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

Agenda Kort

Kieskompas door lijsttrekkers in gebruik genomen
De lijsttrekkers van de acht partijen die op 24 november deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben Kieskompas in
gebruik genomen, een programma op internet dat kiezers helpt om uit te vinden welk partijprogramma het beste aansluit bij hun
eigen politieke wensen. Wie Kieskompas aanklikt, krijgt dertig stellingen voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, als
financiën, verkeer en bereikbaarheid. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke partij het dichtst bij de standpunten staat die men heeft aangegeven. Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Kieskompas. Op de websites van partijen zijn de complete verkiezingsprogramma’s te vinden. Ook op de speciale
fusiewebsite www.fusieabcoudederondevenen.nl is meer informatie te vinden over de verkiezingen. De Groene Venen voegt
volgende week een speciale Verkiezingskrant toe aan het hart van de krant, die huis-aan-huis wordt bezorgd in
De Ronde Venen, Abcoude en Baambrugge.

SVAB wil stem Abcoude-Baambrugge in
nieuwe gemeente laten doorklinken
De SVAB heeft besloten ook na
de herindeling van Abcoude en De
Ronde Venen een rol te gaan spelen
in de nieuwe gemeenteraad.
“De overweging om door te gaan
is, dat wij als lokale partij willen
blijven opkomen voor de belangen
van de inwoners van Abcoude en
Baambrugge,” zo verwoordt lijsttrekker Dick Kok het besluit. “Als
lokale partij kunnen wij het gedachtegoed van de burgers van onze
beide kernen het beste uitdragen in
de nieuwe gemeente. Onze kracht
is in het verleden al vaak genoeg
gebleken: dicht bij de burgers staan
met een luisterend oor.”
De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd in Abcoude, waarbij het Centrumplan het meest ingrijpend was.
Naast de opening van de derde brug
(om het centrum autoluw te maken
– Red.) liggen nu ook ’t Markvelt,
de Hoogstraat en Kerkplein er weer
prachtig bij.

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

Ook andere wijken in Abcoude en
Baambrugge zijn opnieuw voorzien
van bestrating en riolering.
“Naar mijn gevoel is het werk in
Abcoude en Baambrugge nog niet
af. Vandaar dat wij graag willen
deelnemen in de nieuwe Gemeenteraad,” aldus Dick Kok.

Van links naar rechts: Ton Pepping,
John Melkman, Dick Kok (lijsttrekker),
Mijndert Goes, Margaret GuggenheimRoot en Laurens Geerlings. Gezamenlijk maken zij zich sterk om de
belangen van de inwoners van Abcoude
en Baambrugge in de nieuwe gemeente
te behartigen.
foto peter bakker

websites met CMS

nu: geschikt voor iPad!
BY TWEED BNO

www.pprzzlight.nl

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Informatiepagina Rabobank Rijn en Veenstromen
Nieuw elektrisch Mobiel Servicepunt
Geslaagd beleggingsseminar
Rabobank Rijn en Veenstromen gaat rijden! Op donderdag 14 oktober organiseerde uw Rabobank een beleggings-

seminar voor haar beleggingsklanten. Ruim negentig klanten lieten zich
informeren over beleggen in agribusiness, emerging markets en infrastructuur en hoorden alles over het gebruik van trackers. De reacties na afloop
waren ronduit positief! Meer informatie over de onderwerpen die aan de
orde kwamen vindt u op onze website www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen bezoekt haar kleinere kernen en
verzorgingshuizen met het Mobiel Servicepunt. Dit Mobiel Servicepunt
is verouderd en aan vervanging toe. Na maanden bouwen is het nieuwe,
volledig elektrische, Mobiel Servicepunt klaar voor gebruik.
Modern en toegankelijk
Het Servicepunt is modern ingericht en van alle gemakken voorzien.
U kunt hier o.a. terecht voor:
- Het opnemen van geld bij de geldautomaat tot maximaal € 500,(eventueel samen met een medewerker van de bank)
- Al uw bancaire vragen
- Het aanvragen van bancaire producten en diensten
- Het gebruikmaken van onze computer met internet voor internetbankieren
- Het maken van een afspraak met een adviseur van de bank.
Op de standplaatsen de Hoef en Amstelhoek is ook een medewerker van
de stichting Servicepunt De Ronde Venen aanwezig. Toegankelijk dus voor
jong én oud!
Uitbreiding van onze service van twee naar vier dagen
Het Mobiel Servicepunt blijft de huidige locaties bezoeken. Wel veranderen
de tijden en dagen. Het aantal locaties wordt bovendien uitgebreid.
In het schema hieronder kunt u zien wanneer wij bij u langskomen.

Fotowedstrijd kalender 2012
Uw Rabobank brengt opnieuw in samenwerking met Vereniging voor
milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen ‘De Groene Venen’
een kalender uit in 2012. De kalender bestaat uit foto’s gemaakt door
amateurfotografen. U kunt daar ook aan mee doen. Het thema van de
fotowedstrijd is “Het Groene Hart”. De jury bestaat uit natuurfotograaf
Maarten Koch, grafisch ontwerper Peter van Balgooi, bestuursleden van
De Groene Venen en medewerkers van de Rabobank. De mooiste inzendingen worden bekroond met een plaatsing in de kalender. Het wordt een
full color weekkalender op A4-formaat. De kalender wordt kosteloos onder
leden en rekeninghouders van Rabobank Rijn en Veenstromen en de leden
van De Groene Venen verspreid. De kalender is uiterlijk 1 oktober 2011
beschikbaar. Wilt u meedoen? Kijk dan voor meer informatie en het
wedstrijdreglement op www.rv.rabobank.nl of www.degroenevenen.eu.

Service dichtbij brengen. Dat is het idee.
Wilt u weten wanneer het Mobiel Servicepunt bij u langskomt?
Kijk voor de actuele bezoektijden op www.rv.rabobank.nl.

Bella Wiegers
Rabo Ukkie van de maand oktober
Uit de vele inzendingen is de volgende winnaar gekozen:
Bella Wiegers, zij is geboren op 27 februari 2010.

Date4Business,
het netwerkevenement van uw regio!
Hoe komt u als ondernemer aan nieuwe klanten? Uw bank vertelt het u op
donderdag 25 november tijdens Date4Business in De Meijert in Mijdrecht.
Inspirerende sprekers, veel mogelijkheden om te netwerken en als klap op
de vuurpijl: zakelijk speeddaten. Niet komen is geen optie!
Nieuwe klanten werven is niet makkelijk, zeker niet in het huidige
economische klimaat. Maar er ontstaan ook nieuwe kansen.
Die staan centraal bij Date4Business, het grootste netwerkevenement in
de regio Bodegraven-Woerden-Mijdrecht. Als deelnemer krijgt u in één
middag alle informatie die u nodig hebben om nieuwe klanten te werven.
Plus: gegarandeerd contact met tientallen andere bedrijven uit de regio!
Het inschrijfgeld bedraagt € 89,- excl. BTW. Als relatie van Rabobank Rijn en
Veenstromen ontvangt u hierop een korting van € 10,-.

Met het insturen van de foto ontvangen de ouders de ingestuurde foto op
canvasdoek. Daarnaast krijgen de ouders van Bella een waardecheque van
Karamba uit Mijdrecht.
Ook kans maken?
Open een Rabo RegenboogRekening en stuur de foto op naar
babyfoto@rv.rabobank.nl.

Meer informatie over Date4Business en inschrijven?
Zie www.rv.rabobank.nl of www.date4business.nl.

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

Rabobank Rijn en Veenstromen

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

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl
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Politie in actie tegen
‘Banditisme’
Al enkele jaren is er binnen het district Rijn & Venen sprake van een
verhoging van de middencriminaliteit tijdens de donkere maanden.
Het gaat o.a. om woning- en bedrijfsinbraken, diefstallen van, uit en vanaf
voertuigen. De aangehouden verdachten blijken regelmatig niet uit deze
regio afkomstig te zijn en hebben vaak
een andere, Oost-Europese nationaliteit en verplaatsen zich per auto door
het hele land.
Er is een speciaal team samengesteld
dat verscherpte controles uitvoert.
Hierin werkt de politie samen met;
Belastingdienst / Douane, Koninklijke
Marechaussee, Korps Landelijke
Politiediensten, Vreemdelingenpolitie
Utrecht, Verkeersdienst Utrecht en de
Afdeling Informatie Analyse.
Inmiddels zijn al op veel plaatsen in de
regio controles gehouden. De laatste
controle was woensdagavond jl. in
Mijdrecht langs de N201. Hierbij is
een aanhouding verricht van iemand
die nog een gevangenisstraf van
28 dagen moest uitzitten voor een
diefstal. Ook is iemand in hechtenis genomen, die in zijn auto geprepareerde
tassen voor winkeldiefstal vervoerde.
Regionale resultaten
De afgelopen weken zijn in de regio
11 aanhoudingen verricht voor feiten
als wapenbezit, gestolen auto's, ontzegging voor besturen motorrijtuigen,
dronken rijden en gesignaleerd staan.
Er werden 45 signaleringen voor
geldboetes afgewerkt en werden er
zo'n 127 bekeuringen uitgedeeld.(niet
verzekerd, APK, geen rijbewijs of I.D.)
De belastingdienst spoorde voor ruim
2 miljoen euro aan achterstallige
betalingen op waarvan ruim € 84.000
direct (contant of pin) werd betaald.
Tevens legde de belastingdienst op
47 auto's beslag bij mensen die de
aanslag niet konden/wilden betalen.
Er zijn 460 personen door de
verschillende (politie-)systemen
gehaald en zijn er 24.706 auto's
middels de kentekenplaatherkenning gescand.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 6 november 2010
• Open Dag over reptielen,
NME Centrum De Woudreus, Wilnis
• Testdag bij Van Kouwen, Mijdrecht
• Natuurwerkdag, Gein Noord, Abcoude
• Spel zonder Grenzen, Veenland,
Sporthal Willisstee, Wilnis
• Wzzp presenteert vanuit Abcoude
• Voorstelling Toneelgroep ‘De Opregte
Amateur’, De Springbok, De Hoef
• Altoviplein, De Boei, Vinkeveen
• Stijldansen, De Vijf Bogen,
Baambrugge

Zondag 7 november 2010
• Verhalendienst, PKN De Morgenster,
Vinkeveen
• Open dag bij Van Kouwen, Mijdrecht
• Kindermusical koor De Regenboog,
De Meijert, Mijdrecht
• Bijzondere dienst met Tshidi Moetsi,
Dorpskerk, Abcoude
• Zilveren Turfloop, De Veenlopers,
starten in Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Gemeenteraad hakt stevige knopen door

Groen licht voor Paviljoen De Venen
Voordat de gemeenteraad de taken per 1 januari a.s. overdraagt aan de nieuw te kiezen raad, worden er nog
een aantal zaken afgerond. Zaken waarover in de afgelopen jaren veel en langdurig is gesproken. Zaken
waar ook nogal wat geld mee gemoeid is. Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober werden een paar knopen doorgehakt.
door piet van buul

Meest in het oog springend is wel
het feit dat er groen licht is gegeven
voor de verdere ontwikkeling van
Paviljoen De Venen. Dit Paviljoen
wordt het bezoekerscentrum in
Marickenland, waar bezoekers van
dit nieuwe natuur en recreatiegebied geïnformeerd worden over alle
facetten van het veenweide gebied.
Het Museum De Venen, het NME
educatief centrum De Woudreus, IVN
De Ronde Venen en de Historische
Vereniging Proosdijlanden zullen
er hun thuisbasis krijgen. De raad
stemde er mee in dat er een krediet
van 2,3 miljoen beschikbaar wordt
gesteld. Samen met de te verwachten
subsidies van provincie en Leader is
er dan 3.3 miljoen beschikbaar. Maar
de kosten worden geraamd op 4,3
miljoen euro. Daarom werd nog eens
50.000 euro beschikbaar gesteld om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om die ontbrekende miljoen

op tafel te krijgen. Half volgend
jaar moet duidelijk zijn of dat gaat
lukken. Met uitzondering van Ronde
Venen Belang ging de raad akkoord,
waardoor de plannen verder kunnen
worden uitgewerkt.
Duurzame energievoorziening
De meeste fracties van de raad zijn
enthousiast over het plan van de
gemeente om de energievoorziening
in het nieuwe uitbreidingsplan Westerheul IV in eigen beheer te gaan
verzorgen. Er is een businessplan opgesteld om door middel van Warmte
Koude Opslag de energievoorziening
van de wijk te gaan regelen. Met
uitzondering van de VVD stemde de
raad in met dit businessplan. De VVD
is van mening dat dit soort voorzieningen overgelaten moet worden aan
het bedrijfsleven en dat het geen taak
van de gemeente is om een eigen
energiebedrijf op te tuigen.

Herindelingsbudget
Er werd nog eens stevig gedebatteerd over het raadsvoorstel om een
aanvullend krediet van 1 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de herindelingskosten.
Er bleek sprake van de nodige
frustratie bij een aantal partijen over
de wijze waarop het proces van de
herindelingsbesprekingen is verlopen.
Door akkoord te gaan met het plan
van aanpak heeft de raad een flink
deel van de bevoegdheden gedelegeerd naar een stuurgroep.
Deze stuurgroep, waarin namens
De Ronde Venen ondermeer de burgemeester en een van de wethouders
zitting hebben, wordt nu eigenmachtig optreden verweten. Uiteindelijk
werd het voorstel om het miljoen
beschikbaar te stellen met 14 tegen 9
stemmen aangenomen.

CDA dienst motie in over het leerlingenvervoer

Wethouder stelt oplossing in het vooruitzicht
Recent werd door de hoofden van de basisscholen in De Ronde Venen en Abcoude de alarmklok geluid. Het
college van De Ronde Venen heeft afgelopen zomer eenzijdig de regeling voor het vervoer van leerlingen
naar scholen voor speciaal basisonderwijs gewijzigd. Aangezien er in De Ronde Venen geen scholen voor
bijzonder onderwijs zijn moeten de leerlingen naar omliggende plaatsen als Aalsmeer, Breukelen of Woerden. Was het voorheen zo dat de leerlingen met busjes werden vervoerd, is deze regeling aangepast door een
regeling openbaar vervoer. Voor veel leerlingen en hun ouders is dit een onuitvoerbare regeling.
door piet van buul

Op initiatief van Jan Rouwenhorst
van het CDA en met steun van
Ronde Venen Belang en D66 werd
er tijdens de raadsvergadering op
donderdag 28 september een motie
ingediend waarin er bij wethouder
Jan van Breukelen op werd aangedrongen om zo spoedig mogelijk de
genomen maatregel in te trekken.
Men wil dat de wethouder op korte
termijn met alle betrokkenen gaat
overleggen om tot uitvoerbare
afspraken te komen.
De motie kwam op het einde van
de raadsvergadering aan de orde.
Vanwege het feit dat het inmiddels
tegen middernacht liep besloot de
raad om het onderwerp door te
schuiven naar de volgende vergade-

ring. Wethouder Jan van Breukelen
liet ons weten dat hij inmiddels aan
een oplossing werkt. “Ik betreur
het dat deze kwestie nu opeens
op deze wijze in de belangstelling
is gekomen. Ik heb als wethouder
altijd bijzondere aandacht besteed
aan de meest kwetsbaren in de samenleving en vind het dan ook niet
terecht dat ik nu wordt afgeschilderd als iemand die zomaar eenzijdig iets regelt, waardoor ouders
van zorgleerlingen in de problemen
zouden komen. Ik heb wel degelijk
overleg gevoerd met de betrokken
ouders en met de scholen. Ik wijs er
op dat mijn overlegpartners in dit
soort overleg de schoolbesturen zijn
en niet de schoolhoofden. Verder

is het zo dat ik al op 22 september
aan de schoolbesturen heb laten
weten dat ik met betrokkenen zal
overleggen over een regeling die
voor alle partijen acceptabel is. De
materie is namelijk nogal ingewikkeld en je hebt te maken met tal
van wetten, regelingen en verordeningen waar ik ook rekening mee
heb te houden. Ik heb inmiddels een
voorstel ontworpen dat volgende
week aan het college zal worden
voorgelegd. Wanneer het college
daarmee in stemt kunnen we dat
volgende maand, wanneer de motie
alsnog op de agenda komt met de
raad bespreken.”
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
Maffia

Toen onze labrador zich, onder het
produceren van wilde kreten, ter
aarde wierp dacht ik terstond aan de
circusact die het brave dier tot in de
puntjes beheerst. De tweede keer dat
het gebeurde, ging mijn liefde-voordieren-hormoon terstond in draf en
spoedde ik mij ter dierenarts. Na
enig voel- en trekwerk was de diagnose duidelijk, een hernia. Het arme
dier. De vermeende circusact bleef
zich maar herhalen. Na een nieuw
bezoek aan de dierenarts, kregen
wij het dringend advies Dr. Jansen in
Amsterdam maar eens te raadplegen.
We besloten dat dan ook maar te
doen. Deze man was praktiserend
en woonachtig in Zuid. Op verzoek
van de specialist liepen wij, samen
met hond, tien meter heen en nog
eens tien meter terug. “Geen hernia.
Dat is dan 75 euro.” Bedremmeld
togen wij huiswaarts en keken nog
eens achterom onszelf afvragend
hoe deze man toch zo'n stulp kon
bewonen. Nog eens drie bezoeken
aan de dierenvriend met stethoscoop
later belandden wij bij een nieuwe
specialist in Hilversum. Deze wist
te melden dat er ongetwijfeld een
fractuur nabij de atlas en de draaier
in de nek de narigheid veroorzaakte.
Er zouden foto's worden gemaakt
en aan het einde van de dag zouden
wij meer weten. Nou niet dus, wij
kregen een doorverwijzing naar de
universiteit van Utrecht, waar men
het dier de hersenpan zou lichten
om vervolgens te zien wat er aan de
hand zou kunnen zijn. Omdat de teller
inmiddels op ruim 1.200 euro stond,
was mijn liefde-voor-dieren-hormoon
tot een minimum geslonken. Uit pure
dierenliefde besloten wij middels een
spuit een einde aan deze marteling
te maken. De dierenarts ter plaatse
was het daar mee eens. We besloten
het dier gedurende het weekend met
forse pijnstillers te laten sudderen en
afscheid te nemen van onze trouwe
viervoeter. Als laatste opperde de
arts nog een antibioticakuurtje aan
te wenden, wellicht was het een
gewone infectie in de hersenpan die
daarmee kon worden bestreden. Die
paar tientjes, de teller steeg en steeg,
konden er ook nog wel bij, evenals
de rekening voor het consult. Vier
dagen later rende onze Lab de tegels
weer uit hun voegen en alle leed was
geleden.
Toen jaren later de tanden van het
dier moesten worden gereinigd,
waarvoor een kleine narcose nodig
was, werd er weer bloed afgenomen.
Ietwat bezorgd belde men over deze
uitslagen en deelde mee dat het, o
zo montere dier iets onder de leden
moest hebben. Onderzoekingen
van het lab zouden dat uitwijzen. U
begrijpt het al; toen de teller op 400
euro stond en er een ziekte werd
vermoed, waaraan niets meer viel
te doen dan alleen nader onderzoek, vertelde ik de dierenvriend
dat het tijd was te stoppen. Onze
Lab heeft nog vele jaren intens en
gelukkig geleefd. Er komt een tijd
dat de eigenaren van dieren worden
genoodzaakt hun dier in een zak ter
Kerkvaart te dumpen. Afgrijselijk,
maar wie veroorzaakt nou wat?
Luistervink
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Kort Nieuws

Hertha F5 wint polderderby

De Ronde Venen

Na het behalen van het herfstkampioenschap was het voor de boys
van Hertha F5 harstikke druk met
huldigingen, televisie- en radio-optredens en aansluitend ook nog eens
een geheel door Hertha verzorgde
Herfstvakantie. Zo vloog keeper
Mika bijvoorbeeld (zonder handschoenen) “effe” naar Turkije, ging
Geertje op bezoek bij zijn vriend
Mickey Mouse en Sander ontspande
zich in Duinrell. Dat relaxen was
hard nodig, want de voetbalsterren
in spé worden inmiddels door ‘Jan
en alleman’ herkend in het dorp
en komen vanwege het uitdelen
van foto’s en handtekeningen bijna
standaard te laat op school. Ook

Horizon over kerkelijk
leven

Zondag 7 november zendt Horizon
het vierde deel uit van een serie van
vijf uitzendingen over het thema: de
rol van de kerk in de moderne samenleving. Deze keer gaat het over
de ontwikkeling van het kerkelijk
leven. Presentatie: Gertie van Dam.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Uitzending van 9 tot 10 uur, herhaling van 17 tot 18 uur. Horizon is
te beluisteren op Midpoint FM:
kabel 101,9 FM of ether 105,6 FM.

Veel regenkleding bij snerttoer TCC

Abcoude

Bijzondere dienst in
Dorpskerk

De eerste zondag van november
staat in het teken van het werelddiaconaat. In het kader van de betrokkenheid van de PKN gemeente
Abcoude bij Zuid-Afrika zal in de
dienst aandacht worden besteed
aan het Northern Theological
Seminary. Deze Zuid-Afrikaanse
organisatie geeft theologiestudenten
de gelegenheid te studeren. In de
dienst wordt Tshidi Moetsi begroet,
een Zuid-Afrikaanse studente die
in Kampen een vervolgstudie op
theologisch gebied volgt. Tijdens en
na de dienst zal Tshidi u meer vertellen over het leven in Zuid-Afrika.
Voorganger in de dienst is de heer
Jaap Breetvelt uit Deventer, die o.a.
als zendingsarts in Nigeria heeft
gewerkt en hoofd is geweest van de
afdeling Afrika/Midden-Oosten van
Kerk in Actie. De laatste tien jaar
heeft hij zich intensief met Afrikaanse theologie bezig gehouden.

Wilnis

Joke Verweerd bij
Kom en Zie

Op 11 november bestaat de evangelische boekwinkel Kom en Zie
15 jaar. De winkel begon vanuit het
huis van Bert en Marian Vennik.
Toen bleek dat er meer mensen
met de wens voor een christelijke
boekwinkel rondliepen, werden de
handen ineen geslagen en was Kom
en Zie een feit. Om het jubileum
te vieren is de schrijfster Joke
Verweerd uitgenodigd, bekend van
boeken als De IJsbreker, Snoeitijd
en Pareloester. Ze signeert haar
nieuwste boek Stuifzand en vertelt
over haar werk.
Natuurlijk had de winkel niet zo
lang kunnen bestaan zonder een
trouwe klantenkring. Om klanten
daarvoor te bedanken, ontvangt
men vanaf 11 november bij besteding van minimaal €7,50 een leuk
cadeautje. De winkel is al helemaal
klaar voor de feestelijke decembermaanden. Er zijn leuke cadeauboekjes voor een redelijke prijs. Er is
een ruime collectie kerstkaarten. Op
de tafels liggen volop kerstboekjes.
Natuurlijk zijn er CD’s met sfeervolle kerstmuziek. Bij de geheel
nieuwe geluidsunit kunnen klanten
alle CD’s eerst beluisteren.
De avond met Joke Verweerd vindt
plaats op donderdag 11 november
vanaf 19.30 uur bij Evangelische
boekwinkel Kom en Zie, Herenweg
164 in Wilnis.

de commercie duikt nu ineens op
deze talenten. De jongens fietsen
nietsvermoedend door het dorp en
worden aan alle kanten beplakt met
reclame. Maar Hertha had reeds
een contract met Fiat Kooyman en
dat blijft zo, want die auto’s rijden
prima en de trainingspakken zijn
ook nog eens gloedjenieuw omdat
de jongens er hartstikke zuinig op
zijn. “En wij zijn weer heel zuinig
en beretrots op onze talentjes, want
ik stond andere week eens effe
te kijken, maar die gastjes spelen
gewoon Totaalvoetbal zoals Oranje
in 1974.” aldus de kersverse Hoofd
Belangrijke Zaken bij de club:
Gerard Roling op Hertha-TV.

Het fietsseizoen eindigde zoals het begon: in de regen. Bij de eerste
fietstocht van het seizoen, in februari, trotseerden slechts zeven leden
de regen. Afgelopen zondag vond de laatste tocht van dit fietsseizoen
plaats; 35 leden kwamen fietsen en erwtensoep eten.
De eerste en laatste tocht van het
fietsseizoen hebben met elkaar
gemeen dat alle leden in een grote
groep met elkaar rijden; tijdens
de Snerttoer van zondag reden ze
allemaal met elkaar in een rustig
tempo. Kees Kuijlenburg had een
route uitgezet langs enkele mooie
plekjes in de omgeving. Hij voerde
de Merel-leden via Baambrugge,
Loenen en Loosdrecht naar Breukelen. De regen was daar opgehouden en er brak zowaar een flauw
zonnetje door. Vanuit Breukelen
bracht Kees de fietsers met een
omweggetje weer naar de thuisbasis, café De Schans in Vinkeveen.
Daar stond de warme snert al te
wachten.
Fietsvereniging De Merel kijkt
terug op een erg geslaagd fietsseizoen. De Molentocht in mei en
het Rondje Knooppunten van begin
augustus hadden een opkomst van

bijna 200 fietsers. Daar staat wel
een compleet verregende Rabobank Toertocht tegenover, met een
opkomst van slechts 20 fietsers.
Het weer was op die zondag bar en
boos. Dat was vooral erg jammer
voor de vrijwilligers van de vereniging die veel tijd in de voorbereiding en het uitpijlen van de route
hadden gestopt. Maar zulke dingen
gebeuren. Sheila Peek werd in mei
het honderdste lid; zij werd door
Enno Steenhuis Geertsema, voorzitter van de vereniging, uitgebreid in
de bloemen gezet. En in een Merelfietsshirt. Voor veel Merel-leden
is het fietsseizoen natuurlijk niet
afgelopen. Zij fietsen gewoon door.
Met elkaar op de weg, of ze zoeken
met de mountainbike de onverharde
paden op. Zondag 27 februari 2011
opent TTC De Merel het nieuwe
fietsseizoen met de Openingstocht
van 60 kilometer.

Passage leden op bezoek
Leden van Passage “De Ronde
Venen” zijn afgelopen donderdag
avond bij Cobie Oudijk en Jetty
op bezoek geweest. Coby verzorgt
regelmatig workshops in haar
gezellig aangeklede schuur en
ook deze avond laat zij de leden
van Passage aan de hand van een
voorbeeld een prachtig herfststuk
maken. Hier en daar helpen zij en
Jetty de aanwezigen een handje
om tot een mooie creatie te komen.
Natuurlijk worden er onder het
werk volop nieuwtjes uitgewisseld
en ook de koffie met gebak laten

de dames zich goed smaken. Vindt
u het nu leuk om met Passage
kennis te maken en ook van tijd
tot tijd zulke leuke avonden bij te
wonen, kom dan gezellig eens een
avondje kennis maken. Elke derde
donderdag van de maand komen wij
bijeen in De Meijert in Mijdrecht;
de koffie staat rond 19.45 uur klaar
en we besluiten de avond zo rond
22.00 uur.
Voor meer informatie: Adrie
Sloesarwij tel: 0297-261596 of
e-mail: adrie-sloesarwij@hotmail.
com.

Musicalsounds Viribus Unitis groot succes
Afgelopen zaterdag 30 oktober
bracht muziekvereniging Viribus
Unitis twee concerten die volledig
in het teken stonden van Musicals. De allereerste musical ooit
verschenen, Sound of Music, had
hierin het hoofdthema. Tijdens
beide concerten waren bijna alle
stoelen in De Willisstee bezet.
's Middags was er een voorstelling speciaal voor de kinderen.
Een groepje muzikanten was een
aantal weken voor het concert
langs alle Wilnisse basisscholen
gegaan om een aantal liedjes in
te studeren met de leerlingen. Zij
waren dan ook eregasten tijdens
dit concert. Eerst lieten de slagwerkgroep en het jeugdorkest zien
hoe leuk het kan zijn om samen
muziek te maken, zelfs als je
slechts een paar maanden les hebt
gehad. Daarna betrad het fanfare
orkest het podium en werd de musical Sound of Music uitgevoerd.
Hierin werd het orkest bijgestaan
door jonge musical talenten uit
De Ronde Venen die de kinderen

uit de familie Von Trapp speelden.
Ook de basisschool jeugd mocht
samen met het orkest een aantal
liedjes laten uit de Sound of Music
laten horen. Het was een echt
musical feest!
's Avonds werd er een tweede
voorstelling gegeven. Voor de
pauze bracht het fanfare orkest
een aantal musicalstukken ten
gehore. Hierbij werd het orkest
aangevuld met de prachtige zangkwaliteiten van Victoria Hubers,
Thijs Snoek, Brenda van der Wilt
en Anton Teunissen.
Na de pauze werd de Sound of
Music nogmaals uitgevoerd.
De vele maanden van voorbereiding zijn niet voor niks geweest.
Dit spektakel zal de boeken in
gaan als een van de meest succesvolle concerten van Viribus
Unitis. Benieuwd naar foto's van
dit evenement, of naar meer
informatie over muzieklessen bij
Viribus Unitis?
Kijk dan op www.viribusunitis.nl.
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Mooie Muziekavond op Vlinderbos

Afgelopen donderdag vond de
jaarlijkse muziekavond plaats op
Jenaplan basisschool Vlinderbos.
Leerlingen krijgen op deze avond
de kans om op te treden voor een
enthousiast publiek van ouders, opa's
en oma’s, broers en zussen en andere
belangstellenden. Dat de belangstelling groot was bleek wel uit de grote
opkomst, de ruimte was zo vol, dat er
zelfs vanaf de gangen naar het podium werd gekeken. In totaal waren
er 22 optredens op het gebied van
zang, dans en instrumentale muziek.
Er waren allerlei dansacts, soms
met zang erbij, op liedjes van onder
andere K3, het junior songfestival
en Anouk. Bijzonder was de mix van
dans en break-dance op ‘Waka Waka’
van Shakira, gebracht door een

groep van tien jongens en meiden.
Een aantal leerlingen kwam met hun
instrument het podium op. Zo werd
er gespeeld op een cornet, blokfluiten, een cimbaal, een keyboard en
de piano. Een van de leerlingen had
zijn drumstel meegebracht en gaf
een daverend optreden. Dan werd er
natuurlijk ook nog live gezongen. Zo
was er ‘dikke dikke olifant’ gezongen
door de 4 jarige Julian samen met
zijn opa maar ook ‘Party in de USA’
van Miley Cyrus, een prachtige act
van een aantal meiden uit groep 8.
Bij veel acts waren kinderen uit verschillende groepen en van verschillende leeftijden samen op het podium
te zien. Kortom, een zeer geslaagde,
mooie avond!

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseerde opnieuw bridgen
op meerdere locaties

Running Bridgers steunen
De Dag van de Mantelzorg
Afgelopen zaterdag 30 oktober heeft in het hart van Mijdrecht voor
de derde keer een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats gevonden.
Hierbij spelen de bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op
acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief
van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die na afloop van de dag de opbrengst
van 1.250 euro doneerde aan de Stichting De Baat voor De Dag van de
Mantelzorg. Deze dag vindt plaats op woensdag 10 november in het
Veenlanden College in Mijdrecht.
Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie
en deden zo zeven verschillende
horeca-gelegenheden aan (RendezVous, Grieks restaurant Corfu,
Shoarma Montfort, tapasbar La
Farola, lunchroom TOF, Croissanterie
De Lindehof en Chinees restaurant
Lotus Corner), plus het gemeentehuis. Na elke ronde waren er bijna
200 deelnemers aan de wandel in
het centrum van Mijdrecht voor dit
evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees restaurant Lotus Corner (in
de Lindeboom). De eerste prijs,

bestaande uit de Lions Wisselbeker en de superhoofdprijs van een
weekend- of midweekverblijf bij
Landal GreenParks, werd gewonnen
door de Machteld en Leo Oliemans
met een score van 71,06% (foto 1).
Het damesbridgepaar Ankie Bots en
Agnes Kroes eindigde met 67,99%
als tweede en de score van 63,23%
van Ben en Tjarda Voogel was goed
voor een derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en
Chris van der Wilt van de Lionsclub
overhandigden na afloop een cheque
van 1.250 euro aan Esther Smit
en Hanne Lap van de Stichting De
Baat, die de Dag van de Mantelzorg
organiseert (foto 2).

Gezellige Zonnebloemmiddag
Op woensdag 28 oktober trakteerde
de Zonnebloem afdeling Vinkeveen/
Waverveen ruim 75 gasten op een
gezellige middag in De Boei in Vinkeveen. Na een ontvangst door de vrijwilligers van de Zonnebloem begon
de middag met een muzikale reis door
de periode van 1930 tot 1975. De
gezongen liedjes waren allemaal in
het Nederlands en waren bij iedereen
bekend. Meezingen was voor velen
daarom dan ook geen enkel probleem.
Naast muziek van Wim Kan, Herman
Emmink, Johnny Jordaan en Eddie
Christiani waren er ook liedjes van
Wim Sonneveld, Rob de Nijs en

Gerard Cox. Na een pauze met een
hapje en een drankje volgde de bingo.
Veel gasten gingen met prijzen, die
o.a. beschikbaar gesteld waren door
poelier De Haan en tuincentrum
Rijdes, naar huis. De middag werd
mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van aannemersbedrijf Kroese
en aannemersbedrijf Mulckhuyse. Het
doel van het werk van de Zonnebloem
werd ook deze middag werkelijkheid.
De gasten van de Zonnebloem hadden
een afwisselende middag waarbij
ruimte was voor gezelligheid, spanning en vooral tijd om elkaar weer
eens te ontmoeten.

Kort Nieuws
Abcoude

Komt er een
dorpsraad?
Op maandagavond 8 november a.s.
is de eerste vergadering van de
op te richten Dorpsraad Abcoude.
Abcoude zal straks een van de
acht dorpen zijn van de nieuwe
gemeente DRV en daardoor veel
minder aandacht van het nieuwe
bestuur krijgen. Een (actieve)
dorpsraad is bij uitstek het middel om dit te voorkomen. Na een
oproep in augustus jl. is er door een
kleine groep enthousiaste Abcoudenaren gebrainstormd over hoe de
dorpsraad er uit moet zien, waar
deze zich mee bezig moet houden,
hoe een en ander georganiseerd
moet worden, etc. Nu is er de kans
voor alle andere Abcoudenaren om
invloed te hebben op de afronding
van het oprichtingsproces en om te
tonen dat zij een dorpsraad willen!
Alle Abcoudenaren, van 18 tot 88+,
worden uitgenodigd om hier maandagavond a.s. bij te zijn, in het viscentrum bij het fort. Aanvang 20:00
uur. De initiatiefnemers presenteren
dan hun ideeën over de aanleiding
en de opzet en de aandachtspunten
van de dorpsraad voor de nabije
toekomst. De aanwezigen wordt
hierna de gelegenheid geboden hun
eigen mening over deze ideeën te
geven en op die manier invloed uit
te oefenen op de wijze waarop de
dorpsraad i.o. uiteindelijk gestalte
zal krijgen. De initiatiefnemers
hopen dat op deze avond belangstellenden zich zullen aanbieden om
een bestuursfunctie op zich te nemen, of om plaats te nemen in een
van de commissies die het bestuur
zal bijstaan bij de uitvoering van de
besluiten. Komt allen deze avond
naar de openbare vergadering en
draag bij om de leefbaarheid van
Abcoude in de komende jaren gunstig te beïnvloeden! Heeft u vragen,
mail ze naar de initiatiefnemers
(Gay Jannette Walen, Arnold van
de Klundert, Reinier Bloemer) op:
dorpsraadAbcoude@hotmail.nl.

Baambrugge

Gezellig dansen in
De Vijf Bogen

Prima prestatie minirettes V.I.O.S.
De minirettes van V.I.O.S gingen voor
het eerst met de groep op wedstrijd
in IJsselmuiden. De show van de minirettes gaat over de Efteling, waar
de dames met de bus naar toe gaan.
Op de muziek van de verschillende attracties worden deze attracties door
de meisjes bezocht en uitgebeeld. Het
zag er allemaal erg leuk en creatief
uit. De vloer werd goed gebruikt, de
meisjes straalden uit dat ze het leuk
vonden en het publiek was enthousiast. Ook de afmars ging keurig en
de spanning was van de gezichtjes af.
Het minirette-peloton van V.I.O.S.
kreeg 79.0 punten, goed voor de

vijfde plek. En nog geen twee punten
verschil met de eerste plaats. Een
prima prestatie voor de eerste keer!
Met deze eerste wedstrijd voor de
minirettes kwam er een eind aan
een druk wedstrijdseizoen voor de
majoretteafdeling van V.I.O.S.
Op dit moment wordt al hard getraind
voor de jaaruitvoeringen die plaatsvinden op 5 en 6 februari 2011 in De
Meijert te Mijdrecht.
Direct daarna begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen waarin
V.I.O.S. weer veel van zich zal laten
horen en zien. Als majorette blijf je
bij V.I.O.S. dus lekker bezig…

Op zaterdagavond 6 november
is er weer een gezellige (stijl)
dansavond in dorpshuis De Vijf
Bogen, Pr. Margrietstraat 10 in
Baambrugge.
Iedereen is van harte welkom.
Ook al ben je alleen, kom gerust
lekker dansen en genieten van een
gezellige avond. De Ballroom- en
de Latijns-Amerikaanse dansen
zullen aan bod komen, maar er
kan ook een country dans gedanst
worden. Aanvang 21.00 uur
(zaal open vanaf 20.30 uur). De
toegang is gratis voor cursisten,
introducé(e)s betalen € 2,50 per
persoon. Inlichtingen: Annelies
Bakker, tel.:0297-264105.
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Groenland 52, Vinkeveen
Vandaag ben ik op pad naar de woning aan de Groenland 52 in Vinkeveen. Een redelijk jonge buurt, wat je meteen al ziet aan de speelmogelijkheden voor kinderen. Er is in de wijk een groot grasveld met
daarnaast wat speeltoestellen voor kinderen.
Gelukkig is het ook een rustige buurt wat het verkeer betreft, dus de
kinderen kunnen zich hier zonder gevaar lekker uitleven.
Halverwege de straat vind ik nummer 52, het huis waar ik moet zijn.
Voor de deur twee eigen parkeerplaatsen, dus geen gedoe om je
auto kwijt te kunnen.
Ik word hartelijk ontvangen door
de bewoonster en wat me meteen
opvalt als ik de woonkamer binnen stap, is de gezellige sfeer in de
woning.
De open haard brandt en het is
sfeervol verlicht, waardoor ik me
meteen helemaal op mijn gemak
voel. De woonkamer is enorm groot,
er is een heel stuk aangebouwd en in
de achterpui zitten nu twee prachtige openslaande deuren naar de tuin.
De buren hebben ook aangebouwd
dus het aangezicht aan de achterzijde is geheel gelijk, waardoor het
er supernetjes uitziet.
In de tuin staat een ruime stenen
berging waar een zolder in is gemaakt voor extra bergruimte, en er
is een achteruitgang.
We gaan snel weer naar binnen
de warmte in. De woonkamer is
voorzien van een gasgestookte open
haard met een mooie schouw, en van
vloerverwarming.
De keuken, voorzien van alle
benodigde apparatuur, grenst aan
de woonkamer en wat hier opvalt,

Casa di Carin

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

is het ruime aanrechtblad.
In vergelijking met andere
keukens heb je hier echt veel
werkruimte, wat erg prettig is.
We lopen de hal in waar je een
toilet en de meterkast vindt.
Onder de trap zit een ruime
bergkast en ook daarnaast
kun je nog aardig wat spullen
kwijt.
Op de eerste verdieping
komen we in de master bedroom. De droom van iedere
vrouw is hier aanwezig: een ruime inloopkast met enorm veel ruimte voor
al je kleding en schoenen. De tweede
slaapkamer is extra ruim doordat
hier van twee kamers één kamer is
gemaakt. In de luxe badkamer zit
een ligbad, een aparte douche, een
wastafel en een tweede toilet. Ook is
hier vloerverwarming geplaatst, wat
natuurlijk heerlijk is in een badkamer.
Op de tweede verdieping bevinden
zich nog twee slaapkamers, die door
middel van een dakkapel vergroot
zijn en een aparte wasruimte met
aansluiting voor wasmachine en droger. De ruimte in het huis is optimaal
benut, want in elke kamer is extra
bergruimte gecreëerd in de loze hoeken. Ook boven de trap zit nog een
aparte bergruimte, en als je dan nog
niet al je spullen opgeruimd hebt, kun
je via een zolder in de nok van het
huis zelfs nog wat spullen kwijt. Aan
ruimte dus zeker geen gebrek hier.
Deze woning is echt bijzonder netjes
afgewerkt, zo zijn op verschillende
plaatsen spotjes ingebouwd en de
radiatoren beneden en in de slaapkamers zijn met een nette ombouw
weggewerkt. Als je zou willen, kun je
hier zo intrekken zonder ook maar
iets te doen, behalve misschien een
kleurtje of een behangetje naar eigen
smaak.

Het is beslist de moeite waard om
hier eens te gaan kijken, want van
buiten zie je echt de ruimte niet die
deze sfeervolle woning volop heeft.
Vrijdag 12 november van 19:00 tot
20:00 uur en zaterdag 13 november
van 11:00 tot 12:00 uur wordt hier
open huis gehouden, dus kun je zonder enige verplichtingen deze prachtige woning komen bewonderen.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportschool

Aantal km:
1,2
8,5
0,5
1,3
0,8

Facts & Figures
Groenland 52, Vinkeveen
Vraagprijs € 297.500,- k.k.
Perceelsoppervlakte 136 m2
Inhoud 355 m3
6 kamers (4 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl
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DE WEEK IN BEELD

Zaterdag 30 oktober was Museum De Ronde Venen voor het
laatst dit jaar regulier open voor publiek. De twintigste bezoeker ontving een mooi boek over de geschiedenis van hennep,
aansluitend bij het thema van de tijdelijke tentoonstelling. De
gelukkige winnaar was meneer Zeldenthuis, die zijn boek uit
handen van Mevr. Oerlemans, gastvrouw bij Museum De Ronde
Venen kreeg uitgereikt.
foto museum de ronde venen

Het CDA maakt zich sterk voor het behoud van het
waardevolle Veenweide-landschap met haar karakteristieke landschappelijke-, natuur- en cultuurhistorische waarden. Net zoals de vele vrijwilligers en
donateurs van Stichting De Bovenlanden dit al 25
jaar doen in de gemeente De Ronde Venen. Ter gelegenheid van dit jubileum verraste CDA lijsttrekker
Ingrid Lambregts een deel van het bestuur van de
Stichting met een welverdiende ‘U bent een Lokale
Kracht!’-taart!

Lenny Sessink uit
Mijdrecht kreeg
onlangs een bos
bloemen van Hans
van Kessel, namens
PvdA-GroenLinksLokaalSociaal,
Lijst 3.
De voormalige
huishoudster van
de RK-pastorie in
Mijdrecht-Wilnis
verzorgt al jaren
de nog steeds zelfstandig wonende pastoor Kemperman. Een ritje naar familie, een dagelijkse
kop thee en een praatje voor het slapen gaan, Lenie vindt het niet meer dan normaal de inmiddels
88-jarige "oom Arthur" een beetje in de gaten te houden. De verbaasde Lenie kreeg de ruiker op
voorspraak van de Mijdrechtse Ada van der Vaart.
Kent u ook iemand die een boeket verdient? Ga naar www.lokaalsociaal.info/bloemen en geef
naam en motivatie. LokaalSociaal, juist nu! Op de foto: Mevrouw Sessink met Hans van Kessel.

Enkele honderden uitzinnige fans hebben zondag jl. de jaarlijkse fanclubdag bijgewoond van
Wolter Kroes. Het festijn vond plaats in De Meijert in Mijdrecht en uiteraard werd er weer
luidkeels meegezongen met de vele hits van de populaire zanger.
foto erik van delft

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!












Dakkapellen
Dakramen
Deuren
Deurluifels
Garagedeuren
Kozijnen
Serres
Serre-lichtstraten
Schuifpuien
Terrasoverkappingen

GROOTSTE ASSORTIMENT IN DE OMGEVING!

Profiteer nu van het

Wooninspiratie opdoen voor uw complete woning?
Dat kan in de enorme 650 m2 showroom van VOKU
waar alle genoemde producten tentoongesteld staan.

tarief en vraag een
vrijblijvende offerte aan.

6% lage BTW

Met ons 25-jarig bestaan staat de ouderwetse
”service & kwaliteit” nog steeds voorop!
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

• ma t/m vrij 10.00 - 17.00 en za 10.00 - 14.00 • www.voku.nl
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Radiojongeren
Abcoude en
De Ronde Venen
bundelen hun
krachten al
Op zaterdag 6 november tussen
19.00-22.00 uur zullen Andy, Thijs
& Eefje van Midpoint FM hun
radioprogramma maken vanuit de
Abcoudse radiostudio en zaterdag
13 november zijn Rick, Mitchell
& Jesper van Rosa FM te gast in
Mijdrecht.
door peter schavemaker

Vooruitlopend op de gemeentelijke
herindeling van Abcoude en De Ronde
Venen overbruggen de jongerenprogramma’s van Midpoint FM (Wzzp)
en Rosa FM (Yes Weekend!) alvast de
politieke hobbels die genomen moeten
worden om tot één gezamenlijke
lokale omroep te komen. De mediawet schrijft namelijk voor dat een
gemeente maar één lokale omroep
mag hebben. Thijs van Uden: “Wij
kenden elkaar niet. Bij de talentenjacht van het VLC hebben Andy en
ik Rick ontmoet. Het bleek dat op de
zaterdagavond bij Rosa FM ook een
jongerenprogramma werd uitgezon-

v.l.n.r,: Jesper Kleynen, Mitchell Dobbelaar, Tessa (gast), Rick de Jong, Andy
Teerlink, Thijs van Uden
den.” Rick de Jong zegt dat beide
radiostations bekend staan om hun
jaren ’70 en ’80 muziekstijl. “Een van
de overeenkomsten is dat de jongerenprogramma’s na acht uur de muziek
van nu draaien. Bij Midpoint en Rosa
FM geldt dat allebei als cultuurshock.”
Volgens beide jonge radiotalenten
wordt er gebruik gemaakt van elkaars
studiofaciliteiten. Thijs: “Elk radioteam maakt het programma zoals ze
dat wekelijks doen. De collega’s uit
Abcoude of Mijdrecht zijn er wel bij,
maar ze doen niet echt mee met het
programma.” Met zes radiomakers
in de studio wordt het volgens hem
anders een kippenhok. Thijs van Uden
vindt dat Yes Weekend! wat losser
gemaakt wordt dan Wzzp. “Bij ons zit
er een strakke lijn in het programma,
wij hebben ook veel voorbereiding,
we weten een deel van onze teksten

en nieuwtjes en zo. Die hebben wij
gewoon voor ons liggen en wij hebben
ook een format waar wij ons aan
houden, welke items we wanneer gaan
doen.” Beide radiomakers vinden dat
verschil wel leuk. “Voor ons is deze
samenwerking ook een soort oproep
aan de politici, in beide plaatsen, om te
luisteren en te zien hoe je elkaar kunt
versterken.”
Rosa FM is in Abcoude en Baambrugge te ontvangen via 107.6 FM
in de ether, via 103.3 via de kabel of
wereldwijd via www.rosafm.nl
Midpoint FM is in de regio te ontvangen via 105.6 FM in de ether, op
101.9 via de kabel en via

www.midpoint.fm
Yes, Weekend! is online te vinden op
www.yesweekend.tk en Wzzp op

www.wzzp.nl
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ds. Harry Tacken, Protestantse Gemeente in Mijdrecht

We werken ook graag mee aan
niet kerkelijke activiteiten
Op 9 september 2007 deed ds. Harry Tacken intrede als predikant voor
de Protestantse Gemeente van Mijdrecht. Via de Achterhoek kwam
hij naar hier. Voorheen werkte hij als pastoraal werker in Katholieke
dienst. Hij besloot de Katholieke Kerk te verlaten en schoolde om.
Je zou hem een bekeerling kunnen noemen.

door paul bosman

Het was wel even wennen. Vanuit het
zuiden, werkzaam als pastor binnen de
Katholieke Kerk, naar de Achterhoek
naar het Mijdrechtse. Tacken had in
het begin moeite deze mentaliteit te
doorgronden tot een gemeentelid hem
duidelijkheid verschafte. “Mensen
die in Mijdrecht wonen werken vaak
in bedrijven die continue draaien.
Schiphol en de Bloemenveiling zijn
daar voorbeelden van. Daar heerst
de aanpak-mentaliteit, echte doeners
dus. Dat beeld zie je bij een groot
aantal inwoners van ons dorp terug.”
Goed om te weten en een leidraad
voor de nieuwe dominee die steeds
meer in beeld kreeg wat zijn kudde tot
handelen drijft. De overstap naar Protestantse Kerk in Nederland was een
bewuste. Als pastoraal medewerker
niet beperkt door het celibaat, kon hij
een gezin stichten. Maar toch knaagde
er iets waardoor hij de overstap
maakte. Hij voelde zich niet meer zo
thuis in de Katholieke Kerk.
Toen hij werd beroepen in Mijdrecht
was de Protestantse Gemeente al een
feit (fusiedatum van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
was 1 januari 2006). Een extra
argument voor Tacken voor Mijdrecht
te kiezen.
Tacken is een doener, die zich graag
intensief met het wel en wee van de
gemeenteleden bezig houdt. Hij is de
laatste die beweert dat de verschillende bloedgroepen zich zullen blijven
roeren. Zelf denkt hij dat het een generatie lang zal duren voordat er van
een echte, eenduidige, groep sprake
kan zijn. De samenwerking met de
andere kerken, o.a. de Veenhartkerk,
ziet hij als positief. “De laatste behoort
van oudsher tot de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt (GKV) en kan
daarbinnen een geheel eigen koers
varen en dat doet die kerk dan ook.
Onze Protestantse Gemeente heeft
goede contacten met de Veenhartkerk, zoals ook met de meeste andere
kerken in Mijdrecht c.q. De Ronde
Venen.” Dat de Veenhartkerk niet
over het traditionele orgel beschikt,
maar over een opwekkingsband vindt
hij prima, maar zelf ziet hij het fraaie
Baetzorgel niet uit het interieur van
de Janskerk verdwijnen.
Nieuw initiatief
De reden van ons gesprek is een nieuw
initiatief dat door de Zorgcentra De
Ronde Venen (ZCDRV) is opgezet.
Nieuw Avondlicht, Gerardus Majella
en Zuiderhof zijn er bij betrokken.
Vanuit zijn functie komt Tacken met
gemeenteleden in contact die te
maken hebben met afscheid nemen
van het leven. Vaak hoort hij dat er
een probleem speelt en hijzelf neemt
dan het initiatief door de betrokkenen
te bellen en zo mogelijk een afspraak
voor een contact of huisbezoek te maken. Vanaf dat moment is hij betrok-

ken bij een naderend einde en geeft
waar nodig steun. Die steun stopt
niet op het moment van overlijden en
de daarop volgende begrafenis. Juist
later hebben de achtergeblevenen
hulp nodig. Uit cijfers blijkt dat de
omgeving vaak tot drie maanden na
het overlijden bereid is begrip te tonen
maar dat het dan als het ware over is.
Een rouwproces duurt echter veel langer. Dan komen de momenten waarop
een dominee een luisterend oor heeft.
Maar ook duidelijk wil hebben.
Zo is het ook het geval in de drie
genoemde verzorgingstehuizen. Vaak
wonen mensen er sinds jaren en een
overlijden laat vaak diepe wonden
achter. Familie, maar ook de verzorgers en vrijwilligers hebben als het
ware recht op een gepast afscheid en
door een herdenkingsbijeenkomst te
organiseren voor de dat jaar overleden bewoners wordt recht gedaan
aan dit gevoel. Deze herdenkingen
hebben geen echt religieus karakter.
“Niet alle overledenen hebben zich
verbonden aan een kerkgenootschap,
juist voor de groep nabestaanden die
dit niet heeft gedaan is zo'n bijeenkomst een waardevolle aanvulling.” De
bijeenkomsten zullen op 12, 15 en 16
november worden gehouden en zullen
een besloten karakter dragen. Er is
bewust gekozen voor een bijeenkomst
in het tehuis waar de overledene zijn
laatste dagen heeft doorgebracht. De
betrokkenen worden door de directie
van Zorgcentra De Ronde Venen,
waar de drie genoemde huizen onder
vallen, uitgenodigd. De bijeenkomsten
zullen worden opgeluisterd door het
voorlezen van een gedicht, er wordt
passende pianomuziek gespeeld en er
wordt geluisterd naar een gezongen
lied.
Tacken vindt dat de kerk zich bij
uitstek leent voor het troosten van
de mens tijdens moeilijke dagen. De
kerk, en dat is niet alleen het gebouw,
mag een rustpunt zijn voor allen die
dit rustpunt nodig hebben. Maar zijn
activiteiten beperken zich niet tot
de gemeenteleden die zich hebben
verbonden aan zijn kerk. Door actief
mee te werken en na te denken over
de herdenkingsbijeenkomsten in de
drie tehuizen waar in ook de anders
denkenden worden betrokken is daar
een voorbeeld van.
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Dorcas voedselinzameling in Wilnis
Tot en met 7 november wordt voor de vijftiende
keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Bij deze
actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken.
Dorcas-vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan
het winkelende publiek. Op deze lijstjes staan
producten die in de voedselpakketten gaan: 3
zakjes droge soep (geen Cup-à-Soup), 1 pak/
doos Brinta, 1 pak Liga (geen Milkbreak), 1
pak theebiscuit, 1 fles limonadesiroop, (blikken
fles, geen plastic fles i.v.m. hoogte), 2 plastic
flessen zonnebloemolie, 1 blik groenten (800
gram), 1 blik vruchten (800 gram), 1 blik
witte of bruine bonen (800 gram), 3 pakken
macaroni (500 gram), 2 kg gebroken rijst
(geen grootverpakking, max. 1 kg verpakking),
1 pot jam, 1 pakje traditionele cacao (Droste/
Van Houten, géén instant als Nestlé), 2 doosjes
(vruchten)thee, 2 pakken suiker à 1 kg per stuk,

1 pakje lange kaarsen (2 à 3 stuks), 2 tandenborstels, 2 tubes tandpasta.
De klanten kunnen één of meerdere producten
van het lijstje kopen en afgeven aan de vrijwilligers.
In Wilnis wordt op vrijdag 12 november de
Dorcas Voedselactie gehouden in Verenigingsgebouw De Roeping, Kerkstraat 12 te Wilnis.
Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn
gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs op pad
naar Oost-Europa om de pakketten daar af te
leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een gesponsorde vrachtwagencombinatie. De overige
transportkosten worden betaald van giften die
tijdens de Dorcas Voedselactie in de collectebussen worden gedeponeerd.
Meer informatie:

www.dorcasvoedselactie.nl.

Dag van de Mantelzorg
‘Op eigen wijze zorgen’ is op woensdag 10 november het centrale thema van de jaarlijkse Dag
van de Mantelzorg. In De Ronde Venen gaat men daar niet aan voorbij. In het Veenlanden College Mijdrecht kunnen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de zorg deelnemen aan
een feestelijke middag.Wethouder Jan van Breukelen verricht de officiële opening.
De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks
terugkerend evenement op 10 november. De
dag is bedoeld om speciale aandacht voor
mantelzorg te vragen en alle mantelzorgers in
het zonnetje te zetten. Het centrale thema van
dit jaar – ‘Op eigen wijze zorgen’- geeft aan
dat iedereen op een eigen manier zorgt voor
iemand die hulp nodig heeft. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is daarbij
heel belangrijk.
In het Veenlanden College Mijdrecht zijn mantelzorgers uit De Ronde Venen vanaf 16.00
uur welkom. Na de opening om 16.30 uur
worden er in twee rondes creatieve, ontspannende en informatieve workshops aangeboden.
Tussendoor is er een buffet en treedt smartlap-

penkoor Licht het Anker op. Gezien het brede
thema is de workshop voor een ieder toegankelijk. Leerlingen van het Veenlanden College
Mijdrecht verzorgen de catering.
Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal bezoekers kan men zich aanmelden bij
een van de servicepunten in De Ronde Venen,
tel. 0297-587600. Daarmee kan men ook
contact opnemen bij problemen met vervoer of
de opvang thuis. Voor meer informatie: Esther
Smit of Hanne Lap van Stichting De Baat, tel.
0297-230280, of e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl.
Meer informatie www.stichtingdebaat.nl.

Van zwanger naar bevallen
De Vinkeveense Irene Compier is al jaren
werkzaam in de kinderopvang en als Doula
(zwangerschapscoach) begeleidt zij sinds 2009
vrouwen tijdens en rond de bevalling. Recent
heeft zij middels een opleiding haar kennis
uitgebreid, waardoor ze ook van start gaat als
zwangerschapsdocente. Daarbij onderscheidt ze
zich door cursussen van verschillende lengtes
aan te bieden. Irene: “Tijdens een zwangerschap komt er behoorlijk wat op je af. Je hebt
het niet alleen erg druk met jezelf, maar ook
met alle dingen die ‘moeten’. Je moet naar de
verloskundige, een kinderwagen kopen en een
babykamer inrichten. En dat terwijl je eigenlijk
het liefst gewoon lekker de tijd aan jezelf hebt!
En dan wordt het dus ook nog van je verwacht
dat je je een beetje voorbereidt op de bevalling… Toch is dat écht heel belangrijk! Want
hoewel je er misschien een beetje vanuit gaat
dat het toch nooit zo gaat als je het gepland had
(wat ook wel een beetje zo is), valt er zeker
wel iets te sturen.”
En om dus nog een beetje ‘eigen hand’ in de
bevalling te hebben, is naast het lezen van
boeken een zwangerschapscursus aan te raden,
vertelt Compier. “Ik merkte dat er behoefte
was aan een zwangerschapscursus die korter
is dan de gemiddelde cursussen. Samen met
Suzan Doeswijk, zwangerschapsdocente in het
‘Geboortecentrum Wonderwereld’ in Hoofddorp, is het plan ontstaan om een verkorte
zwangerschapscursus voor de zwangere & hun
partners aan te gaan bieden.
Door verschillende verloskundigenpraktijken
werd er enthousiast gereageerd op deze plannen. Dat er veel vraag naar een verkorte cursus
is blijkt inmiddels uit de vele aanmeldingen
die binnenkomen in Hoofddorp waar Bevallen

Lijst 5
Kees
Schouten
Voor een stabiel bestuur en een
degelijk financieel beleid
Voor het gezin, voor ondersteuning
bij mantelzorg en vrijwilligerswerk
Voor een vitale landbouw, een
realistische natuurontwikkeling en
ruimte voor ondernemen

www.cusgp2010.nl

BETROKKEN EN STABIEL,
DAT MAAKT HET VERSCHIL
Kom naar de Open Dagen bij Van Kouwen!
tijdens onze open dagen ontvangt u een minimale
inruilprijs van € 1.500,- of € 1.500,- boven de auto
telex taxatiewaarde en een gratis i-Pad!*
* Dit geldt niet bij aankoop van een Kia Picanto Seven.
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Bevalt reeds is gestart.
In vier bijeenkomsten worden de aanstaande
ouders voorgelicht over vele onderwerpen die
te maken hebben met de zwangerschap, de
geboorte van hun kindje, het maken van een geboorteplan. Tijdens de cursus is er ruimschoots
aandacht voor persoonlijke vragen. “Daarnaast
geef ik nog de cursus Samen Bevallen, ook
deze cursus is voor de zwangere vrouw &
haar partner. Deze cursus duurt tien weken,
negen bijeenkomsten voor de bevalling en één
bijeenkomst na de bevalling. Samen Bevallen is
een cursus die landelijk gegeven wordt en grote
populariteit geniet in de omliggende regio’s.”
Beide cursussen worden door Irene vanaf
december 2010 in groepsvorm (maximaal zes
stellen) gegeven, in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte aan de Herenweg in Vinkeveen.
Hier kunnen ook de privécursussen worden,
maar men kan er ook voor kiezen deze in de
eigen vertrouwde thuisomgeving te volgen. Voor
elk wat wils dus!”
Bevallen Bevalt kan vanaf nu privé aangevraagd worden, de privélessen van Samen
Bevallen starten in december. Kijk voor meer
informatie op www.vanzwangernaarbevallen.nl en
voor doula informatie op www.welkomkindje.nl.

November
09.00 - 18.00

ZATERDAG

6

November
09.00 - 17.00
testdag!

VRIJDAG
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koopavond

November
09.00 - 21.00

KOOP ZONDAG
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November
11.00 - 16.00

Bezoek onze Open Dagen voor een
gratis autocheck en een superdeal
Kijk op onze website voor de aanbiedingen

w w w.vankouwen.nl
Van Kouwen Mijdrecht
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam-Zuidoost
Tel. 020-56 50 388
galleria@vankouwen.nl
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NY DANCE
EVENT

WOENSDAG 29 DECEMBER NACHT VAN 31 DECEMBER
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Dr. Beeker

Kort Nieuws

Euthanasie valt ook voor arts zwaar

Gratis bloedsuikertest in de apotheek

Een tijdje geleden heb ik een stukje geschreven over euthanasie. Het ging onder andere over de gedachten
en gevoelens die je daar als arts bij hebt en hoe het vaak navigeren is tussen de actieve levensbeëindiging en
het natuurlijk beloop. Haastige lezers meenden opgemerkt te hebben dat ik tegen euthanasie zou zijn en dat
leverde nogal wat reacties op.
Dat is zeker niet het geval, ik ben in de afgelopen jaren meerdere keren actief betrokken geweest bij euthanasie en zal dat ook wel blijven. De reden dat ik dit stukje schreef, was het feit dat de gemeentelijk
lijkschouwer, die bij de laatste keer langs kwam, mij vertelde dat hij was gestopt als huisarts omdat hij er
zelf niet meer tegen kon. Hij had dat eerst opgelost door in geval van een euthanasie-verzoek zijn collega te
vragen. Hij begeleidde dan wel de zieke tot het feitelijk sterven, maar de handeling werd door zijn collega
verricht. Het was op dat moment dat ik me realiseerde, dat ik niet de enige ben bij wie het uitvoeren van
euthanasie zwaar valt.
De vorige keer heb ik beloofd nog
wat over de feitelijke uitvoering te
vertellen. Daar gaan we:
Het begint met een zieke die zich
na verloop van tijd realiseert dat hij/
zij niet meer beter zal worden. Dat
realiseren komt met de tijd, eerst
wil je nog overleven en je hoopt te
herstellen, maar na verloop van tijd
komt toch het besef dat dat niet meer
gaat lukken.
De zieke begint zich te oriënteren
op het onderwerp en raadpleegt zijn
huisarts. Meestal raad ik mensen aan
om lid te worden van de vereniging
voor vrijwillige euthanasie, je krijgt
dan een aantal wilsbeschikkingen
opgestuurd en daarin kan je aangeven
op welk moment je wilt afzien van
behandeling en je krijgt een schriftelijk verzoek tot het verrichten van
euthanasie. Een kopie van de ingevulde documenten bewaar ik in mijn
archief. Huisartsen houden van alles
bij in hun computer systeem (Emd
= Elektronisch Medisch Dossier), ik
houd natuurlijk het verloop van de
ziekte bij, maar registreer ook op
welk moment er voor het eerst over
euthanasie gesproken is.
Wordt de gedachte aan euthanasie
concreter, dan moet ik in eerste
instantie samen met de zieke beoordelen of er inderdaad sprake is van
uitzichtloos en ondragelijk lijden.
Maar er zijn meer zorgvuldigheidscri-

teria waaraan ik moet voldoen;
-De zieke moet wilsbekwaam zijn,
het verzoek moet vrijwillig en bij volledig bewustzijn worden gedaan.
-De zieke moet volledig zijn geïnformeerd over het verloop van de ziekte
en de behandelmogelijkheden.
-De zieke moet overtuigd zijn dat er
voor het lijden geen andere redelijke
optie is dan euthanasie.
Als je zo die punten naleest zijn er
nogal wat zwakke kanten. Voorbeeld;
mensen met longkanker zijn altijd
bang uiteindelijk te stikken, in werkelijkheid gebeurt dat bijna nooit. Zou
ik de patiënt kunnen overtuigen daar
niet bang voor te zijn, dan is het lijden
misschien niet meer ondragelijk. Of
ik geef een pilletje tegen dat soort
angsten en dan is die vrees ook niet
meer zo actueel.
Zo zie je dat het verzoek tot euthanasie niet alleen wordt bepaald door
de zieke maar ook door de ziekte en
door ervaringen van arts en patiënt.
Als de patiënt morfine krijgt tegen de
pijn wordt hij daar suf van, is hij dan
nog wel wilsbekwaam?
Nadat aan deze criteria is voldaan,
wordt de hulp van een tweede arts
ingeroepen. Slechts als deze de
uitzichtloosheid en ondraaglijkheid
erkent kan er tot euthanasie worden
overgegaan. Vroeger waren het vaak
collega’s die elkaar hielpen; in Mijdrecht vroeg ik een collega huisarts en

die maakte een rapport. Tegenwoordig is er een apart bureau voor deze
tweede mening, het bureau Scen.
Sinds 1997 heeft de KNMG een flink
aantal artsen opgeleid voor hulp in
de terminale fase, dat kan gaan over
medicatie adviezen maar ook over
een tweede mening bij euthanasie.
Scen staat voor steun en consultatie
in Nederland. De Scen arts komt op
verzoek langs bij de patiënt en schrijft
een rapport over de de uitzichtloosheid en ondraaglijkheid van het lijden,
ook toetst hij of er aan alle criteria is
voldaan.
Is dit gedaan dan wordt er een
afspraak gemaakt voor het feitelijk
verrichten van de euthanasie. De
apotheek maakt een speciale doos
waarin twee medicijnen en een
aantal spuiten en naalden. Er worden
twee medicijnen gebruikt die intraveneus (in de ader) worden ingespoten.
Het eerste is Thiopental, dat is een
barbituraat. Barbituraten werden
vroeger als slaapmedicijnen gebruikt,
maar tegenwoordig niet meer voorgeschreven. Ze zorgen voor een diepe
slaap en voor verslapping van alle
spieren (ook de ademhalingsspieren).
Daarna wordt Pavulon gespoten, dat
ook wel bekend is als het pijltjesgif
(curare) en zorgt voor een uitval van
alle spieren, dus ook de hartspier. In
feite stopt hiermee het hart en dus de
circulatie.
Nadat de huisarts de dood heeft
vastgesteld, moet hij dit melden bij
de gemeentelijk lijkschouwer. Er
is namelijk geen sprake van een
natuurlijke dood. De gemeentelijk
lijkschouwer zal binnen korte tijd
langs komen. Voor het bezoek van
de lijkschouwer moeten een aantal;
documenten op orde zijn;
- Het Emd van de huisarts zal, voor
zover het betrekking heeft op de
ziekte en het sterven, gekopieerd
moeten worden.
- Een vragenlijst van zo’n 65 vragen
moet worden ingevuld, in deze lijst
komen de criteria aan de orde, maar
ook de vraag wanneer er voor het
eerst over euthanasie werd gesproken
en de gebruikte medicatie, enz.
Met zo’n formulier kan je beter al
van te voren beginnen, invullen kost
een aantal uur.
- De tweede mening van de Scen arts
en zijn rapport moeten klaar liggen.
- Het feitelijk euthanasieverzoek
(van de Nederlandse vereniging van
vrijwillige euthanasie) moet ingevuld
klaar liggen.
- De huisarts dient een formulier
te ondertekenen dat hij de dode
heeft geschouwd, maar dat hij geen
verklaring voor natuurlijke dood kan
afgeven.
De lijkschouwer toetst nu of alle

De maand november staat bij apotheken in het teken van diabetes. Op
15 november start de Diabetesweek
in uw apotheek. Iedereen met een
verhoogd risico op diabetes kan
van 15 november tot en met 20
november naar de apotheek De
Ronde Venen komen om gratis hun
bloedsuikerwaarde te laten testen.

formulieren aanwezig zijn en of ze
correct zijn ingevuld en daarna zal hij
de dood vaststellen.
Voor de familie is daarmee de zaak
af, het verloop is nu niet anders dan
bij een natuurlijke dood. Het handelen van de huisarts wordt hierna
nog door een commissie beoordeeld
en de leden daarvan kunnen nog
aanvullende vragen of opmerkingen
hebben. Het is al met al best wel een
papierwinkel. De laatste keer dat ik
euthanasie heb verricht, was het dossier ruim twee centimeter dik.
Uiteindelijk zal de toetsingscommissie beslissen of alles volgens de regels
is verlopen, de huisarts ontvangt een
brief waarin wordt aangekondigd dat
er wordt afgezien van vervolging.
Want boven alles is de huisarts de
veroorzaker van een onnatuurlijke
dood, als hij zich niet aan de regels
houdt, kan hij dus vervolgd worden
voor dood door schuld.
Ik ben altijd weer blij als ik het ontlastende briefje van de toetsingscommissie binnen heb!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

Op dit moment zijn er 250.000
mensen in Nederland die diabetes
hebben, maar het nog niet weten.
Om deze mensen op te sporen en
om diabetes onder de aandacht te
brengen, organiseren de Nederlandse apotheken de Diabetesweek
in de apotheek.
Tijdens deze week kunnen mensen
met een verhoogd risico op diabetes
type 2 gratis hun bloedsuikerwaarde
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 korte tijd weet u waar u aan
toe bent. In principe hoeft u geen
afspraak te maken voor het testen
van uw bloedsuikerwaarde. Het is
ook niet noodzakelijk dat u nuchter
bent voor de test.
Meer weten over Diabetes? Vraag
het de apotheker!
Apotheek De Ronde Venen, Hoofdweg 6a, Mijdrecht, 0297-285163
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur-12.30 uur en 13.30
uur-17.30 uur.

www.drbeeker.nl

Kort nieuws
Abcoude

6 november
Landelijke
Natuurwerkdag
Op zaterdag 6 november gaan
duizenden vrijwilligers aan de slag
op de landelijke Natuurwerkdag,
die dit jaar voor de tiende keer
plaats vindt.Deelnemers gaan
gewapend met zagen, harken en
schoppen wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en poelen
schoonmaken. Landschap Erfgoed
Utrecht en de Landschap Werkgroep Abcoude doen een oproep
aan alle mensen die Abcoude weer
een stukje mooier willen maken.
Op www.LWAB.nl vind je meer
informatie. Aanmelden kan ook op
de website of middels onderstaand
e-mailadres.
Traditioneel start op de natuurwerkdag ook het werkseizoen
voor de Landschapwerkgroep Abcoude. Gein Noord, ter hoogte van
de batterijen, is de locatie waar
dit jaar gehakt en gezaagd gaat
worden. Wilgen knotten, Elzen
afzetten en alles op bossen langs
de weg leggen zodat de versnipperaar het kan oppakken.

Leef je uit en win een uitje
Iedereen die dit jaar naast zichzelf ook vrienden of familieleden
opgeeft, maakt dit jaar kans op
een geheel verzorgd, ontspannen natuur-uitje in de provincie
Utrecht. Je maakt kans op een
Klompenpaden arrangement: een
overnachting naast de Grebbelinie
in een liniehut bij De Boerenstee,
inclusief de Klompenpaden route
Oudenhorsterpad. Maar dat is nog
niet alles: Staatsbosbeheer biedt
ook een prachtige landelijke prijs
aan. Zo kan je na het 'zwaarste
zaterdagmiddaguitje' van het
jaar in alle rust genieten van het
Nederlandse landschap.
Verzamelen om 09.00 uur in het
Gein (noord) ter hoogte van de
Batterijen. Warme koffie staat
klaar voor een goede start. De
inwendige mens wordt verzorgd
door de Landschapwerkgroep
Abcoude maar zorg zelf voor de
buitenkant met stevige waterdichte schoenen en warme kleding.
Voor vragen over de dag kun je
contact opnemen met de locatiecoördinator Koos van der Weijde,
koos@lpretail.nl of 0654684793.

12

DE GROENE VENEN

Cultuur Nieuws

Het wordt lachen in Theater Piet Mondriaan Abcoude

Altoviplein zaterdag
onthuld

Zaterdag 13 november: Dick en Debbie,
Rampen Tampen voor de vrolijke noot (try-out)

Vinkeveen krijgt een altoviplein op
zaterdag 6 en 13 november in De
Boei in Vinkeveen. De Boei zal die
avonden een totale metamorfose
ondergaan en opent om 19.30
haar deuren.
Altovi biedt u een gezellige avond
uit vol muziek, zang en uiteraard
toneelspel. Zanggroep Braq, Jordy
en Shantykoor de Turfschippers
treden voor u op en Altovi speelt
twee eenakters geschreven door
Peter van Straaten en Martin
Verrips.
De algehele regie is dit jaar in
handen van Cees Otting. Kaarten
à 10 euro zijn op dit moment nog
te verkrijgen bij; Deco Home van
Asselen, Dio de Bree, Slijterij
Vreeland, VVV Vinkeveen en
boekhandel Mondria.
Voor meer informatie of voor
reserveringen; altovi@zonnet.nl.

Amicitia zingt requiem
van Verdi in Burghtkerk
Vrijdagavond 19 november a.s. vindt
er een bijzonder concert plaats in
Uithoorn: het Requiem van Verdi.
Toon de Graaf, dit jaar 25 jaar
dirigent van COV. Amicitia, koos dit
werk voor zijn jubileumconcert. In
het Requiem komen twee hoofdgedachten voor. Allereerst de bekommernis en bede om de zielerust
van de gestorvenen. Daarnaast de
vrees voor de verschrikkingen van
de dag des oordeels. Beurtelings is
er sprake van ontroerende zachtheid en indrukwekkend geweld.
Het is een groots, meeslepend en
zeer boeiend werk. Maar liefst 120
zangers en 53 orkestleden gaan er
een prachtige avond van maken. En
laten we er samen voor zorgen, dat
de Burghtkerk helemaal vol zit, een
mooier kado kun je niet bedenken
voor een jubilerend dirigent!
Naast koor en orkest werken aan
dit concert mee: Marjorie Ginczinger (sopraan), Margareth Beunders
(contralto), Marten Smeding (tenor), Nanco de Vries (bas/bariton).
RK kerk de Burght, Potgieterplein,
Uithoorn.
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 21,-- (CJP/65+ € 20,--)
Kaartverkoop: Bruna Amstelplein,
Uithoorn, Ten Hoope Zijdelwaardplein Uithoorn. Aan de zaal vanaf
19.30 uur. Informatie: tel. 0297 –
567257 / 562727

Laurette Toonen exposeert in HMC
Tot eind december van dit jaar exposeert fotografe Laurette Toonen
uit Wilnis twaalf van haar foto’s in
het Hofland Medisch Centrum in
Mijdrecht. De foto’s zijn gemaakt
tijdens haar bezoek aan IJsland
in januari van dit jaar en dat aan
Londen afgelopen augustus.
De foto’s van IJsland zijn een
uitstekende weergave van het
ruige natuurschoon van dat unieke
eiland, terwijl de foto’s van de

Britse hoofdstad vooral bedoeld
zijn om een beeld te geven van een
moderne, bruisende metropool met
tal van eeuwenoude ceremonieën
en tradities.
Hofland Medisch Centrum – Hofland 48-56 – 3641 GE Mijdrecht.
Dagelijks geopend van 8.00 tot
17.00 uur.
Meer informatie: Fotoworkshop De
Ronde Venen:

www.fotoworkshop.nl/exposities.

AJOC gaat weer Fout met Proud!
Het is eindelijk weer zover: het
Proud to be Fout feest! Spit je
kast helemaal om en ga op zoek
naar je allerfoutste outfit. Niets is
te gek! Glitterrokjes, een hawaiiblouse met palmboompjes, een
topje met panterprint, plateauzolen, leren lieslaarzen of een
geel zwembroekje à la Dries
Roelvink: het kan allemaal! Speciaal voor de gelegenheid is het
clubgebouw Immitsj omgetoverd
tot een über-foute tent. Laat je
foute alter ego (iedereen heeft er
één) op de vrije loop op zaterdag
6 november!
Naast al deze ‘creatieve’ outfits
zullen natuurlijk ook de meest

foute nummers weer tevoorschijn
getoverd worden om het foute
feest compleet te maken. Deze
foute nummers en verzoekjes (!)
zullen door niemand minder dan
DJ Tienus ten gehore worden
gebracht. Wij zijn heel blij om
hem weer een keer te mogen
verwelkomen! Kortom, heb jij zin
in een fouter dan fout feest, kom
dan op zaterdag 6 november naar
de Immitsj op Windmolen 75 in
Mijdrecht. Het feest begint om
21.30 en kost 5 euro (ook voor
niet-leden). Iedereen vanaf 16
jaar is welkom, maar neem ook
op deze foute avond je legitimatie
mee.

Koeien voor de lens
De herfst is het jaargetijde dat de koeien uit de wei verdwijnen en op stal
gaan. Deze hele maand november is er echter nog een flinke kudde van
dichtbij te bekijken bij de foto-expositie van fotoworkshop De Ronde Venen
in gezondheidscentrum Croonstad.
Koeien zijn groot, (vaak) zwart/wit, omgeven door groen en bovenal
nieuwsgierig. Deze nieuwsgierigheid heeft geresulteerd in een aantal
fraaie, vriendelijke portretten. Door de grote, donkere ogen en zachte
beharing zien ze er heel aaibaar uit. Maar ook in de wei zijn koeien fotogeniek want qua kleur steken ze prachtig af tegen al dat omringende groen.
Voor meer foto’s en informatie: www.fotoworkshop.nl
foto arent hulscher

Valt er tussen honger, tsunami,
landmijnen en aardverschuivingen
dan niks meer te lachen? Natuurlijk wel: Fred en Ria wijzen ons,
ondanks hun getroebleerd huwelijksverleden, de weg. Dick van der
Toorn is theater-, tv- en filmacteur.
En hij is cabaretregisseur. Als speler heeft hij een grote voorkeur
voor het bulldozer-absurdisme
in de stijl van Wim T. Schippers.
Door diens tv-shows werd Dick
van der Toorn een bekend gezicht.
Met actrice Debbie Korper speelt
hij deze nieuwe voorstelling rond
twee tragische typetjes.
Ze heten Fred en Ria. Hun huwelijk is mislukt. Maar de herin-

nering aan de mooiste dag van
hun leven neemt niemand ze nog
af. Dat was in 1997, toen ze als
schlagerduo de derde prijs wonnen
op de Schiedamse Soundmixshow
met de hit 'Lachen moet je leren,
schreien komt vanzelf'. Deze
professionele BN-ers, met hun
allround podiumervaring, staan
garant voor een vloedgolf aan
amusement. Het wordt lachten tot
je erin stikt met deze schlagerzangers pur sang.
Aanvang: 20.15
Entree: € 14,00 / CJP € 13,00
Kaarten bij Readshop Abcoude,
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

11 november:
Nostalgische speelfilmavond bij Videoclub DRV
Uit het uitgebreide archief van onze
bijna 39-jarige videoclub halen
we op deze avond oude speelfilms
tevoorschijn. Veel nieuwere leden
hebben deze nog nooit gezien. Het
leek ons daarom wel leuk om eens te
bekijken hoe de speelfilms (zonder
budget) en vaak nog zonder computer werden gemaakt en gemonteerd.
We nemen jullie mee terug in de
tijd (nee, niet toen geluk nog heel
gewoon was) want dat is weer een

Expositie Lidy Tijssen

Momenteel exposeert Lidy Tijssen in
de Bibliotheek in Mijdrecht. Abstract
met materie schilderen heeft mij
altijd aangetrokken, zo vertelt ze.
“Ieder werk is een uitdaging waarin
persoonlijk gevoel en emotiebelangrijk zijn. Mijn inspiratie haal ik
uit de natuur, opvallende objecten
en bepaalde vormen die iets bij mij
oproepen. Met diverse materie en
verf concentreer ik mij volledig op het
doek en stel mij geheel vrij open totdat er iets ontstaat soms herkenbaar
maar meestal uit gevoel, creativiteit,
vormen en inzichten. Mijn nieuwste
werken zijn geïnspireerd door rivierlandschappen waarin ik zand en grind
heb verwerkt, deze roepen bij mij het
ontstaan hiervan op. Duizenden jaren
heeft de kracht van water steen voor
steen geslepen en gevormd tot mooi
grind. Gedreven door mijn persoonlijk
gevoel ga ik dan aan de slag waarna
er geleidelijk aan iets spannends ontstaat. Door naar het doek te kijken en
er zelf iets in te ontdekken blijft een
abstract schilderij altijd boeien.”

ander programma. We beginnen in
1982 en eindigen in 2005. We raden
jullie wel aan om een zakdoek bij
de hand te houden. Nee, niet om te
huilen maar er zal heel wat worden
afgelachen. Wat dacht je van een opname in de rosse buurt of een spectaculaire opname bij een overweg.
Ook een slaapkamergeheim wordt
ontrafeld en zo kunnen we nog wel
een tijdje doorgaan. Verder zijn er
een paar jonge broekies te zien, die
de veranderingen van smalfilm naar
video nog hebben meegemaakt.
Natuurlijk is de kwaliteit niet wat
we vandaag de dag gewend zijn,
maar dat maakt het juist allemaal zo
heerlijk nostalgisch. Wij hopen dat je
op deze nostalgische speelfilmavond
veel plezier zult beleven aan al die
oude films waarvan sommige spelers
dit helaas niet meer mee kunnen
maken. Laat u meeslepen naar die
‘goeie ouwe smalfilm- en videotijd’
en neem je partner mee!
De clubavonden worden gehouden
in het Sociaal Cultureel Centrum De
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. De
avond begint om 20:00.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met
videoclub De Ronde Venen. Bezoek
een clubavond en kijk voor de data
en programma op de website.
www.videoclub-derondevenen.nl.
Ook onze secretaris staat u graag te
woord 020 - 822 04 22.

Herinnert u zich deze nog..?
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Gerda van Rossum uit Mijdrecht:

'Julio Iglesias heeft mijn leven
verrijkt'
Al ruim dertig jaar lang is Gerda
van Rossum (59) groot fan van
de Spaanse zanger Julio Iglesias.
Wat begon met het horen van een
mooi liedje op de radio, mondde
uit tot het bijwonen van tientallen
concerten, een langdurige inzet bij
de fanclub én het drinken van een
glas limonade met de zanger in zijn
eigen huis. Gerda:“In 1979 ben ik
voor het eerst naar een concert van
Julio gegaan. Mijn man Wim had
als verrassing twee kaartjes voor
zijn concert in de Jaap Edenhal in
Amsterdam gekocht, waar ik samen
met mijn moeder naartoe ben gegaan. Toen ik hem daar hoorde zingen, heeft me dat zó erg geraakt: ik
was als door de bliksem getroffen!”
Gerda: “In 1982 heb ik voor het
eerst een concert van Julio in het
buitenland bijgewoond. Ik las in het
clubblad over een concert in Londen
en besloot een ticket en een hotel te
boeken. En zo ben ik samen met mijn
moeder naar Londen gevlogen. In
1985 volgde een optreden in Parijs
en in 1990 kwam hij naar Rotterdam.
Daar gaf hij vijf optredens in zeven
dagen. Telkens als Julio in een aantrekkelijk land in Europa optreedt, ga
ik er naartoe. Elke keer weer sta ik
vol spanning bij de artiesteningang
te wachten. Eerst zien of hij er wel is.
Zodra ik de zwarte limousine aan zie
komen, weet ik dat het goed komt.
Dan is hij gearriveerd! Hoe vaker
ik er naar zijn concerten toe ga, hoe
meer ik word besmet. Ik denk dat ik
wel kan zeggen dat Julio mijn leven
rijker heeft gemaakt. Zeker in de
moeilijke periodes kan ik veel steun
uit zijn muziek halen. Dan zet ik zijn
muziek lekker hard aan en sleept hij
mij uit de diepste dalen.”
Fanclub
Als een echte fan sloot Gerda zich
ook aan bij de Nederlandse vereniging voor Julio Iglesias fans. Vijftien
jaar lang zette ze zich in voor de
fanclub, waarvan de laatste vijf jaar
zelfs als voorzitster. Gerda: “Dat was
een ontzettend leuke tijd, waar ik met
veel plezier aan terugdenk. Aan de
andere kant was het ook erg moeilijk
om zo’n club te leiden. Het vraagt om
veel werk. Zo waren er vier vergaderingen per jaar die je als voorzitster
leidde, werd er jaarlijks een fanclubdag georganiseerd en verscheen er
elke twee maanden een clubblad dat
moest gevuld worden. Helaas was er
binnen de club ook veel haat en nijd.
Er was altijd geruzie over de plaatsverdeling bij concerten. Hoe eerlijk ik
het ook probeerde te verdelen. Eén
keer was het zo dat Julio en zijn band
een concert in Nederland gaven dat
maar vijf kwartier duurde. Normaal
staat hij anderhalf uur tot twee uur

Nonchalant bestaan
Er ligt een mobiel op de bank,
vergeten door een van de
gasten die de vorige avond bij
mij op bezoek was.
Ik leg hem weg met de gedachte
dat hij wel snel opgehaald zal
worden. Als ik zelf mijn mobiel zou
vergeten, zou ik in staat zijn om
een oceaan over te zwemmen om
hem terug te krijgen, zo afhankelijk
ben ik van dat apparaat. Maar de
telefoon blijft liggen.
Nu ben ik wel wat gewend met vergeten spullen. De geschiedenis van
Dorpsacademie Mus & Muzen is
niet alleen gevuld met fantastische
creatieve projecten en oeverloze
gezelligheid tijdens de lessen, maar
is vooral ook een geschiedenis van
Gevonden Voorwerpen.
De hoeveelheid spullen die na de
lessen en workshops blijft liggen is
onvoorstelbaar groot.

door valÉrie sambink sanderink

achter elkaar op een podium, maar
toen niet. De fans waren woedend,
want ze hadden veel voor een kaartje
betaald en wilden hem natuurlijk
zo lang mogelijk zien en horen. Die
woede reageerden ze toen af op mij,
omdat ik de voorzitster was en ze
wisten dat ik contact met Julio heb.
Onzin natuurlijk om mij de schuld te
geven, maar ze moesten hun woede
kwijt. Julio heeft nu al tien jaar
niet meer in Nederland opgetreden.
Het aantal fans in de fanclub nam
daardoor ook sterk af. Inmiddels in
de fanclub opgeheven.”
VIP
Ondanks dat Gerda het druk heeft
met haar kinderen en kleinkinderen,
is ze er geen minder grote fan door
geworden. Julio heeft al sinds het
eerste concert dat ze bijwoonde een
plaatsje in haar hart en in haar huis
heeft ze zelfs een kamer als ‘Julio-kamer’ ingericht. Een bescheiden kamer
met mooie foto’s van haar en Julio,
kerstkaarten van Julio en zijn gezin
en VIP-passen. Gerda heeft Julio
meerde keren van dichtbij gezien en
dit was niet alleen vanaf de tribune
bij concerten. Met twinkelende ogen
vertelt Gerda over haar bijzondere
band met haar idool. “Het eerste
persoonlijke contact was tijdens een
concert in Leeuwarden. Daar zong
hij een lied over Vincent van Gogh.
Na afloop gaf ik hem een Spaanstalig boek over Vincent dat ik in het
museum had gekocht. Julio stond perplex! De contacten daarna volgden
door een verhaal waarvan ik dacht
dat dit alleen in sprookjes voorkwam.
Mijn vriendin Conny en ik waren bij
een concert in Rotterdam toen Conny
een knuffelbeer op het podium wierp.

-

foto patrick hesse

Deze was bedoeld voor Julio, maar
de gitarist Tony raapte deze op. Na
afloop van het concert vroeg Tony of
mijn vriendin zin had om samen iets
te gaan drinken en zo reden we met
de gitarist van Julio door Rotterdam.
Inmiddels zijn Tony, tevens een goede
vriend van Julio, en Conny al twintig
jaar samen. Hierdoor heb ik eens
in Madrid in een luxe hotelkamer
geslapen die Julio voor mij geregeld
had. Daarnaast kon ik repetities
bijwonen, mocht ik dineren met Julio
en de band en kreeg ik bij concerten
een VIP-pas. Het feit dat ik zo’n
pas mocht dragen, vond ik wel heel
speciaal. Maar het allermooiste is
dat ik bij hem thuis ben geweest in
zijn huis in Miami. Mijn vriendin en
Tony woonden toen ook nog in Miami
en hadden dit als verrassing voor
mij geregeld. Toen we vlakbij waren,
vroeg ik of de auto even stopgezet
kon worden. Dit moest ik wel even
laten bezinken! Even later zat ik met
Julio en zijn vrouw Miranda aan de
limonade. Ongelooflijk!”
Laatste concert
Maar aan ieder sprookje komt een
eind. Er komt een dag dat Julio geen
optredens meer zal geven. Als Gerda
daaraan denkt, springen de tranen al
in haar ogen: “Julio stopt pas met zijn
optredens als hij overlijdt. Dat zegt
hij zelf ook. Als hij komt te overlijden
zou ik graag nog voordat hij begraven
is, afscheid van hem willen nemen.
En zelfs al ik dat mag meemaken dan
zou ik het er heel erg moeilijk mee
hebben. Al heb ik nog zoveel films
en CD’s van hem, dat zou echt een
verlies zijn. Nee, daar moet ik echt
niet aan denken!”

Historische Vereniging De Proosdijlanden verwacht 1000ste lid
Volgende week zaterdag 13 november probeert de historische vereniging De Proosdijlanden de aandacht van de inwoners
te trekken voor de toch wel rijke geschiedenis van De Ronde Venen. Een geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1085. De
vereniging doet dit tussen 10.00 en 17.00 uur met een kraam in de Mijdrechtse Passage. Zij verwacht dit keer stellig het duizendste lid welkom te mogen heten. Degene die dit treft krijgt dan een jaar lang gratis een abonnement op het periodiek van
de vereniging “De Proosdijkoerier’. Verder het boek “Anders nog iets” over de verdwenen Rondeveense middenstand en een
kalender waarin afbeeldingen van alle monumenten binnen de gemeentegrenzen. Gehoopt wordt op een grote toeloop.

Er is daar de hoeveelheid kunstwerken, met bloed, zweet en tranen
gecreëerd die het depot van een
middelgroot museum met gemak
zouden kunnen vullen. Natuurlijk
de jassen, dassen, petten, bodywarmers, vesten, sjaals, paraplu's
en handschoenen die permanente
bewoners van mijn kapstok lijken.
Maar ook minder voor de hand liggende zaken blijven eeuwig hangen.
Naast telefoons ook agenda’s,
schriften, schooltassen, al dan niet
met beschimmelde broodtrommels
en stinkende drinkbekers, boeken,
foto’s, knuffels, oorbellen, ringen
zwerven door het atelier, zelfs brillen en blokbeugels worden regelmatig vergeten, gelukkig worden
deze laatste meestal wel snel weer
opgehaald. Het raarste Gevonden
Voorwerp waarvan ik eerst niet
wist wat het was, bleek na intensief
rondvragen een paardensnoepje,
een logisch iets om bij je te hebben
op een atelier.
Wat mij het meest verbaast, is dat
de meeste spullen niet eens gemist
worden! Tegenwoordig hanteer
ik de regel dat na een jaar rondvragen en leuren, ik de spullen
aflever bij de Kringkoop. Maar je
mist toch een jas van je kind? Of
een schooltas? Hoeveel spullen en
kleren hebben die kinderen dan wel
niet? De gevonden telefoon wordt
uiteindelijk na een week opgehaald.
De eigenaar bromde dat hij het wel
lekker rustig had gevonden zo zonder telefoon. Stiekem bewonder ik

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.
hem om zijn onthechtheid, een week
zonder telefoon hoe overleef je dat?
Maar het kan nog sterker. Enkele
dagen later houd ik een gezellige
avond op het atelier met bevriende
tekenaars en schrijvers.
We tekenen en verven samen en
hebben veel lol. Aan het eind van de
avond breng ik een aantal vrienden
naar station Woerden. Ik klaag over
de vele klussen die op het atelier
gedaan moeten worden en er wordt
vanaf de achterbank hulp beloofd.
Bij het afscheid op het station knuffelt een van de jonge vrienden me
hartelijk en zegt stralend: “Ik kom
nog sneller terug dan je denkt!” Ik
reageer verheugd om zoveel hulpvaardigheid, maar de reden blijkt toch
anders: “Ik heb mijn sleutelbos op je
atelier laten liggen!”
Dit gebeurde negen dagen geleden.
De sleutelbos ligt nog steeds hier. Aan
die sleutelbos zitten al zijn sleutels,
van huissleutel tot werksleutels. Sleutels van schuur en fiets en nog veel
meer gezien de omvang van de bos.
Mijn bewondering groeit met de dag,
ik ken een echte Houdini!
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Ambiance, kwaliteit
en vakkennis
Fischer
'Progressor 8+'
Inclusief bindingen.

NU 499,-

Burton 'Sherlock'
Inclusief bindingen.

NU 480,-

Bogner
'Sale-D'
Damesjack.
Van 449,95
NU 399,-

Vinkenkade 31 Vinkeveen
Langs de A2, Amsterdam-Utrecht.
Afslag 3 Abcoude.
Tel. 0294 - 29 18 12

www.topsurf.nl
Openingstijden: di, wo. & do. 12-18 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur, zo. & ma. gesloten.

1

ENERGIELABEL A

Belastingvrij...

GÉÉN BPM
GÉÉN WEGENBELASTING

NIET VERKRIJGBAAR
IN BELASTINGBLAUW
TWINGO COLLECTION:
OLLECTION:
GÉÉN BPM EN GÉÉN WEGENBELASTING
SLECHTS

1BĲ4TE%
LLING

NU VANAF

TWINGO COLLECTION
STANDAARD MET O.A.:

• RADIO/CD-/MP3-SPELER
• AIRCONDITIONING
• ELEKTRISCH VERSTELBARE BUITENSPIEGELS
• EXTRA GETINTE ZIJRUITEN ACHTER EN ACHTERRUIT
• EN NOG VEEL MEER!

€ 8.990,-

EEL: € 1.220,-

UW KLANTVOORD

DE SPIEGELKAPPEN, ACCENTEN IN DE VOORBUMPER, DE ACHTERSPOILER,
DE WIELDOPPEN EN DE BOOMERANG-STRIPING ZIJN NAAR KEUZE
STANDAARD UITGEVOERD IN WIT, GRIJS OF ZWART. IN COMBINATIE MET DE
ELF BESCHIKBARE LAKKLEUREN ZIJN ER ZEER VEEL KLEURCOMBINATIES
MOGELIJK WAARDOOR DE COLLECTION EEN PERSOONLIJK TINTJE KRIJGT.
LET OP: NIET VERKRIJGBAAR IN BELASTINGBLAUW!

AUTO BERNAULT B.V.

WWW.BERNAULT.NL

GENIEWEG 50
3641 RH MIJDRECHT
TEL. (0297) - 28 16 34
Vraag naar de exacte actievoorwaarden bĳ één van onze medewerkers of kĳk op www.renault.nl. Prĳs-, druk- en speciﬁcatiewĳzigingen
voorbehouden. Prĳzen zĳn inclusief btw en bpm, exclusief verwĳderingsbĳdrage, leges en kosten rĳklaar maken.

Min./max. verbruik: 4,8 - 6,8 l/100 km. resp. 20,8 - 14,7 km/ l. CO2: 109 - 160 g/km.

LOKALE KRACHT

DE GROENE VENEN
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IN VOL BEDRIJF
Korver Makelaars

Moeilijke markt vraagt
om creatieve aanpak
Op elk verjaardagspartijtje is het een geliefd onderwerp van gesprek. De
stagnerende huizenverkoop en de rem op nieuwbouwprojecten. Iedereen
kent wel iemand die er maar niet in slaagt zijn huis te verkopen. Veel mensen hebben hun hoop gevestigd op de makelaar. Die zal toch een keer met
een koper moeten komen. Voor makelaar John Korver is het een uitdaging
om met veel creativiteit de markt te bewerken.
door piet van buul

“De tijden zijn drastisch veranderd,”
stelt John Korver vast. De markt
staat geweldig onder druk. Er staan
heel veel huizen te koop en zowel
de kopers als de verkopers zijn veel
terughoudender en voorzichtiger
geworden dan een aantal jaren geleden. Vooraleer men overgaat tot de
aankoop van een andere woning, wil
men eerst zekerheid dat de huidige
woning verkocht kan worden. Daardoor ontstaat er een bepaald soort
stagnatie die lastig te doorbreken is.”
Voor John en zijn medewerkers betekent dat overigens niet dat ze daarom
maar rustig gaan zitten wachten op
betere tijden. John: “Integendeel. In
de huidige situatie moeten we juist
extra ons best doen. Er wordt veel
creativiteit van je verwacht en je
zoekt steeds naar nieuwe wegen om
die ene koper te vinden die de woning
van jouw cliënt wil kopen. Dat is een
uitdaging die dit vak voor mij juist
zo leuk maakt. Dat betekent ook dat
je nieuwe wegen zoekt en ook van
nieuwe media gebruik maakt zoals
Linkedin en Twitter. De makelaardij is
zonder meer een leuk vak. Het gaat
ogenschijnlijk over gebouwen en over

foto patrick hesse

stenen, maar het gaat om mensen. Je
ontmoet heel veel mensen, je verdiept
je in hun woon- en gezinssituatie
om samen met hen op zoek te gaan
naar hun ideale woning. Dat het
dan tegenwoordig wat langer duurt
dan vroeger moeten we maar even
incalculeren.”
Het gaat nog wel even duren
John Korver verwacht niet dat er op
korte termijn een wezenlijke verbetering op de woningmarkt zal optreden.
John: “Ik ben nog niet zo ver om
nu al te zeggen dat de economische
crisis zo ongeveer voorbij is. En wanneer het economisch weer wat beter
gaat, betekent dat nog niet dat dan
onmiddellijk de huizenmarkt weer
volop in beweging komt. Mensen
zijn toch nog steeds terughoudend en
afwachtend. Met het aantreden van
de nieuwe regering lijkt de hypotheekrenteaftrek voorlopig weer even
veilig gesteld. Maar zelfs dat weet je
nooit zeker. Er staan heel veel huizen
te koop. En daar komt nog bij dat de
prijzen onverminderd op een redelijk
hoog niveau blijven. Er is wel veel
belangstelling voor het aanbod. De

John Korver (links) met collega Niels Veenman: “Naast de makelaardij doen we sinds enige tijd ook beheersactiviteiten. Dat
betekent dat wij alles rondom de verhuur van gebouwen verzorgen.”
bezoekersaantallen van de Funda
site zijn ongekend hoog. Er zijn altijd
wel huizenbezitters die nog niet
direct verkoopplannen hebben, maar
wel altijd de ontwikkelingen op de
huizenmarkt in de gaten houden. Al
is het maar om te zien wat de eigen
woning ongeveer waard zou zijn. En
men kijkt toch onbewust ook altijd
wel of er bij het aanbod iets tussen
zit wat voor hen interessant is. Dat
betekent dat ze toch voortdurend op
die huizenmarkt rondkijken zonder
directe plannen. Voor ons een leuke
uitdaging om met die mensen in contact te komen, zodat je ze misschien
met een goed aanbod kunt bewegen
om die stap te zetten.”

U wilt toch ook 100% puur advies als het om uw hypotheek gaat?
Over de beloning van financieel- en hypotheekadviseurs is de laatste tijd veel te doen geweest in de media.
Hoe werkt het nu echt en wat kunt u verwachten van een adviseur die aangeeft voor 100% puur advies te
gaan? We vragen het Jon Alberts: Hypotheekadviseur van HypotheekCompany De Ronde Venen in Wilnis.

Werken jullie al met hypotheekadvies zonder provisie?
“Om te voorkomen dat de hoogte
van deze provisies het hypotheekadvies beïnvloedt, kan men bij
ons terecht voor hypotheekadvies
zonder provisie. Zo garanderen
wij een objectief advies waar het
belang van de klant voorop staat;
100 procent puur advies dus!”
Hoe werkt 100 procent puur
advies?
“Na een inventarisatiegesprek
maken wij, op basis van de klantgegevens, een inschatting van de duur
van de werkzaamheden. Daarvoor
wordt een vast tarief afgesproken

waarvoor ik als adviseur mijn werk
ga doen. Door vooraf de prijs voor
de dienstverlening af te spreken,
kan ik volledig vrij adviseren.
Zo weet men zeker dat ik mijn
advies niet laat beïnvloeden door
de hoogte van de provisie! Ook
de hoogte van de hypotheek is op
deze wijze bijna niet meer van
invloed op onze inkomsten. Want
waarom zou je meer betalen voor
een hypotheek van 400.000 euro
als het evenveel werk is als een
hypotheek van 200.000 euro? Om
verrassingen achteraf te voorkomen
leggen we de gemaakte afspraken
schriftelijk vast in een opdracht tot
dienstverlening.”
Is Hypotheekadvies zonder provisie duurder?
“Integendeel! Het is eerlijker,
objectiever en zéker niet duurder.
Zo betaalt men géén afsluitprovisie
(vaak 1% over de hypotheeksom)
en zijn de provisies voor bijbehorende polissen of aflossingsproducten verwijderd. Dat leidt vanzelf
tot een lagere maandlast. Vaak
zelfs gedurende dertig jaar! Daar
waar banken en verzekeraars nog
geen provisieloze producten kunnen
leveren, wordt de provisie met de

klant verrekend.”
“Ik zal je nog een voordeel van
100% puur advies vertellen.
Bijkomende producten, zoals een
betalingsbeschermer of woonlastenverzekering, worden alleen
geadviseerd als men ze écht nodig
heeft. Om de extra inkomsten hoef
ik het als adviseur het immers niet
te doen!”
Wilt u meer weten over de kosten
van een hypotheekadvies en het
100% puur advies van Jon Alberts? Neem dan contact op met:
HypotheekCompany De Ronde
Venen
Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Telefoon: 0297-250301
info@hypotheekcompanydrv.nl

www.hypotheekcompanydrv.nl

Te eenzijdig gebouwd
John vindt dat er veel te eenzijdig is
gebouwd. Daardoor is er een krapte
op de markt van de eengezinswoningen en de twee-onder-één-kappers.
Er is een ruim aanbod aan appartementen, maar volgens John zijn de
meeste nieuwe appartementen veel
te klein. “Een twee of driekamerappartement met een oppervlakte van
60 à 70 vierkante meter is voor een
starter of voor een alleenstaande oudere vaak nog wel acceptabel,”zegt
John. “Maar wanneer je nog met z’n
tweeën bent en uit een eengezinswoning met een paar slaapkamers
en een tuin naar zo’n appartementje
moet, denk je toch nog wel even diep
na. Ik merk in mijn praktijk een flinke
vraag naar vierkamer appartementen
maar ze zijn er bijna niet en worden
ook nauwelijks gebouwd. Er is op
dit moment een overschot aan twee
en driekamer appartementen. En ik
houd mijn hart vast wanneer straks
het centrumplan hier in Mijdrecht van
start gaat. Daar komen veel winkels
en horeca maar ook heel veel appartementen.”
Makelaardij en gebouwenbeheer
John Korver is geboren en getogen
in Mijdrecht. Hij is een telg uit de
bekende metaalbewerkers familie.
Hij is min of meer toevallig in de
makelaardij terecht gekomen. “In
het kader van mijn HEAO opleiding
zocht ik een stageplek. Die vond ik

bij makelaar Ruijgrok. Ik ben daar
in 1989 begonnen en ik heb van Piet
Ruijgrok enorm veel geleerd. Ik werd
in 1997 beëdigd makelaar taxateur
en was op dat moment de jongste in
De Ronde Venen. Maar dan komt er
een moment dat je voor jezelf wilt
beginnen. Dat was in 2007. Inmiddels
werken we hier met vier mensen.
Ik kan rekenen op de steun van
vastgoedadviseur Niels Veenman en
op Nicolette van Dort en Charlotte
Homan. Met z’n vieren zetten we ons
in om onze klanten van dienst te zijn.
Naast de makelaardij doen we sinds
enige tijd ook beheersactiviteiten.
Dat betekent dat wij alles rondom de
verhuur van gebouwen verzorgen. Ons
kantoor staat hier op een mooie plek
midden in het dorp. Voor mij persoonlijk heeft dit pand wat extra’s, want
het is mijn ouderlijk huis. Ik ben hier
geboren en opgegroeid en ontvang nu
cliënten in wat vroeger mijn slaapkamer was. Mijn ouders wonen in het
pand hiernaast. Gelukkig zijn beide
panden, die nogal karakteristiek zijn
voor Mijdrecht, behouden gebleven.”

Korver Makelaars B.V. is gevestigd aan
de Stationsweg 12 in Mijdrecht. Telefoon
0297 25 04 21. www.korvermakelaars.nl.
Openingstijden van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Andere tijden op afspraak.
Er is een telefoonservice die dagelijks tot
21.00 bereikbaar is.

Ondernemersdiner bij VVD
Op vrijdag 12 november a.s.
organiseert de VVD afdeling De
Ronde Venen een ‘Ondernemen in
De Ronde Venen diner’, bestemd
voor ondernemers. Te gast is Loek
Hermans, voormalig minister en
commissaris van de koningin en
huidig voorzitter van MKB Nederland. Hij zal met de aanwezigen
van gedachten wisselen omtrent de
huidige politieke verhoudingen in
relatie tot de economische ontwikkeling van ons land en het feit dat
MKB Nederland geen stijging van
de lokale lasten accepteert.
Deze thema’s lenen zich voortreffelijk om met ondernemers uit

alle woonkernen van de nieuwe
gemeente De Ronde Venen in
gesprek te komen en te netwerken.
Het muzikaal omlijste diner wordt
gehouden in restaurant Veldzijde
op de Golfclub te Wilnis. De kosten
bedragen 105 euro per persoon.
De opbrengst is bestemd voor
de Stichting Jongeren Actief, die
kinderen tussen 4 en 16 jaar in de
gelegenheid stelt om lid te worden
van een sport- of spelclub als daar
thuis geen geld voor is.
Reserveringen voor het fundraising
diner via www.vvddrv/diner2010.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

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

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

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00
14:00
17:00
18:00

- 14:00
- 17:00
- 18.00
- 20:00

20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

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

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

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

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

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

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

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

... Stefan Nap
Titel: De Grijze Jager 9
Halt in gevaar
Auteur: John Flanagan
'Ik heb veel interesse in boeken
over de Middeleeuwen en science
fictionverhalen. Via de bibliotheek
heb ik de serie over De Grijze
Jager leren kennen. De eerste
delen heb ik geleend, maar ik vind
de serie zo mooi dat ik niet wil
wachten tot dit nieuwste deel in de
bibliotheek ligt! Ook het vorige deel
heb ik al bij Mondria gekocht.'
De Australische schrijver John Flanagan begon aan het schrijven van
zijn boeken over De Grijze Jager
om zijn zoon aan het lezen te krijgen. Hij wilde hem laten zien dat
lezen leuk kan zijn en dat helden
niet altijd groot en gespierd hoeven
te zijn. De verhalen gaan over Will,
een 15-jarige jongen die wordt
uitverkozen om Grijze Jager te
worden. Samen met zijn vrienden
beleeft hij het ene gevaarlijke avontuur na het andere in zijn pogingen
anderen te helpen.
De Grijze Jager is een serie die
zowel door de jeugd (vanaf ca. 10
jaar) als door volwassenen met veel
enthousiasme gelezen wordt. Naar
verwachting zal het tiende deel
volgend jaar in de Nederlandse
vertaling verschijnen.

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

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

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

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

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

Even draaien en....
Pasta!
Deze week in Midpoint Politiek.
Lijst 8 en het CDA spelen het
politieke spelletje, hoogtepunten uit de speeddebatten,
een hot issue en natuurlijk de
babbelbox.

Boeken Tip 5...

Ik ben mijn hele leven al supergek
geweest op pasta. Naast de andere
3 P’s, Poffertjes, Patat en Pannenkoeken was Pasta de vierde P op
mijn favoriete eetlijstje. Tegenwoordig zijn de 3 P’s leuk voor af toe,
anders gaat het niet goed met de
heupen, maar de P van Pasta is

De laatste brief
Sarah Blake
1940. De
Amerikaanse
radiojournaliste Frankie
Bard verslaat
vanuit Londen
als een van de
eerste vrouwen de oorlog.
Terwijl er
elke nacht bommen vallen en
joodse vluchtelingen in paniek door
Europa vluchten, probeert Frankie
het juiste verhaal te vinden dat
Amerika tot actie zal bewegen.
Aan de andere kant van de oceaan, in Franklin, Massachusetts,
luistert Iris James naar Frankies
uitzendingen. Ze weet dat het een
kwestie van tijd is voor de oorlog
ook haar dorp bereikt en als hoofd
van het postkantoor ziet ze het als
haar taak om andermans geheimen
te bezorgen en te bewaren. Ook
het doktersechtpaar Will en Emma
Fitch luistert elke avond naar
Frankie. Wanneer Will besluit haar
woorden ter harte te nemen en
naar het front te gaan, botsen de
levens van de drie vrouwen op onverwachte wijze. 'De laatste brief'
is een verhaal over sterke vrouwen,
de impact van oorlog en het belang
van nieuws. Zelfs nieuws dat de
geadresseerde nooit bereikt…

2

Life
Keith Richards

Altijd al
willen
weten hoe
het voelt om
een leven
te leiden
vol seks,
drugs en
rock&roll?
Lees dan
de langverwachte autobiografie van de gitarist,
songwriter en medeoprichter van

elke week wel bij ons in de keuken
te vinden.
Het lekkerste is natuurlijk verse pasta en bij de Appie is die supergoed,
maar wat natuurlijk het aller-lekkerst is, is zelfgemaakte pasta. Het
lijkt veel werk, maar met een goed
pastamolentje aan het aanrechtblad
bevestigd is het een piece of cake!
Het is simpel, voor 2 personen
meng je 150 gram fijn pastameel
samen met een groot eitje, wat zout
en goede olijfolie, half uurtje laten
staan en draaien maar! Het is nog
superleuk ook.
Laatst hebben we tagliatelle
gemaakt met een heerlijke pestosaus en een paar dagen geleden
zelf gemaakte ravioli met ricotta/
spinazie vulling. Ik schrijf dit stukje
rond een uur of vijf, dus mijn maag is
niet meer te houden!
Omdat ik de pasta meestal op een
bedje van rucola sla leg en lek-

The Rolling Stones: Keith Richards.
Met zijn kenmerkende ontwapenende eerlijkheid vertelt Keith Richards
het levensverhaal waar we al zo
lang meer van wilden weten: open,
onbevreesd en oprecht.

3

Jij en ik
Niccolò Ammaniti
De veertienjarige Lorenzo maakt
moeilijk contact met leeftijdgenoten. Hij wil het liefst alleen zijn.
Zijn woedeaanvallen zijn inmiddels
verdwenen; tegenwoordig excelleert
hij in het imiteren van het gedrag
en uiterlijk van zijn klasgenoten om
zo onzichtbaar te zijn voor iedereen.
Zijn moeder maakt zich zorgen en
Lorenzo is zich daar pijnlijk van
bewust. Om haar gerust te stellen
vertelt hij haar een leugen.
Die leugen brengt hem in contact
met zijn halfzusje Olivia, over wie
hij alleen maar slechte verhalen
heeft gehoord. Hij wil haar in eerste
instantie niet zien en weigert haar
toe te laten, totdat hij zich realiseert
dat ze elkaar misschien wel tot
steun kunnen zijn. 'Jij en ik' is een
ontroerende novelle over twee jonge
mensen die hunkeren naar acceptatie, maar die bang zijn zichzelf te
verliezen. Niccolò Ammaniti is er
opnieuw in geslaagd om met kleine,
haarscherpe observaties en rake zinnen de kwetsbaarheid van een kind
te beschrijven dat gevangenzit in een
keurslijf van verwachtingen.

4

365 dagen onderweg
Floortje Dessing
In '365
dagen
onderweg'
neemt
Floortje
Dessing
je mee op
haar vele
bijzondere
reizen,
maar inspireert ze
je ook om zelf op reis te gaan. Elke
maand bezoekt Floortje een aantal
afwisselende bestemmingen. Zo laat
ze haar hand lezen in een hippiedorp in Arizona, gaat ze kitesurfen
op Sint-Maarten, en maakt ze in

ker veel verse Italiaanse kruiden
gebruik, is een wat vollere witte wijn
wel op zijn plek. Al deze smaken vind
ik persoonlijk goed samengaan met
een glas Soave, een wijn klassieker
uit, jawel, Italië. Soave is een van de
bekendste Italiaanse witte wijnen en
is afkomstig uit het gelijknamige gebied ten oosten van de stad Verona.
Deze wijn wordt meestal gemaakt
van de Garganega druif, een druif die
vol en aromatisch van smaak is. Het
meest karakteristieke aan deze wijn
is, dat de aroma’s vaak heel fruitig
zijn met soms een klein zoetje en
in de afdronk vaak een amadelbittertje. Vanwege al deze veelzijdige
eigenschappen is de Soave een wijn
die met heel veel Italiaanse recepten
te combineren is, zeker met zelfgemaakte pasta!
Ik heb wel vaker geschreven over
wijnen uit Verona en raak er niet
over uitgepraat, omdat het altijd

Bhutan een tocht naar een van de
mooiste kloosters ter wereld. Maar
ze bezoekt ook het Guggenheim
Museum in Bilbao en vindt een voordelig hotelletje in Londen. Met veel
tips over reizen en vrijwilligerswerk
in het buitenland.

5

Russische Winter
Daphne Kalotay
Nina Revskaja was in de
jaren vijftig
de prima ballerina van het
Bolsjoi-ballet,
tot ze ontsnapte naar
het Westen.
Tientallen
jaren later
woont zij in Boston en besluit haar
beroemde collectie juwelen te verkopen om voor altijd een streep onder
haar verleden te zetten. In plaats
daarvan wordt ze overspoeld door
herinneringen aan haar moederland en de gebeurtenissen die haar
leven destijds hebben bepaald: haar
vriendschap met buurmeisje Vera,
wier ouders werden gedeporteerd
naar een werkkamp, haar glamoureuze leven als prima ballerina
terwijl de Sovjet-Unie leed onder de
dictatuur, en haar stormachtige relatie met Viktor, een charismatische
dichter wiens politieke eigenzinnigheid grote problemen veroorzaakte
voor hen allebei. Haar halve leven
heeft Nina haar geheimen bewaard,
maar twee mensen weigeren het
verleden te laten rusten: Drew, een
weetgierige werkneemster van het
veilinghuis, en Grigori, een professor Russisch die denkt dat Nina de
sleutel heeft tot zijn eigen in nevelen
gehulde afkomst. Samen zetten ze
een reeks onthullingen in gang die
de levens van alle betrokkenen zullen veranderen.

wijnen zijn waar ik heel vrolijk
van word. Het zijn wijnen met een
uitgesproken karakter en zoals er
een wijn in zijn Verona- soort is, zo
bestaan er geen andere wijnen die je
daarmee kunt vergelijken!
Volgende week zijn we druk bezig
met de voorbereidingen voor onze
najaarsproeverij en staan al deze
wijnen natuurlijk open. Ik hoop dat
jullie daar net zo enthousiast over
zullen zijn als ik!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Hmmmm Met Hesse De Wakende Haan Abcoude

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

Restaurant
De Wakende Haan
Kerkplein 7
1391 GJ Abcoude
Telefoon 0294-281271
Telefax 0294-285621
Email info@hotelabcoude.nl
Website www.hotelabcoude.nl

U wist het al lang: per 1 januari a.s. vormen Abcoude/Baambrugge en De
Ronde Venen één nieuwe gemeente. Persoonlijk vind ik dit een verrijking
voor De Ronde Venen en als krant begroeten wij onze nieuwe lezers met
open armen! Als voorbereiding zijn we een paar maanden geleden al gestart met het leggen van contacten en komen wij nu regelmatig over de
brug (van de A2) met verhalen en nieuwtjes van deze nieuwe aanwinst.
Dit houdt onder andere in dat ik voor onze eetrubriek 'Hmmm met Hesse'
regelmatig op 'werk'bezoek zal komen in het nieuwe deel van onze gemeente. We pakken maar meteen het hert bij de horens (het wildseizoen
is tenslotte gestart) en begeven ons rechtstreeks naar het letterlijke en
figuurlijke middelpunt van Abcoude: Restaurant De Wakende Haan, dat
naast de kerk in het centrum van Abcoude een brok historie met zich
meedraagt waar je 'U' tegen zegt. Dit schitterende restaurant begon ooit
als dorpskroeg en is de laatste 100 jaar in het bezit van de familie Uiterwaal. Door de jaren heen is er verbouwd en uitgebreid tot een geweldig restaurant, hotel en slijterij, met een indrukwekkende wijnkelder.
tekst en foto’s patrick hesse

Op internet zie ik dat bij De Wakende
Haan het wildseizoen is gestart en
als ik aan wild denk, dan denk ik aan
mijn jonge enthousiaste collega Peter
Bakker, die mij als mede-carnivoor
vergezelt. Peter en ik worden
buitengewoon vriendelijk ontvangen
door de charmante eigenaresse Corry
Uiterwaal. Wanneer we plaats nemen
aan een tafeltje, valt ons onmiddellijk op dat de zaak lekker ruim is
opgezet en
dat het hele
interieur
mede door
de goede
verlichting
licht, maar
sfeervol
is. En
natuurlijk
vinden we
onmiskenbaar overal
afbeeldingen en
beeldjes van
hanen.
We maken
kennis
met Hans
Mayer, onze
gastheer

voor vanavond, die al 32 jaar zijn hart
verpand heeft aan De Wakende Haan
en ons meteen meeneemt voor een
rondleiding door dit mooie bedrijf.
We zien de slijterij met wijnkelder,
keuren een hotelkamer en lopen via
een prachtige vergaderzaal, waar
vroeger een kegelbaan was, naar de
vorig jaar gerealiseerde moderne
keuken: het hart van het bedrijf. Daar
maken we kennis met de rustige en
aimabele chef-kok Chiel Rentick,
die met veel plezier aan de nieuwe
kaart is begonnen, ook ontmoeten we
eigenaar R. Uiterwaal die vanavond
samen met Chiel de keuken bestiert.
Na het bestuderen van de menukaart
kunnen Peter en ik maar moeilijk kiezen uit al dit lekkers, maar
uiteindelijk moeten er toch knopen
doorgehakt worden. Peter bestelt de
carpaccio als voorgerecht. De Wakende Haan biedt deze in een eigen
interpretatie, door bij deze Italiaanse
klassieker het vlees in te leggen met
dragonmosterd en af te maken met
knoflooksnippers, pijnboompitten, rucola, crouton en Parmezaanse kaasvlokken. De grote glimlach op het
gezicht van mijn jonge vriend spreekt
boekdelen: goedgekeurd dus! Zelf
ben ik gegaan voor de wildragout, gemaakt van wild en gepresenteerd als

pasteitje met gewelde pruimen en
knapperige knolselderij. Ook ik ben
dik tevreden het smaakt perfect!
Hans verschijnt met ons hoofdgerecht; Peter had zijn oog laten vallen
op de kalfsukade, waarvan het kalfsvlees langzaam is gegaard met groenten en kruiden. Het wordt geserveerd
met overheerlijke risotto en prei. Zelf
zag ik iets op de menukaart wat mijn
nieuwsgierigheid onmiddellijk prikkelde: de bavette. Ik had er nog nooit
van gehoord, maar het werd vroeger
vinkenlap genoemd. Het is een stuk
vlees uit de flank van het rund en
heeft een mooie, biefstukachtige
structuur. De Wakende Haan serveert
'm met een luchtige bearnaisesaus,
gevulde aardappel en groente van
de dag. Het vlees is heerlijk en erg
mals (later diezelfde avond hoor ik de
bekende TV-kok Herman den Blijker
dit stuk vlees aanprijzen in zijn programma, dus bij De Wakende Haan

weten ze waar ze over praten!). Na
een door onszelf verplicht gesteld
dessert, in de vorm van een ijsbombe
(hazelnoot- en walnotenijs, bedekt
met marsepein en mokka-advocaat),
breekt de tijd aan om huiswaarts te
gaan.
Wanneer Peter en ik na een hartelijk
afscheid van het team van De Wakende Haan meer dan voldaan in de auto
stappen, kunnen we op de terugweg
naar Vinkeveen alleen maar concluderen, dat onze eerste culinaire
ontmoeting met Abcoude een schot
in de roos is. Wat ons betreft is de
toon gezet! Lezers in Abcoude weten
natuurlijk allang waar ik over praat,
maar voor de andere Rondeveners:
een prachtig bedrijf, waar met ziel
en zaligheid gewerkt wordt om het
de gasten naar de zin te maken en
bovendien voor een alleszins redelijke
prijs. Op naar Abcoude dus!

Poelier van Egmond start met wildpagina in De Groene Venen

OEKZ
PART YCENTRUM

Mensen kiezen steeds meer weer thuis tafelen en daar hoort wild bij
Terwijl het buiten kouder en kouder wordt, lokt de dis uw huisgenoten en bezoekers naar tafel. Veel mensen kiezen deze maanden voor een
heerlijk wildhapje op tafel. Anderen willen er nog niet zo aan. Onbekend maakt onbemind, vinden Sebastiaan Strubbe en Dirk van Egmond.
Daarom starten ze volgende week met een tweewekelijkse wildpagina in De Groene Venen. Daarin vertellen ze hoe lekker wild kan smaken en
geven aan hoe je het feestmaal optimaal ter tafel kunt brengen. Dat het eten van wild een feest kan zijn, weten zij maar al te goed.
door paul bosman

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

ROEKZ.NL

Wild is onder te verdelen in grof –
zwijn en hert bijvoorbeeld– en een
categorie fazant, haas en konijn. De
eerste categorie is beschikbaar vanaf
september tot maart, de andere vanaf
oktober tot begin januari. Het eten
van wild hoort een beetje bij de koude
maanden. De jacht op beide wildsoorten is streng gereguleerd. Een
jachtopziener maakt een overzicht
van het aantal dieren dat overtallig
is. De eenden worden bijvoorbeeld
in kaart gebracht. De overschotten,
vaak de mannetjes, komen in beeld
voor de jagers. Dat lijkt hard, maar
niets is minder waar. Tien mannetjes
waar een vrouwtje het tegen op moet
nemen is dieronvriendelijk. De mens
neemt op dat moment de verantwoordelijkheid dit evenwicht te herstellen.
Prima voorbeeld daarvan is ook de

overpopulatie in het gebied Oostvaardersplassen. Door het wildbestand
terug te brengen, wordt voorkomen
dat er dieren uithongeren. Beide
heren zijn overigens van mening dat
er geen beter scharrelvlees is dan dat
van wild. Ieder geschoten dier heeft
een natuurlijk leven gehad. Goed
voedsel tot zich genomen en daardoor
een verantwoorde voedingsbron voor
de mens. Heel anders dan wat vaak in
de bio-industrie voorkomt.
“Door onze pagina samen te stellen,
willen we graag aandacht vragen voor
wild. We willen de mensen vertellen dat er op dit moment specifieke
wintergroenten op de markt komen,
die zich uitstekend lenen om met wild
gecombineerd te worden. Dat we
daar een adviserende rol in kunnen
hebben is natuurlijk duidelijk. Ook

foto patrick hesse

willen we
duidelijk
maken dat
je niet zo
maar iets op
tafel moet
gaan zetten.
Krijg je
bezoek dat
komt eten,
dan wil je je
van je beste
zijde laten zien. Dus als iemand ons
vraagt over hoe en wat, adviseren we
eerst maar eens even je diner in het
klein voor te bereiden en zo door een
stukje voor te proeven te bepalen wat
je in huis haalt. Dan weet je waar je
aan begint en ben je vooraf verzekerd
van een geslaagd wilddiner. In onze
winkel zijn overigens een flink aantal

recepten voorhanden die u de weg
kunnen wijzen naar een smakelijke
maaltijd.”
In de uitgave van volgende week
vindt u ons terug. Wij verheugen
ons op deze kennismaking en zien u
overigens graag in onze winkel in De
Passage in Mijdrecht. En het is maar
een weet, vragen staat vrij.

18

DE GROENE VENEN

Rabobank Rijn en Veenstromen
sponsor van Argon
Opnieuw winst voor Argon
In een wedstrijd, die meer in de herinnering
zal blijven door de spanning als door het
goede spel, heeft Argon via een minimale
zege op FC Hilversum de aansluiting met
de subtop achter koploper FC Oss weten te
behouden. In de openingsfase waren het
de bezoekers, die elkaar wat makkelijker
wisten te vinden en daarmee de bovenliggende partij waren. Na 20 minuten kwam
Argon wat meer in de wedstrijd en daardoor
ging de strijd meer gelijk op. Deze strijd
leverde ook wat kaarten op van de wat
onzeker leidende scheidsrechter, halverwege de eerste helft stond de teller al op 4.
Argon bleef ook na de doelwisseling druk
zetten, zonder dat dit echter tot grote
doelkansen leidde. Tot de 79e minuut:
Brayton Biekman ging achter een pass
van Aziz Ouaouirst aan, ging het duel aan
met verdediger van der Meulen die zich
genoodzaakt zag de passerende aanvaller

Laatste nieuws over
Argon volgen?

www.svargon.nl

www.0297-online.nl/argon

www.argontv.nl

in het strafschopgebied onderuit te trekken.
Scheidsrechter Gerritsen deed, wat de
regels voorschrijven, rood en de bal op de
stip. Patrick Lokken bleef koelbloedig en
schoot de bal in de hoek.
Nog voor de aftrap stond FC Hilversum
met negen spelers, omdat El Makrini zijn
ongenoegen verbaal kenbaar maakte aan
de scheidsrechter en daarmee zijn tweede
gele kaart binnen haalde. In het resterende
kleine kwartier kwamen er de nodige
mogelijkheden voor Argon, maar de score
werd niet verder opgevoerd.
Als u de wedstrijd heeft gemist, kunt u de
samenvatting bekijken op www.argontv.nl.

Nieuws van de
sponsorcommissie
De sponsors van Argon vormen een belangrijke peiler voor de breedte- en topsport bij
Argon. Een trouwe groep van 240 bedrijven
en particulieren zorgt voor de medefinanciering van contracten, kleding, trainingsfaciliteiten en andere zaken voor selectie
en niet-selectie elftallen. Ondanks de
economische tegenwind is het aantal sponsors stabiel en nemen de sponsorinkomsten toe. De sponsorcommissie heeft als
onderdeel van de nieuwe sponsorpakketten
activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan de
sponsordoelstellingen. Zo hebben afgelopen
vrijdag bijna 40 sponsors de eerste Argon
ontbijtsessie bijgewoond waarbij Data
Mail gastheer was. Op de agenda staan dit
seizoen o.a. nog een bedrijfsbezoek, een
meeting met een andere business club, een
benefietdiner en een sponsoravond. Argon
is ook actief met online media. Vorige week
zaterdag publiceerde het Parool een verhaal
over social media en verenigingen waarbij
Argon werd genoemd als een van de voorlopers op dit gebied. Als meer wilt weten
over onze sponsorpakketten die gericht zijn
op naamsbekendheid, winkel traffic, personeelswerving, zakelijke contacten of voetbal,
stuur dan een email aan sponsorcommissie@svargon.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen: een nieuwe bank die op 31 december 2009 is ontstaan
uit de fusie van Rabobank Veenstromen en Rabobank Bodegraven-Woerden. Het idee
achter de fusie is dat de nieuwe Rabobank dankzij de schaalgrootte de kwaliteit en
continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen en de financiële resultaten kan
verbeteren. Daarnaast willen wij de specialismen, beschikbaarheid en bereikbaarheid
van de grote Rabobank bieden en tegelijkertijd de lokale aanwezigheid en persoonlijke
betrokkenheid van de coöperatieve ‘dichtbij-bank’ behouden.
Mooie samenwerking!
Sponsoring is een van de manieren waarop wij ons doel willen bereiken. Het is een
belangrijk communicatie-instrument waarmee we invulling geven aan onze merkwaarden
betrokken, dichtbij en toonaangevend. Het gaat bij sponsoring niet altijd alleen om
het beschikbaar stellen van geld. Het beschikbaar stellen van faciliteiten, kennis en/of
mankracht is ook een vorm van sponsoring. Door samen te werken met Argon kunnen
nieuwe ontwikkelingen, innovaties en ambities tot stand worden gebracht in onze lokale
samenleving. Een mooie samenwerking!
Laatste nieuws
De Rabobank zit niet stil! Naast sponsoring organiseren wij ook veel evenementen en
activiteiten voor onze klanten.
- Maandag 8 november: Rabo Woonevent
- Donderdag 25 november: Date4Business
Kijk voor meer informatie op www.rv.rabobank.nl.
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De Club van… Riet en Harry
Stichting Paraplu is een sociaal activiteitencentrum
Op 11 november aanstaande is het precies dertig jaar geleden dat Stichting
Paraplu is opgericht. Het initiatief kwam vanuit de hoek van het maatschappelijk werk. Er was in die tijd sprake van een hoge werkloosheid.
De Stichting kreeg als opdracht om aan werklozen en langdurig arbeidsongeschikten een zinvolle vrije tijdsbesteding te bieden. Men streefde er
daarbij naar om de deelnemers een steun in de rug te geven naar een plek
op de arbeidsmarkt met praktische cursussen op het vlak van timmeren en
metaalbewerking. In de afgelopen dertig jaar is er wel wat veranderd. Riet
de Jong en Harry van den Dungen zijn beiden al zo’n tien jaar actief in de
stichting, die zich meer en meer ontwikkelt naar een sociaal cultureel activiteiten- en ontmoetingscentrum.
door piet van buul

“In feite was het oorspronkelijk de
bedoeling dat er een echte werkplaats
zou ontstaan, waar mensen die werkloos waren, hun vak zouden kunnen
uitoefenen en zich zo nodig verder
bekwamen,” zegt penningmeester
Harry van den Dungen. “Maar dat is
nooit goed van de grond gekomen. De
werklozen zaten niet te wachten op
een onbetaalde baan en hadden liever
betaald werk. Ze kwamen liever naar
de Paraplu om wat te kletsen en een
kaartje te leggen. Geleidelijk aan is
men dan ook het aanbod op het vlak
van vrijetijdsbeoefening flink gaan
uitbreiden. De doelgroep werd verruimd en men ging zich meer en meer
richten op het verzorgen van allerlei
cursussen en ook andere activiteiten,
zoals het organiseren van dagtochten.
Dat leidde in 1996 tot een aanpassing
van de statuten. Stichting Paraplu
ging zich ook formeel richten op alle
inwoners van de gemeente. Uiteraard
lag er een accent op de mensen die
het financieel niet zo breed hadden.
Dat betekent ook dat we ons nog
steeds inspannen om deelname aan
onze activiteiten zo laagdrempelig en
zo goedkoop mogelijk te houden zodat
ook echt iedereen die mee wil doen,
daartoe in de gelegenheid is.”
Gevarieerd cursusaanbod
Riet de Jong is ooit als cursist bij de
Paraplu binnen gekomen. In 2004
werd ze secretaris van het stichtingsbestuur en vanaf 2007 is ze
ook voorzitter. “Ik ben nu de derde
voorzitter sinds de oprichting van de
Stichting. De eerste voorzitter was
Gerard Klein, die helaas onlangs overleden is. Gerard is een groot aantal
jaren de drijvende kracht achter de
stichting geweest en zonder hem zou

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

foto patrick hesse

de Paraplu niet zijn wat het nu is.
Gerard gaf een paar jaar geleden het
stokje over aan Wim Willemsen en
vervolgens ben ik nu de derde voorzitter. Met de continuïteit zit het dus wel
goed bij ons.”
Het cursusaanbod van Stichting Paraplu is heel groot en erg gevarieerd.
Maar het evalueert wel. Riet: “We
hebben een aantal cursussen, die door
de jaren heen altijd volop deelnemers
hebben gehad. Dat zijn veelal die
cursussen waarbij gewerkt wordt met
materialen en waar mensen vooral
creatief bezig zijn. Je kunt dan denken aan naaien, papier knippen, mozaïek maken en schilderen. Het zelf
maken van kerstkaarten is bij ons ook
een topper. Bloemschikken was jarenlang zeer gewild maar is momenteel
weer helemaal uit. Daarentegen is er
weer veel vraag naar computercursussen. En de laatste tijd zitten we ook
weer wat meer in de spirituele hoek
met yoga en reiki en met een cursus
filosofie. En dan zijn er natuurlijk de
verschillende talencursussen.”
Het sociale aspect
Riet en Harry benadrukken dat voor
de meeste deelnemers aan de cursussen of andere activiteiten het contact
met anderen een van de belangrijkste
drijfveren is om mee te doen. “Voor
de meeste mensen is deelname ook
een uitje. Zo’n groepje groeit over het
algemeen uit naar een hechte groep
mensen die soms ook buiten de Paraplu dingen met elkaar doen. Je ziet
dat bijvoorbeeld ook met de mensen
die de talencursussen volgen. Wij
spelen ook heel flexibel in op de vraag
van de mensen. In principe bepaalt de
vraag van de mensen ons aanbod. Als
er voor een bepaalde cursus onvoldoende belangstelling is stoppen we
er mee. En wanneer er vraag is naar
een nieuwe cursus wordt dat serieus
bekeken. Is er voldoende belangstelling, is het technisch mogelijk en
kunnen we docenten of begeleiders
vinden dan doen we het.”
Naast het cursusaanbod kunnen
mensen in het Paraplu-gebouw in
Wilnis ook terecht om er een partijtje
te biljarten, wat te computeren of een
kaartje te leggen tijdens de zogenoemde inloopmiddagen. Die lopen
het hele jaar door, in tegenstelling tot
de cursussen, die worden gehouden
van september tot april. Er is ook
weer gestart met bridgelessen. En
er worden ook dagtochten georganiseerd, de veelal ook een educatief
karakter hebben.
Laagdrempelig
Penningmeester Harry van den
Dungen is de eerstverantwoordelijke
binnen het bestuur voor het financi-

Harry van den Dungen en Riet de Jong: “Voor de meeste mensen is deelname ook een uitje. Zo’n groepje groeit over het algemeen uit
naar een hechte groep mensen die soms ook buiten de Paraplu dingen met elkaar doen.”
ële beleid. “We hebben een mooie
accommodatie die we huren van
de gemeente. Vanaf 1980 hebben
we ook altijd wat subsidie gehad.
Vanaf 2005 is de gemeente dat gaan
afbouwen en terug gaan brengen tot
nul. We moeten nu dus helemaal onze
eigen broek op houden. Gelukkig zijn
er tussen de 70 en 80 mensen die als
vrijwilliger op vele fronten actief zijn.
De docenten krijgen een geringe vergoeding en we proberen de bijdrage
van de deelnemers zo laag mogelijk

te houden. Mensen op het minimumniveau kunnen daarenboven vaak
aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten door de gemeente.
Op jaarbasis hebben we tussen de 800
en 900 deelnemers aan de verschillende activiteiten. Deelname aan onze
activiteiten is in principe voor mensen
vanaf 18 jaar. De laatste tijd zakt de
gemiddelde leeftijd wel iets en neemt
de belangstelling van jongeren voor
avondactiviteiten toe.”
Riet en Harry benadrukken nog

eens het belang van de vrijwilligers
die als gastgevers en spelleiders, of
als klusjesman en schoonmaker, er
met veel enthousiasme en inzet voor
zorgen dat het in het Paraplu-gebouw
vijf dagen per week van ’s morgens
tot ’s avonds bruist van de activiteiten.
Mensen die meer willen weten over
Stichting Paraplu kunnen kijken op
de site www.stichtingparaplu.nl, waar
ook het volledige cursusprogramma
te vinden is. Men kan ook bellen naar
0297 28 39 08.

12 november Ladies' Night bij Karwei Mijdrecht

Klussen kan ook heel sfeervol en gezellig zijn
Noteer 12 november maar vast in je agenda. Laat je man of vriend maar eens lekker voor zichzelf zorgen.
Vanaf 18.00 tot 21.00 uur is het Ladies' Night bij Karwei Mijdrecht. Het wordt een avond speciaal voor
vrouwen. Maar zonder dollen, je man en kinderen zijn natuurlijk ook welkom.
door paul bosman

De tijd dat de klussende vrouw over
veel mannelijke eigenschappen
beschikte en ook nog een in tuinbroek of overall was getooid, ligt ver
achter ons. De hedendaagse vrouw
staat als het nodig is haar mannetje.
Overdag piekfijn gekleed maar ’s
avonds nemen ze gerust de kwast
of de boormachine ter hand. Maar
ook zijn er vrouwen die van zichzelf
niet eens weten dat ze best handig
zijn. Vrouwen die zich vaak verbijten
omdat manlief geen zin of tijd heeft
even dat schilderijtje op te hangen.
Dat pas opgedoken kastje nog steeds
maar niet van een nieuw verfje heeft
voorzien. Kortom, voor die groep zijn
er klussen genoeg te doen, maar hoe
pak je dat aan. Die vragen worden
beantwoord. Op de Ladies' Night van
Karwei zijn er speciale workshops
waar volop informatie wordt gegeven
over klussen en de manier waarop je
die zelf kunt uitvoeren.
Joyce Meijer en Inge Dalmeijer van
Karwei Mijdrecht zijn enthousiast als
ze het over de Ladies' Night hebben,
die ze beiden organiseren. Beide meiden zijn vastbesloten de Ladies' Night
tot een succes te maken. “Natuurlijk
zijn we een kluswinkel, waar velen
precies weten wat ze zoeken. Maar
kijk eens rond in onze winkel. Die
staat vol met sfeerdingetjes die je
huis en interieur gezellig en sfeervol kunnen maken. Leuke tafeltjes,
kastjes, complete bankstellen, een

grote sortering lampen, leuke decoraties die net even dat extra accentje
aanbrengen.”Tijdens het bekijken
van al deze huis-, tuin- en keuken
zaken gaan de handen van menigeen
tintelen. Je zou zo aan de slag willen
gaan.
Het organiseren van de Ladies'
Night speelt al een tijdje door de
hoofden van de beide meiden. Juist
nu de donkere dagen eer aan komen,
zijn veel mensen in de weer om hun
woning voor de komende maanden
extra aantrekkelijk te maken. “Door
nu de deur wijd open te zetten voor
de moderne vrouw die goed weet
hoe ze haar interieur wil verfraaien,
verlagen we de toch al lage drempel
van onze winkel. Nog meer dan we
normaal al doen geven we die avond
volop informatie. Zo wordt uitgelegd
hoe een boormachine werkt. Sterker
nog, boor maar eens een gaatje en
ontdek dat ook jij dit makkelijk kunt.
Maar er is veel meer gereedschap
wat om uitleg vraagt. Die uitleg ga je
die avond krijgen. Je zult die avond
merken dat geen vraag dom is en dat
er gewoon tijd is je vragen te beantwoorden,” aldus Joyce en Inge.
Maar er is die avond nog heel veel
meer te doen bij De Karwei in
Mijdrecht. Er zijn maar liefst zeven
kramen ingericht die de bezoekers
kennis laten maken met diverse
producten, zoals Wijnhandel de

Zwart, kleding De Loods, Annieke de
Grood informeert over haar werk als
huidtherapeute, heerlijke luchtjes van
Drogisterij Parfumerie Stoop, Sieraden4Life, G&S Dreams Production,
fotograaf en Karin van Dierendonck
brengt kleur en fleur in uw leven.
Joyce en Inge mikken op de Rondeveense vrouwen, maar natuurlijk
ook uit de omstreken, die ze van
harte uitnodigen naar de winkel te
komen. Stap maar eens binnen in de
warme winkel waar volop gezelligheid heerst. Maak kennis met een
gedreven ploeg winkelpersoneel die
het u graag naar de zin wil maken.
Ontdek het gevoel van “Doe het zelf
Plus” en mik de schroom maar eens
van je af. Als je dan naderhand ook
nog merkt dat je veel handiger bent
dan je ooit zelf hebt geweten, is het
dubbel feest. Dan ben je ook nog trots
op jezelf. Tot ziens op 12 november,
Karwei Mijdrecht, Ladies' Night van
18.00 tot 21.00 uur. Doen!
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Laat je eens aangenaam verrassen op 11 en 19 december:

Xmas Xperience Party
Wil je eens gezellig en sfeervol uit eten gaan kan dat. Heb je wat te vieren, privé of zakelijk, is het zaak even
extra op te letten. De Masters of Entertainment hebben iets speciaals voor u in petto. Tafelen plus, Antoine
Post en Hans van Veen leggen uit wat dit inhoudt.
door paul bosman

Ach wie kent De Meijert nou niet.
De locatie waar altijd wel iets valt te
beleven. Mag het een daverende disco
avond zijn, een bruiloft, een postzegelbeurs, maar ook New York, New York,
de dinnershow die indruk heeft achter
gelaten en natuurlijk de Magic Diner
Show. “We zijn weer eens toe aan

iets nieuws,” vertelt Antoine. “Budgetvriendelijk, maar zeker kwalitatief
gelijk aan onze vorige dinnershows.
Logischerwijs hebben we contact gezocht met Hans van Veen, die zoals gebruikelijk enthousiast aan de slag ging.
Samen met Hans, pianist en keyboardspeler Paul Valk en zangeres Martine
Grünwald, hebben we
een concept uitgedacht
dat wel moet slagen.
Het is geen dinnershow,
maar een sfeervolle en
gezellige avond uit die
je maar gewoon over
je heen moet laten komen. Je komt aan tafel
zitten met je familie,
personeelsleden of
gewoon een vriendenclub en je ziet wel wat
er van komt. Dat kan
ik met een gerust hart
zeggen, want onze Meijert Crew staat garant
voor een voortreffelijk
buffet en het trio Hans,
Paul & Martine draagt
zorg voor de sfeervolle omlijsting van het
geheel.”

Hans: “Vanaf het begin van de avond
zal duidelijk zijn dat het draait om de
gasten Wie wil er nou niet. welkom
zijn en dat ook bij binnenkomst direct
ervaren. Het grappige is, dat we heel
wat mensen kennen en dus vrij snel
het ijs kunnen breken. Ik wil niet te
veel verklappen maar het kan zo maar
zijn dat we al improviserend de reden
van uw bezoek aan onze show, wie
weet heeft u wat te vieren, muzikaal
een extra tintje gaan geven. Paul
Valk is in staat dat op voortreffelijke
wijze, samen met Martine in te vullen
en mijn eigen bijdrage kunt u zelf
wel een beetje inschatten. Omdat de
decembermaand de maand is waar in
iedereen zich op de naderende kerst
voorbereidt, zal dit aspect ook beslist
niet ontbreken. Maar belangrijk is
dat iedereen het gevoel moet krijgen
welkom te zijn en aan het einde van
de avond huiswaarts gaat en onder
de indruk is van wat alle aanwezigen
hebben meegemaakt.”
De kosten van de show vallen enorm
mee. Voor slechts 39,50 euro per
persoon kun je genieten van een ruim
opgezet driegangen buffet gelardeerd
met entertainment op topniveau. De
drankjes komen daar uiteraard nog bij,
maar de hoogte van die rekening heb

CO2

Da Capo’s Popkoor op Sixties Night
Op zaterdag 13 november treedt
Da Capo's Popkoor op tijdens de
Sixties Night in het Dorpshuis
aan de Kerklaan in De Kwakel.
Samen met de bands Get Back en
One Trick Pony zingt het koor drie
kwartier lang nummers uit de roerige jaren zestig uit het concertrepertoire van de afgelopen vijf jaar.
De Sixties Night begint om 20.00
uur en Da Capo’s Popkoor treedt
op rond 21.30 uur. Kaarten à 6
euro per stuk zijn verkrijgbaar via
www.popkoor.nl. Kaarten aan de
zaal kosten 7,50 euro.

je zelf in de hand. Lekker uitgaan in
Mijdrecht, vlak bij huis, hoeft niet duur
te zijn. Wel lekker en sfeervol. Wat
let je als bedrijf, familie, of vriendenclub de telefoon te pakken en vast te
boeken voor de avonden op 11 en 19
december. Doe dat wel snel, want je

Mensen die er over denken zelf te
gaan zingen moeten zeker komen
kijken. Da Capo’s Popkoor heeft
plaats voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich melden
bij Esther Visser van het verenigingsbestuur via e-mail: dacapo.
popkoor@gmail.com Na je melding
kun je 4 x op een donderdagavond
van 19.30 tot 22.00 komen meerepeteren in het Buurthuis van de
buurtvereniging Amstelhoek aan
de Engellaan. Daarna volgt een
auditie waarin je je eigen partij
moet kunnen zingen.

weet het “vol = vol!

Partycentrum De Meijert,
Dr van der Haarlaan 6, Mijdrecht
Meer informatie en reserveringen: tel.
0297 - 284097 en info@meijert.nl
www.meijert.nl

belastingvoordeel

5 0 BPM
14% bijtelling
5 0 wegenbelasting
Punto Evo MultiJet Diesel v.a. 5 15.395,Standaard met airconditioning en radio/cd-speler

Grande Punto MultiJet Diesel v.a. 5 12.795,-

De Fiat Punto MultiJet: geen BPM, geen wegenbelasting en
maar 14% bijtelling. Vanaf € 12.795,-. Nu met 3 jaar 0% rente.
Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 l/100 km (1 op 27,8). CO2 : 95 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2 -uitstoot van Europa.*
Kredietsom

Maandtermijn

3 2.500,00

3 48,61

3

Slottermijn
750,00

Eff. rente per jaar Totaalprijs krediet Looptijd in maanden
0%

3 2.500,00

36

3 7.500,00

3 145,83

3 2.250,00

0%

3 7.500,00

36

3 jaar 0% rente

Genoemde specificaties gelden voor de Punto 85 pk MultiJet motor. 85 pk is gelijk aan 63 kW. Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Deze actie geldt t/m
31 december 2010. Het aflopend krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. FGA Capital
Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van consumenten financieringen. De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het
krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 3 jaar 0%-rente financiering geldt alleen op de BPM-vrije modellen. Max. kredietbedrag € 7.500,-. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de
daadwerkelijke uitvoering. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2 -uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste helft van 2010.
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AUTO&MOTOR
Fiat 500 Twinair Lounge / Fiat Punto Evo Dynamic

It takes two!
Bij de test van de Fiat 500C riep ik het al. Dat zou voorlopig de laatste
zijn. Na de standaard 500, cabrio en Abarth was het welletjes. Niet dus.
Er is weer een nieuwe telg, de Twinair, een tweecilinder. Voor de afwisseling nam Patrick de Punto Evo mee.
door michael reuling

Zie hier meteen de nieuwe kleur
blauw, noem het maar gerust KLMblauw. Topkleur als je het mij vraagt,
maar ik kan me voorstellen dat je
liever wat minder opvalt. Feit blijft
dat ook deze 500 weer duimen van
voorbijgangers omhoog krijgt. Het
belangrijkste wapenfeit is te vinden
onder de blauwe motorkap. Hier
vinden we namelijk een zogenaamde
Twinair motor, bestaande uit slechts
twee cilinders. Een unicum, wie
biedt er vandaag de dag nog een
tweecilinder aan? En waar is zo’n
Twinair dan goed voor? Allereerst
900 cc aan inhoud, twee in lijn geplaatste cilinders, die ook nog eens
tegelijk op en neer bewegen (en niet
tegengesteld zoals bij veel motoren).
Opmerkelijk is echter dat de trillingen van het blok uitermate goed
weggefilterd worden. De motor is
leverbaar in verschillende varianten.
Zo is er een instapper met 65pk,
vervolgens krijg je twee uitvoeringen
voorzien van een turbo met 85 of
105 pk. De motor is in vergelijking
met een conventionele viercilinder
10% lichter, 25% compacter en
stoot 30% minder CO2 uit. Onze
versie was voorzien van de 85 pk
sterke turbomotor. Vlot genoeg voor
in het dorp, maar iets meer pit is
gewenst voor de snelweg.
Het geluid van de tweecilinder doet
denken aan vervlogen tijden, aan de
oude Fiat 500. Aan tijden dat auto’s
nog niet altijd voorzien waren van
een toerenteller. Gelukkig heeft deze
500 wel een toerenteller. En dat is
maar goed ook. Want als je voor het
eerst instapt en je op gehoor gaat
rijden, gaat het fout. Ongemerkt trek
je de motor bijna door naar de begrenzer. Bij een toerental van 3000
of 4000 krijg je hetzelfde gevoel als
wat een viercilinder geeft bij 2000
toeren. Verraderlijk dus. En echt
zuinig rijd je dan ook niet. Wie goed
oplet zou volgens het boekje met de
automaat slechts 4 liter op 100 km
verbruiken, met de handgeschakelde

foto's patrick hesse

versie 4,1 liter op 100 km. Mij zal
het niet snel lukken, want ik wil
opschieten en schakel niet altijd
netjes bij exact 2.000 toeren, maar
iemand met alle tijd van de wereld
en een flinke portie geduld met de
rechtervoet zal dit ongetwijfeld voor
elkaar krijgen.
Tijd om te wisselen naar de Punto
Evo. Een groene versie van de
Punto. Pas geleden heeft de Punto
een opfrisser gekregen (vandaar de
toevoeging Evo), waarbij de neus
voorzien is van een extra stukje
chroom, waardoor het lijkt alsof de
auto een snor heeft gekregen. Misschien een eerste teken van Fiat om
aan te geven dat de Punto volwassen
wordt en er wellicht een nieuweling klaar staat? Niet nodig zou ik
zeggen. De Punto is nog altijd een
lekkere auto om mee te rijden, no
nonsens, direct sturen, goede stoelen,
stereo met genoeg snufjes, mooie
klokkenwinkel, aansluiting voor je
TomTom. Ok, toegegeven, de testversie was voorzien van een tweetal
optiepakketten zoals het Dynamic
Plus pakket (licht metalen velgen,
aluminium instaplijsten, mistlampen
met verlichting in de bochten, ambient light voor het interieur) en het
Cool and Bluepakket (met het Blue
and Me systeem voor bluetooth telefoonaansluiting, mp3 speler, climate
control en TomTom voorbereiding).
Beide pakketten zijn tijdelijk te
krijgen voor € 487,- per stuk.
Opvallend aan de Punto Evo diesel
is dat de 1.3 totaal niet aanvoelt
als een diesel. Ik zou zweren dat ik
onderweg was met een benzinemotor. Het theoretische verbruik klinkt
te mooi om waar te zijn, daarvoor
moet je ook weer een hele lichte
rechtervoet hebben. Maar stel dat
je dan 1 op 24 zou rijden, dat is nog
onvoorstelbaar zuinig!
Voor beide auto’s geldt: geen BPM
of slechts 14% bijtelling en € 0,00

wegenbelasting. En dat zijn cijfers
waar de gemiddelde Hollander toch
vrij gevoelig voor is. Een degelijke
Punto Evo of een opvallende Fiat
500, zeg het maar.
Fiat Vermeij Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020

www.fiat-vermeij.nl
Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285

www.autobedrijfkooyman.nl

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

Fiat 500

Fiat Punto Evo

Gereden versie: Fiat 500 Twinair Lounge
Vermogen: 85 pk
0-100: 11,0 s
Top: 173 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 25,0 / 4,1 l/100km
BPM: geen
Prijs gereden model:
€ 16.494,00
Alternatieven: Citroën DS3,
Toyota iQ, Volkswagen Polo

Gereden versie: Fiat Punto Evo
Dynamic 1.3 diesel
Vermogen: 85 pk
0-100: 12,9 s
Top: 160 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 27,8 / 3,6 l/100km
BPM: geen
Prijs gereden model:
€ 18.410,00
Alternatieven: Citroën C3, Ford
Fiesta, Opel Corsa, Skoda Fabia

Sport kort
Wilnis

Spel zonder Grenzen
bij Veenland
Sportvereniging Veenland uit Wilnis
bestaat dit jaar alweer 40 jaar.
Veenland is een combi-sportvereniging met als activiteiten zaalvoetbal,
biljarten, badminton, tafeltennis,
volleybal en uiteraard gymnastiek.
Dit feestelijk gebeuren wordt morgen,
zaterdag 6 november gevierd in de
thuisbasis van de sportvereniging de
sporthal Willisstee in Wilnis. Alle bijna
300 leden van de sportvereniging

zijn uitgenodigd om in teams tegen
elkaar te strijden op de hindernisbanen, zeephellingen en nog veel meer
spellen. Er zullen twee competities
door elkaar heen gaan lopen, die van
de 16+ leden en de leden onder de 16
jaar. De middag begint om 13.30 met
uitleg van de spellen en is rond 17.00
uur weer ten einde.
Alle (oud)leden die zich nog niet
hebben aangemeld kunnen uiteraard
ook om 13.30 uur naar De Willisstee komen (Pieter Joostenlaan 24,
Wilnis) om alsnog mee te doen in dit
sportieve trefffen.

Mijdrecht/Regio

Zondag 7 november:
De Zilveren Turfloop
Aanstaande zondag organiseert de
Atletiekvereniging De Veenlopers
uit Mijdrecht voor de 20e keer de
Zilveren Turfloop. Nieuw dit jaar is
de wedstrijd/prestatieloop Nordic
Walking over een afstand van 10 km.
Nabij sporthal De Phoenix (Hoofdweg 85-1 te Mijdrecht) kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart.
Voor de jeugd is er de Rabo Kin-

derloop over een afstand van 1,5
km waarbij het parcours door het
sportpark voert. De deelname hieraan
is gratis. Andere afstanden waaraan
deelgenomen kan worden zijn 5 km,
10 km en 16,1 km. Deze laatste afstand is zowel een wedstrijd- als een
prestatieloop. De overige afstanden
zijn prestatielopen. Voor alle afstanden geldt dat deze door de KNAU zijn
erkend.
Tenslotte is er een Businessloop die
kan worden gelopen als 5 en 10 km.
De Businessloop is bedoeld voor
bedrijven en instellingen. Men loopt

in teamverband en de gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke
resultaat. Net als voorgaande jaren is
de belangstelling voor deze Businessloop enorm.
De start van de Zilveren Turfloop
is vanaf 10.30 uur. Inschrijving is
nog mogelijk. Dit kan op zondag 7
november in de sporthal of vooraf via
de website www.zilverenturfloop.nl.
Voor Nordic Walking is alleen voorinschrijving mogelijk. Dit kan bij L.
Neuteboom: leo.neuteboom@hetnet.
nl, tel. 0297-289027.

22

DE GROENE VENEN

Het komt goed met de cultuur

Geanimeerd lijsttrekkersdebat
Wanneer we de lijsttrekkers mogen geloven gaat de nieuwe gemeente een periode van bloeiend cultureel
leven tegemoet. Vrijwel alle partijen vinden kunst en cultuur heel belangrijk. Slogans als ‘cultuur is kracht’,
‘Cultuur is het cement van onze samenleving’ en ‘elke kern zijn eigen culturele centrum’ lagen ten grondslag
aan vele mooie intenties.
door piet van buul

Op woensdagavond 3 november jl.
vond in het Piet Mondriaan Theater
in Abcoude onder ruime belangstelling het grote lijsttrekkersdebat
over ‘Politiek en Cultuur’ plaats.
De avond werd opgeluisterd door
enkele plaatselijke ensembles. De
lijsttrekkers werden voorgesteld
door middel van korte filmpjes, gemaakt door Midpoint. Aan de hand
van enkele stellingen werden de
lijsttrekkers door moderator Jeroen
Dirks aan de tand gevoeld en uit de
tent gelokt. Ook interventies vanuit
het publiek droegen bij tot een
levendig en geanimeerd debat.

Hij stond in de opvatting alleen. In
de loop van de avond bleken vooral
educatie en participatie belangrijke
uitgangspunten. Warme pleidooien
voor steun aan onderwijsinitiatieven als kunst centraal. De meeste
lijsttrekkers zien de rol van de
gemeente vooral voorwaardenscheppend en ondersteunend. Dat
mag voor de meeste partijen ook
wel wat geld kosten. Eelco Doorn
van D66 pleitte voor een norm van
1% voor kunst en cultuur. Ingrid
Lambregts (CDA) wees er op dat er
veel gedaan wordt en is vooral uit
op behoud van wat er al is.

Met uitzondering van Rudolf
van Olden van de VVD waren de
lijsttrekkers van de verschillende
partijen tamelijk eensgezind in hun
opvattingen dat de gemeente een
belangrijke rol dient te spelen in
het scheppen van voorwaarden voor
een goed cultureel klimaat. De VVD
laat dat liever aan het particulier
initiatief over en er moet zeker
geen cent overheidsgeld in kunst en
cultuur gestopt worden. Van Olden
denkt dat kunstenaars ook beter
presteren als ze geen held hebben.
Armoe en honger bevorderen de
creativiteit volgens de liberale
voorman.

Ernst Schreurs (PVDA/GroenLinks)
vindt dat elke kern van de nieuwe
gemeente een eigen dorpshuis moet
hebben. Hij is bereid geld te steken
in goede accommodaties. Plv.
lijsttrekker Anco Goldhoorn (RVB)
(waar is Jacques Dekker toch?)
toonde zich een warm pleitbezorger
voor De Boei in Vinkeveen. Daar
wil hij een centrum voor de podiumkunst van maken. Cees Schouten
(ChristenUnie/SGP) vond dat niet
zo’n goed idee. Hij was zelfs bereid
een heel nieuw theater te bouwen.

tussen de verschillende disciplines.
Zij vindt dat de politici eerst moeten
luisteren naar wat de mensen willen
en daarna bekijken hoe men die
initiatieven het beste kan steunen
vanuit de gemeente.
Het debat werd, door de openhartige wijze waarop de lijsttrekkers hun
meningen ventileerden en het debat
aangingen, een waardevolle voorbereiding op de verkiezingen. Voor
mensen die hun keuze nog moeten
maken werd in ieder geval duidelijk
op wie ze niet moeten stemmen als
het om kunst en cultuur gaat. Alle
andere partijen beloven veel goeds,
dat ze nog wel waar moeten maken
in de komende jaren.

HVM neemt kunstgrasveld in gebruik
Woensdag 3 november jl. heeft de Gemeente De Ronde Venen, vertegenwoordigd door Wethouder Ingrid Lambrechts, het nieuwe kunstgrasveld
geopend bij Hockey Vereniging Mijdrecht. Onder het toeziend oog van de
aannemer Oranjewoud en coördinator sport Bas Bokkes werd er
feestelijk geproost. Vice-voorzitter Peter Tijssen heeft zijn dank namens
het Bestuur en 600 leden van HVM overgebracht en memoreerde dat
HVM na de grote verbouwing, de nieuwe bestrating en kunstgrasveld klaar
is voor de komende jaren. Verder stond hij stil bij het bedrijf Bugaboo wat
een genereus bedrag heeft gesponsord en daarmee voor de komende drie
jaar als sponsor aan HVM is verbonden. In haar toespraak blikte Ingrid
Lambrechts nog even terug op de plezierige samenwerking en open communicatie tussen Bestuur en de Gemeente, waarvan het kunstgrasveld het
uiteindelijke resultaat is.

DE GROENE
VENEN

Bezorgers gezocht
Voor enkele wijken in Abcoude zijn wij op zoek naar

"Betrouwbare Bezorgers"
Lekker iedere vrijdag geld verdienen in je eigen dorp
en op de tijd die je schikt.
Meld je aan op info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385257

Dick Kok (SVAB) zag meer in steun
aan de bestaande dorpshuizen. Kiki
Hagen (lijst 8) legde de nadruk op
het bevorderen van samenwerking

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

Kruiswoordpuzzel week 44
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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Sudoku week 44

HORIZONTAAL:
1. Damesvertrek; 5. grote ondernemimg
met dochterondernemingen; 10. zangstem;
11. aardkluit; 12. begroten; 14. stootbodem;
16. durf; 18. broodsuiker; 20. met tegenzin;
22. dicht; 23. tweetal; 24. afstammeling;
25. emmer; 27. drukte; 29. deel van een
trap; 30. abonnee; 32. klomp aarde; 34.
boom; 35. vervoermiddel; 37. Europese
taal; 39. kinderjuffrouw; 42. bridgeterm;
44. deel van een molecule; 46. verbond;
48. roem; 49. ernstig; 50. zeil; 51. koppelriem; 53. grappenmaker; 55. deel van de
hand; 56. boomloze grassteppe; 58. bevrachten; 60. Spaanse uitroep; 61. oppervlaktemaat; 62. haperen; 63. Hongaarse
volksdans.
VERTICAAL:
1. Deel van een boom; 2. handeling; 3.
boom; 4. punt van een lijst; 6. muziekwerk;
7. zandheuvel; 8. Schotse familiestam; 9.
loochenen; 12. werkelijk; 13. naar beneden;
14. paviljoen; 15. categorie; 17. eveneens;
19. lieden; 21. aanwijzend vnw.; 26. argument; 27. rode verfstof; 28. plakboek; 29.
fijn weefsel; 31. groot water; 33. deel van
een etmaal; 36. bepaald soort gas; 37.
poetsartikel; 38. kortschrift; 39. tamelijk;
40. kortom; 41. snoepgoed; 43. vreemde
munt; 45. bid; 47. elektrisch geladen deeltje; 52. teug; 53. insnijding; 54. zuivelproduct; 55. gloeilamp; 57. zwemvogel; 59.
spoedig.

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 43
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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: werkvoorbereider / calculator
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Deskundig toezichthouder asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Allround Administrateur (20-25 uur)
Organisatie: Atrium Europe B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Horecamedewerk(st)er zaterdag/vakanties
Organisatie: Lunchroom Tof B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Credit controller

Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commerciële duizendpoot
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Managementassistente
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Installatiemonteur verwarmingstechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker uitgaande goederen binnenland
Organisatie: Rivièra Maison
Plaats: Aalsmeer

O
 
Te Koop / Te Huur
Nog enkele unieke representatieve
bedrijf-/kantoorunits Vermogenweg
Mijdrecht
- Centraal gelegen
- 3 eigen parkeerplaatsen
- Camerabewaking
- Alarminstallatie
- Eenvoudig 100 m2 extra verdiepingsvloer
Vanaf 290 m2 voor € 319.000,–
v.o.n. excl. BTW
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl
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Hij komt, hij komt de lieve goede Sint
Zaterdag 13 november
Mijdrecht

Vinkeveen

Sinterklaas op het Raadhuisplein.
Op zaterdag 13 november is het weer zover, de Sint komt in het land.
Voordat de Sint iin Mijdrecht arriveert kun je genieten van spectaculaire
kunsten van Acro-Pieten, dansen en meezingen op de muziek van de Disco
Pieten en dat alles onder bezielende leiding van spreekstalmeester Meneer Hans. Kom je ook? We beginnen om 13.30 uur op het Raadhuisplein te
Mijdrecht.

Zaterdag 13 november arriveert de Sint en zijn pieten om 13.00 uur weer
in Vinkeveen .
De sint en zijn pieten worden begeleid door een Pietenband.
Op het terras wordt hij welkom geheten door de Burgemeester en
wethouders. Vanaf 12.30 zullen de Clowns ChoCho en Jibbe de kinderen
vermaken tot dat de sint arriveerd.
De Sint zal ook bekend maken wie de mooiste tekening gemaakt heeft en
daar dan mooie kado's bij uitreiken.
Ook kunnen de kinderen bij inlevering van de waardebon, verkregen bij het
inleveren van de tekening een versnapering ophalen.

Wilnis
foto: senne van diJk

Daarna vertrekt Sinterklaas naar het winkelcentrum Zuiderwaard en vandaar naar Mariaoord.

Vrijdag 19 november
Amstelhoek
Rond 19.00 uur komen Sint en zijn Pieten naar de Amstelhoek bij de brug
bij Mennonietenbuurt Engellaan. Jij komt toch ook?

Op 13 november a.s. zal Sinterklaas rond 15.30 uur met de boot op de
vaart ter hoogte van de loopbrug in Wilnis aankomen.
Als de Goedheiligman aan land is gekomen, gaat Triviant muzikaal voorop
en begeleid de Sint, de Zwarte Pieten en alle kinderen naar het podium in
het vernieuwde centrum van Wilnis, alwaar de Burgemeester Sinterklaas,
onder de boom, van harte welkom zal heten.
Vervolgens wil die gekke Hoofdpiet met alle kinderen een leuk spel spelen,
wat zou dat kunnen worden???
Na het spel met alle Wilnisse kinderen, start het live optreden van de Pietels, die dit jaar een aantal bekende Sinterklaasliedjes in een heel hip jasje
hebben gestoken!
Zorg dat je jouw verlanglijstje en je tekening voor de Sint bij je hebt, want
we sluiten natuurlijk, traditiegetrouw af, met Sinterklaas een handje geven
voor alle kinderen!
Tot 13 november,
Vanaf Pakjesboot 13, veel groetjes van
Sinterklaas en de Hoofdpiet

Zaterdag 20 november
De Hoef
14.30 uur - Aankomst op het Kerkplein onder muziekale begeleiding van
Kna. Aansluitend zal Sinterklaas met zijn Pieten naar de Springbok gaan.
Kom je ook?
De Sint komt dit jaar aan rond 14.30 uur aan het Kerkplein in De Hoef.
Daarna zal hij

Baambrugge
Aankomst per boot bij de brug rond 12.25 uur. Daarna wandelt Sint
door de dorpskern en schudt handen. Rond 13.00 uur is er een
receptie in de Dorpsstraat.

Abcoude
Aankomst per boot bij de brug rond 14.35 uur
en vervolgens zal hij op het bordes van het
gemeentehuis een toespraak houden.
Daarna zal hij per paard en koets een
rondje Abcoude doen. Hij stijgt af
bij het Mondria Gebouw waar de
kinderen een surprise krijgen.
Tussendoor om 15.00 uur laat
de Sint op het Kerkplein een
Piet achter die de trekking
gaat doen van de Sinterklaasactie. De prijswinnaars
worden dan bekend
gemaakt.

Sinterklaas

