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IVN telt 5.804 vogels in de Waverhoek
Tijdens de telling van EuroBirdwatch van zaterdag jl. zijn in totaal 5.804 vogels geteld door de Vogelwerkgroep van de
plaatselijke IVN-afdeling. In groepjes trokken vogelaars met bezoekers de Waverhoek in en telden alle vogels die op de plassen zaten en die overvlogen. De Kievit was met 3.033 het best vertegenwoordigd, dit kwam doordat op het laatste ogenblik
nog een groep van 3.000 vogels overvloog. De Smient werd in de Waverhoek tweede met 825 vogels. Derde werd de Grauwe
Gans met 400 vogels. Andere leuke waarnemingen waren een Paapje, 4 Bonte Strandlopers (normaal komen ze nooit zover
het binnenland in), 92 Putters, een Noordse Stern en een Smelleken (kleinste valk), die met een vette prooi probeerde de
Botshol in te vliegen. Het experiment om deze telling vanuit een centrale post te doen was een succes.

Walraven uitgeroepen tot ‘Slimste bedrijf van 2010’
foto: rob isaacs

De Walraven Group mag zich de
'Slimste organisatie van 2010'
noemen. De Mijdrechtse fabrikant
van installatiematerialen heeft de
prestigieuze ‘Business Intelligence
Award 2010’ gewonnen. De prijs
is dinsdag jl. uitgereikt. De jury
roemt Walraven om de positie die
het in zijn branche heeft veroverd
door het gebruik van business intelligence.

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

Walraven werd samen met de bedrijven Lucardi en Holland Casino
door een vakjury genomineerd uit
negentien bedrijven die zich hadden

Lees verder op pagina 3

Het team van Walraven met de prestigieuze Business Intelligence Award.
Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

WIJ ZOEKEN:

Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

VERKOOPADVISEUSE
DAMESAFDELING (min. 32 uur p/w)
WWW.LUTZ.NL VOOR MEER INFORMATIE

LUTZ FASHION M/V, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN
T: 0297 212121 E: INFO@LUTZ.NL W: WWW.LUTZ.NL

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding
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Informatiepagina Rabobank Rijn en Veenstromen
Wordt jouw klas de winnaar van
BankBattle 2011?

Algemene vergadering drukbezocht

Op maandag 12 april 2010 hebben veertien basisscholen meegedaan aan
de BankBattle van uw Rabobank. Winnaars waren De Goede Herderschool
uit Bodegraven met een supersnelle tijd van 69 minuten. En De Koningin
Julianaschool uit Wilnis met een tijd van 82 minuten. Beide scholen kregen
bezoek van karikaturist Johan van Dam, die alle kinderen portretteerde.
Strijd
In een race tegen de klok gaan voor het derde achtereenvolgende jaar
basisscholen uit onze regio de strijd met elkaar aan voor wat betreft hun
parate kennis en computervaardigheden. Het succesvol afronden van
BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Op maandag 11 april 2011 starten op eenzelfde tijdstip de deelnemende
klassen met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden
van vragen. Deze hebben betrekking op o.a. schoolvakken, muziek,
computers, techniek, radio, televisie en internet. Uiteindelijk resulteert
dit na ongeveer 1,5 uur hard werken in een oplossing die moet worden
ingevoerd in de digitale BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste
correct heeft weten in te voeren is winnaar.
Meedoen?
Jouw school heeft een uitnodiging van ons ontvangen waarin staat hoe
je je kunt aanmelden. Vraag bij je juf of meester na of jullie ook meedoen!
Aanmelden kan tot 1 december 2010 via www.bankbattle.nl.

Op woensdag 29 september bezochten ruim 350 leden van Rabobank Rijn
en Veenstromen de algemene vergadering in de Milandhof in Zegveld. Op
de agenda stond de jaarrekening 2009, benoemingen en een inspirerende
presentatie van Marc Lammers.
Terugblik 2009 en Ontwikkelingen 2010
2009 was een lastig jaar voor de Rabobank. Door de economische
omstandigheden, doordat veel klanten in zwaar weer verkeerden en omdat
de concurrentie op vooral de spaarmarkt hevig was. Ondanks dat is de
kredietverlening toegenomen en bleef de klanttevredenheid
onverminderd hoog.
2010, het eerste jaar van Rabobank Rijn en Veenstromen, laat een sterke
verbetering van de resultaten zien. De ambities van de fusie worden
waargemaakt, de ledeninvloed is versterkt en het nieuwe Mobiel
Servicepunt is bijna gereed.
Nieuwe leden
Bert Vollering nam na 27 jaar afscheid als bestuurslid van de bank. Arno
Plomp volgt hem op. In de Raad van Commissarissen zijn Mary-Lou
Langerak en Leoniek van der Laan als nieuwe leden benoemd.
In de klankbordgroepen zijn 17 nieuwe leden benoemd.
Inspiratie uit de topsport
Na de formele vergadering vertelde Marc Lammers, voormalig bondscoach
van het dames hockeyteam, op een uitermate boeiende wijze over
ontwikkeling van talenten.

Date4Business: nieuwe klanten werven
Rabobank Rijn en Veenstromen presenteert: Date4Business,
het netwerkevenement in uw regio. Op 25 november krijgt u de
gelegenheid om in de Meijert in Mijdrecht in een middag alles te weten
over het werven van nieuwe zakelijke klanten. En om gegarandeerd in
contact te komen met tientallen andere bedrijven uit uw regio.
De organisatie van dit evenement is in handen van de Stichting4Life.
Deze stichting organiseert evenementen waarvan de opbrengsten gaan
naar projecten voor HIV-positieve vrouwen en hun kinderen in de
sloppenwijken van Nairobi. Het inschrijfgeld bedraagt € 89,- excl. BTW.
Als Rabobank-relatie ontvangt u hierop € 10,- korting. Als u boekt voor
1 november a.s. ontvangt u bovendien een extra korting van € 10,-.

Beleggingsseminar 14 oktober
Uw Rabobank organiseert speciaal voor beleggingsklanten een interactieve
beleggingsseminar op donderdag 14 oktober in het Kasteel in Woerden.
Tijdens het seminar laten wij beleggingsklanten graag kennismaken met
het gebruik van 'trackers' in de effectenportefeuille en met themabeleggen,
waarin wordt ingespeeld op mondiale trends.

Schrijf nu in!
Wacht niet langer en schrijf u nu in voor dit unieke evenement via
www.rv.rabobank.nl! Vergeet ook niet door te lezen hoe u zich optimaal
kunt voorbereiden op deze dag.

Wilt u deelnemen aan dit seminar? Meld u dan aan via www.rv.rabobank.nl.

Spaardag bij Rabobank Rijn en Veenstromen
Spelenderwijs leren omgaan met geld.
Dat is het idee.
Indira Niessen Rabo Ukkie van de
maand september
Het tweede Rabo Ukkie is een feit. Uit de vele inzendingen is de volgende winnaar
gekozen: Indira Zoë Yvette Niessen uit Vinkeveen, geboren op 12 augustus 2010.
Met het insturen van de foto’s ontvangen de ouders de ingestuurde foto op
canvasdoek. Daarnaast krijgen de ouders van Indira een waardecheque van
Karamba uit Mijdrecht.
Ook kans maken?
Open een Rabo Regen-boogRekening
en stuur de foto op naar
babyfoto@rv.rabobank.nl.

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg leren omgaan met geld. Uw rol
als ouder is daarin belangrijk. Maar ook wij kunnen voor uw kind iets
betekenen. Komend najaar ziet het spaarevent voor de jeugd er bij
uw Rabobank daarom als volgt uit.
Net als voorgaande jaren wordt er een Rabo Spaardag georganiseerd en dit
jaar is dat op zaterdag 30 oktober.
Als kinderen (niet ouder dan 10 jaar) bij
de Rabobank in Mijdrecht of Vinkeveen
hun spaarpot komen legen, mogen zij een
leuk cadeau uitzoeken in onze versierde
kantoren. Daarnaast kunnen zij deelnemen
aan feestelijke activiteiten in het thema van
‘spelenderwijs leren omgaan met geld’.
Tot ziens op zaterdag 30 oktober!

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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Treurig debat over motie van treurnis

Wethouder Rosendaal onder vuur
Als ware het de ‘Martelgang van de kromme Leendert’, zo strompelt de
gemeenteraad van De Ronde Venen naar de eindstreep in december aanstaande. De laatste loodjes wegen kennelijk zwaar, de onderlinge irritaties
nemen toe en er sluipt al aardig wat verkiezingsretoriek in de debatbijdragen. De raadsvergadering van donderdag 30 september was opnieuw van
een bedenkelijk niveau. Onder voorzitterschap van de niet erg geïnspireerde burgemeester Burgman werd het weer een rommelige vergadering.
door piet van buul

Het kostte al wat tijd om de agenda
vast te stellen. Nadat men het na uitvoerige discussie eens was geworden
om twee initiatiefvoorstellen vanuit
de raad te gaan behandelen, werd
vervolgens een voorstel over herstel
Ringdijk 3e Bedijking ingetrokken
en weigerde de raad een voorstel in
behandeling te nemen om een extra
krediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de kosten van de
herindeling. Men vond het voorstel
onvoldoende onderbouwd, beschuldigde de stuurgroep herindeling van
onvoldoende transparantie en slechte
financiële verantwoording en men
vond dat de stuurgroep de raad niet
serieus neemt. Besloten werd behandeling van de aanvraag een maand uit
te stellen. “Intussen gaat het proces
van de herindeling natuurlijk gewoon
door en kunt u de uitgaven achteraf
goedkeuren,” merkte burgemeester
Burgman op. De twee initiatiefvoorstellen werden verworpen.
Serieus nemen
Wanneer men in de gemeenteraad
van De Ronde Venen op gestelde
vragen geen antwoord krijgt, of men
vindt het antwoord onvoldoende of
het antwoord bevalt de vragensteller
simpelweg niet dan klinkt steevast het
verwijt dat de raad door het college
niet serieus wordt genomen. Meestal
blijft het bij dit verwijt. Soms komt er
aanvullende informatie. Een enkele
keer lopen de gemoederen hoog op.
Wanneer een wethouder het al te
bont maakt, kan er vanuit de raad
een motie van wantrouwen worden
ingediend en kan men de wethouder
wegsturen. Men kan ook een soort
van berisping laten uitspreken door
een Motie van Treurnis in te dienen.
In zo’n motie wordt uitgesproken dat
de raad het optreden van betrokken wethouder betreurt en daar erg
bedroefd over is. Maar daar laat men
het dan bij.
Motie van treurnis
Onbetwist kampioen indiener van
Moties van Treurnis is raadslid Cees
Houmes van D66. Ondanks het feit
dat eerdere pogingen steeds mislukten, probeerde hij het ditmaal

opnieuw. Mikpunt was deze keer
wethouder Bram Rosendaal. Houmes
kwam hiermee terug op de discussie
van 16 september jl. over de gang van
zaken rond de voortgang van het estafetteproject. Het ging toen over de
vraag of de wethouder eerst de raad
had moeten informeren vooraleer de
samenwerkingsovereenkomst van het
project te tekenen. De uitleg die de
wethouder toen heeft gegeven werd
door Houmes kennelijk op zijn beurt
niet serieus genomen. In de Motie
van Treurnis worden vervolgens nog
een paar verwijten in de richting van
de wethouder opgesomd en wordt
van de wethouder verlangt dat hij in
de toekomst de raad wél serieus zal
nemen.
Cees Houmes werd gesteund door
onder meer Van Broekhuijsen van Gemeentebelangen die vond dat de wethouder de eer aan zichzelf zou moeten houden en op zou moeten stappen.
Anco Goldhoorn van Ronde Venen
Belang zei dat hij de motie ging
steunen, maar dat een deel van zijn
fractie eigenlijk nog wel een stapje
verder had willen gaan. Schreurs van
de Combinatie vond zo’n treurnismotie ‘slappe hap’. “Wanneer je vindt dat
de wethouder niet deugt, moet je hem
ook weg durven sturen. En waar waren de Moties van Treurnis bij andere
missers, zoals toen wethouder Dekker
in de fout ging met het strandje of
met het zwembad,” vroeg Schreurs
zich af. Samen met onder meer CDA,
VVD en ChristenUnie/SGP vonden ze
bij de Combinatie dat er onvoldoende
grond was om de motie te steunen. De
motie werd verworpen. Zes raadsleden gaven steun aan de motie en
zestien waren er tegen. Opmerkelijk
was dat raadslid Goldhoorn zonder
enige stemverklaring van zijn kant, bij
de stemming opeens tegen de motie
bleek te stemmen. ‘Wie neemt wie
nou eigenlijk serieus,’ vroegen een
aantal aanwezigen zich af.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 9 oktober 2010

• Speelgoed- en kledingbeurs bij De Duikelaar,
Vinkeveen
• Rommelmarkt & Oliebollenverkoop,
Spoorhuis, Vinkeveen
• Open Dag Bowling Vereniging Mijdrecht,
Ontspanningsweg 1a, Mijdrecht
• Snertcup WVA, Vinkeveense Plassen
• Peter Drost speelt Dick Bos, PM Theater,
Abcoude

Zondag 10 oktober 2010

• De Rode Loper, De Mijert, Mijdrecht
• Snertcup WVA, Vinkeveense Plassen
• Wijn rond het binnenPlein, 14.30-17.30,
Abcoude

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

vervolg van voorpagina
ingeschreven voor de titel 'Slimste
organisatie van Nederland'. De
onderscheiding is een enorme opsteker voor het Mijdrechtse bedrijf,
dat wereldwijd zo'n 700 medewerkers telt.
Jan van Walraven, Managing
Director van de Walraven Group is
blij met de prijs. “We willen excelleren en willen voorsprong op onze
concurrentie, daarom hebben we
behoefte aan goed inzicht in onze
business en vooral aan juiste informatie. Deze informatie stelt ons in
staat om die beslissingen te nemen
die ervoor zorgen dit doel daadwerkelijk ook te bereiken. Business
Intelligence is dé manier om die
broodnodige informatie te vergaren
uit de verschillende systemen in
onze organisatie, te combineren
en te visualiseren,” aldus Jan van
Walraven.
Ook Tino Hartsink, ICT-manager
van de Walraven Group is verheugd:
“We hebben gewonnen omdat de
met business intelligence verkregen informatie zich binnen Walraven niet tot één afdeling of één
vestiging beperkt, maar het gehele
bedrijf omvat. Maar het meest

belangrijke is dat BI ons heeft
geholpen - en nog steeds helpt - bij
het behalen van veel betere resultaten.” Het gaat volgens Hartsink
niet alleen om financiële resultaten,
maar ook over plezier: “Werken
met goede info is enorm leuk en het
geeft een enorme kick als je ziet
dat je bedrijf hierdoor beter gaat
draaien,” vertelt hij.
Business Intelligence is vakjargon
voor het proces dat zorgt dat de
juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon is, in de
juiste vorm. Vooral in grote bedrijven met complexe gegevensstromen
is het optimaliseren van dergelijke
processen een flinke uitdaging.
“Na deze 'krachtmeting' met
andere bedrijven blijkt ons pas dat
we veel verder zijn dat we dachten.
En dan te bedenken dat we eerst
helemaal niet van plan waren ons in
te schrijven voor deze award. Twee
van onze klanten en een leverancier hebben ons moeten pushen om
mee te doen!”, aldus Hartsink. De
jury was wel overtuigd: die prees
Walraven onder meer voor hoe
men door slim gebruik van kennis
en informatie analyses en actie
verricht. De prijs bestaat uit een
glazen kunstwerk met ingegraveerde
afbeelding van een uil.

Bedankt voor alles, Antonie
Geschokte reacties, ook in De Ronde
Venen, op het overlijden van de acteur Antonie Kamerling. Hij woonde
in De Hoef/Zevenhoven met zijn
vrouw, de actrice Isa Hoes en hun
twee kinderen. Antonie en zijn vrouw
waren regelmatig in Mijdrecht om
er te winkelen. Deze zomer trad hij
nog spontaan op het Raadhuisplein
op, om de deelnemers aan de Spinning4Life marathon een hart onder
de riem te steken (zie foto).
De acteur maakte eerder deze week
een einde aan zijn leven. Antonie
Kamerling brak door in de soapserie
Goede Tijden, Slechte Tijden als

Peter Kelder. Later speelde hij
in een aantal speelfilms, zoals in
De Kleine Blonde Dood (1993),
waarvoor hij genomineerd werd voor
de Gouden Kalf als beste acteur.
In 1997 speelde hij in de film All
Stars. Onder de artiestennaam Hero
scoorde hij in 1997 een hit met het
nummer Toen Ik Je Zag, geschreven door Guus Meeuwis. De acteur
speelde verder nog in de televisieseries Windkracht 10 (1996),
Onderweg naar Morgen (2005) en
Voetbalvrouwen (2008). In 2011
zou Kamerling verschijnen in de musical Herinnert U Zich Deze Nog?!
Rust in vrede, Antonie.
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Druk: Dijkman Offset, Diemen

Luistervink
Vivaldi
Afgelopen week was het weer
een drukte van belang. Voor mijn
gevoel zijn het meer dan duizend
gevederde vrienden die zich in de
bomen en struiken rondom ons huis
lijken te verzamelen. Al kwetterend
maar ook kakkend –dat hoor je op
het dak van de carport– bewegen
ze zich door de lucht. De meest
vreemde capriolen maken ze. Er zit
een lijn in, er moet een aanvoerder
zijn die het geheel aanspoort om
zich naar het warme zuiden te
begeven. Ieder jaar lijken ze ons
huis als verzamelplaats te kiezen.
Een prachtig schouwspel om te
zien. Het is stil geworden, ze zijn
inmiddels vertrokken. De aanvoerder voorop met de landkaart in
zijn snavel. Vliegenierspet op. Mag
het zo zijn dat wij ons in de zomer
met caravan of tent naar het verre
zuiden begeven, zij doen dat anders.
Puur natuur.
Zo rondom deze tijd zijn het ook
die mooie gele bloemen die het
einde van de zomer, het begin van
de herfst en de naderende winter
aankondigen. Allemaal heel voorspelbaar, je kan het in juni al aan
zien komen. Ons roei-jacht is uit
het water getild en staat inmiddels
weer in de stalling. Het wordt tijd
de terrasmeubelen weer in de olie
te zetten. Hup, de schuur in met die
handel. Niks meer gezellig rond
de vuurkorf luisteren naar sterke
verhalen onder het genot van een
goed glas wijn. Nee, het vertier buiten maakt plaats voor het vertier in
huis, waar de lampen steeds ietsje
eerder aan moeten. Het is de tijd
dat de bladeren gaan vallen. Regen
en wind en wellicht de eerste
koude nachten zullen dit proces
versnellen. Onder ons zijn mensen,
die in deze tijd door een dof gevoel
van ellende worden overvallen.
Het wisselen der seizoenen gaat
voor hen vaak gepaard met hevige
emoties. De negende van Beethoven op de stereo en verdrietig naar
de einder turen. In mijn omgeving
zie ik dat maar al te vaak. Je zou
er zelf niet vrolijk van worden.
Zelf heb ik wel wat met de herfst
en hopelijk strenge winter. Ik verheug me al weer op het geflonker
van Gouda's erfdeel, ik weet zeker
dat er plek zal zijn voor een goed
glas wijn en als het buiten erg koud
is, zal ik dat als excuus gebruiken
om de erven Berenburg te kunnen
steunen. Het haardvuur zal weer
knisperen en de hond zal af en toe
weer eens opspringen wanneer
het arme dier weer door een vonk
wordt geraakt. De sauna gaat
weer aan. Zouden we weer op
onze blote voeten door de sneeuw
kunnen lopen? Ik hoop van wel.
Het is tijd te genieten van het feit
dat we het met z'n allen maar goed
hebben. Buiten is het koud, binnen
brandt de kachel en genieten we
weer van winterkost. Peen en uien,
boerenkool met worst, grrr. Nee, de
negende van Beethoven is aan mij
niet besteed. Ik zet de vier jaargetijden van Vivaldi wel op.
Luistervink
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De Amstel vestigt tien baanrecords
in Veenweidebad

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over psalmen
De radio-uitzending van Horizon
op 10 oktober gaqat over psalmen.
Verschillende psalmen worden
behandeld, hierna volgt een muzikale
improvisatie op de gelezen teksten,
uitgevoerd door Dirk Jan Warnaar. U
hoort niet de bekende melodie, maar
de bekende melodie loopt wel als
een mysterie door de muziek heen.
Wij hebben immers een God, die
mysterieus is. De programmamakers
zijn Huub van Bemmelen, Winny van
der Schraaf en Nel Pauw. Uitzending van 9 tot 10 uur; herhaling van
17 tot 18 uur. Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Wilnis

Open Huis bij
Johannes Hospitium
In het kader van de Internationale
Dag van de Palliatieve Zorg opent
het Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis op zaterdag 9
oktober van 10 tot 13 uur haar
deuren voor belangstellenden. In
het ‘Buurhuis’, gelegen naast het
Johannes Hospitium, Vossestaart 2,
zijn medewerkers en vrijwilligers
aanwezig om informatie te geven
over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het
vrijwilligerswerk. Er is ook foldermateriaal aanwezig. Indien gewenst
is een rondleiding in het Hospitium
mogelijk.
Wij nodigen een ieder van harte uit
eens een kijkje te komen nemen in
dit huis in het hart van De Ronde
Venen. En mocht u er al langer over
denken zich aan te melden als vrijwilliger is dit de kans u vrijblijvend
te oriënteren over de mogelijkheden. Kijk ook op

Geslaagd weekend Nunspeet met
Paardensportvereniging Troje
Het jaarlijkse weekend weg naar
Nunspeet met Paardensportvereniging Troje is een geslaagd weekend
voor ruiter, fietser en wandelaar
geworden. Na het uitladen op logeeradres De Witte Wieven gingen
al veel combinaties op pad met hun
(stalen) ros. De deelnemers werden
het hele weekend goed verzorgd
door de vrijwilligers van PSV Troje.
Niet alleen het eten was top, maar
ook zagen de pauze locaties er
weer goed uit. Op zaterdag was er
voor de leden die niet te paard of te
fiets de bossen gingen verkennen,
een stevige paintball competitie. De

zaterdag werd afgerond met een
luidkeelse karaokematch en een
sms-speurtocht in het donker.
Zondag begon de dag wat kouder
maar aan het einde van de middag
begon het zonnetje weer uitbundig
te schijnen. Extra jammer dus dat
we weer rond 16.00 uur vertrokken
richting onze thuishaven. Het was
een heerlijk weekend weg en hopelijk kunnen de Trojanen er weer
een jaartje tegenaan. Ook meedoen
aan een van de vele activiteiten van
Paardensportvereniging Troje?
Kijk dan op www.paardensportvereni-

Afgelopen zaterdag is er door alle
vrijwilligers nog de laatste hand
gelegd aan het prachtige nieuwe
clubhuis op de eerste etage in het
Veenweidebad. De bar is gebouwd,
de wanden geschilderd, de keuken
geplaatst, de vloeren en wanden betegeld. Kortom: zwem- en polovereniging De Amstel heeft een eigen
thuisbad!
Zondag betraden de eerste bezoekende verenigingen met hun supporters met toch wel wat jaloerse
blikken het nieuwe bad. Tijdens het
inzwemmen was het wedstrijdbad
inmiddels bemand met zo’n 100
zwemmers, ruim 100 toeschouwers,
ruim 25 tijdwaarnemers, juryleden,
scheidsrechters, etc. en natuurlijk
nog zo’n 20 vrijwilligers van de
Amstel om alles in goede banen te
leiden. En het werd een enorm succes in het nieuwe Veenweidebad!
De resultaten waren er dan ook
wel naar; van de zestig starts die
de Amstelleden pleegden, werden

Unieke jazzavond in De Boei

gingtroje.nl!

www.johanneshospitium.nl.

Mijdrecht

De Rode Loper wordt
voor u uitgelegd
Op zondag 10 oktober organiseert
de Evangelische gemeente CAMA
Parousia een speciale dienst, waarin
de Rode Loper voor u wordt uitgelegd. Dat betekent dat iedereen,
jong en oud, klein en groot van
harte welkom is. Het thema is: Wat
bent u waard? Wie je bent, wat je
ook hebt gedaan, hoe mensen ook
over je denken, wat ze ook over je
zeggen: je bent kostbaar want…..
Voor de kinderen is er een eigen
kinderdienst. Aanvang is 10.00 uur,
locatie: De Meijert, Dr. Vd Haarlaan
6 te Mijdrecht
Meer info: info@waaromleefje.nl of

www.waaromleefje.nl.

De Vinken E2 kampioen
De door de plaatselijke Super de Boer gesponsorde E2 heeft dit seizoen alle
wedstrijden gewonnen. Door voorzitter Henk Kroon werden de kampioenskinderen volop in de bloemen gezet. Een mooi certificaat vanuit de jeugdcommissie en wat lekkernijen van de trainsters maakten het feest compleet.
Morgen, zaterdag 9 oktober, speelt de E2 haar laatste veldwedstrijd tegen
Swift Amsterdam. Swift is nog in de strijd om samen met De Vinken gedeeld
kampioen te worden. Winst is belangrijk, want dat betekent zelfs ongeslagen
kampioen. Een nieuwe en laatste uitdaging voor dit seizoen!

Prijzen voor Jan van Speyk
Afgelopen zaterdag 2 oktober waren
de regionale zwemwedstrijden van
de Scoutingregio Amsterdam-Amstelland. Ook de scouts van Scouting
Jan van Speyk uit Mijdrecht deden
hier met veel plezier aan mee.
En niet zonder succes! ’s Middags
zwommen de Esta’s (jongens en
meisjes van 7 tot 11 jaar) mee. De
Esta’s zwommen erg goed, want
Samantha won brons bij de schoolslag. Ook was er een prijs voor
Sandra, Samantha, Niek en Sander:
zij zwommen naar zilver op de estafette. Een heel goede prestatie!
’s Avonds was het de beurt aan de

oudere Scouts. De Padvindsters
zwommen mee in de categorie 11
tot 15 jaar. Merlijn, Danique, Myrthe
en Evi behaalden ook zilver op de
estafette. En Anna maakte de echte
klapper: zij zwom heel hard naar de
1e plaats op de vrije slag en mocht
de gouden medaille ophalen!
Zo was het weer een geslaagde dag
voor Scouting Jan van Speyk. Nu
kijken de scouts al weer uit naar de
JOTA/JOTI die volgende week (16
en 17 oktober) plaats vindt.
Wil je meer weten over Scouting en
de Jan van Speykgroep? Kijk dan op
www.janvanspeykgroep.nl of bel met
Resi Speyer: 0297-285115.

er 32 gekwalificeerd als nieuw persoonlijk record! In totaal werden er
maar liefst tien baanrecords verbroken; 25m rug, 50m rug, 50m vrij,
50m school, 100m vlinder, 100m
wissel, 100m vrij, 100m school,
200m vrij. Na al die jaren heeft de
Amstel een thuisbad en daar zijn ze
heel blij mee.
Wie geïnteresseerd is in De Amstel
kijkt op www.zpv-de-amstel.nl, gaat
eens langs tijdens één van de trainingen, of neemt een proefabonnement om vijf weken lang twee keer
per week mee te trainen voor maar
een tientje.

Vrijdag 1 oktober vond een van
vertrouwde jazzavonden van
Stichting Cultura plaats in De Boei.
Ook dit achtste seizoen wist René
van Beeck zijn trouwe jazzfans in
De Ronde Venen weer te verrassen met nieuwe topmuzikanten.
Vrijdagavond stond hij in de kleine
zaal naast zanger Ronald Douglas,
drummer John Engels, vibrafonist
Jacco Griekspoor en pianist Hans
Vroomans, vier heren met een
indrukwekkende ervaring in de
Nederlandse én internationale
jazzwereld.
De avond kenmerkte zich door veel
vrije improvisatie. Zanger Ronald
Douglas wist van begin tot eind zijn
publiek te boeien met zijn diepe

stem, zijn enorm bereik en zijn
ongebruikelijke kledingkeuze, want
van de witte schoenen met blauwgepoetste neuzen kon menigeen de
ogen niet afhouden.
Met een duo-ballad van Ronald
Douglas en de vaste pianist van het
Metropole Orkest kreeg de avond
een politiek tintje. Beiden deden
hun beklag op het op handen zijnde
regeerakkoord, waarin men voor
muzikanten de BTW verhoogt van
6 naar 19% en waarschijnlijk het
Metropole Orkest door stopzetting
van subsidies haar bestaansrecht
verliest. Ronald Douglas en Hans
Vroomans uitten hun bezorgdheid
met het hartstochtelijk gespeelde
“What are you doing the rest of
your life?”. De zaal reageerde
hierop veel minder bezorgd, maar
beloonde de artiesten met een
hartelijk applaus en een staande
ovatie, waarna iedereen tevreden
huiswaarts keerde.
De volgende jazzavond van Stichting Cultura vindt plaats op 29
oktober in De Meijert te Mijdrecht.
Dan verzorgt de elf-koppige Wicked Jazz Sounds Band veel vrije
improvisatie op funk, soul en jazz.
Kaarten kosten 10 euro en zijn in
de voorverkoop te verkrijgen bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht,
drogisterij De Bree in Vinkeveen en
via www.cultura-drv.nl.
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Wijnkoperij Henri Bloem opnieuw
Wijnspeciaalzaak van het Jaar

Wijnkoperij Henri Bloem aan de
Herenweg 35 in Wilnis is voor de
vierde achtereenvolgende keer
uitgeroepen tot Beste Wijnspeciaalzaak van het Jaar, in de categorie
wijnen tot vijf euro. Deze prijs
wordt elk jaar uitgeroepen door de
auteurs van het boek Wijnalmanak,
Ronald de Groot en Cuno van ’t
Hoff.
De Wijnalmanak is een jaarlijks
terugkerende wijngids, waarin

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Alzheimer Collecte

wijnen uit de supermarkt, slijterij
en wijnspeciaalzaak worden beschreven en beoordeeld. Een select
team van wijnprofessionals proefde
duizenden wijnen, ingezonden
door winkels uit heel Nederland.
Door de Wijnalmanak Award voor
de vierde opeenvolgende keer te
winnen bewijst Wijnkoperij Henri
Bloem over een assortiment wijnen
met een uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding te beschikken, elk jaar
weer.

In de week van 8 t/m 13 november a.s. vindt de jaarlijkse Alzheimer collecte plaats. Wij zijn nog
op zoek naar collectanten. Heeft u
tijd om een straatje te lopen? Bel
of e-mail naar: Corrie Dessing, tel.
0297-282818. E-mail: corriedessing@ziggo.nl

Wijnkoperij Henri Bloem te Wilnis
is onderdeel van een samenwerkingsverband van twintig wijnspeciaalzaken. De winkels van Henri
Bloem bieden een wereldwijd assortiment wijnen tegen aantrekkelijke prijzen. Toegankelijk, Kwaliteit, Service en Prijsbewust zijn de
kernwaarden van Wijnkoperij Henri
Bloem. De betrokkenheid en het
enthousiasme van de medewerkers
zorgen ervoor dat iedereen hier de
wijn vindt die bij hem/haar past. De
sfeervolle ambiance en lekkere wijn
maakt dat een bezoek aan Henri
Bloem een feestje wordt.

Op zaterdag 9 oktober wil de ZWO
groep van de Morgenster kerk te
Vinkeveen en Waverveen, met de
verkoop van oliebollen en Amaryllisbollen geld ophalen voor steun
aan kinderopvang in Oeganda. Tim
en Wilma Omalla werken sinds drie
jaar in Oeganda. Ze zijn in de hoofdstad Kampala begonnen en kwamen
met zeven kinderen in aanraking die
ze tot op heden verzorgen. In december 2009 moesten ze met alle
kinderen naar het noordoosten verhuizen, naar een onderontwikkeld
dorp genaamd Chawolo. Ze hebben
zelf een waterbron laten bouwen en
willen graag een zendmast hebben
om met het thuisfront te kunnen
communiceren. De oliebollen kosten
70 cent per stuk. De grondstoffen
zijn geschonken door de kerk. De
verkoop is bij het spoorhuis aan
Demmerik te Vinkeveen van 9.00
uur tot ongeveer 15.00 uur. Tegelijkertijd is ook de rommelmarkt in
het spoorhuis open.

Vinkeveen

Oliebollen voor hulp
aan weeskinderen

Afsluiting wedstrijdseizoen bij WVA
De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude sluit komend weekend
op traditionele wijze het watersportseizoen af met de wedstrijden voor
de zogeheten Snertcup en de laatste wedstrijden voor de Valkenklasse.
Iedereen kan meedoen met de open wedstrijden rond de Snertcup.
Traditiegetrouw varen de leden van
de Valkenklasse de laatste wedstrijden in Vinkeveen. Daarnaast
organiseert de WVA de slotwedstrijden voor iedereen die nog een
laatste wedstrijd op de Vinkeveense
Noordplas wil zeilen. Het Valkenklasse evenement is speciaal voor
die zeilers die aangesloten zijn bij
deze organisatie. De wedstrijden
op zaterdag worden afgesloten met

een goed gevulde snertmaaltijd.
Op zondag 10 oktober zijn er naast
de Valken ook de laatste open
wedstrijden rond de Snertcup voor
zeilers op de Vinkeveense plassen.
Aanmelden kan bij de starttoren
van de WVA, vanaf 10.15 uur. De
eerste wedstrijd start om 11.00 uur,
de tweede om ca. 14.00 uur. Iedereen is welkom! Meer informatie is
te vinden op www.wvavinkeveen.nl.

Succesvolle open dag bedrijven Tennishal De Ronde Venen

Bedrijfscompetitie blijkt schot in de roos Mijdrecht
Tweedehandskleding-

Amfibieën en reptielen in
NME-centrum De Woudreus
Tot 30 november staat de tentoonstelling Jurassic Polderland
in NME-centrum De Woudreus.
Het is een tentoonstelling over de
amfibieën en reptielen van Nederland. Voor de groepen 5 t/m 8 van
de basisscholen is er een les bij
gemaakt. Groep 8 van basisschool
De Trekvogel uit Mijdrecht beet
afgelopen dinsdag (28 september)
het spits af. Het was een gezellige, leerzame, maar vooral ook
belevingsvolle middag. De leerlingen ontdekten verschillen tussen
amfibieën en reptielen, leerden de
geluiden van de bruine kikker en
de rugstreeppad te onderscheiden,
hielpen padden bij de trek, onderzochten welke amfibieën in onze
gemeente wonen en observeerden
het gedrag van de korenslang en
de roodwangschildpad. Hoogtepunt
van de les was wel het vasthouden
van de verschillende dieren: de
hazelworm, de kikker en pad, de

schildpad en vooral de slang.
Zaterdag 6 november is het NMEcentrum de hele dag geopend. Er
worden dan allerlei activiteiten
rond het thema georganiseerd. Je
kunt met een slang op de foto, er is
een paddentrekrace, je kunt slanghappen, dino’s vouwen, geschminkt
worden als reptiel… en nog veel
meer. Uitgebreide informatie volgt
in de weekbladen en op 0297regionieuws.
Op woensdagmiddag is het NMEcentrum geopend van 13.30 uur tot
17.00 uur. Wilt u de tentoonstelling of de dieren komen bekijken,
dan bent u van harte welkom in
NME-centrum De Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis.
De toegang is gratis.
Deze tentoonstelling kon gerealiseerd worden door een extra
subsidie van gemeente De Ronde
Venen.

Tennishal De Ronde Venen organiseerde vrijdag 1 oktober haar eerste
open dag voor bedrijven. Bestuur en
medewerkers van bedrijven uit de hele
omgeving waren uitgenodigd om een
kijkje te nemen in de tennishal. Voor
deze dag was een apart dagprogramma samengesteld. Er kon worden
deelgenomen aan een tennisclinic,
waar aan de techniek gewerkt werd.
Op baan 2 was er een snelheidmeter
geïnstalleerd, die de hardste service
registreerde. Op de overige banen
konden de tips van de tennisclinic
gelijk toegepast worden in verschillende partijen.
Nadat alle deelnemers zich in het
zweet gewerkt hadden, was het
tijd voor een hapje en een drankje.
Tegelijkertijd werd er een presentatie
gehouden over de nieuwe zakelijke
producten, die Tennishal De Ronde
Venen dit winterseizoen gaat lanceren.
Bedrijfscompetitie
Eén van de nieuwe zakelijke producten is de bedrijfscompetitie, en daar

bleek al direct veel interesse voor.
Gedurende het winterseizoen zal er op
zes vrijdagavonden een bedrijfscompetitie plaatsvinden. Ieder deelnemend bedrijf speelt met 4 spelers
(zonodig met invallers) in een team.
Per speelavond speelt iedere speler 2
dubbels van een uur. Na de gespeelde
partijen is er gelegenheid om nog even
na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje. Voor bedrijven
die deze week nog inschrijven voor de
bedrijfscompetitie geldt er een eenmalige aanbieding van 20% korting.
Deelname aan de bedrijfscompetitie is
dan geen € 350,- maar slechts € 280,per team.
Schrijf u snel in want het aantal vrije
plaatsen is beperkt.

beurs voor Inloophuis
't Anker
Op dinsdag 19 oktober 2010
wordt een gezellige tweedehands
kledingbeurs georganiseerd ten behoeve van Inloophuis ´t Anker in de
kantine van Argon aan de Hoofdweg
85A in Mijdrecht. De verkoop vindt
plaats van 11.00 tot 17.00 uur. Alles
wordt verkocht tegen vaste, lage
prijsjes, te weten 2, 4 en 6 euro. Inbreng vanaf donderdag 14 oktober
van 10.00 - 12.00 uur. Wij verkopen
met veel plezier mooie, aparte en
stijlvolle tweedehands dames- en
herenkleding, schoenen, tassen,
riemen, sieraden, stropdassen, sjaals
en eventueel andere accessoires.

Voor vragen over de nieuwe zakelijke
producten of voor aanmeldingen voor
de bedrijfscompetitie kan men contact
opnemen met Tennishal De Ronde Venen, Dr v.d. Haarlaan 3 te Mijdrecht,
tel. 0297-285636 of kijk op www.

Mijdrecht

tennishalderondevenen.nl.

Elke week zijn in Gerardus Majella
dames actief met handwerken.
Onder het genot van een kop koffie
en in een gezellige sfeer, maken
ze leuke en mooie dingen. Bekend
zijn de warme sokken en de fraaie
dekservetten, maar er zijn nog veel
meer aantrekkelijke handwerken
te koop. Woensdag 27 oktober
9.30-11.30 in Gerardus Majella,
Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Kom
gerust eens kijken, ook voor u staat
de koffie klaar!U kunt het Rode
Kruis steunen met uw aankoop.

Handwerkverkoop bij
Rode Kruis De Ronde
Venen
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Misschien een plek waar u niet zo snel
aan denkt als u op zoek bent naar een
nieuwe woning met meer ruimte. Maar
kom eens kijken tijdens de open dag op
zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 13.00

uur op de bouwlocatie in Waverveen en
laat u verrassen door alle ruimte die je
daar nog hebt! Voor de snelle beslissers
is er nu een aantrekkelijke kortingsactie
op de koopprijs!

Kijk voor meer informatie op de
website: www.kreekrug.nl

b u i t e n wonen in wav e r v e e n . . .

Kom naar de open dag zaterdag 9 oktober
van 11.00 tot 13.00 uur op de bouwlocatie in Waverveen!
Een ontwikkeling van

Hofland 182a
3641 GK Mijdrecht
0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl

Kijk voor meer informatie op de website www.kreekrug.nl

ENERGIELABEL A

Belastingvrij...

GÉÉN BPM
GÉÉN WEGENBELASTING

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

TWINGO COLLECTION
STANDAARD MET O.A.:

1BĲ4TE%
LLING

• RADIO/CD-/MP3-SPELER
• AIRCONDITIONING
• ELEKTRISCH VERSTELBARE BUITENSPIEGELS
• EXTRA GETINTE ZIJRUITEN ACHTER EN ACHTERRUIT
• EN NOG VEEL MEER!
DE SPIEGELKAPPEN, ACCENTEN IN DE VOORBUMPER, DE ACHTERSPOILER, DE WIELDOPPEN
DOPPEN EN DE BOOMERANGSTRIPING ZIJN NAAR KEUZE STANDAARD UITGEVOERD IN WIT, GRIJS OF ZWART. IN
N COMBINATIE MET DE ELF
BESCHIKBARE LAKKLEUREN ZIJN ER TALLOZE KLEURCOMBINATIES MOGELIJK WAARDOOR
RDOOR DE COLLECTIO
COLLECTION EEN
NOG PERSOONLIJKER TINTJE KRIJGT. LET OP: NIET VERKRIJGBAAR IN BELASTINGBLAUW!

AUTO BERNAULT B.V.

NU VANAF

€ 8.990,-

EEL: € 1.220,-

UW KLANTVOORD

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.

www.tweed.nl 2523-10

. . . i n k r eekrug heb je n o g r u i m t e !
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DE WEEK IN BEELD

Donderdag jl. vond er weer een Maatjesdag plaats; vrijwilligers
en hulpvragers van Maatje voor Twee werden door de gemeente
getrakteerd op een gezellige ochtend. Maatje voor Twee is een initiatief van Stichting De Baat en bedoeld voor alle inwoners van De
Ronde Venen die een maatje kunnen gebruiken. Maatjes zijn vrijwilligers die samen met hun hulpvrager leuke dingen doen, zoals een
spelletje, een wandeling of naar de bioscoop. Donderdag kwamen
diverse maatjes voor een rondleiding naar de brandweerkazerne in
Mijdrecht. Deze afspraak was tot stand gekomen op de Beursvloer
van vorig jaar.			
foto peter bakker

Afgelopen zaterdag speelde Argon D4 voor het eerst in de nieuwe shirts van shirtsponsor GT Bunck Accountants Belastingadviseurs. Dit Accountants- en Belastingadvieskantoor heeft vestigingen in Amstelveen en Breukelen. Aangezien Mijdrecht
precies tussen beide vestigingen in ligt en het kantoor de sport een warm hart
toedraagt was de link met Argon snel gelegd. Argon D4 wist in de nieuwe shirts meteen een goed resultaat neer te zetten want er werd met maar liefst 9-0 gewonnen.
In de poule staat Argon D4 nu bovenaan met 28 doelpunten voor en één tegen. In
de komende weken volgt echter een paar wedstrijden tegen concurrenten voor de
bovenste positie, te beginnen met aanstaande zaterdag tegen Victoria.

Het zal weinig mensen zijn
ontgaan dat er in Mijdrecht weer
een nieuwe bowling is geopend.
Na jaren heen en weer rijden
naar Amstelveen kunnen bowlers
zich weer uitleven in Mijdrecht.
Met de nieuwe locatie heeft zich
ook een nieuwe sponor gemeld: Ton van Vliet Bouw bv. Dankzij dit team
kan er weer volop worden gebowld. Bij Ton van Vliet staat samenwerken
hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor het bowlingteam, want met
elkaar moet je de punten pakken. Wie belangstelling heeft om te bowlen
is welkom om een kijkje te komen nemen. Er word competitie gespeeld
op maandag-, dinsdag- en woensdagavond en ook dinsdagmiddag. Bowling Mijdrecht is (hoe toepasselijk) gevestigd op de Ontspanningsweg 1
Mijdrecht, naast het Veenweidebad.

Zaterdag jl. is Get Styled Hair-Visagie en Get
Styled mode-accessoires geopend. Het gloednieuwe pand aan de Dorpsstraat 64a in Mijdrecht
biedt naast een salon voor visagie en hairstyling
ook een boutique met een uitgebreid assortiment van de meest hippe mode en accessoires.
In de kelder van het pand is FabStarNails french
manicure-pedicure gevestigd. Zo kan men bij Get
Styled terecht voor styling van top tot teen. Tot
15 december maken klanten kans op een hippe
scooter. Eigenaresse Lineke Kool (m) en haar
team hebben er zin in!
foto rob isaacs

Het grote speeltoestel in Het Speelwoud in Wilnis verkeert in slechte
staat en is aan vervanging toe. Veel kinderen uit Wilnis en omstreken
maken regelmatig en met veel plezier gebruik van het toestel.
De gemeente wil hen dan ook graag betrekken bij de keuze voor een
nieuw speeltoestel. Kinderen zijn daarom uitgenodigd om op woensdag
6 oktober tussen 14 en 16 uur naar De Willisstee in Wilnis te komen om
een tekening te maken van zijn of haar favoriete speeltoestel. Met
behulp van de tekeningen kunnen de kinderen aangeven wat ze graag
willen en mede op basis daarvan wordt bepaald welk speeltoestel er in
Het Speelwoud komt. 			
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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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
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Unicum in de Janskerk op zondag 10 oktober a.s.

Kerkdienst wordt uitgesteld!
De kerkdienst van komende zondag
in de Janskerk zal niet op tijd beginnen. Dat is reeds nu bekend. De
reden is de datum van deze zondag:
10 – 10 –’10. Normaal gesproken
begint de eredienst in de Janskerk
(Kerkstraat 11) ’s ochtends om 10
uur maar voor deze ene keer zal
dat opzettelijk pas om tien over tien
zijn. Het is een klein grapje maar
wél met een serieuze ondertoon. In
de dienst voor jong en oud staan namelijk de Tien Woorden (ook wel de
Tien Geboden) centraal. Daar denkt
men in de kerk vaak als eerste aan

bij dat getal 10. Op een speelse
én moderne manier (ooit iemand
in de kerk horen ‘rappen’?) zal er
gewerkt worden met het getal 10
en met de Tien Woorden. Voorganger in deze bijzondere dienst is ds.
H. Tacken, de eigen predikant van
de Janskerk.
Ongetwijfeld zullen er ook vele
kinderen in de kerk aanwezig zijn.
In hun eigen Kinderkerk zullen zij
ook aan de slag gaan met de Tien
Woorden. De verwachting is ook dat
veel vaders, moeders, opa’s, oma’s,
tantes, ooms, vriendjes en vriendinnetjes enz. met hen mee naar de
kerk komen om het allemaal mee
te maken. De kinderen die naar de
Janskerk komen maken een gróte
kans om met een heuse verrassing
huiswaarts te keren waar ze op een
later moment bijna 10 maal 10 minuten plezier van kunnen hebben…
Benieuwd wat het is? Kom dan op
zondag 10 oktober 2010 naar de
Janskerk! Meer informatie?
Bel met (0297) 28 14 64
of kijk op www.pknmijdrecht.nl.

St. Jozefschool bij doop van Fiene Verweij

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

Zaterdag 16 oktober Fancy Fair bij Zuwe Maria-Oord
Op zaterdag 16 oktober presenteert zorgcentra Zuwe Maria-Oord in samenwerking met de Rotary Club
Vinkeveen-Abcoude een Fancy Fair met als thema: Maak je dromen waar! Iedereen van jong tot oud is van
harte welkom tussen 10.00 - 16.30 uur.
Tijdens dit gezellige evenement is
er op het terrein van het zorgcentra van alles te vinden, zoals een
rad van avontuur, een bingo, een
rommelmarkt, een springkussen,
muizen meppen, stokken vangen
en nog veel meer. Voor iedereen
die tussen de activiteiten door wel
wat lekkers lust, is er een limonade
koe, een stamppottenhoek en een
biokraam, maar zijn er bijvoorbeeld
ook hotdogs, suikerspinnen en ijsjes
verkrijgbaar. De aanwezigheid van
live muziek maakt de dag compleet.

Kortom, één groot feest voor zowel
de kleintjes als de ouderen! Kom
daarom op 16 oktober een kijkje
nemen. Het is adres is Herenweg
69 in Vinkeveen.
Mensen kunnen ook hun dromen
inzenden. Tijdens de Fancy Fair
worden de ingezonden dromen in
een wensboom gehangen en tijdens
de Fancy Fair word gekeken welke
dromen we waar kunnen maken.
De Fancy Fair 2010 is een initiatief
van de personeelsvereniging van

Zuwe Maria-Oord. Dit doen zij samen met de Rotary Club VinkeveenAbcoude. Het Rotary netwerk stelt
zich, onder het motto ‘service above
self’, ten doel om dienstbaar te zijn
aan iedereen die hulpbehoevend
is. Tijdens haar meer dan 35-jarig
bestaan heeft deze Rotary Club
Zuwe Maria-Oord al een aantal
keer bijgestaan met uiteenlopende
activiteiten. Ook tijdens deze Fancy
Fair zullen leden van de club op
verschillende manieren bijstand
verlenen.

Dit school jaar staat bij de St Jozefschool het thema Water/Duurzaamheid centraal. In de eerste schoolweek konden de kinderen al op allerlei
manieren kennis maken met water. Dat deden ze door verschillende
WATERspelletjes te doen. Ook tijdens de technieklessen krijgen water en
duurzaamheid aandacht. Wat is Water? Wat is de functie van Water voor de
natuur en ook voor thuis? Allemaal vragen waar de kinderen dit schooljaar
antwoorden op gaan vinden. Als katholieke school is ook de link gelegd
naar het Water in de kerk. De familie Verweij was bereid hun dochtertje
Fiene in het bijzijn van de hele school te laten dopen. Van tevoren kwam
pastor Jos op school langs om in de verschillende groepen op een gepaste
wijze uitleg te geven over het dopen en het Water binnen de kerk. Voor
iedereen was het een speciale gebeurtenis!

Waterspelletjes bij De Amstel
Op zaterdag 16 oktober organiseert Zwem- en polovereniging De Amstel
in het nieuwe Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht een
Waterspelletjes uur. Uitgenodigd zijn alle basisschool leerlingen tussen
de 6 en 12 jaar, die in het bezit zijn van het A-zwemdiploma. Aanvang is
16:15 uur. Toegang is gratis!
Meld je zo spoedig mogelijk aan via waterspelletjes@zpv-de-amstel.nl. Er
is beperkt ruimte, zodat alleen de eerste 80 aanmeldingen toegang krijgen.
Mocht je niet tot de gelukkigen behoren, dan kun je altijd nog tot het eind
van het jaar gebruik maken van de actie 'Vijf weken lang twee keer per
week trainen voor waterpolo en wedstrijdzwemmen voor tien euro'.
Kijk even op de website voor meer informatie: www.zpv-de-amstel.nl.

DEZE KRANT IS OOK ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Familieberichten
10-10-2010
Patricia Spruijt
22 jaar

Van je familie
moet je het
hebben -)

;

07-10-2010
Bas van der Lubbe
Hier met heel veel haar,
Vrijdag word je 40 jaar !!

Gefeliciteerd namens:
Bas en Wendy
Kees en Anita
Marcel en Cara
Jeffrey en Susan
Carel en Odillia

28 jaar liefs Malou

Arief gefeliciteerd!

Namens je collega's
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Je gelooft je ogen niet!

Kinderboekenweek in teken van tekenen

Mix Feest in Nieuwer ter Aa
Jongerenvereniging KPJ MIX
organiseert zaterdag 16 oktober voor de negende keer het
MIX FEEST in Nieuwer ter Aa.
Jongerenvereniging MIX is een
vereniging voor jongeren tussen de
15 en de 30 jaar van de omgeving
Breukelen, Loenen a/d Vecht,
Nederhorst den Berg en andere
plaatsen in deze omgeving. Deze
vereniging organiseert gemiddeld
twee per maand activiteiten voor
zijn leden en introducés, zoals bios
night, zeilen, vliegeren, lasergame,
karten, discobus door het land,
summer weekend en ga zo maar
door!
Ook het nu jaarlijks terugkomend
schuurfeest wordt georganiseerd

door MIX-leden en vrijwilligers!
Dit jaar zal de band ‘LaRoque’ het
dak eraf spelen en ‘go-products.
nl’ zal ervoor zorgen dat het geen
seconde stil blijft in de schuur!
Dus komt allen 16 oktober a.s.
naar Oukoop 37a te Nieuwer ter
Aa en dan maken we er een knallend feest van!
Aanvang vanaf 21.30 uur en
legitimatie is verplicht want alleen
alcohol vanaf 16 jaar, de entree
bedraagt tien euro incl. twee
consumptie munten.
Voor meer info: kpjmix@hotmail.
com, bel Anja van Vliet (0652305653)
of kijk op www.kpjmix.nl.

Regio

Swingen in Vreeland

Hou je van tekenen, schilderen of
knutselen met letters. Kom dan
tijdens de Kinderboekenweek, van 6
t/m 16 oktober, naar de bibliotheek.
Deze Kinderboekenweek staat
namelijk helemaal in het teken van
illustraties. Onder het motto ‘De
grote TekenTentoonstelling’ staan
er allerlei leuke teken- of knutselactiviteiten op het programma.
Met potloden, verf en papier kun je
aan de slag in de bibliotheek om je
eigen schilderij of knutselwerk te
maken. Verder zijn in de bibliotheek allemaal bekende en minder
bekende illustraties uit jeugdboeken
tentoongesteld. Kan jij raden welke
illustratie uit welk boek komt?
Wil je weten wat er in jouw bibliotheek te doen is, haal dan snel de
folder of kijk op www.bibliotheekavv.

ouder? Haal dan een tekensetje bij
de bibliotheek en doe mee met de
Lettertekenwedstrijd.
Is je kunstwerk klaar, lever hem in
bij de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 16 oktober
of uiterlijk 22 oktober.
Alle kunstwerken worden tentoongesteld en wie weet win je nog een
leuk prijsje. Vergeet op je Letter-

Lettertekenfeest
Ook dit jaar is er weer een creatieve wedstrijd. Vind je het leuk
om te tekenen en te spelen met
letters en taal en ben je 6 jaar of

De mooiste vakantiefoto Videocvlub DRV
Tijdens de vakantie wordt het meest gefotografeerd. Uit die grote stapel
foto’s heeft ieder clublid van fotoworkshop De Ronde Venen zijn of haar
mooiste vakantiefoto gekozen. In gezondheidscentrum Croonstadt zijn al
die zomerse beelden de gehele maand oktober te bekijken.
Nu moest de foto niet alleen de “mooiste vakantiefoto”zijn, maar ook “in
een reisbrochure passen”. Dit zijn twee criteria die er toe geleid hebben
dat veel clubleden een foto aanleverden met heldere, vrolijke kleuren, een
sprekende zonsondergang of bijzondere vergezichten.
De tentoonstelling geeft een gevarieerd beeld en luidt op een fleurige
wijze het nieuwe seizoen van fotoworkshop de Ronde Venen in.
Voor meer info en foto’s: www.fotoworkshop.nl.
foto laurette toonen

Op het podium een enthousiast
Combo bestaande uit Jaap Naber
- electr.piano, Henk van Zwieten
- drums, Frans Gigengack - afwis-

selend op alt- tenor- en baritonbas,
Wim van Logchem afwisselend
op een upright- of basgitaar en
de vocale bijdragen zijn van Wim
Karmelk. Het repertoire bestaat
grotendeels uit het American Songbook en Jazz-Standards. Soms zijn
er muzikale gastoptredens.
Bij de bar zijn drankjes en hapjes
verkrijgbaar tegen schappelijke
prijzen. De entreeprijs bedraagt
€ 5,- per persoon. De eerstkomende
Swing at the Fetha is zondag 17
oktober a.s. De andere data zijn:
28 november, 16 januari 2011, 20
februari en 27 maart.

Meer weten over de Kinderboekenweek, kijk dan op www.bibliotheekavv.nl, of neem eens een kijkje
op www.kinderboekenweek.nl.

nl.

"Swing at the Fetha", gaat al weer zijn achtste seizoen in. Zo genoemd
omdat het Dorpshuis van Vreeland, waar dit gebeuren zich afspeelt, gelegen is aan een straat die Fetha heet. Een "easy-listening-jazz-middag"
voor 50 plussers, zo laat het evenement zich omschrijven. Niet dat die
doelgroep zo is bepaald, maar het publiek wat deze (maandelijkse) zondagmiddagen bezoekt, heeft zichzelf zo geselecteerd.
In een zaal met sfeervolle verlichting, spiegels en planten, tafeltjes en stoelen, waar een stukje
dansvloer voor liefhebbers is vrij
gehouden, wordt er vanaf 14:30 tot
ca. 18:00 uur een heerlijk sfeertje
opgebouwd. Er wordt geluisterd,
geapplaudisseerd bij interessante
soli en gedanst op up-tempo nummers. Nieuwkomers reageren dan
ook altijd met de woorden: "Hadden
we dit maar eerder geweten...!"

tekening niet je naam, leeftijd en
e-mailadres te zetten. Lettertekeningen zonder naam kunnen niet
meedingen naar de prijs.

Regio

Toneelgroep Voetlicht speelt Gemengd
Dubbel, een hilarische relatiekomedie
Op 22/23 en 29/30 oktober speelt
Toneelgroep Voetlicht uit Maarssen
de pakkende komedie “Gemengd
Dubbel” in Breukelen en Vleuten.
De voorstelling bestaat uit een serie
korte komische scènes. Deze geven
een heel herkenbaar, soms triest,
maar vaak hilarisch beeld van het
huwelijk en relaties. Zoals bijvoorbeeld een bruidspaar dat op huwelijksreis al problemen krijgt, een
koppel dat alleen maar bezig is met
carrière maken, echtelieden die in
de loop der tijd de ‘vonk’ zijn kwijtgeraakt en tenslotte twee mensen

die al meer dan 50 jaar samen zijn
en niet meer zonder elkaar kunnen.
Ook zijn er korte, komische monologen die de sketches verbinden.
Voorstellingen
Theater 4en1 – Schepersweg 6a
Breukelen
Vrijdag 22 oktober 2010 20.15u.
Zaterdag 23 oktober 2010 20.15u.
Cultuurcampus/Podiumwerkplaats Burchtpoort 4 – Vleuterweide
Vrijdag 29 oktober 2010 20.15u.
Zaterdag 30 oktober 2010 20.15u.
Toegangsprijs € 7,50 p.p.

over licht

Videoclub De Ronde Venen presenteert in zijn programma op 14
oktober onderwerp “LICHT” in het
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Boei’
in Vinkeveen, aanvang 20:00 uur,
Zaal Donkereind. De avond wordt
verzorgd door Nico, Johan, Ton en
een gastspreker: Joep Vermeulen.
Joep zal de avond inleiden met een
verhaal over licht, kleur temperaturen, sfeer maken met licht en hoe
je met filters lichttemperatuur kunt
compenseren. Ook zal kort worden
toegelicht wat wij als club hebben
aangeschaft op het gebied van licht.
Na de pauze zal met de eigen
camera worden gewerkt - dus neem
je camera mee! Opgesteld wordt een
daglicht hoek en een kunstlicht hoek.
Een greenscreen wordt opgesteld
voor iedereen die eens een opname
wil maken met een onderwerp tegen
een zelf uitgekozen achtergrond, die
in het eigen montageprogramma
kunnen worden gekozen en bewerkt
(Chroma Key).
Er zal worden geoefend met de licht
instellingen van de camera, witbalans met vaste instellingen. Wellicht
is het meenemen van de handleiding
van je camera ook zinvol - er zijn
tenslotte zoveel types op de markt!
Het belooft weer een zeer interactief en leerzame avond te worden.
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

Meer informatie en reserveren:
www.toneelgroepvoetlicht.nl, of tel.
0346 – 575567.
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Dr. Beeker

Kosten gezondheidszorg
Nu het kabinet zo goed als rond is (op het moment van schrijven liggen er nog twee CDA’ers dwars, maar die trekken wel bij denk ik), is het wel eens leuk te kijken naar de beslissingen die in het kader van de bezuinigingen zijn genomen. Voor mij als arts is het vooral belangrijk om te zien waar de gezondheidszorg aan toe is met het nieuwe kabinet.
Vier dingen vallen op;
-Er zullen meer verpleegkundigen komen om de
grootste druk in de verpleeghuizen en bij andere verpleegbehoeftigen te verminderen. Maar daar bespaar
je geen geld mee natuurlijk.
-Het basispakket wordt uitgekleed, niet-noodzakelijke zorg zullen we voortaan zelf moeten betalen.
Dat bespaart een hoop geld.
-Het eigen risico gaat met 40 euro omhoog naar
205 euro per jaar, dat bespaart ook lekker.
-De zorg moet meer vanuit het ziekenhuis naar
de huisarts worden gedirigeerd. Hoe dat moet
is nog niet duidelijk, maar blijkbaar wordt de
eerste lijn (Huisartsen) versterkt.
Nu is de overheid zo’n beetje de minst betrouwbare werkgever die je kunt hebben, Mij staat
nog levendig voor ogen dat de overheid opeens
half december bedacht dat vanaf 1 januari de
herhalingsrecepten niet meer mochten worden
gedeclareerd. De daarop volgende verliezen van
zo’n 20.000 euro per jaar konden niet in twee
weken worden gesaneerd. Ik mag van diezelfde
overheid niet even twee assistentes ontslaan,
omdat het nu opeens niet te betalen is. Ik bedoel
maar...
De vraag is: zijn wij als huisartsen nog wel vrije
beroepsbeoefenaren of zijn we inderdaad in
dienst van de overheid?
Toen mijn opa begon als huisarts op Wieringen, stichtte hij tegelijk met zijn start een
ziekenfonds (op mijn website staat een leuk

krantenartikel daarover). In die tijd
werd er van overheidswege niets
gesubsidieerd en mijn opa bood
arme mensen de kans om middels
een maandelijkse inleg zichzelf te
garanderen van zorg, mocht dat uiteindelijk nodig zijn. Heel erg streng
was hij volgens mij niet, want tot
na zijn overlijden werden er nog
achterstallige premies ingelost.
Nu is iedereen in Nederland verzekerd van zorg door middel van de
basisverzekering. Deze verzekering
garandeert ons van basale zorg
en voor eventueel duurdere zorg
kunnen we ons bij verzekeren. De
overheid stelt de regeltjes vast, in
Den Haag wordt bepaald wat wel
en wat niet wordt vergoed en de
overheid doet dus op basis van deze
regeling aan centrale prijsregulering. Een beetje communistisch
land zou er trots op zijn!
Maar nu is de vraag: waarop is die
regulering gebaseerd?
Om dat te kunnen beantwoorden
moeten we kijken naar het onderliggend mechanisme; de overheid
vult namelijk middels een bijdrage
de tekorten aan die ontstaan bij
het betalen van de zorg. De totale
zorgkosten worden voor een deel

stadion. Maar eerst lopen zij
nog door Driemond en Abcoude,
waarna ze tussen 11 en 14 uur bij
de café rest. De Voetangel van een
lunch kunnen genieten. Wilt u de
wandelaars aanmoedigen kom dan
gerust even langs!
Daarna vervolgen zij hun weg
via Amstelveen naar Amsterdam.
Rond 17 uur zal er dan een mooie
en voor velen een emotionele ceremonie zijn en zal het opgehaalde
bedrag, dat door de wandelaars
is ingezameld, bekend worden
gemaakt. Het Olympisch Stadion is
dan vrij toegankelijk.
Komende periode zullen er bij
diverse winkeliers in Abcoude ook
bussen staan, waar u een donatie
in kunt doen voor A Sister’s Hope.
Zo kunnen wij allemaal een steen-

tje bijdragen om de overlevingskansen van mensen met borstkanker in de toekomst te vergroten.
Voor meer info kunt u kijken op

www.asistershope.org.

de Rug van plan zijn te gaan doen.
Om ongeveer 11.30 uur zal dan
de daadwerkelijke uitreiking van
geldprijzen plaatsvinden.
Op de website van Univé hadden
zich vele goede doelen aangemeld.
De Ledenraad van Univé Groene
Hart heeft uit alle inzendingen voor
het ‘Steuntje in de Rug’ vijf goede
doelen genomineerd. Vervolgens
hebben de leden van Univé Groene
Hart via een e-mailstemming
bepaald wie de eerste, tweede en
derde prijs verdient (respectievelijk
€ 3.000,-, € 2.000,- en € 1.000,-).

O, wilt u nog weten hoeveel de
huisartsenzorg kost binnen dit
budget? Dat is 3%, ofwel iets meer
dan 1,6 miljard euro. Geen wonder
dat ze alles naar de huisarts willen
bonjouren, die is lekker goedkoop!
De vraag of ik in dienst ben van de
overheid is hiermee beantwoord:
voor 20%. En voor die andere 80%
luister ik naar mijn patiënten.
Voor u als mede-premie betaler heb
ik het volgende om over na te denken: zou u er 20% van de nominale
premie voor over hebben om zelf te
beschikken? De maandpremie zou
dan van 85 naar 102 euro gaan.
Als ik nu denk dat het eigen risico
volgend jaar 205 euro is en de
premie in eigen beheer op jaarbasis
204 euro stijgt, dan zou ik het voor
die ene euro wel weten!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks terugkerend evenement
op 10 november, bedoeld om speciale aandacht voor mantelzorg
te vragen en alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven deze zorg vanuit de
persoonlijke band die zij hebben met degene voor wie ze zorgen en
leveren een onmisbare bijdrage aan de gezondheidszorg. Erkenning
en waardering voor het werk van mantelzorgers staat deze dag centraal.
Het Steunpunt Mantelzorg De
Ronde Venen, onderdeel van
Stichting De Baat, nodigt alle
mantelzorgers uit De Ronde Venen van harte uit op woensdag
10 november in het Veenlanden
College te Mijdrecht. Ook voor
vrijwilligers en professionals in de
zorg!

Steuntje in de Rug voor OKK
Toneelvereniging OKK uit Mijdrecht krijgt zaterdag 9 oktober in
een 'Steuntje in de Rug' uitgereikt
door Univé Groene Hart. OKK is
één van de drie goede doelen die
werden gekozen door leden van de
verzekeraar. Speeltuin Zuideinde
uit Nieuwkoop en de Hospicegroep
Alphen/ Nieuwkoop uit Nieuwkoop
krijgen eveneens een 'Steuntje in
de Rug'. De uitreiking vindt morgen
plaats in Pannenkoekenrestaurant
De Strooppot in De Hoef. Om ongeveer 10.45 uur krijgt ieder goed
doel de gelegenheid een presentatie
te geven wat zij met het Steuntje in

In 2008 hebben we met zijn allen 56 miljard euro uitgegeven,
daarvan heeft het rijk betaald: 2
miljard voor zorg aan kinderen, 5
miljard voor de Awbz en 3,5 miljard
voor zorgtoeslag (die overigens ook
naar beneden gaat in 2011). Na
even rekenen komen we dan op de
volgende som:
wij hebben met premie’s 46 miljard
euro opgehoest en de overheid
heeft daar 10 miljard euro bij
gelegd.
Dat betekent dat op basis van een
bijdrage van 20% van de totale
kosten, de overheid tot prijsregulering besluit.
In het bedrijfsleven zou niemand dit

accepteren; de raad van bestuur telt
10 leden en daarvan maken er twee
de dienst uit, nou dat zou nog eens
wat worden!

Dag van de Mantelzorg 2010

Geld inzamelen voor A Sister’s Hope
Oktober is borstkankermaand.
Voor de vierde keer organiseert
A Sister’s Hope een tweedaagse
wandeltocht van 60 km. Dit jaar
starten ca. 400 deelnemers op 9
oktober voor de tocht in Amersfoort. Via Soest, Lage Vuursche,
Baarn, Laren en Bussum zullen
de wandelaars aan het einde
van de middag na zo’n 37 km te
hebben gelopen en finishen bij de
hockeyvelden in Weesp. Om met
deze wandeltocht mee te mogen
lopen, moet iedere deelnemer voor
1.500 euro gesponsord zijn. Dit
opgehaalde bedrag wordt weer
gebruikt om onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken.
De volgende dag, zondag 10
oktober, vervolgen de deelnemers
hun tocht richting het Olympisch

gewoon betaald uit premies die u
en ik betalen, maar daar bovenop
komt nog een bijdrage van het rijk
en omdat het rijk aan dit aanvullende bedrag een maximum stelt
worden daarmee de totale zorgkosten aan een plafond gebonden.
Eigenlijk zijn alle kosten samen een
karaf, wij vullen die met water en
wat er nog mist om hem te vullen
betaalt de overheid en omdat ze dat
doen bepaalt het rijk ook de grootte
van de karaf. Het is maar voor de
beeldvorming want hoe ziet dat er
in het echt uit?

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

Advertentie50x63.indd 1

Wethouder Van Breukelen opent
de feestelijke middag. Er zullen
diverse workshops aangeboden
worden die rechtstreeks of zijdelings ingaan op thema’s als samenwerken en verbinden. U kunt zich
hiervoor ter plekke aanmelden. U
kunt hierbij denken aan workshops
gegeven door o.a. Karin van Dierendonck (Karin van Dierendonck
Bloemen), Mirelle Valentijn (Pura
Vida, praktijk voor levensgeluk)
en Indigo. Ook kunt u deze avond
een Alzheimercafé bijwonen, waar
dit keer een algemeen thema
centraal staat dat van toepassing
is op een breder publiek.
Verder vindt u in de aula van het
Veenlanden College veel informatie voor mantelzorgers en er

22-7-09 19:21

is ruimte om te netwerken met
(zorg)vrijwilligers en professionals. Gezellig bijkletsen onder
het genot van een kopje koffie of
thee met een versnapering kan
uiteraard ook. De catering wordt
verzorgd door leerlingen van het
Veenlanden College in het kader
van hun maatschappelijke stage.
Tijdens het buffet dat zij u aanbieden, kunt u genieten van een
optreden van Smartlappenkoor ’t
Anker.
De dag duurt van 16.00 tot 21.00
uur. Een deel van de dag bijwonen
is natuurlijk ook mogelijk. Kent u
een andere mantelzorger die ook
een gezellige middag of avond
verdient? Neem haar of hem gerust als introducé(e) mee. Om een
inschatting te kunnen maken van
het aantal bezoekers kunt u zich
aanmelden bij een van de Servicepunten, in Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen, telnr. 0297 – 587600.
Voor informatie kunt u bellen
met Esther Smit of Hanne Lap,
tel. 0297 – 230 280 of e-mail
e.smit@stichtingdebaat.nl.
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Hobby binnenhuisstyliste Barbara Vollenweider:

“Een huis is nooit af”
Boven haar eettafel hangt een enorme bureaulamp die rust op een marmeren steen. Haar tuin wordt verlicht door lichtgevende potten, de kast is versierd met sierlijke vazen en de
tafels met kaarsen en stronkjes hout op dienbladen. Als ze vertelt dat ze haar zwarte brommer heeft afgestemd op de kleur van haar auto, weet je het zeker: Barbara Vollenweider
(39) heeft veel oog voor detail. Handig voor haar werk als freelance human resource medewerkster, maar vooral voor haar grote hobby: het stylen van huizen. Want hoewel ze dertig
uur per week met personeelszaken bezig is, antwoordt ze bij de vraag ‘Wat is je beroep?’ volmondig ‘binnenhuisstyliste’. Barbara: “Dat is waar mijn hart ligt. Dat is mijn passie.”
door valérie sambrink sanderink

Zittend aan de eettafel begint de
vrolijke hobbyiste te vertellen.
“Elke keer als mijn man vraagt hoe
het op mijn werk was, zeg ik: ‘goed
hoor.’ En dan vertel ik weer een
heel verhaal over mijn hobby als
binnenhuisstyliste. Eigenlijk heb ik
altijd al interesse voor het interieur
gehad. Als kind veranderde ik al
telkens mijn kamer. Dan stond mijn
bureau weer links in de kamer en
dan weer rechts. Ook de boeken op
mijn boekenplank veranderden regelmatig van volgorde. De ene keer
stonden ze op kleur, de andere keer
op alfabet of grootte. Ik kan je ook
niet vertellen hoe vaak ik mijn huis
al veranderd heb. Sowieso verf ik
het ieder jaar in een ander kleurtje.
Ik woon nu al zo’n drie jaar in dit
huis in Vinkeveen en heb het dus
ook al drie keer geschilderd. Een
ander stipt het even bij, ik schilder
de hele boel. Ik weet in ieder geval
wel dat ik erg rijk was geweest als
ik dit allemaal niet had gedaan. Al
die meubels, kussen, kaarsen, andere accessoires en verfpotten. Dat
loopt aardig op! Ik denk dat ik mijn
hobby bij de aankoop van dit huis
wel flink heb uitgebreid. We hebben
het grootste deel van ons spaargeld
in de aankoop van dit huis gestoken,
waardoor er weinig geld overbleef
voor de inrichting. En dan probeer
je je ideaal na te streven, maar
dat kan niet voor dat geld. Het is
een prachtwoning, maar ik kon zo
wel honderd dingen opnoemen die
ik niet mooi vond in dit huis. En
hoewel we iedere keer weer wat
veranderen, is het huis nooit af.
Alleen als je het budget hebt om
alles in één keer te doen, dan is je

foto patrick hesse

huis meteen af. Maar als je dat niet
hebt, verander je alles stukje bij
beetje. En eer dat je dan alles gehad hebt, is het daar waar je begonnen bent alweer oud en versleten.
Daarom is een huis nooit af. Maar
dat is ook niet erg.” Lachend: “En
gelukkig heb ik mijn man Evert,
die aangeeft wanneer het wel weer
even genoeg is geweest.”
Advies en workshops
Inmiddels is de woning waarin
Barbara met haar man en zoontje
woont niet het enige huis waarin
ze inbreng heeft gehad. Barbara:
“Mensen vragen mij nu ook om advies. Zo was een stelletje met wie
we bevriend zijn een keer aan het
discussiëren wat voor dressoir ze
zouden nemen. Toen ze er niet uitkwamen, draaiden ze zich om naar
mij met de vraag: ‘Wat vind jij?’.
Maar wat kon ik zeggen? Ik kon
vertellen wat ik mooi vind, maar
dat is nergens op gebaseerd. Er zullen vast ook designregels en –tips
zijn, bedacht ik me. Ik besloot een
avondstudie voor binnenhuisstyliste
te volgen. Daar heb ik veel over de
verschillende woonstijlen geleerd.
Steeds meer vrienden vroegen me
om hulp. Van vrienden vroeg ik
geen geld. Dat doe je gewoon niet.
Maar als er dan kennissen van die
vrienden naar me toekomen dan
wordt het anders. Ik besloot een bedrijfje op te richten mét een eigen
website www.binnenhuisstylist.com.
Nu heb ik ook betalende klanten.
Afgelopen zomer heb ik zelfs geholpen om een heel huis in te richten.
Daarvoor ben ik nu nog de laatste
dingen aan het afronden. Ook wil

Barbara Vollenweider: "Op 27 oktober geef ik mijn eerste workshop in Abcoude."
ik workshops gaan geven. Ik heb al
eens in de Decorette in Mijdrecht
gestaan met een workshop over ‘restylen’. Daarbij keek ik samen met
de cursisten hoe ze bijvoorbeeld
een dode hoek in hun woning kunnen opleuken. Dit vond ik geweldig
om te doen. Daarom heb ik besloten
vaker workshops te geven. Ik heb al
een locatie gevonden en ben nu aan
het bedenken en vormgeven wat ik
wil gaan behandelen. Op 27 oktober
houd ik de eerste in Abcoude.”
Professional?
Barbara gaat helemaal op in haar
hobby. En aangezien ze al betalende

Kerstkaartenactie bij De Vinken
Op zaterdag 30 oktober a.s. zullen de leden van de Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken extra aandacht
vragen voor hun vereniging. Dit gebeurt door middel van de verkoop van unieke Vinkeveense kerstkaarten.
Het succes van de verkoop van kerstkaarten in 2009 was groot genoeg om een herhaling dit jaar te organiseren. Een nieuwe serie prachtige winterscènes zijn per setje van zes stuks voor vijf euro te koop. Nu al
nieuwsgierig hoe ze eruitzien? Neem dan een kijkje op www.de-vinken.nl.
De kerstkaartenactie loopt vooruit
op de viering van het vijftigjarig
bestaan van de korfbalvereniging,
dat vanaf januari a.s. met tal van
festiviteiten en activiteiten wordt
gevierd. Het feestprogramma
begint op de officiële oprichtingsdatum 14 januari a.s. met een groots
galafeest voor alle leden in de eigen
kantine op sportpark de Molmhoek. Diezelfde avond zal ook een
speciaal Vinkenkunstwerk onthuld
worden. Verder is er een Receptie
en aansluitend reünie op 15 januari
a.s.; Culinaire verrassingstocht op
12 februari; Quizavond ‘Ik hou van
korfbal’ op 12 maart; Korfbaltoernooi op 26 maart; Jeugdclinic op
11 april; Stratentoernooi op 19 en
20 mei en “De Vinken’s got talent”show op 21 mei.
Op 18 juni volgt dan nog een

Mixtoernooi en met het 'Hele-clubkamp' op 24 – 26 juni worden de
festiviteiten afgerond.
Een hele reeks van activiteiten
met zowel sportieve als recreatieve
accenten, waarbij nadrukkelijk ook
niet-Vinkenleden betrokken kunnen
zijn.
Ook verschijnt het derde deel van
de clubgeschiedenis. In 1986 en
in 2001 verschenen de delen I en
II van de Vinkenkroniek, die een
nauwgezet verslag
bieden van alle
gebeurtenissen bij
de korfbalvereniging. Het Vinkenjubileum is niet compleet zonder het
derde deel van de Kroniek!
De Vinkenkroniek III is opnieuw
een ruim honderd pagina’s dik

geschiedenisboek met heel veel
foto’s, statistieken en overzichten,
verhalen en interviews, met als rode
draad een op datum gerangschikt
kroniekgedeelte over de laatste tien
jaar. Het is weer een bijzondere
uitgave, voor alle leden van groot
belang en voor heel veel betrokkenen een leuk herinneringsboek over
deze actieve korfbalvereniging.

klanten heeft, is het zelfs bijna
professioneel. Maar waarom heeft
ze die hobby dan niet omgezet in
haar beroep? Barbara: “Dat zou
ik aan de ene kant heel erg graag
willen, maar aan de andere kant ook
weer niet. Ik heb plezier in het werk
als human resource medewerkster
dat ik nu doe en zie er ook echt wel
uitdagingen in. Maar het ‘werk’ van
binnenhuisstyliste, dat is wat ik écht
leuk vind. En ik zou daar graag meer
tijd in willen steken. Het nadeel
is alleen dat als je van je hobby je
werk maakt, het je hobby niet meer
is. Dan moet je daarmee je brood
verdienen. Nu vind ik woonbeurzen

geweldig en geniet ik er met volle
teugen van. Kan ik weer met zo’n
nep kakkerstemmetje zeggen ‘Ik ga
even naar Milaan voor een beurs’.
Maar als het mijn baan is, dan móet
ik er wel naartoe. Dan hoort het bij
je beroep. En dat maakt het lastig.
Ik wil het namelijk wel leuk blijven
vinden. Dus voorlopig houd ik het
erbij als hobby. Maar dan wel eentje
die zeer uit de hand gelopen is!”
Wilt u meer weten over Barbara’s
bedrijf?
Kijk op www.binnenhuisstylist.com.

Reactietermijn strucWinkeliers Abcoude tuurvisie sluit vandaag

bedanken publiek

De ondernemersvereniging Abcoude
en Baambrugge is druk bezig met de
organisatie van een winkeliersactie
om al het trouwe winkelende publiek
in Abcoude te bedanken. Door de
opbrekingen van de hoogstraat,
welke nog tot het einde van het
jaar voortduurt, is het lastig om alle
winkels te bereiken. Hiertoe hebben
de aangesloten winkeliers van de
OVA-B besloten om iedereen, die
toch heel veel moeite moet doen om
de winkels te bereiken, te bedanken
door middel van een leuke actie.
De actie zelf houden ze nog even geheim, maar de prijzen die er worden
uitgereikt zijn leuk. O.a. een vespa
scooter samen met een stedentrip
naar een leuke plaats in Italië, een
elektrische fiets, een plasma TV en
nog veel meer.
Tevens zijn er veel ondernemers uit
Abcoude en Baambrugge die deze
actie sponsoren en ook hele leuke
prijzen ter beschikking zullen stellen.
Houd de krant goed in de gaten voor
verdere berichten.

De gemeenten Abcoude en De Ronde
Venen stonden vorige week in het
teken van de structuurvisie. Op zes
dagen werd in zes kernen in tenten
en bussen toelichting gegeven op de
keuzes waar de nieuwe gemeente
voor staat. Zo’n 600 mensen bezochten de Week van de Structuurvisie en
reageerden op formulieren en in de
babbelbox. Tot vandaag konden inwoners van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude, die bijvoorbeeld niet
aanwezig konden zijn tijdens de Week
van de Structuurvisie of nog iets
vergeten waren te vermelden, hun inbreng inleveren. Centrale vraag bij de
Structuurvisie was wat de ambities
zijn van de nieuwe gemeente. Daar
horen allerlei vragen en vraagstukken
bij. Willen we nog woningen bouwen
en, zo ja, wat, waar, hoeveel en voor
wie? Op welk type werkgelegenheid
zetten we in? Welk aanbod van scholen, winkelcentra, sportaccommodaties, culturele instellingen kiezen we?
Welke ontwikkelingen kiezen we in
het landschap en hoe beheren we het
landelijk gebied? Veel informatie is te
vinden op

www.eenlevendigegemeente.nl.
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Date4Business:

Nieuwe klanten werven op grootste netwerkevenement
in de regio
Op donderdag 25 november a.s. organiseert Rabobank Rijn en Veenstromen onder de naam 'Date4Business' het grootste netwerkevenement in de regio Bodegraven-Woerden-Mijdrecht. Deelnemende
bedrijven komen in één middag alles te weten over het werven van
nieuwe klanten en komen bovendien in contact met tientallen andere
bedrijven uit de regio.
Nieuwe klanten werven is niet
makkelijk, zeker niet in het huidige
economische klimaat. Maar er
ontstaan ook nieuwe kansen. En die
zijn er op dit evenement volop te
vinden. In een interessant middagprogramma worden alle aspecten
van het werven van nieuwe klanten
behandeld.
Zo zijn er presentaties over de
kansen die juist nu ontstaan en
wordt een praktisch stappenplan
gepresenteerd met alle do's and
dont's van klantenwerving. De
mogelijkheden van Social Media
worden belicht. En ook de telefonische acquisitie en het maken van
afspraken staan op het programma.
Alle sessies worden gepresenteerd
door professionele en ervaren
sprekers.
Speeddaten
Na de plenaire en parallelsessies
start het speeddaten. In 90 minuten
tijd ontmoeten de deelnemende
bedrijven gegarandeerd minimaal
30 nieuwe relaties! Aansluitend is
er de mogelijkheid om verder te
gaan met daten tijdens de afsluitende netwerkborrel. Tijdens het
evenement kunnen Cupido's worden
ingeschakeld om een blind date te
regelen met dat ene bedrijf dat u
altijd al eens wilde spreken.
Rabobank Rijn en Veenstromen
Date4Business wordt gepresen-

teerd door de Rabobank Rijn en
Veenstromen. “Dit evenement past
helemaal bij ons. Als kennisbank
delen we graag onze kennis met
onze klanten. Ook stimuleren we
onderlinge contacten tussen onze
klanten. Door klanten aan klanten te koppelen ontstaat er meer
zakelijk verkeer en economische
groei. Daar profiteert uiteindelijk
iedereen van,” aldus Bas Geerdink,
directeur Bedrijven van Rabobank
Rijn en Veenstromen, die aangeeft
dat het evenement ook op een goed
moment komt. “Voor veel bedrijven
is er een ‘sense of urgency’: verder
snijden in kosten is haast nergens
meer mogelijk. Bedrijven moeten
meer omzet halen om weer te kunnen groeien. En die moet voor een
deel van nieuwe klanten komen.
Dit platform vormt daarvoor een
prachtige kans.”
Organisatie
De organisatie van Date4Business
is in handen van Stichting4Life.
Deze ideële stichting steunt door
middel van eigen projecten alleenstaande HIV-positieve moeders
en kinderen in de sloppenwijken
van Nairobi, Kenia (zie apart kader
–Red.). “Dat doen we o.a. door het
opzetten van evenementen. Eerder
dit jaar hebben we een benefietdiner georganiseerd en deze zomer
was er een Spinning4Life-evenement
op het Raadhuisplein in Mijdrecht,”

Bas Geerdink (Rabobank Rijn en Veenstromen; links op de foto) en John Schut (Stichting4Life) wisselen visitekaartjes uit. Dat
gaan de deelnemers van het evenement ook doen; zij krijgen minimaal 30 nieuwe contacten aangereikt.
foto rob isaacs
aldus voorzitter John Schut van
de Stichting4Life. “Nu komen we
met het Date4Business-concept.
Onderzoek wijst uit dat 90% van
de klanten van een bedrijf uit het
eigen netwerk komt. Dat is echter
vaak een klein cirkeltje. Met dit
evenement schotelen we deelnemende bedrijven ineens een groot
aantal nieuwe contacten voor.”
Bas Geerdink: “Dit is nog nooit eerder gedaan, maar het is zo'n goede
opzet, dat we als bank graag onze
nek uitsteken. We hebben Stichting4Life gevraagd het evenement voor
ons te organiseren. Daarmee krijgt
het een neutralere uitstraling, want
vanzelfsprekend zijn ook bedrijven
die niet bij ons bankieren van harte
welkom om aan Date4Business
mee te doen. Ook tonen we hiermee

Stichting4Life
Stichting4Life heeft een uniek ontwikkelingsconcept
ontwikkeld. Ervaring leert dat ontwikkelingshulp
alleen zinvol is wanneer een gezin of gemeenschap
op verschillende vlakken wordt ondersteund. Concentreren op bijvoorbeeld alleen scholing of gezondheidszorg levert geen structurele verbetering van de
leefomstandigheden op. Ook het geven van geld of
goederen zorgt voor een toenemende afhankelijkheid
en biedt geen structurele oplossing. Stichting4Life
heeft daarom een uniek concept ontwikkeld waarbij
bedrijfsmatige activiteiten (o.a. de productie van sieraden) hand in hand gaan met scholing voor kinderen,
opvang van wezen en de export van goederen van
Kenia naar Nederland.
Voorzitter John Schut: “De vrouwen in ons programma zijn alleenstaande moeders die veelal HIVpositief zijn en hun man aan Aids hebben verloren.
Wij zorgen voor werkgelegenheid, zodat zij zichzelf
en hun kinderen kunnen verzorgen, betere
levensomstandigheden creëren voor hun gezin, weer
zelfvertrouwen krijgen en elkaar kunnen helpen met
problemen. Iedere moeder in ons programma mag
twee kinderen opgeven die op kosten van Stichting4Life naar school mogen en een opleiding krijgen. Indien hun moeder of voogd wegvalt door AIDS, zoekt
Stichting4Life een nieuw thuis bij een familielid of
buurvrouw. Familie is erg belangrijk in de Afrikaanse
cultuur en biedt een sociale structuur en vangnet
bij problemen. We importeren de sieraden die deze
moeders vervaardigd hebben. Deze sieraden worden

in Nederland verkocht via www.sieraden4life.nl en
winkels, bedrijven en braderieën. Ook zijn op de
website sieraden uit andere ontwikkelingslanden te
koop. Allemaal met een ontwikkelingsproject erachter. De combinatie van een bedrijfsmatige aanpak,
scholing, opvang en export blijkt zeer succesvol. We
geven geen geld en creëren geen afhankelijkheid. We
bieden de sociaal zwakste kansen die ze zelf moeten
benutten." De weg is lang en niet zonder tegenslag.
"Er heerst nog veel corruptie in Afrika, daar word
je af en toe gek van." Ook het feit dat hier en daar
wordt gesuggereerd dat hij zichzelf zou verrijken met
deze activiteiten, is niet om vrolijk van te worden.
Toch haalt John veel voldoening uit de projecten.
"Het is geweldig om te zien hoeveel je kunt doen met
relatief weinig geld en om mensen te ontmoeten die
zich met net zoveel passie willen inzetten voor deze
projecten. We hebben in Mijdrecht al een paar mooie
evenementen kunnen neerzetten en Date4Business
belooft ook weer een succes te worden."
Kijk voor meer informatie op: www.stichting4life.nl
en www.sieraden4life.nl

onze maatschappelijke betrokkenheid, want de opbrengst gaat naar
een meisjesschool in een sloppenwijk in Nairobi.”

Wilt u meer informatie over Date4Business? Bezoek dan www.rv.rabobank.nl
of www.date4business.nl.

Het inschrijfgeld voor Date4Business bedraagt 89 euro (excl. BTW).
Rabobank-relaties ontvangen hierop 10 euro korting. Wie boekt voor 1
november a.s. ontvangt bovendien een extra korting van 10 euro. Aanmelden kan op de website www.date4business.nl. Hier kunt u ook lezen
hoe u zich optimaal kunt voorbereiden op deze dag.

Op onderstaand kaartje ziet u het regiogebied dat met het evenement Date4Business wordt bestreken. Voor veel Rondeveense ondernemers zullen de
zakelijke regio's Woerden en Bodegraven nieuwe kansen bieden. Omgekeerd
geldt dit ook, zodat ondernemers veel nieuwe kansen geboden krijgen.
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korting

TOTALE 60%
tot

LEEGVERKOOP
wintercollectie '09/'10

79Skischoenen
v.a.

actie!

Rossignol 'Attraxion 3'
Inclusief bindingen.
Van 479,- NU 359,-

Boeken
Kantoorartikelen
Tijdschriften

skijacks

Vinkenkade 31 Vinkeveen

Hobbyartikelen
Wenskaarten
Schoolartikelen

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

De Lindeboom 11 3641 EX Mijdrecht
Telefoon 0297-281855 Fax 0297-284903
info@boekhandelmondria.nl www.boekhandelmondria.nl

KBW advertentie geschenk.indd 1

40%

korting

Völkl 'Tigershark'
Inclusief bindingen.
Van 899,- NU 399,-

www.topsurf.nl
29-09-2010 14:36:56

Openingstijden: di, wo. & do. 12-18 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur, zo. & ma. gesloten.
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IN VOL BEDRIJF
Kuijlenburg financieel advies

Een goed advies
levert geld op
De recente perikelen bij de banken hebben nogal wat wantoestanden
aan het licht gebracht. Gebleken is dat veel mensen zich veel te dure
hypotheken hebben laten aansmeren. En vaak werden die dan ook nog
eens gekoppeld aan risicovolle beleggingen en dure overlijdensrisico
verzekeringen. Dat het ook anders kan, wil Maddy Kuijlenburg bewijzen. Zij is er met haar financieel adviesbureau op uit om mensen passende en betaalbare aanbiedingen te doen.
door piet van buul

Maddy Kuijlenburg heeft een aantal
jaren bij een groot bureau gewerkt,
dat als tussenpersoon optreedt voor
het afsluiten van verzekeringen en
hypotheken en dergelijke. Ze kwam
daar tot de conclusie dat het ook
anders en beter kan en ze besloot
een eigen financieel adviesbureau te
starten. Daar is ze drie jaar geleden
mee begonnen. “Voor mij was toen
een belangrijk criterium dat de
kosten voor de klant zo laag mogelijk moesten blijven. Ik besloot dan
ook om vanuit mijn eigen woning te
opereren en de zaken dus bij wijze
van spreken vanaf de keukentafel te
regelen. Ik heb dus geen kosten aan
dure kantoorruimte en dergelijke.
Dat is dan al de eerste besparing
waar mijn klanten van kunnen profiteren. Uiteraard ben ik volkomen
onafhankelijk van welke bank of
verzekeringsmaatschappij dan ook.
Ik kan dus een objectief advies geven
over hypotheken, maar men kan ook
voor vrijwel alle verzekeringen bij mij
terecht. En verder heb ik besloten om
bij het afsluiten van hypotheken een
vast bedrag te rekenen voor mijn bemiddeling. Ik ga dus niet uit van een
percentage van de aan- of verkoopprijs maar reken een vaste prijs van
2.000 euro. Bij een hypotheek van

foto patrick hesse

meer dan twee ton tikt dat voordeel
dan al onmiddellijk aan.”

Hypotheken
“De laatste jaren is er grote onzekerheid ontstaan over de toekomstige
mogelijkheden met betrekking tot de
hypotheekrenteaftrek,” stelt Maddy
vast. “Een aantal politieke partijen
wil in het kader van de bezuinigingen
de mogelijkheden voor aftrek beperken. Dat heeft weer tot gevolg gehad
dat de bouwmarkt vast is komen te
zitten. Mensen zijn terughoudend en
voorzichtiger geworden. Het ziet er
nu naar uit dat de regeringscoalitie,
die in de maak is, de hypotheekrenteaftrek ongemoeid zal laten. Maar
dat betekent nog niet dat iedereen nu
opgelucht adem haalt. Die onzekerheid zal zeker nog wel een tijdje
voortduren, vrees ik.”
Volgens Maddy zijn mensen ook wel
een beetje slordig als het gaat om het
afsluiten van een hypotheek. “Er is
vaak sprake van een verkeerde volgorde. Men is in eerste instantie helemaal gefixeerd op de aankoop en pas
in tweede instantie gaat men dan op
zoek naar een hypotheek. Terwijl je
eigenlijk eerst goed moet nadenken
over de hypotheek waarbij de omvang

Guido Thys coacht ZZP-ers
tools aangereikt om zich te kunnen
onderscheiden in zijn of haar markt.
Deelname aan deze sessie is voor
iedere zzp-er (ook niet-leden en
buiten de regio) gratis en geheel
vrijblijvend. Na afloop van de sessie
kunnen enthousiaste doorpakkers
zich inschrijven voor de overige betaalde sessies van het programma.
Uit de eerste 15 inschrijvingen
voor het totale programma wordt 1
deelnemer getrokken die het hele
programma gratis krijgt aangeboden.

D

onderdag 28 oktober a.s. kan
iedere zzp-er deelnemen aan
een gratis Coachingsessie van
ondernemerscoach Guido Thys. Dit
aanbod wordt mogelijk gemaakt
door vereniging ZZP De Ronde Venen. Het betreft een gratis kick-off
sessie van Guido’s nieuwe coachingprogramma ‘DOORPAKKEN’ dat
gebaseerd is op zijn gelijknamige
boek. Tijdens deze introductiesessie
– Werken AAN het bedrijf, niet IN
het bedrijf – krijgt de zzp-er diverse

Het evenement vindt plaats op 28
oktober 2010, van 19:30 tot 22:00
in De Boei, Kerklaan 32, 3645
EV Vinkeveen. Binnenkort komt
meer informatie beschikbaar, maar
inschrijven kan al door een e-mail
met naam, bedrijfsnaam, adres en
telefoonnummer te sturen aan evenementen@zzpdrv.nl. Vermeld s.v.p.
in het onderwerpveld: Aanmelding
Guido Thys.
Kijk ook op de website van ZZP De
Ronde Venen:

www.zzpderondevenen.nl.

Maddy Kuijlenburg: “Het loont de moeite om zorgvuldig na te gaan welke vorm voor jou het meest passend is.”

en de vorm mede bepalend zijn voor
je financiële speelruimte voor de
aankoop. Er zijn tegenwoordig nogal
wat verschillende hypotheekvormen
in omloop. Het loont de moeite om
zorgvuldig na te gaan welke vorm
voor jou het meest passend is. Maar
al te vaak hoor je opmerkingen in de
trant van; ‘doe maar een spaarhypotheek, dat heeft mijn broer ook, of
doe maar die maatschappij want mijn
buurman zegt dat die goed is’. Ik
ben er vooral op uit om maatwerk te
leveren.”
Verzekeringen
Voor de meeste mensen is het
afsluiten van verzekeringen ook geen
dagelijks werk en men vindt het allemaal erg ingewikkeld. Maddy snapt
dat wel. “Het is ook wel ingewikkeld
gemaakt. En ik kom veel gevallen
tegen waar tal van verzekeringen
zijn afgesloten en dan ook nog eens
bij verschillende maatschappijen.
Dat maakt het er ook allemaal niet
overzichtelijker op. Gelukkig wordt er
steeds meer paal en perk gesteld aan
het telefonisch afsluiten van verzekeringen. Daar zijn in het verleden

mensen flink de mist mee in gegaan.
Ook komt het voor dat men voor
bepaalde zaken dubbel verzekerd is,
omdat verschillende verzekeringen
elkaar deels overlappen. Ik denk dan
ook dat het voor veel mensen zeker
de moeite waard is om eens een
keer het totale pakket aan verzekeringen te laten doornemen. Dan kan
nagegaan worden of er overlappingen
in zitten, of dat de dekkingsgraad nog
wel aansluit bij de realiteit en je niet
in bepaalde gevallen onderverzekerd
bent. En dan is er uiteraard de vraag
of je niet een zelfde verzekering kunt
afsluiten tegen aanzienlijk lagere
premie. Dat is voor een normaal
mens allemaal best ingewikkeld.
Maar daar zijn wij dan juist weer
voor om mensen te helpen en ze
van een eerlijk en goed advies te
voorzien.”
Pensioenen
Naast de hypotheken en de verzekeringen staat ook het hoofdstuk
pensioenen de laatste tijd sterk in de
belangstelling. Steeds meer mensen
vragen zich af of je op jonge leeftijd
wel een dure pensioenvoorziening

moet afsluiten, terwijl je geen flauw
idee hebt hoe de wereld er uit zal zijn
wanneer je zelf op die leeftijd bent
aangekomen. “Ik merk dat mensen
er in toenemende mate voor kiezen
om zelf een regeling te treffen. En
jongelui denken vaak nog niet na
over de verre toekomst. Sparen is er
vooralsnog niet bij. Men heeft vaak
eerst een studieschuld af te lossen,
wil een woning kopen en een gezin
stichten. De oudedagsvoorzieningen
komen later wel. Ook hier is het een
kwestie van maatwerk.”
Maddy heeft een duidelijke boodschap. “Let eens wat beter op je eigen financiën, ben assertiever als het
gaat om mooie verkooppraatjes. Let
op dat je niet opgezadeld wordt met
hoge provisiekosten voor tussenpersonen. Vraag gerust om een korting en
laat je adviseren door iemand in wie
je vertrouwen hebt en die niet uit is
op een hoge provisie om er zelf beter
van te worden.”
Maddy Kuijlenburg heeft een website
www.kfa-online.nl waar alles over
haar adviesbureau terug te lezen is.
Men kan ook via deze site met haar
in contact komen.

Parket Plaza draagt Vinkevense club een warm hart toe

Bar Hertha voortaan vochtbestendig

Het wil nog wel eens gebeuren dat je na een daverend partijtje voetbal een aantal zaken met team hebt te
bespreken. Over die ene gemiste kans, die scheids die het allemaal niet even helder zag, of gewoon gezellig een
biertje drinken en zo je onderlinge teamband te versterken. Dat kan allemaal in het sfeervolle clubgebouw van
de Vinkeveense voetbalvereniging Hertha. Toen de vloer achter de bar wat slijtplekken begon te vertonen en
de vraag rees hoe nu verder was er sprake van een inkoppertje. De voorzet van voorzitter Harry van Genderen
naar Jacco Broere van Parket Plaza was er een op maat. Het materiaal voor de vloer werd gratis beschikbaar
gesteld door Jacco, de leden legden de vloer zoals dat hoort en de bar heeft een nieuw aanzien gekregen.
“Ach het ligt een beetje voor de hand
dat ik Herta een warm hart toedraag.
Twee jongens van ons voetballen al
jaren bij de Vinkeveense club en doen
dat met heel veel plezier. Als bedrijf
heb ik er dan ook geen moment echt
over hoeven na te denken toen de
vraag voor het materiaal aan mij
werd gesteld. Ik heb wel voorgesteld
een vochtbestendig laminaat te
gebruiken dat vrij eenvoudig door de
handige doe het zelver is te leggen.
Ik maak vaker mee dat klanten het
materiaal bij mij aanschaffen en zelf
de hamer ter hand nemen. Uiteraard
adviseer ik ze dan vooraf wat een
goede oplossing zou kunnen zijn. Ons
bedrijf levert overigens veel meer dan
laminaat. We leveren feitelijk alles

wat met vloeren van doen heeft met
uitzondering van tegels. Zelfs tapijt
en linoleum maakt deel uit van assortiment evenzo als binnenzonwering.
Zoals eerder aangehaald vinden we
een goed advies vooraf heel belangrijk. In onze showroom proberen we
uit te vissen wat de wensen van de
klant zijn en zetten daar een goede
oplossing tegenover. Het is immers
ook in ons belang dat de klant uiteindelijk tevreden is en blijft en geniet
van een goede vloer waarop het goed
toeven is,” aldus Jacco.
“Als ik zo de bar bekijk van Herta is
ons advies het juiste geweest en ben
ik er van overtuigd dat de vereniging
er weer een aantal jaren tegen kan.”

U vindt Parket Plaza in Mijdrecht op
het adres Constructieweg 96 C. Telefonisch is men bereikbaar op nummer
0297 254225 www.parketplaza.nl
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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
Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

...Elly Middelkoop
Titel: Stap voor stap tekenen
Auteur: Doug DuBosque en
Damon J. Reinagle
'Ik heb zojuist 'Stap voor stap tekenen' gekocht voor mijn kleindochter
Eline. Zij is bijna zestien en woont
in Nieuw-Vennep. Eline wilde dit
boek heel graag hebben, nadat ze
het bij haar jongere nichtje Jolanda
in Lelystad had gezien. Ze houden
allebei veel van tekenen. In dit
boek staat systematisch uitgelegd
hoe je stap voor stap dieren, dinosaurussen, fantasyfiguren, auto's en
perspectief kunt leren tekenen.'
Mondria heeft een ruime keuze aan
boeken om te leren tekenen, zowel
voor beginnende als gevorderde
tekenaars. Zo kan iedereen leren
beeldtaal te gebruiken...

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

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

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

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

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

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

Verrassing van de
brander

- presentatie Sportgala 2010;
- Ouderendag 2010;
- Ferry's Visie;
- Vogeltelling.

In deze rubriek deze week geen vijf, maar wel
tien kinderboekenfavorieten van Mondria!

1

Johanna in de trein 		
Kathrin Scharer
Een illustratrice begint met een
verhaal over een varkentje in de
trein. Maar het varkentje laat zich
niet zomaar tekenen, ze is eigenwijs en begint een discussie met
de illustratrice over waar de trein
heen moet gaan, hoe ze er zelf uit
wil zien, en vooral: wie er met haar
meereist. Een bijzonder prentenboek
dat kinderen een kijkje gunt achter
de schermen van een prentenboekverhaal. Zijdelings laat het ook zien
dat je, met de keuzes die je maakt,
invloed hebt op hoe dingen in je
leven lopen. Een heel bijzonder en
fraai geïllustreerd verhaal, dat kind
en voorlezer zal ontroeren.
Aadje Piraatje 		
Marjet Huiberts en 		
Sieb Posthuma
Vijf vrolijke verhalen over Aadje Piraatje, die opgroeit op zee. Dat valt

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

Deze week in To The Point:

Van woensdag 6 oktober tot en met zaterdag
16 oktober 2010 is het weer Kinderboekenweek!
Weet jij hoe Jip en Janneke er uit zien? En
Kikker? En Dolfje Weerwolfje? En Mees Kees?
Ja? Dat heb je aan de tekenaars te danken.
Zij hebben ervoor gezorgd dat deze figuren
een gezicht kregen! Om nu eens extra stil te
staan bij de taal van tekenaars (beeldtaal), is
het thema van de Kinderboekenweek 2010:
'De grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in
kinderboeken'.
Vanaf woensdag 6 oktober krijg je in de
boekwinkel gratis het Kinderboeken-weekgeschenk 'Mees Kees in de gloria' bij besteding
van ten minste
€ 10,- aan kinderboeken. Er
is ook een mooi
Prentenboek
van de Kinderboekenweek:
'Stimmy of Het
oerwoud in de
stad', voor een
klein prijsje:
€ 5,-.

2

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

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

Boeken Tip 5...

“Verandering van spijs doet eten”
is een gezegde dat op mijn lijf
geschreven is. Ik hou van verandering en dat zie je in veel dingen
terug, zoals in mijn kleding, wat ik
eet en drink en in mijn huiskamer!
Mijn kast ligt vol met verschillende
kleuren lampenkappen, kussenhoesjes, kandelaars, plaids, en ga zo maar
door. Elk kwartaal gaat er weer een
knopje om in mijn hoofd en gooi ik

het huis helemaal ondersteboven.
Nu is het beach-effect uit mijn huiskamer verdwenen en krijgen we
weer herfstkleuren met veel groen
en bruin. Of het nu volgens de laatste
trends is kan me niet schelen, ik vind
het mooi en kan weer een paar
maandjes vooruit. Zo gaat het met
zoveel dingen. Eigenlijk is mijn man
het enige in mijn leven die ik niet
inruil voor wat anders!
Mijn koffiebrander weet dat ook van
mij en verrast me steeds weer met
iets anders nieuws en aparts. Zo
kwam hij vorige week aanzetten
met een pakje versgeroosterde koffiebonen uit Papua Nieuw-Guinea.
Ik moest even denken waar dat ook
weer lag… topografie was een van
mijn lievelingsvakken vroeger, met
de nadruk op wás. Papua NieuwGuinea ligt ten oosten van Indonesië
in Zuid-Azië. De oppervlakte is
462.840 vierkante kilometer en

soms niet mee: hij moet leren zwemmen tussen de haaien, minstens
zeven happen schildpaddensoep eten,
en hij krijgt heimwee naar zijn moeder. Gelukkig krijgt Aadje hulp van
Jan-zonder-hand, Joop-houten-poot
en alle andere stoere piraten.

3

O! Cijfers 			
Godeleine de Rosamel
Ik teken, met cijfers. Met behulp van
een cijfer teken je een dier!

4

Het leven van een loser
Jeff Kinney
Bram Botermans vindt het leven
een hel. Op de middelbare school
moet hij zich staande houden tussen
kleine brugpiepers en volgroeid
gespuis dat zich al scheert. Op een
dag krijgt hij van zijn moeder een
dagboek cadeau. En dat terwijl een
dagboek juist een meisjesding is; nog
nooit schreef er een jongen in een
dagboek, wel dan? ‘Als je maar niet
denkt dat ik “lief dagboek” hier en
“lief dagboek” daar ga schrijven,’
is zijn eerste reactie. Toch begint
Bram er zijn verhaal in te schrijven:
over zijn vervelende broertjes, zijn
onnozele vriend Theo, de dagelijkse
overlevingsstrijd op school, een
gruwelijk eng griezelhuis en … die
vervloekte kaas…

ontvoerd...maar door wie? Zo begint
een nieuw, muizenissig spannend
avontuur, waarin Geronimo samen
met zijn vrienden van de Fantasia
Club op reis gaat, dwars door nieuwe
rijken boordevol duistere gevaren.

7

Weerwolfbende 		
Paul van Loon
Het is een duistere, donkere nacht.
'Pas op, Dolfje,' zegt opa weerwolf.
'Er zijn... wezens op pad.' Dolfje
heeft ze ook gezien: enge schaduwen met scherpe oren. Er wordt
gegromd, gegrinnikt. En er gebeuren
meer vreemde dingen. Wat doet
mevrouw Krijtjes in haar tuin met
haar gietertje en rare plantjes? En
wat is er met sommige klasgenootjes
van Dolfje, die doodmoe zijn, de dag
na volle maan?

8

Fiet wil rennen 		
Bibi Dumon Tak
Fiet houdt van rennen. Het liefst
rent hij de hele dag. Van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat. Zelfs als het
regent rent Fiet. De regen klettert
dan zo lekker tegen zijn kop. Vooral
als hij hard gaat. Maar vandaag
gaat Fiet niet hard. Hij staat zelfs
bijna stil. Het waait. Het waait
verschrikkelijk. Maar Fiet moet en
zal rennen!

5

Hou van mij 		
Ted van Lieshout
Bijna alle gedichten en veel beelden
1984 - 2009
Vijfentwintig jaar gedichten van Ted
van Lieshout: een uniek oeuvre dat
kan worden gezien als het portret
van een jeugd. Maar 'Hou van mij' is
ook het (volwassen) portret van een
bijzondere kunstenaar die woord en
beeld in zich verenigt. Deze bundel
bevat bijna alle eerder verschenen
gedichten, inclusief de illustraties,en
tevens zijn nieuwste werk: de niet
eerder gepubliceerde beeldsonnetten.

9

6

Fantasia V 			
Geronimo Stilton
Het rijk van Fantasia verkeert
opnieuw in gevaar: de vulkaan De
Vuurspuwer lijkt uit zijn slaap te
zijn ontwaakt en Gaja, de fee van
de Aarde en de zus van Florina, is

9

daarmee bijna 14 keer zo groot als
Nederland. Het landschap is zeer
verschillend. Op de ene plaats vind
je allemaal heuvels, terwijl je op
andere plaatsen uitgestrekte mangroven vindt.
Ongeveer 75% van de koffieproductie wordt door de plaatselijke
bevolking verbouwd, op kleinere zeer
moeilijk toegankelijke plantages.
Er wordt bijna uitsluitend 'bergland'
koffie geproduceerd, die op een
hoogte tussen 1.300 en 1.800 meter
verbouwd wordt. De Sigri plantage
is gelegen in de Wahgi vallei in het
westelijke hoogland van Papua
Nieuw-Guinea en heeft de reputatie
om de betere Arabica koffie van het
land te bieden. Deze koffie groeit op
ca. 1.500 meter boven de zeespiegel,
waardoor de plantage een uitstekend
klimaat heeft. Deze koffie wordt met
de hand geplukt en zongedroogd.
“Sigri” verwijst naar de naam van
een inlandse papegaai. Deze kleine

felkleurige vogel loopt graag door
de koffieplantages om zich tegoed te
doen aan de koffiekersen.

Hoe overleef ik mijn vader?
(en hij mij!) 		
Francine Oomen
Rosa gaat (eindelijk) met haar vader
op vakantie. Naar Marokko! Jonas,
Noa en Sascha mogen ook mee. Een
oude landrover, woestijn, dromedarissen, waterpijpen, kamelen en
couscous; genoeg ingrediënten voor
een leuke vakantie, zou je denken.
Dit boek gaat over vaders en
dochters, maar ook over vriendschap
en vertrouwen. Over oude taaie
krokodillen en nieuwe uitdagingen.
Natuurlijk met veel onmisbare survivaltips! (ook voor vaders!)
De Grijze Jager 9: Halt in
gevaar 			
John Flanagan
Heeft voor Wills mentor het laatste
uur geslagen? Een spannend nieuw
deel in de serie De Grijze Jager!

Als je de koffie proeft, dan proef
je een oriëntaals tikje pit, gecombineerd met een krachtige, rijke
lichtzoete chocolade nasmaak. Erg
prettig in combinatie met mijn nieuw
ingerichte huiskamer en mijn aangevulde kledingkast… ik kom op deze
manier de herfst wel door!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Lindenhoff Marché Baambrugge
www.davidhague.nl

Z

e zeggen dat het nooit een
goed idee is om boodschappen te gaan doen als je honger
hebt, maar als je naar de
Lindenhoff gaat in Baambrugge,
dan heb je geen keuze. Ik daag
iedereen uit die van goed eten
houdt deze geweldige Marché te
bezoeken en niet te bezwijken
voor al die culinaire heerlijkheden die in deze verrukkelijke
landwinkel verkrijgbaar zijn. Als
je er nog nooit geweest bent,
daag ik je uit.
De familie Te Voortwis is onder
begeleiding van vader Ben en
zijn vier zonen misschien wel de
meest bekende en gerespecteerde
horecaleveranciers/boeren in het
hele land geworden. De boerderij
begon in 1974 met het houden
van Gasconne runderen. Inmiddels is Lindenhoff uitgegroeid
tot een professioneel bedrijf dat
zes dagen per week (dag)verse
producten levert aan diverse
gerenommeerde restaurants in
Nederland en België. Vijf jaar
geleden hebben zij de Marché
landwinkel in Baambrugge toegevoegd aan hun lijst van activiteiten, zodat nu ook de consument
toegang heeft tot de producten
die voorheen alleen geleverd
werden aan de meest exclusieve
restaurants. Dit zorgt ervoor dat
thuiskoks en connoisseurs, zoals u
en ik, die houden van “het goede
spul” af en toe ook de meest
authentieke producten van heel
Europa kunnen verkrijgen.

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

door david hague en patrick hesse

Als je de Marché voor het eerst
bezoekt (zie het kader met openingstijden), rijd dan de hoofdingang in en volg het met bomen
omgeven weggetje naar de parkeerborden. Patrick en ik raden
aan dat je onderweg een Jacques
Brel CD draait, om in de juiste
stemming te komen. Dit is een
werkende boerderij en dus kan
het modderig zijn, dus een paar
goede buitenschoenen of laarzen
zijn een must! Terwijl je de winkel
binnenloopt zul je veel etenswaren
zien die je misschien niet eerder
hebt gezien. Gele bieten of paarse
wortels bijvoorbeeld. Ook zie je
hele stukken vlees en biggetjes
uitgestald. Naar mijn mening moet
een winkel er zo uitzien. Authentieke etenswaren, puur traceerbaar naar ras, gecertificeerd vlees
en mensen die wijn proeven terwijl
ze Frans of Italiaans spreken. Voor
mij is dit Nederland op zijn best
en het ligt gewoon in onze eigen
omgeving! Een mekka van fijne
etenswaren, verzameld rond de
Lindenhoff’s hoofdproduct: authentiek vlees. Neem bijvoorbeeld hun
droog gerijpt Gasconne of Simmenthaler rund; een absolute must
voor vleesfanaten. Als dit je eerste
bezoek is, zorg er dan voor dat je
genoeg tijd hebt. Er is veel om te
zien en te leren. In tegenstelling
tot veel andere winkels tegenwoordig, zijn de mensen die bij de
Lindenhoff werken professionals.
Zij zijn specialisten die je alles
kunnen vertellen over elk product
in hun assortiment.

De Lindenhoff heeft een relatie met de boeren die voor hen
produceren, wat betekent dat elk
product getraceerd kan worden
naar de origine en is de reden dat
zij zo trots zijn op hun producten.
Trots, passie en authenticiteit
zijn woorden die vaak gebruikt
worden. Hier bij de Lindenhoff
zijn het standaard termen. Bon
Appetit!
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tip
David’s

Als je besluit jezelf te trakteren
op een heerlijke steak van de
Lindenhoff, dan is hier een snel
recept dat alles heeft waar ik
van hou als een begeleiding bij
vlees; peper, zout, ui en gebakken
aardappelen.
4 Gasconne steaks à 200 g
50 g zacht gezouten boter
2 fijn gesneden biologische sjalotten
Gemalen peper en Meldon zeezout

Druk de steaks plat met de bal van
je hand. Meng de boter en de sjolotten tot een pasta. Wrijf de pasta
over het vlees aan beide kanten en
maal dan zwarte peper over het
vlees. Laat het vlees twee uur in
de koelkast staan. Ik hou ervan om
mijn steaks te grilleren, dus zorg er
eerst voor dat de grillpan superheet
wordt. Grill nu het vlees ongeveer
4 minuten aan elke kant. Serveer
met waterkers, tuinbonen en roseval
aardappelen uit de oven. Besprenkel
met een beetje zeezout en geniet!

Lindenhoff
Rijksstraatweg 21
1396 JC Baambrugge
Tel: 0294 29 12 72
E-mail: info@lindenhoff.nl
Openingstijden:
Donderdag en vrijdag van
09.30 tot 17.30 uur
zaterdag van 09.30 tot 16.30
uur

De duizend leukste wijnweetjes van Hubrecht Duijker nu gebundeld
Zelf vindt hij het zijn rijkste, leukste en verrassendste wijnboek ooit. Hubrecht Duijker, fulltime wijnschrijver uit Abcoude, had al 111 wijnboeken
op zijn naam staan toen hij besloot er nog een aan toe te voegen. En wat voor een! In een bundel zo dik als een telefoonboek en twee keer zo
zwaar verzamelde hij 1.000 smakelijke kooptips voor de lekkerste wijnen, de beste wijn-spijscombinaties, leuke anekdotes, rake citaten en vulde
die aan met bijzondere reisverhalen.
De Duizend
van Duijker
moet je niet
in één adem
uitlezen. Het
boek leent zich
vooral om op
je gemak door
te bladeren,
uiteraard ondertussen genietend van
een goed glas wijn. Alleen dan krijg
je antwoord op vragen als; bij welk
gerecht is welke wijn het lekkerst?
Hoe zit het nou met de juiste schenktemperatuur? Wat moet ik weten
over wijn bewaren? Welke wijn drink
je bij oesters, bij een loempia of bij
shoarma? Zijn kristalletjes in de fles
gevaarlijk? Kan ik gerust een wijn
met schroefdop kopen? Wijnglazen
bewaren, hoe moet dat? Hoort bij
kaas altijd rode wijn geschonken te
worden? “Bij wijn blijkt de dorst

naar informatie bijna net zo groot
als die naar het product zelf,” stelt
Duijker. Het besluit een nieuw boek
toe te voegen aan de lange lijst
reeds bestaande boeken over dit
onderwerp, ligt in het feit dat er veel
gaande is in de wereld van de wijn.
"Voortdurend dienen zich nieuwe
opwindende wijnen aan. Bekende en
onbekende regio’s krijgen een nieuwe
elan, van Sicilië tot Nahe en van
Cahors tot Californië. Er verschijnen
nieuwe, hoogwaardige druivenrassen,
terwijl traditionele variëteiten soms
na eeuwen de erkenning krijgen die
ze verdienen. Ook de technieken van
wijnbouw en wijnbereiding worden
steeds vernieuwd. Over dit alles valt
véél te vertellen.”
Dat doet Duijker dan ook als geen
ander. Zijn teksten zijn zeer toegankelijk en de door hem opgetekende

anekdotes en spreuken leiden niet
zelden tot een glimlach. Duijker
benadert wijn gelukkig niet altijd
serieus of gewichtig, maar met
een knipoog en relativerend. Je
hoeft helemaal geen wijnkenner te zijn om dit boek toch
op je leestafel te leggen en
verzekerd te zijn van vele
uurtjes leesplezier. Dit boek
gaat bovendien hoge ogen
gooien op de cadeaulijstjes tijdens de komende
feestdagen, want wat geef je iemand
die alles al heeft? Hiermee scoort u
geheid.
Tot slot dan nog Duijkers antwoord
op de prangende vraag hoe je een
lekkere wijn herkent: 'Als de eerste
slok onmiddellijk doet verlangen naar
een tweede'.
geproefd door rob isaacs

De Duizend van Duijker verscheen
bij uitgeverij Spectrum. ISBN 97890-274-2695-6. Dit grote genietboek
werd geheel in kleur gedrukt, telt 424
pagina's en kost €34,99. Verkrijgbaar
bij o.a. Boekhandel Mondria.
www.deduizendvanduijker.com
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Vinkeveen verdient beter
Dezer dagen is een opmerkelijk initiatief gelanceerd. Een aantal Vinkeveners heeft de koppen bijeen gestoken om aandacht te vragen voor Vinkeveen bij het toekomstige gemeentelijke bestuur. De initiatiefnemers
vragen zich namelijk af waarom het centrum van Vinkeveen verloedert, plannen steeds maar weer worden
uitgesteld en waarom veel initiatieven om onduidelijke reden worden afgekeurd. Op de website www.vinkeveenverdientbeter.nl wordt er voor gepleit Vinkeveen de ruimte te geven om haar dorpsgezicht weer mooier
te maken en invulling te kunnen geven aan veel geopperde verbeteringen voor de burgers en de recreanten.

Inspiratiedag bij Studio Ongewoon
Op zaterdag 16 oktober a.s. organiseert Studio Ongewoon in samenwerking met architect Roland Borst van
Studio 110 een speciale inspiratie
dag. Voor iedereen die bezig is
met interieur! Wilt u advies over
kleur, verlichting, meubelmaatwerk,
aanbouw of verbouw? U krijgt nu de
kans om met een persoonlijke stylist,
ontwerper of architect een brainstormsessie aan te gaan van een uur.
Kennismaken kan zonder afspraak
dus u kunt gewoon langs komen! De
Studio is 16 oktober van 10 tot 17
uur open. Loop gerust bij ons naar
binnen of maak alvast van te voren
een afspraak! Om een goed beeld
te kunnen vormen is het belangrijk
om op de dag zelf zoveel mogelijk
informatie mee te nemen, zoals foto’s,
bouwtekeningen, schetsen e.d.

Er zijn drie deskundigen om u te
adviseren: Roel Smit adviseert
en ontwerpt interieur en meubels
op maat. En zorgt voor de juiste
realisatie. Roel vertaalt uw wensen in
een bijzonder, praktisch en eigentijds
ontwerp. Mariska Wijtmans adviseert
op het gebied van indeling, kleur,
stoffering en verlichting en Roland
Borst is de architect achter Studio
110. Vanaf de start is Studio 110
direct betrokken bij zeer uitlopende
projecten, van dakkapellen naar
projectontwikkeling en van Vinkeveen
tot Ghana. Studio 110 begeleidt de
opdrachten gedurende het bouwproces door middel van een heldere
werkwijze en volgens een eigen visie.

V.l.n.r. Roland Borst, Mariska Wijtmans en
Roel Smit

Vinkeveen Verdient Beter is geen
politieke partij, maar dat juist nu
aandacht wordt gevraagd voor de
ontstane situatie heeft wel alles te
maken met het feit dat politieke
partijen hun agenda’s aan het opmaken zijn voor de naderende verkiezingen. Woordvoerder Rob Janssen legt uit dat een groep ongeruste
Vinkeveners zich zorgen maakt over
het effect van de herindeling op de
individuele dorpskernen. Centraliseren moet namelijk niet betekenen
dat dorpen ook fuseren ten aanzien
van hun eigen uniekheid. Vinkeveen
is nu eenmaal anders dan Mijdrecht
en andersom.
“Op zich is er niets mis met het
feit om een aantal dorpskernen te
laten fuseren, zeker als dit leidt tot
een kwalitatief beter, efficiënter en
uiteindelijk goedkoper overheidsapparaat,” aldus de woordvoerder.
“Alleen dreigt veel cultuurerfgoed hiermee verloren te gaan en
daarmee ook de identiteit van de
afzonderlijke deelgemeenten. Zoek
op de gemeentepagina maar eens
uit welke dorpen onder de gemeente DRV vallen.”

onderwerpen. Men kan niet alleen
stemmen op zo’n stelling, maar ook
zelf een (onderbouwde) stelling
inbrengen. Rob Janssen: “Niet
alleen willen we de bestuurders
‘wakker maken’, maar zeker ook
alle Vinkeveners aanzetten tot
nadenken, meedenken, meedoen,
maar vooral ook om op de dag van
de gemeenteraadsverkiezingen op
24 november te stemmen met een
Vinkeveens hart. Wij zijn dan ook

zeer benieuwd hoe de politieke partijen vorm willen en kunnen geven
aan de verbetering van Vinkeveen.
Daarom is er ook een mogelijkheid
op www.vinkeveenverdientbeter.nl om
bij de stellingen vanuit de politieke
partijen een standpunt te geven.”

Op de website www.vinkeveenverdientbeter.nl zijn stellingen opgenomen over zeer uiteenlopende

[ Beauty-lounge bellissimo [
steunt pink ribbon!
Pink ribbon special!
Bestaande uit:
[ ] Rug-, nek-, schoudermassage
[ ] Beauty-touch gezichtsbehandeling
[ ] Relaxing hoofdhuidmassage
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij
vrouwen.
Wij doneren van elke pink ribbon special 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker.
13.000 vrouwen krijgen jaarlijks borstkanker.
15 euro aan stichting pink ribbon!
Help ons in de strijd tegen borstkanker!
Prijs: € 65,-

Aandacht voor borstkanker!

andere behandelingen ook mogelijk, wij
doneren dan 10% aan stichting pink ribbon.

www.beautyloungebellissimo.nl
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De Club van… Nellie Zwitserlood

Sport kort

Verzamelen is keuzes maken

Argon blij met nieuwe
sponsors

Bijna iedereen heeft als kind wel een periode gehad dat er dingen verzameld werden. Of het nou knikkers waren of postzegels, plaatjes van voetballers of filmsterren, het verzamelen zit velen in het bloed. Negen keer per
jaar organiseert Nellie Zwitserlood een verzamelaarsmarkt. Daar zijn de
meest bijzondere collecties te bewonderen. De echte verzamelaars beperken zich niet tot postzegels of munten.

SV Argon heeft na een intensieve
voorbereiding onlangs een compleet
vernieuwde sponsoraanpak gepresenteerd. De rode draad in deze
aanpak is dat sponsoren daadwerkelijk waar voor hun kostbare
sponsorgelden krijgen. Dat kan
bijvoorbeeld zijn in de vorm van
meer traffic op de winkelvloer of op
het web, nieuwe business contacten,
personeelswerving of merkbeleving
promoten. Dat de nieuwe aanpak
aanslaat, blijkt wel uit het grote aantal verlengingen of uitbreidingen van
bestaande overeenkomsten. Maar
vooral ook uit de nieuwe aanwas.

door piet van buul

Van oudsher is het verzamelen van
postzegels een veel beoefende hobby.
Het begint vaak met het verzamelen
van zegels uit Nederland. Daarvan
kan men een historische collectie
opzetten, waarbij de zoektocht naar
oude zegels de inzet is. Maar er is een
geweldige diversiteit aan postzegels.
Al snel komt men er dan achter dat
het een bijna onmogelijke opgave is
om alle zegels die ooit op de markt
gekomen zijn, ook daadwerkelijk te
verzamelen. “Verzamelen is ook een
kwestie van keuzes maken,” zegt Nel
Zwitserlood, bestuurslid van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen.
“Ik ben zelf met postzegels begonnen
en doe dat nog steeds, maar inmiddels zijn daar de winkelwagenmuntjes bij gekomen en ik heb ook een
uitgebreide verzameling markclips.
Dat zijn paperclips in de vorm van
een dun metalen plaatje waar het
merk van een bedrijf op staat. Tijdens
onze clubavonden tref je mensen die
de meest bijzondere verzamelingen
hebben. Bekend zijn natuurlijk de
suikerzakjes en ook de sigarenbandjes
zijn er nog steeds. Verder kun je denken aan theezakjes, aan wijnetiketten,
theelepeltjes, luciferdoosjes en vingerhoedjes. Er zijn mensen die kleine
beeldjes van bijvoorbeeld olifantjes
verzamelen. Ik weet van iemand die
dan alleen olifantjes verzamelt met de
slurf naar boven. Er zijn dus heel veel
uitdagingen, maar wanneer je het een
beetje in de hand wilt houden moet
je dus keuzes maken. Af en toe zie je
op de televisie nog wel eens een item
over iemand die zijn huis van de gang
tot op de zolder volgepropt heeft met
de meest bizarre verzamelingen. Dan
is er naar mijn idee sprake van een uit
de hand gelopen hobby.”
Postzegels verzamelen
Het verzamelen van postzegels is een
hobby waar veel mensen plezier aan
beleven. Nel: “Je kunt het verzamelen
van postzegels op vele manieren doen.
Veelal wordt er voor gekozen om zich
op een bepaald land te richten. Men
kan zich tot Nederland beperken,
soms kiest men een ander land. Zelf
heb ik ook een collectie Canadese
zegels. Veel mensen richten zich ook
op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld ze-

- foto patrick hesse
gels met afbeeldingen van gebouwen,
personen, bloemen of planten, dieren,
noem maar op. Er is een geweldige
diversiteit. Er zijn ook mensen die
brieven en poststukken met postzegels
erop verzamelen. Of eerste dagenveloppen. Bij de echte verzamelaar zijn
ook de foutplaten erg gewild. Dat zijn
de velletjes waar een drukfout in zit.
Het is ook leuk wanneer je brieven
hebt met een postzegel die is afgestempeld in de plaats waar je geboren
bent. Ik heb graag afgestempelde zegels, maar dan moet het stempel wel
goed zichtbaar zijn. En recent hebben
we ontdekt dat op poststukken door
TNT een strookje geplakt wordt met
een barcode. Die zijn ook allemaal
verschillende en je kunt er zelfs uit aflezen door welke sorteermachines het
stuk is gegaan. Die stukken worden
dus ook al weer verzameld.”

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...
De clubavonden
De verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen telt in totaal 120 leden. Negen
keer per jaar komen de leden voor
een clubavond bijeen in De Meijert. Er
is dan volop gelegenheid om wetenswaardigheden uit te wisselen en er
kan geruild worden. Voor de postzegel-

Nellie Zwitserlood: “Tijdens onze clubavonden tref je mensen die de meest uiteenlopende verzamelingen hebben.”
verzamelaars zijn er de zogenoemde
stuiverboeken. In die boeken worden
postzegels van de leden geplaatst.
Iedere verzamelaar kan dan kijken
of er zegels in zitten die hij of zij nog
niet heeft. Die kan men dan kopen
en aan het eind van het seizoen gaan
de niet verkochte zegels weer terug
naar de eigenaars. Ook is er tijdens de
clubavond onder leiding van afdelingsvoorzitter en veilingmeester Nico
Helling een veiling van postzegels en
munten. “Leden kunnen vooraf postzegels en munten ter veiling aanbieden,”
vertelt Nel. “De veilingmeester stelt
dan een lijst met kavels op en tijdens
de clubavond wordt dan een veiling
gehouden.”
Alles over de vereniging kan men vinden op www.verzamelaarsrondevenen.nl.
Verzamelaarsmarkt
Nel Zwitserlood houdt zich vooral
bezig met de organisatie van de verzamelaarsmarkt. “Dat doen we ook
negen keer per jaar in De Meijert. De
markt is natuurlijk de ideale gelegenheid voor verzamelaars om lekker
rond te snuffelen. Een deel van de
markt bestaat uit kramen van hande-

laars die allerlei zaken te koop aan
bieden. En er is ook plaats voor verzamelaars die de gelegenheid te baat
nemen om hun collectie aan te vullen
of om dubbele exemplaren kwijt te
raken door middel van ruilen met
collega’s. Ook zijn dan onze stuiverboeken aanwezig. We hebben ook een
afspraken met de afdelingen Vleuten
en Uithoorn. Daar hebben ze ook
stuiverboeken en die wisselen we dan
uit. De markten voor dit seizoen zijn
op 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april
en 21 mei, allemaal in De Meijert.
Mensen betalen dan een klein entree
bedrag. Op zaterdag 30 oktober a.s.
hebben we een extra beurs van 10.00
tot 15.00 uur. De toegang is dan gratis. Er zijn dan stuivertjesboeken, er is
een tentoonstelling, er zijn ruiltafels
waar verzamelaars kunnen ruilen
en er zijn dan ook handelaren. Dit
evenement mag de echte verzamelaar
niet missen. Maar zelfs als je niks
verzamelt, is het erg leuk om eens
te komen kijken om te zien wat er
allemaal verzameld wordt. Wellicht
brengt het mensen nog op een idee,”
zegt Nellie.

Kwaliteit dienstverlening
blijvend op hoog niveau
De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente De Ronde Venen
bevindt zich op een blijvend hoog niveau. Die conclusie kan getrokken
worden uit de jaarlijkse tussenbalans die is opgemaakt over de naleving
van de servicenormen. Met de servicenormen doet de gemeente concrete beloften aan inwoners over bijvoorbeeld de maximale wachttijd
aan de balie of de maximale tijd dat het duurt voordat de telefoon wordt
opgenomen. De normen zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening.
De gemeente De Ronde Venen
inventariseert sinds 2009 maandelijks de naleving van de 85 servicenormen. Uit een tussenbalans blijkt
nu dat voor ruim 80 procent van
de servicenormen een score van
90 procent of meer wordt gehaald.
Dit wil zeggen dat 90 procent of
meer van de aanvragen binnen de
gestelde servicenorm is afgehandeld.
Bovendien blijkt uit de inventarisatie
dat in de eerste helft van 2010 voor
meer servicenormen een score van
95% of meer is behaald. Vooral de
prestaties op het gebied van briefbeantwoording en vergunningverlening
zijn verbeterd.
In 2006 is de gemeente De Ronde
Venen begonnen met het opstellen van servicenormen voor haar
dienstverlening. In 2008 won de

gemeente de prijs voor “Het beste
kwaliteitshandvest van Nederland”
voor de wijze waarop met de
servicenormen wordt gewerkt. Vorig
jaar ontving de gemeente De Ronde
Venen een aanmoedigingsprijs voor
de wijze waarop de servicenormen
in de organisatie zijn verankerd.
Gezien de positieve reacties van
inwoners en medewerkers, gaat
de gemeente dan ook verder met
het werken met servicenormen. In
voorbereiding op de herindeling met
de gemeente Abcoude is de intentie
uitgesproken om het werken met
servicenormen vanaf 2011 in de
nieuwe gemeente voort te zetten.
Alle servicenormen die de gemeente
hanteert zijn te vinden op

www.derondevenen.nl

Verweij Printing tekent opnieuw
Al sinds jaar en dag is Verweij Printing, de topdrukker uit Mijdrecht, als
sponsor aan Argon verbonden. Toch
wordt er niet automatisch verlengd.
De wereld om ons heen verandert
immers in snel tempo. Wat vandaag
kan, is morgen al weer achterhaald.
Reden genoeg om met directeur
Gerard Verweij aan tafel te gaan en
te overleggen welk sponsorpakket
het best bij de doelstellingen van zijn
bedrijf past. De keuze is gevallen op
het Stersponsor pakket, waardoor
Verweij Printing ondermeer de zaterdagsenioren ondersteunt. Gerard
Verweij zette dan ook met zichtbaar
genoegen zijn handtekening onder
het nieuwe sponsorcontract.

Smit & Dorlas nieuw aan boord
Argon sponsorcommissielid Ronald
Meijer kon bij Smit & Dorlas op
de koffie komen. Deze gerenommeerde koffiebrander uit Mijdrecht
is landelijk zeer bekend in de horeca
en het bedrijfsleven. Maar in onze
eigen regio weet niet iedereen van
hun bestaan af. En daar moest maar
eens verandering in komen, vond
directeur Rob de Laat. Het resultaat
mag er zijn. Smit & Dorlas heeft
gekozen voor het Silver Branding
pakket om de naambekendheid
te verhogen. Maar dat is nog niet
alles. Het bedrijf stelt ook nog eens
2 fraaie koffiezetmachines aan
Argon ter beschikking. Rob de Laat
weet dat het geen koffiedik kijken
wordt, na de ondertekening van het
contract. Argon maakt zich namelijk
hard voor de tegenprestatie.
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AUTO&MOTOR
Vakmanschap is
Meesterschap
Deze week is Patrick Hesse op bezoek bij Albert Pannekoek, eigenaar
van AMR motoren in Mijdrecht; een eenmansbedrijf dat gespecialiseerd is in het restaureren, repararen en ouderhouden van motorfietsen
en dan in het bijzonder van het merk BMW.
Op aanraden van 'motorfanaat'
Meindert van Eijk, die vorige
week door mijn collega Valérie
werd geïnterviewd, ben ik terecht
gekomen bij Albert Pannekoek; een
‘technisch professor’ in de motortechniek, want als er op iemand de
uitdrukking “wat zijn ogen zien, dat
maken zijn handen” van toepassing
is, dan is het Albert wel. Het klikt
meteen tussen mij en de uiterst
rustige en aimabele 61-jarige
Rondevener.
De ingelijste foto’s van diverse
wegracers van weleer, zoals bijvoorbeeld Mike ‘the Bike’ Hailwood
brengen het gesprek meteen op
gang en blijkt de liefde voor
motorfietsen bij ons zeker even
diep te zitten. Ik vind het opmerkelijk dat ik nog nooit van AMR
Motorfietsen had gehoord. Albert
is zijn kleine, maar zeer professionele en geordende werkplaats
begonnen in juni 2006. Nadat hij
zijn hele werkzame leven in de
auto- en gereedschapstechniek had
gezeten, eerst als werkplaatschef

bij een paar grote dealers en later
als commercieel/technische man in
de gereedschapsindustrie, werd het
in 2006 tijd om een grote droom
te verwezenlijken. En wat is er
mooier dan van je hobby je beroep
te maken (daar weet ik tenslotte
alles van). Achter de muren van het
moderne industrieterrein verrees
een ouderwets goede en klantvriendelijke eenmanszaak.
“Natuurlijk kunnen mensen met
hun Japanse motor bij mij langskomen voor onderhoud, dat is geen
enkel probleem. Ik heb bijzonder
veel ervaring met het merk BMW
en heb zelf een totale restauratie van een 75/2 boxer uit 1972
afgerond, die tot het laatste boutje
uit elkaar is geweest en waarbij ik
veel persoonlijke modificaties heb
uitgevoerd en een aantal onderdelen geheel zelf heb gefabriceerd,”
aldus Albert.
Als ik later deze schitterende
machine sta te bewonderen kan
Albert mijn gedachten lezen: “Is

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

deze motor misschien wat voor
een rij-impressie in jullie krant?”
Eerlijk gezegd, ik durfde het niet te
vragen, maar kan niet wachten om
deze unieke motorfiets te berijden
(wat heb ik toch een bevoorrechte
baan!). Op korte termijn leest u
hier mijn ervaringen met deze
topfiets. Terwijl ik de aanwezige
motorfietsen sta te bewonderen,
stuit ik op een prachtig project
van Albert: een restauratie van
een heuse Harley Davidson uit de
oorlog, in de volksmond bekend
als ‘de Liberator’ . Ook zie ik een
Engelse klassieke racemotor: een
Greeves Silverstone, waar Albert
zelf historische demoraces mee
rijdt. Deze uit 1963 stammende
racer is ook door Albert volledig

hebben, dus voor elk probleem
(lees uitdaging ) is een oplossing.
Daar is de volgende klant alweer
met een BMW K100 voor een
onderhoudsbeurt en nieuwe banden.
De vriendelijke en persoonlijke
manier waarop Albert zijn bedrijf
runt stemt mij bijzonder vrolijk. Ik
heb wederom een juweel van een
motorzaak ontdekt.

onder handen genomen. “Deze
motorfiets heeft van origine rechtse
schakeling, maar ik rijd mijn leven
lang al fietsen met linkse schakeling
en dat is dus lastig, dus heb ik een
constructie bedacht waarbij ik links
kan schakelen en rechts kan remmen. Ook heb ik de motor voorzien
van een geheel zelfbedachte belt
(riem)-aandrijving. En dat werkt
zo goed dat ik de komende week
bezoek krijg van iemand uit Duitsland die deze modificatie ook graag
wil en dat is natuurlijk prachtig,”
aldus de glunderende Albert. Na het
maken van de foto’s kletsen we nog
verder. Albert meldt dat hij een heel
netwerk van technische motorliefhebbers heeft, die allemaal hun
eigen specialisatie en apparatuur

AMR Motorfietsen
Constructieweg 96E
3641SP Mijdrecht
Tel. 0297-256300 / 06-20306267

www.amrmotorfietsen.nl
Geopend:dinsdag t/m zaterdag van
9.00 - 18.00 uur

De 3 beste bestedingen
voor uw spaarloon.
Cruze vanaf € 17.995,Nu met het 1-2tje vanaf € 8.998,-*

Spark vanaf € 8.495,Nu met het 1-2tje
vanaf € 4.248,-*

Aveo vanaf € 10.795,Nu met het 1-2tje
vanaf € 5.398,-*

Betaal nú de eerste helft en de rest in 2012.
Rentevrij!
Per half september is het spaarloon over de periode 2006-2009 vrij gevallen. Een onverwachte
meevaller voor velen. Chevrolet heeft ook een financiële meevaller voor u: het 1-2tje. Nu
de helft betalen, en over 2 jaar de rest. Rentevrij! Als dat niet toevallig is! Bezoek Van
Kouwen voor een vrijblijvende proefrit. Maar wees er snel bij, want het 1-2tje loopt nog
maar tot 31 oktober!

Van Kouwen B.V.

Amsterdam Transformatorweg 39, 020-5816200
Mijdrecht
Communicatieweg 26, 0297-272272
Amstelveen Vlielandstraat 1, 020-6432680
De actie loopt tot en met 31 oktober 2010. Het betreft een
niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland
N.V. te Breda (KvK 24107861, AFM register nr. 12013025).
GMAC behoudt het eigendom van de auto of een pandrecht
op de auto tot het krediet inclusief de rente is terugbetaald.
Toetsing bij het BKR te Tiel. Voor dit product is een kredietprospectus opgesteld. Vraag naar de prospectus bij uw dealer
of bel 076-5448932 (klantenservice GMAC).

www.chevrolet.nl

Model

Kredietsom

Looptijd in mnd

Chevrolet Spark

€ 4.247,50

24

Totaal prijs krediet Maandlast
€ 4.247,50

€ 0,00

Effectieve rente op jaarbasis
0%

Chevrolet Aveo

€ 5.397,50

24

€ 5.397,50

€ 0,00

0%

Chevrolet Cruze

€ 8.997,50

24

€ 8.997,50

€ 0,00

0%

Let op: Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst dient de kredietsom
ineens en volledig te worden terugbetaald.

* I.c.m. het 1-2tje van Chevrolet, kijk voor een berekening op www.chevrolet.nl. Sommige afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde
versie of niet beschikbaar in Nederland. De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage.
Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,1l/100 km tot 7,8l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 119 gr/
km tot 184 gr/km.

15 x 5
726-Q3-12-SL_130x193 FC kopie.indd 1
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AUTO&MOTOR
Mondial de l'Automobile
Paris 2010
Deze week komt de leus En Route met Reuling helemaal tot zijn recht
met autonieuws van de Autosalon van Parijs. Op deze pagina een beknopt overzicht van belangrijke nieuwe modellen en concept cars. Er
is uiteraard nog veel meer nieuws, maar daarvoor ontbreekt de ruimte.
Kernwoorden van deze beurs? Schoner, zuiniger en sneller.
Audi A1
De A1 is net gelanceerd, maar
nu komt Audi al met een 185 pk
sterke 1.4 turbomotor. Een extra
sportief model, dat onder meer de
Mini Cooper S moet aanpakken.
Geruchten gaan dat er ook nog een
S1 met 270 pk klaar staat om in
actie te komen.

Citroën C4-generatie
In Parijs introduceert Citroën de
C4, C4 Picasso en DS4. Waarbij de
DS4 net als de DS3 wat exclusiever
en sportiever is. De C4 Picasso is
redelijk hetzelfde gebleven, de C4
is merkbaar veranderd in positieve
zin en is ondanks de groei in afmeting, wel zuiniger en… schoner.

Bentley Continental GT

Ford Focus

door michael reuling

Hyundai i20 Sport Edition

Zeer binnenkort staat de nieuwe
Focus voor de deur, concurrent
van de Golf en Astra. Maar ook de
Focus ST komt eraan. Verwacht
in 2012 in plaats van de heerlijke
vijfcilinder een viercilinder motor,
met 250 pk.
Honda Jazz Hybrid

Chevrolet Captiva

Toyota Verso S
Een gelimiteerde oplage van de
i20 Sport Edition zal volgend jaar
leverbaar worden. Specificaties zijn
nog niet bekend, maar het model
is onder handen genomen door
Car Research and Development,
onderdeel van Mercedes tuner Brabus. De 17 inch velgen komen van
Brabus, de oranje lederen stoelen
van Recaro.

Geen wegenbelasting en BPM! Of
14% bijtelling. De vierde hybride
van Honda is meteen ook de kleinste
hybride op de Nederlandse markt.
Onder de motorkap ligt dezelfde
aandrijflijn als de CR-Z, de 1.3
viercilinder met een elektromotor.
Resultaat: een verbruik van 1 op 23.
Begin 2011 in Nederland en op deze
pagina!

De Japanners tonen naast de
nieuwe ASX de Lancer Sportback
en Outlander met nieuwe motoren.
De Europese versie van de elektrisch aangedreven iMiEV staat ook
glimmend te wachten op de marktintroductie. In december 2010 ook
leverbaar in Nederland.

Begin volgend jaar komt de Verso
S naar Nederland, voorzien van
een 1.3 benzinemotor met 99 pk,
een verbruik van 1 op 20. Een
ideale auto om de kinderen naar
school te brengen en daarna flink
boodschappen in te slaan, zoals je
dat nu al kunt doen met een Nissan
Note, Kia Venga of Citroën C3
Picasso.

Peugeot 508
Jaguar bestaat 75 jaar en toont met
dit model de nieuwe designstrategie
in de vorm van een futuristische
sportwagen. Vier elektromotoren
(elk wiel één) met microgasturbines leveren 789 pk en 1.600 Nm.
Dat is goed voor een sprint van 3,4
seconden naar 100 km/u en een top
van 330 km/u. De actieradius is een
zeer nette 900 kilometer.
Opel Astra

Naast de Cruze hatchback, de Aveo
facelift en Orlando zevenzitter toont
Chevy ook de vernieuwde Captiva
met nieuwe neus. En ja die neus
heeft wat weg van de Mitsubishi
Outlander. Chevy beweert dat de
wegligging en handling zijn verbeterd. Er is nu ook een 258 pk sterke
3.0 V6 leverbaar.

je daar maximaal nog 35 km/u bij
optellen. Met een volle accu houdt de
e-car het 160 kilometer vol. Volledig
opladen gaat middels het stopcontact
in zo’n tien uur.

Mitsubishi iMiEV

Jaguar C-X75

Bentley’s luxe grand turismo
draaide alweer 7 jaar mee op de
markt. Tijd voor een nieuw model,
dat nauwelijks lijkt te verschillen
met het vorige type. Belangrijkste
veranderingen: de koplampen, meer
vermogen onder de motorkap (6.0
W12 biturbo, 575 pk en 700 Nm).

Mercedes CLS
De nieuwe vierdeurs coupé van
Merc staat in Parijs te pronken met
een nog uitgesprokener ontwerp.
Onder de kap motoren variërend van
een vier- tot achtcilinder.

Twee nieuwtjes voor de Astra. In
december staat de Sporttourer in
de showroom, de stationuitvoering
van de Astra. En wie weet kort
daarna ook de GTC Paris Concept,
oftewel de sportieve coupé uitvoering, nu nog een 290 pk sterke
conceptauto.

Maserati GranTurismo MC Stradale
Sterker dan de GT S en afgeleid van de race-uitvoering van de Gran Turismo is dit de MC Stradale. Veranderingen ten opzichte van de standaard
GT zijn onder meer de splitter, bumper, motorkap, uitlaat en achterbumper.
De 4.7 V8 levert 10 pk meer, 450 pk, waarmee je in 4,6 seconden de 100
km/u passeert. De MC Stradale kan voorzien worden van rolkooi en vierpuntsgordels en is road-legal.

De opvolger van de succesvolle 407, de 508, staat klaar om de concurrentie aan te gaan met de Laguna en C5. De koplampen zijn gekrompen, de
styling is wat minder gewaagd. Prijzen vanaf € 25.850,-. Er komt zowel
een berline als een SW, te voorzien van zuinige motoren, maar ook voor
wat minder zuinige in de vorm van een 508 GT. Genoeg keuze dus.
Renault Dezir

Volkswagen Passat

Een supergestileerde elektrisch
achterwielaangedreven concept
sportwagen met 150 pk. 0-100 in 5
seconden. Na acht uur opladen kun
je 160 kilometer rijden. Met snellader kun je in 20 minuten 80% van
de accu’s opladen. Of je wisselt de
accu’s voor een volle set. Handig.

Facelift of echt een nieuw model; geen
idee. VW claimt compleet nieuw, ik
roep grote facelift. Afijn: zuiniger en
schoner is de Passat in ieder geval.
Leuke snufjes: de auto parkeert zelf,
beweeg je voet onder de bumper en de
achterklep opent zich, een radar controleert hoe hard je mag op bepaalde
stukken weg. De styling is overgenomen van de grote broer Phaeton.

Skoda Octavia

Volvo V60

De e-car concept, een studiemodel
op basis van de Octavia Combi is een
voorproefje van een volledig elektrische Octavia. De e-car heeft een elektromotor van 69 pk, die maximaal
115 pk kan leveren. Hiermee zoom je
in 12 seconden naar 100 km/u en kun

Volgende week op deze pagina een
rij-impressie van de S60, maar in Parijs worden de S60 en V60 getoond
met R-pakket. En R staat in dit geval
voor: een andere bumperset, nieuwe
velgen, sportstuur, mattensetje, matte
details, dubbele sportuitlaat et voila:
een sportief ogender model.

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.
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Open dag Acrogym donderdag 14 oktober
Sinds begin september zijn de
trainingen van de acrogym weer in
volle gang. In de zaal worden allerlei
nieuwe elementen uitgeprobeerd,
waarvan het de bedoeling is dat ze
later in het seizoen in de oefening
komen. Ook bij de recreatie groep
worden weer mooie torens (hetzij
wat lager) gebouwd. Acrogym is een
sport waarbij je zowel samen als
individueel elementen uitvoert. Bij
de elementen met elkaar, moeten de
acrobaten elkaar vertrouwen en goed
leren samenwerken. Bij individuele elementen moet je denken aan
koprollen, handstanden en radslagen.
Al deze elementen verbind je met
dans aan elkaar in een oefening op
muziek. Bij GVM’79 zijn we altijd
opzoek naar nieuwe acrobaten vanaf
6 jr. (jongens en meisjes). Op dit
moment zijn we ook specifiek opzoek
naar jongens en meiden boven de 12
jr, die al wat turn- en/of danservaring
hebben. Voor deze acrobaten is namelijk nog plek in onze selectiegroep
die op dinsdag en donderdag traint

Hoflandschool opent
Kinderboekenweek

(uren in overleg met ouders).
Dus ben je gestopt met turnen
of dansen of wil je nog een sport
erbij doen? Kom dan eens kijken of
acrogym je een (nieuwe) uitdaging
kan bieden! Wij trainen in gymzaal
De Brug, Van Wassenaarstraat te
Mijdrecht.
Donderdag 14 oktober kun je al even
proeven of acrogym wat is voor jou,
want tussen 16.00-17.00 uur kun je
meedoen met verschillende trainingsoefeningen.
Het programma ziet er als volgt uit:
16:00 warming-up + spieren rekken
16:15 oefenen van koprol, radslag,
arabier, handstand
16:25 paaltjes training
16:35 oefenen van acrobatische
elementen
16:50 – 17:00 trampoline springen
Alle informatie en inschrijfformulier
kun je dan meekrijgen naar huis om
het een en ander nog even door te
lezen. Voor meer informatie kun je
kijken op www.gvm79.nl

Op maandag 4 oktober is de
Hoflandschool begonnen met het
project Kinderboekenweek. De
landelijke opening was 6 oktober.
Het thema dit jaar is beeldtaal in
kinderboeken. Zonder tekeningen
is een kinderboek maar saai en
een prentenboek zonder tekeningen bestaat al helemaal niet.
In de hal van de school vond de
opening plaats met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8. De
leerkrachten voerden een toneelstukje op, waarbij uit 4 verschillende boeken een scène werd
nagespeeld. Na deze opening werd
en wordt er dagelijks op diverse
manieren aandacht besteed aan
de Kinderboekenweek. Op donderdagmiddag 14 oktober wordt van
14.00 tot 15.00 uur het project
afgesloten middels activiteiteiten
voor de kinderen en hun ouders in
alle 7 lokalen. Daarnaast is boekhandel Mondria weer vertegenwoordigd met een boekenkraam.

Zilveren Turfloop op 7 november
Nog enkele weken te gaan en dan wordt wederom het startschot gegeven voor de grootste hardloopwedstrijd in De Ronde Venen, de Zilveren
Turfloop.
Dit jaar organiseert de
Atletiekvereniging De
Veenlopers uit Mijdrecht deze loop voor de
20e keer. Een jubileumeditie dus, met een feestelijk tintje. Daarnaast zal dit
jaar Inloophuis ’t Anker met
een stand aanwezig zijn.
Nabij sporthal De Phoenix kan
weer op verschillende afstanden
worden gestart. Voor de jeugd is er
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.
Het parcours voert de deelnemers zoals elk jaar door het
polderlandschap van Mijdrecht,
De Hoef en langs de Kromme
Mijdrecht. Vele vrijwilligers zullen
zorgdragen voor een veilige route.
De start van de Zilveren Turfloop
is vanaf 10.30 uur. In de sporthal
De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid
tot omkleden. Uiteraard kunnen
deelnemers en publiek gebruik
maken van de faciliteiten die de
sporthal biedt, zoals koffie, thee en
frisdranken.
Inschrijving is nog mogelijk. Dit
kan op zondag 7 november in de
sporthal of vooraf via de website

www.zilverenturfloop.nl.

Abcoude en De Ronde Venen organiseren samen Sportgala 2011
De gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, die per 1 januari 2011 fuseren, gaan
gezamenlijk het Sportgala 2011 voorbereiden. Het Sportgala wordt op 21 januari
2011 in de Meijert in Mijdrecht gehouden en is het eerste grootschalige evenement van de nieuwe gemeente. Tijdens de avond wordt bekend gemaakt wie tot
sportman, -vrouw, -talent en -ploeg van het jaar zijn verkozen. Zowel kandidaten
uit de huidige gemeenten Abcoude als De Ronde Venen kunnen hiervoor worden
voorgedragen. Het Sportgala is al een paar jaar hét sportevenement van de
gemeente De Ronde Venen.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 40

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

Zweeds raadsel week 40
pastorale
zorg
pretpark in
Kopenhgn.

rustbank

zandheuvel

eerzuchtig
persoon

Europeaan

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.
alfabet

houtsoort

dokter

jong dier

kunst
(Latijn)

1 2 9 4
6 5
2
7
1
6 3 2
8 3 6 7
9
4 3
1
2
8
1 7
5 4
6
5

schilderij
standaardmaat
ieder

2

inwendig
orgaan

Italiaans
eiland

biljartstok

koker

1

5

nagalm
Indones.
vorst

groot
water

3
verblijf
voor
officieren
haast

babbelaar

afzichtelijk

soort slee

persoonlijk
vnw.
geestigheid

ligbank

7

wapenrusting

2

3

4

5

6

7

cum notis

deel v.e.
etmaal

6

smijten

1

uitroep
van herkenning

vervoermiddel

bloedwei

5
7
9
8

Oplossing puzzels week 39
4

4
5
2
3
8
6
1
7
9

© Puzzelland
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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: Medewerker in het onderdelen magazijn
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

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

Functie: Bloembinder (m/v) parttime of full-time
Mijdrecht
Organisatie: Boutique des Fleurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Grondwerkers en stratenmakers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht

Functie: Facilitair Beheerder
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Productiemedewerkers voor de avond
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Eigentijdse (ambulant) jongerenwerker (18 uur)
Organisatie: Stichting De Baat
Plaats: Mijdrecht
Functie: Telefoniste/receptioniste
Organisatie: Switch Marketing Communications
Plaats: Mijdrecht
Functie: Chef slager
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair Autoverkoop adviseur
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost
Functie: Sushi bezorger
Organisatie: EMKO Sushi
Plaats: Mijdrecht
Functie: zelfstandig werkende kok
Organisatie: De Eetkamer van Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen
Functie: Researcher / Recruiter (part-time)
Organisatie: SCM Recruitment
Plaats: Mijdrecht
Functie: Locatieleider Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerkers Customer Contact Center, Data
Mail, MIJDRECHT
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Installatiemonteur verwarmingstechniek
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: KAM coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent Accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Productieleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker Uithoorn (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

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

TE KOOP

Herenweg 152 te Wilnis

Vraagprijs € 349.000 k.k.

ber
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te
Open huis za

Karakteristieke, ruime en sfeervolle twee-onder-een kapwoning aan
de Herenweg in Wilnis. De woning is zeer goed onderhouden en leuk
gelegen aan lintbebouwing met een grote diversiteit aan woningen.
Perceeloppervlakte: 221m2
Inhoud: 435 m3

"Betrouwbare Bezorgers"

Aantal kamers: 5 kamers (4 slaapkamers)

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

ERA Makelaardij Van der Helm

Herenweg 46

3648 CJ Wilnis Tel 0297 - 59 19 96

Fax 0297 - 21 49 04 info@vanderhelmmakelaardij.nl www.vanderhelmmakelaardij.nl
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GRANIET ZONDER MEERPRIJS
PICO
Vormgegeven

Ja, u leest het goed! Wie voor
31 oktober een nieuwe Grando
volgens

keuken koopt, betaalt een kunststof

de

werkblad en Grando levert een

laatste trends met extra veel

graniet of composiet werkblad.

opbergruimte. Compleet met

+ 25% EXTRA
JUBILEUMKORTING

apparatuur: vaatwasser, ruime gezinskoelkast, oven, rvs
design afzuigkap, gaskookplaat met wokbrander en
zelfsluitend ladensysteem.

van 11.995,- voor

9.325,-

6.495,-

+ GRANIET ZONDER MEERPRIJS

BTW-VOORDEEL OP VERWIJDERING ÉN INSTALLATIE VAN UW KEUKEN
Installeren en verwijderen van de keuken is een lastig karwei, daarom nemen wij deze zorg graag bij u uit handen. Met de tijdelijke BTW
verlaging van 19% naar 6% is dit extra voordelig. U bespaart op het verwijderen, installeren en het voorbereidende werk zoals leidingen
verleggen, stucwerk en tegelwerk wat wij voor u kunnen verzorgen. Kom daarom snel naar de showroom en laat u informeren*.

TANUM
Afmeting: 339 x 300 cm. Inclusief onderhoudsvriendelijk composiet werkblad en voorzien van
uitstekende apparatuur: een ruime oven, een rvs gaskookplaat met 5 branders, AAA-klasse
vaatwasser met verstelbare bovenkorf, en rvs afzuigkap.

van 13.995,- voor

9.325,-

6.995,-

+ GRANIET ZONDER MEERPRIJS

GRANDO
SERVICE
VAN A TOT Z
Grando Keukens biedt service voor,
tijdens en zeker zo belangrijk ná de
levering van uw keuken.
Onze adviseurs zorgen voor
■ een prachtig ontwerp op maat
■ perfecte levering
■ Vakkundige montage
■ 5 jaar garantie

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38 g, 3641 RM Mijdrecht, Naast Karwei (Route),
T: 0297-250494 F: 0297-250499, Openingstijden:
ma/di/wo/do: 10.00 - 17.30 vr: 10.00 - 21.00,
za: 10.00 - 17.00, koopzondagen: 10.00 - 17.00

* Vraag naar de voorwaarden.

www.grando.nl

