zo lekker uitziet. Wat is
het? Onder groot hilariteit van het
hele gezin antwoordt Simone: “O,
gewoon wat bij elkaar gerommeld.”
Dat deze dame niet zo maar wat
bij elkaar rommelt was me allang
duidelijk, want ook dit dessert
smaakt niet alleen super. Ook zijn
de ingrediënten perfect op elkaar
afgestemd.
Na het eten heeft Bert zich voor de
afwas laten strikken en zijn de kids
gevlogen (sommige dingen veranderen nooit). Tijdens een espresso
keuvelen Simone en ik nog wat over
de verslaggeving van de gemeenteraadsverkiezingen. Na een leuk
afscheid van de familie dank ik
Simone voor haar heerlijke eten,
gezelligheid en gastvrijheid en keer
ik zeer voldaan huiswaarts.

Lekker vruchten toetje

OEKZ
PART YCENTRUM

1 pakje mascarpone
1/8 liter geklopte slagroom
Geraspte schil van een citroen
Flinke schep suiker
1 pakje cantucci koekjes
1 bakje bramen
1 bakje frambozen
1 borrelglaasje Marsala

Verkruimel de koekjes en schenk de Marsala erover, verdeel ze in een
laagje in een glaasje per persoon. Meng de vruchten door elkaar en verdeel
ze ook over de glaasjes. Hou voor elk glas een vruchtje over. Doe de mascarpone in een schaal, roer de suiker en citroenschil door de mascarpone.
Als het wat luchtiger is schep je de geklopte slagroom erdoor. Schep dit
over de vruchtjes en garneer met de overgebleven braam.

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

ROEKZ.NL

Eet smakelijk!

Lasagne
Vleessaus
1 pond hoh gehakt
2 uien
1 teentje knoflook
1 pond verse tomaten
1 groot blikje tomatenpuree
Peper
Zout
Nootmuskaat
1 runderbouillonblokje
2 ons kippenlevers
2 glazen rode wijn
2 glazen water

Bechamelsaus
80 gram boter
60 gram bloem’
½ liter melk
Laurierblad
2 fijngesneden saliebladen
Zout
Peper
1 eidooier
1 klein bekertje slagroom
1 pak verse lasagneplakken
250 gram geraspte kaas
Oven voorverwarmen op 230
graden C.

Fruit de ui in olijfolie, doe
het gehakt erbij en rul het
in de pan, doe de kruiden
en het bouillonblokje erbij.
Pureer de kippenlevers en
de tomaten in de keukenmachine. Doe het blikje
tomatenpuree bij het gehakt
en roer door, blus af met de
wijn. Doe er de gepureerde
kippenlevers bij, roer goed door en dan gelijk de gepureerde tomaten bij. Roer
goed door en schenk er de glazen water bij. Laat dit ongeveer 20 minuten
zonder deksel pruttelen en inkoken. Let op dat het wel iets vochtig blijft.
Maak nu de bechamelsaus, doe de boter in de pan en laat smelten, let op niet
laten aanbranden! Doe als de boter gesmolten is de meel er in één keer bij,
roer met de garde door. Schenk dan in een keer alle melk erbij. Roer met de
garde door, laat het aan de kook komen, steeds even goed doorroeren, dan ontstaat vanzelf een dikkere saus. Doe de kruiden erin, neem de laurier er nadat
de saus heeft gekookt weer uit. Zet het vuur uit en roer de eidooier er met de
garde doorheen. Schenk nu de slagroom erbij en roer door.
Proef nog een keer de vleessaus, zit er genoeg zout in? Nu kun je de schaal
gaan vullen. Schep op de bodem van de ovenvaste schaal een schep vleessaus en een schep bechamelsaus, meng dit door elkaar. Leg hier bovenop een
lasagneplak, schep hierop 2 scheppen van de vleessaus, verspreid dit over de
hele lasagneplak en strooi er geraspte kaas over. Leg er een lasagneplak op
en doe hierop 2 scheppen bechamelsaus, verspreiden en geraspte kaas erop.
Eindig met de bechamelsaus. Strooi de laatste geraspte kaas erop en zit in de
oven. De oven staat op 230 graden, bij verse plakken 30 minuten en bij droge
plakken lasagne 40 minuten (dan moet de vleessaus ook wat natter blijven!).
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Cees den Toom, Scuba Academie

Duiken is een fantastische sport
Cees den Toom is gepassioneerd door zijn sport die duiken heet. In zijn winkel waar iedere duikliefhebber
zijn of haar hart kan ophalen, praat hij over de schoonheid van de plassen en het enthousiasme van zijn
team, dat beginners en gevorderden begeleidt in de duiksport. Binnenkort starten we met een trainingsavond in het Abcouder zwembad. Op donderdag van 20.30 tot 21.30 uur wordt er gezwommen en getraind
door iedereen die duiken een prima sport vindt. Vanaf 12 jaar ben je er welkom.

door paul bosman

“We hebben bewust voor het Abcouder zwembad gekozen. Makkelijk
bereikbaar, ook met het openbaar
vervoer, mikken we op nieuwe (aspirant) duikers uit de streek Amsterdam, Amstelveen, Ouderkerk en natuurlijk De Ronde Venen. Het wordt
een avond waarop je lekker aan je
conditie kunt werken, onder leiding
van instructeurs je bekwaamheden
kunt uitbreiden of gewoon met
vrienden een duik kunt nemen. Het
zwembad staat geheel tot onze
beschikking, dus ik verwacht er
veel van,” vertelt Cees, die best
trots is op de naam die de Scuba
Academie de afgelopen twaalf jaar
heeft opgebouwd. “Ik hecht aan een
goede begeleiding van de mensen
die bij ons duiken. Het is een mooie
sport, maar je moet wel weten wat
je wel en niet kunt doen. Natuurlijk
is goed onderhouden materiaal van
essentieel belang en onze winkel
heeft een assortiment dat iedere
duiker zal aanspreken. Wekelijks
organiseren we duiktochten op onze
mooie plassen. Ten onrechte denkt
men wel eens dat Vinkeveen maar
één plek kent om te duiken, maar
niets is minder waar. We trekken er
met onze boten op uit en bezoeken
plekken waar we lekker ongestoord

te water kunnen gaan. Plekken
waar we niet worden gehinderd
door grote groepen duikers die nu
eenmaal stof en zand op laten dwarrelen waardoor het zicht natuurlijk
minder wordt.”
“Onze duikers kunnen zich hier op
onze school omkleden,” vervolgt hij.
“We vullen flessen, er staat altijd
een kopje koffie klaar, je kunt moeiteloos bij ons parkeren, we beschikken over toilet faciliteiten en wat o
zo belangrijk is, duikers ontmoeten
elkaar hier. Dat kunnen professionele duikers zijn, onlangs hadden we
nog een groep mariniers op bezoek,
maar ook beginners die veel kunnen
leren van de wat meer gevorderden.
We bedenken altijd wel iets leuks
om het duiken nog aantrekkelijker
te maken. We kennen een Paasduik,
met Kerst gaan we te water en Oud
en Nieuw gaat ook niet ongemerkt
aan onze duikschool voorbij. Na de
duik in het diepe is het ’s zomers
goed toeven op ons terras, waar nog
eens driftig wordt nagepraat over
de zojuist opgedane ervaringen,
’s winters doen we dat uiteraard
binnen.”
“Uitgangspunten van onze duik-

school zijn om op kwalitatief hoog
niveau duikopleidingen voor zowel
recreatieve als technische duikers
te verzorgen, vanaf het niveau van
beginner tot opleider en evaluator.
Kernbegrippen binnen elke door ons
verzorgde opleiding zijn ‘training,
ervaring en reddingsduiken’. Onze
opleidingen zijn intensiever en duren vaak langer dan bij veel andere
duikscholen. Maar wij zijn dan ook
van mening, dat de tendens om de
duur van opleidingen in te korten
ten koste gaat van de kwaliteit.
Onze intensievere trainingen leiden
tot meer veiligheid, meer comfort
en meer plezier voor iedere door
ons opgeleide duiker,” aldus Cees.
Voor iedereen die ooit wel eens
aan de duiksport heeft gedacht,
maar om de een of andere reden dit
nog nooit echt in de praktijk heeft
gebracht, geldt er maar één advies.
Neem eens contact op met Scuba
Academie. Maak kennis met een
fascinerende sport en bekijk gaandeweg of deze sport echt iets voor
je is. Het starten van een wekelijkse
duik / en zwemavond in Abcoude
kan voor alle belangstellenden een
goede start zijn. Vraag vrijblijvend
info aan.
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De Club van… Dirk de Jong
Een grote sportclub in een klein dorp
Baambrugge is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. Op sportief gebied speelt sportvereniging ‘Baambrugge En Omstreken’ (BEO) een belangrijke rol. Beo biedt de inwoners een pakket aan
zaalsporten waardoor jong en oud in beweging kan komen en de conditie op peil kan houden. Daarnaast is
Beo ook een bindend element in de sociale samenhang van de dorpsgemeenschap, vindt bestuurslid Dirk de
Jong.
door piet van buul foto patrick hesse

Voor Dirk de Jong is het samen
sporten in een team heel belangrijk.
“Individuele sporten zijn wel leuk,
maar in een teamsport ben je samen
bezig. Dat is niet alleen gezelliger,
vind ik, maar het bevordert ook de
samenwerking met elkaar. Vooral voor
de jeugd is het samen dingen doen
heel belangrijk. Je leert je sociaal
te gedragen en oog te hebben voor
anderen. En dat werkt ook door in het
dagelijkse leven. Baambrugge is niet
zo maar een dorpskern. Het is ook
een hechte gemeenschap, waar mensen wonen die het leuk vinden, dingen
met elkaar te organiseren en wat voor
elkaar over te hebben.”
Dirk weet waar hij het over heeft. Als

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...

bestuurslid en actief vrijwilliger bij
BEO staat hij met twee benen in het
actieve verenigingsleven. “We beoefenen bij BEO een aantal sporten. Zelf
ben ik vooral actief in de volleybalafdeling. Maar er is ook een bloeiende
gymnastiekafdeling, we doen aan
turnen, aan judo en aan streetdance.
Verder is er een groep die conditietraining doet. En sinds 1 oktober zijn
we met een nieuwe activiteit begonnen. Jongeren vanaf 10 jaar, die wel
eens wat anders willen, kunnen elke
vrijdagavond bij ons terecht om te volleyballen of beachtennis te spelen.”
De afdeling volleybal heeft twee recreantenteams, één jeugdteam en één
competitieteam. “Het bijzondere aan
dit team is dat het een mixed team
is, waar mannen en vrouwen samen
spelen,” vertelt Dirk. “We spelen
weliswaar in de laagste klasse die
er is, maar dat betekent nog niet dat
we onze sport niet op een serieuze
manier beoefenen.” Dirk speelt zelf
nog en hij is trainer van het competitieteam. Hij is ook scheidsrechter.
Daarnaast traint hij ook het tweede
herenteam van volleybalvereniging
Unitas in Mijdrecht.
Herindeling
Dirk de Jong heeft een pakketje
flyers van de plaatselijke politieke
partij klaar liggen dat hij nog moet
bezorgen. Hij laat zich klaarblijkelijk
ook politiek niet onbetuigd en hij
toont zich een warm voorstander
van de herindeling. “Ik ben een
gemeenschapsmens en hou er van dat
mensen zoveel en zo goed mogelijk
samenwerken. Ik verwacht dat de
herindeling ons ook meer mogelijkhe-

den daartoe zal gaan bieden. Dankzij
het tunneltje onder de A2 zijn we via
de Baambrugse Zuwe zo midden in
Vinkeveen. We hopen dat er straks
ook meer samenwerking tussen de
verenigingen gaat ontstaan. Dankzij
de nieuwe spelerskaart waar de volleyballers tegenwoordig over beschikken is doorstroming van de ene naar
de andere vereniging ook makkelijker
geworden. Ik zie ook goede mogelijkheden op het gebied van samenwerking met de accommodaties. Als ze bij
De Boei een keer vol zitten, zou men
hier terecht kunnen of omgekeerd.
De afstand speelt nauwelijks een rol.
En dan heb ik het niet alleen over volleybal. We hebben een heel bloeiende
gymnastiekafdeling. Daar doet José
Snep uit Vinkeveen de begeleiding
van de kinderen. Er is laatst nog een
heel geslaagde demonstratiedag georganiseerd waar meer dan 60 kinderen
aan hebben deelgenomen,” aldus een
enthousiaste Dirk.
Dorpshuis De Vijf Bogen
“We zijn hier in Baambrugge heel erg
wijs met ons dorpshuis,” zegt Dirk
de Jong. “Vooral voor een dorp als
het onze is zo’n centrale plek, waar
alle inwoners gebruik van kunnen
maken, van levensbelang. Ik weet dat
ze zowel in Abcoude als in Breukelen wel een beetje jaloers zijn op
onze Vijf Bogen. De sporthal maakt
deel uit van het dorpshuis. Naast de
verschillende sporten, worden er ook
tal van evenementen georganiseerd,
zoals bruiloften en partijen, recepties,
vergaderingen en noem maar op.
Het is zoiets als de huiskamer van
Baambrugge. Ik ben ook bestuurslid

Dirk de Jong: “Ik verwacht dat de herindeling ons ook meer mogelijkheden gaat
bieden. Dankzij het tunneltje onder de A2 ben je via de Baambrugse Zuwe zo
midden in Vinkeveen. We hopen dat er straks ook meer samenwerking tussen de
verenigingen gaat ontstaan.”
van het stichtingsbestuur en ben daar
speciaal belast met de sportactiviteiten. Alles wat er in de sporthal plaats
vindt, loopt via mij. Ik houd ook bij of
alles op orde is en dat de apparaten in
goede staat zijn.” Dirk legt omstandig
uit hoe belangrijk zo’n centrum voor
een dorpskern is. “Omdat de sporthal
eigenlijk te klein is voor bepaalde
sportactiviteiten, zijn er plannen om
het centrum ingrijpend te vernieuwen.
Het moet dan een multifunctioneel
gebouw worden met een sporthal
die voldoet aan de eisen, maar ook
met een voorziening voor toneel of
muziek. Heel belangrijk is ook de
kinderopvang in de vorm van een
crèche, een kinderdagverblijf en de
Naschoolse Opvang. In de huidige Vijf
Bogen moet dan een ontmoetingsruimte komen met een bar en een
restaurant. De financiering is vrijwel
rond. Er wordt alleen nog gestoeid
over de bouwhoogte van de sporthal.
Ik hoop echt dat de nieuwe gemeente
er straks vaart achter zet, zodat we
aan de slag kunnen.”
Dirk wekt de indruk dat hij het liefst
nog zelf aan de slag zou willen met
de bouw. Hij is het prototype van
de aanpakker. ‘Samen de schouders

Schaatsen op het Raadhuisplein van 5 t/m 29 december

Agenda

Drie weken lang ijspret
Op zondag 5 december wordt de schaatsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht feestelijk geopend. Dat gebeurt om 11.00 uur door burgemeester Marianne Burgman uiteraard in aanwezigheid van Sint Nicolaas en een aantal Zwarte Pieten. Kinderen van 7/8 jaar die als Zwarte Piet verkleed zijn, mogen dan gratis een uur schaatsen (voor zover er schaatsen beschikbaar zijn) en een glaasje chocolademelk hoort daar natuurlijk
ook bij. De openingsceremonie vormt het startschot voor drie weken lang schaatsplezier.
Voordat er op 5 december geschaatst kan worden, moet er nog
heel wat werk verzet worden om
het Raadhuisplein te 'prepareren'
op de tijdelijke ijsvloer. Als donderdag 2 december de markt is
afgelopen, wordt 60 kuub zand
gestort om de baan waterpas te
krijgen. Daarvoor wordt het plein
eerst afgedekt met doek, zodat het
zandbed, dat 20 x 25 meter in oppervlakte is, na afloop makkelijk te
verwijderen is. Op het zand komen
160 multiplexplaten van 125 x 250
cm te liggen. Daarbovenop komt
dan de ijsvloer te liggen. Acht man
van Fronik en nog eens zes man van
Vobi gaan deze klus in één avond
klaren, verwacht Frans Meijer van
Fronik, één van de onmisbare 'sponsors in natura', die kennis, kracht
en materiaal inbrengen. “Van de

platen van Vobi uit Vinkeveen, de
trekker en kraan van Arjan de Jong
Loonbedrijf in Waverveen, het zand
van De Rooy uit De Hoef, tot en
met de gemeente, die helpt met
het aan- en afvoeren van het zand;
zonder deze basis ben je nergens!”
Vrijdag 3 december wordt de
ijsbaan zelf aangelegd; de verwachting is dat deze vanaf 16.00 uur 's
onder water kan worden gezet.
Toegang en openingstijden
Entree tot de schaatsbaan kost 4
euro per persoon, inclusief schaatshuur. De toegangskaart geldt
voor de gehele dag, behoudens de
geblokkeerde dagdelen. Controle
geschiedt d.m.v. een stempel/entreebewijs.
Wie van plan is vaker te komen
schaatsen, is al snel goedkoper uit

er onder’. Hij is betrokken bij de
vervaardiging en verspreiding van de
BEO krant, die een keer of drie per
jaar verschijnt. Dirk vindt dat een
mooi voorbeeld om aan te geven wat
er allemaal gedaan moet worden en
hoe belangrijk de medewerking van
vrijwilligers is: “Alleen al bij zo’n blad
zijn een heel stel vrijwilligers betrokken. Er moet informatie verzameld
worden over wat er in moet. De
artikelen moeten worden geschreven,
het blad moet worden opgemaakt en
gedrukt. Er moeten adverteerders
gezocht worden, anders kun je al niet
eens uitkomen. En tenslotte moet het
blad nog verspreid worden. En zo is
het met elke activiteit bij elke vereniging. Die kunnen alleen maar bestaan
dankzij de inzet van vrijwilligers. En
ik ben blij dat we hier in Baambrugge
over het algemeen op veel medewerking mogen rekenen. Het kost soms
wel wat moeite maar het lukt toch
steeds. En dat is belangrijk voor het
leefklimaat in ons dorp.” Dirk vindt
dat de schaalvergroting van de nieuwe
gemeente veel voordelen biedt.
“Maar ik reken er wel op dat binnen
die grotere gemeente het dorpse karakter van kernen zoals Baambrugge
behouden blijft,” zegt Dirk.

met een passepartout: voor 40 euro
heeft men 20 dagen toegang tot
de baan (behalve de geblokkeerde
dagdelen voor schoolschaatsen en
andere evenementen).

Meer informatie:

www.venen-on-ice.nl.

5 dec. 11.00 uur opening door Marianne
Burgman met behulp van
Sinterklaas en Zwarte Pieten.
10 dec. kinderdisco vanaf 15.00 uur.
11 dec. 08.30 tot 10.30 G-schaatsen met
Barbara de Loor in samenwerking
met KPN/KNSB.
14 dec. 20.00 - 21.00 uur Fashion-on-Ice.
15 dec. aandacht voor naturalisatiedag
tussen 15.00 uur en 16.00 uur.
17 dec. kinderdisco vanaf 15.00 uur.
17 dec. start live uitzending Midpoint FM
t/m 19 dec.
18 dec. tussen 08.30 uur en 10.30 uur
G-Schaatsen.
18 dec. 17.30 uur tot 18.30 schaatsclinic
door jongste leden Nooit Gedacht.
20 dec. vanaf 18.00 sponsoravond met de
kinderen van de sponsors.
22 dec. tussen 18.00 uur en 19.00 uur
G-Schaatsen
22 dec. fotosessie met arrensleeën en
kerstman vanaf 09.00 tot 11.00 uur
25 dec. Eerste Kerstdag, baan gesloten
29 dec. sluiting door burgemeester
Marianne Burgman voorafgegaan
door priksleewedstrijd met prominenten; richttijd sluiting 16.00 uur.
De actuele agenda staat steeds op
www.venen-on-ice.nl Hier ziet u ook de tijden
en data van het schoolschaatsen.

20		

DE GROENE VENEN

MOTOR&AUTO
Vooruitblik op 2011 met Aad Kentrop van Roké Motors

‘Veel motornieuws in 2011’
Na het ritje met de Speedtriple
1050 modeljaar 2011 vorige week,
had ik de smaak goed te pakken en
was ik nieuwsgierig naar wat Aad
nog meer in het nieuwe jaar in zijn
‘snoepwinkeltje’ krijgt. Natuurlijk
wil Aad graag kwijt wat hij als
officiële Triumph en Aprilla dealer
binnen gaat krijgen. “Bij Aprillia
komt er een nieuwe RSV4 Factory.
Dit topmodel zal worden uitgevoerd
met 186 pk! En het nieuwe APRC
systeem (Aprillia Performance
Ride Control) is een zelfregelend
wiel controle systeem. Kort gezegd,
is het hetzelfde Traction Control
systeem dat ook op de fabrieks-superbike zit van coureur Max Biaggi.
Dit zorgt ervoor dat je de optimale
tractie op het achterwiel krijgt
en controleert het Wheelie-effect
(voorwiel dat omhoog nijgt te gaan
door het enorme vermogen en laag
gewicht). Al met al een schitterend
stukje elektronica,” aldus Aad. “En
dan komen ze ook nog met een
Dorsoduro 1200, met een nieuw 90
graden V-twin die om en de nabij
130 pk moet gaan leveren en ook
uitgerust zal zijn met met hetzelfde
APRC systeem als op de factory
RSV4.”
“Maar het grootste nieuws voor

ons komt toch echt van Triumph!”
vertelt hij. De zeer succesvolle
Tiger 1050 krijgt een broertje in
de vorm van een Tiger 800 en dat
Triumph deze klasse zeer serieus
neemt, blijkt uit het feit dat het een
totaal nieuw ontworpen motorfiets
is en meteen een mijlpaal voor Triumph, omdat het de eerste middengewicht motorfiets is in de, volgens
eigen zeggen, “Adventurewereld”.
Hij is vanaf een leeg vel papier
helemaal opnieuw ontworpen en
voldoet volledig aan de hoge eisen
van de individueel en avontuurlijk
ingestelde motorrijder. En lijkt op
papier nu al een bestseller. “Het
wordt een zeer compleet uitgeruste
motor met 95 pk en 799 cc en
met een zeer soepele vermogenskromme, waarmee het rijden op
deze Tiger zowel on als off the road
een waar feestje zal zijn. Ook zullen
de America en de Speedmaster in
een nieuw jasje gestoken worden
en zal er van de Thunderbird een
gave Storm uitvoering komen, die
geheel in het matzwart uitgevoerd
wordt. De motor is opgeboord tot
1700cc en heeft 98 pk. Een super
stoere, agressief opgevoerde versie
van de Thunderbird Cruiser die
nu ook voorzien is van de voor de
Speedtriple zo karakteristieke dub-

bele koplampen.”
Eerlijk gezegd Aad, ik kan niet
wachten op 2011. Wanneer komt al
dit lekkers onze kant op? Aad: ”Ik
hoop medio januari/ februari alle
nieuwe modellen binnen te krijgen
en dan kunnen we weer gaan
knallen in het nieuwe jaar,” aldus
de enthousiaste motorman. Als u
net als als ik niet kunt wachten tot
2011, loop dan rustig binnen bij
Roké Motors, waar in ieder geval
de Triumph winterkrant voor u klaar
ligt. Dan kunt u ook alvast wegdromen bij al dat lekkers.
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 285218

www.roke.nl

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)
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AUTO&MOTOR
Rij impressie Volkswagen Touareg

Touareg nieuwe stijl
Op het offroadparcours van de Autorai 2003 maakte ik kennis met de
destijds spiksplinternieuwe Volkswagen Touareg. In een korte, maar
indrukwekkende rit met een 5.0 V10 TDI sterke Touareg werden alle
heuvels, hellingen en obstakels zonder problemen overwonnen. Een
indrukwekkende bak. ‘Toen’ was het nog wennen aan dure Volkswagens, de Phaeton was net op de markt, evenals deze luxe terreinbak.
On-Volkswagens. Maar inmiddels zijn we er aan gewend. Voor een nette
Volkswagen trek je tegenwoordig ook al snel de portemonnee. Het legt
het bedrijf geen windeieren, dus ze gaan even door.
Nu, 2010, zijn grote auto´s nog altijd
populair, zolang je maar laat zien dat
het een beetje gematigd is. Dus is er
vaarwel gezegd tegen de machtige
V10 diesel. Vandaag de dag gaat het
om zuinigheid en milieu, dus heeft
elk merk hybride aandrijvingen en
zuinige diesels in het SUV-gamma,
zelfs Porsche doet er aan mee met
zijn Cayenne. Tijd voor kennismaking
met de vernieuwde Touareg tijdens
een rit door de regio.
Op het eerste oog lijkt de Touareg
kleiner dan zijn voorganger, maar
gefopt! Er is stiekem 4 centimeter
bijgesnoept. Het gewicht is echter
met 200 kilo teruggebracht. Het
design van de Touareg heeft iets weg
van bescheidenheid. In het echt blijft
de SUV een massale auto, maar
komt deze heel terughoudend over.
De LED-verlichting en donkere koplampunits geven de auto iets stoers
mee, maar het is allemaal niet al te
schreeuwerig.
We zijn op pad met de 3.0 V6 TDI
Bluemotion in Highline uitvoering,
de meest luxe variant. Onder de kap
van het testmodel ligt een sterke
dieselmotor met 240 pk (550 Nm
koppel) gekoppeld aan een achttraps automaat. Deze automaat
schakelt overigens uitstekend en is
ook via flippers achter het stuur te
bedienen. Dankzij de acht verzetten weet de diesel een verbruik van
1 op 13,5 op de teller te zetten.
Dat is vrij netjes. Zodra de V6 goed
opgewarmd is, valt deze uit zodra
je stil staat. Ja, ook deze diesel is
voorzien van een start-stop-systeem.
De Bluemotion-badge zit niet voor
niets op de achterklep. De sterke V6

biedt ruim voldoende vermogen om
rustig te cruisen, lange afstanden af
te leggen, of een sprintje te trekken.
Daarbij kun je in het laatste geval
schakelen met de flippers achter
het stuur. Ondanks zijn gewicht kun
je de Touareg goed omgooien in de
bochten. De vraag is echter in welke
stand je het onderstel zet. Ik vond
de sportstand uitstekend met de hardere vering, maar Patrick werd op
de bijrijderstoel er niet alleen heel
erg nerveus van, maar liep ook een
beetje groen aan. Nu is Patrick niets
gewend, maar om het interieur niet
te verpesten is toch maar gekozen
voor de comfortstand.
Het interieur ziet er dus (dankzij
de comfortstand) nog steeds goed
verzorgd uit. Het ziet er in mijn
ogen vrij simpel uit, helemaal als
je het vorige weldadige interieur
gewend bent. Desondanks weet je
door de beperkte knoppen alles snel
te vinden. De knoppen rondom het
navigatiescherm doen een beetje
goedkoop aan, iets wat ik niet verwacht in een auto van bijna een ton.
Kom op jongens, gooi er anders even
een chroomrandje tegenaan. Op het
touchscreennavigatiescherm valt
verder niets aan te merken. Naast
interessante snufjes, waaronder een
harddisc voor je muziek en navigatie,
een verbluffend audiosysteem van
Dynaudio en optionele televisieaansluiting, kun je het scherm ook
ergens anders voor gebruiken. Veel
auto´s hebben vandaag de dag mooie
achteruitrijdcamera´s in de achterklep gemonteerd. Net als Infiniti bij
de FX gaat Volkswagen een stapje
verder. Schakel de achteruitversnelling in en je krijgt op het display
een 360 graden surround view. In
de spiegels, grille en achterklep
bevinden minicameraatjes met
enorme fish-eye-lenzen. Inparkeren
is werkelijk waar nog nooit zo makkelijk geweest. Voordeel is daarbij
dat je op het scherm (hoewel je er
voor je gevoel niet 100% op durft
te vertrouwen) goed kunt zien of

door michael reuling

foto's patrick hesse

er personen rond de auto lopen of
paaltjes staan.
Je kunt de Touareg krijgen in diverse
uitvoeringen waaronder een 3.0
en 3.6 V6 benzinemotoren of als
hybride met 380 pk. Dieselen kan
ook met de 3.0 V6 turbodieselmotor.
Als vervanger van de machtige V10
verwacht ik binnenkort de 4.2 V8
TDI ook leverbaar. Voor € 83.990,mag je de V6 TDI meenemen van de
dealer. Kleed je ´m echter wat aan,
zoals deze uitvoering, dan mag deze
mee voor € 95.444,-. Met deze SUV
kun je goed voor de dag komen, hij
is immers niet zo schreeuwerig en
patserig als een Porsche Cayenne, de
vraag is waar jij voor kiest als je een
kleine ton te besteden hebt.

Autobedrijf J.Maas Uithoorn
Amsterdamseweg 5-9
1422 AC Uithoorn
Telefoon: 0297-563418
Website: www.volkswagenmaas.nl

Volkswagen Touareg
ZZP De Ronde Venen gaat duurzaam

Gereden versie: Volkswagen
Touareg Highline 3.0 V6 TDI
Bluemotion
Vermogen: 240 pk
0-100: 7,8 s
Top: 218 km/u
Gemiddeld verbruik:

1 op 13,5 / 7,4 l/100km

Prijs gereden model:

€ 95.444,-

Alternatieven: Audi Q7, BMW

X5, Infiniti FX, Land Rover Discovery, Lexus RX, Mercedes ML,
Porsche Cayenne, Range Rover,
Volvo XC90

Wat kan een Zelfstandige Zonder
Personeel bijdragen aan duurzaamheid? Dat is de vraag die de ZZP
vereniging zichzelf en haar leden
heeft voorgelegd naar aanleiding van
de dag van de duurzaamheid. Eén van
de voornemens van de vereniging is
om met alle ZZP-ers uit de regio op
zaterdag 29 januari 2011 wilgen te
gaan knotten. Ze worden hierbij begeleid door de plaatselijke knotploeg
en voor koffie/thee en soep rond de
zware arbeid wordt gezorgd. Ze starten om half 10 en rond 14 uur zit het

werk er op. Geïnteresseerde ZZP-ers
kunnen zich tot 30 november opgeven
via evenmenten@zzpdrv.nl. ZZP De
Ronde Venen zou het leuk vinden om
met zoveel mogelijk ZZP-ers samen
te werken!
Wie nieuwsgierig is naar de verschillende discussies over dit onderwerp,
kan de vereniging volgen via twitter:
@ZZPDRV, lid worden van de LinkedIn groep, meelezen op de site
www.zzpderondevenen.nl of langskomen op de eerstvolgende kerstborrel
op 15 december in De Willisstee.

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.

Nieuwsbrieven, personeelsbladen,
brochures, presentaties, persberichten,
webcontent, DTP en pre-press.
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Wie helpt en doet actief mee?

Cultuur Nieuws

28 november,
snuffelrepetitie musical Backpacker

“Kerst-Sterren”
Zangleerlingen zingen de sterren
van de hemel!
Studio Rotschild organiseert een
Kerstconcert op 11 december in
De Rank!
Bijna 20 Leerlingen van de bekende Mijdrechtse zangschool van
Greetje de Haan geven een kerstconcert met een zeer gevarieerd
programma!
Op 11 december 2010, van 19 tot
21 uur. In de De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht.
Toegangskaarten (inclusief twee
drankjes) zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij de zangschool, adres:
Nijhoff-de Haan, Bozenhoven 128,
Mijdrecht. En op de avond van het
concert aan de zaal!
U bent van harte welkom!

Start kaartverkoop
jubileum concert
Na het succes van het gezamenlijk
jubileumconcert van brassband
Concordia en gospelkoor De
Rovenians in 2008 is opnieuw een
gezamenlijk concert in voorbereiding. Dit jaar is het een kerstconcert met een afwisselend repertoire met veel nieuwe nummers. Op
18 december wordt de Janskerk
in Mijdrecht omgebouwd tot een
sfeervolle zaal waar een afwisselend programma wordt neergezet.
Zowel brassband als gospelkoor
laten eigen nummers horen en
ook samen hebben zij nummers
ingestudeerd. Het geheel wordt
een muzikaal spektakel waar ook
ruimte is voor samenzang met u
als publiek! Laat u deze avond
verrassen en kom luisteren en
neem vrienden en familie mee!
De voorverkoop voor dit concert
is inmiddels van start gegaan.
Kaarten kunt u bestellen bij de
leden van de vereniging of via de
website www.rovenians.nl of

www.brassband-concordia.nl.
Kaarten kosten in de voorverkoop
10 euro per stuk. Reserveer tijdig
om teleurstellingen te voorkomen.

Winterfair Zegveld
De Culturele Stichting Zegveld organiseert op zaterdag 11 december
voor de achtste keer een wintermarkt in de Milandhof. De sporthal
wordt weer omgetoverd tot een
sfeervol kerstdecor, terwijl Gasterij
Milandhof garant staat voor een
gezellig terras met winterse hapjes
en drankjes. De vijftig kraampjes
zijn sfeervol versierd en bieden
traditionele kerst- en winterartikelen, waarvan veel zelfgemaakt zijn
door hobbyisten. Ook de Kerstman is
weer van de partij. Voor de kinderen
is er een knutselhoek, waar gipsen
beeldjes beschilderd kunnen worden. De Zegveldse vereniging 'Klein
Veeteelt' zal weer een dierenhoek
inrichten. Vanaf 15.00 uur treden
dertig muzikanten op van de Zegveldse muziekvereniging 'Kunst Na
Arbeid en Excelsior uit Woerden.
De overdekte winterfair begint om
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Meer info: www.csz-zegveld.nl

Dirk Jan Warnaar is een bekende in onze dorpen. Als kerkmusicus is hij
betrokken bij een aantal activiteiten rondom de PKN gemeente Mijdrecht. Ook is hij vaste begeleider van de Jostiband, organiseert iedere
derde zondag van de maand “Songs of Praise” en is nauw betrokken
bij het samenstellen van de musical Backpacker. Met deze musical wil
hij zowel de kerkelijke als niet kerkelijke mensen betrekken bij het
tot stand komen van een spektakel dat uiteindelijk wel in een kerk zal
worden opgevoerd, maar meer is bedoeld als een bindmiddel dat mensen van uit diverse onderdelen van de samenleving actief betrekt bij
elkaars wel en wee. Een opmerkelijk initiatief.

Swing at the Fetha
Wat is het toch altijd gezellig in het Vreelandse Dorpshuis tijdens zo'n "Swing
at the Fetha". Het begint al aan de deur waar Wies, als een echte gastvrouw, de
bezoekers welkom heet met een "leuk dat jullie er weer zijn!". De meeste kent
ze inmiddels bij naam en nieuwkomers voelen zich al snel op hun gemak als
de charmante echtgenote van zanger Wim hun naam en e-mailadres noteert.
De tafeltjes en stoelen staan langs
de lange kanten van de zaal opgesteld, zodat er ruimte overblijft voor
dansliefhebbers. De mannen van het
Combo "a Brooklyn Affair" (het begon
allemaal in Breukelen, vandaar...)
hebben zich al op het podium geïnstalleerd en om 14:30 uur neemt de
band een aanvang met een eerste
serie jazzy nummers van zo'n drie
kwartier.
Het vriendelijke personeel van Dorpshuis Vreeland zorgt (tegen betaling)
voor de drankjes en hapjes en de
sfeervolle, iets gedempte verlichting
en een spiegelwand, zorgen voor een

prima sfeer. Het volume van de band
is zodanig dat ook een gesprekje aan
tafel mogelijk blijft, hoewel er meer
wordt geluisterd en soms geapplaudisseerd als de instrumentalisten
weer eens een fraaie solo ten gehore
brengen. Kortom, een uiterst plezierige manier om de zondagmiddag
door te brengen!
De eerstvolgende "Swing at the
Fetha" is dus op zondag 28 november
a.s. Het Dorpshuis Vreeland, Fetha
16, Vreeland. Zaal open 14:00 uur,
aanvang muziek 14:30 eindtijd ca.
17:45 uur. Entree € 5,-

Concert: A Festival of Carols and Lessons
Op zaterdag 11 december 2010 zal
het groot Koor Eigen Wijs uit Vinkeveen een concert uitvoeren: A Festival of Carols and Lessons. Koor Eigen
Wijs is uitgebreid met gastzangers
uit de gehele De Ronde Venen en
staat onder leiding van dirigent Roel
Staal. Op orgel/piano speelt Felicity
Goodwin. Soliste: sopraan Tineke
Roseboom. Het concert bestaat uit
voornamelijk Engelstalige en twee
Franstalige kerstliederen. Tussen de

liederen door worden en kerstgedichten/gedachten voorgedragen. Kaarten
zijn verkrijgbaar voor 5 euro,(incl.
programmaboekje - koffie/thee) bij
drogisterij De Bree in Vinkeveen,
boekhandel Mondria in Mijdrecht, bij
de leden van groot Koor Eigen Wijs
en tot een half uur voor aanvang van
het concert bij de ingang van de kerk.
De kerk is vanaf 19.30 geopend.
Aanvang 20.00 uur. H.Hart kerk,
Kerklaan 2 te Vinkeveen.

Morgenavond 27 november:
Jubileumconcert VAV Con Amore in De Boei
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat
“VAV Con Amore”werd opgericht.
Dirigent was de heer Wim Schröder en hij is heden ten dage nog
steeds aan de vereniging verbonden.
Weliswaar staat hij niet meer voor de
orkesten, maar hij geeft nog steeds
op woensdagmiddag les.
Totaal heeft de vereniging zo’n 30
leden; een gemêleerd gezelschap, in
leeftijd variërend van 10 tot 87 jaar.
Toch is de onderlinge saamhorigheid
is erg groot. Dit resulteert erin dat,
buiten de wekelijkse repetie-avond
om, er jaarlijks ook een gezellig
dagje met zijn allen wordt georganiseerd. Daarnaast zijn er o.a. de
concerten bij de diverse verzorgingsen verpleeghuizen in De Ronde
Venen. In het voorjaar demonstreren
de leerlingen hun vorderingen op de
voorspeelavond en in november is er
ieder jaar het donateurconcert.
Dit jaar zal het donateurconcert
in het teken staan van het 25-jarig jubileum. De heer Schröder heeft voor
de gelegenheid speciaal de Jubileum-

mars geschreven en daarnaast voor
de leerlingen het nummer Festivo.
Beide nummers zullen natuurlijk ook
op deze avond te beluisteren zijn
naast het toch al zeer gevarieerd
programma.
Naast de mooie muziek, is er dit jaar
ook weer een verloting. Traditiegetrouw gaat bijna iedereen weer met
een aantal prijzen naar huis.
Kortom voor iedereen die muziek en
in het bijzonder accordeonmuziek,
een warm hart toedraagt, is dit een
avond die niet gemist mag worden.
Het jubileumconcert vindt plaats op
zaterdag 27 november in Sociaal
Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan
32 te Vinkeveen. De aanvang is om
20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur en de toegang bedraagt 5
euro.
Als u meer informatie over “VAV
Con Amore” of het jubileumconcert
wenst, kunt u ook de website bezoeken op www.vavconamore.nl.

Het script van de musical is bijna
klaar. Deels gebaseerd op de oude
legende van Sint Christoffel, de
heilige die het Christuskind door het
water droeg, deels op meer eigentijdse verhalen. Maar het gaat in de
musical om de zoektocht naar doel
en zin van het bestaan. Dat klinkt
heel serieus maar er zit ook veel
humor in het stuk.
“We werken op dit moment met z’n
vieren aan de uiteindelijke teksten
van ons spektakel dat we begin
2012 willen uitvoeren. Het klinkt
misschien wat raar maar gaandeweg
de repetities zullen we nog veel
wijzigingen in het draaiboek aan
gaan brengen. Zo zullen we een
musical op de planken gaan brengen
die geheel op de mensen die deze
zullen uitvoeren is geschreven. Heel
wat anders dan het uitvoeren van
een stuk dat al eerder is uitgevoerd
en vastomlijnd op papier staat. We
denken dat dit juist de uitdaging zal
zijn voor iedereen die betrokken
zal zijn bij de uitvoering zoals die
er straks uit zal gaan zien. Op dit
moment hebben zich al zo’n vijftig
mensen aangemeld die actief willen
deelnemen aan de uitvoering en het
geregel daar om heen. Gezien de
omvang van het geheel zouden we
het prettig vinden nog een aantal
mensen enthousiast te krijgen voor
ons initiatief. Je moet dan denken
aan decorbouwers, koffiezetters,
mensen die kunnen acteren of zingen of gewoon enthousiaste meedenkers en doeners. Het mag duidelijk
zijn dat dit geen mensen met een
kerkelijke achtergrond hoeven te
zijn. We willen juist dat kerkelijke
en niet kerkelijke plaatsgenoten
zich door het gezamenlijk tot stand
brengen van een aansprekende activiteit verbonden gaan voelen. Zo in
de sfeer van ‘Dat doen we toch maar
even met z’n allen.’
Zondagmorgen na afloop van de ochtenddienst, circa 11.30 uur, is er in
de Janskerk, Kerkstraat 11 in Mijdrecht, een uitstekende mogelijkheid

kennis te maken met het aanstaande
musicalkoor en de denkers, doeners
en klussers daar omheen. Onder
leiding van Dirk Jan zal er een lied
worden ingestudeerd dat een goed
beeld gaat geven van dat wat er
straks tot stand gaat komen. “Ik
hoop dat er na afloop mensen op de
fiets stappen die vrolijk fluitend naar
huis gaan in de volle overtuiging
dat het meedoen aan dit gebeuren
een leuke uitdaging zal zijn. Ik zal
tijdens de snuffelrepetitie onze
gedachten nader toelichten en hoop
op die manier nog meer mensen
over de streep te trekken. Geloof
mij maar dat het leuk gaat worden.
Bedenk eens hoe het zal zijn om in
een bomvolle Janskerk op te treden
die speciaal voor deze uitvoering als
theaterzaal zal zijn omgetoverd. We
denken een aantal uitvoeringen te
gaan geven. Dat gaat zeker lukken
als we er in gaan slagen kerkelijk en
niet kerkelijk te binden. Als voorbeeld wil ik het vieren van carnaval aanhalen. Je hoeft echt geen
belijdend lid van de Katholie kerk
te zijn om dit feest te mogen vieren.
Dat geldt dus ook voor ons initiatief.
Ik zou dan ook iedereen van harte
willen uitnodigen de 28e naar de
Rank te komen. Ga er maar van uit
dat er voor ieder mens een rolletje
is weggelegd. Ik daag u graag uit dit
rolletje te ontdekken.”

Verkoopexpositie gemeentekunst
Vanaf zondag 28 november tot en
met zaterdag 4 december is er
een verkoop-expositie van werk
van Gozen Doorn, Jan Vluggen en
Ton Blom in het Viscentrum aan de
Molenweg nr 19, naast het Fort te
Abcoude.
De Gemeente Abcoude heeft in
het verleden een grote hoeveelheid kunst in bezit gekregen via de
toenmalige Beeldende Kunst Regeling (BKR) en via schenking. Deze
werken stonden jarenlang doelloos
op de gemeentezolder. Onlangs
is uit de werken een representa-

tieve selectie gemaakt, die in bezit
blijft van Abcoude. De rest van de
werken wordt nu verkocht. Van de
opbrengst zal nieuw werk worden
aangekocht van Abcoudse kunstenaars die nog niet vertegenwoordigd zijn in de kerncollectie.
Openingstijden: zondag 28 november van 12.00 tot 18.00 uur.
Maandag tot en met zaterdag van
11.00 tot 18.00 uur.
Inlichtingen kunt u krijgen bij Gay
Jannette Walen (tel 0294284850)
en Willibrord Huijben (tel
0625043649).
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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 47
1

2

3

4

5

6

10
13

17

18

14
20

23

25

26
30

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

39

40

45

48

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

19

22

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

56

33

42

28

50

4

18

47

34

HORIZONTAAL:
1. Vurig; 5. bespottelijk; 10. een zekere; 11.
Europeaan; 12. afkeer; 14. nevelig; 16. deel
van een schip; 18. projectiel; 20. idee; 22.
elektrisch geladen deeltje; 23. duivenhok;
24. zwemvogel; 25. slot; 27. bijwoord; 29.
vierkante zuil; 30. god van de zee; 32. zeef;
34. huisdier; 35. bevel; 37. oud vrouwtje;
39. soort spijker; 42. duo; 44. geweldig; 46.
punt van een lijst; 48. zenuwtrekje; 49.
brandgang; 50. tijdperk; 51. schattig; 53.
waterrijk land; 55. spits uitlopende lap; 56.
inwendig orgaan; 58. valse haardos; 60.
landtong; 61. trotse houding; 62. godin v.d.
Syriërs; 63. terugtrekking.
VERTICAAL:
1. Militaire functie; 2. overzetboot; 3.
bouwland; 4. naar beneden; 6. oevergewas;
7. uitroep van schrik; 8. reisje; 9. straatsteen; 12. rode verfstof; 13. achteraf; 14.
vijftig procent; 15. gloed; 17. vrouwelijk
dier; 19. fris; 21. zangstem; 26. beddegoed;
27. gelegenheid om te zitten; 28. oliehoudend gewas; 29. vioolbouwer; 31. vluchtige
stof; 33. Griekse letter; 36. herberg (It.);
37. ziekteverwekker; 38. eenjarig dier; 39.
landloper; 40. hoofddeksel; 41. donkerrood;
43. kleine metalen staaf; 45. vreemde
munt; 47. roem; 52. vergiffenis; 53. prima;
54. gang van een paard; 55. Ronde van Italië; 57. afgelegen; 59. voorzetsel.

Sudoku week 47
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 46
I
D
I
-

E
N
S
E
M
B
L
E

D
K
A
S
X

R
I
T
T
E
R
P

RUSTDAG

G
A
L
N
O
R

S
O
R
E
S
M
E

W
E
I
T
A
S

S
P
E
U
R
E
N
-

O
W
I
G
S

E
S
P
H
E
R
T

I
O
C
N
A
R

S
T
O
O
F
O
O

I
L
L
J
U
F

G
E
S
T
A
L
T
E
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3
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DE GROENE VENEN

