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Zondag 4 november:
Zilveren Turfloop voor jong en oud
Jong en oud kunnen aanstaande zondag meedoen aan de jaarlijkse Zilveren Turfloop, georganiseerd door Atletiekvereniging
de Veenlopers uit Mijdrecht. Voor 'jong' is er de Rabo Kinderloop, over een veilig parcours van 1 km door het sportpark.
Oud(ers) kunnen meelopen met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf
10.30 uur. In sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een
tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een
horecavoorziening aanwezig. Een deel van de binnengekomen sponsorgelden wordt gedoneerd aan Stichting Haarwensen.
Zie voor meer informatie: www.zilverenturfloop.nl

Dames HVM MB1 scoren ook in de keuken
Dat de dames van HVM MB1 goed konden
hockeyen wisten we al jaren, maar dat
ze ook handig met de koekenpan om
kunnen gaan bleek zaterdagavond jl.
toen de hockeysticks werden ingeruild
voor pollepels, messen en vorken.
Een door de dames zelf georganiseerd
teamuitje bracht hen naar de biologische groentetuinderij De Kweektuin in
Mijdrecht waar zij, onder de bezielende
leiding van kok David Hague en zijn
hulp Chris de Ruiter, gezamenlijk een
eigen maaltijd moesten vervaardigen
(en opeten uiteraard). Op bijgaande foto
ziet u de dames van HVM MB1, samen
met hun coach en de teambegeleidsters
Erica en Esther. Kok David Hague is er maar even bij gaan liggen; vier uur met deze mooie, pittige meiden was hem niet in de
koude kleren gaan zitten!
Voor de overige lezers heeft David Hague deze week een heerlijk recept van pompoensoep. Zie pag. 17

DINSDAG 6 T/M ZATERDAG 10 NOVEMBER

BROEKENWEEK

LEVER JE OUDE JEANS IN EN ONTVANG € 20 RETOUR OP JE NIEUWE BROEK!

Lutz Fashion, Herenweg 45, 3645 DE VINKEVEEN

LUTZ.nl

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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WINTERBANDEN
KOOP JE BIJ DE SPECIALIST!

• Het grootste winterbandenassortiment
• Altijd scherpe prijzen
• Het beste persoonlijke advies
• Altijd snelle service
Ook voor winterband-velg
combinatiesets zijn wij hét adres!
Vraag naar ons nieuwe
WOW Wintermagazine!
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'Pact van de
Poldertrots'
ondertekend
Alle bij het overleg over de polder
Groot Mijdrecht Noord betrokken
partijen, hebben woensdagavond
jl. in het voormalige schoolgebouw
'De Poldertrots' het zogeheten 'Pact
van de Poldertrots' ondertekend, zo
meldt RTV Ronde Venen. Daarmee
zijn de plannen voor de polder Groot
Mijdrecht Noord definitief geworden.
Over het gebied is jaren gesteggeld.
Al in 1998 startte de discussie over
de polder, toen er een plan lag om
een groot deel van het gebied in te
richten als natuurgebied, om ruimte te
geven aan moerasvogels, onder meer
ingegeven door de bodemdaling van
de polder. In 2007 bleek dat er geen
geld was voor de plannen en is met
alle betrokkenen gewerkt aan een alternatief. Groot Mijdrecht Noord moet
uiteindelijk wel een natuurgebied
worden, maar dat gaat op basis van
vrijwilligheid. Bewoners en boeren
hoeven het gebied niet verplicht te
verlaten en woningen hoeven niet te
worden afgebroken. De woningen die
inmiddels waren verworven door de
provincie, zullen weer worden verkocht, waarbij bewoners van de polder
voorrangsrechten hebben.
RTV Ronde Venen doet dit weekend
in het nieuws- en actualiteitenprogramma Nieuwsronde verslag van
de ondertekening van het 'Pact van
de Poldertrots' en interviewt gedeputeerde Bart Krol (provincie Utrecht)
en Hans Pronk (bewoner).

Sportverkiezingen op
25 januari a.s
De jaarlijkse Sportverkiezingen vinden
plaats op vrijdagavond 25 januari
a.s. in De Meijert. Tijdens de avond
reikt sportwethouder David Moolenburgh de prijzen uit aan de sportman,
-vrouw, -talent, -vrijwilliger en -team
van het jaar. Wie (een) lokale favoriete sporter(s) heeft, kan hem, haar
of een compleet team kandidaat stellen. Op www.derondevenen.nl kan het
voordrachtformulier worden ingevuld.
Voordragen van uw favoriete sporter
of team kan tot 1 december 2012. De
jury stelt een top drie samen en maakt
die vervolgens bekend. Meer informatie bij Bas Bokkes, sportcoördinator
van de gemeente; e-mail: b.bokkes@
derondevenen.nl of tel. 0297 291651.

Agenda Kort
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Invulling Veenbad- en Blijdrechtterrein

Het college van B&W is van plan met een tweetal projectontwikkelaars plannen uit te werken voor de ontwikkeling van zowel het Veenbadterrein in Vinkeveen als het terrein van voormalig zwembad Blijdrecht in
Mijdrecht. Het is de bedoeling dat op beide locaties woningen worden gerealiseerd.
door piet van buul

Na de opening van het Veenweidebad in Mijdrecht zijn het Veenbad in
Vinkeveen en Blijdrecht in Mijdrecht
definitief gesloten. Vorig jaar heeft
het gemeentebestuur beide locaties
te koop gezet. Daar zijn een aantal
biedingen op binnengekomen.
Inmiddels heeft het college gekozen
voor een tweetal projectontwikkelaars die plannen hebben ingediend, die voldoen aan de kaders en
uitgangspunten die door het college
voor deze beide locaties waren vastgesteld. Het is de bedoeling dat met
de beide bedrijven verder gesproken
gaat worden over de nadere uitwerking van de plannen.
Woningbouw
Voor de Blijdrechtlocatie heeft het

college gekozen voor het plan van
Vink Bouw Nieuwkoop, die op het
terrein twee rijtjes van zeven woningen en twee blokjes van drie-onderéén-kap woningen willen realiseren.
Voor de invulling van de Veenbadlocatie is gekozen voor het plan van
Bolton Ontwikkeling. Dat voorziet in
de bouw drie woningen aan de Ringvaart in combinatie met een rijtje van
zeven woningen.

Ontwikkeling al gaande waren. “We
vonden het niet van goed bestuur
getuigen om deze bespreking af te
kappen. We hebben aan de gemeenteraad toegezegd dat we met de
initiatiefnemers van het evenemententerrein zouden zoeken naar een
alternatieve locatie. Die gesprekken
vinden inmiddels plaats.” Meer kon
of wilde de wethouder er niet over
zeggen.

Evenementenplein
Er ligt inmiddels ook een initiatiefvoorstel van een aantal inwoners van
Vinkeveen om het oude zwembad te
slopen en van het hele plein achter
De Boei een evenementenplein te
maken. Wethouder David Moolenburgh wees er op dat deze voorstellen
op een dusdanig tijdstip binnenkwamen, dat besprekingen met Bolton

Informatieavonden
De wethouder kondigde aan dat er
op 13 november a.s. een informatieavond zal plaatsvinden in De Boei in
Vinkeveen, waar belangstellenden
kennis kunnen nemen van de plannen. Een informatieavond over het
Blijdrechtterrein zal plaatsvinden
op 20 november in de Meijert in
Mijdrecht.

Onderzoeksverslag inwonerpanel

Het leven is goed in De Ronde Venen
De gemeente wil volgend jaar een Structuurvisie vaststellen. Daarin wordt aangegeven hoe de gemeente
zich in de komende periode tot het jaar 2030 wil gaan ontwikkelen. In de voorbereidingen om tot zo’n
structuurvisie te komen, zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale enquête. In totaal 214
mensen hebben de vragenlijsten ingevuld. Het college presenteerde afgelopen woensdag de resultaten van
dit onderzoek. Wonen in de Ronde Venen wordt gewaardeerd met een acht-min.
door piet van buul

De deelnemers aan de enquête
kregen in totaal zesendertig vragen
voorgelegd. Daarin kon men zich
uitspreken over tal van facetten van
het wonen, werken en leven in de
Ronde Venen. De algehele teneur
was dat men het wonen in de gemeente zeer waardeert. Belangrijke
positieve punten zijn de landelijke
inrichting en het dorpse karakter van de verschillende kernen.
Over het algemeen vindt men de
recreatieve voorzieningen, natuur,
woningen, bedrijven, infrastructuur
en cultuurhistorie goed in balans.
Men wil ook voor de toekomst de
landelijke rust zoveel mogelijk in
stand houden. Waar het gaat om
de inrichting van het landschap wil
men de bestaande situatie zoveel
mogelijk handhaven. Zo wil een
grote meerderheid niet dat de N201
vierbaans wordt. De meerderheid
is van mening dat de aandacht voor
het Groene Hart belangrijk is. Maar
onder hen zijn er ook velen die

vinden dat de gemeente zich daarbij
ook zeker moet richten op wonen in
een metropool. Het panel is niet te
spreken over het openbaar vervoer.
Ontgroening
In zijn toelichting op het rapport
ging wethouder David Moolenburgh er van uit dat het totale
inwoneraantal van 44.000 ook in
de komende jaren redelijk stabiel
zal blijven. ‘Wel gaat de vergrijzing sneller dan verwacht. Maar
het echte probleem zit hem in de
ontgroening. Wanneer jonge gezinnen wegtrekken worden ook de
voorzieningen minder of verdwijnen
helemaal. Dat is duidelijk te zien bij
de scholen. Kijk naar de basisschool
in Baambrugge. Daarvoor hebben
we vrijstelling kunnen krijgen van
de leerlingennorm, anders had de
school moeten sluiten. Wanneer dat
gebeurt trekken de jonge gezinnen met kinderen naar elders en
dat heeft dan weer consequenties
voor het leefmilieu in zo’n kern. De
woningbehoefte zal ook toenemen.

Daarbij zal er ook meer vraag
komen naar eenpersoonswoningen.
Voor een goed evenwicht zal er in
de toekomst ook instroom van buiten nodig zijn,” aldus de wethouder.
Meepraten
Op www.derondevenen.nl, onder
leven en werken, structuurvisie,
kunnen belangstellenden het onderzoeksverslag downloaden. Ook
liggen er exemplaren ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis. Op de gemeentelijke site kan
op stellingen worden gestemd en
worden mogelijkheden tot meepraten aangegeven. Er zullen ook
inspraakprocedures en bewonersbijeenkomsten over dit onderwerp
worden georganiseerd. Het is de
bedoeling dat in het komende
voorjaar de verschillende deelvisies
worden vastgesteld. De vaststelling
van de definitieve structuurvisie
staat op de planning voor medio
2013.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 3 november
• Inzameling Sam's kledingactie,
Mijdrecht
• Introductie Honda CR-V,
Van Nieuwkerk, Mijdrecht
• Bingoavond, Amstelhoek
• Dansavond, De Vijf Bogen, 		
Baambrugge
• 'Boya', div. DJ's, De Boei, 		
Vinkeveen
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Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Rachel Gerards, Rob Isaacs

Zondag 4 november
• Zilveren Turfloop, start Sporthal
Phoenix, Mijdrecht
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Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul,
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Peter Bakker, Youri Lieberton.

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

Luistervink

Woningbouw op zwembadlocaties

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk: Dijkman Offset, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

www.degroenevenen.nl

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Wie appelen vaart…
Sommigen die deel uitmaken van
onze samenleving nemen het niet
zo nauw als het om normen en
waarden gaat. Je iets toe eigenen dat van een ander is noemen
we diefstal, elkaar met vuisten
bewerken mishandeling en
rekeningen niet betalen noemen
we oplichting. Die grote groep
mensen vormt het criminele
circuit. Zodra de sterke hand je
oppakt en in de cel zet, komt de
rechter er aan te pas om uit te
spreken wat de samenleving voor
jouw verkeerde gedrag in petto
heeft. Gelukkig heb je als individu het recht je te laten bijstaan
door een raadsman. Dat is een
man of vrouw die de wet op zijn
of haar duimpje kent en er voor
kan zorgen dat je niet verkeerd
wordt gestraft. Da’s maar goed
ook. Je zult maar onterecht
worden opgesloten. Vaak zijn alle
vergrijpen gelinkt aan boetes of
een aantal dagen hechtenis. Je
buurvrouw wellustig betasten
kost geld, een paar keer inbreken
levert een celstraf op en een politieagent uitschelden wordt een
taakstraf. Pleeg je ontucht met
kleine kinderen, dan wordt het
een ander verhaal. Sla je iemand
dood, dan val je ook in de hoogste categorie. Ontvoer je mensen
voor losgeld of pleeg je vastgoedfraude, behoor je tot de groep
mensen die optimale rechtskundige bestand nodig heeft. Door
je gedrag en de opbrengsten die
dit oplevert ben je er ook toe in
staat je te verzekeren van goede
bijstand en die is duur. Binnen de
advocatuur opereert een aantal
mensen waar je qua handelen
ook wel je twijfels over kunt
hebben. Ik snap dat wel. Als je
iemand gaat verdedigen die over
vele miljoenen beschikt en jij degene zou kunnen zijn die hem of
haar uit het gevang kan houden,
is het uiterst menselijk je deel op
te eisen. Ik kan me niet voorstellen dat je in je Opel Corsaatje
komt aanrijden, gekleed in een
spijkerbroek en iemand de hand
schudt die je in vertrouwen vertelt hoe hij aan de vele miljoenen
komt zonder te kijken hoe je,
legaal, een deel van dit kapitaal
kunt bemachtigen. Voort wat,
hoort wat, toch? De rechtszaken
van de afgelopen jaren bekijkend stuit je al snel op dezelfde
namen die aansprekende zaken
behandelen. Vaak zijn het mensen die een groot ego hebben,
dat laten ze tenminste goed zien.
De bedragen die ze voor dit soort
circussen declareren mogen er
ook zijn. Ben benieuwd hoe hoog
de rekening is geweest die Geert
Wilders van Bram heeft ontvangen. Nu de meest welbespraakte
man die onze rechtspraak kent
de wacht is aangezegd, kan ik
mij niet aan de indruk onttrekken
dat Bram deel uitmaakt van een
topje. Zou de oorsprong jalouzie
en wedijver kunnen zijn?
		

Luistervink
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Drie jubilarissen bij de Zonnebloem

Mijdrecht

Dominee J. Vogel in
De Wegwijzer
Zondag 4 november zijn er twee
diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.
In beide diensten gaat ds. J. Vogel
voor. In de morgendienst van 10 uur
gaat de preek over de tekst waarin
Jezus zegt: Ik ben de deur. Dat roept
herinneringen op aan redding in het
verleden. Het staat ook voor de veiligheid van de schaapskooi. De ware
herder zet zijn leven in voor zijn
schapen. Hij stelt zich op tegenover
degenen, die de schapen beschouwen
als winstobjecten. Dóór Hem mógen
we naar binnen (behoud) en kúnnen
we naar buiten, de wereld in.
De middagdienst van 17 uur behandelt de preek zondag 47 van de
Catechismus, waar het gaat over de
eerste bede in het Onze Vader: Uw
naam worde geheiligd. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer
over De Wegwijzer op
www.CGKMijdrecht.nl.

Abcoude

Speciale kerkdienst
Dorpskerk
Zondag 4 november is er een speciale dienst in de Dorpskerk Abcoude,
georganiseerd door de commissie
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De dienst
staat in het teken van ‘Ontmoeting
tussen geloven’ Voorganger in deze
dienst is Ds. Jaspert Slob uit Utrecht.
Ds. Slob heeft jaren in Kenia gewerkt, waar Christenen en Moslims
naast elkaar wonen en werken.
De dienst begint om 10.00 uur. Er is
crèche en kindernevendienst.

Recentelijk heeft de Zonnebloem
afdeling Wilnis-de Hoef drie
vrijwilligers in de bloemetjes gezet
vanwege hun jubileum.
Mia de Haan is al 25 jaar actief
bij de Zonnebloem. Ze bezoekt
regelmatig twee gasten en neemt
daarnaast vaak als vrijwilliger deel
aan de uitstapjes die ieder jaar door
de afdeling georganiseerd worden.
Twee bestuursleden vierden op
dezelfde dag hun 10-jarig jubileum.
Anke van Ewijk is al die tijd actief
als secretaris en Cock Spruit als
penningmeester. Daarnaast zijn ze
er ook vaak bij als er activiteiten
georganiseerd worden. Mia kreeg

een gouden en Anke en Cock een
zilveren zonnebloemspeld uit
handen van Dieny Scheffer, namens
het provinciale bestuur van de
Zonnebloem. In haar toespraak
benadrukte Dieny nog eens het
belang van de vrijwilligers. Zij zijn
het uiteindelijke contact met de
gasten en vormen daarmee het hart
van de Zonnebloem. Uit handen van
de voorzitter kregen ze alledrie nog
een bos bloemen.
In het midden een glunderende Mia
den Haan, rechts van haar Anke van
Ewijk en Dieny Scheffer en links
van haar Cock Spruit en Arnoud
Reurings.

Kinderen van de naschoolse opvang
‘De Blauwe Muis’ in Mijdrecht
stapten vorige week in de SKON-Natuurbus richting kasteel Groeneveld
te Baarn. Enthousiast nagezwaaid
door de peuters en de pedagogisch
medewerksters van de dagopvang bereikten ze de plaats van bestemming;
een prachtige plek midden in het
bos, waar klimtoestellen, evenwichtsbalken en nog veel meer gebruikt
konden worden.
De eerste opdracht was een bosdorp te maken. Er was een grote
plunjezak vol met materialen (o.a.
touw, gereedschappen, verrekijkers,
insectendoosjes met vergrootglazen,
enz., enz.), zodat de fantasie en creativiteit van de kinderen optimaal tot
hun recht konden komen. Hoe mooi
is het om paddenstoelen en insecten
door een vergrootglas te bekijken?!
En wat stonden er veel verschillende
paddenstoelen in het bos!

Na de picknick was het tijd voor
de stormbaan; eerst voor de oudste
kinderen (rennen, springen, klimmen
en lekker gek doen en welk tweetal
kwam het snelst aan de overkant?);
daarna terug naar de verzamelplek,
waar ze weer fijn konden spelen en
lol maken.
Ook de jongste kinderen deden hun
uiterste best met o.a. zaklopen,
hindernislopen, over een breed
evenwichtslint van de ene boom naar
de andere lopen (uiteraard met een
klein beetje hulp van de leidsters). Na
een tijdje hadden een paar kleuters
het gezien en zo ontdekten we een
hele grote kastanjeboom; al gauw
was de hele groep druk doende met
het oprapen van de kastanjes, die in
een plastic tas, evenals in de jaszakken verzameld werden. Terug in de
bus kregen de kinderen nog een leuk
presentje en konden zij een tekenfilm
bekijken.

Make a wish come true tijdens
Nicole’s Dance Event
Na het geweldige succes van de Pink Ribbondag vorig jaar wordt er op
25 november a.s. weer een sportieve en gezellige dag georganiseerd bij
Dansschool Nicole. Iedereen is welkom een workshop te volgen tijdens
Nicole’s Dance Event. Dit jaar staat de dag in het teken van stichting
Make-A-Wish Nederland, zij vervullen de grootste wens van kinderen
met een levensbedreigende ziekte. Dansschool Nicole wil graag helpen
deze wensen in vervulling te laten gaan en daarom zal een deel van de
opbrengst naar Make-A-Wish Nederland gaan.

Abcoude

Landelijke
Natuurwerkdag
De Landschapwerkgroep Abcoude
heeft zin in een mooi en nuttig
knotseizoen. De werkzaamheden
starten op 3 november op en rond
het Spooraquaduct, Gein Noord en
het Indijkpad. Op de locatie aan
Gein Noord staan tientallen knotten,
elzen, wilgen en essen. Deze bomen
zijn enkele jaren geleden voor
het laatst gedaan en zijn dringend
toe aan een snoeibeurt. Deze
locatie is ook uitermate geschikt
voor gezinnen met kinderen i.v.m.
verkeersvrije plekken. Verder
wordt de nieuwe aanplant op het
Indijkpad gesnoeid en de nieuwe
knotten op het aquaduct. Een leuke
en boeiende klus op een prachtige
locatie. De Landschapswerkgroep
Abcoude zorgt voor de inwendige
mens, er is koffie met een koekje en
er is een lekkere voedzame lunch
met voldoende te drinken. Na afloop
kan er nagepraat worden met een
borrel!
De vrijwilligers van de Landschapwerkgroep Abcoude hopen op veel
natuurvrienden voor deze leuke
klus. Voor meer informatie kun je
kijken op www.lwab.nl of bellen
met de locatieleider Koos van der
Weijde op 0654684793.

Blauwe Muis op stap met de SKON-Natuurbus

Voor slechts 5 euro kun je meedoen aan verschillende workshops
die door het showballet gegeven
worden. De dag begint om 10 uur
met een Studio100-workshop voor
peuters en een Sinterklaasworkshop voor kinderen van 4 t/m 8
jaar. Om 10.45 uur start de Hip
Hop-workshop en de Zeemeerminnenworkshop voor kinderen van
4 t/m 10 jaar. De ochtend wordt
afgesloten met een Junior Songfestivalworkshop om 11.30 uur
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Om 12.30 uur wordt de middag
afgetrapt met een Lipdubworkshop
voor iedereen! Daarna volgen er
workshops voor 11 jaar en ouder:
de Tropical workshop en de 90’s
workshop (vanaf 15 jaar) om 14.00
uur, de Hip Hop workshop om 15.00

uur en tot slot de ‘Over de top’workout om 16.00 uur. Daarnaast
wordt er een beautysalon geopend
voor een mooie make-up of waar
nagels gelakt en haren gevlochten
kunnen worden tegen een kleine
vergoeding.
Kom jij ook in beweging om kinderwensen in vervulling te laten gaan?
Mail dan je naam, leeftijd en de
workshop(s) waaraan je wilt deelnemen naar nicoles-dance-event@
hotmail.com. Wil je niet deelnemen
aan een workshop maar wel deze
dag voor Make-A-Wish Nederland
steunen? Het is ook mogelijk een
bijdrage te leveren door middel van
sponsoring. Neem dan ook contact
op via bovenstaand e-mail adres.

Succesvolle eerste mosselrit bij PSV Troje
De activiteitencommissie van Paardensportverenging Troje doet elk
jaar haar best om leuke activiteiten
voor de leden te organiseren, die
voor zowel ruiters als menners leuk
zijn, maar ook voor alle steunleden
van de vereniging. Na enkele jaren
discussiëren over het organiseren
van een ‘Mosselrit’ was het zondag
jl. zo ver. Veel deelnemers hadden
zich vooraf opgegeven en daardoor
konden we voor een leuke groep
mensen deze rit organiseren. Wie
aan mosselen denkt, denkt aan
strand. Verzameld werd er dan ook
in Noordwijk. De paarden werden ingespannen of gezadeld, de
mountainbikes klaargezet en ook
de steps mochten niet ontbreken.
Met ruim 35 deelnemers werd
er door de bossen en
duinen richting het strand
gereden. Daar aangekomen werd er door velen
te paard een heerlijk
sprintje getrokken en ook
de paarden hadden er erg
veel plezier in. Voor sommigen was het zeewater
en vooral de golven erg
spannend, maar uiteindelijk heeft iedereen lekker
van het strand en het
water kunnen genieten.
Halverwege de rit stond
er weer een uitstekend
verzorgde lunch klaar met
pasteitjes, pannenkoeken
en uiteraard gebakken
mosselen met knoflook-

saus. 's Middags bleek de wind flink
toegenomen. De handschoenen en
sjaals werden aangetrokken en omgedaan en door velen vervolgd met
nog een sprintje over het strand.
Daarna toch echt de duinen en bossen in om zo lekker uit de wind te
kunnen rijden. Bij de parkeerplaats
werden de paarden voorzien van
een lekkere warme deken waarmee ze weer op de trailer werden
gezet. Bij terugkomst werd het voor
een groot deel van de deelnemers
nog gezellig in de kantine van
clublocatie Stal Zadelpret. Ben je
benieuwd met wat er nog meer op
onze kalender staat? Kijk dan eens
op www.paardensportverenigintroje.
nl of wordt bevriend met ons op
Facebook.
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Viribus Unitis vierde 85ste verjaardag in
uitverkochte Willisstee

Zaterdag jl. vierde muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis haar
85ste verjaardag met een overweldigend jubileumconcert voor
een massaal toegestroomd publiek.
De sporthal van dorpscentrum de
Willisstee was tot de laatste stoel
gevuld.
De avond werd geopend door de
allerjongsten van de vereniging.
De kleine blokfluitertjes werden
begeleid door de jeugd van het leerlingenorkest en lieten horen hoe
“Mary had a little lamb” op maar
liefst zeven verschillende manieren
gespeeld kan worden. Daarna was
het podium voor het fanfare orkest
van Viribus Unitis. Het orkest
opende direct zeer feestelijk met
de finale uit de 5e symfonie van
Beethoven en werd hierin vergezeld
door enkele danseressen van Dansschool Nicole. De combinatie van
klassieke muziek met moderne dans
was absoluut bijzonder te noemen.
Het programma was zeer afwisselend. De danseressen van Nicole
kwamen nog een aantal maal terug,
maar ook de dames en heren van
het Regionaal Operette- en Musicalkoor uit Mijdrecht hebben van
zich laten horen tijdens het concert.
Een golf van kippenvel ging door de
zaal tijdens de prachtige filmmu-

ziek van Ennio Morricone, vertolkt
door koor en orkest.
Ook werd werk uitgevoerd van een
muzikale grootheid in de muziek
voor fanfare orkest; Leon Vliex,
een zeer bekende naam binnen de
harmonie- en fanfarewereld én oudVU-lid. Het werk Composition VIII
werd uitgevoerd en bood voldoende
uitdaging voor het orkest. Indrukwekkend was het technische spel
en majestueuze slot van dit werk en
kon de waardering krijgen van de
componist, die zelf aanwezig was in
de zaal. Ook de muzikale grootheden van deze tijd werden niet overgeslagen en na de pauze kwamen
ook namen als Phill Collins, Marco
Borsato en Queen voorbij. De
avond werd afgesloten met een blik
naar de toekomst. Kyteman wordt
gezien als een van de talenten
van de toekomst en daarom sloot
Viribus Unitis af met het prachtige
Sorry. De bugelsolo werd subliem
uitgevoerd door Emeke Nagtegaal.
In het slot werd zij hierbij begeleid
door het gezang van het ROM Koor
en de overige leden van het fanfare
orkest. De danseressen van Nicole
maakten het plaatje compleet en
sloten de avond vol zang, dans en
heel veel mooie muziek af.

Zeven podiumplaatsen
De dertigste AKU scholierenveldloop in Uithoorn leverde het Rondeveense Veenlanden College maar liefst zeven podiumplaatsen op. In
de scholenrangschikking behaalde de sportieve school daarmee een
prachtige derde plaats.

Kleuters OBS Molenland op ballet
Vorige week werden de kleuters
van groep 1 en 2 van OBS Molenland verrast door Jiska Broertjes.
Zij heeft een balletschool en kwam
met de kinderen op speelse wijze
allerlei balletoefeningen doen. Zo
stonden ze als bomen, heel stevig op
de grond, takken die zwiepten door
de wind. Ze waren elfjes en trollen,
wind en bladeren. Zelfs de jongens
die van te voren hun vraagtekens bij
de les hadden, waren erg enthousiast. Ballet is zeker niet alleen

voor meisjes. Ook jongens kunnen
hier hun energie en creativiteit in
kwijt. De lessen van Jiska worden
gegeven op een zeer beeldende en
sprookjesachtige wijze, waarbij niet
alleen het creatieve element gestimuleerd wordt, maar zeker ook het
gevoel voor vorm, techniek en het
luisteren naar muziek. De kinderen
hebben een uur lang genoten van
alle bewegingen en de mooie muziek. We zullen de oefeningen vast
nog eens herhalen.

was zijn deel. Maarten Loijnga van
Thamen pakte de bronzen plak.
Lars van der Zwet, nog maar net
begonnen aan zijn opleiding aan
het VLC werd prachtig eerste bij
de jongste jongens, Joost Koopman
van het VLC volgde hem op de
voet en legde beslag op het zilver.
Lucas Broers van Thamen werd hier
derde.
In enkele categorieën was het
VLC helaas niet vertegenwoordigd,
hierdoor bleef het bij een derde
plaats in de eindrangschikking. Toch
een resultaat op trots en tevreden
mee te zijn.

Mijdrecht

Bingoavond bij
toneelvereniging OKK
Dinsdagavond 6 november is er
weer bingo bij toneelvereniging
OKK. Er zijn weer vele mooie
prijzen te winnen; dit keer een
digitale fotocamera met toebehoren als hoofdprijs. U komt toch
ook gezellig een avondje bingo
spelen!? De bingo wordt gehouden
in Partycentrum De Meijert te
Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 cent
per lot.

Amstelhoek

Bingoavond zaterdag
3 november
Komende zaterdag 3 november
kan men weer gezellig komen
bingospelen. De avond begint om
20 uur en de zaal is open vanaf ca.
19 uur.

Leerkrachten Sint Jozefschool
allemaal geslaagd
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
En... hoe veilig je huis of school ook
is; ‘hoekjes’ zijn er altijd! Daarom oefenen de leerkrachten van de Sint Jozefschool periodiek hun vaardigheden
voor eerste hulp bij ongeluken zoals
verslikkingen, vallen en reanimatie.
Een deel van het lerarenteam volgde
recent een digitale cursus en oefende
daarna de lesstof op een praktijkmiddag. Nieuw deze keer was het
gebruik van de automatische externe
defibrillator (AED); een draagbaar
toestel dat op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok toedient met als doel een verstoord hartritme te reguleren.
Ook de kennis en vaardigheden op
het gebied van bedrijfshulpverlening
(BHV) kwamen in de cursus aan bod.
Hierbij wordt aandacht besteed aan
bijvoorbeeld ontruimingen, brandblustechnieken en blusmaterialen. Na de
leerzame praktijkmiddag konden de

deelnemende juffen hun diploma’s
BHV en kinder-EHBO in ontvangst
nemen. De andere leerkrachten zullen volgend kalenderjaar hun cursus
volgen. Hoewel we hopen dat het
nooit nodig zal zijn, geeft het ouders
en kinderen een veilig gevoel dat alle
leerkrachten van de Sint Jozefschool
weer gecertificeerd zijn.

Traditiegetrouw werd in de maand
oktober, bij TV De Ronde Vener, het
oktoberweekenden toernooi gehouden. Gedurende vier weekenden kon
er in de verschillende categorieën
getennist worden. Er wordt bij dit
toernooi alleen dubbels gespeeld.
Dit toernooi werd dit jaar gesponsord
door de Rabobank en Oudshoorn &
Co.
We kunnen terugkijken op een zeer
succesvol verlopen toernooi. Dit jaar
waren er meer inschrijvingen dan
andere jaren waardoor er veel tenniswedstrijden werden gespeeld. Naast
het sportieve karakter kenmerkt het
toernooi zich ook door haar gezelligheid.
Helaas hadden we in de eerste
weekenden last van het regenachtige

Er worden weer tien ronden
gespeeld met vele mooie prijzen.
De entree en het eerste kopje
koffie zijn gratis. De organisatoren
rekenen uiteraard weer op een
grote opkomst. Adres: Engellaan
3a, Amstelhoek.

Abcoude

Oud Papieractie
Piusschool
Dinsdag 6 november a.s. haalt
de oud papiercommissie van de
Piusschool weer oud papier op in
Abcoude. Graag uw oud papier
aanbieden op de verzamelpunten
in niet te zware dozen en goed
gebundeld zodat het niet over de
straat kan waaien. De volgende
ophaaldag is 4 december.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

TV De Ronde Vener Oktoberweekenden
toernooi zeer succesvol

De categorie jongens klas drie en
vier spande de kroon met maar
liefst drie podiumplekken. Koen van
Wermeskerken, klas 4 , veroverde
de derde plaats, derdeklasser Justin
Ruimschoot pakte het zilver en
een gouden medaille was er voor
Romano Oljans.
Michaela Disseldorp was ook dit
jaar een klasse apart, zij versloeg
Iselin Keune en Franka du Pau van
het Alkwin Kollege en was heel
blij met goud. Bij de docenten liep
Emil Hoogstad der graszoden uit
het veld, in zijn bekende stijl moest
hij alleen Paul Weijer van Alkwin
voor laten gaan, een tweede plek

Kort nieuws

weer maar gelukkig mochten we
gebruik maken van de banen van TV
Mijdrecht. Dit zorgde ervoor dat we
niet teveel oponthoudt hadden en alle
wedstrijden gespeeld konden worden.
In het afsluitende weekend was er
op zaterdagavond een feestavond
met een fantastische zangeres en de
verloting van o.a. een Ipad.
Op zondag 28 oktober de finaledag
met schitterende wedstrijden en
aansluitend de prijsuitreiking.
TV De Ronde Vener wil iedereen
bedanken die meegeholpen hebben
om het oktoberweekenden toernooi
tot een groot succes te maken.
In 2013 wordt dit toernooi weer gehouden en zal de Rabobank eveneens
sponsor zijn.

Op vrijdag 9 november aanstaande
is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk
om 20.15 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. 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.
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Afgelopen weekend was het gezellig druk bij De Zwart Dranken &
Delicatessen aan de Herenweg in Wilnis. Zoals vanouds was er weer
voor iedereen de gelegenheid mooie wijnen te proeven, waaronder ook
een vernieuwd assortiment. Wijnen uit Argentinië, Chili, Zuid-Afrika,
Spanje, Italië maar natuurlijk ook Frankrijk stonden klaar om geproefd
te worden. Al met al stonden er meer dan 30 flessen met lekkers te
proeven, afgewisseld met hapjes gemaakt van de ingrediënten uit de
delicatessenwinkel van De Zwart. Het was een gezellig en succesvolle
wijnproeverij die meerdere keren per jaar gehouden zal worden.

Afgelopen weekend speelde toneelvereniging O.K.K. haar najaarsstuk ‘MiljoenenJacht’ in partycentrum De Meijert. Dit keer was het een spannende detective met een knipoog, waarin niets was wat het leek en vage vermoedens
en halve waarheden zich opstapelden. In hotel Grotenvorst leek alles te gaan
zoals het hoorde te gaan, totdat er slachtoffers vielen. Aan inspecteur Hocker
de taak deze zaak op te lossen. Samen met het publiek werd gezocht naar
de dader en is deze uiteindelijk door goed speurwerk gevonden. Het publiek
en de spelers hebben weer genoten van de twee geslaagde uitvoeringen. De
volgende voorstellingen vinden plaats in maart 2013.

Zaterdag jl. heeft de E6 van CSW hun nieuwe shirt gepresenteerd. De shirts zijn betaald
door 35 leden van de CSW-selectie en staf. Het team van de E6 is heel blij met hun
rood/blauw gestreepte shirts die weer mooi van kleur zijn en goed passen. Zij bedankten de geselecteerde leden van het Heren 1-team, die daarmee wilde laten zien dat ook
de jeugd het verdient er netjes bij te lopen. Zaterdag hoopt de E6 de eerste winstpunten te pakken, net zoals de herenselectie dat zaterdag ook heeft gedaan. CSW bedankt
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Het promotieteam van Red Bull vond dat de medewerkers bij de diverse bedrijven
die zijn gevestigd in het Mijdrechtse kantoorpand Dock 15 wel een energie‘boost’
konden gebruiken. Tot hun grote verrassing stond er dinsdag jl. dan ook een Red
Bull Wings Team
op de stoep om
iedereen 'vleugels' te geven.
Wie vindt dat zijn
collega's ook
wat scherper op
het werk kunnen
zijn en vleugels
verdienen, kan
zich aanmelden
voor een bezoek
van het team op
www.redbull.nl/
vleugels.
foto arthur van
der kooij

Agenten kregen woensdagmiddag een melding van een aanrijding tussen twee fietsers op de Industrieweg in Mijdrecht. Een van de bestuurders was na de aanrijding
weggerend maar door omstanders tegengehouden. Omdat de aangereden tegenpartij, een vrouw, letsel had aan haar knie en schade aan haar fiets, werd de weggerende man aangehouden voor verlaten plaats ongeval. Op de achtergelaten fiets
ontdekten de agenten diverse kledingstukken met de prijskaartjes en beveiligslabels
er nog aan. De kleding bleek na onderzoek te zijn gestolen bij de Zeeman en Terstal
in Mijdrecht. De verdachte, een 23-jarige Pool, bleek behoorlijk diep in het glaasje te
hebben gekeken. De ademanalyse wees uit dat de man ruim 3,5 keer de toegestane
maximum hoeveelheid alcohol had genuttigd. Tegen de verdachte wordt procesverbaal opgemaakt terzake rijden onder invloed, verlaten plaats ongeval en diefstal
van kleding.		
			
foto peter bakker

Op maandag jl. kwam een aantal vrouwelijke professionals van de organisatie VHTO bij het Veenlanden College voorlichting geven over beta-beroepen.
Meisjes in de onderbouw hebben vaak een onjuist en onvolledig beeld van
beroepen in deze sector. Bij het zogeheten 'speed-daten' kregen de meisjes
van de derde klassen HAVO en Atheneum van beide locaties de gelegenheid
met een aantal enthousiaste vrouwen, werkzaam in verschillende betaberoepen, te praten en hen vragen te stellen, steeds gedurende 15 à 20
minuten. Er kwamen vijf verschillende beroepen ter sprake. Doel was meer
meisjes te stimuleren een beta-profiel te kiezen.

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

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. 200 dpi of 1200 x 800
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

De MEEbus staat woensdag 7 november van 10.00 tot 12.00 uur bij het Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht. Iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte kan
in de MEEbus terecht voor informatie en advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt in de bus terecht met vragen over
bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

Vierde startmoment Gezond in Beweging
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Aangepast sporten bij Spel en Sport
Op 5 november is alweer het laatste startmoment van Gezond in Beweging, het project van
de gemeente De Ronde Venen, waarin u wordt uitgenodigd meer te gaan bewegen. Voor iedereen is regelmatig bewegen goed, ook als u beperkingen heeft door leeftijd of een aandoening.
Spel en Sport heeft voor u dan speciale lessen.Wilt u dat wel eens proberen, dan is dit nu het
moment: voor 15 euro kunt u zes keer aan een van onderstaande lessen meedoen!

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

Informatieavond over vrijwilligerswerk
in Abcoude en Baambrugge
Op donderdag 15 november organiseren de
welzijnsstichtingen Tympaan en De Baat in
‘de Angstelborgh’ een informatiebijeenkomst
over de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Abcoude en Baambrugge. De avond is
bedoeld voor geïnteresseerden, vrijwilligers en
afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties
uit Abcoude en Baambrugge. Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk zal informatie worden
gegeven over de diensten waar vrijwilligers en
organisaties die met vrijwilligers werken, gebruik van kunnen maken. Naast de informatie
is er ook ruime gelegenheid voor het stellen
van vragen. De avond zal worden afgesloten
met een gezellige borrel waarbij tijd is voor
verdere kennismaking met elkaar.
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Adres: ‘de Angstelborgh’, Dorpszicht 22, Abcoude. Aanmelden

IVN-lezing over varens
IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn
heeft Wim Vuik gevraagd een lezing te houden
over varens in Nederland. De lezing is op
dinsdag 6 november in NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
In Nederland komen meer dan vierenzestig
varens en varenachtigen (wolfsklauwen en
paardenstaarten) voor. Deze oeroude planten
hebben geen bloemen, maar verspreiden zich
via sporen. Regelmatig worden ook nieuwe
soorten gevonden. In het algemeen gaat
het goed met de varens in ons land. In onze
omgeving komen ook verschillende wilde
varens voor, zoals de koningsvaren (zie foto).
Plantenkenner Wim Vuik is o.a. bekend van

voor 12 november bij Liesbeth Boswijk via
lboswijk@stichtingtympaan.nl
Verdere informatie
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is vanaf nu
ook beschikbaar voor organisaties en vrijwilligers uit Abcoude en Baambrugge. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk kan onder andere:
- helpen bij het zoeken van vrijwilligers.
- helpen bij het zoeken van vrijwilligerswerk.
- ondersteunen bij het aanbieden van 		
deskundigheidsbevordering voor 			
vrijwilligers.
- informeren over rechten en plichten.
- organisaties die elkaar versterken samen		
brengen.
Kijk voor meer informatie op

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
zijn speurtocht naar planten in de 60.000
straatputten van de stad Utrecht. Zo kwam hij
vele zeldzame varensoorten op het spoor. Voor
het IVN een goede reden om juist hem uit te
nodigen voor een lezing over een wat minder
bekende plantengroep.
Meer informatie over de lezing: 0172407054.

Zitgym
Als lang staan en lopen niet meer vanzelf
gaat, zijn zitgymlessen een goed alternatief.
U kunt meedoen op maandag in het EHBOgebouw st. Lucas, Vinkeveen, van 11 tot 12
uur; op woensdag in De Kom, Mijdrecht, van
9.30 tot 10.15 uur en in De Schakel in Wilnis van 11.00 tot 10.45 uur.
Sta / Zitgym
Op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur in De
Schakel in Wilnis.
Sporthal de Phoenix in Mijdrecht.
Watergymnastiek
Bewegen in warm water kan bijna iedereen! U kunt het nu uitproberen op dinsdag
en donderdag van 12 tot 12.45 uur in het
Veenweidebad in Mijdrecht.
Sportief wandelen
Ook wandelen kan in aangepaste vorm, met
als bijkomend voordeel, dat u ook lekker
buiten bent. De lessen zijn op maandag van
10 tot 11 uur vanaf de Willisstee in Wilnis en op dinsdag van 11 tot 12 uur vanaf

De proeflessen beginnen in de week van 5
november. U kunt zich opgeven bij
www.sportinderondevenen.nl, klik daar op de
banner ‘Gezond in Beweging’, of telefonisch
op maandag en donderdag bij Leon van
Fraeijenhove, 030 751 38 62.
Op www.spelensportdrv.nl vindt u meer
informatie over deze en andere lessen. Voor
vragen over de proeflessen en andere informatie kunt u ons ook bellen, 06 21 918 353.

Heeft u diabetes zonder dat u het weet?
Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben zonder dat ze
dit weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen,
organiseren de Nederlandse apotheken de Diabetesweek in de apotheek. Kom tussen
12 en 17 november langs bij uw apotheek voor een risicotest en informatie.
Tijdens deze week kunnen mensen met een
verhoogd risico op diabetes type 2 gratis
bloedsuiker laten testen. De risicotest van
‘Kijk op Diabetes’ bepaalt of mensen een
verhoogd risico hebben. Deze test kunt u
doen in de apotheek of op www.kijkopdiabetes.nl. Heeft u een verhoogd risico, dan kunt
u door middel van een klein vingerprikje de

bloedsuikerwaarde laten testen. In slechts
vijf seconden weet u waar u aan toe bent. U
hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is ook
niet noodzakelijk dat u nuchter bent voor
de test. Voor de gratis bloedsuikertest kunt
u terecht bij: Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, Mijdrecht.

PCOB over nieuwe kans voor ex-gedetineerden
Op de eerstvolgende bijeenkomst van de
PCOB komt de heer Dirk Coster alles vertellen wat ‘Exodus biedt perspectief’ inhoudt en
betekent voor (ex)-gedetineerden. Hulp en
steun voor deze mensen kan van groot belang
zijn. Deze PCOB-bijeenkomst wordt gehouden
in het Verenigingsgebouw van de Hervormde

Gemeente in Vinkeveen. Op donderdagmiddag
8 november a.s. om 14.30 uur zijn alle leden
weer van harte welkom. Bent u geen lid en
wilt u deze middag toch bijwonen (of eens kijken hoe interessant onze bijeenkomsten zijn).
Dan staat ook voor u de deur open. De koffie
of thee staat klaar om 14.15 uur.
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Dr. Beeker

Multiple Sclerose; een moeilijk ziektebeeld
Ik krijg regelmatig ‘verzoeknummertjes’, meestal komen die
op mijn TTD (things to do) lijstje terecht. Deze week heb
ik een verzoek gekregen dat me best wel zwaar valt en
hoewel ik graag aan verzoeken voldoe, gaat het me nu wat
moeilijker af. Het gaat namelijk om een kennis van jaren
geleden. De vrouw van deze kennis blijkt MS te hebben en
dat gaat je dan toch niet in de koude kleren zitten. Ik weet
nog dat ze verkering kregen en later kinderen!
Of ik een stukje over MS wil schrijven? Ik waag een poging
maar het is een moeilijk ziektebeeld.
zijn, daar schijnt de zon minder. Maar helaas
zijn alle resultaten tot nu toe weinig hoopgevend. Laatst was er groot in het nieuws dat
een Italiaanse arts een relatie had gevonden
met slagaderverkalking in de hersenen; een
operatie zou soelaas bieden. Bij nadere
beschouwing bleek het kul. En zo gaat de lijst
ellenlang door, de werkelijkheid is dat niemand weet waarom ons immuunsysteem zich
tegen het eigen lichaam keert. Vanzelfsprekend maakt dat de behandeling niet simpeler,
ik kom daar zo nog op terug.

D

e letters MS staan voor Multiple Sclerose en duiden op de afwijkingen zoals
die in de zenuwen worden gevonden.
Multiple is meervouding en Sclerose komt
van het Griekse woord Sklerosis en dat betekent verharding. Bij MS worden dus meervoudige verhardingen gezien in de zenuwen
en meer precies in de beschermingslaag die
om onze zenuwen heen zit. In de hersenen
en in het ruggenmerg lopen de zenuwen als
elektrische kabels naar de spieren en naar
de organen. Natuurlijk worden die zenuwen
omgeven door een beschermlaagje, zou dat er
niet zijn dan krijg je kortsluiting! En dat is in
feite dan ook wat er bij MS gebeurt; door onbekende oorzaak raken de beschermlaagjes
beschadigd, met kortsluiting en verminderde
prikkelgeleiding tot gevolg.
We weten dat de beschermlaagjes kapot gaan
als gevolg van een lichaamseigen reactie; de
reactie die normaal hoort op te treden bij
beschadiging van de huid zorgt er dan voor
dat de witte bloedlichaampjes de potentiële
indringers wegvangen, het bloed stolt en de
huid herstelt. Maar deze reactie hoort in het
centraal zenuwstelsel niet op deze manier
plaats te vinden, omdat de mantel van de
zenuwen (de myelineschede) uiteindelijk dus
kapot gaat en verhardt. MS wordt vanwege
de ‘doorgeschoten’ lichaamseigen reactie bij
de auto-immuun aandoeningen ingedeeld,
waartoe ook bijvoorbeeld Reuma en sommige
schildklieraandoeningen horen.
Van de auto-immuun aandoeningen weten we
een aantal zaken:
• Ze komen vaker voor bij vrouwen.
• In bepaalde families komen ze vaker voor,
de gedachte aan een bepaalde genetische
aanleg speelt daardoor op.
• Het voorkomen varieert per land en
geografische ligging, waarbij in zijn
algemeenheid de Noordelijke landen meer
getroffen zijn dan de zuidelijke.
Verhuis je voor je pubertijd naar het
zuiden dan neemt de kans op een autoimmuun aandoening significant af!
Er moeten dus ook omgevingsfactoren
mee spelen.
Er worden in Nederland en in de ons omringende landen ontelbare onderzoeken gedaan
om de oorzaken van de auto-immuun reactie
te achterhalen. Recent onderzoek suggereert
een verband met de inname van vitamine
D. Vitamine D wordt door de huid aangemaakt als reactie op zonlicht, logisch dat de
noordelijke landen daarom meer getroffen

Welke klachten komen bij MS voor?
Klassiek treden de eerste symptomen op
jong volwassen leeftijd op, vaak zo rond het
20e-25e jaar. Een veelvoorkomend eerste
symptoom is de neuritis opticus, daarbij is de
oogzenuw ontstoken en ontstaat beeldvelduitval, gestoord kleurenzien en soms dubbelzien.
De verschijnselen kunnen spontaan weer
verdwijnen om vervolgens jaren later weer op
te treden.
Bijkomend aan de ontwikkeling van MS
treedt forse vermoeidheid op. Logisch als je
bedenkt dat een ontstekingsreactie veel energie kost, maar helaas weinig specifiek. Niet
snel zal een arts aan MS denken bij de eerste
vermoeidheidsklachten.
Diverse andere zenuwen kunnen aangedaan
raken. Ik noem bijvoorbeeld een uitval van de
coördinatie, het evenwichtsorgaan, de aangezichtszenuw, de aansturing van de blaas, de
spraakspieren, slikklachten, krachtsverlies in
de benen en de armen en zo gaat het door.
Ook centrale stoornissen (in de hersenen
gelegen) treden op; moeite met onthouden,
moeite zaken te begrijpen, op dementie
lijkende klachten.
Moeilijk is ook dat het verloop van deze
klachten helemaal niet vanzelfsprekend is.
Soms valt een systeem gewoon ‘plop!’ uit om
vervolgens toch weer in iets minder geweldige staat op gang te komen. We veronderstellen dat het menselijk lichaam toch wel enige
herstelmogelijkheden heeft bij een zenuwbeschadiging.
- Wat dat betreft, is het menselijk lichaam
natuurlijk een geweldig systeem, als ik dat
nu vergelijk met de orkaan over New York;
één transformatorhuisje vliegt de lucht in en
de hele stad zit zonder stroom. Dat zou in
het elektrisch systeem van het lichaam nooit
gebeuren!
Natuurlijk is het wel zo dat de Amerikanen in
hun oneindige superioriteit alle stroomdraden
door de lucht vervoeren, waardoor één windvlaag voldoende is om ze uit te schakelen, in
het menselijk lichaam liggen ze tenminste net
als in Nederland onder de grond en zijn ze
veel minder kwetsbaar...
Hoe stellen we de diagnose?
• Allereerst op kenmerken van het beeld;
meerdere zenuwen zijn aangedaan, het
verloop gaat van plotselinge verslechtering
naar geleidelijke verbetering.
• Andere oorzaken zijn uitgesloten
• In de hersenen of in de oogzenuw zijn
afwijkingen gevonden passend bij MS,
onderzoek om dat vast te stellen omvat
onder andere een MRI scan en een
punctie van het ruggenmergvocht.

Hoe staan we er therapeutisch voor?
Tja, simpel gezegd staan we er beroerd voor:
er is geen mooi pilletje waarmee alles weer
weg gaat. Maar er zijn enkele hoopgevende
behandelingen die de klachten mogelijk
verminderen.
• Interferon is de belangrijkste pijler, het
is een lichaamseigen stof die afweerreacties onderdrukt. Mogelijk komen
aanvallen van verergering tot 30% minder
vaak voor.
• Glatirameer is een synthetisch aminozuur,
dat erg lijkt op het materiaal waarvan de
beschermlaag van de zenuwen is gemaakt
(de myelineschede), de ontstekingsreactie
gaat zich nu te buiten aan het Glatirameer
en de echte zenuwen worden gespaard.
• Bijnierschorshormonen worden vaak
gegeven, omdat ze de afweerreactie als
geheel deels plat leggen
• Fingolimod is nieuw, in september op
de Nederlandse markt gekomen, het is een
immuunmodulator. Een specifiek deel van
de afweerreactie wordt onderbroken,
namelijk de reactie van de T-lymfocyten.
• Natalizumab is al wat langer op de markt
(2004); het zorgt er voor dat de witte
bloedlichaampjes die verantwoordelijk zijn
voor de afweerreactie niet in de hersenen
kunnen komen.
• Methotrexaat werd in het verleden veel
tegen kanker gegeven. Inmiddels wordt
het bij auto-immuunaandoeningen vaker
voorgeschreven. Het bleek effectief bij
reuma en psoriasis, recent ook bij MS.
• Dimethylfumaraat is een medicijn dat
vroeger veel tegen psoriasis werd

gegeven. Het werd in de Europese Unie
verboden nadat was gebleken dat 		
mensen bij aanraking ernstige ontstekingen van de huid konden ontwikkelen. Toch
blijkt uit onderzoek in het gerenommeerde
New English Journal of Medicine, dat het
ook effectief kan zijn in de behandeling
van MS, het halveerde het aantal 		
opflakkeringen van de ziekte.
• Niet zo lang geleden zijn er studies
gepubliceerd waaruit zou kunnen blijken
dat de veel voorgeschreven bloeddrukverlager Lisinopril ook een positieve
invloed zou kunnen hebben op de 		
verergeringen bij MS. Het zou dan met
name om een vermindering van het aantal
uitvalsverschijnselen gaan.
• Er wordt dus onderzoek gedaan naar het
toevoegen van vitamine D. De effecten zijn
niet hoopgevend.
Mooier kan ik het niet maken, er wordt genoeg
onderzoek gedaan, de ontwikkelingen zijn soms
hoopgevend, maar er is nog lang geen sprake
van herstel. Mogelijk zullen er in de toekomst
net als bij de behandeling van Aids combinatietherapieën ontstaan waarbij drie of meer
medicijnen in één kuur worden gegeven.
Vooralsnog bestaat de behandeling behoudens
de medicamenteuze behandeling voornamelijk
uit het proberen te behouden van de lichaamsfuncties. Fysiotherapie speelt daarin een
voorname rol.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Meestergitarist Harry Sacksioni

In de rubriek ERELOGE ontmoet muziekliefhebber Peter Schavemaker regelmatig popmuzikanten die in
onze regio op de poppodia en in het theater te zien zijn. Deze week gitarist Harry Sacksioni, die dit seizoen
te zien is met zijn muziekprogramma While My Guitar Gently Weeps, een nummer van Beatle George Harrison.

‘Penny Lane was de grootste uitdaging om te spelen’
George Harrison overleed op 29
november 2001. Wat heeft hij voor u als
gitarist betekend?
“Hij was een heel goede gitarist en
zanger, die onderbelicht was in The
Beatles. Ook als componist werd hij
ondergesneeuwd – overruled- door
Lennon & McCartney. Juist daarom
vond ik het de moeite waard een
ode aan hem te brengen. Het eerste
Beatles liedje dat ik hoorde was
‘Can’t buy me love’, ik vond dat een
nieuw geluid. ‘If I needed someone’
(1965) was het eerste Harrison
liedje waarbij ik zijn stem herkende,
dit nummer speel ik ook in deze
voorstelling.”

U speelt niet alleen liedjes van
Harrison of The Beatles.
“Dat klopt, dit programma is een
ode aan de muziek uit de jaren ‘60,
‘70 en ‘80. In die jaren waren de
popliedjes, van Alan Parsons, U2

en Queen, allemaal persoonlijke
documenten. Ik heb de nummers
uitgekozen op het gevoelsmatige
wat een nummer mij toen heeft
gedaan, en nog steeds doet. Naast
The Beatles speel ik ook Rolling
Stones nummers.”

Waren alle nummers geschikt, ook wanneer ze niet typische gitaarliedjes zijn?
“Nee, een aantal nummers was
te bewerkelijk. Het was moeilijk
de niet-gitaarnummers, wat de
meeste van mijn keuzes voor deze
voorstellig zijn, toch te kunnen
spelen op één gitaar. Ik had graag
‘I am a walrus’ en ‘Fool on the hill’
willen doen. ‘Black Bird’ is wel een
gitaarliedje.”

Hoe past u dan de Sacksioni methode
(fingerstyle spelen, red.) toe, waarbij u
de bas, akkoorden en melodie partijen
op één gitaar speelt? Staat het arrangement hierna vast of is er ruimte voor

Expositie “Kunst als Geschenk”
Ook dit jaar is Galerie Fort aan de Drecht traditiegetrouw weer omgetoverd tot een grote cadeaushop. Betaalbare Kunst met een hoog “leuk om
te geven” gehalte zoals o.a. keramiek, glasobjecten, schilderijtjes, sieraden in vilt, kaarsen, papier maché, hoedjes, sjaaltjes, kerstballen… etc.
Dit jaar is er feestelijk werk van:
Ineke van der Aa met schilderijen
en viltobjecten, Imke Beek is er met
sieraden en Dorie van Dijk heeft
prachtige sjaaltjes in vilt en zijde.
Mooi Keramiek is er van Inge van
Gils, Sarah Michael en Ton Röling
die tevens wat schilderijtjes heeft
meegenomen. Fraaie hoedjes van
Jenni van Dijke zorgen wellicht voor
een verrassende kerst outfit en om
goed in de kerstfeer te blijven zijn er
kunstig beschilderde Fashion Balls
van Hilly Jansen. Emmy van der
Veer heeft fraaie sieraden in glas
met daarnaast sfeervolle lampen en
tuinobjecten. Papier Maché Gestalten zijn er van Marjolein van der
Zwaard. Carlijn Stevens heeft vrolijke
schilderijen en Sabine Sloots is van
de partij met sieraden in glas en
verschillende hangende objecten. Om
de Kerst net dat beetje extra te geven
zorgt Loekie Langendoen voor gere-

cyclede kaarsen. De expositie, die a.s.
zondag 4 november om 15 uur wordt
geopend door burgemeester Dagmar
Oudshoorn van Uithoorn, is te zien
tot en met zondag 16 december op
donderdag en vrijdag 14-16 uur en
op zaterdag en zondag 12-17 uur.
Adres: Grevelingen 50, Uithoorn.

“Zodra ik alle drie de partijen
tegelijkertijd wil spelen staat het
arrangement vast, maar ik zorg er
altijd voor dat ik een deel van de
drie partijen ‘loslaat’ waardoor ik
wel kan improviseren, bijvoorbeeld
in het middendeel van ‘Come Together’, waarbij de bas en de begeleiding doorgaan. Ik vind het heerlijk
de rest te improviseren.”

Welk nummer was de grootste uitdaging?
“ ‘Penny Lane’ van The Beatles,
vooral door het Bach trompetje
wat in dit nummer zit. Dat was het
allermoeilijkste, omdat ik toch de
begeleiding –de basmelodie- moet
doorspelen. Ook ‘In The Mood’ van
Glenn Miller was moeilijk.”

U zegt over ‘Hotel California’ van The
Eagles, daar kom ik liever niet aan.

sche versie niks ten
opzichte van de originele plaatversie.
Dit geldt ook voor
‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Daar
durf ik niet aan te
komen, hoewel het
een ongelofelijk
mooi nummer is.”

Harry Sacksioni is te
zien op 17 november in
Theater Piet Mondriaan in Abcoude en 13
april 2013 in Schouwburg Amstelveen.
www.harrysacksioni.nl
foto
frans van viegen

“Ik vind niet dat ik dit stuk moet
doen. Ik vind hun eigen akoesti-

Lezing Josha Zwaan bij Venen Literair
‘Parnassia’ is de titel van de
debuutroman van Josha Zwaan, die
door Venen Literair is uitgenodigd
om op vrijdag 16 november in De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen te
vertellen over eigen werk en achtergrond, maar vooral over het tot
stand omen van deze roman.
Josha Zwaan (1963) werd in
Nieuw-Zeeland geboren als dochter
van Nederlandse immigranten. Zij
groeide op in Zeeuws Vlaanderen,
West Friesland en op de Veluwe.

‘stille bestseller’.
Aanvang 20 uur. De alleen in voorverkoop verkrijgbare toegangskaarten kosten € 7,50 en zijn te koop
bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Readshop in Vinkeveen.

www.galeriefortaandedrecht.nl
‘Parnassia’ gaat over een moederdochter relatie, identiteit en de vernietigende werking van een geheim.
De basis wordt gevormd door historische feiten uit het Nederland van
na de Tweede Wereldoorlog over
ondergedoken Joodse kinderen,
waarvan het beter geacht werd dat
zij bij hun christelijke pleegouders
bleven dan terug te keren naar de
overlevenden van hun eigen Joodse
families.

Donderdagavond 8 november zijn Roxana en Renzo gastsprekers op de
clubavond van Videoclub De Ronde Venen. Zij laten in woord en beeld
zien hoe zij te werk gaan bij het maken van films.

Roxana is als freelancer is naast
presentatiewerk voor RTV Alkmaar
ook inzetbaar voor redactie en productie. Zij voert de hoofdredactie
en is betrokken bij het geven van
presentatieworkshops aan verschillende doelgroepen. Begin dit jaar

trice? Wat voor type stem kies je?
En waarom? Wat past het beste bij
jou? En hoe kan je het product zo
mooi mogelijk te maken?

www.roxanavandermeulen.nl.

Iedereen is welkom op donderdagavond 8 november in De Boei te
Vinkeveen. Aanvang 20 uur.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen. Bezoek
een clubavond en kijk voor data en
programma’s op de website

Tijdens de avond vertelt Renzo onder andere over dramaturgie, film/
script opbouw en de opbouw van
het drama.
Roxana vertelt onder andere over
wanneer kies je voor een voice over
en wanneer voor een presentator/

Het leven staat bol van emoties. En
zo staat de expositie van fotoworkshop De Ronde Venen met
als thema ‘emotie’, bol van leven.
De foto’s zijn tot 11 december in
gezondheidscentrum Croonstadt te
bezichtigen.
Emotie, oftewel gemoedstoestand,
kent vele gedaanten. Woede, verdriet, ontroering of vreugde is een
kleine greep uit het assortiment.
En bij iedere emotie hoort weer
verbaal en non-verbaal gedrag. Om
emotie fotografisch vast te leggen is
het belangrijk bij dit gedrag op het
juiste moment op de ontspanknop
te drukken. Het juiste moment is
meestal van korte duur. Dit vraagt
om alertheid van de fotograaf.
Tezamen met een goed gekozen
standpunt, beelduitsnede e.d. resulteert dit in een foto waar de emotie
van af spat.
Voor meer foto’s en informatie:

foto jolanda domburg

lanceerde ze in samenwerking met
Easy Film Productions een site met
informatie over de verschillende
workshops. Ook is ze actief als
stemactrice.

www.easyfilm-productions.nl

Een lach en een traan
op de foto

www.fotoworkshop.nl

De vele lovende kritieken spreken
over deze roman als zijnde een

Videoclub DRV presenteert twee jonge filmers

Renzo heeft vanaf 2010 tot heden
opleidingen gevolgd tot filmacteur
aan het Media College te Amsterdam en speelde in diverse films,
theater en musicals. Ook gaf hij les
op de NKT theaterschool en produceert en regisseert hij. Momenteel
heeft hij een eigen filmproductiebedrijf:

improvisatie?

www.videoclub-derondevenen.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Stan van Eijk (10) is fanatiek (vlieg)visser:

“In Noorwegen eten we ’s avonds
onze eigen gevangen vis”
Spannende schietspelletjes voor op de computer, stoere tekenseries op tv en online games op de iPad.
Veel jongens van zijn leeftijd zijn er uren zoet mee, maar de tienjarige Stan van Eijk uit Mijdrecht geeft
er weinig om. De veertig hengels die hij in zijn kast heeft staan, doen hem namelijk veel meer. Want buiten
kan Stan zijn energie pas echt kwijt. Op het voetbalveld, maar vooral ook aan de waterkant. Met zijn hobby
vissen beleeft de jonge Stan de prachtigste avonturen. Stan: “Toen ik met mijn vader in Noorwegen aan het
vliegvissen was, werd ik ‘ontdekt’ door een man met contacten bij het visblad Beet. Daarom mocht ik van de
zomer met de beroemde visser en redacteur Rudy van Duijnhoven op pad. Hij weet echt alles over vissen en
heeft de beste tips.”
Hengelsportvereniging Wilnis
Als de jonge Stan met zijn complete
vissersoutfit langs de sloot staat,
wordt hij geregeld even vreemd
aangekeken. Stan: “Dan komen voorbijgangers toch even kijken, nieuwsgierig naar wat je aan het doen bent.
Er zijn namelijk niet meer zoveel
jongens en meiden van mijn leeftijd
die fanatiek vissen. Zeker vliegvissen
wordt op mijn leeftijd weinig gedaan.
Dat is zonde, want het is een hartstikke leuke hobby. Ik heb het vissen
zelf een beetje van mijn vader afgekeken. Hij vist regelmatig en ik keek
daar graag naar. Toen ik drie was, heb
ik mijn ouders om mijn eerste hengel
gevraagd en die kreeg ik: een klein
hengeltje met het tekenfilmvogeltje
Tweety erop. Die is nu al jaren kapot,
maar ik heb hem nog steeds. Een
paar jaar later heb ik me aangesloten
bij Hengelsportvereniging Wilnis,
waar ook jeugdcompetities worden
gehouden. Wie aan het eind van
het seizoen de meeste vissen heeft
gevangen, is de kampioen. Ik ben nu
twee keer kampioen geweest, maar
dit seizoen heb ik helaas bij lange
na niet gewonnen. Bij de wedstrijd
worden alleen de vissen die je met de
vereniging gevangen hebt, meegeteld
en ik heb een paar visdagen gemist.
Daardoor lag ik al snel achter en daar
kan ik zeker van balen, maar ik heb
geleerd dat het plezier in de sport
het belangrijkste is. Bovendien heb ik

dit jaar met én zonder de vereniging
zoveel leuke visdagen gehad, dat het
behalen van het kampioenschap niet
meer zo belangrijk is.”
Noorwegen en Thailand
Het vissen bij de vereniging is
voornamelijk met de vaste hengel.
Stan is echter ook helemaal weg van
vliegvissen. Hij legt uit wat dit precies inhoudt: “Bij vliegvissen maak je
gebruik van het gewicht van de extra
lange lijn om het aas te werpen. Je
haalt uit naar achteren, zodat de lijn
een krul maakt, en slaat daarna het
aas en de lijn met een klein klapje op
het water. Precies daar waar je denkt
dat de vis zich bevindt. De vis denkt
door deze techniek dat het om een
echt vliegje gaat en hapt daardoor
vlugger in het haakje.”
Naast dit vliegvissen, gaat Stan
ook graag op jacht naar snoeken en
heel af en toe gaat hij zelfs nachtvissen. Stan: “Hier in Nederland
vis ik vaak in Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen en soms ga ik met mijn
vader naar Steenbergen om daar
snoeken te vangen. Nachtvissen is
lastiger doordat je de vissen niet
ziet zwemmen, maar dat maakt het
ook spannender. Nog gaver zijn de
reisjes naar het buitenland. Afgelopen
zomer gingen we op vakantie naar
Thailand. Daar hebben mijn vader en
ik ook vaak de hengels uitgeslagen

en heb ik bijzondere vissen zoals een
redtailvis en een krokodilvis gevangen. Op een gegeven moment hadden
we zelfs een piranha aan ons haakje
hangen. Dat was wel even eng, want
die tanden waren echt scherp! Ook
leuk zijn de tripjes naar Noorwegen,
daar ga ik één keer per jaar met
mijn vader naartoe. Inmiddels ben ik
er al vier keer geweest. We hebben
dan een bungalow in het rustige
Evje en leven daar echt in de natuur.
Met onze pakken aan lopen we er
de rivier in. Omdat er een redelijk
sterke stroming is, zijn we met een
lijntje aan elkaar gebonden. Zo gaan
we elke dag een paar uur vissen en ’s
avonds eten we onze eigen gevangen
vis, die mijn vader mag fileren, want
dat doe ik niet.”
Ervaren vissers
Het is juist in Noorwegen waar Stan
door een Nederlandse visser wordt
ontdekt. Kees Steinvoort, specialist
in recordgegevens bij de vissport, zag
de jonge visser in actie en was direct
onder de indruk. Stan: “We hebben
leuk gepraat en vervolgens werd ik
uitgenodigd voor een reportage voor
de website van Beet. Samen met de
bekende visser Rudy van Duijnhoven
ging ik daarvoor hier in de buurt
vissen. Dat was ontzettend leuk want
Rudy gaf mij allerlei tips. Zo heb
je bij vliegvissen geen dobber, dat
zou te zwaar zijn. Daardoor zie je

Stan van Eijk: “Mijn grootste droom is samen met mijn vader naar Alaska te
vliegen om te gaan ijsvissen. 			
foto patrick hesse

minder snel wanneer de lijn beweegt.
Rudi gaf aan dat ik een stickertje
op de lijn kon plakken dat dan als
een soort dobbertje werkt en dat
helpt inderdaad. Nog steeds hebben
we regelmatig contact per mail en
binnenkort mag ik ook een paar keer
met een studiegroepje met allemaal
ervaren vissers meevissen. Zo blijf ik
van anderen leren.”
Stan heeft er vaker profijt van dat
hij zo jong met de sport begonnen
is. Verschillende volwassen vissers
vinden het mooi en proberen hem

te helpen. Stan: “Ik krijg ook zo nu
en dan wat visspullen van mijn grote
voorbeeld Marco van der Meer van
Café ’t Meertje uit Vinkeveen. En
omdat ik al zo vroeg ervaring opdoe,
hoop ik later ook één van de betere
vissers te zijn. Misschien begin ik wel
een eigen winkel met visspulletjes.
Maar mijn grootste droom is samen
met mijn vader naar Alaska te vliegen om daar te ijsvissen. Dan kunnen
we ’s avonds smullen van onze eigen
gevangen zalm.”

Ontmoetingsgroep ‘Blijf Actief’ viert 1 jarig bestaan
Woensdag 23 oktober vierde de
Stichting Tympaan het eenjarig
bestaan van de ontmoetingsgroep
‘Blijf Actief’, een wekelijkse activiteitendag voor mensen met lichte
geheugenproblemen.
De start van de groep werd mogelijk gemaakt door een subsidie van
de provincie Utrecht en door een
bijdrage van de Stichting het R.C.

Maagdenhuis en het RCOAK.
De groep draagt de naam ‘Blijf Actief’ vanuit de visie dat het ook voor
het geheugen belangrijk is actief te
blijven.
Onder leiding van Ciska Dols, Anneke Schouten en Jolien Post krijgen de deelnemers naast sportieve
activiteiten ook hersengymnastiek
aangeboden, tussendoor wordt er

gezamenlijk geluncht.
Met thuiszorgorganisatie Careyn is
een goede samenwerking, zo komt
de dementieconsulente bijvoorbeeld
regelmatig langs voor een kopje
koffie of voor overleg.
Na een vliegende start is de groep
het hele jaar stabiel gebleven. Het
maximum aantal van 10 is vrijwel

vanaf het begin gehaald. Het is dan
ook duidelijk dat de ontmoetingsgroep in een grote behoefte voorziet en wekelijks haar nut bewijst.
Deelname aan de Blijf Actief groep
houdt mensen uit de zorg en wordt
door de deelnemers als een leuke
en zinvolle tijdsbesteding ervaren. Er wordt dan ook niet alleen
gewerkt maar vooral ook veel

gelachen op de groep.
Om “Blijf Actief” het volgend jaar
te kunnen voortzetten, zijn wij nog
op zoek naar financiers.
Voor meer informatie over de
ontmoetingsgroep kunt u contact
opnemen met Ciska Dols, cdols@
stichtingtympaan.nl.
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Rally over ruim 7.000 km sneeuw en ijs
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Metselaars en inbrekers
Veel tuinen zijn tegenwoordig voornamelijk betegeld want dat
maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger. Het jammere daarvan
is dat een bloemrijke tuin je nu juist zoveel meer plezier kan opleveren. Nog nooit eerder zijn er zoveel kleurrijke bloemen en planten
te koop geweest als nu. Vele soorten planten die we in tuinen zien,
trekken vele soorten insecten aan, denk bij voorbeeld aan de vlinderstruik of aan de zo populaire lavendel.
Onderzoek toonde aan dat de honing en stuifmeel zoekende insecten vaak een tekort aan voedsel hebben. Een kleurige bloemrijke
tuin kan dit helpen oplossen en als we dan al die mooie soorten insecten hebben aangetrokken, kunnen we er zo veel aan zien.
Dit voorjaar zijn er een heleboel
bijenhotels opgehangen in Vinkeveen. De kastjes zijn met een aantal
vrijwilligers in maart gemaakt in het
kader van NL Doet. De kastjes zijn
daarna op speciaal geselecteerde
plaatsen opgehangen. Ze zijn gevuld
met korte holle bamboestokjes. In
elk gaatje kan een bij een eitje leggen en dit voorzien van stuifmeel en
daarna dichtmetselen. Dit gebeurt
per bij zo’n vijftien keer. Bij een
aantal kastjes waren in juni al veel
gaatjes dichtgemetseld.
Deze metselbijen zijn dus bijen die
elk hun eigen gang gaan, ze leven
niet in koloniën zoals de honingbij
maar maken elk stuk voor stuk een
klein gaatje om daar een eitje in
te leggen. Daarna metselen ze het
gaatje dicht. Met de bamboestokjes helpen we de bijen een handje,
ze hoeven niet zelf een holletje te
maken. Als het eitje uitkomt, eten
de larven het de stuifmeelkorrels
op en wachten zo het volgende voor
jaar af. Dan breken de larven het
metselwerk open en komen ze als
bijen te voorschijn.
In tuinen leven erg veel van deze
solitaire bijen maar ze vallen niet
erg op. Alleen op bloemen met veel
stuifmeel en honing kan je er soms
meerdere bij elkaar zien, allemaal
op zoek naar stuifmeel voor hun
nakomelingen.
Veel bloemen maken het insecten
makkelijk om veel stuifmeel en
honing te verzamelen. De bedoeling
is dat insecten van bloem naar bloem
vliegen en op deze manier het stuifmeel overbrengen naar de volgende

bloem en deze bevruchten zodat de
bloem zaad kan vormen. Dit zijn de
allemansvrienden onder de bloemen,
alle soorten insecten zijn welkom.
We vinden er zweefvliegen, vlinders,
hommels en allerlei soorten bijen.
Andere bloemen zijn er juist op
gericht om bestoven te worden door
maar één soort insect. Vooral bij de
orchideeën kom je dat tegen. De
wespenorchis wordt bestoven door
wespen, de bijenorchis door bijen.
In de tropen worden rode bloemen
vaak bestoven door honing- etende
vogels. De honing ligt dan diep
verscholen in de bloem en alleen de
honingvogels kunnen daar met hun
lange snavels bij komen.
Maar ook bij ons heb je van die
specialisten die hun honing verstoppen voor de meeste insecten. Als
je op een zomeravond langs de
kamperfoelie loopt, ruikt hij heerlijk.
Dat doet de struik om nachtvlinders
te lokken. De kamperfoelie heeft
lange buisvormige bloemen en aan
het einde van die buisvormige bloem
ligt de honing verscholen. De tong
van een hommel of een bij is veel te
kort om daar bij te komen. Dat kunnen alleen nachtvlinders, die hebben
een lange tong en kunnen zo bij de
honing komen.
Hommels hebben daar iets op gevonden. Ze knagen een klein gaatje
aan het einde van de buis van de
bloem precies waar de honing ligt en
kunnen dus zo toch de honing van de
kamperfoelie te pakken krijgen. Het
zijn echte inbrekers!

www.degroenevenen.eu

Mijdrechts equipe gaat uitdagingen ScanCoveryTrial aan
We kennen allemaal de beelden van de Dakar-rally, die in de barre hitte wordt verreden door de Zuid-Amerikaanse woestijn van Argentinië en Chili. Een haast onmenselijke uitdaging voor mens en voertuig. Dat ook
het omgekeerde mogelijk is, gaan Martin Donker en Peter Bakker uit Mijdrecht bewijzen. In hartje winter
gaan zij bij temperaturen van -30 tot -40 graden in acht dagen tijd zo’n 7.000 kilometer afleggen over Scandinavisch sneeuw en ijs. Met slechts enkele uren daglicht per etmaal zou je denken dat je daar voldoende
uitdaging uit kunt halen. Maar Team29 RidingHistory uit Mijdrecht doet er nét een schepje bovenop: zij maken de tocht in een 40 jaar oude Range Rover. Kan het spartaanser?
door rob isaacs

Maar liefst 74 Nederlandse teams
hebben zich ingeschreven voor de
jaarlijkse ScanCoveryTrial, een
tocht die in acht dagen tijd dwars
door Scandinavië voert, tot voorbij
de Poolcirkel. Het feit dat vorige
week de inschrijvingen zijn gestart
voor de editie van 2014 zegt iets
over het voorbereidingstraject dat
de coureurs en hun voertuigen
moeten doorlopen; dit is geen puzzelritje door het Groene Hart…
Het deelnemersveld bevat veel
vierwielaangedreven Audi Quattro’s,
Volvo XC70’s en Porsche Cayennes. In dat gezelschap zijn Martin
en Peter een vreemde eend in de
bijt met hun klassieke Range Rover.
Maar voor Martin Donker bestaat
er geen beter vervoermiddel dan
een klassieke auto. “Met één steeksleutel en één schroevendraaier
haal je de hele auto uit elkaar en
schroef je alles weer samen. Kom
daar maar eens mee bij de huidige
gevoelige autotechniek. Een klassieke auto heeft karakter, je gaat
niet op in de massa.” Zijn eerste
klassieker, een Rover P5B die door
velen wordt betiteld als een ‘poor

Geheime route
Op 4 januari
2013 starten de
deelnemers in
het Nederlandse
Ulft voor een
onbekend aantal
etappes. Ook
de exacte route
en de lengte
van elke etappe
worden door
de organisatie
angstvallig geheim gehouden
tot het laatste
moment. “Vlak
voor de start
krijgen we onze
eerste coördinaten. Elke etappe
bestaat uit een
aantal checkpoints, aan de
Martin Donker (links) en Peter Bakker bij de 1972 Range Rover.
hand waarvan wij Samen vormen zij Team 29 RidingHistory.
zelf de te rijden
Sponsors
route bepalen,” aldus Martin, die
aangeeft aan boord over diverse navi- Naast het in topconditie brengen van
gatiesystemen te beschikken. “In alle de auto is het ook zaak de ‘expeditie’
financieel goed te onderbouwen.
auto’s is een soort track-and-tracePeter Bakker “De steun van sponsysteem ingebouwd, zodat iedereen
sors is daarbij onontbeerlijk. Tot nu
via internet de tocht van minuut tot
toe hebben we al toezeggingen van
minuut kan volgen.” Daaraan kleeft
Hobart horeca-apparatuur, Backstage
hairfashion, NHAR entertainment
en Range Rover Classic, die het hele
winterpakket van de auto verzorgt.
GoedSign in Woerden zorgt voor de
bestickering van de auto. Daarnaast
willen we het ook mogelijk maken
voor kleinere sponsors, zoals vrienden
en familie, om ons met kleine bedragen te steunen. Zo is het ook mogelijk
een aantal van de 7.000 kilometers
te sponsoren à 19 cent. De hele tocht
mag natuurlijk ook!”

foto martijn kuen

man’s Rolls’, heeft hij 22 jaar gehad
en inmiddels rijdt hij al 18 jaar in de
Range Rover waarmee wordt deelgenomen aan de ScanCoveryTrial.
“Ik heb ‘m uit Engeland gehaald en
hij is in feite samengesteld uit drie
verschillende auto’s. Dat is óók het
leuke met klassieke auto’s: het is
een netwerk van mensen die elkaar
allemaal helpen. Als je één keer een
vraag stelt over een onderdeel of een
reparatie, krijg je direct uit alle hoeken adviezen en hulp aangeboden.”
Gaandeweg is Martin aan off-road
wedstrijden gaan deelnemen. Peter Bakker
ging een aantal keren
mee, aanvankelijk als
navigator en later ook
als berijder. Inmiddels
nemen ze beide al drie
jaar deel aan behendigheidswedstrijden. De ervaring die
ze daarbij opdeden zal hen van pas
komen bij het rijden van de ScanCoveryTrial.

ook een nadeel: de organisatie kan
aan de hand van de GPS-peilingen
zien hoe hard er wordt gereden. Wie
zich niet aan de snelheidslimieten
houdt, is onherroepelijk de klos. De
ScanCoveryTrial is namelijk beslist
geen race of rallywedstrijd maar een
autotoertocht waarbij een strikte
naleving van de verkeersregels van
essentieël belang is voor het wedstrijdelement.
Goede doelen
Met de tocht vraagt de organisatie
van ScanCoveryTrial
aandacht voor de spierziekte ALS, waarvoor
fondsen worden ingezameld. Daarnaast steunen
veel van de individuele teams eigen goede
doelen. Voor het team
van RidingHistory is dat ‘Sta op tegen
Kanker’, het actieplatform van KWF
Kankerbestrijding. Een deel van het
inschrijfgeld gaat direct naar dit
goede doel.

De komende maanden moet er nog
hard worden gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het vertrek.
Op 24 november zijn de deelnemers
te gast op het terrein van Safety
Experience Center in Rosmalen.
Hier ontvangen de rijders o.a. een
exclusieve ScanCoveryTrial antislip
cursus waarbij de verkeerssituaties in
het hoge noorden van Europa worden
nagebootst.

Meer informatie:
ridinghistory@gmail.com
http://team29.scanct.nl
www.facebook.com/RidingHistory
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Op 10 november aan Rendementsweg 2E in Mijdrecht

Van den Heuvel Centrale Verwarming houdt open dag
Al bijna twintig jaar verzorgt Van den Heuvel Centrale Verwarming op vele adressen in De Ronde Venen en
wijde omgeving het onderhoud en de aanleg van centrale verwarmingsinstallaties. Op zaterdag 10 november
laat het bedrijf aan de Rendementsweg 2E in Mijdrecht zien wat daar allemaal bij komt kijken.
door anja verbiest

Voordat Van den Heuvel Centrale
Verwarming in april vorig jaar het
pand aan de Rendementsweg betrok, was het bedrijf gevestigd aan
de Herenweg in Wilnis.
Eigenaar Jack van den Heuvel:
“In augustus 1993 zijn mijn vrouw
Carla en ik begonnen aan de Vossestaart in Wilnis, gewoon aan
huis, in een hoekje van de zolder.
In 1997 zijn we verhuisd naar de
Herenweg, waar de bovenverdieping van de garage onder meer
gebruikt kon worden als kantoor.
Vele jaren hebben we daar met vier
man gewerkt, maar uiteindelijk
werd het daar toch echt te klein.
Aan de Rendementsweg hebben we
voor alle zeven medewerkers nu
volop ruimte. Ook beschikken we
nu over een showroom en een eigen
magazijn.
Service en onderhoud
Het merendeel van de werkzaamheden bij Van den Heuvel Centrale
Verwarming bestaat momenteel uit
service en onderhoud. “In principe
kan men bij ons terecht voor de volledige binnenhuis-installatie, we zijn
van vele markten thuis. We leveren
en installeren diverse kwalitatief
goede merken cv-ketels, maar ook
radiatoren, verschillende soorten
thermostaten en alles wat er verder
bij een verwarmingsinstallatie komt
kijken. Maar we draaien onze hand
ook niet om voor de aanpassing
van bijvoorbeeld een badkamer of
een groepenkast. Overigens kunnen
we daarvoor ook gespecialiseerde
collega’s inschakelen, zoals we dat
doen voor bijvoorbeeld dakwerk.”
De vier monteurs in de buiten-

foto patrick hesse

dienst zijn voor Van den Heuvel
ook regelmatig elders in het land
onderweg. “We werken niet alleen
voor particulieren in de regio, maar
ook voor bedrijven en collegainstallateurs verder weg. Dat kan
dus ook wel eens betekenen dat we
aan de slag moeten in Rotterdam of
in Lelystad.”
Snel geholpen
Wie Van den Heuvel belt vanwege
een storing wordt altijd zo snel
mogelijk geholpen. “Net zoals we
voor cv-ketels en andere installaties
advies op maat geven, bieden we
bij storingen hulp op maat. Soms
kun je het probleem oplossen door
mensen een goede tip te geven.
Maar als het probleem hardnekkiger is, gaat een van ons er natuurlijk naartoe. Niemand wil immers
langer dan nodig is in de kou zitten.
Onze klanten waarderen de moeite
die wij nemen op het gebied van
service, vriendelijkheid en beleefd-

Een fiets is zò gejat!
De politie van De Ronde Venen waarschuwt eigenaren van fietsen hun
vervoermiddel goed op slot te zetten. Een degelijk slot blijkt onvoldoende garantie; het beste is het, de fiets ook vast te zetten aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal, fietsenrek of -stalling. Zelfs bij het stallen
in een schuur of garage is het advies: op slot!

Het trieste dieptepunt van de afgelopen weken is de diefstal van 7 fietsen
in Mijdrecht op één dag. Wijkagent
Monique Meijer gebruikt o.a. twitter
om inwoners te waarschuwen èn om
tips te geven.
“Alleen een slot op de fiets zelf is
helaas niet meer voldoende. Vastzetten aan een hek of paal is het beste,
zo'n extra ketting schrikt toch af. Zet
je fiets niet op een afgelegen plek,
zorg dat hij 's avonds bijvoorbeeld
onder een verlichte lantaarnpaal
staat, zet ook in de tuin of de schuur
je fiets op slot,” aldus de wijkagent.
Het zijn enkele van de tips die helaas,
zo blijkt steeds weer, geen garantie
bieden. “Er wordt steeds brutaler
geopereerd. Mijn collega's en ik controleren regelmatig busjes, waarvan
we het vermoeden hebben dat ze
gestolen fietsen vervoeren, we posten

EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs heeft ook dit jaar
haar relaties willen inspireren. In dat kader heeft oud-tophockeyster
Minke Booij maandag jl. in Hotel Hampshire een gloedvolle presentatie verzorgd over het onderwerp ’Teamontwikkeling bij tegenwind’. Vanwege de tegenwind door de economische crisis kan het
voor ondernemers interessant zijn te horen hoe hier in de topsport
mee wordt omgegaan.

Jack en Carla van den Heuvel

Politie waarschuwt na golf fietsendiefstallen

door rob isaacs

Olympisch kampioen Minke Booij scoort ook
in Mijdrecht

in burger op plaatsen waar veel
fietsen worden gestald en hanteren
regelmatig de chiplezer om te kijken
of een fiets al dan niet gestolen
is.”
Wees ook alert
op onbeheerde
fietsen, scooters
of bromfietsen,
adviseert ze. “We
treffen regelmatig (brom)fietsen
aan en kunnen
deze dan niet
aan een aangifte koppelen,
omdat die niet
is gedaan.”
Belangrijk is
daarom, om
bij diefstal
altijd aangifte te doen.

heid en onze flexibiliteit in alles
wat we doen voor onze klanten.”
Open Dag
In het pand aan de Rendementsweg
2E zijn zaterdag 10 november tussen 10.00 en 16.00 uur niet alleen
diverse merken cv-ketels en aanverwante apparatuur te bekijken, maar
Jack van den Heuvel en zijn medewerkers geven dan ook informatie
over de installatie en het gebruik
van zonnepanelen en zonneboilers.
“Iedere klant moet krijgen wat hij
of zij nodig heeft, dat is onze stelregel. Er zijn heel veel mogelijkheden, ook op basis van zogenoemde
‘groene energie’. Daar willen we de
mensen op 10 november ook kennis
mee laten maken.“
Meer informatie over Van den Heuvel Centrale Verwarming én tips
over wat te doen als er problemen
ontstaan met de cv- of warmwaterinstallatie staat op www.heuvelcv.nl.

Wijkagent Monique:“Zorg dat u bij
aangifte het registratienummer van
de fiets vermeldt. De meeste mensen
komen niet verder dan de kleur en
het merk. Op www.politie.nl/utrecht
is hiervoor een speciale fietsregistratiekaart te downloaden, die je invult
en bewaart voor als het je een keer
overkomt. Laten we met elkaar
proberen die kans zo klein mogelijk
te maken.”
De wijkagent is te volgen op twitter:
@WijkagentM. Geen twitter? Kijk
dan op www.twitter.com/WijkagentM.

Minke had direct contact met de
aanwezigen door een bekend filmpje te laten zien waarop zij op haar
eigen bekende manier ‘heel eerlijk’
communiceert naar haar teamgenoten. Vervolgens haalde Minke een
aanwezige aan. Die had gezegd dat
een man toch niet coach zou moeten willen zijn van een vrouwen hockeyteam. Na de diverse lachsalvo’s
begon Minke vervolgens haarfijn uit
te leggen dat zij van mening is, dat
vrouwen in de beginfase moeilijker
op een lijn te krijgen zijn. Maar, als
dat lukt, dan zouden ze (veel) meer
dan mannen in staat zijn om geheel
in dienst van het team te blijven
spelen.
Vervolgens heeft Minke haar
hockey loopbaan geschetst en heel
genuanceerd aangegeven wat de
dynamiek in de diverse teams is
geweest. De ondernemers vonden
het frappant dat Minke samen met
enkele andere jonge dames van
rond de 15 jaar destijds het plan
heeft ontvouwen om van Den Bosch
een topteam te maken. Over leiderschap en toewijding gesproken!
Wat voor veel ondernemers niet bekend was, was haar groeipad naar
Jong Oranje, Oranje en tenslotte het
aanvoerderschap van Oranje. De
meeste aanwezigen dachten dat het
een en al succes was geweest. Want
het Nederlands Dames hockeyteam
is toch altijd top? Nee dus. In de jaren ‘80 was er voor het laatst goud
gewonnen op de Spelen. Minke en
haar generatiegenoten hebben met
vallen en opstaan echt zelf moeten
ontdekken wat er voor nodig is

om te slagen en te blijven slagen.
Daarbij was het motto ‘open en
kritische communicatie’ en ‘stilstand
is achteruitgang’.
Het meest inspirerend voor de ondernemers was hoe Minke vertelde
hoe het echte succes tot stand is
gekomen. Op een gegeven moment
was het hockey technisch voor elkaar, maar werd het gewenste succes toch niet behaald. Er miste nog
iets op het mentale vlak. Die laatste
horde werd onder meer geslecht
doordat de 6 routiniers stelden dat
zij moesten zorgen voor succes
en dat de jonkies gewoon vrijuit
moesten kunnen spelen en genieten.
Daarmee viel de grote druk voor
de jonkies weg. Het resultaat is bekend. Wederom een fraai voorbeeld
van leiderschap en teamspirit!

In zijn dankwoord gaf Jan van Schie
aan dat net als bij de topsport ook
voor ondernemers kansen bestaan
bij tegenwind en dat het cruciaal is
binnen een team open te communiceren en alleen het teambelang
centraal te stellen.
Tenslotte kreeg de bijeenkomst
een waardige afsluiting, doordat de
diverse ondernemers graag aan de
kant gingen zodat de vrouwelijke
ondernemers samen met Minke op
de foto konden gaan.

www.edo.nl
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ZEVENHOVEN
Zuideinde 38

Vrijstaande bungalow met uitzicht over de polder
• 3 slaapkamers op de begane grond
• Op de verdieping 1 (slaap) kamer en aparte bergruimte
• Ruime, semi-open hoekkeuken
• Eigen grondoppervlakte van maar liefst 820 m²
• Vrijstaande stenen berging/garage
• Fraaie ligging op een dijk, aan de rand van Zevenhoven
Aantal kamers: 5
Perceelopp.: 820 m²

Inhoud: 460 m³
Woonopp.: 91 m²

Bouwjaar: 1967

VRAAGPRIJS € 339.000- K.K.
Achterweg 54
2421 EB Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 15 22
nieuwkoop@drieman.nl

www.drieman.nl

Trouwen beginT hier...
van

www.trouwenindegroenevenen.nl
Voku sinds 1985 dé

dealer in uw regio

Amstelveen • Zetterij 1
Mijdrecht

• 0297-284970
• Communicatieweg 4 • www.voku.nl

• Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • Deuren • Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding
• Horren • Schuifpuien • Serres-lichtstraten • Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •

Drukwerk nodig ? Ga dan snel naar
www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56

Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • E: info@punt4.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

BORUS Kinderopvang opent nieuwe vestiging in Abcoude

Een prettig en comfortabel tweede thuis
Vorige maand opende BORUS Kinderopvang de nieuwe vestiging naast de Paulusschool
aan de Leo Dongelmanstraat in Abcoude. Het gebouw voldoet aan alle eisen voor goede
en veilige kinderopvang. Daarnaast is de laatste techniek op het gebied van klimaatbeheersing en energievoorziening toegepast. Zonnepanelen op het dak en energiewinning uit
aardwarmte maken het gebouw tot een energieneutraal pand. “Wij zijn er trots op dat we
in alle opzichten kwalitatief hoogwaardige kinderopvang leveren,” zegt algemeen directeur
Stephan van den Oetelaar. “Daar maakt een goede accommodatie ook deel van uit.”
BORUS Kinderopvang bestaat vijftien jaar
en is uitgegroeid tot een organisatie met tien
vestigingen verspreid over een aantal gemeenten aan de westelijke rand van Amsterdam.
“BORUS ging in 1997 met de opvang van twee
groepen kinderen in Uithoorn van start,” zegt
Stephan. “In die begintijd waren het vooral de
bedrijven, die voor hun werknemers kinderopvang wilden regelen. Wij sloten dus contracten
af met een aantal bedrijven uit Uithoorn.
Sinds 2005 richten we ons op de ouders en we
hebben onze vleugels uitgeslagen naar andere
gemeenten in de regio. Met vestigingen in
Abcoude, Baambrugge, Uithoorn, De Hoef,
Hoofddorp, Lisserbroek en Nieuw-Vennep hebben we nu tien kinderdagverblijven. We hebben
in totaal 150 medewerkers en medewerksters
en beschikken over ruim duizend kindplaatsen.
Voor een deel vangen we kinderen drie dagen
per week op en voor een deel is dat twee dagen. Onze vestiging in Hoofddorp is de grootste
van ons land. We kunnen daar 324 kinderen per
dag opvangen. Niet ver daarvandaan komt er
nog een tweede vestiging met 152 kindplaatsen. Hoofddorp is een van de weinige plaatsen
waar nog volop gebouwd wordt. In HoofddorpFloriande gaat het om zeventienhonderd
woningen.”
Vestiging Abcoude
In het afgelopen jaar is er in Abcoude enig
rumoer geweest rond de plannen van BORUS
Kinderopvang voor een nieuw kinderdagverblijf.
Stephan: “We hadden ons oog laten vallen op
een locatie op de hoek van de Broekzijdselaan
en Fluitekruid. Je wilt het liefst in een woonwijk zitten. Kinderen horen niet opgevangen
te worden in een pand op een industrieterrein.
Daarnaast wil je ook, door zo dicht mogelijk
bij de woningen en bij de scholen te zitten, de

verkeersstromen zoveel mogelijk beperken.
We hadden de medewerking van de gemeente,
maar al snel bleek dat de buurtbewoners niet
blij waren met een kinderopvang op die plaats.
Dan ontstaat er een proces met actiegroepen,
bijeenkomsten en demonstraties. Daarbij spelen
de emoties vaak hoog op en dat gaat niet
zelden ten koste van de inhoud van de discussie. Onderzoekscijfers over de behoefte aan
kinderopvang werden in twijfel getrokken en
we slaagden er niet in om bewoners gerust te
stellen dat het bestaande speelparkje voor de
kinderen niet in gevaar zou komen. Uiteindelijk
ging er een streep door die plannen. We zaten
toen in Abcoude al bij de Paulusschool, maar
hadden graag een tweede locatie aan de andere
kant van het dorp gerealiseerd. Aan de Leo
Dongelmanstraat is nu inmiddels de nieuwbouw
gereed gekomen. Een mooi gebouw dat past bij
Abcoude. We wilden er aanvankelijk achtenveertig plaatsen realiseren voor dagopvang en
veertig voor de naschoolse opvang (NSO). Dat
laatste aantal is nu verdubbeld naar tachtig.”
Stephan is ook blij dat de vernieuwbouw van
De Vijf Bogen in Baambrugge nu definitief
doorgaat. “De naschoolse opvang begon daar op
de zolder van de Ichtusschool. In De Vijf Bogen
bieden we de hele dag kinderopvang en zullen
daar in het vernieuwde dorpshuis zeker mee
door gaan.”
De kosten van de kinderopvang
De kosten die ouders kwijt zijn aan kinderopvang zijn een veelbesproken onderwerp.
Stephan: “Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van het aantal plaatsen, dan zie je een
geleidelijke stijging van de kinderopvang in
de periode 2001-2009. De buitenschoolse
opvang stijgt vanaf 2006 sneller als gevolg
van de motie Van Aartsen-Bos die de scholen

Toyota Ondernemersavond: te mooi om waar te zijn?
Tienduizenden euro's voordeel voor ondernemers, te mooi om waar te zijn? Vrijdag 9
november organiseert Toyota van Ekris samen met fiscalist Nico van der Kooij een ondernemersavond. Het doel? Ondernemers de ogen openen op het gebied van belastingen,
duurzaamheid en de toepassing van beiden in de bedrijfsvoering.
Aanleiding is de innovatieve nieuwe Toyota Prius Plug-In Hybrid. De meest geavanceerde auto
ter wereld zet weer een grote stap voorwaarts.
De overheid beloont de aanschaf van deze auto
rijkelijk. Zelfs zo dat veel ondernemers denken:
‘dit is te mooi om waar te zijn’. Tot tienduizenden euro’s met aftrekposten en geen bijtelling!
Ferry van Ekris: “Toyota’s filosofie achter de
Prius Plug-In is erg interessant, de combinatie
van techniek en gebruikersgemak is werkelijk
uniek op de markt, dit komt aan bod deze avond
naast natuurlijk de financiële voordelen voor
ondernemer en berijder.” Ferry vult snel aan:
“En voor het geval mensen al dat voordeel niet
helemaal vertrouwen, hebben we ook onze accountant uitgenodigd.” Nico van der Kooij van
AADAF Accountants vult aan: “Dit is werkelijk
een fiscaal juweel en daar leg ik alle ins en out
over uit. Denk bijvoorbeeld aan het gebied van
beloningsbeleid, investeringsbeleid en liquiditeitsplanning. Kortom, handige tips waarop
ondernemers kunnen of móeten inspelen!”

Tegelijk staan zij ook stil bij de actualiteit: wat
betekenen de wijzigingen van afgelopen Prinsjesdag voor u? Tel het belastingvoordeel op en
rijdt een Prius Plug-in Hybrid al vanaf
€ 8.176,- Dit is heel goed nieuws en dat willen
wij graag delen, aldus Van Ekris. Het Prius
Plug-in Event is gratis en inschrijven kan via

www.vanekris.nl.
Neem gerust uw collega mee!

Stephan van den Oetelaar: “We zijn er trots op dat we in alle opzichten kwalitatief hoogwaardige kinderopvang leveren.”							
foto patrick hesse
verplichtte buitenschoolse opvang te verzorgen. Naar aanleiding van de afspraken in het
Kunduz-akkoord kwamen er reacties als zou er
sprake zijn van onbetaalbare kinderopvang. Dat
ligt toch wat genuanceerder. RTL Nieuws heeft
een rekenmodel ontwikkeld waarmee je precies
kunt uitrekenen wat de maatregelen betekenen.
Dan blijkt dat allemaal nogal mee te vallen.
Iemand met een minimum inkomen betaalt dit
jaar 88 euro per maand. Dat wordt in 2013 vijftien euro per maand meer. Een gezin met een
inkomen van twee keer modaal betaalt in 2012
een bedrag van € 338 per maand. Daar komt in
2013 ook vijftien euro bij. Wanneer je opa en
oma op laat passen dan bespaar je € 18 per dag
per kind. Daar moet je dan wel bij bedenken dat
over die dagen de kosten van luiers en voeding,
die normaal in de kosten van de kinderopvang
zitten, dan voor eigen rekening komen. Bedenk
verder dat opa en oma negen dagen per maand

!
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IN ROEM

aan huis gebonden zijn, dan kun je concluderen
dat er van een besparing nauwelijks sprake is,”
zo stelt Stephan.
Korte contracten
Alle tarieven worden per 1 januari met 3,6 procent verhoogd ten opzichte van 2012. Dat geldt
ook bij BORUS voor dagopvang en naschoolse
opvang. De huidige contracten zijn gebaseerd
op een opvang van elf uur en een kwartier.
Stephan: “Wij bieden onze klanten nu drie
alternatieve contracten van elk tien uur per dag.
Daarmee wordt dan acht procent bespaard ten
opzichte van 2012. Voor ouders die aan tien uur
per dag voldoende hebben wordt de kinderopvang bij BORUS dus substantieel goedkoper.”

BORUS Kinderopvang is gevestigd op Zijdelveld 21
in Uithoorn. Tel 0297 522182. Meer informatie is te
vinden op www.borus.nl.

STOP
DIERENLEED
Doneer nu!

Rekening nr: 1327.53.030 (Rabobank)

Ten name van:
Stichting Dogs Adoptions Nederland
te Raamsdonksveer o.v.v.: Donatie

www.dogsadoptionsnederland.nl
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De keuze van...
Titel: De laatste sterft
Auteur: Tess Gerritsen

Deze week op
RTV Ronde Venen
Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

Met trots kondig ik de verschijning
aan van de nieuwste thriller van
Tess Gerritsen, waarin rechercheur
Jane Rizzoli en patholoog-anatoom
Maura Isles opnieuw de hoofdrol
spelen.
Rechercheur Jane Rizzoli werkt in
deze zaak zoals altijd weer samen
met patholoog-anatoom Maura
Isles. Er wordt veel teruggegrepen naar het verleden van Isles.
Hoe zij nog altijd worstelt met
haar verboden liefde voor priester
Daniel Brophy en hoe er iets broeit
tussen haar en de mysterieuze historicus Anthony Sansone, met wie
ze in 'De Mefisto Club' bevriend
raakte. Maar vooral hoe ze in het
geweldige 'Sneeuwval', het achtste
boek uit de Rizzoli & Isles-serie,
in de besneeuwde wildernis van
Wyoming weet te overleven dankzij
de hulp van de zestienjarige Julian
'Rat' Perkins en diens hond Bear.
Isles neemt Julian onder haar
vleugels en hij wordt de zoon die ze
nooit had. Dankzij de hulp van de
vermogende Sansone, die zijn leven
met zijn Mefisto club wijdt aan de
analyse van Het Kwaad, wordt Julian geaccepteerd op de bijzondere
kostschool Evensong in de bossen
van Maine.
Vanaf de eerste bladzijde weet Tess
Gerritsen in dit boek je aandacht
weer te trekken en vast te houden.
gelezen door joyce gortemulder

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal 45, 41
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Nu ook te zien
in Abcoude en
Baambrugge op
UPC Kanaal
S14+
(Zie ook pagina 18).

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

1

Pier en oceaan 		
Oek de Jong
In Pier
en oceaan
beschrijft
Oek de
Jong de
geschiedenis
van Abel
Roorda,
zijn
ouders en
grootouders én de grote verandering die
Nederland onderging in de periode
tussen de Hongerwinter van 1944
en de komst van de grote welvaart
in de jaren zestig. De roman speelt
zich af in Amsterdam en op het
Friese en Zeeuwse platteland,
destijds nog de 'diepe provincie'.
De aangrijpende huwelijksscènes
van Abels vader en moeder tonen
de liefde in een verdwenen tijd.
Pier en oceaan is de roman van
het Hollandse water: van roerloze
veenplassen tot de zee die door
de paalhoofden op de Zeeuwse
stranden stuift. Abel Roorda zoekt
het water, net als zijn vader en
grootvader. Pier en oceaan is de
roman van het grote verlangen.

2

Besloten kringen 		
Robert Goddard
De Empress of
Britain,
het luxe
cruiseschip
van de
trans-Atlantische
lijn, is
onderweg van
Canada naar Engeland. Onder de
eersteklaspassagiers bevinden zich
de twee meesteroplichters Guy
Horton en Max Wingate. Wanneer

Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Combineren!
Het is woensdagavond en ik zit
nog steeds na te genieten van
de avond hiervoor. Drie weken
geleden kregen wij een erg leuk
telefoontje met het bericht dat de
wijnmaker van Spier wijnen uit
Zuid-Afrika naar Nederland zou
komen. Natuurlijk grepen wij deze
gelegenheid aan om weer een
mooi vijfgangen diner op te zetten
met vijf fantastische wijnen van
dit te gekke wijnhuis!

Wederom was het restaurant Le
Virage waar de avond plaatsvond en de chef had zich weer
uitgesloofd met vijf hele mooi
gerechten. Normaliter krijgen
wij een opzetje van een diner en
gaan wij er eens mooie flessen
wijn bij uitzoeken, dit keer was
het andersom. De vijf wijnen die
ik graag wilde laten proeven aan
onze gasten heb ik weken voor het
diner bij de chef gebracht met de
vraag, proef, geniet en bedenk een
mooi gerecht bij iedere wijn.
Deze taak was absoluut aan hem
besteed, want de wijn/ spijscombinaties klopten aan alle kanten.
De combinatie die mij het beste
bijgebleven is, is de lauwwarme
zalmforel met een salsa verde, een
soort sausje gemaakt van groene
kruiden. Het kruid dat ik het
meeste heb geproefd, en waar ik
toevallig gek op ben, is dragon. De

zij Diana Charnwood ontmoeten,
de dochter van een schatrijke
wapenhandelaar, zien zij in haar
een nieuw slachtoffer. Max verleidt
Diana, maar wordt onverhoopt
verliefd op haar. Wanneer Diana's
vader vervolgens op gewelddadige
wijze om het leven komt, wijzen
alle tekens in Max richting. Het is
aan Guy om de onschuld van zijn
vriend te bewijzen.

3

De afperser 			
John Grisham
Medewerkers van
het hooggerechtshof zijn
ongerust
over het
feit dat
rechter
Fogletree
niet is
komen
opdagen in de rechtszaal. Zij bellen
in paniek met de FBI. Kort daarna
wordt het lichaam van Fogletree
gevonden in de kelder van zijn vakantiehuisje. Niet alleen zijn lichaam
wordt gevonden, ook het lichaam van
de jonge secretaresse van Fogletree
wordt aangetroffen in de kelder. Het
is een mysterieuze zaak, er zijn geen
sporen van inbraak of verdachte
zaken aangetroffen.

4

Wraak 			
Chelsea Cain
De verleidelijkste
vrouwelijke moordenaar
is terug.
Niets
geeft rechercheur
Archie
Sheridan
meer
rust dan de wetenschap dat de
bloedmooie Gretchen Lowell veilig
opgesloten zit in een psychiatrische
kliniek. Haar schoonheid staat in
schril contrast met de gruwelijke
moorden die ze heeft gepleegd.

wijn waarnaar de chef het gerecht
bereid had, was de creative Block
2, een van de premium witte wijnen van Spier, gemaakt van Sauvignon Blanc, aangelengd met een
tikkeltje Semillion, een aromatische druif die in combinatie met
Sauvignon Blanc hemels kan zijn.
Het haalt door het aroma net even
de soms (zure) scherpe kantjes
van de Sauvignon weg, waardoor
het aromagehalte heel vol wordt
en de smaak heel erg omhoog tilt.
Wat mij hierbij opviel was dat het
toontje dragon dat in de wijn te
proeven is zo erg versterkt werd
door de dragon uit de salsa verde.
Een minuscuul detail in een wijn
komt tot leven door een ingrediënt
te gebruiken die je in de wijn herkent! Dat is voor mij de kunst van
het koken. De manier waardoor je
de smaak van het eten en de wijn
kunt versterken is iets wat je niet
één, twee, drie onder de knie hebt.
Daarom is mijn tip voor dit najaar,

Bovendien heeft ze Archies privéleven behoorlijk overhoopgehaald.
Hij wil die periode nu voorgoed
achter zich laten. Archie stort zich
op een nieuwe zaak. Aan een boom
midden in het stadspark van Portland wordt het ontzielde lichaam
van een man gevonden. Hij is gruwelijk gemarteld en de dader heeft
geen enkel spoor achtergelaten.
Dan krijgt Archie een bericht dat
hij niet naast zich neer kan leggen.
Gretchen beweert dat ze meer
weet over de moord in het park.
Archie besluit haar op te zoeken,
hoewel hij net bevrijd dacht te zijn
uit haar ijzeren greep. Wat voor
spelletje speelt ze deze keer?

5

Een delicaat moment
Niccolo Ammaniti
Niccolò
Ammaniti
(1966) is
een van
de grote
sterren
van de
hedendaagse
Italiaanse literatuur.
Een delicaat moment biedt een
staalkaart van het literaire kunnen van het Italiaanse fenomeen
Niccolò Ammaniti. Het staat
vol met prachtige verhalen over
liefde, bedrog en de dood, in de
typische Ammaniti-stijl, waarbij de
hoofdpersoon vaak lijdt aan een
milde vorm van overmoed. Voor de
liefhebbers van zowel het klassieke
als het meer absurdistische werk
van Ammaniti!

als je een mooi gerecht op tafel
zet probeer daar dan eens een
mooie fles wijn bij uit te zoeken,
die twee afzonderlijke onderdelen
van een menu kunnen elkaar tot in
grote hoogte versterken. Zo wordt
(uit) eten een ware beleving om
niet te vergeten en zit je een dag
later nog steeds nagenietend op
de bank.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
foto's patrick hesse

Een nieuwe kijk op
pompoenen

Welkom beste lezers, bij een
nieuwe aflevering van ‘Neus in
de Boter’, de rubriek waarin ik
mij focus op lokale en biologische
producten. Daarnaast zal ik u ook
uitdagen anders naar koken te
kijken, door klassieke recepten
in een nieuw jasje te steken. Hoe
kunt u steeds smakelijke gerechten
serveren wanneer u slechts gebruik
wilt maken van lokale seizoenproducten? We zullen creatief
moeten zijn. Het gebruik van lokale
producten en materialen is een
trend die we overal terugzien. Ook
bedrijven gaan met deze trend mee,
zo valt ook te zien in de horeca. Dit
jaar was ik één van de juryleden
voor de verkiezing van de Culinaire
Nol tijdens de Culinaire Venen in
Mijdrecht. Ik lette bij de beoordeling van de restaurants op onder
andere het gebruik van lokale
producten en creativiteit. Ik ben blij
u te kunnen mededelen dat ik zeker
niet teleurgesteld was. Ik denk dat
deze trend de komende jaren nog
sterk zal groeien.
Ik begin met een recept waarvan
ik vermoed dat bijna iedereen er
bekend mee is, namelijk pompoensoep. Pompoensoep is een

seizoensgerecht voor de maanden
oktober en november. Het is zo’n
populaire soep, dat iedereen die het
eet de gegeten soep zal vergelijken
met zijn eigen variatie. Is de soep
dikker of pittiger dan je eigen
variatie, bevat hij currypoeder of
zure room? Laten we dus ons eigen
vertrouwde recept herontdekken.
Als soort vindt de pompoen zijn
oorsprong in Noord-Amerika en het
werd al gegeten door de indianen.
Amerika is nog steeds de grootste
producent van pompoenen. Er zijn
veel variaties in het ras Cucurbita en de meeste kunnen ook
prima groeien in de Ronde Venen.
Verschillende boeren en vele
amateurtuiniers in onze omgeving
produceren verscheidene soorten
pompoenen. Dit recept kan naar
hartenlust met alle pompoenen
uitgeprobeerd worden! Ze kunnen
zeer veelzijdig gebruikt worden.
Hun bladeren en bloemen zijn
eetbaar en ze zijn in zowel hartige
als zoete gerechten te verwerken,
zoals pompoentaart. Van de meeste
variaties zijn ook de zaden eetbaar,
met uitzondering van zeer grote
pompoenen, en ook de schil van de
pompoen kan gebruikt worden.

Pompoensoep
Ingrediënten:
Wat dit recept spannend maakt
is dat de pompoen, samen met de
tomaat en knoflook, eerst in de oven
geroosterd wordt, in plaats van gelijk
in de pan te gaan. Hierdoor zullen de
smaken intenser en geconcentreerder worden, waardoor de soep een
rijkere smaak krijgt. Deze zomer heb
ik geëxperimenteerd met tomaten
en wortelen, die zich prachtig laten
roosteren, maar de lijst is eindeloos.
Mijn tip deze week is dus; rooster
eerst, maak daarna soep!

t
p
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David’s

en zeezout
overheen. Zet
de ovenschaal
40 minuten in
een oven van
180 graden. Laat ze, nadat ze geroosterd zijn, eerst afkoelen, haal het
velletje van de knoflook en verwijder
de rozemarijn takjes. Verwarm één
liter kippen- of groentebouillon.
Maal de groentes met een kleine
scheutje bouillon in een mixer fijn tot
een homogene moes. Stop dit meng-

sel in een pan en voeg bouillon toe,
tot u de gewenste dikte heeft. Zelf
houd ik van heel dikke pompoensoep.
Laat de soep niet koken, proef of de
soep kruidig genoeg is en serveer
met olijf- of pompoenolie en gebakken schijfjes knoflook.

Neem een middelgrote pompoen
of twee kleintjes, ze hoeven niet
geschild te worden. Snijd ze in grote
stukken en verwijder de zaden en
de zachte vezels. Leg de stukken
pompoen in een ovenschaal en
besprenkel ze met olie. Voeg zes
heerlijke knoflooktenen toe, het velletje kan blijven zitten, en als u ervan
houdt, kan er een takje(s) rozemarijn bij. Strooi er wat zwarte peper

Wereldproduct november: de Big Fair Bag
November is bij uitstek een maand om te shoppen. Als je cadeaus voor sinterklaas of kerst zoekt, vind je
bij de wereldwinkel altijd een bijzondere keus. Zo zijn er veel mooie sjaals en sieraden uit Nepal, stevige
stenen ‘proud ladies’ uit Zimbabwe en allerlei vrolijke niet al te dure hebbedingetjes. Maar de wereldwinkels verkopen ook wijnen en de lekkerste fairtrade chocolade. Zo zijn er chocoladeletters van Tony Chocolonely. Nieuw is een chocolade & waarmee je maar liefst twee mensen tegelijk kunt verrassen en ook nog
een aardige tekst op de verpakking kunt schrijven.
Ter gelegenheid van de Fairtrade
Week is er een heel bijzonder wereldproduct, namelijk een flinke
shopper met lekkere inhoud. De Big
Fair Bag is gevuld met twee pakken
rijst, sweet Chili saus, kokosmelk,
woksaus, curry en ketjap manis. Voor
slechts € 9,95 kun je de lekkerste
wereldproducten zelf bereiden en
heb je er nog zo’n fijne canvas shopper bij.

jaar kunnen in de fairtrade week met
een rijstrecept op fairminds.nl een
reis winnen voor twee personen naar
Thailand.
Ons motto bij het wereldproduct van
november is: laten we met elkaar
lekker

fairbezig zijn en ervoor zorgen dat
De Ronde Venen de 26e Fairtrade
Gemeente in Nederland kan worden.
De stuurgroep millenniumgemeente
is er met steun van de gemeente en
hulp van stagiaires van het VeenLandenCollege al druk voor in de weer.
Zie www.fairtradegemeenten.nl.
De Rondeveense wereldwinkels
zijn te vinden in Abcoude aan de
Brugstraat 9 en in Mijdrecht aan De
Passage 14. Informatie over kerstpakketten en acties kunt u vinden op
de websites
www.wereldwinkel-abcoude.nl en www.

De Big Fair Bag heeft alles te
maken met de fairtrade week.
Voor deze week is er de fairbezig
rijstactie, omdat je met fairtrade
rijst eerlijk kunt genieten, thuis en in
restaurants. Want ook topkoks werken ermee. En jonge mensen tot 28

derondevenen.wereldwinkels.nl

Waardebon
G r aT I S d e S S e r T n a a r K e U Z e
voor al uw gasten!

*Deze waardebon is geldig in de maand november 2012
bij besteding van een voor- en hoofdgerecht.

Rijksstraatweg 189 3632 AC Loenen aan de Vecht
telefoon 0294 231556 info@restaurantvlinders.nl
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Vanaf 3 november in de showroom

Kinderbijbel ‘om te beginnen’

Nieuwe Honda CR-V bij Van Nieuwkerk
De nieuwe CR-V, Honda’s vierde generatie SUV, is vanaf morgen, zaterdag 3 november, te bewonderen in de
showroom bij Automotive-centre Van Nieuwkerk. De voor de Europese markt ontworpen CR-V is praktisch,
ruim en sportief en biedt voor het eerst een keuze in twee- en vierwielaandrijving.
Sinds de introductie van de eerste
Honda CR-V op de Tokyo Motor
Show in 1995 zijn er wereldwijd
ruim 5 miljoen exemplaren van verkocht. De nieuwe CR-V is leverbaar
vanaf 29.990 euro en deze uitvoering
is zeer compleet, met onder andere
cruise control, 17” lichtmetalen
velgen en de ‘One- Motion’ neerklapbare achterbank. Door het overhalen
van een hendel wordt de achterbank
automatisch neergeklapt en ontstaat
een vlakke laadvloer. De bagageruimte van 1.669 liter die dan ontstaat,
behoort tot de grootste in zijn klasse.
Het nieuwe Real Time All Wheel
Drive systeem is optioneel op de
benzine-uitvoering en standaard op
de diesel-uitvoering. Door dit systeem

RTV Ronde Venen ook
te zien in Abcoude en
Baambrugge

rijdt men optimaal met voorwielaandrijving. Maar als de omstandigheden
het vereisen, bijvoorbeeld bij gladde
natte wegen, schakelt de CR-V
razendsnel elektronisch de vierwielaandrijving in. Deze uitvoering is
leverbaar vanaf 37.490 euro.
Het trekgewicht van de nieuwe CR-V
is flink. Voor de benzine versies geldt
een trekgewicht van 1.700 kilo en
voor de diesel is dit 2.000 kilo. Alle
CR-V’s zijn standaard uitgerust met
het aanhanger anti-schaar systeem
(TSA – Trailer Stability Assist). Door
dit unieke veiligheidssysteem en het
hoge trekgewicht is de CR-V een ideale auto om caravans en aanhangers
mee te trekken.

RTV Ronde Venen is nu ook te zien
via UPC. Abonnees in Abcoude en
Baambrugge kunnen sinds gisteren
kijken naar Nieuwsronde en Sportronde op kanaal S14+. Maar er is
meer. 24 uur per dag up-to-date
informatie over de hele gemeente:
nieuws, politie-informatie, cultuur
en welzijn.
Nieuwsronde is een wekelijks
nieuwsmagazine dat na vrijdagavond
18.00 uur elk heel uur wordt uitge-

De vorige generatie CR-V was een
topper in klanttevredenheid en won
verschillende keren de Autoweek Tevredenheids Trofee. Honda verwacht
dat ook de nieuwe generatie CR-V
weer hoge ogen gaat gooien ten
aanzien van klanttevredenheid.

zonden. Sportronde is het tweewekelijks sportprogramma: veel voetbal,
vaak met wedstrijdbeelden en tevens
aandacht voor breedtesport. Sportronde is dinsdagavond vanaf 18.00
uur elk uur te zien. Beide programma's zijn in het weekend te zien
beginnend op het hele uur. Daarnaast
is er op zaterdagavond het muziekprogramma WZZP, met de laatste
informatie uit de lokale muziekscene
en een live-optreden vanuit de studio.
Live te volgen

Donderdag 8 november 2012
organiseert de ontmoetingscommissie van de Morgensterkerk
een avond rondom de Kinderbijbel
‘om te beginnen’ geschreven door
Ds. Bara van Pelt. Bijbelverhalen
vormen een aanleiding om na te
denken over levensvragen zoals:
Wie ben ik? Wie is mijn medemens?
Waar gaat het met ons naar toe?
De kinderbijbel “om te beginnen”
wil een eerste kennismaking met
de bijbel zijn voor kinderen en
volwassenen. Ds. Bara van Pelt wil
laten zien wat de bijbelverhalen ons
te vertellen hebben in deze tijd. Zij
ziet het scheppingsverhaal als een
geloofsbelijdenis, niet als een letterlijk verslag wat er gebeurd is. Alle
verhalen blijven met hun boodschap
dicht bij de kern van de bijbeltekst.
Jezus wordt gezien als een goede
man die oprecht voor God leefde.
Hij werd gekruisigd , maar is opgestaan uit de dood.

Naast deze reguliere TV-uitzendingen kunnen kijkers ook elke maand
de gemeenteraadsvergaderingen
live volgen via de TV. Komende
donderdag 8 november is de begrotingsvergadering die vanaf 15.30
uur live te volgen is via RTV Ronde
Venen.
Wilt u meer informatie of heeft u
een interessant onderwerp voor een
van deze uitzendingen?
Stuur dan een mail naar
Info@rtvrondevenen.nl.

Daar komen vast en zeker vragen
over, die we samen met Ds. Bara
van Pelt proberen te beantwoorden.
En ook wat herinneren we ons nog
wat ons favoriete bijbelverhaal was.
En lees je het lijdensverhaal voor
aan kleine kinderen?
Als u thuis een kinderbijbel heeft,
wilt u die dan meenemen?
Welkom in het Ontmoetingscentrum
van PKN ‘De Morgenster’, Herenweg 253 te Vinkeveen.
Vanaf 19.45 staat de koffie/thee
klaar, de avond begint om 20.00 uur
tot ongeveer 21.45 uur.

Passage

Bijeenkomst over
Corrie ten Boom
Op uitnodiging van Passage De
Ronde Venen komt mevrouw Van
Rijn uit Bodegraven op donderdag
8 november vertellen over het leven
van Corrie ten Boom. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was het huis
van de familie een schuilplaats voor
degenen die voor de Nazi’s op de
vlucht waren. Plaats van samenkomst: De Meijert in Mijdrecht.
Aanvang 20.00 uur.
In de week volgend op de ledenavond wordt het Corrie ten Boomhuis in Haarlem bezocht.
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Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

DE NIEUWE
De Honda Insight Hybrid heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 24,4 km - max. 1 liter op 23,3 km, CO 2-uitstoot min. 96 g/km - max. 99 g/km.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Adriaan Panman, Indoor tennis

In de tennishal is het altijd mooi weer
Volgend jaar is het precies veertig jaar geleden dat Tennishal De Ronde Venen werd geopend. In die tijd beschikten de tennisverenigingen nog niet over banen waar onder alle weersomstandigheden op gespeeld kan
worden. Dat leidde er toe dat per 1 oktober het tennisseizoen sloot, de openluchtbanen dicht gingen en de
meeste tennissers een paar maanden niet speelden. “Wij komen uit een echte tennisfamilie en mijn vader
wilde vooral de trainingsmogelijkheden uitbreiden,” zegt Adriaan Panman, die samen met zijn echtgenote
Erna de hal van zijn vader overnam. Inmiddels zijn er het hele jaar tal van indoor tennisactiviteiten.
Terugkijkend op een periode van zo’n
veertig jaar stelt Adriaan vast dat
de tenniswereld flink veranderd is.
“Vroeger was tennis toch een beetje
een elitaire sport,” zegt Adriaan.
“Dat is duidelijk veranderd. Ik denk
dat vooral in de tachtiger jaren, toen
we internationaal nog een beetje
meetelden, de tennissport erg populair is geworden. We hebben een
periode gehad met onder meer Richard Krajicek, Jan Siemerink, Paul
Haarhuis en Jacco Elting waarin
de toeloop naar de tennissport flink
toenam. En ook plaatsgenoot Dennis
van Scheppingen, die nog in de top
tachtig van de wereld heeft gespeeld,
droeg daaraan zeker bij. Inmiddels
zijn ook de mogelijkheden om te
tennissen verruimd. De tennisverenigingen kregen all-weather banen
die het hele jaar door bespeelbaar
zijn. Maar de tennispopulatie is sterk
aan het vergrijzen. De aanvoer van
nieuwe tennissers stagneert. Dat is
een landelijke trend. Je ziet bij heel
veel verenigingen het ledental teruglopen. Van oudsher is tennis een familiesport. Ouders namen hun kinderen
mee en in veel gevallen was de hele
familie lid van de tennisvereniging.
Dat wordt duidelijk minder. Voor
een deel heeft dat te maken met de
sterke opkomst van de golfsport, denk
ik. Veel mensen combineren tennis
en golf, maar wanneer er een keuze
gemaakt moet worden dan kiest men
tegenwoordig toch vaak voor golf.

Kijkend naar de jeugd kun je ook
vaststellen dat die tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden tot sporten
hebben dan vroeger. Het is een teken
van deze tijd. Tennisverenigingen hebben ook te maken met het feit dat in
veel gezinnen beide partners werken.
Er is dus minder tijd om ook actief
aan het verenigingsleven mee te doen
en daar een bijdrage aan te leveren.
Dit alles neemt overigens niet weg
dat tennis in ons land nog steeds een
grote sport is.”
Het winterseizoen
Ondanks het feit dat de meeste
tennisparken inmiddels van banen
voorzien zijn, waar het hele jaar
door op gespeeld kan worden, wordt
daar maar sporadisch gebruik van
gemaakt. Het zijn slechts die tennissers die af en toe buiten een balletje
willen slaan, die van die mogelijkheid gebruik maken. Adriaan: “Men
speelt in het winterjack, de ijsmuts
op en de handschoenen aan. Maar
ongeveer negentig procent van de
tennissers komt naar binnen. Van half
september tot eind maart huurt men
hier dan een baan op een vast tijdstip
zodat men soms wel twee keer per
week een uurtje kan tennissen. Veelal
zijn het groepjes van zes tot acht personen die er een gezellig sportuurtje
van maken. Een uur of anderhalf
tennissen en dan nog even gezellig in
de kantine voor het ‘after-tennis’. We
zien hier veel mensen, die lid zijn van

één van de tennisverenigingen, maar
er komen hier ook mensen die geen
lid zijn en gewoon regelmatig een
partijtje komen spelen.
Tennislessen en wedstrijden
In tennishal De Ronde Venen wordt
ook les gegeven. Adriaan: “Meestal
begint men met tien lessen om te ontdekken of men het leuk vindt. Vaak
ontstaat er uit een les een groepje
dat dan samen vrij met elkaar gaat
spelen. Men kan zich via de tennisschool of rechtstreeks via de tennishal
voor tennislessen opgeven. Maar ook
de individuele beginners, die niet
bij een vereniging zijn aangesloten
kunnen hier lessen volgen. Daarnaast
organiseren wij een zondag teamcompetitie. Daar kan men zich als
team voor opgeven en wij formeren
dan de teams, rekening houdend met
de persoonlijke ‘rating’. Zo’n rating
geeft het persoonlijke niveau van de
tennisser aan. Die zondag competitie
is op 28 oktober van start gegaan. En
dan zijn er traditioneel in de eerste
week van april de Open Indoor Kampioenschappen. Daar doen heel veel
mensen aan mee, in verschillende
leeftijdscategorieën. Er zijn enkelspelen, dubbels en gemengd dubbels. Ook de vijftig plussers zijn dan
welkom. Deelnemers komen vanuit
de hele Randstad om aan het officiële
toernooi deel te nemen.”

Adriaan Panman: “In de eerste week van april zijn er de Open Indoor Kampioenschappen. Daar doen heel veel mensen aan mee, in verschillende leeftijdscategorieën.”						
foto patrick hesse
Veel mogelijkheden
Tennishal De Ronde Venen beschikt
over vijf banen en biedt dus vele
mogelijkheden. Men kan een baan
huren voor een bepaalde periode op
vaste dagen en vaste uren. “Maar ook
degenen die zo maar af en toe een
partijtje willen spelen kunnen hier op
de maandag- en de donderdagmiddag
terecht. Sinds twee jaar hebben we
hier op de vrijdagavond de bedrijvencompetitie. Een aantal bedrijven

uit de omgeving doen daar met hun
personeel of relaties aan mee. Het
draagt bij aan de teambuilding en
geeft het bedrijf ook een sportief
imago,” zegt Adriaan.

Op www.tennishalderondevenen.nl is
alle informatie over de tennisactiviteiten
en mogelijkheden te vinden. De hal is
gelegen aan de Dr. J.v.d.Haarlaan 3 in
Mijdrecht (rechts achter Partycentrum
De Meijert). Telefoon 0297 285636.

Toyota-dealer Van Ekris Hofleverancier
Toyota-dealer Van Ekris in Maarssen en Mijdrecht heeft het predicaat
Hofleverancier ontvangen. Voor de titel moeten bedrijven minstens
honderd jaar bestaan en een onberispelijke staat van dienst hebben.

Amstelhof Sport & Health Club:

VMB beveiliging wint 2e editie en plaatst zich voor finale
Opnieuw verschenen tien deelnemende bedrijven op vrijdag 26
oktober voor de tweede editie van
het boarding bedrijven football
toernooi, maar niet voordat er zoals
gebruikelijk eerst in het Grand Café
werd genoten van het satémenu.
Het toernooi, bedoeld om bedrijven
uit de regio een gezellige avond (in
de vorm van een teamuitje) te bezorgen, wordt elke editie weer druk
bezocht.
Elke editie melden zich weer nieuwe
bedrijven om deel te nemen aan dit
evenement. De meest opvallende
nieuwkomer ditmaal was CSU Computer Service Uithoorn. Dit bedrijf
is binnen twee jaar tijd drie keer
verhuisd en steeds groter geworden,
momenteel hebben ze weer een
nieuw pand midden in de Dorpsstraat.
Poule 1: Smitsair, Discafé Het Dorp.
Zwapak, A-side media en Polycom
Poule 2: VMB beveiliging, Mags en
Media, SVB verzekeringen, VMB en
CSU computer Service Uithoorn.

Hofleverancier Van Ekris: (vlnr) Ruud, Harry en Gert van Ekris en de vierde generatie Stefan en Ferry van Ekris met de twee borden voor de Toyota-dealervestigingen in Maarssen en Mijdrecht.

Subsponsor 2e editie boarding bedrijven football toernooi: A-side media b.v
De vorige editie verloor VMB beveiliging nog in de finale van het sterke
Kabel Productions, ditmaal was VMB
veel te sterk in de finale voor Mags
en Media ( 6-0). Hiermee plaatst
VMB beveiliging zich direct voor de
finale dag op vrijdag 7 juni a.s.

elkaar aangaan. Voor deze editie
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Heeft uw bedrijf interesse in deelname? Stuur dan een mail naar
tom.verhoek@amstelhof.com
De vierde editie vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013.

Vrijdag 18 januari 2013 staat alweer
de derde editie gepland, waarbij
opnieuw tien bedrijven de strijd met

foto peter bakker

Van Ekris komt voort uit een smederij die zich in 1912 ging toeleggen op
het onderhouden van fietsen, motoren
en later de verkoop en reparatie van
tractoren. Van Ekris verkocht ook ooit
nog de allereerste Spijker in ons land.
Men zag dat de auto de toekomst zou
hebben en dus verlegde Van Ekris de
aandacht naar Chevrolet. De tweede
generatie koos Opel en de derde
Toyota. Het bedrijf groeide uit tot een
Toyota-dealer met twee vestigingen.
De huidige directeur Gert van Ekris
is van de derde generatie. Hij zette
in de jaren zeventig (in Breukelen)
de stap naar het dealerschap van
Toyota omdat het Opel-dealerschap
dat zijn vader en oom hadden met
GM werd ontbonden na het overlijden van de vader van Gert. GM was
toen niet bereid het dealerschap

opnieuw te verstrekken omdat Gert
van Ekris zijn IVA-opleiding nog
moest afronden. "Maar ik wilde wel
het familiebedrijf in. Toyota geloofde
toen wel in mijn ambitie dus werd
het Toyota", aldus Gert van Ekris. In
de huidige bedrijven werken ook de
broers Harry en Ruud van Ekris en er
staan twee zonen klaar om als vierde
generatie het stokje over te nemen.
Om Hofleverancier te kunnen worden
doet het kabinet van de commissaris
van de koningin grondig onderzoek
naar het wel en wee in het bedrijf. De
financiële stand van zaken van de afgelopen jaren wordt gecontroleerd en
de bestuurders mogen geen strafblad
hebben. Aan het onderzoek werken
mee de arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de kamer van
koophandel en diverse ministeries.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

De Honda VT 750 DC BLACK WIDOW

From a girl's point of view...
Als echte metro-man, die onder andere gek is op winkelen, bezit ik over voldoende vrouwelijke hormonen,
maar ik blijf natuurlijk een man. Vrouwen zien dingen vaak anders en wij mannen kunnen bepaalde (praktische) zaken volledig over het hoofd zien. Toch, heren? Dus leek het me leuk zo nu en dan ook eens de mening van het vrouwelijke geslacht te horen. Want, in tegenstelling tot wat veel heren
beweren dat vrouwen geen verstand hebben van voetballen, is dit in de motor-wereld
totaal anders. Vrouwelijke motorrijders zijn meer dan geaccepteerd en reden ze vroeger vaak nog op dezelfde motor als waarop ze ooit het rijbewijs haalden, vandaag de
dag kan het (gelukkig) niet stoer genoeg. Mede doordat de techniek de laatste twintig
jaar enorm vooruit is gegaan en de motorfietsen daardoor makkelijker te bedienen
zijn. Tel daar het enorme gewichtsafname door gebruik van nieuwe materialen bij op
en dan kan zelfs de lichtste en kleinste vrouw met enig verkeersinzicht en beheersing
van de juiste rijtechniek een behoorlijke vette motorfiets besturen. Eerlijk gezegd, ik
vind het machtig en opwindend!
Ik hoefde niet lang te zoeken naar de juiste
dame die deze missie op zich kan nemen. Ik
ken haar al vanaf haar prille jeugd en ook al
is dit een behoorlijke lange tijd, het is haar
niet aan te zien. Saillant detail: toen ik aan
het eind van mijn tienerjaren startte met de
fotografie was zij mijn allereerste model. Bartine is al heel lang gek van motorrijden en als
dan je geliefde ook motorminded is, dan is het
geweldig om samen op een mooie zomerdag
erop uit te gaan. Bartien en haar vriend doen
dat dan ook op regelmatige basis en net als ik
zijn ze beide gek van de cruisers. Bartine op
haar Honda Shadow American Classic Edition
(A.C.E.) en haar vriend rijdt een enorme vette
Kawasaki 1000 Eliminator.

Voor onze eerste test gaan we naar Frans
Diepgrond, eigenaar van Motor Service
Uithoorn, maar eerst wil Bartine even snuffelen op (hoe kan het ook anders) de motorkledingafdeling. Aangezien deze bij Motor
Service Uithoorn zeer uitgebreid is, zijn we
een tijdje bezig. Wanneer Bartine dan ook
nog in gesprek komt met Irma, de vrouw van
Frans, die de kledingafdeling runt, gaan de
dames helemaal los en sta ik aan de zijlijn dit
tafereeltje gade te slaan. Ik pak maar een bak
koffie, want dit kan nog wel een kwartiertje
duren. Werkelijk alle merken worden er bij
gehaald waaronder de twee top A-merken
waarvan Motor Service Uithoorn Premium
Dealer is: het Duitse Held en Nederlands’
motorkleding-trots Evolution. Ook de hel-

kwartiertje met een brede glimlach terug te
keren. “Hij is top, Pat!” laat Bartine me weten. Zelf heb ik zo’n tien jaar geleden ook een
ACE gehad en weet dat dit heerlijke en vooral
probleemloze motorfietsen zijn, het is dan ook
niet vreemd dat de ACE immens populair is.

men komen aan bod: Scorpion, Shark, Nau; ze
passeren allemaal de revue. Wanneer Bartine
zich op mijn aanraden (weet u nog: metroman) in een witleren tweedelig motorpak van
het merk Held hijst, hebben we een winnaar.
Ook de brede glimlach op het gezicht van mijn
vriendinnetje zegt genoeg, wanneer Irma hier
een mooie zwarte Shark police helm bijpakt,
is de outfit compleet en wordt het tijd voor een
test.
We besluiten gezien het dreigende weer het
kort te houden en voor de eerste keer ook
makkelijk: een Honda VT 750 DC BLACK
WIDOW uit 2006. Deze motor is een aangepaste uitvoering van de motor die Bartine zelf
rijdt en dus kan ze hier uitstekend feedback
over geven. De Honda VT 750 DC Black
Widow is slechts twee jaar gebouwd (tussen
2001 en 2003 ) en is een speciale uitvoering
van de ongelooflijk populaire Honda Shadow
ACE, heeft een 745 cc metende 52 graden V
twin met vloeistof koeling die 47 pk bij 5500
toeren geeft.
De motor ziet er smetteloos uit en lijkt zo uit
de krat te komen en heeft zoals gebruikelijk
bij de occasions van Motor Service Uithoorn
een krankzinnig lage kilometerstand van
12.800; dat is ruim 2000 op jaarbasis. Daaruit
kunnen we wederom concluderen dat de
meeste motors in Nederland puur voor pretkilometers en met mooi weer gebruikt worden.
Met het grootste gemak stapt Bartine op de
Black Widow. Een mooie naam, aangezien
de dame volledig in het wit is! En gaat ze er
soepel, maar gedecideerd vandoor om na een

Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
Uithoorn
0297-268852
www.motorserviceuithoorn.nl

Bartine’s beleving:

“Natuurlijk ben ik enorm fan van dit
model: toen ik mijn eigen motor ging
uitzoeken, zag ik hem in de winkel staan en
viel ik als een blok voor dit model puur op
het uiterlijk. Net als deze Black Widow is
hij lekker laag, stuurt soepel, heeft genoeg
vermogen en door zijn stoere uiterlijk en
kleur echt geen meisjesfiets. Mijn vriend
wilde me graag op een Suzuki Intruder
hebben, maar nadat ik beide getest had,
wist ik helemaal dat het de Honda moest
worden. Deze Black Widow idem dito; ik rij
erop weg alsof ik er al jaren mee rij en hij
geeft me ruim voldoende vertrouwen en hij
is prachtig...”

Vraag van de maand:

Heb ik een eigen makelaar nodig als ik een woning koop?
Heeft u er wel eens over
nagedacht een aankoopmakelaar in de arm te
nemen bij uw zoektocht
naar een woning?
Ruijgrok Makelaars
kan voor u optreden
als aankoopmakelaar.
Daarmee verdienen wij
veel geld... voor u!
Wist u dat een makelaar nooit de belangen
van twee partijen mag behartigen? Wanneer
u uw interesse toont in een woning krijgt u te
maken met de makelaar van de verkopende
partij. Deze makelaar kan u informeren over de
woning, maar hij behartigt de belangen van de
verkopende partij. Een deskundige meenemen
die voor uw belangen opkomt, is dus helemaal
zo gek nog niet.
Door de ervaring, deskundigheid en marktkennis
van de aankoopmakelaar bespaart u naast veel

geld ook nog eens tijd en problemen.
Een aankoopmakelaar begeleidt u van A tot Z
bij de aankoop van een woning. Of terwijl, van
aankoopbezichtiging tot het passeren van de akten bij de notaris bent u voorzien van deskundig
advies en begeleiding.
Een aankoopmakelaar kijkt verder dan zijn neus
lang is. Hij kan u wijzen op verborgen gebreken,
op de bouwkundige staat en het bestemmingsplan. Hij heeft inzicht in de waarde van de
woning en adviseert u over de beste strategie
van aankoop. De aankoopmakelaar voert de
onderhandeling en komt meestal op een lagere
koopprijs dan u zelf had kunnen realiseren.
De koopakte en notariële akte worden voor u
gecontroleerd en toegelicht. En vóór de notariële overdracht zal de aankoopmakelaar met u
meegaan voor de inspectie van de woning.
Wij helpen u graag bij de aankoop van uw
nieuwe woning, maak dus snel een afspraak met
een van onze makelaars! Tel. 0297-283375
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Door
Michael Reuling
foto's patrick hesse

Tijd voor de bandenwissel
Tijdens het interview staat de telefoon roodgloeiend bij Profile Tyrecenter Hogendoorn
aan de N201. De klok is afgelopen weekend een uur achteruit gegaan, het heeft voor het
eerst sinds lange tijd weer licht gevroren, het is fris en de regen blijft ook aanhouden.
“En dan merken wij direct dat mensen opeens aan de bandenwissel denken,” aldus Daan
Hogendoorn, eigenaar van dit prachtige bedrijf.
De afgelopen drie winters is de run op winterbanden enorm geweest. In veel Alpenlanden
geldt dat automobilisten moeten anticiperen
op de weersinvloeden. Oftewel; men moet
winterbanden gemonteerd hebben als het bijvoorbeeld sneeuwt of ijzelt; bij een ongeluk ben
je in 9 van de 10 gevallen direct aansprakelijk,
ook al had je geen schuld aan het ongeluk. Dus
logischerwijs kiezen veel Nederlanders voor
winterbanden, of het nou voor een zakentrip is
of voor een wintersportvakantie met de familie.
Tegelijkertijd zijn we in Nederland ons ook
steeds bewuster geworden van de voordelen
van een winterband. Toch is de markt in die drie
jaar tijd flink veranderd. “Wij zijn meer een
seizoensbedrijf geworden. Tussen begin oktober
en december is het bij ons topdrukte in verband
met de vele bandenwissels van bestaande klanten en verkoop van winterbanden aan nieuwe
klanten. Vervolgens is het acht weken wat rustiger, waarna we tot eind mei weer bezig zijn
met het voorbereiden en het omwisselen van
de winterbanden naar de zomersets,” vertelt
Daan. De drukte rondom winterbanden is niet
onopgemerkt gebleven. Er zijn de laatste jaren
flink wat bandenbedrijven en internetstunters
bij gekomen. “Uiteraard is marktwerking goed,
maar je bent niet van de ene op de andere dag

bandenspecialist. Ons bedrijf bestaat volgend
jaar alweer 75 jaar (Daan is de derde generatie
– red.) en dat verschil merk je. Onze medewerkers werken hier vaak al jaren en zijn specialisten in hun vak. Wij werken ook in de drukke
periodes niet met invalkrachten, iets wat je bij
veel bedrijven wel tegenkomt. We rijden hier
allemaal met diverse sets banden om zelf de
verschillen te ervaren en we krijgen trainingen
bij fabrikanten om onze klanten zo het beste
advies te geven. En wij merken dat klanten dat
belangrijk vinden. Simpelweg een auto en type
doorgeven en vervolgens de goedkoopste band
uitzoeken is niet verstandig. Daarbij is het toch
lastig zoeken tussen het grote aanbod. Dan is
het toch veel fijner om even met iemand te
spreken die er verstand van heeft? Het gaat
hier immers om de veiligheid van de bestuurder
en inzittenden, daar moet je niet mee rommelen.”
Sinds kort kent de bandenwereld ook een milieulabel. Dit zou mensen bewuster moeten laten
worden van het type band dat je onder de auto
monteert. “Een autoband voldoet aan een flink
aantal criteria. Bij het kiezen van een geschikte
band let je op een aantal facetten. Hoeveel
kilometers rijdt de klant, rijdt hij/zij sportief,
of juist rustig. Moet het een sportieve of juiste

Daan en zijn vader Cees Hogendoorn
comfortabele band zijn, is rolgeluid storend of
maakt dat niet uit? En welk budget heeft de
klant? Aan de hand van deze vragen kunnen wij
een klant altijd een aantal banden voorstellen
die aan de selectie voldoen. Opmerkelijk is het
dus dat het milieulabel op slechts drie criteria
let, te weten afrolgeluid, rolweerstand en handling en grip in weersomstandigheden. Het kan
dus goed zijn dat als je kiest voor een A-label
band, je binnen de kortste keren weer een
nieuwe set moet aanschaffen, want de levensduur van die band past misschien helemaal niet
bij jouw rijstijl,” legt Daan uit. De situatie is
vergelijkbaar met de EuroNCAP botsproeven;
de criteria van de botsproeven zijn bekend, dus
een autofabrikant focust daarop om een vijf
sterren score te halen. Terwijl een fabrikant die
hard werkt aan technieken om ongelukken te
voorkomen minder sterren haalt. “Hier valt dus
nog wel wat te verbeteren.”
Terwijl Daan uitwijdt over het milieulabel blijft
het een komen en gaan van auto’s. “Het valt
nu nog mee, maar de drukke dagen staan voor
de deur. Daarom sturen wij al begin september
een mailing naar al onze klanten om alvast een
afspraak in te plannen. Echt waar, zodra er één
vlokje sneeuw is gevallen zitten we voor de
komende twee weken vol. En dat is natuurlijk
vervelend als je nog geen afspraak gepland
hebt.” Het bedrijf beschikt over flink wat bruggen, waarmee per dag zo’n 80 auto’s voorzien
kunnen worden van een nieuwe set banden.

“Dat is in de drukke periodes. Uiteraard hebben
we dan ook nog plek voor de spoedgevallen met
lekke banden en lege accu’s.” Accu’s, uitlaten,
schokdempers, onderhoudsbeurten, trekhaken
en APK-keuringen zijn zaken die voor Hogendoorn ook niet onbekend zijn. In de vestiging
in Uithoorn worden deze zaken namelijk ook
geleverd. In Mijdrecht ligt de focus compleet op
banden, velgen, accu's, uitlaten en bedrijfsauto
banden voor vrachtwagens en ook landbouwvoertuigen. Als extra service slaat Hogendoorn
de banden van de klanten ook op. “Dat scheelt
toch weer ruimte in de garage of schuur.” Nadat
de wielen van de auto komen worden deze
goed gereinigd, zodat er geen vuil, remstof of
strooizout op de velg of band blijft zitten. De
wielen worden op naam en kenteken opgeslagen en zijn ook verzekerd, mocht er onverhoopt
iets mee gebeuren. “Daarnaast bieden we
een stukje extra service aan de klant in onze
wachtruimte. Voorzien van een fijne leestafel,
televisie, gratis wifi en goede koffie. Zo vermaak je je altijd terwijl wij de banden wisselen.
Dit is overigens vrij snel gedaan, dus je kunt er
makkelijk even op wachten.”

Hogendoorn Profile Tyrecenter
Provincialeweg 11
3645 CN Mijdrecht
Telefoon: 0297 281363
www.hogendoorn.nl
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Ladies Night bij Schouwburg 7
Cinema Amstelveen

Rabobank steunt projecten
Abcoude en Baambrugge

Op donderdag 8 november a.s. organiseren Schouwburg en Cinema
Amstelveen een Ladies Night, voorafgaand aan vier theater- en filmvoorstellingen. Diverse bedrijven presenteren zich aan het publiek, delen leuke gadgets uit, verloten mooie prijzen of leggen de vrouwelijke
bezoekers anderszins in de watten.

Stichting Oppepper4All uit Abcoude
en Dorpshuis De Vijf Bogen uit
Baambrugge hebben elk een bedrag
van 10.000 euro uit het Rabobank
Coöperatief Fonds toegekend
gekregen. De ruim 3.200 klanten
van Rabobank Amstel en Vecht
hebben bepaald welke acht van de
tien genomineerde projecten in de
regio hun aangevraagde bijdrage uit
het Coöperatief Fonds toegekend

Mijdrecht

Handwerkverkoop bij
het Rode Kruis
Elke week zijn in Gerardus Majella
dames actief met handwerken.
Onder het genot van een kopje koffie en in een gezellige sfeer, maken
ze leuke en mooie dingen. U kent
de warme sokken en de fraaie
dekservetten, maar er zijn nog veel
meer aantrekkelijke handwerken
te koop op woensdag 21 november
9.30-11.30 uur in Gerardus Majella, Bozenhoven 157 in Mijdrecht.
Met uw aankoop steunt u het Rode
Kruis.

Amstelhoek

Klaverjasmarathon op
10 november
De buurtvereniging Amstelhoek
houdt op zaterdag 10 november
wederom haar klaverjasmarathon.
Er wordt gekaart van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds, waarbij
er mooie prijzen zijn te winnen; de
zaal is open vanaf ca. 9.30 uur. Ook
vindt er een verloting plaats met
allerlei leuke prijsjes. De entree
bedraagt slechts 7 euro. Om deze
kaartdag vloeiend te kunnen laten
verlopen, dient u zich wel vooraf
op te geven (uiterlijk donderdag
8 november) bij: Martine BaltusHijman, tel: 0297-214543 (na
18.00uur) of per e-mail: martinehijman@hotmail.com
Adres: Engellaan 3a, Amstelhoek.

Landelijk

Collecte Alzheimer
In de week van 5 t/m 10 november
vindt de collecte van Alzheimer
Nederland plaats. In Abcoude
gaan zo’n 12 collectanten op pad
om geld in te zamelen. Alzheimer Nederland werkt al bijna 30
jaar aan een betere kwaliteit van
leven voor mensen met dementie
(waarvan de ziekte van Alzheimer
de meest voorkomende vorm is) en
hun omgeving. Door de vergrijzing
neemt het aantal patiënten de
komende jaren snel toe. 1 op de
5 krijgt het. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en
meest kostbare ziekte te worden
in Nederland; een ontluisterende
ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.
Uiteindelijk vernietigt de ziekte het
meest waardevolle dat een mens
bezit: zichzelf. Alzheimer is niet te
stoppen. Nog niet. Meer onderzoek
naar oorzaken en oplossingen is
noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel
geld nodig.Door hulp en informatie
te bieden en op te komen voor
hun belangen. Met 52 regionale
afdelingen en ruim 200 Alzheimer
Cafés heeft Alzheimer Nederland
een landelijk dekkend netwerk.
Daarnaast financiert Alzheimer
Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie
en genezing van dementie. De
stichting is volledig afhankelijk van
particuliere giften.

In de Filmzaal draait om 19.00 uur
de Nederlandse film De Verbouwing. Deze thriller is gebaseerd op
het gelijknamige boek van Saskia
Noort en wordt geregisseerd door
Will Koopman (Terug naar de Kust
en Gooische Vrouwen). Om 21.00
uur draait de romantische komedie
Love Is All You Need van Oscarwinnares Susanne Bier (In a Better
World) met in de hoofdrol Pierce
Brosnan.
Om 20.00 uur wordt het swingen
geblazen bij Big, Black & Beautiful
in de Grote Zaal. Met hun voorstelling Everything's Changing - 12
1⁄2 years later trakteren Rocq-E
Harrell, Lucretia van der Vloot en
Michelle David het publiek op een
spetterende soul- en discoshow. Tot
slot speelt Nasrdin Dchar om 20.30
uur in de Kleine Zaal het stuk
Oumi (Maria Goos). In Oumi (mijn
moeder) vertelt acteur Nasrdin op
ontwapenende wijze over het leven
van zijn moeder.
Tijdens de Ladies Night presenteren de volgende bedrijven zich:

Volvo Bangarage Amstelveen;
Dansschool Mittelmeijer - geeft
korting op een Zumbales; SNS
Bank - win leuke prijzen bij het
Rad van Fortuin (bv een spaarrekening met het gedraaide bedrag);
ICI Paris XL - deelt goodie bags
uit en geven korte handmassages;
V&D – deelt goodie bags met give
away’s uit; Libris Venstra - verloot
een e-reader onder de aanwezige
bezoekers; Rituals – make-up tips &
tricks; Peeze - deelt nogablokjes uit
bij de koffie en thee; Duvel - ontvangt u met een glaasje Rosébier;
Connexxion brengt u weer thuis - de
bezoekers van deze avond kunnen
gratis met de bus naar huis reizen
op vertoon van hun entreebewijs.
Kortom, een wel heel leuke start
van een avondje uit. De Ladies
Night is toegankelijk voor iedereen met een kaartje voor een van
de voorstellingen of films of deze
avond.
Entreebewijzen zijn 24 uur per dag
online te bestellen via
www.schouwburgamstelveen.nl en

www.cinemaamstelveen.nl.

Veenloper Frans Woerden loopt z’n 200e
marathon
Veenloper Frans Woerden stijgt naar eenzame hoogte. Dinsdagavond jl.
hebben zijn clubgenoten hem in het zonnetje gezet, nadat hij zondag
jl. een zeer bijzondere prestatie had geleverd. Frans liep tijdens de Marathon Brabant in Etten-Leur voor de 200e (!) keer een wedstrijd over
de marathonafstand (of langer), een totale afstand van 8.588 km. Hij
finishte in een tijd van 3.11.38.

Frans begon z’n marathoncarrière
op 7 mei 1989 in Amsterdam. Op
19-jarige leeftijd liep hij een tijd
van 3.15.53. Met z’n volgende
marathon in Rotterdam, een jaar
later, startte hij een unieke serie
van marathons onder - de voor
velen magische - grens van 3 uur.
Frans is namelijk de eerste en tot
nu toe enige Nederlander die 100
marathons onder deze grens liep.
Hij liep er inmiddels zelfs al 144
onder de 3 uur.
Z’n snelste marathon liep Frans
in 1992 tijdens de marathon van
Utrecht. Aangemoedigd door de
toenmalige houder van het clubrecord dook hij met een tijd van
2.33.50 ruimschoots onder die tijd.
Hij verbeterde zodoende het clubrecord van De Veenlopers. Frans
benaderde vervolgens vele malen

die tijd, maar het persoonlijk record
staat nog steeds.
De meeste marathons liep Frans in
Nederland, onder andere Amsterdam (17x), Rotterdam, Eindhoven,
Etten-Leur en Utrecht.Ook werd hij
winnaar van de marathon van Urk
naar Zwolle, twee marathons in
Roelofarendsveen, tijdens de Bergtot-Bergrace en in Hoofddorp. Ook
de buitenlandse marathons werden
niet overgeslagen: Berlijn, Boedapest, Monschau (D), Echternach
(Lux) en Palma de Mallorca.
Na drie marathons in vijftien
dagen (Eindhoven, Amsterdam en
Etten-Leur) doet Frans het komend
weekend ‘rustig aan’ met de 10 Engelse Mijl van de Zilveren Turfloop
in Mijdrecht. Z’n 200e zal echter
zeker niet z’n laatste zijn.

zouden krijgen. Een afvaardiging
van de Ledencommissie Coöperatief Fonds en directieleden ging
maandag jl. op pad om de uitslag
persoonlijk te brengen aan alle
genomineerden.
De Rabobank stort ieder jaar een
deel van haar winst in het Coöperatief Fonds dat is bedoeld om
projecten een steuntje in de rug te
bieden.

Dankdag in De Wegwijzer
Op woensdag 7 november wordt er dankdag gevierd in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.
Twee keer per jaar wordt er op een woensdag een bijzondere feestdag
gevierd. Op de tweede woensdag in maart wordt de biddag,en op de eerste
woensdag van november de dankdag gevierd.
Mark Bot zal in beide diensten voorgaan. Hij studeert nog voor dominee,
maar heeft in 2011 preekconsent ontvangen en heeft al aardig wat ervaring opgedaan met het leiden van de dienst.
De middagdienst van 15 uur is vooral
gericht op de schoolgaande jeugd. De
kinderen van de basisschool hebben
over het algemeen op de woensdagmiddag al vrij. Maar ook leerlingen
uit het christelijke middelbare onderwijs krijgen speciaal voor de dankdag
vrij. De tekst voor de verkondiging is
de gelijkenis van het mosterdzaadje
uit Marcus 4. Het mosterdzaadje is
maar een klein zaadje, toch groeit het
uit tot een groot gewas! Hoe is het
mogelijk dat zo'n klein zaadje zo iets
groots maakt? Dat komt omdat God
de groei geeft; dat is het geheim! Die
groei is er niet alleen in de planten
en bomen, maar ook in ons eigen
leven. Ons lichaam groeit, maar ook:
wij kunnen zelf steeds dichter naar

God toe groeien. Zoals het kinderlied
zingt: 'lees je bijbel, bidt elke dag, dat
je groeien mag'. Ook voor die groei
mogen we speciaal danken, op deze
dankdag!
's Avonds om 19.30 uur begint de
avonddienst. Op dankdag worden we
stil gezet bij de zegeningen die God
geeft. In de preek wordt de geschiedenis uitgelegd waarin 10 zieken
door Jezus genezen werden, waarvan
er maar een terugkwam om 'dank U
wel' te zeggen (Lucas 17). Jezus is
daardoor teleurgesteld. Want is het
geen teken van ongeloof als we God
niet danken voor wat we krijgen?
Meer over De Wegwijzer op

www.CGKMijdrecht.nl.

Zaterdag 15 december

Vinkeveen krijgt langverwachte kerstmarkt
Vinkeveen krijgt de lang gewenste
kerstmarkt en wel op zaterdag 15
december 2012 vanaf 14 tot 21 uur
op het parkeerplein bij dorpshuis
De Boei. Hier ontstaat een sfeervol kerstdorp met sierverlichting,
kerstbomen en vooral mooi ingerichte kramen. Een werkgroep van
de ondernemersvereniging is al
druk bezig met de voorbereidingen.
Er zijn live optredens van koren
en muziekverenigingen. Ook zal de
Kerstman zeker niet ontbreken. Er
zijn winterse versnaperingen zoals
erwtensoep, glühwein en al wat u bij
de winter kunt bedenken. Voor de
rest zijn er zeker nog meer verrassingen, waarover in de komende
weken meer mededelingen worden
gedaan. Het ziet er goed uit en het
wordt een mooie dag voor het hele
gezin.

Diverse standhouders hebben interesse getoond voor het huren van
een kraam. Dat is een goede zaak,
maar er kunnen er nog meer bij. Dit
is immers een kans om in deze tijd
van financiële crisis extra euro’s te
verdienen. Het gaat wel om verkoop
van artikelen die gerelateerd zijn
aan de Kerst, maar het aanbieden
van winterse artikelen is eveneens
een optie. Dus, ondernemer uit
De Ronde Venen en omstreken,
heeft u belangstelling in het huren
van een kraam? Bezoek dan www.
kerstmarktvinkeveen.nl of neem
contact op met mevrouw C. Hartsink
(06-54934939) of via email : info@
kerstmarktvinkeveen.nl. Ook verenigingen, organisaties en instellingen
zijn natuurlijk welkom om door
middel van het huren van een kraam
invulling te geven aan de kerstmarkt.

Voorbereidingen voor Kerst bij Karwei
Het duurt nog even voor het Kerst
is, maar bij Karwei Mijdrecht
zijn de voorbereidingen voor de
‘Kersthoek’ en de kerstmarkt in
volle gang. Net als vorige jaren
kunt u meedoen aan de workshop
kerststukjes maken op zaterdag 15
december, de kosten hiervoor zijn
€ 15,-.

Op zaterdag 8 december vindt de
jaarlijkse kerstmarkt plaats met
vele activiteiten en demonstraties.
U kunt onder andere meedoen aan
een workshop kersttaarten maken,
de kosten hiervoor bedragen
€ 12,50. Voor beide workshops kunt
u inschrijven bij de informatiebalie
van Karwei Mijdrecht, of telefonisch via nummer 0297-242423.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Servicemonteur Fulltime met administratieve
vaardigheden
Organisatie: Geostick
Plaats: Uithoorn

Functie: Accountmanager Beveiliging B to B
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Accountmanager Binnendienst Externe Zaken
(m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Recruitment assistant
Organisatie: SCM Recruimtent
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: omgeving Aalsmeer, bedrijf gaat wel verhuizen

Functie: Wijkziekenverzorgende Wilnis / Waverveen
Organisatie: Careyn
Plaats: Wilnis

Functie: jr project controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service engineer printing
Organisatie: TelfaxAweko
Plaats: Mijdrecht

Functie: Administratief medewerker(M/V) / duizendpoot
(24 – 40 uur)
Organisatie: Hoeve Landzicht
Plaats: Nieuwer ter Aa

Functie: Verzorgende IG - vaste nachtdienst (25,5 uur)
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen

Functie: Toezichthouder op veiligheid
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Wilt u voor Selektvracht pakketjes bezorgen?
Voor de bezorging van pakketjes aan consumenten in en rond Uithoorn zijn wij op
zoek naar bestellers (m/v). Het betreft een zelfstandige baan op afroepbasis, waarbij u inzetbaar bent van dinsdag t/m zaterdag. Op dinsdag t/m donderdag ook in
de avonduren. Per week zal in overleg worden bepaald wanneer u inzetbaar bent.
U begint de dag bij ons depot Uithoorn en gaat daarna op pad in aan u toegewezen wijken. U bepaalt uw eigen route en tempo en bent dus in feite eigen baas
tijdens het bezorgen. Na de rit gaat u terug naar het depot om uw rit van die dag af
te sluiten.
Wat wordt er van u verwacht?
Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig en klantvriendelijk kunt werken en (liefst) flexibel inzetbaar bent.
De verdiensten?
Selektvracht betaalt een bedrag per pakje en een onkostenvergoeding voor het
gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des te meer u kunt verdienen. We vertellen u hier graag meer over tijdens een sollicitatiegesprek.
Interesse en meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.selektvracht.nl.
Wanneer u interesse heeft in een baan bij Selektvracht, vindt u hier ook het
sollicitatieformulier.

Functie: Teamleider kliniek somatiek
Organisatie: Careyn
Plaats: Vinkeveen
Functie: Beveiligers m/v
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Zonnehuisgroep Amstelland
heeft vacatures voor:

HOOFD ZORG
CO-EVV
NIVEAU 3 EN 4
EVV
VERZORGENDE
NIVEAU 3 EN 4
Amstelland Thuiszorg heeft
vacatures voor:

FLEXIBELE
MEDEWERKERS
VERZORGENDE
NIVEAU C
VERPLEEGKUNDIGE
NIVEAU 4
Verschillende contractvormen zijn mogelijk.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over alle vacatures?
Kijk op www.zhga.nl of www.amstellandthuiszorg.nl
Direct solliciteren of een open sollicitatie sturen?
Mail dan naar: solliciteren@zhga.nl

warm en menselijk
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prijZenfestivaL

spaar 5 kassabonnen
en Win mooie prijZen!

ACTIEPERIODE: 1 TOT 22 NOVEMBER
1e prijs

9,9
5
€
.

T.W.V

2e prijs

€4
89,
T.W

94 cm
Lcd tv

i pad
3

3e prijs

€2
97,
T.W

.V.

.V.

omafiets
van de Hema

verder Zijn er nog 32 Waardebonnen
t.W.v. € 25,- te Winnen van de diverse
WinkeLs.
Haal het inschrijfformulier in de winkels en lever
het ingevulde formulier en de 5 verschillende
kassabonnen van de deelnemende winkels in
bij Walk-inn of Blues basic in De Passage.
Prijsuitreiking: zaterdag 24 november 2012
om 13.00 uur

4e prijs

€1
50,
-

Waardebon
van de aLbert
Heijn

T.W

.V.

Ambachts
bakker
DE KRUYF

Poelier
Van Egmond

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 44

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.

Zweeds raadsel week 44
agrariër

broeikas

sportterm
(Eng.)

houding

klodder

blut

5

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.
vertakte
horens

vis

dus
NoordAfrikaanse
muziek

mager

leerfabriek

2

overleg
deel v.e.
motor

Amerikaanse
geheime
dienst

melding
hondensoort

3

wier
ontwikkelingslijn
in eigen
persoon

rivier in
België

gemalin
van Aegir
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HEIMACHINE
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