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Verzeker u
Van een
goed 2010!

Inzameling kerstbomen 2010
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Bedrijfsunits
op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve
bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Afgelopen woensdag konden op diverse plaatsen weer oude kerstbomen worden ingeleverd voor 50 cent per boom. De gemeente is er blij mee, want hiermee wordt voorkómen dat de oude bomen in de sloot of langs de weg belanden. Bij wie meer dan 50
kerstbomen verzamelt, komt de gemeente de bomen ophalen. Dát wilde Stefan Plomp uit Wilnis wel eens meemaken. Hij wist
maar liefst 51 kerstbomen te verzamelen en overhandigde deze trots aan de gemeente.		
foto peter bakker

Aanpak overlast speerpunt voor politie in 2010

voor websites bijvoorbeeld:
www.vobi.nl

Het aantal overvallen in de regio Utrecht is afgelopen jaar met 147
(43%) gestegen ten opzichte van het jaar 2008. Dit betreft een sterke
stijging, die voortkwam uit een zich landelijk voordoende overvallengolf eind 2008 en begin 2009. In de laatste drie maanden van 2009
deed zich een nieuwe overvallengolf voor. Ook het aantal meldingen
van woninginbraak nam toe met 7% ten opzichte van 2008. Jeugdoverlast steeg opzichte van 2008 met 14%. In de regio Utrecht staan in
totaal 159 jeugdgroepen bekend, onder te verdelen in de categorieën
hinderlijk, overlastgevend of crimineel. De politie regio Utrecht gaat in
2010 prioriteiten leggen bij de aanpak van overlast, misdrijven met een
grote impact (woninginbraken, geweld (w.o. overvallen), en ondermijning (mensenhandel, georganiseerde hennepteelt en heling).

ontwerp | drukwerk | websites

Streven van de politie in de regio Utrecht is om in 2011 40% minder geregistreerde criminaliteit te bereiken ten opzichte van 2002. In 2009 daalde
de geregistreerde criminaliteit in de regio Utrecht met 5% ten opzichte
van 2008 en met 32% ten opzichte van 2002. Het is in 2009 gelukt om de
veel voorkomende criminaliteit verder te laten dalen (-38% ten opzichte
van het jaar 2002 en -16% ten opzichte van 2008). Misdrijven met grote
impact op slachtoffers is hardnekkiger te bestrijden. Woninginbraken ging
in 2009 met 7% omhoog tov 2008, Lees verder op pagina 10.
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Tekort aan
strooizout

Gemeente De Ronde Venen heeft
nog een beperkte strooizoutvoorraad. Dit betekent dat we met het
zout dat we nog hebben, zuinig
aan moeten doen. Het strooizout
wordt daarom gebruikt om de
hoofdwegen (doorgaande en ontsluitingswegen) te kunnen strooien
en een gedeelte van de fietspaden.
Zolang we geen strooizout krijgen,
strooien we beperkt binnen de
gemeente. Ook kunnen we niet
langer emmertjes strooizout
verstrekken aan onze inwoners.
Op dit moment is nog niet duidelijk
wanneer de voorraad weer aangevuld kan worden. Ook andere
leveranciers kampen met tekorten.
Leveranciers leveren in eerste
instantie aan het Rijk, dan de
provincies en daarna gemeenten.
Voorzichtigheid is dus geboden.

ascol.nl
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Vaarverbod in verband met ijsvorming
In verband met ijsvorming geldt tot nader bericht een algeheel vaarverbod voor de hieronder genoemde vaarwegen.
Angstel Noord, Holendrecht, de
Bullewijk: Van N201 te Loenersloot
t/m Amstel, Kromme Mijdrecht; De
Hoefbrug t/m Kollenbrug, Waver,
Oude Waver, Winkel, Gein: Van de
Gaasp t/m Nauwe Gein, Groote, Heicop, Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld,
’s Gravelandse Vaart, Karnemelksloot, Naardertrekvaart.
Kromme Mijdrecht
I.v.m. baggerwerkzaamheden zal het
scheepvaartverkeer op de Kromme
Mijdrecht (De Hoefbrug t/m Kollenbrug) van april 2009 t/m eind mei
2010 enige hinder en oponthoud ondervinden. Het scheepvaartverkeer
zal niet worden gestremd.
Oude Waver
Waternet is gestart met het baggeren van de Waver tussen de Amstel
en Waver 11. De werkzaamheden
duren ongeveer 42 weken (tot half
juni 2010).
De bagger wordt met behulp van
beunbakken over water vervoerd
naar De Hoef. Hier wordt het via
particulier terrein gestort in het
slibdepot aan de Oude Spoorbaan net
buiten De Hoef.
Hebt u vragen, dan kunt u contact
opnemen met het team Baggeren en
Drijfvuil via tel. 020 608 79 60 van
07.30 uur tot 16.00 uur.
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In verband met herstelwerkzaamheden is de Waverbrug tot nader
bericht gestremd. De brug kan niet
worden bediend.
Sloop viaduct over Geuzensloot
Rijkswaterstaat werk aan de verbreding van de A2. Onlangs is gestart
met de sloop van het tweede deel
van het oude viaduct over de Geuzensloot. Dit viaduct maakt plaats
voor twee nieuwe viaducten.
De werkzaamheden vinden plaats
ter hoogte van de afrit Vinkeveen
en brengen geluidhinder met zich
mee. De werkzaamheden duren
ongeveer 5 weken en vinden alleen
plaats op werkdagen tussen 7:00 uur
’s ochtends en 18:00 uur ’s avonds.
Er wordt gewerkt met drilhamers
op kranen; machines die het viaduct
kapot ´prikken’. Verder rijden er
vrachtauto’s rond om het sloopafval
af te voeren.
Vanwege deze werkzaamheden zal
de Geuzensloot gestremd zijn voor
scheepvaartverkeer van 2 tot en met
29 november.
Wij vragen u begrip voor het ongemak. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via kirsten.van.
zalinge01@rws.nl, tel. (030) 290
6200.

Weekmedia staakt 66% van haar activiteiten in regio

Creëert gemeente
een 'eigen' weekblad?
Zonder het zich wellicht van te voren te realiseren is de gemeente
De Ronde Venen op dit moment hoofdsponsor van het noodlijdende
Weekmedia geworden. Dit onderdeel van De Telegraaf staakt een deel
van haar activiteiten. De uitgaven Uithoornse Courant en de Aalsmeerse Courant zijn inmiddels gestaakt. De Ronde Vener leek eenzelfde lot
beschoren, maar is nu gered door de aanbesteding van de gemeentelijke informatiepagina in deze krant. Daarmee heeft de gemeente in feite
haar 'eigen' krant gecreëerd.
Tijdens de politieke discussie over
het plaatsen van de gemeentelijke
informatiepagina in De Ronde Vener, was het hoofd van het inkoopbureau (dat de onderhandelingen
met partijen over dit onderwerp
voerde) een aantal malen aan het
woord. Hij onderstreepte dat het
inkoopbureau zeer ter zake kundig
is. Zo beschikt het bureau naar
eigen zeggen over nauwe contacten
met het Telegraaf-concern en meent
daarmee volledig te zijn ingevoerd
in het reilen en zeilen in medialand.
Deze opmerkingen deed onze
redactie de wenkbrauwen fronsen. Was het al discutabel dat de
pagina's werden gegund aan een
uitgave met flinterdunne berichtgeving over onze regio, het tweede
punt van verbazing is juist die
nauwe band met de Telegraaf.
Immers: Weekmedia, en dus De
Ronde Vener, is namelijk volledig

eigendom van de Telegraaf. Ook het
Witte Weekblad is onderdeel van de
Telegraaf. En laat nou hun offerte
nèt ietsje hoger zijn dan die van De
Ronde Vener. De offertes van beide
weekbladen zijn door dezelfde
commercieel manager Roy Keller
ondertekend en allebei verzonden
vanaf het Telegraaf-adres Basisweg
in Amsterdam...
Het aanvankelijke gegoochel met
millimeterprijzen heeft de aandacht
van bovenstaande punt afgeleid.
Een inkoopbureau, dat onder aanvoering van het hoofd voorlichting
van de Gemeente De Ronde Venen
(nota bene ex-hoofdredacteur van
De Ronde Vener), dit soort overwegingen niet meeneemt in haar
advies aan het college, verdient
bepaald geen schoonheidsprijs.

Notaris trekt genomineerden Eindejaarsactie
Vele honderden lezers van De Groene Venen hebben meegedaan aan onze eindejaarsactie, waarmee men fraaie
prijzen kon winnen door een brievenbussticker te plakken. Notaris Arjen Fanoy heeft inmiddels 66 genomineerden getrokken. Deze week is gecheckt of zij inderdaad een sticker hebben geplakt. De winnaars hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om dinsdag naar Koeleman Elektro in Mijdrecht te komen, waar de prijzen
worden uitgereikt. Daar wordt ook bekend gemaakt welke prijs zij hebben gewonnen.
Mijdrecht
A. Westerdijk-Weststeyn
Aart Pijpstra
Anja Fransen
Antoine Van der Vaart
Barend Engelschman
Bernadette de Bree
Carla Bosboom
Caroline Wouterse-Geerts
Debby van der Meer
E Pieper
Els Oudshoorn
H.J Voorn
Hanneke Meeuwis
Hans vd Heuvel
Henk van Dort
J,L.A. Jansen
Jean Cardous
Kees Posdijk
M Nagel
Marco Bakker
Margarita Velez
Marianne Wustenhoff
Mary Kok
Nora Beeloo
Olav van der Linden
Patrick Tijdeman
Peter Saatrube
Renetta Vork
Ria Bosman
Rob Konst
Rodek Hiddink
Sonja Zeinstra
Stef Spaans
Tilly Vermolen
Wim den Haak
Wim Westerhout

Notaris Arjen Fanoy trekt de gelukkige winnaars
Vinkeveen
Annie Linnemann van Beek
Anton Luijsterburg
Autobedrijf Stoof Vinkeveen
C.G. Rijneveld
Carla Dijkstra
Corrie Baars
Dita Sloesarwij
Joost van Selm
Karin van Meijer-Sanders
Kees van der Tol
Marga Turenhout
R Oostrum
Tino Hartsink
Waverveen
Willem van Diemen
WLG van Schaik

foto peter bakker

Wilnis
Anja Heijkoop
Anneke van der Meer
Ans Blom
Bets van der Meer
Hans van Ankeren
J.E.M. van Schie-Versteeg
Johan van Dulken
Kia Brand
Mario Roling
Nelleke van Kreuningen
Pamela Betist
Willem de Groot
De Hoef
Annie Hoogervorst - van Dam
Familie Rademaker
Fia Bakker

Luistervink
Allen voor één…
Het is al weer een tijdje geleden
maar ik herinner me nog de tijd
dat je langs vijandelijke scholen bij de jouwe moest zien te
komen. De weg naar school was
niet lang maar in een stad waar
ik woonde had je qua geloof
nogal wat richtingen. In mijn
geval was het Gereformeerd en
een wat afwijkende haarkleur,
dat stond garant voor flink wat
rollebollen. Het was in de tijd
dat er onze stad ook nogal wat
mensen uit het voormalige Indie
woonden. Ook Molukkers, Indonesiers, later Vietnamezen die
als bootvluchteling aankwamen
en natuurlijk de Turken, Marokkanen en nog heel veel meer.
De strijd tussen katholiek en
protestant breidde zich uit. De
medelanders uit deze groepen
stonden veelal pal achter en
voor elkaar. Kreeg je bij wijze
als gereformeerd schooljong mot
met een der katholieken ging
je er gezamenlijk tegen aan.
Er vielen best wel eens rake
klappen, menig brilletje, ook dat
had ik nog, sneuvelde, naderhand
discussierden je met z’n allen
wie er dan wel de winnaar was.
Godfried Bomans beschreef in
zijn Pieter Bas al de heldenrol
van Delsing die de straatgevechten in Dordrecht leidde. Bij een
naderende overwinning liep hij
voorop om de weg te wijzen, bij
een dreigende nederlaag gaf hij
exact aan hoe de vluchtroute
het best genomen kon worden.
In de zeventiger jaren was ik
er als ouder vaak getuige van
dat de godenloze basisschool de
Manse zich tegen de katholieke
Pius keerde. Tijdens sneeuwbalgevechten werd Noord Ierlandje
gespeeld. Te gek voor woorden
maar het gebeurde.
Culemborg staat volop in het
nieuws. Daar lijken zich een
tweetal bevolkingsgroepen tegen
elkaar gekeerd te hebben. Nu
zal er best wel wat gebeurd zijn.
Soms lopen emoties hoog op.
Maar het feit dat het terplekke
om hooguit twintig tot 25
jongeren totaal gaat geeft te
denken. Bussen vol met ME,
televisieploegen, barricades op
straat en een burgemeester die
wordt weggehoond. In mijn tijd
kreeg je, als het echt uit de hand
was gelopen, na een grondige
analyse van de dorpsveldwachter
een preek en zonodig een klap
voor je knar. Zonder enig recht
op weerwoord of andere vorm
van protest. Het feit wat er nu
gaande is zou voer kunnen zijn
voor tal van beleidsbroddelaars
die de huidige gang van zaken
al een tijdje hadden kunnen zien
aankomen. Als het kalf verdronken is dempt men de put?
Luistervink
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Kerst-inn 2009
Na een korte voorbereiding werd
op 2de Kerstdag door de PKN
Mijdrecht een Kerst-inn georganiseerd in gebouw Irene, dat
voor deze gelegenheid gezellig
was versierd.
Onder het genot van koffie en thee
met iets lekkers, werd iedereen
welkom geheten. En het werd een
gezellig samenzijn! Ongedwongen: niets moest - alles mocht. De
sjoelbak had genoeg aftrek en ook
de triominos-stenen deden dienst.
Daarnaast werd er heel wat
afgepraat. Tijdens deze gesprekjes
kwam iedereen erachter, dat er
veel aanknopingspunten waren. De
soep, het koude - en warme buffet
en later het ijs vielen goed in de
smaak. Tussen het hoofdgerecht en
het toetje gingen de kaarsjes op
tafel aan, werd het licht getemperd en werd er een klein, maar
fijn kerstverhaal voorgelezen.
Nadat er nog een kopje koffie
werd gedronken, ging iedereen
voldaan naar huis. Het waren fijne
uurtjes en zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan onze
Hemelse Vader en een ieder die
aanwezig was.
Iedereen de allerbeste wensen
voor een goed en gezegend 2010.

Mijdrecht

Bijbelstudie avonden
in gemeente De Weg

DE GROENE VENEN

Groep 7 Driehuisschool is winnaar Kerstkorfbaltoernooi 2009
Op woensdag 23 december was het weer zover: het jaarlijkse kerstkorfbaltoernooi voor scholen. Om 08.00 uur moesten we al verzamelen in sporthal
Phoenix want om 08.20 uur werd de 1e wedstrijd al gespeeld. Een goed
begin: 4-0 gewonnen van de Antoniusschool. Dat gaf moed want er waren
geen wissels en ook moest elke wedstrijd 1 meisje als jongen spelen. De 2e
en 3e wedstrijd werden ook met winst afgesloten, dit ging wel heel goed
allemaal. De 4e wedstrijd moesten we tegen Proostdij1, helaas verloren
we die met 0-3. Toen de 5e en laatste wedstrijd, een belangrijke dus. Deze
was dan ook echt spannend.... in de laatste 10 seconden ving Celine de bal
en gooide met een wereldworp de bal door de korf, stand 2-1. Hierdoor
kwamen we op de 2e plaats in het eindklassement en moesten we weer
tegen Proostdij1. Maar de spelers van de Driehuisschool waren gedreven
en uit op een revanche en die kwam er ook. Een echte finale-partij werd er
gespeeld waarbij de Driehuisschool won met 3-2!!!! De beker is binnen!
Groep 7: fantastisch gedaan!

Wie weet waar Binky is..?
Onze rode kater Binky is sinds zondag 3 januari vermist vanaf Topaas. Wie heeft
hem gezien? We missen hem vreselijk! Hij is gechipt, is rood met witte strepen,
acht maanden, erg speels en aanhankelijk. (Z’n kop is dikker dan op de foto).
Bel: 0297 242267 of 06 53882434

De Evangelische gemeente De
Weg houdt op maandagavond
11 januari en 25 januari weer een
Bijbelstudie- en toerustingsavond.
Steve van Deventer, spreekt de
eerste avond over het Nieuwe
verbond. Gerard de Groot zal de
tweede avond spreken over het
Bovennatuurlijke. De avonden beginnen om 20.00 uur (vanaf 19.30
staat de koffie klaar). De Weg
is gevestigd: Industrieweg 38F
in Mijdrecht (ingang links naast
Karwei). Info www.deweg.net

De Ronde Venen

Kramenmarkt en
nieuwjaarsreceptie
In Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht heeft gisteravond, 7
januari 2010, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het college van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen
plaats gevonden, die in combinatie
met de kramenmarkt voor verenigingen wordt gehouden. Al een
aantal jaren blijkt deze combinatie succesvol. Dit jaar was gekozen
voor het thema “De Ronde Venen
– Millennium gemeente”. Door
Millenniumgemeente te zijn geeft
De Ronde Venen aan de doelen
van de Verenigde Naties op het
gebied van duurzame ontwikkeling
en klimaat te onderschrijven.
Ook waren er optredens van Kunstencentrum De Hint, Country en
Line dance door TBB en van
Stichting Troupe A’dour.

Muziek- en showkorps Triviant
nodigt je uit
Ben je zes jaar of ouder en lijkt het je leuk om bij de majorettes te komen,
kom dan in de maand januari eens langs om uit te proberen of je het wat
vindt. Elke donderdagavond kun je om 18.30 terecht bij ons clubgebouw
aan de Bonkestekersweg (bij de scouting) te Vinkeveen. Je kunt vier weken
gratis proberen of majorette voor jou wat is. Zou je wel bij het korps willen
maar bespeel je liever een instrument, informeer dan ook eens naar de
mogelijkheden. Voor meer informatie, triviant@online.nl of 0297-241149 /
285277. www.triviant.tk.

Nel, wil jij de piepers even schillen?

Buurtkamer krijgt ook een eetfunctie
Het is al weer een tijdje zo, dat buurtbewoners rond Proosdijland in
Mijdrecht de weg naar de buurtkamer hebben gevonden. Tijd om een
oproep te doen of er deelnemers zijn die op dinsdag gezamenlijk lekker
willen eten en daar ook nog een bijdrage aan willen leveren. Gewoon lekker mee eten mag ook. Graag zelfs.

Verbouwing 39 sociale huurappartementen Maria-Oord van start

Westhoek Wonen bekrachtigt
samenwerking met bouwbedrijf Midreth
Woningcorporatie Westhoek
Wonen en bouwbedrijf Midreth
hebben elkaar gevonden bij de
realisatie van een nieuw bouwproject. Met dit project denkt
Westhoek Wonen ouderen en
starters meer kansen te kunnen
geven op de lokale woningmarkt.
De samenwerking resulteert in de
verbouwing van 39 sociale huurappartementen in Maria-Oord in
Vinkeveen.
Op maandag 21 december jl. hebben woningcorporatie Westhoek
Wonen en bouwbedrijf Midreth hun
samenwerking bekrachtigd. Westhoek Wonen kocht het voormalig
zustergebouw aan van bouwbedrijf
Midreth uit Mijdrecht, dat de verbouwingswerkzaamheden gaat uitvoeren.
De samenwerking resulteert in de
oplevering van 39 sociale huurappartementen met een oppervlakte
variërend van circa 50 tot 90 vier-

kante meter. Het voormalige zustergebouw van Maria-Oord ligt aan
de Herenweg in Vinkeveen. Tegen
de economische stroom in realiseert
Westhoek Wonen 39 extra woningen
bovenop het vastgestelde nieuwbouwprogramma. Met de oplevering van
deze woningen hoopt Westhoek
Wonen huurders sneller aan een passende woning te kunnen helpen en
daardoor de verstopte woningmarkt
weer verder in beweging te krijgen.
De ontwikkeling van de appartementen is bovendien een stimulans voor
de lokale werkgelegenheid omdat bij
de uitvoering plaatselijke bedrijven
zijn betrokken. Begin 2010 zullen de
verbouwingswerkzaamheden starten.
Naar verwachting vindt de oplevering
plaats in de eerste helft van 2011.
Foto boven: Tom Burgers, directeur
Westhoek Wonen (links) en Joop
Leliveld, directeur Midreth.
foto annemarieke van den broek

De buurtkamer is een gezellige
ruimte die onlangs is ingericht om gezamenlijk met een andere vereniging
activiteiten te onplooien. Op dinsdag en donderdag komen er al een
aantal mensen bijeen die van 10.00
tot 12.00 en vanaf 14.00 tot 16.00
uur een praatje maken, een kaartje
leggen, een krantje lezen kortom
gewoon bijeen zijn. Deze tijden
worden nu aangevuld met de dinsdag
van 12.00 tot 14.00 uur waar in de
mogelijkheid bestaat met z’n allen
om tafel lekker te eten en te drinken.
Heel wat anders dan alleen thuiszit-

ten, dat kan ook knus zijn maar de
aanspraak met anderen ontbreekt
dan toch. Het is de bedoeling voor
een klein bedrag, rond vijf euro, een
drie gangen menu samen te stellen
en dit in de prima ambiance van de
Buurtkamer te nuttigen. Leuke kant
van het initiatief is dat mensen die
een aardappeltje mee willen schillen
ook van harte welkom zijn.
U kunt contact zoeken met stichting
de Baat 0297 230280 Annie van
Gelder 06 17970016 of tijdens de
openingstijden van de Buurtkamer op
nummer 288466.
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Afscheid dirigent kinderkoor Opmaat Kort Nieuws
Aan het einde van de feestelijke viering bij het begin van het nieuwe jaar
heeft de Emmausparochie en meer in het bijzonder Kinderkoor Op-maat
afscheid genomen van haar dirigent Ireen van Bijnen.
Zij is vier jaar lang de enthousiaste dirigent geweest van het koor maar kan
dat niet meer combineren met haar andere werkzaamheden.
Ireen werd toegesproken door Eric Weijers, bestuurslid voor Jeugd en Jongeren in het Parochiebestuur. Hij bedankte haar voor haar inzet en memoreerde de vele uren die Ireen heeft besteed aan het koor en ook de optredens
buiten de kerk zelf. Als dank ontving Ireen enkele bonnen die ze kan gebruiken om haar muziekkennis te verbreden. Aansluitend aan de viering was er
bij de Nieuwjaarsontvangst gelegenheid elkaar alle goeds te toe wensen voor
2010 en afscheid te nemen van Ireen van Bijnen.

Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen heeft dinsdag
jl. mevrouw Oosterom-Kuip bezocht. Deze inwoonster van Vinkeveen
bereikte zondag 3 januari 2010 de respectabele leeftijd van honderd
jaar. Samen met haar zoon en dochter, bewoners en medewerkers van
Maria-Oord werd het bezoek van de burgemeester op feestelijke wijze
gevierd. Mevrouw Oosterom werd wat verlegen van alle aandacht, maar
liet zich het gebak prima smaken.			
foto rob isaacs

Servicepunt is er voor u!
Het Servicepunt biedt inwoners van Gemeente De Ronde Venen dichtbij huis
informatie en advies over diensten en producten van Gemeente De Ronde
Venen, Westhoek Wonen, stichting De Baat, de Rabobank en verschillende
andere organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Het Servicepunt geeft toegang tot ruim 300 diensten voor jong en oud, variërend van babymassage tot taxiservice en van hulp bij belastingaangifte tot
rechtswinkel. In de linkerkolom vindt u contactgegevens.
Wenskaarten Liliane Fonds te koop
Op de Servicepunten kunt u wenskaarten voor verschillende gelegenheden
kopen die gemaakt zijn door de Knutselclub Kinderen helpen Kinderen.
Kinderen van 6 jaar en ouder maken op de Knutselclub diverse werkjes
waarvan een groot deel wordt verkocht ten behoeve van het Liliane Fonds.
De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor gehandicapte kinderen in de derde
wereld. Informatie over de Knutselclub kunt u krijgen op het Servicepunt.

Mannenkoor gaat vreemd…
Het Christelijk Mannenkoor Immanuel heeft tijdens een geanimeerde
nieuwjaarsreceptie de leden en hun partners op aangename wijze verrast
met het optreden van het shantykoor De Stuurhut.
In afwijking op het repertoire van spirituals, songs, klassieke en geestelijke
liederen, liet een groep leden onder begeleiding van een accordeonist vele
shanty liederen horen. Het koor heeft onder de bezielende leiding van hun
nieuwe dirigent Jan Verhoef afgelopen jaar een mooi en vernieuwend repertoire opgebouwd. Bent u geïnteresseerd? Kijk eens op www.mannenkoorimmanuel.nl, of kom naar de repetitieavond op dinsdag van 20 tot 22 uur in
Kerkelijk Centrum de Rank in Mijdrecht.

Op de Loosdrechtse en Vinkeveense
Plassen wordt niet meer gevaren
om het ijs te sparen. Dat meldt
Waternet. De algehele stremming
van de Vinkeveense Plassen en
de Loosdrechtse Plassen geldt tot
nader bericht.

Mijdrecht

De politierechter in Utrecht heeft
maandag zes verdachten veroordeeld voor het plegen van diverse
misdrijven op de vroege ochtend
van 1 januari. Het Openbaar
Ministerie had acht verdachten
gedagvaard, maar twee zaken
werden aangehouden voor nader
onderzoek.
Een 18-jarige man uit Mijdrecht
werd veroordeeld wegens mishandeling. Hij had twee mensen
geslagen op een feest in Wilnis.
De rechter veroordeelde de man tot
60 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee
weken. Ook moet hij de komende
jaarwisseling binnen blijven. De
officier van justitie had 80 uur
werkstraf geëist.

Marickenland

Gratis wandelroute
(5 km)
De komende jaren verandert het
gebied tussen Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen en Waverveen in een natuur- en recreatiegebied van ruim
450 hectare: Marickenland.
Om dit mooie veenlandschap te verkennen, is onlangs een wandelroute
geopend tussen de Spoordijk in Wilnis en Zuiderwaard in Vinkeveen.
Op de route zijn drie bijzondere
bruggen en een informatiehuisje
aangelegd, ontworpen door Jan
Konings. U kunt de route kosteloos
downloaden via

www.derondevenen.nl.

Midden Nederland

Nieuwjaarsreceptie in Inloophuis ’t Anker
Dinsdagmiddag jl. vond in Inloophuis ‘t Anker een gezellige nieuwjaarsreceptie plaats voor gasten, vrijwilligers en relaties. Ook de leden van het
eigen smartlappenkoor Licht het Anker waren aanwezig. Ruud van Herpt
(staand links op de foto) gaf een toelichting op het streven van het Inloophuis naar een eigen accommodatie. Er is een speciale werkgroep opgericht
die zich oriënteert op de mogelijkheden. 		
foto rob isaacs

Vanaf woensdag 20 en donderdag 21 januari a.s. zullen de nieuwe groepen
van Muziek in de Kring gaan starten. De cursus duurt 8 weken en is bedoeld voor (groot-)ouders met hun kinderen in de leeftijd van 9 maanden
tot 4 jaar. Tijdens de cursus gaan we op muzikale ontdekkingstocht.
We leren allerlei muziekinstrumenten kennen, zingen bekende en nieuwe
liedjes en doen veel muzikale spelletjes. Ook ontmoeten we Sem de giraf,
die de kinderen elke week persoonlijk begroet.
De cursus vind plaats op woensdag en donderdagochtenden in de recreatiezaal van Zuiderhof, Futenlaan 50.
Voor meer informatie over de cursus of als u zich wilt aanmelden, neemt
u contact op met de docent Angela Smit-Strubbe, tel. 0297-265531 of
06-52237152.

Geen vaarverkeer
meer op plassen

Mijdrechter voor
supersnelrechter

Burgemeester bezoekt
100-jarige mevrouw Oosterom

Start nieuwe groepen Muziek in de Kring

Vinkeveen/Loosdrecht

Inhaalronde vaccinatie Mexicaanse griep
in januari
In de week van 11 tot en met
15 januari organiseert de GGD
Midden-Nederland een extra
vaccinatiemogelijkheid tegen de
Mexicaanse griep voor kinderen
van 6 maanden tot en met 4 jaar en
huisgenoten van baby’s tot 6 maanden. Deze inhaalactie is bedoeld
voor mensen die in de afgelopen
vaccinatierondes een prik moesten
missen. Zo kunt u alsnog de tweede
prik krijgen. De GGD vaccineert vijf
dagen in verschillende gemeenten,
verspreid over de regio. U kunt
zonder afspraak terecht. Informatie
over de vaccinaties door de GGD
Midden-Nederland staat op www.
ggdmn.nl. Mailen of bellen kan ook
via griep@ggdmn.nl of (030) 60 86
086 (op werkdagen tussen 8.30 uur
en 17.00 uur).
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LUTZ
FINAL SALE
TOT 70%

KORTING
MERKEN DAMES

MERKEN HEREN

FRED DE LA BRETONNIERE
HANS UBBINK
GIRBAUD
MARCCAIN
CLAUDIA STRÄTER
WOLFORD
VILA

SCOTCH & SODA
CORNELIANI
TOMMY HILFIGER
NUDIE JEANS
GANT
VAN BOMMEL
BRAX

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

Grote brand bij boerderij
Op nieuwjaarsdag brak omstreeks 15:00 uur brand uit bij een boerderij
aan de Kromme Mijdrecht. De boerderij, die net achter de Mennonietenbuurt staat, heeft door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brand is
begonnen in de naastgelegen schuur met opslag en is later overgeslagen
naar het aangrenzende woonhuis. Een deel van de schuur en het huis is
ingestort. De brandweer had het vuur na ongeveer een uur onder controle. Van de woning en de schuur is weinig over. Er vielen geen gewonden.
De oorzaak wordt nog onderzocht.		
foto sven pothuizen

Donderdagmorgen heeft er op de Constructieweg in Mijdrecht een
klein ongeval plaats gevonden door de gladheid. Een auto gleed na
een bocht rechtdoor tegen een vrachtwagen aan. Beide voertuigen
liepen veel blikschade op.			
foto: kris baken

Deze keer gaat de canvasvergroting naar de familie Van Venrooij in
Mijdrecht. Zij bouwden tijdens de sneeuwdagen een prachtige iglo waar je
met 3 personen in kon zitten!
foto hanneke van venrooij

Vele honderden bezoekers hebben de Nieuwjaarsnacht
gevierd in de tent aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis.
Wie de foto’s van deze avond nog niet heeft gezien, kan
terecht op www.0297-online.nl foto thijs van uden

Dinsdagmorgen omstreeks 5.45 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaats gevonden op de N201 bij Vinkeveen.
Een vrachtwagen reed ter hoogte van Vinkeveen op de N201
richting Mijdrecht en na een bocht is de bestuurder door de gladheid de macht over het stuur verloren. De vrachtwagen heeft
een lantaarnpaal geramd en is vervolgens via het fietspad het
talud afgereden. De wagen kwam op zijn zijkant terecht boven
een sloot. De brandweer werd ook gealarmeerd vanwege een
mogelijke beknelling. De inzittenden konden op eigen kracht uit
de wagen komen en kwamen met de schrik vrij.
Donderdagmorgen heeft er voor de tweede keer deze week een
ongeval plaats gevonden op de N201. Een auto reed richting Mijdrecht en door de gladheid raakte de bestuurder de macht over
het stuur kwijt en belandde van het talut op z’n zijkant. Er vielen
ook dit keer geen gewonden.
foto’s: peter bakker

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

Familieberichten
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Emile van Walraven
22 jaar

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

Christian
Winkel
21 jaar
8 januari 2010
Hartelijk
gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Lisa Post
9 jaar!

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Winter Sparen, lekker Hollands
Lekker
sparen bij SNS Regio Bank Wilnis!

Hollands

Schuurs Assurantiën, zelfstandig intermediair van SNS Regio Bank,
heeft een winterse spaaractie!
Winter Sparen bij
Als u nu een rekening opent en minimaal € 500, - stort, ontvangt u niet alleen een aanSNS Regio Bank
trekkelijke rente, maar ook een kookboek cadeau met heerlijke winterse gerechten! Ook
voor bestaande klanten van de bank geldt uiteraard dit aanbod.
Deze actie loopt tot 15 februari, dus kom snel langs!
Een Spaarrekening die bij u past
De adviseurs van SNS Regio Bank Wilnis nemen graag
de tijd voor u om advies te geven over de spaarrekening
die het beste bij uw spaarwensen past. Bijvoorbeeld
Bonus Sparen. Deze spaarrekening, met rente-uitkering
per kwartaal, is opgebouwd uit 1,55% *basis – en
1% *bonusrente op jaarbasis. De rente wordt gestort
op de spaarrekening, dus u ontvangt rente-op-rente!
Kunt u uw geld langere tijd missen, dan is Groeirente
een mooi alternatief. De rente groeit naarmate het
spaargeld langer op de rekening staat. Indien u het
bedrag bijvoorbeeld 5 jaar laat staan, ontvangt u de
maximale rente van 4,25%* in het 5e jaar!

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof • Blauw Autoverhuur •
• Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt • Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
• Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •

EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL

2010: chiqo-deck in uw tuin te zien?

Persoonlijke aandacht en service
SNS Regio Bank is een onderdeel van SNS REAAL, de
vijfde grootste bank-verzekeraar van Nederland. Zij werkt samen met meer
dan 600
Spaar
nuzelfstan€ 500
dige intermediairs door het hele land. U kunt bij SNS Regio Bank Wilnis altijd binnen lopen
vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair
of
meer
en
krijg een
voor een advies of een product af te sluiten. Steeds meer klanten stellen deze persoonlijke,
*
kookboek
laagdrempelige aanpak op prijs. Bij SNS Regio Bank Wilnis bent u nog écht
een klant encadeau Chiqo-deck: de hout vervanger
Ashby hoveniersbedrijf
* Actieperiode van 14 december 2009 tot en met 15 februari 2010.
Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
bankiert u zoals u dat zelf wilt!
Vraag naar de voorwaarden.

Gratis
kookboek!

Meer weten over de actie Winter Sparen en de spaarmogelijkheden van SNS Regio Bank?
Kom dan gerust even langs bij SNS Regio Bank Wilnis aan de Dorpsstraat 7 in Wilnis. Bellen
kan natuurlijk ook: (0297) 289090. Graag tot ziens!
*Rente per 24-12-2009. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Partijen geselecteerd voor aanbesteding warmte/
koude-opslag

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl

De gemeenteraad van
De Ronde Venen heeft
in oktober 2009 besloten dat er warmte/
koude-opslag (wko)
komt in de nieuwbouwwijk Westerheul IV in
Vinkeveen.

Met behulp van wko worden de woningen in
de winter verwarmd en in de zomer gekoeld.
Het systeem komt in de plaats van een aardgasnetwerk. Met de toepassing van wko geeft
de gemeente invulling aan haar ambities op
het gebied van duurzame energie.
Inmiddels is een aanbestedingsprocedure
gestart om een bedrijf te selecteren dat de
wko (inclusief alle bijbehorende installaties)
aanlegt en het technische beheer verzorgt. Er
hebben zich zes partijen ingeschreven voor
deelname aan de procedure. Alle zes partijen
blijken aan de eisen te voldoen. De gemeente
is blij met dit eerste resultaat.
In januari starten gesprekken met de zes mogelijke aanbieders. In deze gesprekken wordt

samen met de bedrijven verder uitgewerkt
aan welke eisen de wko moet gaan voldoen.
Dit wordt vastgelegd in een programma van
eisen (PvE). Voordeel van deze gesprekken
is dat de partijen de gelegenheid krijgen
om aan te geven op welke manier de wko
het beste en met zo laag mogelijke kosten
kan worden gerealiseerd. De gemeente
beslist uiteindelijk zelf over welke eisen er
in het PvE komen te staan. Op basis van het
uiteindelijke PvE zullen de bedrijven hun
aanbieding indienen. Die worden vervolgens
beoordeeld op de onderdelen prijs, milieu en
innovatie. De planning is om het voorstel voor
de gunning van de opdracht in de herfst van
2010 aan de gemeenteraad aan te bieden.

ZieZo
b e u r s
28 t/m 30 januari 2010

Ontdek je mogelijkheden met een visuele beperking
www.ziezobeurs.nl
(030) 261 66 88 | Expo Houten

Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.
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Agenda

Vervolg van pagina 1.

Exposities

“Mandala’s en Portretten” van
Wilma van Schaïk
De hele maand januari is er in de
Openbare Bibliotheek te Mijdrecht
een expositie “Mandala’s en Portretten” te zien van Wilma van Schaïk.
Haar werk bestaat uit mandala’s
en portretten van verschillende
stijlen. De mandala’s zijn intuïtief
ontworpen en met divers materiaal
gemaakt. Een aantal mandala’s is
bewerkt met kleurpotlood en een
gedeelte van de mandala’s is geschilderd met acrylverf. Over haar werk
zegt zij het volgende: “Na een periode van mandala’s tekenen ontdekte
ik mijn passie voor portretschilderen.
Ik ben gefascineerd door mensen
en schilder graag portretten waarbij
vooral de emotie en de essentie van
iemand uit het portret is af te lezen.”
De expositie is t/m 30 januari te
zien in de Openbare Bibliotheek, Dr.
J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht.
Openingstijden: ma t/m vr 14.0017.00 uur, di en vr 19.00-20.30 uur,
wo 10.00-12.00, za 10.30-13.00
uur.

Activiteiten
Foto-expositie treinen in Gezondheidscentrum Croonstadt
De gehele maand januari exposeert
fotoworkshop De Ronde Venen foto’s
van treinen in gezondheidscentrum
Croonstadt.
Sissend en puffend is de stoomtrein
net op tijd tot stilstand gekomen.
Maak maar gauw plaats, want deze
robuuste locomotief gaat voor niets
en niemand opzij. Dat is nu precies
waar het bij fotograferen omgaat:
een situatie zo vastleggen, dat
de toeschouwer het verhaal erbij
bedenkt/voelt. De andere expositiefoto’s roepen ook herkenning op dat
varieert van het Wilde Westen tot de
snelle reis naar Parijs. Alle foto’s bij
elkaar wekken de indruk dat u zich
op een perron begeeft. Maar om
deze foto’s te bekijken heeft u geen
kaartje nodig.Voor meer informatie
en foto’s: www.fotoworkshop.nl

Nieuwjaarsreceptie Historische
Vereniging De Proosdijlanden
De historische vereniging ‘De
Proosdijlanden’ houdt op woensdag
13 januari 2010 haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie in ’De Schakel’,
Dorpsstraat 20 in Wilnis.
Onder het nuttigen van een hapje
en een drankje zal drs Peter W.
Schipper een lezing houden over
‘ANTIEK OF KITSCH’. Met elkaar
onderzoeken we aan de hand van
fraaie plaatjes de grenzen tussen
kunst, antiek en kitsch. Daarna
neemt de heer Schipper de luisteraars mee terug in de tijd. Aan de
hand van thema’s worden de wortels
van ons huisraad bekeken: van kist
tot kast en van stoel tot bank. Ook
licht Schipper tipjes van de sluier
op: hoe kun je een oud voorwerp
dateren met behulp van merken,
materiaal, specifieke kennis etc. Hoe
kan internet helpen ?
Na de pauze begint het spannendste
gedeelte van de avond.
We gaan kijken naar de door de
bezoekers zelf meegebrachte, niet
te grote oude voorwerpen. Hoe
oud zijn deze ? Is het ANTIEK of
KITSCH? De heer Schipper zal het
allemaal toelichten. Aanvang 20.00
uur.

Nicolien wint slalom
Nicolien Sauerbreij, de 30-jarige snowboardster
uit De Hoef, heeft woensdag jl. in het Oostenrijkse Kreischberg de wereldbekerwedstrijd
parallel reuzenslalom gewonnen. Ze versloeg
in de eindstrijd Alexa Loo uit Canada. Het was
Sauerbreij’s eerste wereldbekerzege van het
seizoen. De snowboardster had zich al verzekerd
van een startbewijs op de Olympische Spelen in
Vancouver.

Vogels voeren in de winter
Nu het buiten stukken kouder is, is het aan te raden om de vogels een
handje te helpen door energierijk voedsel aan te bieden.
Strooi dit op de grond op open plaatsen, dan lopen de vogels geen gevaar te worden opgegeten door katten die op de loer zitten tussen de
struiken. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een voederplank
of een voederhuis / -buis die met een touw aan een tak vast hangt. Daar
kunnen de katten enkel maar met veel smaak naar opkijken.
Het meest geschikte voedsel
bestaat uit zaden, vruchten en
groenvoer. Vet is een belangrijke energiebron voor vogels. Vele
keukenrestjes bevatten een hoog
gehalte aan vet en zijn dan ook
ideaal als vogelvoeder: kaas zonder
plastiek randjes, ongezouten spek,
cake, gebak,...
Voor roodborstje, mezen, spreeuw
en mussen zijn vetbollen of
mezenbollenaan te raden. Deze
zijn makkelijk zelf te maken, door
een zadenmengeling uit de winkel
te mixen met gesmolten frietvet.
Het mengsel wordt in stenen

bloempotten, duiventesten of lege
melkkartons gegoten waarin het
kan opstijven. Het hard geworden
vetmengsel kan gemakkelijk uit
de potten,... door deze even in een
bak met warm water te houden.
Fruit: overrijp fruit valt vooral in
de smaak bij spreeuwen, merels,
roodborstjes en lijsters. Granenmengeling: liefst een mengsel voor
vogels met veel zonnebloempitten
en oliehoudende zaden. Ongebrande
pinda's: in netjes of op draad rijgen
Waar moet u op letten: voeder
meerdere keren per dag. Bij voorkeur 's morgens na de lange, koude

nacht en tegen de late namiddag.
Zeker niet doen: een teveel aan
boter zal werken als laxeermiddel.
Probeer zout in het voedsel of water steeds te voorkomen. Ongekookte rijst zal in de vogelmaag gaan
opzwellen. te veel voedsel geven
kan ertoe leiden dat het eten met
uitwerpselen wordt bevuild. Dat
werkt ziektes in de hand en trekt 's
nachts muizen en ratten aan.

maar daalde nog steeds
tov 2002 (-1%). De
geweldsdelicten bleven
gelijk tov 2008, maar
daalden eveneens met
-7% tov 2002. Overlast
is in 2009 gestegen
t.o.v. 2008.
Korpschef Heijsman:
“Om de criminaliteit
verder te laten dalen,
is er een volgende stap nodig. De
politie Utrecht legt daarom in 2010
meer accent op “niet zichtbare” criminaliteit, zoals de aanpak van georganiseerde hennepteelt, heling en
mensenhandel. Dit is namelijk een
voedingsbodem voor een deel van de
zichtbare criminaliteit. Daarnaast
vraagt jeugdoverlast om een extra
inspanning in 2010”. In deze tijd is
het van extra belang, dat de politie
onveiligheid en de bestrijding van de
criminaliteit samen met de burgers
en partners aan kan pakken.
Het aantal overvallen in de regio
Utrecht is afgelopen jaar met 147
(43%) gestegen ten opzichte van
het jaar 2008. Dit betreft een sterke
stijging, die voortkwam uit een zich
landelijk voordoende overvallengolf
eind 2008 en begin 2009. In de
laatste drie maanden van 2009 deed
zich een nieuwe overvallengolf voor.
In 2009 is vooral een duidelijke
toename zichtbaar van het aantal
overvallen op woningen en (kleine)
horecaondernemingen (snackbar/
restaurant). Deze trend is ook landelijk zichtbaar is. Nog geen derde van
de overvallen wordt opgelost.
Speerpunten 2010
De prioriteiten voor de politie in
2010 liggen bij de aanpak van
overlast, misdrijven met een grote
impact (woninginbraken, geweld
(w.o. overvallen), en ondermijning
(mensenhandel, georganiseerde hennepteelt en heling).
Overlast
Het grootste deel van de overlastmeldingen wordt veroorzaakt door
jeugd. Het aantal meldingen jeugdoverlast is ten opzichte van 2008
met 14% toegenomen. De overlast
gevende jeugd (in totaal 159 jeugdgroepen in de regio Utrecht) wordt
verdeeld in een drietal categorieën,
nl. hinderlijk, overlastgevend of
crimineel. 63% Van de jeugd (-groepen) (aantal: 100) is in de categorie
hinderlijk onder te brengen, 26% in
de categorie overlastgevend (aantal:
41) en 11% als crimineel (aantal
18) aan te geven. Deze gegevens
zijn afkomstig van een zorgvuldige
inventarisatie die de gemeenten
samen met de politie in oktober
2009 hebben afgerond. De feitelijke
aanpak van overlast vindt lokaal
plaats op het niveau van buurt of
straat. De aanpak van hinderlijk en
overlastgevend gedrag is in eerste
aanleg de verantwoordelijkheid van
gemeenten. De aanpak van criminele uitwassen is een primaire taak
voor politie en OM. Voor 2010 geldt
dat de in 2009 opgezette activiteiten worden uitgebouwd tot een
eenduidige, integrale aanpak in alle
29 gemeenten. Naast het gebruik
van een handboek met best practices betekent dit dat elke gemeente
een plan van aanpak opstelt en het
jeugdbeleid aanpast.

Veel voorkomende
criminaliteit
De veel voorkomende
criminaliteit is in 2009
sterker gedaald dan in
de voorgaande jaren.
De daling was voor
alle drie delicten groot
ten opzichte van 2008.
Zo daalde het aantal
autoinbraken met 11%,
diefstal fiets daalde
22% en vernieling daalde met 15%
ten opzichte van 2008. In 2008 was
er nog sprake van een forse stijging
van fietsendiefstal met 27%.
Inbraken
Het aantal woninginbraken bleef in
2009 evenals in 2008 stijgen. Zo
steeg het aantal aangiften van woninginbraken met 7% ten opzichte
van 2008. Om de stijging van de woninginbraken een halt toe te roepen
werden in 2009 een aantal activiteiten ondernomen, zoals woninginbraakanalyses, focus op risicogebieden en methoden, invoering van de
website www.stopdecriminaliteit.
nl in de gemeente Utrecht en acties
met gemeenten en woningcorporaties. Door gebruik van select DNA
(goederen markeren met DNA)
daalden in de Amersfoortse wijk
Kruiskamp de woninginbraken sterk.
Dat heeft een aantoonbaar preventieve werking tegen woninginbraken.
De bedrijfsinbraken daalde met ruim
3% t.o.v. 2008. T.o.v. 2002 daalden
de bedrijfsinbraken spectaculair met
60%.
Geweld
Geweld is in totaal ten opzichte
van 2008 gelijk gebleven. Dalende
geweldsdelicten waren zedendelicten (-14%), straatroof (-5%)
en mishandeling (-3%). Stijgende
delicten waren met name overvallen
(+ 43%), openlijk geweld (4%) en
bedreiging (7%). In 2009 vonden
5 delicten moord / doodslag plaats.
Voor 3 zaken zijn verdachten aangehouden. Twee misdrijven worden nog
onderzocht. In 2008 waren dit 10, in
2007: 5 en in 2006: 6.
In 2009 was er ten aanzien van
huiselijk geweld op alle fronten
(incidenten, aangiften, aangehouden
verdachten) een stijging van 910
naar 1023 aangiften tov 2008 te
zien. Deze stijging is onder andere
te verklaren door de extra aandacht
vanwege het huisverbod en een
betere registratie. Over de afgelopen
jaren bekeken is echter geen sprake
van een stijgende maar meer van
een dalende trend.
In 2009 zijn in totaal 586 meldingen
gedaan van geweld (zowel verbaal
als fysiek geweld) tegen politieambtenaren. Dit aantal is vergelijkbaar
met het aantal meldingen in 2008.
• Het totaal aantal aangiften
bedroeg in 2009 80.735. In 2008
bedroeg dit 85.031
• De aangiftebereidheid ten
opzichte van vorig jaar is vrijwel
gelijk gebleven.
• Van het totaal aantal opgenomen
aangiften was 36% via internet,
evenals in 2008 (33% in 2007).
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Jasper de Boer is hovenier en
mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Eindhoven & de Boer
Hoveniers. In deze rubriek behandelt hij veel gestelde vragen
en zaken uit de dagelijkse praktijk. Ook geeft hij tips op het
gebied van ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen.

TUINIEREN MET DE GROENE VENEN

Kort nieuws

Leibomen, natuurlijke afscherming

Mijdrecht

Door het ontbreken van zonwering werden van oudsher leibomen gebruikt bij het woongedeelte van boerderijen om bescherming te bieden tegen de zon. Tegenwoordig zien we ze steeds meer in de moderne tuin
gebruikt worden, maar vaak nog wel met hetzelfde doel. Ook worden ze steeds meer ingezet om inkijk van
bijvoorbeeld achterburen tegen te gaan. Leibomen zijn er in vele vormen. De meest voorkomende zijn de dak
en de verticale leivorm.

In navolging van het geslaagde
Eerste Prinsendweilbal vorig jaar,
wordt er door een groep enthousiaste DORST/Vios/Huts Geklutste
Kliek/ AJOC -leden hard gewerkt
aan de voorbereidingen van het
Tweede Prinsendweilbal op 16
januari a.s. Het belooft weer een
geweldig feest te worden, er komen namelijk 6 dweilorkesten die
stuk voor stuk een geweldig stuk
muziek uit de oude doos en van
deze tijd spelen. Het wordt geen
stijldans- of hosfeest met alleen
carnavals muziek, maar een avond
met maar liefst 120 live muzikanten die muziek spelen van vroeger
en nu en dat voor een entreeprijs
van € 2,50 en consumpties voor
maar € 1,50.
Het goede doel is dit jaar het
G-team, oftewel Gehandicapten
voetbaltoernooi 2010.
Als afsluiting van het voetbalseizoen wordt er een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi georganiseerd voor en door mensen met
een verstandelijke handicap. Alles
aan dit toernooi wordt door de leden en leiding zelf georganiseerd
en gefinancierd. Met de opbrengst
van het Prinsendweilbal willen we
graag helpen, en ze een grandioze
dag bezorgen. Kom op zaterdag
16 januari dus naar het clubgebouw van Ajoc “Immitsj” aan de
Windmolen 75 te Mijdrecht voor
een nu al legendarische avond vol
muziek, show en gezelligheid.
Kijk voor nadere informatie op

Niet alle soorten leibomen zijn
even geschikt in de particuliere
tuin. De bekendste leiboom zal
voor de meeste mensen de (dak)
Plataan zijn, maar deze is voor de
kleinere tuin en voor de mensen
die niet veel tijd hebben voor het
onderhoud zeker niet de beste
keus. Een leiboom wordt namelijk
kunstmatig in een onnatuurlijke
vorm gedwongen en zal niets liever
willen dan recht omhoog groeien.
Een Plataan die al een aantal jaren
staat zal takken produceren van
wel 2 meter per jaar en het niet
tijdig bijhouden van de lei vorm
zal afbreuk doen aan het beoogde
effect. Dit vorm snoeien moet 2 à 3
keer per groeiseizoen gebeuren en
is best veel werk, omdat je er niet
makkelijk bij kunt komen. Andere
soorten zoals de Moerbei (morus
alba) of Japanse sierkers (prunus
serrulata) zijn beter geschikt voor
de kleinere tuin en vergen veel minder onderhoud. Deze zijn vaak wel
wat kostbaarder in aanschaf, omdat
ze door de langzamere groei langer
bij de kweker hebben gestaan. Te-

genwoordig zijn er ook steeds meer
groenblijvende leibomen zodat u
een groenblijvende haag op hoogte
kunt creëren en zodoende vrij van
inkijk van de achterburen blijft.
Houd er wel rekening mee dat het
snoeien van een haag op hoogte
geen makkelijk karwei is en vaak
beter aan de vakman kan worden
overgelaten. Veel gebruikte soorten
voor de groenblijvende haag op
hoogte zijn; Laurier (Prunus caucasica) of de Photinia fraseri ’Red
Robin’ deze laatste heeft in het
najaar mooie rode punten aan het
nieuwe blad. Let er bij het planten
van bomen op dat het hart van de
stam van de boom altijd op 1½
meter uit de erfgrens staat, en bij
voortuinen dat deze niet bovenop de
nutsleidingen staan!
Het snoeien van de leibomen is niet
ingewikkeld maar wordt toch vaak
niet goed gedaan. In principe geldt
voor de meeste lei vorm bomen
(behalve de groenblijvende haag op
hoogte en leifruit) dat je alles wegsnoeit tot op de hoofdtakken. Dit

kan vanaf het moment dat de boom
uit het blad is, tot aan het moment
dat het blad er weer aankomt. Bij
hele jonge leibomen met nog dunne
kwetsbare takken kunt u beter
wachten tot de kans op strenge
vorst wat kleiner wordt. U voorkomt hiermee dat de jonge hoofdtakken invriezen. Oudere leibomen
hebben hier minder last van. Wilt u
een nieuwe hoofdtak hebben op een
wat kale plek in de boom? Leid dan
in de zomer een geschikte uitloper
over het lei rek heen. Wacht hier
niet mee tot de winter want dan is
de tak al helemaal verhout en zal
deze breken bij het buigen.
Als de hoofdtakken dik genoeg zijn
dient u het raamwerk te verwijderen. Niet zelden komen we bomen
tegen waar het raamwerk volledig
is in gegroeid in de stam en hoofdtakken.
Volgende keer wil ik het met u hebben over groene aanslag op terras
en houtwerk in de tuin. Tot dan!

www.edbtuinen.nl

Scuba-Academie leert chronisch zieke jongeren duiken
Scuba-Academie uit Vinkeveen ondersteunt Bordercross Academy project
Bordercross Academy is een grensverleggend programma met als doel
jongeren met een chronische ziekte en/of beperking hun onbegrensde
mogelijkheden te laten ervaren. Door middel van mentale weerbaarheids-trainingen en leerzame duikexpedities op Curaçao ontdekken
deze jongeren nieuwe manieren om problemen te lijf te gaan. Het
motivatieprogramma wordt ondersteund en gedragen door vele deskundigen uit de kindergeneeskunde en topsport. Doel van de projecten
is kansen te creëren om maximaal mee te doen in de maatschappij.
Beperkingen worden gezien als uitdagingen en het hebben van een
ziekte wordt vergeleken met topsport.
Het voortraject begint al in Nederland waar Scuba-Academie tijdens
twee lange weekenden de jongeren
vertrouwd maakt met de kennis
en vaardigheden, die noodzakelijk
zijn om onderwateravonturen in
de Nederlandse Antillen te gaan
beleven. Er wordt gebruik gemaakt
van interactieve lesmethodes om
de jongeren op een progressieve
en prettige manier de theoretische
kennis bij te brengen. ScubaAcademie is als een van de weinige
opleidings-instituten een voorloper
van dit systeem dat een einde
maakt aan de voorheen lange en
droge klas presentaties die nood-
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zakelijk waren bij duikopleidingen.
Het NAUI opleidingssysteem
(vertegenwoordigd in Nederland
door Scuba-Academie) ondersteunt
dit principe feilloos. De instructeurs
van Scuba-Academie zijn opgeleid
in het speciaal begeleiden van jongeren met een chronische ziekte en/
of beperking en er bevindt zich zelfs
een IAHD (International Association of Handicapped Divers) PROTRAINER in het instructieteam.
Tijdens de vier dagen in Nederland
wordt veel tijd doorgebracht met
ervaring opdoen in het speciaal
verwarmde zwembad, de nadruk

Tweede prinsendweilbal

www.prinsendweilbal.nl.

ligt hier vooral op het comfort en
plezier in het water en niet alleen
op eindeloos oefeningen te doen.
Een vernieuwend concept wat er
voor zorgt dat de jongeren na de
vier dagen bijzonder watervrij zijn
en meer dan klaar voor hun onderwater avonturen op Curaçao. Het
laatste weekend wordt afgesloten
met een theoretisch examen waar
alle kandidaten glansrijk voor
slaagden.
De reis naar Curaçao wordt o.a.
begeleid door twee instructeurs van
Scuba-Academie en een mentale
coach die speciale trainingen
verzorgt om de weerbaarheid en
bewustzijn van de deelnemers te
vergroten. De eerste dag op het
eiland wordt gebruikt om te acclimatiseren, al het duikmateriaal
in orde te maken en wordt een lekkere lange snorkeltocht gehouden.
De jongeren leren meteen om eigen
verantwoordelijkheid te nemen
voor hun duikmateriaal. In de avond
wordt er gezamenlijk gekookt.

Tijdens de dagen op Curaçao wordt
al snel duidelijk dat het hier niet
om een duikvakantie gaat maar
om een projectweek waar door de
deelnemers hard gewerkt moet
worden aan eigen verantwoordelijkheden en het vergroten van hun
vaardigheden. Een zeer gevarieerd
programma waar het duiken als
rode draad doorheen loopt. De
jongeren maken geweldige duiken
waar volop genoten wordt van de
prachtige onderwateromgeving.

Speciale duiken vanaf een boot
op een afgelegen koraalrif en een
wrakduik zijn ook onderdeel van
het programma. Verder zijn onderdelen als een museumbezoek met
videoregistratie en zwemmen met
dolfijnen een vast onderdeel van het
programma.
Aan het eind van de projectweek
zijn alle deelnemers gebrevetteerd
NAUI duiker, een fantastische prestatie. Alle deelnemers zijn zichtbaar
gegroeid en een ieder heeft er voor
zichzelf (naast het duiken) een stuk
persoonlijke ontwikkeling uitgehaald.
Scuba-Academie is er trots op dit
mooie en maatschappelijk belangrijke initiatief met materiaal en
mensen te mogen supporten en zal
dat het komende jaar ook weer van
harte ondersteunen. Meer informatie op www.scuba-academie.nl
en www.bordercross.nl.
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Bedankt a

Het stichtingsbestuur van Venen on Ice
iedereen die heeft bijgedragen aan het su

De Dienst Gemeentewerken, alle sponsors
Streek, Voorwaarts en Vios tijdens de o
de schaatsbaan, de schaatsinstructeurs v
woord van dank aan de Rabobank die

Uiteraard bedanken we ook de du
beginners en gevorderden, en toescho
hun belangste

Met een priksleewedstrijd is het grootse schaatsevenement Venen on Ice afgesloten. Ruim
Schoolschaatsen, schoonschaatsen, discoschaatsen, g-schaatsen, het was allemaal mogeli
De priksleewedstrijd werd gewonnen door Stefano van Schie. Frank van der Maat (links op h
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allemaal!

e bedankt Gemeente De Ronde Venen en
ucces van de ijsbaan op het Raadhuisplein.

s, de vele vrijwilligers van de ijsclubs Hou
opbouw, de exploitatie en de afbouw van
van ijsclub Nooit Gedacht en een speciaal
het schoolschaatsen mogelijk maakte.

uizenden schaatsers, jong en oud,
ouwers, die tussen 3 en 27 december jl.
elling toonden!

m drie weken lang konden jong en oud genieten van schaatspret op het Raadhuisplein.
ijk, tot en met een marathon-uitzending van Midpoint fm & tv, live vanaf de schaatsbaan.
het ‘podium’) werd tweede en Peter Driehuis eindigde als derde.
foto rob isaacs
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VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
INBOUW

NDEN
AUTOBA

APK

GRATIS
doormeten
en montage
Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

EN

UR

UITLAT

I
JANUARN
I G
D
E
I
B
N
A
A

•
•

Gratis doormeten van het start/laadcircuit en
testen van uw accu. En deze eerste maand van
het jaar ook nog eens eventueel GRATIS MONTAGE...

VERHU

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

•
•
•

•
•

Incl. viergasmeting
(benzinemotoren)
Incl. roetmeting
(dieselmotoren)

HOUD

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297-281392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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IN VOL BEDRIJF
ASCOL Verzekeringen

Kleine lettertjes worden
duidelijker
Het beeld dat verzekeringsmaatschappijen in de kleine lettertjes van de
polis stiekem allerlei bepalingen hebben opgenomen om onder uitbetalingen uit te kunnen komen, klopt allang niet meer. Assurantiespecialist
Bert van Zijl, directeur van Ascol uit Mijdrecht, snapt ook wel dat de
meeste mensen de tekst van de polisvoorwaarden niet altijd even boeiend vinden. Maar het taalgebruik is de laatste jaren wel sterk vereenvoudigd, waardoor het een stuk duidelijker is geworden. De keuze voor een
verzekering is een kwestie van een goede risico analyse. Daar willen Bert
en zijn mensen graag bij helpen.
door piet van buul

Bij Ascol houden ze zich bezig met
verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële advisering. “Wij
richten ons zowel op het bedrijfsleven als op de particuliere markt.
Om onze klanten goed te kunnen
adviseren bij de keuze van bepaalde
verzekeringsvormen beginnen we
meestal met het maken van een
risicoanalyse,” zegt Bert. “We kijken
wat er al aan verzekeringen is en
wat er nog ontbreekt. Daarbij gaan
we ook na wat er overbodig is. Soms
zijn mensen dubbel verzekerd. Maar
je moet ook goed nadenken over het
risico dat je loopt. Wanneer je in een
positie verkeert dat je bepaalde risico’s zelf kunt opvangen, is het onzin
om je daarvoor dan ook nog eens te
verzekeren. Je moet dus goed weten
wat je moet verzekeren en wat je
kunt laten lopen. En vervolgens komt
dan de vraag aan de orde wat voor
verzekering je moet kiezen. Dat is
voor veel mensen nog best ingewikkeld omdat er een groot aanbod aan
verzekeringen is. Onze taak is het dan
ook om daar voor de klant duidelijkheid in te scheppen zodat er een
goede keuze gemaakt kan worden. Ik
heb nogal wat moeite met de slogan:
‘verzekeren kun je zelf’, waarbij je
via internet je eigen polis kunt samen
stellen. Vergelijkingssites maken dan
duidelijk welke maatschappij het
goedkoopst zijn. Maar vaak worden

foto patrick hesse

hier appels met peren vergeleken.
En de goedkoopste is lang niet altijd
de beste. Verzekeren is maatwerk.
Je moet ook letten op de prijs/prestatieverhouding. Uiteraard gaan we
voor de klant op zoek naar aantrekkelijke aanbiedingen. Maar het is ook
belangrijk wat men je voor je geld te
bieden heeft. ”
Jarenlange ervaring
Na zijn schooltijd heeft Bert van Zijl
in een aantal bedrijven de nodige
ervaring opgedaan. “Ik ben eigenlijk
pas echt gaan studeren toen ik al in
loondienst werkte. Ik had aanvankelijk helemaal geen ambitie om een
eigen bedrijf te beginnen. Maar toen
ik een aantal overnames bij verzekeraars had meegemaakt ontstond bij
mij de drijfveer om eens wat anders
te gaan doen. In 1988 ben ik met Ascol gestart. We bieden een uitgebreid
pakket aan diensten aan zowel het
bedrijfsleven als aan particulieren.
Ik denk dat onze kracht vooral ligt
in het feit dat we onze vakkennis en
ervaring aanbieden vanuit een klein
bedrijf. Dat betekent dat wij met
een kleine organisatie heel efficiënt
kunnen werken. Bij ons zijn de lijnen
heel kort. Als je ons belt krijg je geen
keuzemenu om vervolgens na tien
minuten pas bij de persoon terecht
te komen die je moet hebben. Als
mensen een probleem hebben willen

ze graag snel geholpen worden.
Stel er doet zich in je bedrijf een
grote calamiteit voor. Je magazijn is
afgebrand en je bent in een klap een
hele voorraad kwijt, die nog moest
worden uitgereden naar je klanten.
In zo’n geval gaan we naast onze
cliënt staan en nemen hem voor een
deel het werk uit handen. Voor hem
is de eerste zorg zijn eigen personeel,
de productie en zijn klanten. Daar
moet hij dan alle aandacht aan geven.
Intussen gaan wij aan de slag met de
zaken rond verzekeringen en claims
en zo. Zo’n persoonlijke benadering
werkt het beste, zo is onze ervaring”.
Onderhoud plegen
Bert: “Zowel voor bedrijven als ook
voor particulieren geldt dat zo’n
verzekeringspakket onderhouden
moet worden. Alle contracten die
wij in portefeuille hebben komen op
het moment van de vervaldatum bij
ons op het bureau. We kijken dan of
er aanpassingen nodig zijn omdat de
praktijk inmiddels gewijzigd is. Ook
hebben we een agendasysteem ontwikkeld waarmee we een seintje krijgen wanneer we een advies moeten
uitbrengen. Op die manier helpen we
de klant om de zaak in de gaten te

Huis kopen? Wees verstandig, neem een aankoopmakelaar!
“Waarom zou je risico’s nemen bij de grootste aankoop van je leven?” vraagt John Korver zich af. Er zijn nogal
wat mensen die een huis kopen zonder begeleiding van een makelaar. “Niet verstandig,” zegt Korver. “Een aankoopmakelaar zorgt ervoor dat je geen kat in de zak koopt.”
Eigenlijk zou je wel wat groter
willen wonen. Een huis met een
groot balkon of een tuin zou lekker
zijn. Een paar weken lang wandel je
viruteel door allerlei woonkamers op
funda.nl en dan is het raak. Liefde
op het eerste gezicht! Dit huis heeft
werkelijk alles waar je altijd van
gedroomd hebt en je kan het nog
betalen ook. Je rijdt er meteen even
langs en na een eerste bezichtiging
ben je zo enthousiast dat je meteen
een bod doet. Niet veel later is het
jouw huis. Je bent helemaal gelukkig.

den zijn er van toepassing? Zijn er
geen afwijkingen aan de kadastrale
grenzen? Allemaal zaken die een
aankoopmakelaar voor je in de gaten
houdt bij de aankoop van een huis.
“Nog steeds zijn er mensen die op
internet een huis zien en impulsief
tot koop overgaan,” zegt John Korver.
“Mensen kopen met emotie. In die
emotie zien ze soms belangrijke
zaken over het hoofd. Of bieden ze
met gemak tienduizend euro extra.
Een makelaar zet de koper weer met
beide benen op de grond.”

Impuls aankoop
Maar zou je nog zo blij zijn als je
wist dat je met behulp van een
aankoopmakelaar de koopsom fors
naar beneden had kunnen krijgen?
Heb je wel goed gelet op eventuele
bouwkundige gebreken? Met wat
voor Vereniging van Eigenaren heb
je te maken bij een appartement?
Welke heersende erfdienstbaarhe-

Wensenlijstje
Wanneer iemand besluit om de hulp
van een NVM-makelaar in schakelen
bij het kopen van een nieuwe woning,
brengt de makelaar eerst de woonwensen van zijn klant in kaart. Wat
voor soort huis wil iemand? Groot
of klein, nieuwbouw of jaren dertig,
driehoog of begane grond, rustig
of reuring? Als het wensenlijstje is

gemaakt, wordt gekeken naar het
budget. Sluiten budgetten en wensen
een beetje op elkaar aan? “Voor
twee ton een halfvrijstaand huis; dat
kan niet. De makelaar bespreekt
met zijn klanten altijd hoe reëel zijn
woonwensen zijn om teleurstelling te
voorkomen.”
‘De makelaar zet de koper met
beide benen op de grond’
Sinds funda.nl in 2001 is opgericht,
surfen veel potentiële huizenkopers
het internet af op zoek naar een
woning. “Mensen denken dat ze alles
weten van zo’n huis als ze foto’s, specificaties en vraagprijs op funda hebben gelezen. Maar de makelaar weet
meer,” zegt Korver stellig. “Bijvoorbeeld dat er van die vraagprijs flink
wat af kan. Of dat de fundering in die
buurt niet in orde is, of dat er van dat
wijdse uitzicht binnenkort niet veel
meer over is omdat er gebouwd gaat
worden.”

houden.” Bert wijst er wel op dat je
altijd zelf verantwoordelijk bent voor
je verzekeringen. “Sommige bedrijven zijn seizoenafhankelijk, hebben
op bepaalde tijden extra voorraden in
huis die moeten worden bijverzekerd.
Dat zijn dingen die men zelf in de
gaten moet houden. Dat kunnen we
van hieruit natuurlijk niet zien.”
De laatste tijd is er nogal wat gaande
in de financiële wereld en bij de
banken. Woekerpolissen, ondoorzichtige pakketten, aangesmeerde en
onnodige verzekeringen. De kranten staan er vol van en op menige
verjaardag is het onderwerp van
gesprek. Bert wordt er niet vrolijk
van. “Natuurlijk zijn er veel dingen
fout gegaan. Veel is terug te voeren
tot onduidelijke communicatie. Maar
je hebt er als klant ook een eigen verantwoordelijkheid in. Denk goed na
bij wat je doet, lees de bepalingen en
laat ze uitleggen. Dan voorkom je dat
je opgezadeld wordt met zaken die
je niet nodig hebt of die je eigenlijk
helemaal niet wilt. Goed is goed zeg
ik altijd maar.” Bert verwacht dat er
in de komende tijd nog wel het een
en ander te gebeuren staat. “Het
verhogen van de AOW leeftijd heeft

ook consequenties voor de aanvullende pensioenen. Die moeten daar
op worden aangepast Ook de WIA,
(de oude WAO) en andere regelingen
moeten worden aangepast. Ik verwacht dat er op het gebied van WW
en AOW zonder meer nog wel het
een en ander staat te gebeuren. Met
het huidige omslagstelsel lopen we
vast. Misschien moeten we wel naar
een duaal stelsel dat voor een deel
nog wel op het omslagstelsel gebaseerd is maar voor een deel ook een
persoonlijke spaarvorm omvat. Op
die manier laat je de pensioenen niet
betalen door de volgende generatie,
maar spaart die voor een deel ook
voor zijn eigen pensioen. Voor ons betekent het dat we dit soort ontwikkelingen nauwlettend volgen. Daarom
is permanente educatie bij ons een
belangrijk item. Onze medewerkers
spijkeren hun kennis voortdurend bij
zodat we onze klanten optimaal van
dienst kunnen zijn.”
Ascol is gevestigd aan de Industrieweg 31 in Mijdrecht. Tel. 0297 28 88
16. Op de website www.ascol.nl
kan men meer informatie over het
bedrijf vinden.
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Help ook mee ons water
schoon te houden
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Het boek van...

Goed Rioolgebruik

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

1

... de heer Veldstra
Titel: De vernedering
Auteur: Philip Roth
Wat wel en niet in het riool kan en
wat u met uw afval doet, leest u op
www.nederlandleeftmetwater.nl en in
de folder Goed Rioolgebruik die u
bij de afvalkalender heeft ontvangen.
Tip!: Heeft u met Oud en Nieuw
oliebollen gebakken, of gebruikt u
wel vaker vloeibaar frituurvet? Het
frituurvet kunt u teruggieten in de
verpakking, of een leeg melkpak en
wegbrengen naar het afvalbrengstation. Het frituurvet wordt hier
apart ingezameld.

Omleiding
Buurtbus
tijdens werkzaamheden in
De Hoef
Vanaf aanstaande maandag 11 januari 2010 kan de Buurtbus in De
Hoef GEEN gebruik maken van
de route aan de Oostzijde, vanaf
de Spoorbrug tot aan de Schattekerkerweg, in verband met de
werkzaamheden voor de dijkverhoging. Waternet en aannemer
verwachten dat dit 10 – 12 weken
zal duren, mits er geen langdurig
vorstverlet is.
De route van de Buurtbus wordt
verlegd:
Vanuit Uithoorn gezien:
- Er komt een noodhalte, juist voor
de Spoorbrug, voor het stoplicht, bij
huisnummer 13.
- De route gaat dan verder Linksaf
over de Oude Spoorbaan.
- Er komt een noodhalte ter hoogte
van de Meerendonckstraat.
- Dan Rechtsaf naar de Westerlandweg
- Vervolgens RECHTSAF naar de
Schattekerkerweg, en daar naar de
nieuwe noodhalte bij de kantine van
HSV, alwaar de bus keert.
Daarna wordt de vertrouwde route
weer opgepakt.
Vanuit Mijdrecht wordt dezelfde
route gevolgd, maar dan in omgekeerde richting! Ook dan wordt
eerst de noodhalte bij de kantine
van HSV aangedaan. Dit betekent
voor de passagiers van de Oostzijde
en de Merelslag, dat zij gedurende
die periode kunnen in- en uitstappen
bij de noodhalte nabij de Spoorbrug,
ter hoogte van Oostzijde 13, of bij de
noodhalte bij de kantine van HSV.

Van deze auteur heb ik al vaker
iets gelezen. Dood en vernedering zijn thema’s die vaak in zijn
boeken zijn terug te vinden.
Philip Roth weet op een bijzonder
mooie manier te verwoorden wat
mensen in hun diepste ellende
door moeten maken.
Korte inhoud:
Alles is voorbij voor de hoofdpersoon uit De vernedering. Simon
Axler, in de zestig en een van de
belangrijkste Amerikaanse toneelacteurs van zijn generatie, is opeens zijn magie, zijn talent en zijn
onbevangenheid kwijt. Falstaff,
Peer Gynt, Oom Vanja - al zijn
grote rollen ‘versmelten tot lucht,
tot ijle lucht’. Op het toneel is hij
het spoor bijster, en dat is hem aan
te zien. Er is iets fundamenteels
verdwenen. Zijn vrouw is weggegaan, zijn publiek heeft hem in de
steek gelaten, zijn agent slaagt er
niet in hem tot een comeback te
bewegen.

Nieuwe handen 		
Gerie Smit
Achter me wordt
het al drukker.
Steeds word ik
tegen Peter aangeduwd. ‘Gelukkig Nieuwjaar!’,
hij kust me op
mijn wangen. Ik
kus hem terug.
We blijven elkaar zwijgend aankijken. Om de stilte te doorbreken, wijs
ik naar de jongens achter hem: ‘Kijk,
vuurwerk!’ Honderden feestvierende
jongeren werden op oudejaarsnacht
2000 in het Volendamse café Het
Hemeltje overvallen door een korte,
hevige brand. Veertien jongeren
kwamen om, 180 raakten (ernstig)
gewond. Gerie Smit was een van
die ernstig gewonden. Van de ene
op de andere dag werd ze van een
verliefde tiener vol toekomstplannen
een brandwondenslachtoffer. Het
herstel duurde lang, zowel lichamelijk als psychisch. Meermalen
werd gevreesd voor Geries leven.
Over haar tijd in het ziekenhuis, de
talloze operaties, het meeleven van
familie en vrienden, de arrogantie
van psychologen en de omgang met
het verplegend personeel schreef ze
dit aangrijpende, maar toch nuchtere verhaal. Een persoonlijk verslag
over het verwerken van een ramp en
het standhouden als individu.

2

De man die 65 miljard stal
Erin Arvelund
Nederlandse particulieren, investeerders
en banken hebben
meer dan 2 miljoen
euro verloren in de
megafraude van de
Amerikaanse handelaar Bernard Madoff.
Ondanks de enorme ophef en mediaaandacht rond deze oplichter blijft
de man een mysterie. Waar en wanneer veranderde zijn ‘schone’ zaak
in een miljardenfraude? Hoe hield
hij zijn slimme investeerders voor de
gek? Wie kende de waarheid?

Het antwoord op deze vragen
komt van Erin Arvedlund. Al in het
voorjaar van 2001 zette zij haar
vraagtekens bij de onverklaarbare
opbrengsten van Madoffs hedgefondsen. Helaas was niemand bereid
te geloven dat er iets mis was met
de handelingen van de vriendelijke
en bescheiden Madoff. Arvedlund
laat zien dat hij een spel speelde
waarbij hij zich een meester toonde
in het vertellen van leugens die
mensen graag wilden horen. In dit
boek brengt zij de waarheid boven
tafel. De man die 65 miljard stal
beschrijft het dramatische verhaal
van leven en daden van de grootste
oplichter aller tijden.

3

Een echo in de tijd 		
Diana Gabaldon
Voormalig jakobijn en rebel Jamie Fraser weet
drie dingen over
de Amerikaanse
opstand: de
Amerikanen
zullen winnen hoewel het daar
in 1778 nog
niet naar uitziet -, tot het winnende
kamp behoren betekent nog niet dat
hij het er levend af zal brengen en
hij sterft liever dan zijn zoon tegen
te komen op het slagveld. Frasers
vrouw, de uit de twintigste eeuw
afkomstige verpleegster Claire
Randall, weet dat de prijs die de
Amerikanen voor de overwinning
zullen betalen hoog zal zijn en ze is
vastbesloten ervoor te zorgen dat
Jamies leven daar niet bij hoort…

4

Aardappelsalade per post
Lena Gorelik
Wat doe je als
je een zeer
emotionele,
zeer Russische
moeder hebt
die minstens
eenmaal per
dag belt om te
informeren of
je wel genoeg
gegeten hebt? Als je een fantastische, maar erg vergeetachtige
grootmoeder hebt die slechts in het
verleden van Sint Petersburg leeft?

Of een broer die onlangs heeft
besloten zich tot het boeddhisme te
bekeren? Eigenlijk heeft Anja het
al druk genoeg om haar relatie met
Jan enigszins op de rit te krijgen
en een baan te vinden, maar haar
familie is alomtegenwoordig, ook
honderden kilometers verderop. In
haar lichtvoetige, melancholische
debuutroman Aardappelsalade per
post vertelt de van oorsprong Russische Lena Gorelik hoe het is om
met twee identiteiten te leven in het
land waarin je níet geboren bent.

5

Al het heden wordt verleden
Bob Smalhout
Al meer dan
vijftien jaar
schrijft professor Bob Smalhout een wekelijkse column in
het dagblad De
Telegraaf. Deze
bijdrage is in
de loop der tijd een soort instituut
geworden waar vele lezers steeds
weer iedere zaterdagmorgen naar
uitkijken. De visie van Professor
Smalhout op onze samenleving gaat
de grenzen van zijn eigen vak, de
geneeskunde, verre te buiten. Maar
toch verraadt de wijze waarop hij
maatschappelijke problemen analyseert en becommentarieert zijn, niet
weg te cijferen, medische achtergrond. Na een nauwkeurige opsomming van de ziekteverschijnselen,
begint hij aan het journalistiekmedische onderzoek. Zulks in de
klassieke stijl van “als ik hiér druk,
doet het dáár wellicht pijn”. Dan
volgen de diagnose en een suggestie
voor de therapie. Alleen van dit
laatste is het succes niet zo snel te
verwachten als bij gewone ziekten.
Want er bestaan nu eenmaal geen
maatschappelijke geneesmiddelen
waarvan het effect min of meer
direct voorspelbaar is. Daardoor ook
komen sociale kwalen regelmatig
weer te voorschijn en hebben ze
vaak grote invloed op komende
generaties. De fouten die mensen nú
maken wreken zich bijna altijd in de
toekomst. Vandaar de titel, ontleend
aan het befaamde oudejaarslied van
de dichter – burgemeester Rhijnvis
Feith (1753 – 1824)

Voor de goede orde moet gemeld
worden, dat de halten aan Oostzijde
en de stalling aan Oostzijde 68,
gedurende deze periode zijn opgeheven. De bussen zijn bereikbaar
volgens het schema:
Bussen die Uithoorn op de even uren
aandoen zijn bereikbaar onder telefoon nummer 06-53-80-87-44
Bussen die Uithoorn aandoen op de
oneven uren hebben telefoon nummer 06-83-21-92-09
Gedurende de omleiding: Zaterdags:
in de even weken: nummer 06-5380-87-44 en in de oneven weken:
nummer 06-83-21-92-09
Bestuur en chauffeurs van de Buurtbus vragen begrip voor de omleiding.
Doorrijden langs de Oostzijde is
onverantwoord: de bus komt dan in
tijdnood door teveel oponthoud en
ook is schade aan de bussen bijna
onvermijdelijk door de wegversmallingen en losse steenslag.

Workshop houden? Mail naar info@vankraaltotketting.nl

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Alle middelgrote appelen:
- per kist (12 kilo) € 7,50
- per kilo € 0,75
Jonagold, Elstar, Pinova, Cox´s, Rubinette, Topaz, Fuji.
Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
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Kip is weer helemaal hip
Na twee weken vakantie, oliebollen, champagne en wild, werd het weer
eens tijd voor een restaurantbezoek, want laten we eerlijk zijn: vrij zijn
is leuk, maar daarna moet er gewoon weer gewerkt worden, toch?
tekst en foto’s: patrick hesse

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

Ici Paré
Keuken dagelijks geopend van
16.00 tot 21.00.
Zaterdag gesloten
Ici Paré
Provincialeweg 2
Mijdrecht
tel. 0297 281277
www.icipare.nl

Vanavond glibber ik door de file en
de sneeuw naar de rand van onze
mooie gemeente. Ik heb samen met
collega en autotestmaatje Michael
Reuling afgesproken om een vorkje
te gaan prikken bij Ici Paré. Ik zal
u maar meteen wat bekennen: ik
was er nog nooit geweest en dat is
gek want ik zou niet kunnen vertellen waarom niet, terwijl dit karakteristieke restaurant al 53 jaar bestaat! In Amerika zou dit echt een
'Landmark' heten. Wij noemen het
gewoon een begrip, want wanneer
ik iemand van buiten De Ronde
Venen de weg moet wijzen naar het
centrum kun je volstaan met: 'ken
je dat witte kippenrestaurant? Ja,
daar bij de stoplichten rechtsaf.'
Sinds juli 2009 heeft Ici Paré een
nieuwe eigenaar: Kelly Haveman.
Deze charmante jonge dame heeft
haar schouders eronder gezet en is
meteen begonnen om het restaurant aan de buitenkant op te laten
frissen. Het nieuwe hardhouten
terras is zo goed als af en kan voor
het grootste gedeelte overdekt
worden, waarmee het volume van
het restaurant enorm kan worden
vergroot. Ook zal er in het voorjaar

het een en ander in het restaurant
geschilderd worden. Voor wat betreft de menukaart wil Kelly zeker
op vertrouwde voet verder gaan. En
dat is waarschijnlijk ook het beste,
want door de rijke historie van het
restaurant heen heeft Ici Paré een
grote schare fans verworven.
En na vanavond begrijp ik dat ook
volledig.
Michael en ik bestuderen de kaart.
De welbekende reclameleus van
de pluimveepromotie is hier geheel
van toepassing: “Kip het meest
veelzijdige stukje vlees!” want
buiten de tournedos of zalmfilet is
het Kip wat de klok slaat en dat
is natuurlijk ook de bedoeling. Bij
binnenkomst was ons de verrukkelijke geur die van de grill afkomt
onmiddellijk opgevallen en deed
onze eetlust stijgen. Als voorgerecht
begin ik met iets wat ik werkelijk
jaren niet heb gegeten: gebakken
kippenlevertjes met toost, Michael
doet het wat voorzichtiger met
Ardenner ham en meloen. Beide
voorgerechten smaken uitstekend
en onder het genot van dit alles
nemen Michael en ik wat snode
plannen door voor autotesten deze
zomer, want vanaf onze tafel kunnen we mede door de sneeuwval
de verkeerschaos op de provinciale
weg goed gadeslaan en dromen
we stiekem al van een zomerse
cabriospecial in de krant. Inmiddels heeft Kelly het hoofdgerecht
gebracht en is mijn collega gegaan
voor de kip met kaas, ui en tomaat.
Ik heb me laten overhalen om de
kip met de Ronde Venensaus (een
zoetzure kerrie saus) te proberen.
Bij deze gerechten worden gebakken aardappels met peertjes en een
lekker frisse komkommer geserveerd en met het laatste bijgerecht
raakt Kelly bij mij een gevoelige

snaar: precies zoals mij oma het
klaar maakte, met azijn en suiker.
Na het hoofdgerecht zijn we er
beiden van overtuigd dat Kelly
inderdaad op deze voet verder
moet gaan met deze oer-Hollandse
keuken met eerlijke gerechten,
een no-nonsense restaurant waar
men voor een alleszins redelijk
bedrag een heerlijke maaltijd kan
verwachten. Het is tevens mogelijk
door middel van een aparte ingang
gerechten af te halen om lekker
makkelijk thuis te genieten van een

Vereniging ZZP De Ronde Venen opgericht met steun van Rabobank
Mijdrecht, januari 2010 – De vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel van De Ronde Venen (ZZP DRV) is
officieel opgericht op 17 december jl. Het initiatief van de Kamer van Koophandel, Gemeente De Ronde Venen en Rabobank Rijn en Veenstromen begon als een voorzichtig aftasten van de animo voor een platform
voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. Netwerken en informatie uitwisselen waren de belangrijkste doelstellingen.
Inmiddels zijn er drie themabijeenkomsten en twee netwerkborrels georganiseerd, dus tijd om het officieel
te maken. Kersverse voorzitter Bert
Wever: “Het geeft een goed gevoel
dat het nu allemaal rond is. Ook voor
wat betreft de samenstelling van het
bestuur en de harde kern van actieve
zzp-ers zijn we erg tevreden, veel
goede energie en goede ideeën om
het komende jaar mee aan de gang
te gaan! Complimenten aan iedereen voor de enorme inzet waarmee
de afgelopen periode hard is gewerkt
aan het op orde krijgen van de statuten, het aanmeldingsformulier voor
onze toekomstige leden en de bijdrage aan het succesvolle ZZP café.”
Startkapitaal
De uiteindelijke doorslag kwam met
de toezegging voor een financiële

bijdrage uit het Coöperatiefonds
Rabobank Rijn en Veenstromen.
Penningmeester Esther van Zijtveld:
“Deze bijdrage vormt een startkapitaal voor het organiseren van
nieuwe netwerkbijeenkomsten en
vooral ook de online marktplaats,
een website waar leden zich kunnen
profileren en opdrachtgevers kunnen
ontmoeten. Zo kunnen we direct een
vliegende start maken.”
Programma 2010
Het bestuur bestaat naast de voorzitter en penningmeester uit Peter

ter Beek (secretaris), A3ana Kegley
(evenementenorganisatie) en Jan
Posdijk (marketing en communicatie). Achter de schermen wordt
inmiddels hard gewerkt aan het
programma voor 2010, waarin
workshops, netwerkborrels en online
activiteiten een vaste plek zullen
krijgen. Te zijner tijd zal er via de lokale media, gemeente en de Kamer
van Koophandel meer informatie
worden vrijgegeven. ZZP-ers kunnen
voor meer informatie ook terecht op
LinkedIn. Zoek bij Groups naar ZZP
De Ronde Venen!
Het contactadres
voor informatie
en lidmaatschap
is: Peter ter Beek
(secretaris), info@
starterbegeleiding.nl

gegrild kippetje. Nadat we Kelly
hebben bedankt voor de gastvrijheid
en het heerlijke eten, gaan Michael
en ik de ijskoude avond weer in. Ik
loop nog even om het restaurant
voor wat sfeerplaatjes. Het is echt
en mooi karakteristiek pand, dat
door zowel de vorige als de nieuwe
eigenaar met liefde is onderhouden
en dat de tand des tijds moeiteloos
heeft doorstaan. Ik hoop ik dat het
ook de komende 53 jaar een begrip
zal blijven in de Ronde Venen!
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Conceptadvies tv-zenders Weidegebied
Programmaraad Weidegebied
brengt onafhankelijk en in principe
bindend advies uit over de tv- en
radiozenders die de kabelexploitant
beschikbaar dient te stellen in haar
regio.
Onlangs heeft de raad een conceptadvies opgesteld over 29 analoge
TV-zenders voor 2010. Op grond
van zijn wettelijke taak adviseert de
Programmaraad Weidegebied de
volgende 15 zenders beschikbaar te
stellen:

Op grond van ‘must-carry’ (ofwel
wettelijk verplicht):
Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, de regionale zender RTV
Utrecht, de lokale TV-zender Midpoint TV, VRT 1 en VRT Ketnet/
Canvas.
Op grond van kijkcijfers:
RTL 4, SBS 6 en RTL 5.
Op grond van omringende taal- en
cultuurgebieden:
ZDF (Duits), BBC 1 (Engels) en TV5
Monde (Frans).

Op grond van educatief karakter:
Discovery Channel, Animal Planet en
National Geographic/CNBC.
De Programmaraad Weidegebied
geeft een vrijblijvend advies met
betrekking tot de resterende 14
zenders in willekeurige volgorde:
RTL 7, NET 5, RTL 8, Eurosport,
Veronica/Jetix, BBC 2, Nickelodeon/Comedy Central, CNN, TMF,
MTV, ARD, Euronews/Het Gesprek,
RAI Uno.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
Zondag		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Non Stop Hit Mix 12:00 - 14:00 uur
met Nico van			
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Maandag
Non Stop Hit Mix

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Midpoint Classics

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

Goedemiddag met
Jim Clarke

Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel

Alive met Roel
en Anne

Woensdag Break
Andy Teerlink

De Kelder
met Tim de Bruin

Weekend Start
met Patrick & Maarten

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Bijna Maandag
met Jorg Heijmink
Liesert

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Deze week in 2ThePoint: Waar kun je
veilig schaatsen in De Ronde Venen,
Alle kerstbomen verzamelen! Natuurlijk een kijkje bij de traditionele nieuwjaarsreceptie en een bezoekje aan
een 100-jarige.

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

Advertentie50x63.indd 1

22-7-09 19:21
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De Club van… Brian Cornelissen

Ik kan vanuit mijn huis zien of er een baan vrij is
door piet van buul

- foto patrick hesse

MIJDRECHT – Tennissen was voor Brian Cornelissen eigenlijk zijn
tweede sportkeuze. Op jonge leeftijd koos hij voor volleybal en speelde
jarenlang met veel plezier bij Unitas. Daar wordt in de zaal gesport van
oktober tot april. Brian zocht daarom nog iets voor de zomer. Op advies
van zijn moeder ging hij eens bij de tennisclub kijken. Inmiddels is hij
vijf jaar lid van Tennisvereniging Mijdrecht (TVM), speelt actief tennis
en blaast een stevig partijtje mee in de verenigingsorganisatie.
Brian neemt zijn verantwoordelijkheid voor de organisatie waar hij
lid van is, uiterst serieus. Dat deed
hij al bij de volleybalclub waar hij
een bestuursfunctie vervulde. En dat
doet hij nu ook bij TVM. “Ik moest
uiteindelijk toch een keuze maken en
dat werd tennis. Volleyballen beperkt
zich nu tot een wekelijks avondje
beach volleyballen met een stel
vrienden in de beachhal in Aalsmeer.
Dat gaat verder nergens om, het is
altijd erg gezellig en het is ook nog
een mooie training.”
Brian speelt sinds drie jaar gedurende zes weken in de zomercompetitie bij TVM. Dit jaar heeft hij
voor het eerst ook deelgenomen aan
de najaarscompetitie. Dat duurt vijf
weken. En in het voorjaar is er dan
nog de zeven weken durende voorjaarscompetitie. “Tennis is nu dus

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...

echt wel mijn hoofdsport geworden,”
zegt Brian”. In de voorjaarscompetitie spelen we acht wedstrijden in een
gemengd team. In het najaar spelen
we vijf wedstrijden. Dan hebben
we een team van 3 heren en twee
dames. In de zomer speel ik in het
eerste mixed team van de zondag.
We zijn afgelopen zomer gepromoveerd dus dat gaat wel goed.”
Voor het geval dat iemand mocht
denken dat Brian hier zijn handen
wel vol aan heeft, kan hij nog melden
dat hij ook aan de clubkampioenschappen mee doet in zowel single
als dubbel. En dan zijn er nog tal van
toernooien. “Maar het is niet alleen
toernooien hoor. Op donderdagavond
is er bijvoorbeeld altijd vrij spelen.
Dat is ook heel leuk. En ik heb het
voordeel dat ik vanaf mijn kamer zo
op het tennispark uitkijk. Ik kan dus
zo zien of er nog banen vrij zijn. Ja,
ik ben nogal dikwijls op het sportpark te vinden,” stelt Brian vast.
All-weather banen
Dat er zo veel gespeeld kan worden
bij TVM dankt de vereniging voor
een deel aan het feit dat men naast
zes gravelbanen beschikt over een
viertal all-weather banen. Brian:
“Die SmashCourt banen zien er op
het oog hetzelfde uit als gravel banen. De toplaag bestaat uit een soort
oranje korreltjes die het water veel
beter absorberen dan gravel. En het
stuift ook nauwelijks, dus bij droogte
hoef je ook niet te sproeien. Als het
even flink geregend heeft ontstaan er
op gravel al snel plassen op de baan
en kun je niet spelen. Daar heb je bij
die all-weather banen dus geen last
van. Dat betekent dat je veel minder
afhankelijk bent van de weersomstandigheden en dus vaker en langer
kunt spelen. Het is wel even wennen,

Brian Cornelissen: “Bij all-weather banen heb je geen last van plassen als het heeft geregend”
de bal heeft een diepere stuit en
je glijdt iets anders. Van de zes
gravelbanen moeten er nu weer twee
vervangen worden en dat zouden dus
ook weer SmashCourt banen kunnen
worden. Het geld is er, maar voor
veel leden is die overstap nog niet zo
vanzelfsprekend. Voor veel tennissers blijft gravel toch dé ondergrond.
Mensen die hun leven lang op gravel
hebben gespeeld geeft deze ondergrond het echte tennisgevoel. Zij
vinden dat je pas echt getennist hebt
als je witte sokken en je schoenen
oranjegekleurd zijn. We hebben hier
een groepje oudere leden die een
vaste ochtend met elkaar spelen. Die
kiezen vrijwel altijd voor de gravelbanen.”
Organiseren
Brian is lid van de jeugdcommissie van TVM. In zijn ‘portefeuille’
heeft hij de organisatie van het
clubkampioenschap voor de jeugd
en de toernooien. “Momenteel zijn
we met de wintertraining bezig. Dat
doen we in de hal en we besteden

Onderscheid in fitnessbranche nu zichtbaar
Consumenten kunnen testen met gratis fitness dagpas
Zo’n 60% van de Nederlanders
(9,6 miljoen mensen!) wil in
2010 meer gaan bewegen. Maar
hoe weten deze mensen of ze het
juiste fitnesscentrum kiezen?
Door de bomen het bos zien
De fitnessbranche is het afgelopen
decennium explosief gegroeid. Met
als resultaat dat de consument door
de bomen het bos niet meer ziet;
veel fitnesscentra lijken op elkaar.
De onafhankelijke en reclamevrije
website www.ErkendeFitnesscentra.
nl helpt consumenten bewust een
keuze te maken voor een professioneel fitnesscentrum. Bijvoorbeeld
voor PK Sport in Vinkeveen.
Gratis fitness dagpas
De website is op 4 januari 2010

officieel gelanceerd. De vermelde
centra zijn allen aangesloten
bij - en erkend door Fit!vak, de
‘brancheorganisatie van erkende
sport- en bewegingscentra’. Met
dit initiatief is voor het eerst een
duidelijk onderscheid in de fitnessbranche zichtbaar geworden.
Consumenten kunnen zoeken op
postcode of op plaats. Zij kunnen bij
het centrum van hun keuze direct
online een gratis fitness dagpas
aanvragen om de kwaliteit bij PK
Sport in Vinkeveen zelf te ervaren.
Keurmerk
Brancheorganisatie Fit!vak (www.
fitvak.com) steunt de aangesloten
ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit,
product- en methodiekontwikkeling.

En is bovendien gesprekspartner
namens de aangesloten centra naar
overheid en semioverheid. Ook
neemt Fit!vak jaarlijks ruim 1.600
examens af, waarvan Fitnesstrainer-A, -B en -Management het
meest bekend zijn. De examens
staan onder toezicht van het Ministerie van VWS, waardoor kwaliteit
gewaarborgd is. Daarmee verwordt
erkenning door Fit!vak feitelijk een
kwaliteitskeurmerk.
Om verantwoord te sporten en bewegen, vind PK Sport in Vinkeveen
en alle professionele Fit!vakcentra
op www.erkendefitnesscentra.nl. ErkendeFitnesscentra.nl, het grootste
landelijk dekkende fitnessnetwerk
van Nederland.

vooral ook aandacht aan het creëren
van het teamgevoel. In maart is er
dan het open toernooi voor senioren.
Daarnaast starten we met een groep
van zo’n vijftien mensen met de
organisatie van het jeugdtoernooi.
Dat vindt altijd plaats tijdens de
zomervakantie en duurt een week.
Dit jaar wordt het voor de achtentwintigste keer gehouden en het is
inmiddels een begrip. Er komen veel
jongeren uit de wijde omgeving op
af. Het toernooi begint op maandag.
Tot en met vrijdag zijn de voorronden
en op zaterdag en zondag is dan het
finaleweekend. Maar er wordt in de
week niet alleen getennist. We hebben ook elke dag een aantal andere
activiteiten voor de deelnemers.
Soms zijn het aan tennis gerelateerde spelletjes, soms is het alleen
maar voor de lol. We spelen tot zes
uur en ’s avonds draaien we dan een
film, we organiseren een speurtocht,
een modeshow of een barbecue. Dat
is altijd heel gezellig. We proberen
zoveel mogelijk deelnemers van
verenigingen buiten de regio hier als
kampeerder te krijgen. Ze blijven
dan een hele week in een tent hier
logeren. De hele organisatie vraagt
wel veel, maar die week maakt
alles goed. Het is elk jaar weer een
topweek en we hebben meestal ook
altijd wel goed weer.”
Brian heeft vanuit de jeugdcommissie en namens de jonge senioren ook
deelgenomen aan een werkgroep
die de uitgangspunten voor het
verenigingsbeleid voor de periode
2010 – 2015 heeft geformuleerd.

Het beleid wordt in de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Hoofdpunten voor de toekomstige periode
zijn een verdere uitwerking van het
vrijwilligersbeleid. Er moet ook een
nieuw selectiebeleid komen. “En
een belangrijke doelstelling is ook
om het ledental weer over de grens
van de duizend leden te tillen. We
hebben nu ongeveer 950 leden, dus
dat moet lukken lijkt me.” Brian
vind het vanzelfsprekend dat hij
zijn eigen sportieve genoegens
combineert met organisatorische
taken binnen de vereniging. “En tot
nu toe is het allemaal heel goed te
combineren met mijn rechtenstudie
in Amsterdam. Ik hoop dat nog wel
een tijdje vol te houden zo,” stelt
Brian tevreden vast.

Sport kort
Tennis voor kinderen
vanaf ca. 5 jaar
Binnenkort wordt bij Tennisvereniging Mijdrecht weer gestart met
tennislessen voor kinderen vanaf
ca. 5 - 8 jaar. Tijdens deze lessen
in de tennishal worden de eerste
beginselen van de tennissport aan
de kinderen geleerd. De kinderen
maken kennis maken met de tennissport op een speelse manier.
Een racket kunnen zij lenen. Als
ze het leuk vinden om met tennis
door te gaan, kunnen ze in april
lid worden bij TV Mijdrecht. Deze
vereniging heeft tien buitenbanen
en ligt achter de bibliotheek. De
kosten bedragen € 50 voor 10
lessen. Op vrijdagmiddag 8 januari
om 15.30 uur start de eerste
training. Er zijn nog enkele plekken vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Auke Ykema,
Tel. 06 51 35 77 23 of 282126 of
per e-mail: aukeykema@hotmail.
com
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

TEST: Vespa GTV 50

La Dolce Vita
Deze week test Patrick Hesse een
Vespa GTV50 bij Roké Motors uit
Mijdrecht.
Terwijl in het Hoge Noorden de
rayonhoofden druk in de weer zijn
om het verlossende “it giet oan” uit
te kunnen spreken en heel Nederland volledig in de ban houdt van het
schaatsen, sta ik bij Roké Motors in
Mijdrecht voor een motortest. Ik ben
geen watje, maar gelukkig is Aad het
met me eens dat het niet verstandig
is om met deze
gladheid een hagelnieuwe motorfiets de weg
op te sturen.
Hij komt op het
lumineuze idee
om een nieuwe
Vespa GTV 50
buiten te zetten
voor de foto’s
en daar een
artikel over te
schrijven, je hebt
er tenslotte zelf
een, aldus Aad
die mij nog niet
zo lang geleden
een Vespa LX50
verkocht. Dat is
inmiddels mijn
derde Vespa
Scooter dus je
mag me gerust
ervaringsdeskundige noemen.

De kleding van 2010 is binnen!
Kom snel kijken!

Ondernemingsweg 9 - 3641 RZ Mijdrecht - Tel: 0297-28 52 18 - mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

Toen 1946 Europa langzaam
aan het opkrabbelen was na de
vernietigende
wereldoorlog,
kwam in Italië
vliegtuigbouwer
Piaggio op
het idee een
voertuig te gaan
bouwen voor het
volk. Het moest
simpel zijn en
vooral niet al
te veel kosten.
Dus gaf hij zijn
hoofdontwerper Corradino

D’Ascanio de opdracht een goedkoop
tweewielig motorvoertuig te ontwerpen. Er was enkel een probleem; de
technisch zeer onderlegde D’Ascanio
had een hekel aan motorfietsen, dus
bedacht hij iets anders, een voertuig
dat zowel simpel als elegant was
en de wereld zou veroveren. In de
Piaggio fabriek, waar gedurende de
oorlog uitsluitend bewapende vliegtuigen werden gebouwd, ging hij aan
de slag met zoveel mogelijk aanwezig
materiaal voor zijn prototype. Als
wielen gebruikte hij de staartwielen;
als motor gebruikte hij een tweetakt motor waarmee de vliegtuigen
gestart werden en maakte hij gebruik
van aanwezig plaatwerk. Zijn ontwerp was zowel simpel als geniaal,
alles wat hij aan een motorfiets
hekelde had hij opgelost met de
scooter: de motor was volledig aan
het oog onttrokken er zat geen ketting op, dus nergens zat vet of smeer
zodat je met nette kleding de scooter
kon berijden, men kon met de benen
bij elkaar rechtop zitten, dus was
hij uiterst geschikt voor dames met
rok én hij was ook nog eens licht en
wendbaar. D’Asconio omschreef het
zelf als: “De creatie van een modern
transportmiddel met de populariteit
van een fiets, de kracht van een
motorfiets en de elegantie en comfort
van een auto!”
Met dit ontwerp heeft hij de wereld
veroverd waar dan ook werden de
Vespa’s verkocht. Toen in 1953 de
Vespa in de film Roman Holiday door
Gregory Peck en Audrey Hepburn
bereden werd, was het al snel een
stijlicoon. Iedere film- of muziekster
die meetelde, wilde op een Vespa
gefotografeerd worden. De Vespa
was cool!
Door de jaren heen heeft Piaggio
voortborduurd op dit ontwerp en is
de populariteit van de tweewieler die
zijn naam dankt aan zijn vorm (Vespa
betekend wesp) onverminderd gebleven. Er rijden wereldwijd –mede door
zijn onverwoestbaarheid– miljoenen
Vespa’s rond. De scooterfabrikant is,
met wat kleine mislukte uitstapjes
medio jaren tachtig, trouw gebleven
aan het ontwerp en ondanks dat heel
veel fabrikanten dit model proberen
te kopiëren, blijft de Vespa met zijn

metalen body de nummer 1 scooter.
Vanaf het moment dat in de jaren
negentig de belachelijke verkeerswet
van verplichte trappers op een bromfiets (volgens de wet moest je óók op
een fiets met hulpmotor gewoon kunnen fietsen) eindelijk overboord werd
gegooid, konden we ook in Nederland
bromscooterrijden. Dat hierdoor dit
vervoersmiddel aan populariteit won
behoeft geen uitleg. Toen Vespa rond
2003 met de nieuwe LX50 viertakt
kwam, stegen de verkopen in Nederland naar ongekende hoogtes en is de
Vespa brommer niet alleen een stijlicoon maar ook een statussymbool.
Loop maar eens door onze hoofdstad
en binnen 2 seconden zie je een
Vespa rijden. De mannen van Roké
Motors hebben dit al een aantal jaren
geleden zien aankomen en verkopen
jaarlijks wel een honderdtal van deze
hippe retro brommers. “Inmiddels
hebben we in onze scooter showroom
een aparte Vespa hoek gemaakt,”
aldus Aad, “er is op Vespa gebied
zoveel mogelijk, dat we iedere Vespa
volledig naar ieders smaak kunnen
‘pimpen’. Qua zadelkleur of accessoires kun je het zo gek niet bedenken
alles is mogelijk.”
Persoonlijk ben ik sinds mijn kleutertijd al gek op de Vespa. Wanneer mijn
tante met haar 1955 Vespa 150cc
GS op visite kwam, stond ik met mijn
neus tegen het raam gedrukt om
haar op haar door mijn vader destijds
oneerbiedig “poepdoos” genoemde
scooter te aanschouwen. Ik vond
haar onnoemelijk stoer. Anno 2010
heeft mijn oude tante haar Vespa
nog steeds in de schuur staan en
vorig jaar is ook mijn vader overstag
gegaan en heeft bij Aad een LX50 4T
aangeschaft (“Het is zo’n verdomd
handig ding!”).
Ik ben zeer tevreden en als ik op pad
ga met mijn LX moet ik altijd glimlachen want inderdaad is het naast
mijn stoere Amerikaan en mijn auto
een verdomd handig vervoermiddel
Het verbruik is een lachertje: gemiddeld 1 op 40 en overal voor de deur
parkeren. Met mijn vele opdrachten
als fotograaf binnen De Ronde Venen
vind ik het de ideale oplossing. Alleen... niet met dit weer. Ik wacht nog
even tot het weer lekker behaaglijk
is dan kan ik weer genieten van La
dolce vita!
Voor uitgebreide informatie over
kunt u terecht in de showroom van
Roké Motors, en op: www.roke.nl
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Autonieuws
Nieuwe Mégane
cabrio

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,

Rijtest Opel Astra

Kampioen van het C-segment?
De belangrijkste auto van het jaar is misschien wel deze vernieuwde Opel Astra. Het succesmodel van Opel,
altijd goed voor behoorlijke verkoopaantallen. In de laatste periode van de Astra begonnen de verkopen wat
te dalen. Tijd dus voor een nieuw vers model. Inmiddels is dit alweer de
tiende generatie, de voorloper Kadett meegerekend. De Astra is inmiddels
gegroeid tot een volwaardig model, dat niet meer te vergelijken is met de
eerste Kadett die Opel op de markt bracht. Een wereld van verschil.

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.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Opel is de laatste tijd goed op weg
wat betreft design. De nieuwe Astra
deelt qua looks behoorlijk wat
overeenkomsten met de succesvolle,
grotere Insignia. Die is overigens
zó succesvol, dat er in de fabriek
dubbele shifts worden gedraaid om
de vraag aan te kunnen. Aan de
binnenzijde van de Astra zijn ook
veel elementen overgenomen uit
de Insignia. Herkenbaar zijn onder
meer de klokken, het stuur en de
middenconsole. Het interieur is
zeer ruim opgezet, waardoor je als
bestuurder behoorlijk wat bewegingsvrijheid hebt. Dit is mede te
danken aan de groei van het model.
De nieuweling is elf centimeter
langer dan zijn voorganger. En dat
merk je met name in het interieur, zowel voor- als achterin heb je
genoeg ruimte. Ten opzichte van het
vorige model zijn de materialen die
gebruikt zijn in het interieur er op
vooruit gegaan. Al met al krijg je
als bestuurder het idee dat je met
een auto onderweg bent die groter
is dan in werkelijkheid het geval is.
De Astra is klaar voor de komende
tien jaar
De nieuwe Astra is leverbaar met
een reeks aan motoren, waarvan we
met twee benzinemotoren hebben
gereden, de 1.6 en 1.6 turbo. De
1.6 turbo (vanaf € 27.580,-) was
ook al te vinden in het vorige model
van de Astra. Ook toen was de

motor al goed voor 180 pk. Echter
voelt de 1.6 turbo in het nieuwe
model een stuk beter aan. Het
vermogen lijkt beter uitgesmeerd te
worden en niet in grote lompen te
komen. Bij vol accelereren, wat bij
een turbomotor erg uitnodigend is,
wordt het vermogen goed overgebracht op de voorwielen, waarna de
Astra er vlot vandoor gaat. ‘Turbo’
klinkt niet milieuvriendelijk, maar
dat valt mee. De 1.6 turbo stoot
slechts 159 gram CO2 per kilometer uit, waarmee de auto een
B-label verdient, maar desondanks
nog wel last heeft van 25% bijtelling.
De normale 1.6, leverbaar vanaf
€ 20.695,-, levert voldoende vermogen om de 1390 kg zware Astra
vlotjes van zijn plek te krijgen. De
1.6 kan voorzien worden van een
automaat, die binnenkort leverbaar
wordt. Lettend op de bijtelling is
het interessant om voor de 1.4
benzinemotor te gaan, voorzien
van een A-label en slechts 20%
bijtelling. Alle dieselmotoren, de
1.3, 1.7 en 2.0 CDTi (met vermogens variërend van 95 tot 160 pk)
krijgen 25% bijtelling.
De nieuwe Astra werd kort voor de
jaarwisseling in Nederland geïntroduceerd. In de eerste maand werden al 2700 bestellingen geplaatst.
Niet verkeerd voor deze tijd van het

Renault heeft een paar foto’s
prijs gegeven van de nieuwe Mégane CC, de cabrioversie van de
Mégane. De auto wordt in maart
onthuld op de Autosalon van
Genève. Op deze manier is de
auto nog op tijd voor de zomer
van 2010.

Yaris vernieuwd
De Toyota Yaris is opgefrisd. De
wijzigingen zijn voornamelijk
aan de voor- en achterzijde van
de auto te vinden. Verder zijn
er nieuwe kleuren leverbaar,
evenals velgen en wieldoppen.
Ook de motoren zijn gewijzigd.
De vernieuwde Yaris is per direct
leverbaar.

Alle Kia’s zeven jaar
garantie

jaar. In januari verwacht het merk
nog meer afzet te genereren, omdat
dan ook de leasemaatschappijen
weer auto’s gaan bestellen. Op de
bestellijst is een optie terug te vinden die we al zagen bij de Insignia:
Opel Eye. Dit James-Bond-achtige
snufje houdt nauwlettend alle
verkeersborden in de gaten. Op het
display wordt vervolgens aangegeven hoe hard de bestuurder mag
rijden. Handig.
Felle strijd
In het zogenaamde C-segment is de
strijd tussen de diverse autofabrikanten groot. Opel heeft altijd een
groot aandeel in dit segment gehad,
maar de laatste jaren had het merk
veel concurrentie te verduren van
het vorige type Renault Mégane
en de huidige Ford Focus. Ook de
eeuwige concurrent VW Golf is nog
altijd razendpopulair en de Peugeot
308 snoept voorzichtig ook steeds
wat weg. Met deze nieuwe Astra
pakt Opel zeker weten weer een
groot marktaandeel terug. Voor een

kleine € 25.000,- is het mogelijk
om een zeer volwaardige en goed
uitgeruste Astra samen te stellen met voldoende vermogen. En
gezien het ontwerp van de auto kun
je er een behoorlijk aantal jaren
mee vooruit.
Conclusie
We zullen de nieuwe Astra steeds
meer zien opduiken in het verkeer
de komende maanden. In een later
stadium worden meer motoren
leverbaar, evenals verschillende
carrosserievarianten als een station
(Sports Tourer), coupé en OPC. Ook
in de lease zal de auto in trek zijn,
bijvoorbeeld met de 1.4 met 20%
bijtelling of met de diverse dieselmotoren. Opel heeft met deze Astra
een zeer goede troef in handen.
Van Kouwen
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
T 0297-272272
W www.vankouwen.nl

Kia heeft bekend gemaakt dat
het hele gamma geleverd wordt
met maar liefst zeven jaar
garantie. De Kia Cee\’d werd als
eerste auto geleverd met zeven
jaar garantie. Mocht de auto binnen die zeven jaar overgenomen
worden door een nieuwe koper,
dan loopt de garantie gewoon
door. Slijtagedelen vallen niet
onder de garantie.

Opel Astra
Gereden versie:
Opel Astra
Leverbare motoren:
5 benzine, 4 diesel
Vanafprijs: € 18.495,00
Alternatieven:
Audi A3, Ford Focus, Mazda3,
Peugeot 308, Renault Mégane,
Seat Leon, Volkswagen Golf
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Regio Agenda
Film

Theater

Sherlock Holmes

Paul van Vliet & Anne
Wil Blankers - Liefdesbrieven t.o.

Vanaf 7 januari in diverse bioscopen
Robert Downey Jr. speelt de slimme
detective Sherlock Holmes die samen met zijn partner Watson (Jude
Law) een levensgevaarlijke vijand
moeten bestrijden
In een dynamisch nieuw portret van
Arthur Conan Doyle’s beroemdste
personages komen Sherlock Holmes
en zijn trouwe partner Watson weer
voor een uitdaging te staan. Holmes
blijkt niet alleen over een legendarisch intellect te beschikken, maar
laat ook zijn vuisten spreken om
een nieuwe vijand onschadelijk te
maken. Hij ontrafelt een dodelijke
samenzwering die de ondergang van
het land zou kunnen betekenen.
Robert Downey Jr. brengt de
legendarische detective tot leven en
Jude Law schittert als Watson, de
betrouwbare metgezel van Holmes,
een arts en oorlogsveteraan die een
formidabele bondgenoot voor Sherlock Holmes is. Rachel McAdams
is te zien als Irene Adler, de enige
vrouw die Holmes ooit de baas is
geweest en die een gepassioneerde
relatie met de detective had. Mark
Strong is Blackwood, de mysterieuze nieuwe tegenstander van
Holmes. Kelly Reilly speelt Mary, de
geliefde van Watson. Deze mysterieuze actie-avonturenfilm is geregisseerd door de bekroonde filmmaker
Guy Ritchie (Snatch, RockNRolla).

Zaterdag 9 januari – 20 uur
Theater Castellum
‘Liefdesbrieven’ door Anne-Wil
Blankers en Paul van Vliet is een
absolute hit! “Een prachtproductie
met twee acteurs die een zeldzaam
artistiek bondgenootschap hebben gesloten”, schreef Algemeen
Dagblad over het optreden van de
gelouterde en gelauwerde artiesten. Iedereen heeft wel eens een
liefdesbrief geschreven in de hoop
dat de geuite, diepgekoesterde
wens zo snel mogelijk in vervulling
gaat. Het bijzondere aan de tekst
van Gurney is dat hij twee personages opvoert die elkaar al hun hele
leven schrijven. Melissa en Andrew
koesteren sinds hun kindertijd
een diepe liefde voor elkaar. Hun
wegen scheidden echter, terwijl hun
liefde nooit tot bloei kwam. Door
dit onvervuld verlangen barst het
verhaal van de intensiteit, spanning
en sensualiteit. “Een snoepje van
een stuk, geschreven door een man
die precies weet hoe je de harten
van de toeschouwers raakt en
wint.” (De Telegraaf).

www.liefdesbrieven.info

Full Monty
Schouwburg Amstelveen
Zaterdag 9 januari 20.00 uur
Geen baan meer, geen vrouw meer

www.sherlock-holmes-movie.warnerbros.com

en als je de alimentatie niet snel
ophoest straks ook geen kind meer.
Uitzichtloos? Welnee. Je begint gewoon een stripact. Met je vrienden,
die net als jij werkloos zijn.Dat
is kort gezegd de situatie waarin
de ontslagen arbeider Berry zich
bevindt. Als hij ziet hoe de vrouwen
in de stad uit hun dak gaan bij een
voorstelling van de Chippendales
en uitrekent hoeveel geld die show
oplevert, bedenkt hij met vijf lotgenoten een stripact. Er is alleen één
probleem: de mannen zijn niet de
meest sexy jongens van de stad. De
enige manier om de vrouwen naar
binnen te lokken, is hen te beloven
dat ze zich écht helemaal blootgeven. Gaan de mannen ‘Full Monty’?
Net als de met een Oscar bekroonde komediefilm is de gelijknamige
musical een wereldwijde hit, mede
door de swingende muziek van David Yazbek. Grote vraag is natuurlijk: gaan de mannen op toneel óók
full monty?

Broadway speelde de musical ruim
800 voorstellingen. Inmiddels is de
musicalversie van ‘The Full Monty’
overal ter wereld een doorslaand
succes.
Spel: Charly Luske, Ellen Evers,
Bettina Berger, Rogier Komproe,
e.a.

Gebaseerd op dit gegeven draaide
vanaf 1997 de film ‘The Full
Monty’ in de bioscopen. Bekroond
met een Oscar en nog 26 andere
prijzen, is deze film razendsnel
een echte wereldwijde klassieker
geworden.

Cursus

Een musicalversie kon daarom natuurlijk niet lang uitblijven. Nét als
de film werd de musical een dijk
van een hit, mede door de swingende muziek en mooie ballads
van David Yazbek en het hilarische
script van Terrence McNally. Op

Klassieke muziek

Trio Schönbrunn
10 januari – 15.30 uur
Oudkatholieke kerk - Oosteinderweg 394, Aalsmeer-Oost
Kom genieten van uitvoeringen
door:
Marten Root fluit, Johannes Leertouwer viool, Viola de Hoog cello
Trio’s van Haydn, Reicha en Mozart
Zij spelen een combinatie van
Haydn’s geniale miniaturen met
extreem virtuoze concertante trio’s
van Reicha.

www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Natuurgroep Kockengen: Vogels Kijken
In het voorjaar van 2010 organiseert de Natuurgroep Kockengen
de cursus “Vogels kijken in de
Pagina 1
provincie Utrecht”.

De cursus wordt gegeven door leden van de Natuurgroep Kockengen
en bestaat uit 2 lesavonden en 4
excursies in de periode febr. – mei.
Op de lesavonden wordt ingegaan
op de verschillende landschapstypes
in de provincie en de vogels die
er voorkomen. Daarnaast worden
kenmerkende vogelgroepen meer
uitgebreid behandeld zoals watervogels: zwanen, ganzen, eenden,
en bosvogels: spechten en mezen.
Hierbij wordt ingegaan op de hun
gedrag en herkenning.
De excursies zijn in verschillende
gebieden in de provincie Utrecht:
Waverhoek, Tienhoven, Leersumse
veld en Amerongen.
De lesavonden zijn op donderdag
worden gegeven in basisschool ‘t
Kockenest’ te Kockengen. Het
cursusgeld bedraagt € 35,00.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met
Theo van Schie, telefoon: 0346 241060, tussen 19.00u en 21.00u
of via het email adres: theo.van.
schie@natuurgroepkockengen.nl
Of kijk voor meer informatie op de
website :

Oplossing

www.natuurgroepkockengen.nl
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!
Kruiswoordraadsel

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

Kruiswoordpuzzel week 2
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1

2

3

4

12

5

13

6

7

8

14

9

15

17

10

11

16

18

19

22

23

20

24

25

28

26

29

32

21

30

33

27

31

34

35

38

36

37

39

40

41

45

42

46

43

47

51

44

48

49

52

53

54

56

58

50

55

57

59

60

62

63

64

67

61

65

66

68

69

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
18

65

68

8

26

36

51

13

41

9

47

59

^^^^^^^^^^^^
© denksport puzzelbladen

HORIZONTAAL
1 kleine visotter 5 werkplaats 8 ring van
bloemen 12 biersoort 13 zweefrek 16 Bijbelse
figuur 17 taaloefening 18 gelegen komende 19
samengeklonterd meel 22 brandstof 25 vaartuig 26 vuur 28 plan 30 energie 31 niveau 32
meterton 33 hevig 35 lidwoord 36 lage druk
38 schaatsshow 39 tapperij 40 deel van de
Bijbel 41 vlug 43 bevel 44 in loco 45 erbinnen
47 lichaamsdeel 49 kleverig boomsap
51 winters voertuig 52 ziekte 54 vermogend
persoon 56 technische term 58 onder
invloed van drugs verkerend 60 voordat
62 bloeiwijze 63 uit één ei ontstaan
66 vreemde munt 67 nachtverblijf voor automobilisten 68 clown 69 plaats in Jordanië.
VERTICAAL
1 erna 2 Bijbelse figuur 3 beste prestatie 4
spraak-orgaan 5 Los Angeles 6 handgeklap
7 dierengeluid 8 deel van de hals 9 loogzout
10 nieuw (in samenst.) 11 bij elkaar 14 stuk
chocolade 15 sporenplant 20 grond om
boerderij 21 sportartikel 23 verdaging
24 toversprookje 26 geschikt om te nuttigen
27 type verzekering 29 van het genoemde
31 plaats in Australië 32 soort bom 34 tandkarpertje 35 kledingstuk 37 dergelijke (afk.)
42 deel van Afrika 46 kolffles 47 woonschip
48 honingdrank 50 overvloed 51 tropisch
gewas 52 echtgenoot 53 groente 55 plaats
in Duitsland 56 onbepaald telwoord
57 miljoen (in samenst.) 59 het rechte pad
(Chinees) 61 papegaai 64 de onbekende 65
ingenieur.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Jr inkoper snijbloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Telefoniste/ administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: online strateeg online fullservice bureau 24-40
uur A’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: rtv planner – mediabureau Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Transportplanner
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Stagiair CMV
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf 2
dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: online strateeg online fullservice bureau a’dam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
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