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Voor wie draag jij
het armbandje?
Bestel het unieke armbandje voor
€ 3,99 op kwfkankerbestrijding.nl

Makkelijk,
snel en voordeliger

Lokale politiek op bezoek bij lokale ondernemers

Pakketverzekering

Woensdagmiddag jl. is een delegatie aankomende gemeenteraadsleden en bestuursleden van politieke partijen in onze
fusiegemeente op bezoek geweest bij lokale ondernemers in De Ronde Venen en Abcoude/Baambrugge. Het werkbezoek
–georganiseerd door de Kamer van Koophandel Midden Nederland en de ondernemersverenigingen VIB De Ronde Venen en
OV-AB uit Abcoude/Baambrugge– was opgezet zodat bedrijfsleven en lokale politiek elkaar beter leren kennen en elkaar
ook in de toekomst beter weten te vinden. Rondom bedrijfsbezoeken in Mijdrecht, Abcoude en Amstelhoek was er voor de
ca. 40 deelnemers aan de middag volop gelegenheid van gedachten te wisselen over de rol van bedrijvigheid in de lokale en
regionale economie aan de hand van actuele thema's. Lees verder op pag. 19			
foto rob isaacs

ascol.nl

nu: geschikt voor iPad!
BY TWEED BNO

www.pprzzlight.nl

Reconstructie Baambrugse Zuwe Vinkeveen opnieuw uitgesteld
De wegwerkzaamheden die een einde moeten maken aan de verzakking van de Baambrugse Zuwe zijn opnieuw voor onbepaalde
tijd uitgesteld. Door de onverwacht aangetroffen ernstige mate van bodemverontreiniging en de daaruit voortkomende extra
kosten, is heroriëntatie op een oplossing voor de zettingproblematiek noodzakelijk. Bovendien is de verbrede A2 nog niet volledig beschikbaar. Daardoor maakt meer verkeer gebruik van de route via de Vinkenkade en Groenlandsekade, die nodig is als
omleidingsroute tijdens de wegwerkzaamheden. Het college van gemeente De Ronde Venen heeft ingestemd met uitstel van de
werkzaamheden. Lees verder op pagina 3.						
foto patrick hesse
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Burgemeester de Voogtlaan 128, Wilnis
Zaterdagochtend, op de NVM Open Huizendag, rij ik naar Wilnis om een
woning te bezichtigen. In het complex 'Zonnezijde' is nog de laatste,
compleet afgewerkte, nieuwe woning beschikbaar. Ik ben uitgenodigd om
hier een kijkje te komen nemen.
De woning ligt op de eerste verdieping en is per trap of lift te bereiken.
De entree van de woning is al erg
mooi, de plafonds zijn hoog, wat het
geheel zeer ruimtelijk maakt.
Naast de voordeur bevindt zich de
eerste slaapkamer en aan het eind
van de hal ligt de tweede slaapkamer; de master bedroom. Deze is
op het noorden gelegen. Dat is fijn,
omdat je dan geen zon in je slaapkamer hebt en het hier altijd lekker
koel blijft. Tussen de slaapkamers
in bevindt zich de badkamer. Deze
is tot mijn verbazing erg groot. Er
is een extra brede wastafel geplaatst en een douchecabine. Er is
nog ruimte genoeg om een bad te
plaatsen wanneer je dat zou willen.
Tegenover de badkamer vind je het
separate toilet in dezelfde tegelstijl
als de badkamer.
We gaan de trap op naar boven om
de rest van de woning te bewonderen. We komen in de woonkamer
met open keuken. De keuken is luxer
uitgevoerd dan normaal. Zo is er
een extra stuk aan het aanrechtblad
geplaatst waaraan je kunt zitten, er is
een vaatwasser geplaatst en de kraan
is luxer dan normaal. De keuken is
in wit hoogglans uitgevoerd wat het

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

ruimtelijk maakt. Erg mooi vind ik.
In de keuken zit een deur naar de
bergruimte waar de cv-ketel hangt en
waar een aansluiting is voor de wasmachine. Voor de rest kun je hier nog
genoeg spullen kwijt omdat de ruimte
over de breedte van de woning loopt.
De woonkamer is ruim en dat wordt
extra benadrukt door de hoge
ramen (ca. 3,5 meter!) en een extra
dakraam boven de keuken. Vanuit de
woonkamer kun je via een loopbrug,
wat er erg grappig uitziet, het terras
bereiken. Het terras, van ongeveer
25m2, ligt op het zuiden dus je kunt
hier heerlijk de hele dag van de zon
genieten. De woning beschikt over
een eigen parkeerplaats en een ruime
berging, beide op de begane grond
gelegen.
Het project ‘Zonnezijde’ is het eerste
project in Nederland dat het keurmerk Zonnewoning heeft gekregen.
Dit keurmerk staat voor comfortabel,
energiezuinig wonen. Op het dak
zijn zonnepanelen aangebracht die
gekoppeld zijn aan de zonneboiler
en er is bij de bouw gebruik gemaakt
van FSC hardhout.
De vrij op naam prijs bedraagt
€ 280.000,-. Vrij op naam betekent
dat de verkoper de kosten voor de
overdracht betaalt en niet de koper!
Dus eigenlijk is dit vergelijkbaar met
een koopsom van ca. € 260.000,kosten koper.
De ligging is ideaal. Het complex
grenst aan eenpark en het oude
dorpscentrum ligt op loopafstand.
Het is echt een leuke, aparte woning
waar je zo in zou kunnen trekken,
omdat de woning compleet gestoffeerd wordt aangeboden. Alle wanden zijn glad gestuukt en er ligt een
mooie laminaatvloer, dus je hoeft hier
je kluskleding niet voor uit de kast te
halen. Reden temeer om hier eens
een kijkje te gaan nemen.

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,5
Snelweg A2		 7,7
Bushalte		 0,3
Basisschool		 0,9
Sportcomplex		 2,3

Facts & Figures
Burgemeester de Voogtlaan 128,
Wilnis
Vraagprijs € 280.000,Vrij op naam
Woonoppervlakte 95 m2
Inhoud 375 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Vida Makelaars
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

Wijnkoperij Henri Bloem
Wijn- en drankenhandel de Zwart

Wijnkoperij Henri Bloem is dé wijnspecialist in de Ronde Venen
Deskundig advies door vinoloog Joost Valk
Keuze uit meer dan 1000 kwaliteitswijnen
Scherpe prijzen door eigen import
Gratis parkeren voor de deur
13de fles gratis
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt

u in de maand oktober een originele
pull-tap kurkentrekker, bij
besteding van € 25,- wijn

Herenweg 35

Wilnis

0297-281242

www.henribloem.nl

wilnis@henribloem.nl
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Welkom lezers in Abcoude en Baambrugge!
De afgelopen twee maanden heeft De Groene Venen het verspreidingsgebied stap voor stap uitgebreid naar Abcoude en Baambrugge. Sommige inwoners van onze nieuwe deelgemeente kregen de krant al enkele weken in de bus, anderen pas sinds kort, maar inmiddels is De Groene
Venen de enige weekkrant die huis-aan-huis in het gehele verspreidingsgebied van onze nieuwe gemeente wordt gedistribueerd, in een totale
oplage van 18.000 exemplaren.
Eén gemeente, één krant
De Groene Venen blijft één krant en
wordt niet opgesplitst in verschillende edities. Alleen op die manier
kun je op de hoogte blijven van
elkaars nieuws. Natuurlijk worden
we officieel pas per 1 januari a.s.
één gemeente, maar we hebben
gemeend dat het -mede met het
oog op de naderende verkiezingenbeter is om nu al gezamenlijk op te
trekken. Vanwege de verschijning op
vrijdag richt De Groene Venen zich
sterk op het weekend dat voor de
deur staat: met tips over activiteiten,
uitgaan, eten, lezen en met veel
human interest en vaste rubrieken.
Geen lange sportverslagen van
het vorige weekend, maar kort en
luchtig nieuws, want zo aan het eind
van de week heeft niemand meer zin
in 'zware kost'.
En natuurlijk is het nieuws van uw
vereniging, club, school of bedrijf

welkom. Tekst en foto's (liefst
minimaal 1200 x 800 pixels) kunt u
toezenden aan:
info@degroenevenen.nl.

Reconstructie
Baambrugse Zuwe
weer uitgesteld

rustende constatering. Echter, voor
diegenen die in deze grond moeten
werken, is het wettelijk vereist aanvullende maatregelen te treffen ter
bescherming van hun gezondheid. Om
de financiële consequenties van die
maatregelen te minimaliseren, zullen
alternatieve oplossingen moeten
worden ontwikkeld. De gemeenteraad zal over de aanvaardbaarheid
van die alternatieven vervolgens nog
een uitspraak moeten doen.

Vervolg van voorpagina. In de
ondergrond van het eerste gedeelte
van de Baambrugse Zuwe (gedeelte
Herenweg t/m huisnummer 128E)
zijn verontreinigingen aangetroffen, waardoor extra maatregelen
nodig zijn om op een verantwoorde
manier in de grond te werken. Deze
verontreinigingen (lood, koper, zink
en PAK’s) komen deels door de
aanwezigheid van het zogeheten
toemaakdek (de samenstelling van
de bodem). Op zichzelf geen veront-

Heldere propositie
Ook adverteerders bieden we een
heldere propositie. Een krant volledig in full colour (u betaalt dus
geen kleurtoeslag!) en met strakke
formaten: hele, halve, kwarten
en achtste pagina's, zoals dat bij
tijdschriften gebruikelijk is. U kunt
de tarieven voor eenmalige plaatsing
in pdf downloaden op onze website:
www.degroenevenen.nl, voor een
passende offerte neemt u contact
op met Peter Bakker, tel. 0297385257. Behalve adverteren ìn de
krant, kunt u ook adverteren bìj de
krant: uw folder of ander drukwerk
kan samen met de krant worden
verspreid. Dat kan in het hele
verspreidingsgebied, maar ook in de

Als gevolg van de verlate ingebruikneming van de tunnel nabij Utrecht,
is de volledige capaciteit van de A2
nog niet beschikbaar. Ook de aansluitingen van/naar de N201 zullen later
klaar zijn, onder andere als gevolg

afzonderlijke deelgemeenten.
Eigen bezorgteam
De Groene Venen werkt niet met
een verspreidgroep op afstand, maar
met een netwerk van eigen bezorgers; wekelijks zijn ca. 55 jongens en
meiden actief om de krant op tijd bij
u thuis te bezorgen in een uitgestrekt gebied van Amstelhoek tot en
met Abcoude. Mocht u een keer de
krant gemist hebben, laat ons dat
dan weten via 0297-385257 of mail
aan info@degroenevenen.nl. We zullen dan zo snel mogelijk naleveren.
Wie niet kan wachten tot de krant
wordt bezorgd, kan vrijdagochtend
vanaf 00.00 uur het laatste nieuws
al online lezen op

www.degroenevenen.nl.
Veel leesplezier gewenst!
youri lieberton, uitgever
peter bakker, verkoop
rob isaacs, hoofdredacteur

van het feit dat de ondergrond ter
plaatse nu nog teveel in beweging is.
Voor de planning van de wegwerkzaamheden aan de Baambrugse
Zuwe was het uitgangspunt dat deze
wegen beschikbaar zouden zijn vanwege de noodzakelijke omleidingen
en een zoveel mogelijk ongestoorde
bereikbaarheid voor met name de
hulpdiensten.
Op basis van beide omstandigheden
is de conclusie getrokken dat de
reconstructiewerkzaamheden aan de
Baambrugse Zuwe opnieuw moeten
worden uitgesteld. Een nieuwe startdatum is afhankelijk van het moment
waarop de gemeenteraad zich kan

uitspreken over de alternatieven.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan
dat dit komende winter/voorjaar
2011 het geval kan zijn. Bij de bepaling van een nieuwe startdatum zal
uiteraard rekening worden gehouden
met de eerder gedane toezegging
aan de recreatieve ondernemers in
het gebied. Om de nadelige gevolgen
van de afsluiting voor de ondernemers in de recreatieve sector zoveel
mogelijk te beperken, zullen zij
slechts in één vaarseizoen te maken
hebben met een beperktere bereikbaarheid van hun bedrijf voor
gemotoriseerd verkeer.
Meer informatie:

www.baambrugsezuwe.nl.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP gereed

V.l.n.r: Hendrik Palm, Kees Schouten,
Arie Vossestein en Wim Stam.

Het verkiezingsprogramma van
ChristenUnie-SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november a.s. is door de besturen en leden
goedgekeurd. De definitieve versie
is inmiddels beschikbaar op de
website www.cusgp2010.nl.
In dit programma geeft de partij
haar visie en plannen weer voor de
komende raadsperiode.
ChristenUnie-SGP heeft het programma verdeeld in drie hoofdthema’s, Bestuur, Mensen en Ruimte
en onderverdeeld in 19 aparte
hoofdstukken.

• IVN winternatuurwandeling,
verzamelen parkeerplaats van
begraafplaats, Wilnis
• IVN fietsexcursie, start museum
De Ronde Venen, Vinkeveen
• Fancy Fair, Zuwe Maria Oord, Vinkeveen
• Waterspelletjes uur, Veenweidebad, 		
Mijdrecht
• Inspiratiedag, Studio Ongewoon, 		
Mijdrecht

Zondag 17 oktober 2010
• Openles Zwanger in Shape,
HC Amstelhof, Uithoorn

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

De standpunten van ChristenUnieSGP vinden haar oorsprong in het
christelijk geloof, dat ons leert
om God lief te hebben boven alles

en onze naaste als onszelf. Met
‘naaste’ wordt niet alleen familie,
vrienden of buren bedoeld, maar
iedereen met wie we in aanraking
komen. Dit uit het besef dat we dit
niet in eigen kracht kunnen, maar
dat God op het gebed wijsheid en
inzicht wil geven.
Dat motiveert ChristenUnie-SGP
tot het bedrijven van politiek, vrij
van zelfzucht en eigenbelang, maar
met perspectief voor de toekomst.

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 16 oktober 2010

Onder Bestuur besteedt men onder
andere aandacht aan bestuurlijke
vernieuwing, financiën,veiligheid en
kernenbeleid. Onder Mensen gaat
het over gezin & jeugd, onderwijs,
welzijn, recreatie, sport en cultuur. Onder Ruimte gaat het om
de visie over ruimtelijke ordening,
duurzaamheid, verkeer, werken en
wonen.
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
Psssst...
Zo maar een vrijdagavond, we
besluiten weer eens een vorkje te
prikken in het restaurant van zoonlief
in Amsterdam. We waren in gezelschap van anderen, aan wie we al
eens eerder melding hadden gemaakt
van de culinaire activiteiten van mijn
nakomeling. Als Rondeveense ‘laorzendrager’ val je meteen van de ene verwondering in de ander. Aangekomen
in de metropool zie je immers dat de
mensen die Amsterdam bevolken uit
een aantal nationaliteiten bestaat dat
z'n weerga niet kent. De meest trendy
en hippe figuren zie je in plaats van de
boer op z'n fiets die z'n broek ophoudt
met een stuk touw waar doorgaans de
koeienbeesten mee in toom worden
gehouden. Als je het toch over fietsen
hebt, als argeloze provinciaal lopen we
over straat alsof we in Mijdrecht zijn.
Mijdrecht waar de plaatselijke koddebeier op z'n mountainbike de straten
fietsvrij houdt. Lopend richting de Nes
kijken we in ‘het gebed zonder end‘,
een nauwe steeg die Jacob Olie al
eens op de gevoelige plaat toverde. Nu
lijkt het een Zuid-Europees straatje
waar de bedrijvigheid zich op de
terrassen afspeelt. Dachten we eens
lekker ongezien te tafelen, nee dus. Bij
binnenkomst in het restaurant stuiten
we meteen op plaatsgenoot Guus
en echtgenote Gerrie die ons reeds
voorgingen met het eerste drankje.
Ach, wat maakt het uit. De sfeer in
het restaurant is een beetje Rendez
Vous-achtig. Is het toeval dat Frans
en zoon Peter elkaar goed kennen
van het VLC? In ieder geval snuiven
ze wel eens aan elkaars bedrijven en
leren op die manier van elkaar. Als
rond-de-zestigers voelen we ons echt
belegen. Het is jeugd, op straat en in
de volle restaurants, wat de klok slaat.
Beschaafde dertigers die al babbelend
hun drankje drinken. Na een eenvoudige doch voedzame drieganger,
besluiten we ons nog even richting
Warmoesstraat te begeven, waar zoon
en compagnon de verbouwing van een
pand zijn gestart, waarin de tweede
happerij zal worden gevestigd. Midden
in de buurt waar de liefde voor een
paar tientjes kan worden aangekocht.
Vanuit het restaurant kun je straks
goesting opdoen voor het vervolg van
je diner of door vinnige blikken van
je eega terecht worden gewezen.
Aangekomen bij de parkeergarage,
waar onze automobiel voor slechts
twintig euro werd gestald drongen een
tweetal jonge jongens voor bij de entree. "Ja, we hebben hier echt wel een
auto staan, dus maken jullie je geen
zorgen." Een afkeurend Pssss werd
hun deel. Dat hebben we geweten, de
New Yorks aandoende parkeergarage
werd gevuld met opmerkingen zoals
"Die ouderen van tegenwoordig”.
“Kijk, daar heb je weer een stel van
die leeglopende ouderen” en “Pssss”
in alle toonaarden en volumes. Het
was niet dreigend van toon, maar
wel een duidelijke verwijzing naar de
tientallen jaren die zij qua leeftijd op
ons achter liggen. Via de "Abcouder
Eendracht" waar we een afzakkertje
namen, wéér oog in oog met jongeren,
keerden we terug naar onze dorpen.
Binnenkort ga ik weer eens een
snuifje Amsterdam snuiven. Het bevalt
me wel en houdt je jong en scherp!
Luistervink
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Argonautje demonstreert
voetbaltechniek op TV

Kort Nieuws
Mijdrecht

Cursus over
christelijk geloof bij
Veenhartkerk
De Veenhartkerk in Mijdrecht
biedt een cursus aan over het
christelijk geloof. Ontdek! is
interessant voor iedereen die wil
weten wat het christelijk geloof
inhoudt. Ontdek wie Jezus is,
waarom hij naar deze wereld
kwam en wat volgen van Jezus
betekent. Voor wie nieuwsgierig is
naar het christelijk geloof is deze
cursus een goede manier om meer
te ontdekken. Er is geen enkele
voorkennis vereist. Alle vragen
zijn welkom en ook voor twijfel is
ruimte. Ontdek! begint op maandagavond 25 oktober en duurt
in totaal zeven avonden en een
weekend. Het is altijd mogelijk om
halverwege te stoppen. Tussentijds
instappen is lastiger. Als je meer
informatie wilt over Ontdek!, of
je wilt je aanmelden, neem dan
contact op met Gerbram Heek,
tel. 0297-284711 of bezoek de
website www.veenhartkerk.nl.

Twee dagen wandelen voor Pink Ribbon
Monique van Oostveen nam vorig
weekend deel aan het tweedaags
wandelevenement A Sister's Hope.
Twee dagen lang 60 km wandelen
om zoveel mogelijk geld op te halen
voor onderzoek naar borstkanker.
Restaurant De Voetangel had hun
locatie beschikbaar gesteld voor de
lunch van de wandelaars. Plusmarkt
Koot uit Abcoude heeft een deel van
de lunch van de wandelaars voor

zijn rekening genomen. De vierde
editie heeft maar liefst 600.000
euro voor Pink Ribbon opgehaald.
Quinty Trustfull kwam namens Pink
Ribbon in het Olympisch Stadion in
Amsterdam de cheque in ontvangst
nemen. Ook u kunt nog doneren
in één van de collectebussen bij
diverse winkeliers in Abcoude.
Neem anders eens een kijkje op

www.asistershope.org

De Ronde Venen

Horizon: Nergens
Thuis
Het thema van de Horizon uitzending op 17 oktober is ‘Nergens
thuis’. Hoe voelt dat – je nergens
thuis voelen, geen home hebben?
Over deze en andere vragen
spreekt het Horizon-team met
Pastor Bart van Empel; hij werkt
onder daklozen in de stad Utrecht.
Hij is een bevlogen mens, met
enthousiasme vertelt hij over zijn
werk met deze mensen die ‘nergens thuis’ zijn. Drijfveer van zijn
werk?: Het evangelie.
Het Horizon-team bestaat uit:
Huub van Bemmelen, Winny van
de Schraaf en Nel Pauw. Uitzending van 9 tot 10 uur; herhaling
van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM (ether 105,6 FM; zie
pag 16 voor kabelfrequentie).

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
de Merel
Volgende week vrijdag 22 oktober
2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen.
Aanwezig zijn om 20.00 uur stipt
en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten. Er worden vier maal
zestien giffies gespeeld, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.

DuoD2 plaatst zich voor NK Majorette
Tijdens hun vierde wedstrijd, op
zaterdag 2 oktober te Zwijndrecht,
hebben Dagmar van Vroenhoven &
Danique Mayenburg zich geplaatst
voor de Nederlandse Kampioenschappen Majorette 2010 op 26 maart
2011 te Waalwijk. Tot die tijd moeten
de dames hard blijven trainen en de
show perfectioneren, maar dat vinden
ze helemaal niet erg. Want wie wil er
niet Nederlands Kampioen worden?
Voor het zover is zijn er deze maand
eerst nog twee wedstrijden te gaan.
En ook daar willen ze zich van hun

beste kant laten zien.
Natuurlijk houden we u via
www.duoD2.nl en de kranten op de
hoogte van de resultaten van de
komende wedstrijden én de Nederlandse Kampioenschappen.
Om hun hobby te bekostigen is het
duo op zoek naar sponsors. Daarom
zijn zij heel blij met hun eerste grote
sponsor Kenter Paans Koek Accountants te Mijdrecht. Wanneer u
ook een bijdrage wilt leveren aan dit
sportieve majorette duo, dan kunt u
via de website contact opnemen.

De 10-jarige Ingmar Rollof speelt
in de D1 van Argon en is door het
TV-programma de Schatkamer
uitgenodigd om zijn voetbaltechniek
te demonstreren. Het programma
wordt vanaf maandag 18 oktober
elke ochtend uitgezonden van 07.15
tot 08.15 uur op RTL 8 en op het
Belgische VTM. In De Schatkamer
strijden twee teams van drie kinderen in een speciaal gebouwde studio
in de Efteling om leuke prijzen.
Het programma is voor kinderen
van 6 tot 12 jaar en duurt een uur.
In elke aflevering krijgt een kind
de kans om zijn of haar talent te
komen showen. Het talent krijgt 1,5
minuut de tijd om heel Nederland
en België te laten zien wat hij/zij
kan.
Ingmar is in de afgelopen jaren
2-voudig kampioen van Nederland voetbaltechniek geworden
tot 9 jaar. Tijdens deze landelijke
wedstrijd, waarin de spelers werden
beoordeeld op techniek, creativiteit,
initiatief, inzicht en handelingsvrijheid, liet Ingmar twee keer meer
dan 1.000 kinderen achter zich.
De eerste prijs betrof een reis naar
de grootste club van de wereld,
Manchester United, waar Ingmar
ook een ministage kreeg van de
assistent trainer van ManUnited,
Rene Meulensteen.

Elfde Bedrijvenvolleybaltoernooi op 12 november
Volleybalvereniging Unitas uit Mijdrecht organiseert op vrijdagavond
12 november 2010 voor de elfde keer in opeenvolging haar bedrijvenvolleybaltoernooi. Het toernooi wordt gespeeld in sporthal De Phoenix
aan de Hoofdweg te Mijdrecht.

Open Dag Bowling Vereniging Mijdrecht
Afgelopen zaterdag kon de jeugd
van De Ronde Venen kennismaken met bowlen. Een groot aantal
kinderen was op deze uitnodiging
af gekomen. Onder deskundige
leiding van Gerard en Ronald werd
aan de jeugd de eerste beginselen
van het bowlen bijgebracht. Volgens
de heren zaten er best een paar
talentjes bij. De jeugd van de Bowling Vereniging Mijdrecht bowlt op

maandagavond van 18.00 – 19.30
uur in Bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1a (bij het Veenweidebad).
Iedereen is van harte welkom om
op maandagavond kennis te komen
maken met de Bowlingsport. Ook
de senioren van de B.V.M. bowlen
weer in Mijdrecht en wel op Maandagavond van 20.00 – 21.30 uur,
dinsdag van 19.30 – 21.30 uur en
woensdag van 20.30 – 22.30 uur.

Ook dit jaar wordt er weer geprobeerd in twee poules te spelen,
namelijk een recreatiepoule en de
gevorderdenpoule. Het is mogelijk
meerdere teams per bedrijf, straat
of vereniging in te schrijven. Bedrijven mogen zich in beide poules met
één of meerdere teams inschrijven.
Recreatiepoule:
Deelnemers die als ‘ongeoefend’
mogen worden betiteld.
Minimaal 2 dames per team (in
overleg met de organisatie kan hier
misschien van worden afgeweken).
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en

-spelers (geen verplicht aantal
dames, wel gewenst).
Maximaal twee competitiespelers
per team
Inschrijving:
De inschrijving is inmiddels geopend en tot uiterlijk woensdag 27
oktober 2010 kunt u inschrijven bij
het secretariaat van Volleybalvereniging Unitas, t.a.v. Ilse Samson,
Molenwiek 79, 3642 BP Mijdrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 50 per
team.
Let op: er is plaats voor 20 teams.
De volgorde van inschrijving bepaalt of er plaats is voor uw team.
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Kinderboekenweek op
Jenaplanbasisschool Vlinderbos
Ook Jenaplanbasisschool Vlinderbos besteedt aandacht aan de
kinderboekenweek. Groep 5 t/m 8
mocht de kinderen van groep 1 t/m
4 voorlezen. Alle kinderen zaten in
tweetallen verspreid door de hele
school te lezen en iedereen was
erg enthousiast. Dinsdag 5 oktober
zijn er in alle groepen stripboeken
gelezen en bekeken. Er hing een
gezellige sfeer. Door de hele school
heen zat iedereen met zijn neus in

de boeken en uiteraard hoorde daar
een koekje en een glas limonade
bij. Woensdag jl. is boekhandel
Mondria op school geweest en
konden de kinderen samen met
hun ouders boeken kopen. Ook zijn
er door de kinderen zelf prachtige
illustraties gemaakt. Het project is
afgesloten met het presenteren van
een zelfgemaakt prentenboek en uiteraard wordt er deze twee weken
gewoon heel veel gelezen!

Kort Nieuws
Mijdrecht

Paranormale
Beursavond

Kinderboekenweek op Piusschool Abcoude

Schrijver en illustrator op bezoek
Het thema van de kinderboekenweek ‘De grote tekententoonstelling’ kreeg maandag j.l. op de
Piusschool in Abcoude letterlijk
vorm door schrijver Arend van Dam
en illustrator Alex de Wolf, bekend
van boeken zoals: ‘In een land hier
ver vandaan’ en ‘Lang geleden’. In
een gezellige en boeiende ambiance
hebben zij laten zien hoe je samen
een mooi boek kunt maken. Er
werden verschillende stukjes voorgelezen en verhalen verteld, terwijl

de illustrator daarbij een tekening
maakte op een groot vel papier of
projectiescherm. Alle groepen 4 en
5 van de basisscholen in Abcoude
konden de voorstelling in de Piusschool zien. De organisatie hiervan
lag in handen van Wilma van der
Kroon van de openbare bibliotheek
en Fien de Graaf van boekhandel
Sprey. In april 2011 komt het
nieuwste boek van Arend van Dam
en Alex de Wolf uit, getiteld: ‘Een
hele kunst uit’.

'Dakloze' peuterdansgroep zoekt nieuwe lokatie
Marjolein zat even met de handen
in het haar. Had haar dansgroepje
van onbevangen enthousiaste
peuters een vast onderkomen bij
een plaatselijke sportschool, toen
deze ineens de deuren sloot leek
het initiatief over en uit. Joost
Oudshoorn van Manege Mariahoeve
in Mijdrecht, bedacht zich geen
moment toen hem werd gevraagd
de dakloze peutergroep tijdelijk
te huisvesten. Graag stelt hij zijn
kantineruimte beschikbaar, zodat de
peuters en kleuters en natuurlijk de
begeleidende opa's, oma's, pappa's
en mamma's zich weer helemaal
kunnen uitleven in muziek en dans.

Het voornaamste doel van Marjolein is dat de kinderen en aanhang
sociale contacten opdoen en zich
heerlijk kunnen bewegen. Het zou
fijn zijn als ze weer een permanent
onderdak zouden kunnen krijgen,
in bijvoorbeeld een sporthal. Of wie
weet is er een fitnesscentrum dat
dit als activiteit ziet zitten. Als er
ook nog een lekkere mat aanwezig is, waarop de kinderen lekker
kunnen rollebollen zonder zich
te bezeren, is het feest helemaal
compleet.
Het gaat om de maandagochtend.
Wie o wie, graag reacties op tel.
06-45 771807.

Wijnproeverij ‘Wijn Rond Het binnen Plein’
Velen verkozen afgelopen zondag
de kennismaking met een zongerijpt
product, in plaats van te genieten
van de stralende zon en vallende
herfstbladeren. De Wakende Haan
in Abcoude had een flink aantal
tafels ingericht waar vinologen hun
gasten meenamen naar de verre
oorden waar de uitgestalde wijnen
hun herkomst hebben. De gasten
werden ontvangen op tafel 1 waar
het Wakende Haan-team met enige
trots haar prettig geprijsde huiswijn
presenteerde. Via Chili, Californië,
Argentinië, Nieuw Zeeland, Australië, natuurlijk ook Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, Duitsland en
Italië, maakten de gasten eveneens
kennis met overheerlijke kaassoor-

ten die de smaakpapillen danig aan
het werk zetten. Tenslotte kon men
een kijkje nemen in de keuken van
het gerenommeerde restaurant.
De entree mag er dan wel een met
hindernissen genoemd worden (het
Kerkplein is nog steeds een zandbak
waar stratenmakers de komende
tijd de puntjes op de I gaan zetten)
de wereldreis langs overheerlijke
wijnen en smaakmakende kaas
producten was er niet minder om.
Na afloop toonden Hans, Giel, Erie,
Ries, Corry en Kees zich verheugd
over de opkomst de de enthousiaste
reacties van het publiek. Het mag
duidelijk zijn dat De Wakende Haan
klaar is om een bijdrage te leveren
aan een sfeervolle herfst en winter.

Bouw- en aannemingsbedrijf Mulckhuyse viert 150-jarig bestaan
Afgelopen zaterdag heeft Bouw- en
aannemingsbedrijf Mulckhuyse uit
Vinkeveen haar 150-jarig bestaan
gevierd op het Muiderslot te Muiden.
In 1860 is het bouwbedrijf opgericht
door Wouter Frans Mulckhuyse en
ondertussen staat de vijfde generatie
aan het roer.
Sinds de jaren ’70 van de vorige
eeuw is Bouw- en aannemingsbedrijf
Mulckhuyse regelmatig werkzaam
op het Muiderslot, zodat de feestlocatie snel gekozen was. De vele ge-

nodigden konden tijdens het feest het
slot bezichtigen en genieten van een
buffet. Op de binnenplaats speelden
ridders in harnas een ridderspel,wat
aandachtig gevolgd werd door de
meegekomen kinderen. In anderhalve eeuw is het bedrijf gegroeid tot
ruim 40 medewerkers en beschikt
het over een moderne werkplaats en
een ruime hoeveelheid materieel. De
werkzaamheden variëren van een
kleine verbouwing tot het bouwen
van een huis of bedrijfshal.

Meer informatie over Bouw- en aannemingsbedrijf C. Mulckhuyse B.V. is

te vinden op www.mulckhuyse.com

Woensdag 20 oktober is er een
paranormale beursavond in De
Meijert, dr. J. vd Haarlaan 6 in
Mijdrecht. De zaal gaat om 19.30
uur open en de beurs duurt tot
22.30 uur. De toegang is gratis,
zodat belangstellenden vrijblijvend kennis kunnen maken met
het paranormale (paragnosten,
helderzienden, psychometrie)
en alternatieve geneeswijzen
(magnetiseren, reiki, quantum
touch, dna healing). Consulten zijn
mogelijk tegen betaling, gemiddeld kost een consult € 10. Voor
meer informatie: www.hadja.nl.

De Ronde Venen

Beeldhouwen in de
herfstvakantie
Voor jong en oud is er in de herfstvakantie weer volop gelegenheid
te komen beeldhouwen in Atelier
Van Steen Tot Beeld te Mijdrecht.
Op maandag, dinsdag en woensdagochtend resp. 18, 19 en 20
oktober zijn er weer workshops
van 10.30 -13.00 uur.
Tevens is er een workshop op
zaterdag 23 oktober van 14.30
-17.00 uur.
Heb je zin om kennis te komen
maken met beeldhouwen, ben je
al vaker geweest of wil je iemand
meenemen, je bent van harte welkom! Ook kan je voor meerdere
workshops inschrijven zodat je aan
een grotere steen kan werken.
Als het beeld(je) klaar is, wordt
het op een sokkel gezet.
Naast deze workshops wordt er
iedere woensdag en donderdagochtend beeldhouwcursussen
voor volwassenen gegeven. Voor
kinderen is er iedere woensdagmiddag gelegenheid om creatief
met speksteen bezig te zijn.
Meer informatie:

www.vansteentotbeeld.nl
of tel. 06 153 146 03.

Wilnis

Ledenvergadering
Passage
Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 20
oktober a.s een ledenvergadering.
Mevr. Marianne Glashouwer van
Christenen voor Israël komt met
het onderwerp: “Gods trouw aan
Israël”. Tevens zal mevr. Hogendoorn uit Mijdrecht aanwezig zijn
met een stand Israëlprodukten
die u kunt kopen. Ook gasten zijn
hartelijk welkom. De avond is in
gebouw De Schakel, Dorpsstraat
20 te Wilnis en begint om 20.00
uur.
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NU ¤ 20,- TERUG
VOOR JE OUDE
WINTERJAS!
LEVER JE OUDE WINTERJAS BIJ ONS IN
(ONGEACHT MERK OF KLEUR)
EN WIJ GEVEN JE BIJ AANKOOP VAN EEN
NIEUWE JAS T/M ZATERDAG 30 OKTOBER
¤ 20,- VOOR JE OUDE TERUG!
JE OUDE JAS GAAT
NAAR KICI.

DE PASSAGE 10-12 MIJDRECHT

|

BLUE’S BASIC
CARES!

VOORSTRAAT 14 WOERDEN

DE WEEK IN BEELD
Woensdag jl. was Lars Wiebes voor de honderdste
keer op de knutselcub Kinderen helpen Kinderen.
Lars heeft samen met zijn broer in 2007 het geld dat
zij hadden gekregen voor hun eerste heilige communie (€ 315) geheel geschonken aan Anwar, een
Indonesisch jongetje met klompvoeten en vergroeide handen. Anwar is inmiddels geopereerd en kan
nu lopen. De knutselclub bestaat al 19 jaar. Wat de
kinderen maken verkopen zij een paar keer per jaar
en de opbrengst gaat naar gehandicapte kinderen in
ontwikkelingslanden. Die kinderen worden geholpen
door het Liliane Fonds. Voor nadere informatie:
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl en www.
lilianefonds.nl. De kinderen op de club maken ook
elke week iets voor zichzelf. Goed werk, Lars! Die
canvasfoto heb je meer dan verdiend!

Op 12 oktober hebben de politieke partijen hun kandidatenlijsten
ingediend. In totaal doen 8 partijen mee. Ronde Venen Belang, de
enige lokale partij uit de gemeente De Ronde Venen heeft met SVAB
(Samen voor Abcoude en Baambrugge) de aangekondigde lijstverbinding officieel aangemeld. De fractievoorzitters van beide partijen,
John Melkman (SVAB) en Anco Goldhoorn, zijn blij dat alle lokale
stemmen nu ook bij een lokale partij terecht komen. Bovendien
wordt zo gegarandeerd dat inwoners van beide gemeenten echt
vertegenwoordigd blijven in de nieuwe gemeenteraad.
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foto peter bakker

In het kader van de
Kinderboekenweek met het
motto ‘De Grote TekenTentoonstelling’ organiseerde
de bibliotheek in Wilnis een
schildermiddag voor kinderen. Na een succesvolle
middag kaarten maken,
vorige week woensdag,
mochten ze nu met acrylverf hun eigen schilderij
maken.
foto peter bakker

Honderden gezinnen uit Mijdrecht
met de postcode 3641 hebben de
afgelopen week een brief
ontvangen omdat de 'bloemenprijs' van de Postcode Loterij op
deze postcode gevallen is. De mensen die meedoen met de Postcode Loterij
kunnen onder andere vandaag en morgen de rozen ophalen bij het vernieuwde
Tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht. 			
foto peter bakker

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

Kandidaten, verkiezingsprogramma en nieuwe website gepresenteerd

CDA: Lokale Kracht!
Op het clubschip van de Watersportvereniging Vinkeveen- Abcoude is de aftrap van de
CDA-campagne verricht door Anouk Hoogendijk, voetbalster van het Nederlands Elftal en
o.a. Sportvrouw van De Ronde Venen in 2009. Met een druk op de knop onthulde Anouk
de slogan waarmee het CDA de verkiezingen in gaat: CDA Lokale Kracht!
Lijsttrekker en wethouder Ingrid
Lambregts lichtte toe dat het CDA
staat voor een Krachtige Gemeente, met volop aandacht voor 8
Krachtige Dorpen en dat het CDA
vol gelooft in de Kracht van de
lokale samenleving.

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma waren 1 juni in
een gecombineerde Algemene Leden Vergadering van de afdelingen
CDA Abcoude en De Ronde Venen
al vastgesteld. Voorzitter van het
overgangsbestuur
Ernst Haitsma
(zoon van oudburgemeester
Haitsma) gaf aan
trots te zijn op
deze sterke kandidatenlijst vol met
Lokale Krachten
die hun wortels
hebben in de acht
dorpen.
Anouk introduceerde het elftal

dat samen met
lijsttrekker
Ingrid Lambregts de eerste 12 van de
lijst vormen.
Vier daarvan
komen uit Abcoude/Baambrugge, namelijk wethouder Jobke
Vonk (#2), fractievoorzitter Piet
Kooyman (#5), raadslid Martien
Stigter (#9) en voorzitter van de
WMO-raad Ria de Korte-Verhoef
(#12). De Rondeveense kandidaten
vormen een mooie mix van ervaring en vernieuwing en van jong en
ouder. Namelijk Jan Rouwenhorst
(#3), Agrariër Nico de Dood (#4),
raadsleden Emiel Hoogendijk (#6)
en Aat Hoogstraten (#7), Jonathan
van Diemen (#8), Rein Kroon

De kandidaten van het CDA. Staand v.l.n.r. : Emiel Hoogendijk (#6), Jan Rouwenhorst
(#3), Ria de Korte (#12), Martien Stigter (#9), Robert Seisener (#11), Aat Hoogstraten (#7), Piet Kooyman (#5), Anouk, Ingrid Lambregts (Lijsttrekker), Jonathan van
Diemen (#8) en Rein Kroon (#10). Zittend: Jobke Vonk (#2) en Nico de Dood (#4).
(#10) en Robert Seisener (#11).
De kandidaten stelden zichzelf voor,
benoemden hun Lokale Kracht en
hun speerpunten voor de komende
periode.
Aan het eind van het officiële
gedeelte werd er een toast uitgebracht op de geheel vernieuwde

website van het CDA Abcoude
en De Ronde Venen waarop de
kandidaten zichzelf uitgebreid
presenteren en ook het volledige
verkiezingsprogramma staat.
De site is op twee manieren te
benaderen:
www.cda.nl/abcoude en

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

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

DE GROENE VENEN

Historische fietstocht
door de Venen
Op zaterdag 16 oktober organiseert
Museum De Ronde Venen in samenwerking met het IVN een fietsexcursie. De excursie staat onder
leiding van een IVN gids en één van
de onderzoekers van de tentoonstelling ‘Beuken&Braken. Hennep,
gewas uit een gouden tijd’.
De fietstocht gaat door het veenweidegebied, langs vogelbroedplaatsen en historische overblijfselen van hennepteelt. Ook kunt u
exclusief eenmalig het armenlandje
van Ruwiel betreden. Er zal een
tussenstop gemaakt worden op een
boerderij waar u een consumptie
ontvangt. Hier kunt u speciaal voor
deze gelegenheid een historische
hennep-akker betreden: een unieke
kans! U krijgt hierdoor een beeld
hoe deze akkers eruit hebben
gezien en wat de kenmerken zijn.
De gidsen zullen u daar alles over

vertellen. U kunt voorafgaand aan
de excursie de tentoonstelling
‘Beuken&Braken’ bekijken, en zien
hoe touw werd gemaakt door een
touwslager. Zo gaat u goed geïnformeerd van start.
De fietstocht start om 14.30 uur
vanaf Museum De Ronde Venen.
De excursie is gratis bij aankoop
van een toegangkaartje voor het
museum.
De consumptie is bij de prijs inbegrepen. Graag vooraf aanmelden
voor deelname aan de excursie,
in verband met beperkt aantal
deelnemers.

Museum De Ronde Venen
Herenweg 240
3645 DW Vinkeveen
Tel. 0297-262 223
www.museumderondevenen.nl

Nieuwe cursussen bij De Paraplu
De komende weken starten bij de Stichting Paraplu opnieuw enkele
nieuwe cursussen van totaal uitlopende aard en onderwerp. Zeker een
aanbod dat de moeite waard is.

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

Dit ventje is 50 geworden
Van harte gefeliciteerd!

Hoera! Iris is 4 jaar.
Nu mag je echt naar
school!
Dikke kus van papa,
mama en Thom

Echt waar onze brandweerman is 50 jaar!!

Werken met Internet
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die een computercursus hebben
gevolgd of de basis-beginselen van
de computer reeds onder de knie
hebben. Het doel van de cursus is
goed leren omgaan met de browsers
(internetsystemen) om goed te kunnen navigeren en surfen en zo aan de
gewenste gegevens en informatie te
komen. Het werken en omgaan met
een zoekmachine(s) wordt uitvoerig
behandeld. Alle vormen van media
(tekst, video, audio, afbeeldingen etc.)
worden behandeld, en hoe kun je
deze vinden, selecteren en opslaan.
De wijze van gestructureerd opslaan
van gegevens wordt met voorbeelden
getoond en geoefend; het bewerken
van opgeslagen gegevens komt eveneens aan de orde. Cursisten kunnen
in gezamenlijk overleg internetapplicaties installeren of internet
onderwerpen uitvoeriger uitgediept
krijgen. Indien middelen en tijd dit
toelaten gebeurt dit bijvoorbeeld in
de vorm van een kleine workshop.
Door middel van een inventarisatie
van onderwerpen in de eerste les
wordt hier invulling aan gegeven.
Gebruik van eigen laptop is mogelijk.
Basiskennis van Windows is voor deze
cursus nodig.
De cursus start op dinsdag 26 oktober
a.s. en vervolgens op de daaropvolgende 5 dinsdagen van 19.30 tot
21.30 uur. De totale kosten bedragen
slechts 55 euro.
			
Workshop Geur-zeep creaties
Op maandag 25 oktober oktober a.s.
van 13.30 tot 16.00 uur vindt de
workshop Geur-zeep creaties plaats.
Tijdens deze workshop wordt van
gietzeep een eigen zeepcreatie
gemaakt. Het is heel eenvoudig, maar
het resultaat is bijzonder verrassend
en mag er zeker zijn. Aan de gietzeep
wordt kleur- en geurstof toegevoegd
en vervolgens in een mal gegoten.
Kennis wordt gemaakt met verschillende technieken, kleuren en geuren.

Leuke creaties worden gemaakt
die niet misstaan op elk toilet of
badkamer, maar vooral ook leuk om
als cadeau te geven. De cursusprijs is
inclusief alle benodigde materialen
slechts 20 euro. Extra materialen zijn
tijdens de workshop beschikbaar.
Cursus Modern Bloemschikken
Deze cursus vindt gespreid plaats
over 4 dagdelen op dinsdagen van
10.00-11.45 uur. Per dagdeel worden
de volgende onderwerpen behandeld:
Op 26 oktober wordt met een mooie
bloem in het midden een Biedermeier geschikt in ringen.
Op 2 november wordt op een schaal
een frame van takken gemaakt,
waarop telkens opnieuw met andere
bloemen gewerkt kan worden.
Op 9 november het verwerken van
bloemen in rijen in diverse kleurencombinaties in een vierkante of rechthoekige doos. Dit geeft een prachtig
effect.
Op 16 november tenslotte wordt een
halve cirkel uit steekschuim gesneden, waarop aan de zijkant bladeren
en op de bovenrand bloemen worden
bevestigd.
Na afloop van deze cursus is de
deelnemer in staat om zelf de meest
fraaie en kleurrijke bloemstukken te
maken om de eigen kamer of hal op
te fleuren of om iemand cadeau te
doen.
Aan deze cursus kan ook per dagdeel
worden deelgenomen. Dan moet
opgegeven worden aan welk dagdeel
men wil deelnemen en zijn de kosten
per dagdeel 20 euro. De kosten
bedragen voor de totale cursus 74
euro plus 1 euro per dagdeel voor het
gebruik van klein materiaal.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website

www.stichtingparaplu.nl
Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.
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Asfaltonderhoud N212
Mijdrecht - Kockengen
In de periode van 18 oktober tot en met 12 november voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit op
vijf trajecten van de N212 tussen de aansluiting met
de N201 (Mijdrecht) en de aansluiting met de N401
(Kockengen). Het oude asfalt wordt vervangen door
nieuw asfalt en er wordt bermverharding aangebracht.
De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. Op
bijgevoegde kaart zijn deze fasen en de bijbehorende
werkvakken met verschillende kleuren aangegeven.

(Op deze Alfa Romeo heeft u honderd jaar moeten wachten)

Afsluitingen en bereikbaarheid
Werkvak 1, van ma 18 t/m vr 22 oktober en ma 25
oktober, van 19.30 uur 's avonds tot 5.30 uur de volgende ochtend (dus totaal vijf nachten).
N212 tussen de aansluiting met de N201 en de aansluiting met de Mijdrechtse Dwarsweg. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan gedeeltelijk afgesloten.
Werkvak 2, van ma 25 oktober 19.30 uur t/m donderdagochtend 28 oktober, 5.30 uur.
Gewerkt wordt op aan het gedeelte van de N212 tussen
de aansluiting met de Mijdrechtse Dwarsweg en de
aansluiting met de Pastoor Kannelaan. Dit wegvak is dan
volledig afgesloten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Wilnis is
bereikbaar vanuit het zuiden via de N212. De aansluiting
met de Pastoor Kannelaan blijft open. De (school)bussen tussen Mijdrecht en Wilnis worden omgeleid via de
Veenweg.
Werkvak 3, van donderdag 28 t/m zaterdag 30 oktober, van 19.30 uur 's avonds tot 5.30 uur de volgende
ochtend (dus totaal twee nachten).
Gewerkt wordt op het traject tussen de Pastoor Kannelaan en de Dorpsstraat. Dit wegvak is dan volledig afgesloten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer.
Doorgaand verkeer over de N212 wordt omgeleid. Wilnis
is bereikbaar vanuit het zuiden via de N212. De aansluitingen met de Dorpsstraat en de Oudhuijzerweg blijven
open. De bus wordt door het werkvak geleid.
Werkvak 4, van vrijdagavond 29 oktober, 19.30 uur
t/m zondagmiddag 31 oktober, uiterlijk 16.00 uur.
Gewerkt wordt op het gedeelte van de N212 tussen
de aansluiting met de Bovendijk en aansluiting met de
N401. Let op: dit werkvak sluit niet aan op werkvak
3 (zie kaart). Het betreffende wegvak is dan volledig afgesloten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer.
Doorgaand verkeer over de N212 wordt omgeleid. Wilnis
is bereikbaar vanuit het noorden via de N201 en de
N212. De aansluitingen met de Bovendijk, de Gagelweg
en de N401 blijven open. De bus wordt door het werkvak
geleid.
Werkvak 5, van maandag 1 november t/m vrijdag 12
november, van 20.00 's avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend op werkdagen (dus totaal tien nachten).
Gewerkt wordt op het gedeelte tussen de aansluiting met
de Dorpsstraat en de Bovendijk. Dit wegvak is volledig
afgesloten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Doorgaand verkeer over de N212 wordt omgeleid.
Wilnis is bereikbaar vanuit het noorden via de N201
en de N212. De aansluitingen met de Bovendijk en de
Gagelweg blijven open. De bus wordt door het werkvak
geleid. Tijdens de afsluiting zijn de aanliggende panden
niet of beperkt bereikbaar.
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de provincie Utrecht: tel. 030-258 38 88
(infonummer wegwerkzaamheden provinciale wegen
Utrecht) E-mail:
wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

De Alfa Romeo MiTo
met o.a.:
Lederen bekleding
Pack Sport met o.a. 17” lichtmetalen velgen
Parkeersensoren achter

Automatic climate control
Alfa Romeo D.N.A.-systeem
Cruise control

Leverbaar met: 1.4 57 kW (78 pk), 1.4 MultiAir 77 kW (105 pk) en 1.4 Turbo MultiAir
99 kW (135 pk) motor. Alle met 20% bijtelling.

U rijdt de Alfa Romeo MiTo Centenario vanaf 5 19.950,-.
Leaseprijs vanaf 5 424,- p/m.

Uw voordeel: 5 2.650,Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost,
Tel: 020-56 50 388. www.galleria-amsterdam.nl
Brandstofverbruik gemiddeld 4,3 – 6,5 L/100 km (15,4 – 23,3 km/L). CO2-emissie 112 – 153 g/km.
Prijzen incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs per maand o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via Alfa Romeo
Financial Solutions. Actie is geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan
afwijken van aanbieding.

LABEL
B
20% BIJTELLING

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
foto google maps

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Nieuwbouwproject Hofstaete
aantrekkelijke aanwinst te Mijdrecht
Aan het Hofland 8-14 te Mijdrecht is plaats gemaakt voor het realiseren van twaalf appartementen. De appartementen zijn gesitueerd nabij het centrum van Mijdrecht en zijn dusdanig ontworpen dat het woongenot voor verschillende doelgroepen geschikt is. Aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen voor het
parkeren op eigen terrein.
Met het appartementencomplex
Hofstaete krijgt het aanzien van
Hofland opnieuw een flinke facelift.
De afgelopen jaren verrezen reeds
een statig herenhuis, een accountantskantoor met een eigentijdse
uitstraling en Hofland Medisch
Centrum is een waardig opvolger
van het verpauperde pand waar in
een ver verleden een bouwmarkt
schroeven en spijkers aan de man
bracht. Even verderop staan nog
drie vervallen panden. Maar niet
lang meer. De verkoop is inmiddels
gestart van een twaalftal appartementen die daar de komende tijd
worden gerealiseerd. Geheel in stijl
van de vernieuwing die in gang is
gezet. Twaalf toekomstige bewoners hebben nu een grijpbare kans
een appartement te bemachtigen,
dat hen de mogelijkheid biedt met
betaalbare lasten in het Mijdrechtse centrum te wonen.
Betrokkenen zijn blij dat men
eindelijk van start kan gaan met
de verkoop van deze panden. Men
is ook wel een beetje trots op het
ontwerp, eigentijdse appartementen
die samengesteld zijn uit een viertal ‘dorps’ aandoende panden die
via een eigen portiek toegankelijk
zijn. Het parkeren op eigen grond,
aan de achterzijde van de woningen
op een uitsluitend voor bewoners
bereikbare plek, maakt het complex af. Het Mijdrechtse centrum
is slechts een kleine wandeling
verwijderd. De grote variëteit aan
winkels wordt de komende jaren
verder uitgebreid en gaat steeds

aantrekkelijker worden voor het
winkelende publiek. Ook voor een
hapje eten of een drankje op een
gezellig terras hoef je niet ver weg.
Het plan Hofstaete wordt gerealiseerd met als uitgangspunt een
scherpe hypotheekrente, korting op
de afsluitprovisie. De samenstelling
van toekomstige bewoners zal niet
saai zijn. Starters en mensen die
graag wat kleiner willen wonen
hebben de mogelijkheid in te
schrijven.
De woningen zijn qua grootte
ingedeeld van 52 tot 67 vierkante
meter. Aangevuld met of een terras,
een balkon of een Frans balkon. Er
is een keuze vanaf het knus wonen

onder een schuif aflopend dak,
lekker op de begane grond of daar
tussen in met een in- of uitpandig
terras. De prijzen bedragen vanaf
179.000 tot 229.000 euro. Vanaf
een netto maandlast van 428,00
euro. Vrij op naam dus u betaalt
geen overdrachtsbelasting of
notariskosten. Prijzen zijn inclusief
de eerder genoemde eigen parkeerplaats.
Informeer eens bij Korver
Makelaars Mijdrecht, telefonisch
bereikbaar op nummer 0297250421 of bij ERA Ketel
Makelaardij op nummer
020-4496979.
Wie weet is het de start van een
een lang gekoesterde wens.

Op het kantoor van Korver Makelaars Stationsweg 12 te Mijdrecht
houden Korver Makelaars en Era Ketel Makelaardij een informatie
avond op woensdag 27 oktober 2010 van 19:30 uur tot 22:00 uur over
het project Hofstaete. Graag nodigen wij u uit op deze informatie avond,
zodat wij u het project optimaal kunnen toelichten onder het genot van
een hapje en een drankje.

Autobedrijf Peek,
een eigentijdse partner als
het om mobiliteit gaat
Het Mijdrechtse Autobedrijf Peek maakt deel uit van het garagenetwerk Bosch Car Service. Dit staat voor een eigentijdse, service
gerichte, organisatie die u als klant veel voordelen biedt. U profiteert
van de dorpse service in combinatie met de voordelen die een grote
organisatie biedt. Dat levert voordeel op.
Iedereen kent het garagebedrijf
wel waar een groot aantal aantrekkelijk geprijsde jong gebruikte
auto’s op een nieuwe eigenaar
wacht. Wat velen echter niet weten
is dat het autobedrijf alle merken nieuw verkoopt. Tijdens een
showroom gesprek kunt u aangeven waar uw wensen liggen en
samen met de adviseur kiest u een
auto uit die bij u past. Dat kan een
bedrijfsauto, maar zeker ook een
auto voor particulier gebruik zijn.
Onlangs leverde het bedrijf nog een
viertal nieuwe auto’s af aan een
Montfoorts meubelbedrijf. Vanzelfsprekend met de gebruikelijke
garantie en het eventuele merk
gerichte onderhoud voor later.
Maar er is meer te vertellen.
Door de samenwerking met Bosch
Car Service is het bedrijf in staat
gedegen onderhoud te plegen
op alle automerken die je op het
Nederlandse wegennet vindt. Zo
maakt de remmen controle deel
uit van de reparatie service. Na
een controle wordt er, als dat is
vastgesteld, een perfecte reparatie
uitgevoerd. Dat kunnen remschijven zijn of andere delen van het
remsysteem van uw auto. Bij
Peek weten ze als geen ander hoe
belangrijk het is dat uw auto over
een perfect werkend remsysteem
kan beschikken. De onderdelen
van Bosch, die voor de reparatie

worden ingezet, zorgen er voor
dat u en uw medeweggebruikers
veilig aan het verkeer kunnen
deelnemen. Wanneer uw auto een
storingsmelding geeft is het vaak
gissen wat er precies aan de hand
is. Autobedrijf Peek kan u door
middel van een storings diagnose
duidelijkheid verschaffen wat er
daadwerkelijk loos is en op die
manier zorgen wegnemen.
Ook presenteert Autobedrijf Peek
de zorgeloze pech hulp service.
Komt u onverhoeds in de problemen, dat kan ook tijdens uw
vakantie zijn, draagt Peek er zorg
voor dat u snel weer mobiel bent.
Desnoods met vervangend vervoer.
APK-keuringen en onderhoud zijn
bij Peek in goede handen. Ook nog
verrassend voordelig ook. U profiteert van de unieke samenwerking
van maar liefst 375 autobedrijven
in Nederland.
Een afspraak maken, voor een
reparatie, APK-keuring of onderhoud, dat kan on-line. Geen
ingewikkelde procedures of wachttijden. Gewoon inloggen op

www.boschcarservice.nl.
Dan ervaart u de Bosch Car Service, compleet, goed en betaalbaar.

Autobedrijf Peek, Rendementsweg 20,
3641 SL Mijdrecht. Tel. 0297 281458

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:

Milieucertificaten voor gemeente De Ronde Venen
Woensdag jl. heeft wethouder Jacques Dekker van Openbare Ruimte (links op de foto) de certificaten ‘Hogedruk
Kwikvrij’ en ‘Groene Stroom’ ontvangen uit handen van John van der Wolf, manager Operations van CityTec.
Er staan in Nederland nog circa
100.000 lichtmasten met een
hogedruk kwiklamp in de armatuur.
Kwik is een stof die zeer schadelijk is voor het milieu. Daarnaast
heeft deze lamp voor een gelijke
lichtopbrengst het dubbele vermogen van een moderne lamp nodig,
terwijl de levensduur de helft is. De
jarenlange samenwerking tussen
de gemeente en CityTec op het

gebied van advisering en uitvoering
van duurzame verlichtingsprojecten heeft er toe geleid dat onze
gemeente op dit moment geen
hogedruk kwiklampen meer heeft.
Daarmee loopt De Ronde Venen
voorop.
Daarnaast brandt de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente
De Ronde Venen sinds enige jaren
op groene stroom, opgewekt door

een Finse waterkrachtcentrale. Met
het opwekken van deze ‘schone’
stroom wordt, in tegenstelling tot
gas- of kolengestookte energiecentrales, geen CO2 uitgestoten.

Als erkenning voor de groene maatregelen heeft wethouder Jacques Dekker uit
handen van John van der Wolf van CityTec, de certificaten ‘Hogedruk Kwikvrij’
en ‘Groene Stroom’ ontvangen.

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Kort Nieuws

Peuterspeelzalen hielden speelgoed- en kinderkledingbeurs in Vinkeveen

Mijdrecht

Peuterspeelzalen Duimelot uit Wilnis en De Duikelaar uit Vinkeveen
hebben afgelopen 9 oktober weer de succesvolle speelgoed- en kinderkledingbeurs gehouden bij peuterspeelzaal de Duikelaar in Vinkeveen. Veertig
procent van de opbrengst is voor de peuterspeelzalen. Van deze extra
inkomsten kopen de peuterspeelzalen nieuw groot materiaal en speelgoed
voor de kinderen.
Verkopers kunnen de niet verkochte artikelen schenken aan een goed
doel. Dit is al jaren Stichting Roki die zich inzet voor Roemeense wees- en
zigeunerkinderen. Ook dit jaar hebben we weer een aantal dozen vol kunnen schenken aan stichting Roki. Mede door het mooie weer stonden er al
vroeg veel kopers voor de deur, en met de inzet van een hoop vrijwilligers
is het ook deze keer weer een geslaagde beurs geworden.Meer informatie
over onze speelzalen kunt u vinden op: www.peuterspeelzaaldrv.nl

Beweegcursus
voor chronisch
zieken in Wilnis
Sportservice Midden Nederland
start in de Week Chronisch Zieken
een aantal bewegingscursussen voor
mensen met een chronische aandoening. De Week Chronisch Zieken is
dit jaar van zaterdag 6 november tot
en met vrijdag 12 november.
Op vrijdag 12 november start om
10.30 uur de kennismakingscursus
gymnastiek. De cursus wordt gegeven
aan de Molenland 15 in Wilnis. Via de
banner ‘Aanmelden Week Chronisch
Zieken’ op www.usportanders.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden
en meer informatie lezen. Meedoen
kost 25 euro per cursus. De cursus
bestaat uit zes lessen.
Aanmelden kan tot 1 november. Voor
meer informatie kan contact worden
opgenomen met consulent aangepast
sporten Judith Meeuwissen van
Sportservice Midden Nederland: tel.
06-12949436 of judith.meeuwissen@
sportservicemiddennederland.nl.

Rioolwerkzaamheden
Proostdijland Zuid
Tot en met maandag 20 december 2010 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in
Proostdijland Zuid in Mijdrecht.
In de Van Wassenaerstraat en
Bucho van Montzimastraat wordt
een hemelwaterriool aangelegd,
waarna de gehele straat wordt
voorzien van nieuwe bestrating.
Tijdens deze werkzaamheden
wordt de weg afgesloten voor al
het verkeer.
In de Bisschop Koenraadstraat
wordt aan de zijden van de Van
Wassenaerstraat en Bucho van
Montzimastraat een hemelwaterriool aangebracht. Op de plaats
van de werkzaamheden komt de
bestaande bestrating terug. Deze
weg wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten.
In de Gijsbert van Stoutenborghstraat wordt de sloot
uitgebaggerd. Ook de sloot in
de Henrick Trajectinusstraat
wordt uitgebaggerd. Daarnaast
wordt deze sloot verbreed en
de beschoeiing (voor een groot
gedeelte) vernieuwd. In de bovengenoemde straten zullen ook de
duikers worden vernieuwd, wat
voor een betere doorstroming van
het (sloot)water zal zorgen.

Mama's (weer) in
vorm

Maand van het Zien vraagt
aandacht voor ogen
Vraag iemand wat hij zijn meest waardevolle zintuig vindt, en vrijwel iedereen zegt ‘zien’. We vinden onze
ogen dus heel belangrijk. Maar tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat we veel oogproblemen wijten aan bijvoorbeeld ouder worden en eigenlijk zelden het gevoel hebben dat we iets aan de gezondheid van onze ogen
kunnen bijdragen. Niets is echter minder waar. Ogen kunnen onderhouden en verzorgd worden en oogproblemen kunnen voorkomen of in een zeer vroeg stadium succesvol behandeld worden.
Een beetje meer aandacht voor
ogen is dus helemaal geen overbodige luxe. Om die reden hebben de zelfstandige opticiens van
Nederland de Maand van het Zien
in het leven geroepen. Ieder jaar
in oktober zoeken ze de publiciteit
op, om zo veel mogelijk mensen te
informeren over alles
wat met oogzorg en oogmode te
maken heeft.
We zijn, als het om onze ogen gaat,
gewoon niet zo klagerig. Slechts
vijf procent van de Nederlanders
noemt de eigen ogen ‘slecht’. Op
de welzijnsindex voor ogen scoren
we gemiddeld veel beter dan de
inwoners van de ons omringende
landen. Die tevredenheid in combinatie met onze spreekwoordelijke
nuchterheid is er wel de oorzaak
van dat we minder vaak dan andere
Europeanen naar de opticien of de
optometrist gaan. Dat is niet altijd
even verstandig. Veel oogziekten

beginnen nogal sluipend en zonder
al te veel waarneembare klachten
en door late controles blijken onze
ogen ook niet altijd even goed
gecorrigeerd.
Zelfs automobilisten blijken niet
altijd even scherp te zien. We lopen
vaak te lang door met ‘oude’ brillenglazen, zijn te ijdel om onze bril te
dragen of halen allerlei rare fratsen
uit om toch vooral maar zonder
bril te blijven lezen. Doordat we zo
weinig bij de opticien komen, zijn

we vaak niet zo goed op de hoogte
van de belangrijkste innovaties op
het gebied van onderzoek naar de

gezondheid van uw ogen, contactlenzen, brillenglazen en zelfs
ooglasertechnieken. Allemaal zaken
waarover de opticien of de optometrist u bij een routine bezoek of reguliere oogmeting kan informeren.
De Maand van het Zien vraagt één
keer per jaar aandacht voor uw
ogen, maar u bent natuurlijk het
hele jaar door welkom voor een
periodieke oogmeting, een controle
van de gezondheid van uw ogen of
bijvoorbeeld een contactlenscontrole. Één keer per jaar een beetje
aandacht voor uw belangrijkste
zintuig is echt niet zo veel. Uw ogen
zijn het waard!
De Maand van het Zien wordt mogelijk gemaakt door bijdrages van
het Hoofdbedrijfschap Ambachten,
HOYA Lens Nederland,
Essilor, HOC, Cooper Vision, OVN,
Centrop, Optitrade, Transitions en
Eyescan.

Nieuw zelfzorggeneesmiddel tegen terugkomend
brandend maagzuur beschikbaar bij drogist en apotheek
Mensen met frequent voorkomende
brandende pijn in de maag èn de
slokdarm (achter het borstbeen)
kunnen vanaf nu bij drogist en
apotheek terecht voor een nieuw
middel zonder voorschrift tegen
terugkomend brandend maagzuur.
Bayer Consumer Care heeft een
nieuw receptvrij geneesmiddel
geïntroduceerd voor een kortdu-

rende behandeling van terugkomend brandend maagzuur en zure
oprispingen. Losecosan 20mg, met
als werkzame stof omeprazol, is
in eenmaaldaagse dosis van 20
milligram en in verpakkingen van
7 of 14 tabletten verkrijgbaar bij
drogisterijen en apotheken.
“Dit is een uiterst belangrijke
ontwikkeling voor alle mensen die

lijden aan brandend maagzuur en
zure oprispingen en een waardevolle aanvulling aan het bestaande
assortiment op de zelfmedicatiemarkt,” aldus Greet Beenaerts,
Country Division Head Consumer
Care. “Daar waar het merk Rennie
is gepositioneerd als middel tegen
incidenteel voorkomend brandend
maagzuur en zure oprispingen,
completeert Losecosan 20 het
assortiment door zich te richten
op mensen met meer frequente
klachten.”
In Nederland zijn dit zo’n 370.000
consumenten. Zij worden gemiddeld
meer dan twee keer per week geplaagd door brandende pijn achter
het borstbeen door terugkomend
brandend maagzuur, overdag en ’s
nachts. Voor hen is Losecosan 20
een uitkomst: één tablet werkt 24
uur tegen terugkomend brandend
maagzuur.

Vol enthousiasme zijn docente
Françoise Bonneveld en de
cursisten afgelopen zaterdag van
start gegaan met Mama in Shape
workout in het pand van Beuvingsport te Mijdrecht. Mama in
shape is een postnatale workout
gericht op het herstel van je lijf,
je conditie en de verbetering van
je lichaamscontour. Een fijne
cursus voor na de bevalling. De
lessen bestaan uit een effectief
fitnessprogramma met elementen
van cardio en spierversterkende
oefeningen voor alle spiergroepen
en een coolingdown.
Ben je zwanger en wil je graag
kennismaken met Zwanger in
Shape? A.s. zondag 17 oktober
vanaf 09:00 uur is er gratis een
open les te volgen bij HC Amstelhof te Uithoorn. Alle deelnemers
(maximaal 12) krijgen een tasje
met o.a. een super leuke Sporttop
van Mama-Licious cadeau!
Heb je interesse in één van de
programma’s van Françoise Bonneveld , kijk dan gauw voor meer
informatie op

www.zwangerinshape.nl.

Landelijk

Collecte voor start
22 november
Multiple Sclerose (MS) is geen
spierziekte –zoals nog steeds veel
mensen denken– maar een ziekte
van het centrale zenuwstelsel.
Maar hoe ontstaat het? Waarom
hebben meer vrouwen dan mannen MS? Waarom komt de ziekte
meer voor in landen met een koel
klimaat?
Het Nationaal MS Fonds blijft
zich inzetten om zoveel mogelijk
van deze vragen te beantwoorden
en mensen met Multiple Sclerose
te blijven ondersteunen. Dat kan
alleen met de inzet van vrijwilligers, collectanten, donateurs,
coördinatoren. Vanaf 22 november
a.s. zullen de vrijwilligers van het
MS Fonds regen en wind trotseren
om met de collectebus langs de
deuren te gaan.
De huis-aan-huiscollecte is de
belangrijkste inkomstenbron van
het MS Fonds, dat 100 % afhankelijk is van giften. Ook ú kunt het
MS Fonds steunen: geef aan de
collectant of doneer op giro 5057
te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.
nl. Ook kunt u zich nog steeds
aanmelden als collectant bij Loes
Pijpers, coördinator collectanten
2010 Mijdrecht Stichting MS, tel.
06-30895416.
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Heropening van Bibliotheek Mijdrecht met
feestelijk programma op woensdag 20 oktober

Na de samenvoeging met Abcoude heeft De Ronde Venen er binnenkort
een theater bij. In Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan in
Abcoude kunt u terecht voor cabaret, muziektheater en toneel. In de
nieuwe rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Eric Koller

Van veel cabaret vond ik:

Op woensdagmiddag 20 oktober,
in de herfstvakantie, wordt de
vestiging Mijdrecht van de Regionale Bibliotheek AVV om 13.30
uur feestelijk geopend. Voor leden
en niet-leden, zowel groot als klein,
worden ’s middags doorlopend
diverse activiteiten georganiseerd.
Kinderen kunnen zich laten schminken als bijvoorbeeld een piraat of
prinses en er wordt geknutseld.
Een echte verhalenverteller komt
prachtige verhalen vertellen,
iedereen kan meedoen met Gamen
(WII/X-box/Playstation), genieten
van mooie live muziek en kijken
naar verschillende filmvoorstellingen. De volwassenen kunnen
bij antiquariaat Molendijk hun
oude boeken laten taxeren. Er is
limonade, koffie en thee met gebak
en voor alle belangstellenden een
kleine attentie. De kinderen die de

huis-aan-huis verspreide kleurplaat
komen inleveren krijgen daarvoor
ook nog een cadeautje.
Er is hard gewerkt aan de nieuwe
inrichting. De indeling is veranderd;
balies en kasten zijn verplaatst en
frisse kleuren zorgen voor een andere sfeer en meer ruimte. Kranten
en tijdschriften leest u voortaan aan
een gezellige leestafel. Er is een
leuke kinderhoek en veel ruimte
voor computerwerk. De nieuwe
zelfbedieningsbalies zijn inmiddels in bedrijf. Het in- en uitlenen
en eventueel betalen is iets wat u
voortaan helemaal zelf kunt doen.
Wie op 20 oktober lid wordt van de
bibliotheek, ontvangt een
standaardabonnement (40 euro)
voor de prijs van een klein abonnement (24 euro). Kijk voor het
volledige programma op de website

www.bibliotheekavv.nl.

zo kan ik het ook

Eric Koller (1973) is een ervaren cabaretier, televisie- en theatermaker. Hij maakte inmiddels meer dan vijf solo cabaretprogramma’s. Op 30 oktober is hij te zien met zijn nieuwe fysieke cabaretvoorstel Bull! Hij wordt bijgestaan door spelcoach Peter de Jong,
beter bekend als Maxi van het duo Mini en Maxi.
Ik las dat je vroeger als kind mocht opblijven toen Toon Hermans,
Herman van Veen en Freek de Jonge op televisie te zien waren.
“Dat waren echt momenten waarbij de magie van theater te voorschijn
kwam. Pas later realiseerde ik me dat ik dit ook wilde gaan doen. Het
was inderdaad een kroon op het werk dat Freek aan de voorstelling
Fool Koller (2006-2008, red.) meewerkte. Hij belt me ook regelmatig
op om me advies te geven. Dat is eigenlijk onwerkelijk, ook omdat ik
Freek bijzonder hoog in het vaandel heb staan. Op 15 november sta ik,
ten behoeve van een benefietvoorstelling, in Diligentia in Den Haag op
toneel met Paul van Vliet én Youp van ’t Hek en Jochem Myjer.”
Je was in 1995 de winnaar van het Gronings Studenten Cabaret
Festival en won in 1996 de jury en publiekprijs van de Wim Sonneveld prijs tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival voor de
voorstelling Lullig.
“Dat was een bevestiging dat ik op de juiste weg was. Van veel cabaret
vond ik: zo kan ik het ook. Om te bewijzen dat ik het zoveel beter kon
heb ik meegedaan aan het festival in Groningen. Dat heb ik gelukkig
gewonnen, maar was teleurgesteld dat ik daar de publieksprijs niet
kreeg. Uiteindelijk doe ik het voor het publiek. Iemand heeft me heel
lang moeten overhalen om mee te doen in Amsterdam. Ik kreeg de
gelegenheid om veel try-outs te spelen, dat was een mooie manier om
me goed te ontwikkelen. Gelukkig heb ik daar wel het publiek wel voor
me gewonnen.”
Op je site staat dat je een ‘eigen stijl, eigen vorm en eigen werk’
hebt.
“Mijn theatervorm past precies bij mijn smaak. Het is ontzettend lastig
om het aan de man te brengen, omdat het niet in een hokje past.”
In de Belgische krant De Morgen (juli 2008, red.) zei je: ‘Je
moet me ervaren’
“Veel van mijn collega’s staan
met hun dvd in de platenwinkels,
ik niet. Dat is een bewuste keuze.
Mijn kwaliteit van werk doet
hier niet voor onder. Ik werk op
dit moment aan de dvd montage
van mijn voorstelling en zie dat
er op beeld minder van overblijft.
Ik probeer er meer televisie van
te maken dan theater. Het is
allemaal veel meer dan je op het
scherm ziet.”

Voor alle voorstellingen in Theater Piet
Mondriaan en voor kaartverkoop kunt u
terecht op www.ab-art.nl.

Hollandse Avond en Oud&Nieuwfeest
op terrein Veenweidebad
Wolter Kroes, Harry Slinger, Robert Leroy, Dario en Harm zijn op 29
december a.s. de hoofdrolspelers van de Hollandse Avond, waarmee traditiegetrouw de eerste avond van het Oud & Nieuwspektakel in de Mijdrechtse Feesttent wordt afgetrapt. Twee dagen later luiden diverse DJ's
het jaar 2011 in tijdens het NY Dance Event: Jeroen Post, Jamsquad,
Kenneth G, Jorrit B, Sair en Ray-N. Binnenkort gaat de website 'live' en
vanaf 13 november a.s. start de voorverkoop van kaartjes bij de bekende
voorverkoopadressen.
Een paar jaar heeft de Oudejaarstent een beetje gezworven. Toch wist
iedereen het spektakel rond Oud
& Nieuw altijd te vinden. Dit jaar
wordt het makkelijker: de Feesttent
krijgt een plaatsje op het parkeerterrein van het Veenweidebad in Mijdrecht, waar bezoekers ook kunnen
parkeren Optisport biedt de organisatie gastvrij onthaal. “Daar zijn we
uiteraard bijzonder blij mee,” aldus
Johan de Vreede, die het evenement
dit jaar voor de 15e keer organiseert. Inmiddels is de feesttent niet
meer weg te denken uit De Ronde

Venen en is het tot ver daarbuiten
uitgegroeid tot een begrip. Johan de
Vreede legt de laatste hand aan het
drukwerk, de posters, de website.
Het wordt dit jaar weer geweldig,
belooft hij. Samen met Sandra Mur,
locatiemanager van Optisport, de
exploitant van het Veenweidebad,
inspecteert hij het immense terrein,
waar straks de tent komt de staan.

Foto: Sandra Mur (Optisport) en organisator Johan de Vreede met achter hen
het immense terrein waar de feesttent
komt te staan met Oud & Nieuw.

DEZE KRANT IS OOK
ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Jacoba van Velde centraal
tijdens Nederland Leest

Nederland Leest dit
jaar: De grote zaal
Op vrijdag 22 oktober gaat in
alle vestigingen van de Regionale
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
Nederland Leest weer van start.
Tijdens de vijfde editie van deze
campagne staat Jacoba van Velde
centraal met haar boek De grote
zaal; een bijzonder verhaal over de
ouderdom.
Gratis: De grote zaal
Van 22 oktober t/m 19 november
ontvangen bibliotheekleden weer
gratis het Nederland Leest-boekje
De grote zaal (zolang de voorraad
strekt).
In De grote zaal beschrijft Jacoba
van Velde op indringende wijze de
eenzaamheid die de ouderdom met
zich mee kan brengen. Als de oude
Geertruide van der Veen op een dag
wakker wordt in een bed op een
ziekenzaal, vraagt ze zich af hoe zij
daar is gekomen? Wanneer herinneringen aan een beroerte langzaam
boven komen, vermoedt zij dat ze
naar een verpleegtehuis is gebracht.
Ze is net zo arm, oud en eenzaam
als de mensen die ze daar om zich
heen ziet. Haar dochter Helena
woont in Parijs en kan haar maar
weinig bezoeken.
Terwijl Geertruide terugkijkt op
haar leven en zich angstig afvraagt
wat er komen gaat, vertelt Helena
háár verhaal. Geertruide beseft,
net voordat ze sterft, dat ze haar
dochters drang naar zelfstandigheid
meer waardeert dan ze Helena ooit
heeft getoond.
De grote zaal verscheen in 1953 en
werd een ongekend succes. Dit vergeten literair meesterwerk is een
van Nederlands meest vertaalde
boeken.
Bibliotheek AVV organiseert dit
jaar een cabaretvoorstelling, 28
oktober komt cabaretier Rop Janze
naar Breukelen en Maarssen met
zijn voorstelling Heel Nederland
leest De Grote Zaal. Een vrolijke
voorstelling over dit zo indringende
verhaal. Meer informatie over Nederland Leest en over de voorstelling Heel Nederland leest.
De Grote Zaal vindt u op

www.bibliotheekavv.nl.

foto rob isaacs
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Gospelkoor De Rovenians zoeken versterking
De mannen van Gospelkoor De
Rovenians zijn dringend op zoek naar
versterking. Dirigent Kees Grobecker arrangeert vele nummers zelf
en zo heeft het koor een uitgebreid
repertoire met een geheel eigen
sound. Het is dus zeer belangrijk
dat alle stempartijen goed vertegenwoordigt zijn. Vooral de mannen
hebben versterking nodig. Zij moeten
het opnemen tegen een grote groep
vrouwen en dat valt niet altijd mee.
Een uitbreiding van de mannenstemmen is dus heel hard nodig! Ben jij
tussen de zestien en vijfenveertig jaar
en lijkt het je leuk om mee te zingen
bij het koor, grijp dan nu je kans! Wij
repeteren op de maandagavonden
van 20.15 uur-22.15 uur in het kerk-

gebouw De Rank aan de Bernardlaan
in Mijdrecht. Kom gerust eens binnen
lopen om de sfeer te proeven en
misschien wel mee te zingen. Ook
meisjes/dames zijn uiteraard hartelijk
welkom. We zijn druk met de voorbereidingen voor ons kerstconcert
in samenwerking met de Brassband
Concordia. Na het succesvolle concert
in 2008 samen met de Brassband is
dit weer een concert om naar uit te
kijken. Kom en doe met ons mee om
ook op 18 december een geweldig
concert neer te zetten.
Wil je meer te weten komen over
Gospelkoor De Rovenians? Kom dan
vrijblijvend op een repetitieavond binnenlopen of neem een kijkje op:

www.rovenians.nl.

Wicked Jazz Sounds Band
in De Meijert
Een unicum voor De Ronde Venen: op vrijdag 29 oktober treedt de zeer
bekende Wicked Jazz Sounds Band op in Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht.
De Wicked Jazz Sounds Band, te
vergelijken met een elfkoppig elftal
met superspitsen, is begonnen in
2002 met feestjes in een kleine Amsterdamse club. Door het toenemende succes sloten zich steeds meer
muzikanten
aan, kwam
DJ Phil Horneman erbij
en werden
de optredens van
Amsterdam
verplaatst
naar diverse
podia in het
hele land.
De Wicked
Jazz Sounds
Band heeft
een brede
kijk op muziek. De band
is een soort
werkplaats
waar musici, DJ’s en producers hun
talenten bundelen en op stevige
fundamenten van jazz, soul, latin, hip
hop, funk nieuwe sounds creëren.
Het zo ontstane repertoire doet
denken aan Earth, Wind & Fire, Gino
Vanelli, Herbert Hancock, maar ook
aan de glorietijd van de jazzorkesten
uit de twintig- en dertiger jaren van
de vorige eeuw. Na hun debuutalbum
‘The Biggest Sin’ ( 2009) volgde een
uitgebreide tour langs festivals, zoals

het North Sea Jazz, Dance Valley,
Paradiso, Melkweg en een TVoptreden. De band werd vorig jaar
genomineerd voor de Edison Jazzism Publieksprijs. Dit najaar toert
de band langs theaters en schouwburgen en
speelt op 19
november in
New York op
het 29ste
Peter Stuyvesant Ball.
Maar nu
eerst in
Mijdrecht!
Het concert
begint op 29
oktober om
20.30 uur.
De toegangsprijs voor
het conert
bedraagt 10
euro. Op vertoon van school- of studiepas betalen
jongeren 5 euro.
Reserveringen op www.cultura-drv.nl
zijn mogelijk tot drie dagen voor
het concert. Kaarten zijn eveneens
verkrijgbaar bij boekhandel Mondria
in Mijdrecht, bij drogisterij De Bree
in Vinkeveen en aan de zaal een half
uur voor aanvang van het concert.
Kijk voor verdere informatie op:

www.cultura-drv.nl

Jubileummusical en
reünie De Regenboog

Kort Nieuws

Vrijdag 5 november vindt de première plaats van de musical ‘Stars, Stripes & Rainbow’ van kindermusicalkoor De Regenboog.
Stars, Stripes & Rainbow is een (voor het eerst!) zelfgeschreven musical/
produktie door Mary van Dijke, in samenwerking met Mirjam Nicolaas,
Jantine Berkelaar, Hans van Veen en Marjolein Latour. De musical wordt
uitgevoerd door de kinderen van het koor met medewerking van Marco
Slinger en Carola Mulder.

Altoviplein

De musical neemt
de bezoeker mee op
rondreis door de USA.
Enkele grote Amerikaanse hits van onder
andere Elvis Presley,
Frank Sinatra, Madonna en Michael Jackson zullen de
revue passeren. Veel van de liederen
zijn speciaal bewerkt voor de musical.
De Regenboog bestaat dit jaar
20 jaar en organiseert daarom op
vrijdagavond 5 november, aansluitend
aan de voorstelling, een reünie voor
alle “oud”-leden en medewerkers die
de afgelopen twintig jaar betrokken
zijn geweest bij het koor. Indien u de
reünie na afloop van de voorstelling
wilt bijwonen nodigen wij u van harte

uit. U kunt zich voor
de reünie per mail
aanmelden bij Peter
de Lange (peter@
amstpartners.nl).
De voorstelling van 5
november begint om
20.00 uur en op zondag 7 november
zal er ook een matineevoorstelling
zijn om 14.00 uur. Beiden vinden
plaats in partycentrum De Meijert te
Mijdrecht.
Kaarten zijn te reserveren via de
website www.regenboog-mijdrecht.nl.
Vanaf eind oktober zijn de kaarten
ook te koop bij boekhandel Mondria
te Mijdrecht en de Readshop te
Vinkeveen.

Derde serie Carrouselconcerten van start
De zorgcentra in De Ronde Venen nodigen iedereen, jong en oud, uit
voor het bijwonen van een bijzonder concert. Het is de derde serie concerten van in totaal vier series. De komende concerten worden uitgevoerd door de bekende klarinettist Harry-Imre Dijkstra en de pianiste
Irina Parfenova.
In samenwerking met de vier zorgcentra in De Ronde Venen heeft
Troupe A’dour, een gezelschap voor
muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, het project Carrousel
ontwikkeld. Carrousel bestaat uit
vier series concerten kamermuziek,
alle van hoge kwaliteit, die worden
uitgevoerd op zorgcentra. In ieder
seizoen wordt een serie georganiseerd. In totaal worden zestien
concerten uitgevoerd door professionele musici. De deelnemende
centra zijn: Zuiderhof en Zuwe
Maria-Oord in Vinkeveen, Nieuw
Avondlicht en Gerardus Majella in
Mijdrecht.
Met het project Carrousel willen de
deelnemende zorgcentra en Troupe
A’dour bewoners van zorgcentra,
hun familie, kennissen en alle
belangstellenden een bijzonder concert aanbieden en samen genieten
van muziek.

De derde serie concerten vinden
plaats in de periode 21- 28 oktober, te weten:
• Donderdag 21 oktober, aanvang
14.30 uur, Gerardus Majella
Bozenhoven 157, Mijdrecht
• Zaterdag 23 oktober, aanvang
10.30 uur, Zuwe Maria Oord,
Herenweg 69, Vinkeveen
• Donderdag 28 oktober, aanvang:
14.30 uur, Zuiderhof, Futenlaan
50, Vinkeveen
• Donderdag 28 oktober, aanvang:
19.30 uur, Nieuw Avondlicht,
Dorpsstraat 75, Mijdrecht
De toegang voor alle concerten is
voor bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van de zorgcentra gratis. Voor andere bezoekers bedraagt
de toegang € 5,00.
Kijk ook op www.troupeadour.nl.

Vinkeveen

Toneelvereniging Altovi presenteert een Culturele Avond op
zaterdag 6 en 13 november in De
Boei in Vinkeveen. Een avondvullend programma dat al begint bij
binnenkomst. U wordt muzikaal
welkom geheten op het “Altoviplein” waar u kunt genieten van
een tweetal éénakters, Jordy,
Zanggroep Braq en Shantykoor
De Turfschippers. Allemaal ingrediënten voor een geweldig avondje
uit!
Daarnaast is er weer een heel bijzondere tombola met vele mooie
prijzen. Ontvangst in de hal van De
Boei om 19.30 uur.
Voorverkoop kaarten (à 10 euro)
start dit weekend bij Deco Home
van Asselen, Dio de Bree, Slijterij
Vreeland, VVV Vinkeveen, Mondria Mijdrecht.

Wilnis

IVN-winternatuurwandelingen
Elke derde zaterdag van de maanden oktober t/m maart (resp.16
okt., 20 nov. en 18 dec. 2010, 15
jan.,19 febr. en 19 mrt. 2011)
organiseert de IVN-afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn de
winternatuurwandelingen. Op deze
korte wandelingen van het IVN
die in het winterhalfjaar worden
gehouden gaat het om het buiten
zijn, om de frisse winterlucht,
de wolken en de vergezichten in
de polder. Trek daarom stevige
wandelschoenen aan en neem
een rugzakje met (warm)drinken,
regenkleding e.d. mee. Aan het
begin van de wandeling zal verteld
worden waar de tocht heengaat
en wat het aandachtspunt van die
ochtend is.
Verzamelen: 10.00 u Parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis. Terug: ongeveer 12.30 u.
Lengte wandeling: tussen de 5 en
8 km.
Opgave is niet nodig en de wandeling gaat altijd door; alleen bij
extreme gladheid wordt niet
gelopen. Voor IVN- leden en –
donateurs is de wandeling gratis,
anderen betalen 1,50 euro. Kom
af en toe met de auto want soms
moeten we een klein stukje rijden
naar het startpunt.
Meer info: Elza Vis, tel. 0297261316.
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IN VOL BEDRIJF
Boutiques des Fleurs

Bloemen geven je
een blij gevoel
Als kind wilde hij slager worden. Net als vader Co. Maar het liep anders.
Hij was nog te jong voor de slagersvakschool en als tussenstap ging hij
naar de tuinbouwvakschool in Aalsmeer. Daar raakte hij enthousiast voor
het bloemenvak. Inmiddels is Arjan Outshoorn de energieke eigenaar van
een tweetal bloemenzaken. Eén in Mijdrecht en één in Abcoude.
door piet van buul

“Wanneer je ouders een eigen zaak
hebben, dan raak je daar als kind
automatisch sterk bij betrokken,”
zegt Arjan. “Je scharrelt al op jonge
leeftijd in de zaak rond en je wordt
al snel aan het werk gezet om te
helpen. Het was dus eigenlijk wel
logisch dat je ambities dan ook in
die richting gaan. Maar om op de
slagersvakschool toegelaten te kunnen worden moest je zestien zijn. En
dat was ik nog niet. Dus ging ik voor
een soort tussenjaar naar Aalsmeer.
Daar vond ik het zo vreselijk leuk dat
ik besloot om in het bloemenvak door
te gaan. Ik ging vervolgopleidingen
volgen en liep stage bij speciaalzaken in Amsterdam. Daar heb ik
veel geleerd. Het waren zaken die
actief waren in het hogere segment.
Ik leerde daar grote bloemstukken
maken voor grote evenementen en
voor aankleding van zalen zoals het
Concertgebouw.”
Afkomstig uit een ondernemersfamilie komt dan kennelijk op enig
moment vanzelf de behoefte om een
eigen zaak te beginnen. In 1992
startte Arjan zijn eerste bloemenshop. “Dat was een klein winkeltje

foto patrick hesse

aan Bozenhoven in Mijdrecht. Al
gauw werd dat te klein en toen ben
ik verhuisd naar de Dorpsstraat. Toen
kwam de bloemenzaak in De Passage
tegenover Albert Heijn te koop. Die
heb ik toen overgenomen en kort
daarna heb ik de zaak in de Dorpsstraat gesloten.”
Kwaliteit en service
Arjan Outshoorn heeft duidelijke
opvattingen over de manier waarop
hij zijn vak wil uitoefenen. “Mensen
kunnen op veel plekken een bosje
bloemen kopen. Maar ik wil me
graag onderscheiden. Dat betekent
onder meer dat we een heel ruim
aanbod kunnen presenteren. We
maken boeketten en bloemstukken
voor tal van gelegenheden. Daarbij
werken we zoveel mogelijk met
bijzondere bloemen, zodat je altijd
iets aparts kunt presenteren. En we
streven naar een klantvriendelijke
benadering. Kwaliteit en service
staan bij ons hoog in het vaandel. We
streven naar het ouderwetse winkelen. Mensen moeten het leuk vinden
bij ons binnen te lopen en een praatje
kunnen maken. Aandacht voor de

Arjan Outshoorn heeft behalve zijn winkel in Mijdrecht sinds enige tijd ook een zaak in Abcoude.
klant dus.”
Om verzekerd te zijn van een hoge
kwaliteit van zijn bloemen gaat Arjan
drie keer in de week naar de veiling
in Aalsmeer. Hij koopt daar van de
klok, ziet wat hij koopt en neemt het
meteen mee. Arjan: “Geen tussen- of
groothandel, waar de bloemen nog
eens een dag of twee staan. Nee,
rechtstreeks van de veiling naar de
winkel. Verse bloemen van hoge
kwaliteit. Voor wat mijn afzetmarkt
betreft mik ik een beetje op het tussensegment. Niet heel goedkoop en
ook niet al te duur.”
Abcoude
Naast de winkel in Mijdrecht heeft
Arjan Outshoorn sinds enige tijd ook
een zaak in Abcoude. “Dat kwam
toevallig op ons pad,” zegt Arjan.
“Ik hoorde dat die winkel in Abcoude te koop stond. Het sprak me

Midreth Groep vergroot financiële slagkracht
De Midreth Groep heeft overeenstemming bereikt met een groep investeerders over de voorwaarden voor
een financiële deelneming in het bedrijf. De groep investeerders brengt nieuw kapitaal in en bestaat o.a. uit
partijen uit de bouw- en vastgoedsector. Dit zal Midreth Groep de benodigde slagkracht geven voor de uitvoering van zowel lopende als nieuwe bouwprojecten.
Door de crisis in de bouwsector en
een aantal onverwachte financiële
tegenvallers, zoals het faillissement van de opdrachtgever voor de
bouw van het Scheringamuseum,
kampte Midreth met toenemende
liquiditeitskrapte. Met het nieuwe
kapitaal dat door de groep investeerders zal worden ingebracht zullen de middelen beschikbaar komen
om de bedrijfsvoering gezond te
maken.

De Midreth Groep is een veelzijdige
bouwonderneming met een eigen
ontwikkeltak die in ruim 38 jaar
is uitgegroeid tot een bedrijf met
circa 170 medewerkers en een
omzet van ruim € 150 miljoen.
De directie van de Midreth Groep is
zeer verheugd met de voorgenomen
toetreding van de nieuwe investeerders, omdat daarmee nieuwe ruimte
gecreëerd wordt om bouwprojecten
te initiëren en haar positie bin-

nen de top-20 van ontwikkelende
bouwbedrijven in Nederland te
handhaven.
Midreth Groep verwacht dat zowel
haar opdrachtgevers als opdrachtnemers het resultaat zullen ondersteunen, in welk geval de transactie
naar verwachting begin volgende
week zijn beslag kan krijgen.

meteen heel erg aan. Het is een oud
monumentaal pandje, midden in het
oude dorp, tegen de kerk aan. Er is
daar een winkel, daarachter is nog
een mooie opslagruimte en boven
hebben we een soort werkruimte.
Daar maken we de bloemstukken op
bestelling. We werken op contractbasis met een aantal bedrijven, zoals de
ArenA, het AMC en nog enkele grote
bedrijven in Amsterdam-Zuidoost.
We zorgen er voor dat de bedrijven
die bij ons een abonnement hebben elke week verse boeketten op
de balie of in de kantoren hebben
staan. We hebben een website www.
boutiquedesfleurs.nl waar men alles
over ons bedrijf kan vinden. Van onze
bedrijfsfilosofie tot ons aanbod. Sinds
kort bieden we via de site ook de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen
en ook onmiddellijk via internet te
betalen. Van zelfsprekend zijn we ook
bij Fleurop aangesloten en kunnen
we dus ook bestellingen elders laten
verzorgen.”
Arjan is wel blij met zijn vestiging
in Abcoude. “Ik wist eigenlijk niet
zoveel van Abcoude, net als veel
mensen uit De Ronde Venen, denk ik.
Maar het is echt een heel leuk dorp.
Het is er erg gemoedelijk en de mensen uit Abcoude stellen onze kwaliteit
en service duidelijk erg op prijs.”
Internationale bloemenwereld
Van oudsher is Nederland een land
met een uitgebreide bloemencultuur.
We zijn vermaard om onze bollenvelden en de Nederlandse veilingen
nemen een belangrijke plaats in op
de internationale bloemenmarkt.
“Er is tegenwoordig sprake van een
‘jaar rond’ assortiment. Het gaat dan
niet alleen om het seizoensgebonden aanbod. En we krijgen hier ook

heel veel import uit andere landen
verspreid over de hele wereld. Je
kijkt niet meer op van bloemen uit
Italië of Israël. Maar ze komen ook
uit Zuid-Afrika of Kenia. Dat betekent dat we ook veel meer exotische
bloemen krijgen. Dat is natuurlijk
heel plezierig wanneer je mooie
exclusieve boeketten en bloemstukken wilt maken.”
Bij Boutique des Fleurs vormen de
bloemen de hoofdmoot. Arjan: “Bloemen maken het leven fleuriger. Ze
maken je blij. En zelfs bij een droeve
gebeurtenis als een begrafenis geven
de bloemen troost en bemoediging.”
Planten zijn voor Arjan een bij-artikel
en hij heeft geen uitgebreid aanbod
met aanverwante artikelen, zoals
fotolijstjes en dergelijke. “Uiteraard kan men bij ons ook een mooie
pot of vaas kopen. We proberen zo
creatief mogelijk in te spelen op de
belangstelling en de vraag van onze
klanten,” zegt de slagerszoon, die inmiddels een gepassioneerd bloemenman is geworden.
Boutique des Fleurs Mijdrecht
De Passage 18
Telefoon 0297 288517
Openingstijden
Maandag t/m donderdag
van 09.00 – 18.00 uur
Vrijdag van 09.00 – 20.00 uur
en zaterdag van 08.30 – 17.00 uur.
Boutique des Fleurs Abcoude
Kerkplein 1
Telefoon 0294 283685
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 – 18.00 uur
en zaterdag van 08.30 – 16.00 uur.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Tot en met zaterdag 16 oktober is het
nog Kinderboekenweek. Deze week
nog eens vijf tips voor de jeugd!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Meneer Kandinsky was
een schilder
Auteur: Daan Remmerts de
Vries
'Voordat jij er was' van Daan Remmerts de Vries en Philip Hopman is
dit jaar bekroond met een Gouden
Griffel, de jaarlijkse prijs voor het
mooiste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Het is een
verrassende versie van het scheppingsverhaal.
Een ander heel bijzonder boek
van Daan Remmerts de Vries
is 'Meneer Kandinsky was een
schilder'. Het is een prentenboek,
dat op een ontroerende manier het
levensverhaal vertelt van de Russische schilder Wassili Kandinsky
(1866-1944). Kandinsky was een
van de allereerste abstracte schilders. Hij experimenteerde ook met
beeldende kunst en muziek. In het
boek wordt op een voor kinderen
heel toegankelijke manier vertelt
hoe deze schilder dacht en werkte,
en hoe hij steeds verder afweek
van realistische weergave van de
werkelijkheid. Het verhaal begint
met het ontsnappen van een blauw,
huppelend paardje uit een van
meneer Kandinsky's schilderijen...
Een leuke link met de groep 'De
Blauwe Ruiter', waar Kandinsky
mede-oprichter van was. Ik vind dit
een heel inspirerend kinderboek,
met prachtige illustraties en een
ontroerend verhaal.'
gelezen door margit rechtuijt

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

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

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

Eerst stampen,
dan drinken
In 2ThePoint van deze week:
Baambrugse Zuwe, de Verkiezingen, Ferry's Visie.

In 2TheSport dit weekend, Jay
Klaas Wijngaarden van CSW,
Stichting Jongerenactief, Zilveren Turfloop.

Boeken Tip 5...

Het is voor het eerst sinds zeven
maanden dat ik de deur van de
winkel dicht heb overdag. Het is
niet dat ik niet wil dat er iemand de
winkel inloopt hoor, nee, het is weer
te koud!
In de morgen kan je weer wolkjes
blazen en op de scooter heb ik mijn
handschoenen en winterjas aan.
In de avond is het alweer vroeg

1

Sofie en de pinguïns 		
Edward van de Vendel (7+)
Sofie houdt van pinguïns. Niet een
klein beetje, maar heeeeeeel erg
veeeeeeel! Van hoe ze lopen, hoe
ze kijken, hoe ze piepen...
Sofie breekt haar arm. Net als
haar vader en moeder allebei in
het buitenland zijn. Maar Donny, de
oppas, is er wel. Samen met hem
en haar drukke vrienden Billie en
Timmie beleeft Sofie een spannend
én grappig pinguïn-avontuur!
'Sofie en de pinguïns' is een boek
vol met extraatjes: tekeningen op
elke bladzijde, stripjes, een liedje
en de gekste bijzonderheden over
pinguïns, die toch echt waar zijn.

2

De Zuurtjes 			
Jaap Robben en Benjamin
Leroy (7+)
In een
rijtjeshuis
in een
gewone
straat
wonen de
Zuurtjes, twee broers die nooit lachen.
Niemand wil naast de broers wonen.
Binnen is het een troosteloze bende.
Zelfs de bloemen op het behang
laten de kopjes hangen. De Zuurtjes
willen met niemand iets te maken
hebben. Geen lawaai van de buren,
geen praatjes op de stoep, nooit
gezellig koffiedrinken: heerlijk
vinden ze dat. Zijn de broers altijd
zo zuur geweest, of is er misschien
iets gebeurd waardoor ze zo nors en
vrekkig zijn geworden?

3

De ijsprinses 		
Thea Stilton (10+)
Er bestaat een Rijk...een koud,
onherbergzaam gebied, waar een
jonge prinses waakt over een groot
geheim. Maar er is iemand die de

donker en maken we het gezellig…
kaarsjes aan en genieten maar!
Wat hebben we dan deze keer in ons
glas? We zijn weer begonnen aan
het portje, en wel van ons nieuwe
porthuis Quinta de Marrocos.
Quinta de Marrocos, één van de
oudste Quinta's in de Douro, is al
vier generaties in bezit van dezelfde
familie en ligt aan de Douro tussen
Régua en Pinhão. De Quinta is
van ver te herkennen aan de twee
cypressen die ook op het etiket zijn
te zien, ze zijn het handelsmerk van
het porthuis.
Alle druiven worden met de hand
geplukt en daarna in granieten
‘lagares’, een soort kuipen gedaan.
Daarna worden ze heel ouderwets
met de voeten platgestampt. Tegenwoordig wordt deze arbeidsintensieve methode alleen door enkele
top-huizen gebruikt en meestal alleen voor de duurste kwaliteiten

tijd van de oude tovenarij wil doen
herleven, en alleen Gunnar, de grote
witte wolf, kan de prinses verdedigen. En zo laat hij haar zijn ware
aard zien...
Dit is het eerste boek in een nieuwe
fantasy-reeks, waarin de avonturen
van de Prinsessen van het Fantasierijk worden verteld.
Er was een tijd waarin het Grote
Rijk bestond, een enorm gebied aan
de uiterste grens van het Fantasierijk. Een boosaardige tovenaar
heerste over het hele rijk, totdat hij
werd verslagen door een dappere
ridder. De ridder deed alle tovenarij
in de ban en verdeelde het rijk in
vijf gebieden die hij toevertrouwde
aan zijn dochters: de Prinsessen van
het Fantasierijk. Maar nu probeert
iemand de Vijf Rijken te herenigen,
iemand die het hart wil winnen van
Nives, de prinses van het Rijk van
het Eeuwige IJs.

5
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Vals spel 			
Mirjam Mous (13+)
Fin zit in
een Spaanse
politiecel.
Hij wordt
verdacht van
moord. In het
begin maakt
hij zich nog
niet echt zorgen. Valerie
komt hem vast snel helpen. Fin heeft
haar tijdens het backpacken ontmoet
en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
Val spreekt Spaans en is zijn tolk.
Ze hoeft alleen maar even tegen
die agenten te zeggen dat Fin op
het moment van de moord bij haar
was en dan laten ze hem vrij. Maar
Val komt niet opdagen. En wat nog
veel erger is: de politie gelooft Fin
niet. Er zijn namelijk een heleboel
aanwijzingen dat hij de waarheid
verdraait. Fin raakt steeds dieper in
de problemen. Kan hij zijn onschuld
bewijzen?

port. Quinta de Marrocos kiest
ervoor om alleen topkwaliteit te
leveren en daarom de druiven voor
alle Port op deze traditionele wijze
te verwerken en niet alleen die voor
de specialiteiten.

nog enkele jaren op fles ontwikkelen, dus perfect om te bewaren,
als je het kunt. Colheita ports zijn
sterke ports en kunnen na eenmaal
aangebroken te zijn nog lange tijd
bewaard worden.

Naast een normale ruby en tawny
port hebben ze bij Quinta de Marrocos twee andere specialiteiten.
De eerste specialiteit is een 10 jaar
oude port. Het is geen vintageport
waar alle druiven uit hetzelfde jaar
komen, maar een mengeling van
portdruiven. De leeftijd die op de fles
aangegeven is, is de gemiddelde leeftijd van de blend. De kleur van deze
port is ook lichter dan een jongere
tawny of ruby port. De vuistregel is
eigenlijk ‘hoe ouder de port, des te
lichter de kleur’.
Een ander paradepaardje is de
Colheita port. Deze port moet zeven
jaar of meer op vat gelegen hebben.
De wijn is niet gefilterd en kan zich

En ja misschien hebben we het na de
zomer wel gehad met de gekoelde
wijn en andere drankjes, maar neem
van mij aan, lichtgekoeld is port het
allerlekkerst, ook in het najaar!

Vals 			
Mel Wallis de Vries (13+)
Abby, Maud,
Pippa en
Feline kennen
elkaar van
school en zijn
al jaren vriendinnen. In de
kerstvakantie
gaan ze naar
een huisje in
de Ardennen. Door het slechte weer
sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit, het mobiele netwerk is uitgevallen en het dichtstbijzijnde huis is een
paar kilometer verderop. De meiden
doen er een beetje lacherig over.
Maar dan verdwijnt Maud opeens
na een ruzie. De overgebleven drie
vriendinnen zijn bezorgd, maar
denken dat Maud naar het dorp is
gelopen. Als Feline ook verdwijnt én
ze bloedsporen in de sneeuw vinden,
maakt de bezorgdheid plaats voor
angst. Pippa en Abby kunnen door
het slechte weer geen kant op. De
sfeer wordt steeds grimmiger en
angstaanjagender. Wie heeft het
op de meiden gemunt? Weten de
vriendinnen eigenlijk wel alles van
elkaar?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Cantina del Corazon

Het hele jaar een Zonnetje aan de Amstel

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.

Cantina del Corazon
Amsteldijk Zuid 162
1189 VM Amstelveen/Nes aan de
Amstel
tel 0297 582205

www.cantinadelcorazon.nl
Openingstijden:
weekdagen vanaf 16.00 geopend
in de weekends vanaf 12.00 uur
(lunch tussen 12.00-16.00)
in de periode van 1 april tot 31
september ook op werkdagen vanaf
12.00 en kunt u ook doordeweeks
lunchen.

Vanavond ben ik op bezoek bij een van mijn meest favoriete zomerse lunchlocaties.Want wat is er heerlijker dan na een prachtige zomerrit op de
motor neer te strijken op een riant terras in Nes aan de Amstel en te genieten van de zon en de heerlijke tapas van Cantina del Corazon. Een betere
manier om een vrije zomermiddag door te brengen is er niet. Ik heb al heel
wat vrienden meegenomen (en weten te overtuigen) naar deze parel aan de
Amstel, omdat het alles heeft wat je nodig hebt: voldoende parkeerruimte,
heerlijk eten en drinken, plus vriendelijk personeel, dat zorgt dat je je op
een ongedwongen manier meteen thuis voelt. Maar de zomer is voorbij en
het weer slaat om: het is herfst. Zal ik het net zo leuk vinden bij Cantina del
Corazon? Eerlijk gezegd ben ik nog nooit binnen geweest (!). Zal deze plek
ook met slecht weer zo een warme indruk op mijn achterlaten?
tekst en foto’s patrick hesse

Eén ding weet ik zeker: aan het
heerlijke eten zal het niet liggen. Ik
maak kennis met Fatimah Kap, de
charmante en vriendelijke gastvrouw
van Cantina del Carazon en tevens
grondlegger van het bedrijf. Een
horecatijger in hart en nieren, die
in 2002 zelfstandig begon met haar
restaurant onder de naam De Zon.
Dit uitstekende restaurant had al veel
Spaanse gerechten op de kaart staan
en had een geweldige inrichting.
Tot in 2009 goede kennissen en succesvolle horecaondernemers Sabrina
Masselman & Casper Ramakers na
een aantal jaar een restaurant in
Loosdrecht te hebben gehad weer
terug wilden keren in hun eigen
regio, bleken zij de gedroomde
partners voor Fatima. Sabrina met
haar voortreffelijke gerechten in de
keuken en Casper als cocktailwizard

achter de bar.
Ik neem plaats in de bargedeelte
van het restaurant, één van de drie
mogelijkheden, want je kunt kiezen
tussen de bar, een loungegedeelte
en een apart restaurantgedeelte, dat
bij uitstek bijzonder geschikt is voor
bijvoorbeeld een zakendiner of om
apart met een groep te zitten. De
geweldige inrichting, mooie belichting en topmuziek (op de achtergrond
hoor ik het duo Hall & Oates met
“I can go for that”. Kan het toepasselijker?).
Na een feestelijke Strawberry Margarita ben ik helemaal in de stemming voor het voorgerecht. Dit is,
zoals Fatimah het zo mooi omschrijft,
een wandeling door de voorgerechtenkaart: een collectie van koude
en warme tapas met het beste wat
Cantina del Corazon te bieden heeft.
Bij het aanzien van deze schitterde
schaal eten krijg ik spontaan zin in
de avondvierdaagse. Onder andere:
empanadillas de pollo, quesadillas,
gepaneerde uienringen, calamares
en gevulde jalapeños, albondigas
(rundergehakt). Het smaakt allemaal
top en heb ik het uitstekend naar de
zin. Er hangt een gezellige sfeer in
het restaurant en ik ben het slechte
weer buiten volledig vergeten.
Het is tijd voor het hoofdgerecht en
wederom krijg ik een schaal met een

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

selectie van gerechten, gepresenteerd
onder de noemer Plato Principal
Especial (minimaal 2 personen). Die
bestaat uit een gecaramelliseerd
ossenhaasje, een grote gamba, een
lamskotelet, een tortilla met zalm,
krab en garnalen en een tortilla met
runderstew. En weer kan ik mijn
enthousiasme niet onder stoelen of
banken steken; allemaal even lekker,
met als verrassend hoogtepunt de
gecaramelliseerde ossenhaas. Wat
een smaaksensatie! Wat een culinair
feestje hier! Natuurlijk moet ik ook
de zelfgemaakte chocolade rum taart
als dessert proeven, hoewel mijn
broek al aardig strak zit! Na ook
deze heerlijkheid moet
ik nu echt gaan. Terwijl
de ruitenwissers
het herfstwater van mijn
voorruit
schuiven,
realiseer
ik me dat
Cantina del
Gorazon niet
alleen in de
zomer een van
mijn favoriete
locaties is,

Rita's Diner Ideeën
Haar naam zegt u waarschijnlijk niets, maar
de kans is groot dat u een kookboekje van
haar hand in uw keukenla heeft liggen. Rita
Aalderink uit Abcoude schreef namelijk
jarenlang kookboeken voor magnetronfabrikanten. Van haar receptenboek voor
de combimagnetron gingen er maar liefst
350.000 exemplaren over de toonbank,
verpakt bij evenzovele keukenapparaten.
Ook verzorgde ze kookcursussen en ontdekte
tijdens gesprekken met mensen dat er een
grote behoefte is aan simpele recepten met
–en dat is misschien nog wel belangrijker–
ingrediënten die gewoon verkrijgbaar zijn
voor mensen die niét over een toegangspas
van een horecagroothandel beschikken en
die betaalbaar zijn. En dus werd het weer
een kookboekje, maar nu eentje die er tussen
al die bestaande kookboeken en menuwijzers
nog niet was: eentje met 52 complete dinerideeën, van amuse tot en met het toetje.
“De recepten zijn zeer eenvoudig te maken.
Ook heb ik geen dure moeilijk te verkrijgen
ingrediënten gebruikt. Dit boekje is echt voor
de thuiskok, die geen culinaire hoogstandjes
verwacht en geen uren in de keuken wil
staan. En omdat iedereen in deze tijd een

stapje terug moet doen is dit een geweldige
aanrader met hele betaalbare gerechten,”
vertelt Rita Aalderink. Bewust heeft ze
er voor gekozen om de gerechten niet te
voorzien van afbeeldingen. “Soms lijkt wat
je hebt gekookt helemaal niet op het plaatje,
en dan ga je zitten stressen.” Het leuke van
de complete diner-suggesties is natuurlijk dat
je, net als in een restaurant, het voorgerecht
kunt kiezen uit het ene menu en het hoofdgerecht uit een ander. Zo leveren de 52 ideeën
honderden combinatiemogelijkheden op.
En wie Rita's aanmoediging om ook eens te
experimenteren met ingrediënten ter harte
neemt, is voorlopig nog niet uitgekookt.
Voordat u aan de slag gaat, is het nog leuk
om te melden dat Rita's Diner Idee, dat
dit voorjaar op de markt kwam, inmiddels
officieel is genomineerd voor de prestigieuze
Gourmand World Cookbook Awards 2010.
Het boekje is o.a. te bestellen bij
www.Jouwboek.nl en andere internetboekhandels. Bovendien is het boekje te koop
bij o.a. boekhandel Spreij in Abcoude.
Het boekje kost 14.95 (ISBN 978-908759-140-3). foto patrick hesse

maar ook in andere jaargetijden is
het hier in de Cantina gezellig warm
toeven. Mocht u de komende tijd veel
last krijgen van najaarsblues of een
winterdepressie, ga dan eens avondje
eten bij Cantina del Corazon en u
kunt er weer tegenaan!

18		

DE GROENE VENEN

Decorette showt Kirsten Jaspers
Wie de Decorette in Mijdrecht binnenloopt, kan ze bijna niet missen: de prachtige foto’s van Kirsten Jaspers. De 25-jarige fotografe uit Capelle aan den IJssel is pas twee jaar echt professioneel met haar foto’s
bezig, maar timmert al aardig aan de weg. Kirsten: “Ja, het gaat eigenlijk wel erg goed. En nu mijn foto’s bij
Decorette te koop zijn, hoop ik dat het publiek mij ook leert kennen.”
door valérie sambrink sanderink

k*label
Bijzonder aan de fotografe is dat ze
geen opleiding voor fotografie heeft
gevolgd. Ze is wel afgestudeerd,
maar in een heel andere richting:
criminologie. Maar juist in haar
studieperiode is Kirsten vol passie
gaan fotograferen. En zo werd
het haar steeds duidelijker dat het
fototoestel het van de criminaliteit
zou winnen. Sinds kort heeft ze
als zelfstandig fotografe zelfs haar
eigen bedrijf: k*label. Kirsten: “Dit
bedrijf staat voor mijn persoonlijkheid; jong, creatief en innovatief.
Eigenlijk fotografeer ik al bijna
mijn hele leven. Al op mijn achtste
liep ik met mijn eigen camera rond.
Geen digitaal fototoestel natuurlijk,
die bestonden toen nog niet. Ik had
echt zo’n klikklak-dingetje, maar
voor mij was dat al het einde. Mijn
vader fotografeert ook veel. Op
vakanties maakte hij graag foto’s
en dan keek ik als klein kind vol
interesse mee. Hoe ouder ik werd,
hoe vaker ik het toestel erbij pakte.
Tijdens mijn studententijd ontstond
er echt een piek. Er kwamen steeds
meer leuke reacties, in de vorm
van ‘Wat maak jij leuke foto’s. Doe
er wat mee!’ Toen ben ik serieuzer
gaan werken.”

foto patrick hesse

Reizen en uitjes
De meeste foto’s maakt Kirsten
tijdens vakanties en dagjes weg.
Kirsten: “We gaan regelmatig wandelen in een grote stad, een klein
plaatsje of door de natuur. Bij dat
soort uitjes gaat mijn camera standaard mee. Vaak ga ik samen met
mijn vriend, maar soms gaan mijn
ouders ook mee. Dan staan er twee
continu stil om te klikken, terwijl
mijn moeder en mijn vriend kijken
van: hoe lang duurt dit nog? Maar
ze begrijpen het wel. Ze weten hoe
leuk ik het vind. In Nederland kun
je erg mooie foto’s maken, in Burgh
Haamstede in Zeeland bijvoorbeeld. Daar heb je een erg mooie
kust en prachtige duinen. Maar
ik fotografeer ook zeker graag in
het buitenland. In september ben
ik een weekje naar Normandië
geweest. Daar heb ik fantastisch
mooie kliffen kunnen vastleggen.
En in maart ben ik met mijn vriend
naar Argentinië geweest. Tijdens
deze vakantie hebben we ook
een stukje van buurland Uruguay
gezien. Het mooie aan Argentinië
vind ik de verschillende personen,
de bijzondere types, die je daar
tegenkomt. Een voorbeeld hiervan
zijn de tangodansers op straat. Daar

kun je echte karakteristieke foto’s
van maken. Tijdens de vakantie zijn
we ook naar twee nationale parken
gegaan, want naast de architectuur
leg ik ook graag de natuur vast.
Tijdens zulke reizen maak ik altijd
enorm veel foto’s. Maar ik kijk met
een kritisch oog, waardoor slechts
10% van de foto’s op mijn site
terecht komt.”
Tuingeheimen
Het is niet de eerste keer dat
Kirstens werk aan het publiek wordt
blootgesteld. Eerder al mocht zij een
serie foto’s exposeren in Trompenburg
Tuinen & Arboretum te Rotterdam.
Een prachtig aangelegde plantentuin
aan de rand van het Rotterdamse
centrum. Kirsten: “Het is een particuliere tuin waarin mensen heerlijk
kunnen wandelen en genieten van de
natuur. In die tuin staat een theehuisje met ruimte voor het werk van
kunstenaars. Ik besloot de stoute
schoenen aan te trekken en heb
gevraagd of ik er ook foto’s op mocht
hangen. Ik had het idee om onder de
noemer ‘Tuingeheimen’ allerlei foto’s
in Trompenburg zelf te maken. En
dan vooral detailfoto’s van bepaalde
planten, bloemen of een bruggetje.
Allemaal elementen die bezoekers
met een klein
beetje moeite
ook zelf in de
tuin terug kunnen vinden. Een
gedeelte van
die foto’s had
ik al gemaakt.
Toen de organisatie die zag,
was ze meteen
enthousiast. Ze
vroeg me zelfs
om nog meer
foto’s schieten.
En zo kwamen
mijn foto’s van
half februari
tot eind maart
dit jaar in dat
tuinhuisje te
hangen.”

Kirsten Jaspers: “Als mijn foto’s hier goed lopen, zullen de andere Decorettes
volgen. Dat zou wel de ultieme reactie op mijn werk zijn.”

Decorette
Met de uitdaging voor Decorette
zocht de inwoonster van Capelle
aan den IJssel het verder van huis.
Kirsten: “Het is eigenlijk echt
toeval dat mijn werk in Mijdrecht
hangt. Nadat ik een beetje had
rondgekeken bij verschillende
woonwinkels, kwam ik erachter
dat mijn werk wel bij een zaak als
Decorette past. Ik schreef de directie van Decorette een mail met de
vraag of ze mijn foto’s willen verkopen. Ik mocht op gesprek komen
en het hoofd van alle Decorettewinkels in Nederland reageerde
positief. Hij zou mijn voorstel met
een aantal eigenaren van de vestigingen overleggen. Cor Zwarts van
Decorette Mijdrecht was meteen
heel enthousiast en wilde wel de
pionier voor mijn werk zijn. Ik
heb zelf geen bijzondere band met
Mijdrecht, maar vind het natuurlijk
wel geweldig dat mijn foto’s hier
verkocht worden. Er hangen nu drie
foto’s van mij in de winkel. Allemaal
zijn ze geschoten tijdens de reis
door Argentinië en Uruguay, een
heel mooie reis die ik zo goed mo-

gelijk heb proberen vast te leggen.
De foto’s zijn verkrijgbaar in drie
verschillende materialen: canvas,
aluminium met een witte toplaag en
geborsteld aluminium. Het mooie
aan het geborstelde aluminium is
dat alles wat op de oorspronkelijke
foto wit is, bij dit materiaal een
aluminiumkleurige gloed krijgt. Het
is wat duurder, maar dit materiaal
heeft wel een erg mooi effect.
Verder komt er in de winkel ook
een catalogus te liggen met nog
veel meer foto’s van mij. Zo heeft
de liefhebber een ruimere keuze.
Ik hoop natuurlijk dat de foto’s in
Mijdrecht aanslaan. Als mijn foto’s
hier goed lopen, zullen de andere
Decorettes volgen. Dat zou wel de
ultieme reactie op mijn werk zijn.”
Hebt u wel interesse in een stukje
Buenos Aires, Colonia of Cordoba
aan de muur? Neem dan eens een
kijkje bij Decorette, Dorpstraat 12
te Mijdrecht. Voor de gehele collectie kunt u terecht op

www.kirstenjaspers.com
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De Club van… Hanneke Smit

Kort nieuws

Kleindiervereniging 'Onze Langoren' 75 jaar jong
De leden van de vereniging ‘Onze Langoren’ beperken zich al lang niet
meer tot het fokken van langoren. Hoewel de konijnen nog wel in de meerderheid zijn, worden er ook cavia’s, hoenders, watervogels en sierduiven
gefokt. Aan de vooravond van het 75-jarig jubileum van de vereniging legt
bestuurslid Hanneke Smit uit dat haar club ook op hoge leeftijd nog steeds
vitaal en energiek is.
door piet van buul

De officiële naam is Kleindiervereniging ‘Onze Langoren De Hoef e.o.’.
Dat geeft al aan dat de oorsprong
van de vereniging in De Hoef gezocht
moet worden. “Maar inmiddels hebben we leden uit de hele Ronde Venen
en zelfs daar buiten,”zegt Hanneke
Smit. “De vereniging telt momenteel
zo’n zeventig leden met gelukkig
ook een flink deel jeugdleden. We
hebben onlangs ons logo vernieuwd
en daar zie je nu de vijf categorieën
kleindieren, waar we ons binnen de
vereniging op richten, ook afgebeeld.
De leden van de vereniging zijn echte
fokkers. Ze proberen de mooiste
exemplaren te fokken. We hebben
twee keer per jaar zogenoemde tafelkeuringen en een keer per jaar organiseren we een tentoonstelling. Leden
kunnen hun dieren bij de tafelkeuringen ter keuring aanbieden. Er zijn dan
erkende keurmeesters aanwezig die
hun oordeel geven. Naast onze eigen
activiteiten worden er ook shows door
de landelijke bond georganiseerd en
er zijn ook altijd wel leden van onze
vereniging die daaraan deelnemen.”
Duidelijke regels
Het fokken van kleindieren is aan
duidelijke regels onderworpen. Er zijn
omschrijvingen van de standaard kenmerken waaraan de dieren moeten
voldoen om als raszuiver gekwalificeerd te zijn. Hanneke: “Het gaat bij
ons om diverse soorten konijnen, van
dwergkonijnen tot Vlaamse reuzen.
De konijnen krijgen al op jonge
leeftijd een keurmerk in het oor. Bij
de keuringen wordt op een aantal
zaken gelet. De lengte van de oren,
de conditie van de pels, de tekening
van de vacht, de oogjes, het gewicht,
schone pootjes, kortom, de algehele
conditie en het uiterlijk van het dier.
Wijkt bijvoorbeeld de tekening van de
vacht iets af van de standaard norm
dan is er sprake van een miskleur. Dit
alles wordt dus door onafhankelijke
keurmeesters beoordeeld.”

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober a.s. houdt kleindiervereniging
Onze Langoren haar jubileumtentoonstelling. Voor de 75ste keer zullen er verschillende soorten dieren
geshowd worden door leden uit de
wijde omtrek. Deze tentoonstelling
wordt weer gehouden in de Willisstee in Wilnis. U kunt de Willisstee
vinden aan de Pieter Joostenlaan 24
te Wilnis.

- foto patrick hesse
Hanneke is bestuurslid met de PR
in haar portefeuille. Maar ze is ook
ringencommissaris. “De watervogels
die bij ons gefokt worden, worden
allemaal van een ring aan hun poot
voorzien. Het is mijn taak om voor de
ringen te zorgen. Ik kan ringen bestellen en zie er ook op toe dat de juiste
ringen worden gebruikt.”
Gezellige vereniging
Hanneke Smit is nu 15 jaar lid en zit
sinds een paar jaar in het bestuur. “De
belangstelling was eigenlijk gewekt
doordat we ons gingen interesseren in
de watervogels. We hebben hier in de
polder een stukje grond van zo’n 2,5
hectare. Daar hebben we een paar
hobbykoetjes en wat schapen. Maar
daar scharrelen ook veel watervogels
rond. Mijn dochter en mijn man zijn
ook liefhebber en we zijn op een
gegeven moment ook begonnen met
het zelf fokken van watervogels. Vaak
broeden de vogels zelf, maar soms
moeten we ze hier in de broedmachine halen. Ze blijven hier dan tot ze
in de veren zitten en dan gaan ze naar
het landje in de polder. Doordat je lid
van de vereniging bent krijg je ook automatisch veel informatie. We hebben
een heel gezellige vereniging. Naast
de keuringen en tentoonstellingen
hebben we ook een paar keer per jaar
ledenvergaderingen. Wanneer er dieren ter keuring aangeboden worden
krijgen ze ook punten. Zo ontstaat er
een soort competitie met een gezonde
rivaliteit onder de leden van de club,
wie de beste of mooiste dieren heeft.
Er wordt per ras een winnaar aangewezen en er is ook altijd een algeheel
winnaar.”
De vereniging heeft haar vaste stek in
De Willisstee in Wilnis. “Dit jaar zijn
we ook voor het eerst naar Nieuwveen geweest met de jongdieren,”zegt
Hanneke. “Wanneer we een tentoonstelling organiseren, komt daar trouwens heel wat bij kijken. Om een idee
te geven: vorig jaar hadden we 187

Hanneke Smit: “Bij zo'n tentoonstelling valt heel wat te bekijken. En breng vooral de
kinderen mee. Zij zullen genieten. Voor hen is er ook een speciale knuffelhoek.”
konijnen, 32 cavia’s, 9 hoenders, 18
dwerghoenders, 6 duifjes en 59 watervogels. In totaal dus 319 dieren. Op
de avond voor de tentoonstelling komt
er een dierenarts om te controleren of
alle hoenders ingeënt zijn. Dan moet
je zorgen dat de zaal op orde is. Alle
dieren moeten in kooien geplaatst
worden. Na afloop moeten ze ook
allemaal weer uitgekooid worden en
daarna zorgen we er ook altijd voor
dat de zaal weer helemaal schoon
wordt achtergelaten. Dat betekent
dus dat we voor zo’n evenement altijd
een heel stel vrijwilligers nodig hebben. Maar dat lukt altijd wel weer.”
Jubileumtentoonstelling
De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar
en gaat dat op gepaste wijze vieren.
Hanneke: “We hebben ons logo
vernieuwd en een wat moderner tintje
gegeven. De watervogels staan er nu
ook op. We hebben een mooie website: onzelangorendehoef.webs.com.
Daar kan men uiteraard alle informatie over onze vereniging vinden.”
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober
vindt de officiële jubileumviering
plaats. “We hebben dan onze grote
jubileumshow in de Willisstee. Vijf
bekende keurmeesters komen de
dieren keuren en aan het begin van
de middag zijn de winaars bekend.
Op vrijdag is de tentoonstelling vanaf
17.00 tot 22.00 uur open voor bezoekers. Om 20.00 uur vindt de officiële
opening plaats. De toegang is gratis.
Dat geldt ook voor zaterdag, wanneer de mensen van 10.00 tot 16.00
welkom zijn.” Hanneke benadrukt

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...

dat het voor iedereen heel leuk is
om even te komen kijken. “Wanneer
je een beetje geïnteresseerd bent in
dieren moet je zeker komen,” aldus
Hanneke. “Het is er heel gezellig en je krijgt heel bijzondere en
mooie exemplaren konijnen, cavia’s,
hoenders, watervogels en sierduiven
te zien. En breng vooral de kinderen
mee. Zij zullen genieten. Voor hen is
er ook een speciale knuffelhoek. En
mensen die overwegen om zelf een
dier aan te schaffen kunnen tijdens
de tentoonstelling alle benodigde
informatie krijgen. Komen dus.”

vervolg van voorpagina

De middag begon met een ontvangst
en een uitvoerig bedrijfsbezoek bij
Jan van Schie B.V. in Mijdrecht. Directeur Gerard van Schie liet de politiek weten graag te willen uitbreiden,
maar in De Ronde Venen geen ruimte

krijgt. Toch zou het bedrijf, dat 90
medewerkers telt, waarvan er velen
in onze gemeente wonen, graag hier
gevestigd blijven. “Ook het vergunningentraject kan soepeler. Dat loopt
nu over te veel schijven en kan beter
worden aangepakt,” gaf hij aan. Tenslotte riep hij de politiek op, om bij de
aanbesteding van civiele werken lokale ondernemers een kans te geven.
“Ik zie bij diverse werkzaamheden in
de gemeente busjes uit het hele land
staan, behalve van lokale bedrijven.
Ook vanuit duurzaam ondernemerschap is dat niet handig.”
Per bus ging het gezelschap veder.
Eerst naar Baambrugge, waar
diverse kleinere ondernemingen het
liefst een eigen bedrijventerrein van

Tentoongesteld zullen worden konijnen, cavia's, grote- en dwerghoenders, watervogels en ganzen en een
aantal duiven. De leden, waaronder
ook jeugdleden, brengen dieren van
verschillende rassen en kleurslagen
in de kooien in de Willisstee.
Op vrijdag zullen er vijf nationaal
bekende keurmeesters druk bezig
zijn alle dieren te keuren op hun
specifieke eigenschappen. Aan
het begin van de middag zullen
de keurmeesters de prijswinnaars
aanwijzen.
Voor de liefhebber van kleindieren is
een bezoek aan deze tentoonstelling
zeer zeker de moeite waard. Als u
interesse heeft voor bepaalde rassen of er over denkt b.v. een konijn
of cavia aan te schaffen, lopen er
genoeg mensen rond die u antwoord
kunnen geven op uw vragen. In de
kooien zult u bekende maar ook
minder bekende rassen aantreffen.
Ook is er weer voor de kinderen een
knuffelhoekje ingericht waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en
knuffelen en de te knuffelen dieren
zijn ook te koop.
De toegang is zoals altijd gratis!
De tentoonstelling zal om vrijdagavond om 20.00 uur officieel
geopend worden door de Hr. J. van
de Siepkamp, sierduiven keurmeester en provinciale secretaris KLN.
De tentoonstelling is verder geopend
op vrijdag 22 oktober van 17.00 tot
22.00 uur en op zaterdag 23 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Foto links: een kijkje achter de schermen
bij Jan van Schie.
Rechts: aandacht voor een demonstratie
ambachtelijk loodgieten bij Aaftink. Het
bedrijf is één van de weinige bedrijven
waar emplooi is voor dit 'uitstervende'
beroep.

Lokale politiek op bezoek bij lokale ondernemers
Op 1 januari 2011 gaat de fusiegemeente De Ronde Venen van start.
Een nieuwe gemeente met niet
alleen 43.000 inwoners, maar ook
4.300 bedrijven. Het werkbezoek had
tot doel om bedrijfsleven en lokale
politiek te laten kennismaken met
elkaar. Wat zijn de onderwerpen die
ondernemers in de nieuwe gemeente
bezig houden? Waar moet het economisch beleid van de nieuwe gemeente
zich op richten?

Jubileumtentoonstelling
van kleindiervereniging
Onze Langoren

ca. 1,5 ha zou willen inrichten. “De
middenstand trekt al weg, door hier
je werkgelegenheid te houden, behoud je de leefbaarheid in dit gebied,”
aldus Ernst Koot, voorzitter van de
Ondernemersvereniging Abcoude/
Baambrugge.
De volgende stop was Aaftink Verwarming Abcoude B.V. in Abcoude,
ooit kleinschalig begonnen en nu een
begrip op het gebied van klimaatbeheersings- en installatietechniek. Vrijwel alle grote winkelbedrijven zijn
klant bij AVA, met ca. 90 medewer-

kers plus een aantal uitzendkrachten
het grootste bedrijf in Abcoude is.
Ook hier gaf men aan graag te willen
uitbreiden op de huidige locatie.
Het laatste onderdeel betrof een
kort bezoek aan Amstelhoek met
een toelichting de zogenoemde Blue
Port ontwikkeling. Dit is de enige
plek waar in De Ronde Venen nog
ontwikkeling van bedrijventerreinen
mogelijk is. Hier is een 'nat' bedrijventerrein voorzien: een terrein met
een loskade, zodat bedrijven met veel
grootschalige vervoersactiviteiten

(zoals bijvoorbeeld sloperijen) hun
goederen meer per schip en minder
per vrachtwagen kunnen afhandelen.
De ontwikkelingskosten voor het
gebied zijn echter hoog, waardoor het
project onhaalbaar leek. VIB en KvK
pleiten echter voor een grotere variant van het bedrijventerrein Amstelhoek. Dit gebied wordt straks met de
komst van de omgelegde N201 goed
ontsloten en kan zo een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers
worden, zodat het project kostentechnisch beter haalbaar wordt.
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Test demo Piaggio MP3 400ie Roké Motors

Al het goede komt in
drievoud
Deze week test Patrick Hesse een Piaggio MP3 400ie bij Roké Motors
in Mijdrecht.
Ruim een jaar geleden reed ik de
MP3 250, in het voorjaar heb ik de
Hybride MP3 getest en nu is het
de beurt aan de derde generatie:
de MP3 400ie Sport. De twee
voorwielen geven betekenis aan
het begrip stabiliteit en zorgen
voor een ongekende rijervaring. De
voorophanging heeft twee onafhankelijke overhellende wielen en
dat maakt de MP3 stabieler dan
welke scooter ook. Het Elektrohydraulische blokkeersysteem zorgt
er voor, dat het voertuig rechtop
kan blijven staan en bij stilstand
kan de bestuurder zijn voeten op
het voertuig houden.
Inmiddels ben ik aan de vreemde
gewaarwording van drie wielen in
een motorscooter gewend en heb ik
geen last van aanpassingsproblemen.
Door de ervaring kan ik toch wat
meer de grenzen opzoeken. Ik kan u
melden: die liggen heel ver! Rijdend
door de polder, waar nu eenmaal
veel grind ligt, houd ik met een
tweewieler altijd wat in, maar de

MP3 kan je hard de bocht ingooien,
het doet hem helemaal niets en dat
is, kan u melden, dikke lol! Ook erg
prettig: het vermogen van de 400
is aanzienlijk beter dan van de 250
en je manoeuvreert met kinderlijk
gemak door het dagelijkse verkeer.
De 400ie die ik gereden heb, is een
uitvoering die uitsluitend is bestemd
voor een A-rijbewijs en heeft dan
ook een motorkenteken. (Ja, duûh,
zult u zeggen, maar toevallig is er
ook een uitvoering die je met een
gewoon autorijbewijs B mag besturen). De MP3 is een LT-uitvoering,
wat inhoudt dat hij in de trendy
kleur wit is gespoten, matzwarte
wielen heeft en een rood stiksel in
het zadel. Ik moet eerlijk zeggen:
een zeer fraaie verschijning! Wat is
er anders aan de derde generatie?
De 2010 uitvoering van de MP3
heeft een voetrem erbij gekregen
(waarom is mij persoonlijk een raadsel, maar van veiligheid kun je nooit
genoeg hebben). Ook nieuw is een
12 voltaansluiting onder het zadel.
Dus als u uw MP3 wilt opladen

onder het rijden dan kan dat (Volgt
u het nog? Ik bedoel hier natuurlijk
een iPod of iets van gelijke strekking!). Of wat dacht u van uw laptop? Op weg naar de volgende klant
is uw laptop weer bijgetankt voor de
volgende presentatie. Ook een stuk
makkelijker is de bediening van de
twee opbergcompartimenten (onder
het zadel en in het kontje), die nu
heel simpel op het stuur gesitueerd
zijn, echt een verbetering.
Vermeldenswaard is bovendien dat
deze demo MP3 slechts twee maanden oud is, nagelnieuw oogt en dat
er werkelijk geen krasje op te vinden
is. Het feit blijft dat dit een hele
aparte ervaring is. Voor eenieder die
lang geen motor meer heeft gereden
en wat onzeker is, is het de ideale
oplossing of gewoon voor wie naar
z'n werk moet door het drukke verkeer. Dit blijft een heel goed alternatief: zuinig, weinig onderhoud en
ideaal voor in de stad. Op de snelweg
zal je uitstekend mee kunnen komen,
want ook als de nieuwe regering de
maximum snelheid naar 130 km/u
brengt is snelheidsovertreding snel
gemaakt.

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

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht

Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl
Site: www.roke.nl

De MP3 een gewone motorfiets?
Nee dat niet en misschien doe je
hem daar ook mee te kort met zijn
prachtige techniek. Maar het moet
wel je ding zijn. Bent u nieuwsgierig,
ga hem dan rijden, want hij zal u op
zijn minst verbazen. Deze demofiets
moet nog ingereden worden en heeft
volledige fabrieksgarantie en kost €
8350,00 en dat is precies 1000 euro
onder de nieuwprijs. Geen slechte
deal lijkt mij.

Auto Nieuws

Skoda verkoopt 75% meer auto's
Skoda verkocht de eerste negen maanden van dit jaar ruim 75% meer auto's. Deze stijging
is een goed teken voor de autobranche, die flinke klappen te verduren hebben gehad.
Deze stijging is met name te denken aan de populaire Greenline modellen,die in Nederland gretig aftrek vinden dankzij de fiscale voordelen. In de maand september werden er
wereldwijd 75.790 Skoda's verkocht en daarmee is dat de beste maand in de geschiedenis
van het merk.
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Volvo S60

Een gewaarschuwd
mens telt voor twee
De nieuwe Volvo S60 is een feit. Met een nieuwe neus, stoere achterkant,
herkenbaar interieur en interessante veiligheidssnufjes, zoals gewoonlijk.
Dit is de nieuwe generatie Volvo. Hoe rijdt dat?
Nou, goed. Nu zou ik de rij-impressie
hierbij kunnen beëindigen, maar dat
zou de S60 te weinig credit geven.
Dit is een model dat je serieus moet
overwegen als je in de markt bent
voor een sedan (ook als je zoekt naar
een station, binnenkort komt de V60)
van om en nabij de 35 mille. Hoewel
het verstandig is je spaarpot en je
spaarsok eens te controleren, want
als je een auto aanschaft is het altijd
leuk om wat opties uit te kiezen. In
veel gevallen is geld investeren in
een auto niet verstandig, maar in een
Volvo is het altijd een soort extra
verzekeringspolis voor je leven, mocht
je iets overkomen. En niet denken:
ik ben zelf zo’n goede chauffeur, dat
heb ik niet nodig, want het zijn negen
van de tien keer de anderen in het
verkeer die de brokken veroorzaken.
Met of zonder visitekaartje.
Toch zijn de meeste veiligheidssnufjes
van de S60 gericht op de bestuurder.
Laten we eens beginnen met BLIS,
oftewel Blind Spot Information System. Voor als iemand irritant links of
rechts in je dode hoek blijft hangen.
Met name die op de linkerbaan zijn
irritant. Een knipperend LEDje laat
je weten dat het op zo’n moment niet
verstandig is om van rijbaan te ver-

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

wisselen. Dan Collission Warning met
Full Auto Brake, Pedestrian Detection en Adaptive Cruise Control met
Distance Alert. Leverbaar met Queue
Assist. Oftewel; een systeem dat je
middels geluids- en lichtsignalen duidelijk maakt als je voorganger afremt
en jij er met je gloednieuwe S60
aankomt en er dreigt op te knallen.
Of voor het geval er een voetganger
aan het spelen is op de weg en het
gemunt heeft op jouw voorbumper en
motorkap. Een simpel signaaltje laat
weten dat je deze persoon beter even
kunt ontwijken om krassen op de
lak te voorkomen. Wijk je niet uit en
riskeer je toch de krassen, dan remt
de Volvo voor je. Let op, dit werkt
tot een snelheid van maximaal 35
km/u. Uiteraard zijn deze systemen
gekoppeld aan de cruise control,
waarmee de auto in langzaam rijdend
verkeer zelfs afremt tot stilstand. En
na een druk op de knop vanzelf weer
optrekt, gelijk aan de snelheid van je
voorganger, met een in te stellen afstand tussen jouw voorbumper en de
achterbumper van de bolide voor je.
En dan zijn er nog snufjes als Driver
Alert (merkt op als je slaperig achter
het stuur zit en raad je sterk aan
naar de kant van de weg te sturen
voor een kop koffie en een dutje, of
liever andersom) en Lane Departure
Warning System (voor het geval je
zonder richting aan te geven over de
markeringen rijdt). De discussie blijft:
leiden deze gizmo’s juist niet te veel
af tijdens het rijden? Immers krijg je
overal signalen dat er iets gaande is,
je aandacht richt zich in plaats van op
het verkeer op andere zaken, zoals
de CD-speler of een telefoongesprek,
waarbij je teveel vertrouwt op de
systemen. Ik ben van mening dat
Volvo soms erg ver gaat, maar aan
de andere kant, het werkt allemaal
verbluffend en laat je realiseren hoe
dicht je soms op een voorganger zit,
terwijl in je eigen beleving de afstand
ruim voldoende is.
Genoeg over de systemen. De
auto. Dit is dus de nieuwe S60. Dit
oranje-bruine model is de Intro
Edition. Voorzien van wat extraatjes,
waaronder de Driver Support Line
(dus uitgerust met alle hierboven

DE GROENE
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Bezorgers gezocht

door michael reuling

beschreven elektronica), uitlaateindstukken, lederen bekleding (€ 800,-),
metallic lak (€ 1.300,-) en Exterior
Styling Pack (€ 995,00). Met dit
laatste pakket voorzie je je nieuwe
S60 van een aantal zilverkleurige
designelementen waarmee de S60
een stoerder uiterlijk meekrijgt. Wil
je nog sportiever? Dat kan, sinds kort
biedt Volvo namelijk een R-pakket.
Vroeger had je de R-modellen van
Volvo. Sterk gekietelde sportieve
auto’s voor de liefhebbers. Vandaag
de dag alleen nog maar leverbaar als
stylingpakketje, zonder een gekietelde motor. Jammer, maar wie weet
wat de toekomst nog brengt. Immers
zegt Volvo dat de S60 één van haar
sportiefste modellen ooit is.

foto's patrick hesse

lijke stoelen, een verbluffend goed
audiosysteem, een zeer nauwkeurig
navigatiesysteem, mooie afwerking
en degelijke, maar veel knoppen.
Kies je voor de S60 dan kies je voor
een echte Volvo. Hoewel het uiterlijk
de Volvo-purist nog moet bekoren. De
S60 biedt veel auto voor zijn geld. De
optie lijst biedt veel mogelijkheden
om de auto aan te kleden naar eigen
wens. Je zou je bijna afvragen of je
nog voor een S80 moet kiezen…

Volvo S60
Gereden versie: Volvo S60 2.0T
Intro Edition
Vermogen: 203 pk
0-100: 8,2 s
Top: 230 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 12 / 8,3 l/100km
Prijs gereden model: € 52.407,Alternatieven: Audi A4, BMW
3-serie, Ford Mondeo, MercedesBenz C-Klasse

Volvo Bangarage
Communicatieweg 9
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-281495
Website: www.bangarage.nl

Een sportief model rust je uit met een
dikke motor. Dat kan ook bij Volvo,
je hebt immers keuze uit diverse
motoren. De Intro Edition is voorzien
van een 2.0 turbomotor (benzine)
met zestraps automaat en 203 pk. Er
is ook een T6 (zescilinder turbomotor) en een reeks dieselmotoren als
de D3 (maak je geen zorgen, geen
driecilinder, maar een viercilinder)
en D5 (vijfcilinder diesel). Bij de
overige uitvoeringen heb je ook nog
keuze uit een T3, T4 en T5, waarbij
het nummer niet meer staat voor het
aantal cilinders, maar voor de kracht
van de motoren. Waarbij 5 sterker is
dan 3. De 2.0 turbo in de testversie
biedt voldoende kracht om vlot weg
te komen. In combinatie met de automaat ben je verzekerd van het juiste
vermogen op het juiste moment. De
S60 kan hierbij zowel sportief als ook
rustig gereden worden. De Zweed
ligt als een blok op de weg. Comfortabel geveerd, maar met voldoende
communicatie tussen het wegdek,
via de wielen en het stuur naar de
handen van de bestuurder. Lange
afstands-reisauto of vlotte zakenauto,
de S60 is beide. In het interieur zul je
je niet snel vervelen dankzij de heer-

Voor onze wijken in Abcoude & Baambrugge
zijn wij op zoek naar

Betrouwbare
vakantiekrachten / invallers

Lekker iedere vrijdag geld verdienen in je
eigen dorp en op de tijd die je schikt.

Meld je aan op info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385252
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Welwillende gemeenteraad geeft groen licht

Steun voor verdere ontwikkeling paviljoen
Tijdens het Ronde Tafel gesprek van maandag 11 oktober boog de raad zich over de voortzetting van een
aantal belangrijke projecten. Het ging daarbij om de realisatie van het bezoekerscentrum ‘Paviljoen de Venen’ dat in Marickenland moet komen. Verder kwam de Stichting Spel en Sport 55+ vragen om een extra
subsidie om een begrotingstekort weg te werken. En tot slot kwam er duidelijkheid rond de gang van zaken
met betrekking tot ‘De Kweektuin’. In alle gevallen toonde de raad zich welwillend.
door piet van buul

zo belangrijk dat ze wel willen
instemmen met toekenning van het
voorbereidingskrediet.

Onderdeel van de ontwikkeling van
het nieuwe natuur- en recreatiegebied Marickenland is de vestiging
van een bezoekerscentrum. Het is
de bedoeling dat in dit ‘Paviljoen
de Venen’ het Museum De Ronde
Venen, het NME Centrum De
Woudreus, IVN De Ronde Venen
en de Historische Vereniging De
Proosdijlanden worden ondergebracht. Het paviljoen zou in 2013
geopend moeten worden. Er is
uitgerekend dat de totale kosten
ongeveer 4,3 miljoen euro gaan bedragen. Daarvan heeft de gemeente
al 2,3 miljoen toegezegd. Samen
met subsidies van onder meer de
provincie, de EU en anderen is
inmiddels 3,3 miljoen afgedekt. Er
is dus nog een gat van 1 miljoen
euro. Om die ontbrekende gelden
bij elkaar te sprokkelen wil men de
hulp inroepen van ervaren en deskundige fondsenwervers. Maar die
kosten ook geld. Aan de raad werd
gevraagd een voorbereidingskrediet
van 50.000 euro beschikbaar te
stellen. Museumdirecteur Maarten
Kentgens en wethouder Jan van
Breukelen slaagden er in de raadsleden ervan te overtuigen dat er
volop kansen zijn om de ontbrekende gelden binnen een half jaar bij
elkaar te krijgen. Alle raadsfracties
vinden de bouw van het Paviljoen

De Kweektuin
In het najaar van 2009 is op initiatief van Wim Koolhaas De Kweektuin van start gegaan. In dit project
worden op biologische wijze groenten geteeld. Dat gebeurt met inzet
van mensen die om allerlei redenen
buiten het reguliere arbeidsproces
zijn geraakt. Met een programma
van resocialisatie en re-integratie
wordt hen de kans geboden om
de weg terug naar de maatschappij weer te vinden. De gemeente
steunde het initiatief en maakte
afspraken voor een pilot project
teneinde dit project in te passen in
de bestaande wet en regelgeving
die voorziet in ondersteuning van
moeilijk plaatsbare personen. Voor
de pilot was een termijn afgesproken tot eind 2010. Enkele weken
geleden ontstond commotie toen
vanuit het gemeentehuis, zonder
medeweten van de wethouder
een brief aan de Kweektuin werd
geschreven waarin werd meegedeeld dat de proef werd beëindigd.
Dat zou wel eens het einde kunnen
betekenen van een bijzonder
project dat vooral aan mensen die
in de meest moeilijke omstandigheden verkeren de mogelijkheid
biedt om op een zinvolle manier en
met goede begeleiding een bijdrage
aan de samenleving te leveren. De

Stichting Spel en Sport 55+
Voorzitter Jos Kooyman van de
stichting kwam uitleggen dat haar
stichting de afgelopen tijd goede afspraken heeft gemaakt om intensiever samen te werken met De Baat.
Doordat de begrootte groei van de
deelnemers wat tegen heeft gezeten en doordat vakbekwame docenten een loonsverhoging moesten
ontvangen is er een tekort ontstaan.
Door de samenwerking met De
Baat nog verder te versterken, door
enkele groepen op te heffen en
door een contributieverhoging heeft
de stichting het probleem voor een
deel al zelf opgelost. Verder kan
men de kosten laag houden doordat
vrijwel alle activiteiten voor de
stichting door vrijwilligers worden
uitgevoerd. Aan de gemeente wordt
gevraagd om een eenmalige bijdrage van 15.000 euro om daarmee
het exploitatietekort definitief weg
te kunnen werken. Wethouder Van
Breukelen liet weten dat het geld
beschikbaar is en dat de raad alleen
maar hoeft in te stemmen. Dat gaat
in de raadsvergadering van deze
maand gebeuren.

is beëindigd maar dat de gemeente
gewoon door gaat met De Kweektuin. “De pilot heeft ons voldoende
inzicht opgeleverd om er mee
verder te gaan,”aldus de wethouder.
De raad was blij met die mededeling en stelde vast dat een betere
communicatie met alle betrokkenen
de ontstane commotie en onzekerheid had kunnen voorkomen.

bestaande wet en regelgeving rond
resocialisatie en re-integratie gaat
er van uit dat betrokkenen steeds
stapjes in de goede richting maken.
Voor de mensen die bij De Kweektuin worden opgevangen is dat al
een hele klus, waardoor ze buiten
de boot dreigen te vallen. Wethouder Van Breukelen maakte aan alle
onzekerheid een eind door mee te
delen dat weliswaar het pilotproject

Centrumplan Abcoude gaat laatste fase in
Vanaf maandag jl. worden in Abcoude de werkzaamheden ter hoogte van
het Kerkplein 21 richting Albert Heijn aangepakt. Voor deze fase zal er
nog steeds geen doorgaand verkeer mogelijk zijn door het centrum. De
Brugstraat en de Hein Kuitenbrug zijn hierdoor alleen te voet begaanbaar.
Eind november 2010 zullen de werkzaamheden in het gehele centrum
gereed zijn. Vanaf dat moment is de doorgang door het centrum voor autoen vrachtverkeer weer mogelijk.
De werkmethode behelst dat Heijmans zo snel mogelijk de voetpaden weer
toegankelijk willen hebben voor het winkelend publiek. De voortgang van
de werkzaamheden blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Bovengenoemde afsluitingen zijn met alle hulpdiensten besproken.
Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met M. Knippers of E. de
Boer van Heijmans. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0318 - 57 70
50 of via het contactformulier op de website www.centrumabcoude.nl.

Abcoude gaat plastic afval inzamelen
De gemeente Abcoude start aanstaande maandag met het huis-aan-huis
inzamelen van plastic afval. Het afval kunt u elke derde maandag van de
maand vanaf 07.30 uur aan de weg aanbieden in de speciale plastic zakken. Afvalbedrijf Sita haalt deze zakken op.
De zakken zijn verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis, de
gemeentewerf en in Troefmarkt Van der Wilt in Baambrugge. De gemeente
Abcoude verstrekt de speciale plastic zakken gratis.
Om aan te sluiten bij gemeente De Ronde Venen is gekozen voor de maandag als ophaaldag. Heeft u nog vragen over de werkwijze omtrent het aanbieden van het plastic afval dan kunt u contact opnemen met de receptie
van het gemeentehuis, telefoonnummer 0294-280280.

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

Kruiswoordpuzzel week 41
1

2

3

4

5

6
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25

42
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12
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41
47

50

53

54

57
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55
59

60
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62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
3

41

10

44

18

15

29

51

45

12

HORIZONTAAL:
1. Muskietennet; 5. pikante tomatensaus;
10. bloeiwijze; 11. goedgeefs; 12. ginder; 14.
melkwijn; 16. verpakkingsmiddel; 18. propvol; 20. windrichting; 22. familielid; 23.
deel van het lichaam; 24. dicht; 25. eertijds; 27. houtsoort; 29. pepmiddel; 30.
Grieks eiland; 32. redenaar; 34. tweetal;
35. vluchtige stof; 37. vleesextract; 39.
deel van het oog; 42. beginsel; 44. gedeeltelijk; 46. Chinees gewas; 48. paardje; 49.
projectieplaatje; 50. hemellichaam; 51. heldendicht; 53. oliehoudend gewas; 55.
kleine vlag op schepen; 56. naaldboom; 58.
aandeelbewijs; 60. zeevis; 61. koker; 62.
zangvogel; 63. edelsteen.
VERTICAAL:
1. Kooktoestelletje; 2. graansoort; 3. kerkelijke straf; 4. regelmaat; 6. insecteneter; 7.
steensoort; 8. muze v.h. heldendicht; 9.
soort aardewerk; 12. gebrek; 13. schedelholte; 14. buis; 15. helikopterschroef; 17.
plezier; 19. afgelegen; 21. zeepwater; 26.
mevrouw; 27. bestuurder in naam v. anderen; 28. warme wijn met suiker en specerijen; 29. hoeveelheid; 31. insect; 33. kraan;
36. dreumes; 37. wijnsoort; 38. elk; 39. afbeelding; 40. afvoeren; 41. gewapende ruiter; 43. boom; 45. vordering; 47.
persoonlijk vnw.; 52. muziekteken; 53. half;
54. pampahaas; 55. baar; 57. droog; 59.
roem.

Sudoku week 41
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 40
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Ben jij, net als
een kind, steeds
in beweging?

Wil jij jezelf
blijven
ontwikkelen?

Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Heb je interesse?
Kijk op de website

Pedagogisch medewerker BSO Locatie Wilnis en Mijdrecht
Manager BSO
Oproepkrachten voor BSO Locaties in De ronde Venen

De Klimboom
Stichting voor Kinderopvang

www.deklimboom.nl
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Brandweer stuurt Maatje voor Twee de lucht in
Op dertig meter hoogte zagen
de vrijwilligers en hulpvragers
van ‘Maatje voor Twee’ De Ronde
Venen afgelopen donderdag eens
vanuit een heel ander perspectief.
Dat ze tijdens de rondleiding bij
de brandweer zelf in de hoogwerker mochten, wisten ze van te voren niet. Maar van de gelegenheid
werd gretig gebruik gemaakt.
‘Want zo’n kans krijg je niet snel
weer!’, vertelt de enthousiaste
Truus na afloop.
De betrokkenen van Maatje voor
Twee werden tijdens de ‘maatjesdag’ in het zonnetje bij de brandweerkazerne in Mijdrecht gezet.
Burgemeester Marianne Burgman
verwelkomde iedereen die ochtend
en sprak haar waardering voor
Maatje voor Twee uit. “Een goed,
maar ook vooral leuk project. Als
ik er tijd voor had, zou ik zelf ook
graag maatje zijn.”
Vervolgens werd onder leiding van
commandant brandweer Lex Tillart en zijn brandweerleden uitleg
gegeven over het reilen en zeilen
bij de brandweer. Door middel van
een introductiefilm over de brandweer, een powerpoint presentatie
over het gebied De Ronde Venen
en een rondleiding door de brandweerkazerne werd duidelijk wat
de brandweer zoal doet. Tot slot
mocht iedereen die het durfde de
hoogwerker in. De ochtend werd
afgesloten met een feestelijke lunch
in de kazerne.
De afspraak van de maatjesdag is
vorig jaar oktober op de Beursvloer
tot stand gekomen. Bij de Beursvloer ontmoeten het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties
elkaar. Zij maken dan zogenaamde
‘matches’. De gemeenteraadsleden
Kees Schouten en Wim Klaassen
en projectmedewerker Carolien
Harbers hebben toen bedacht om
een leuke dag voor de ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers te
organiseren. Dankzij een andere
match werd de dag vastgelegd door
Wim Stolwerk van fotoworkshop
‘De Ronde Venen’ in samenwerking
met De Groene Venen.
Maatje voor Twee
Maatje voor Twee is een initiatief
van Stichting De Baat en is er voor
alle thuiswonende inwoners van
de gemeente De Ronde Venen die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vrijwilligers, de
zogenoemde maatjes, doen samen
leuke dingen met hun hulpvrager. Te
denken valt aan het maken van een
wandeling, fietsen of simpelweg een
kopje koffie drinken. Ook kan een
maatje de hulpvrager ondersteuning
bieden door een aantal taken over
te nemen of even mee te denken.
Bent u of zoekt u een maatje?
Neem dan contact op met projectmedewerker Carolien Harbers
van Stichting De Baat in Mijdrecht. Telefoonnummer: 0297230280. U kunt ook mailen naar:
c.harbers@stichtingdebaat.nl
foto's: wim stolwerk

- mirror image

photography, vinkeveen

Projectmedewerker van Maatje voor Twee
Carolien Harbers.
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