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DE GROENE VENEN
wenst u
een veilige jaarwisseling!

Hollandse Avond in feesttent Mijdrecht was weer helemaal top
Zorg voor een vrijwel uitverkochte tent, nodig een keur aan Nederlandse artiesten uit, koop genoeg drank in en je hebt alle
ingrediënten voor een geslaagd feest. Dat bleek ook dit jaar weer op te gaan voor de Hollandse Avond, waar het publiek
zichtbaar genoot van de Nederlandstalige hits van Dario, Robert Leroy (foto), Harry Slinger, Harm en Wolter Kroes.
Ook vannacht, op de drempel van Oud naar Nieuw, is de tent geopend. Dan vindt hier het NY Dance Event plaats. Van 00.30 05.00 uur zorgen Jamsquad, Jeroen Post, DJ Sair, Jorrit B, Ray N en Kenneth G voor topentertainment. foto peter bakker

Spannende afsluiting Venen-on-Ice

Stefano van Schie en Kitty Reurings winnen priksleewedstrijd
Na drie weken ijspret is Venenon-Ice woensdagmiddag officieel
afgesloten. Voorzitter Jos van
Wijk sprak van een zeer geslaagd
evenement, dat dit jaar door zo'n
10.000 schaatsenthousiastelingen
is bezocht. Topdag was dindag jl.
toen ruim 700 bezoekers werden
geteld.
Naast het bekende schoolschaatsen,
discoschaatsen en het G-schaatsen,
kon men dit jaar genieten van hoogtepunten als een clinic met Barbara
de Loor, een bijzonder geslaagde
Fashion-on-Ice modeshow van een
aantal samenwerkende ondernemers en was er Midpoint-on-Ice,
dat in een speciale studio naast de
baan de nationale actie van Serious
Request van 3FM ondersteunde en
maar liefst 6.000 euro ophaalde. De
organisatie kijkt dan ook tevreden
terug en het lijkt er op dat er ook in
2011 weer een Venen-on-Ice komt.

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

Juichend glijdt Stefano van Schie over de finish; evenals vorig jaar won hij het
priksleeën bij de mannen. Bij de vrouwen eindigde Kitty Reurings op de eerste
plaats. In een geïmproviseerde finale tussen mannen en vrouwen bleef zij ook
Stefano de baas.
      foto rob isaacs
Evenals vorig jaar werd Venen-onIce afgesloten met een spannende
priksleewedstrijd. Maar liefst 24
deelnemers, 12 heren en 12 dames
gingen op het ijs de sportieve strijd

met elkaar aan, waaronder wethouder Jan van Breukelen en burgemeester Burgman.

Kijk voor meer foto's op pagina 5 van
deze editie.

•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Ambiance, kwaliteit
en vakkennis!
OP=OP

M Silver '09 Incl. binding.
Van 999,- NU 399,-

'Illusion 2011'
Incl. binding.
Van 449,-

NU 299,-

Skull Light
Helm. Made by POC.
Van 149,-

NU 129,-

Skijack.
Van 289,-

NU 199,-

Vinkenkade 31 Vinkeveen

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

www.topsurf.nl
Openingstijden: di. & wo. 12-18 uur, do. 12-21 uur, vrij. 10-21 uur, za. 10-17 uur en zo. open 12-16 uur.
LET OP: vr. 31 dec. open 10-16 uur, za. 1 jan. GESLOTEN, zo. 2 jan. open 12-16 uur.

VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
APK
AUTOKEURING

NDEN
AUTOBA

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

29.50*

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

•

Banden voor
elk type auto
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VERHU

Vakkundige montage van delen
of complete uitlaat
• 24 mnd. garantie

•
•
•

HOUD

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Incl. viergasmeting en RDW afmeldkosten
Wees er snel bij en maak een afspraak
tel: 0297-281392
*excl. dieseltoeslag

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Nuon aan de deur
De gemeente heeft een vergunning afgegeven aan Nuon om van
1 januari tot en met 31 maart
a.s. op werkdagen tussen 10.00
uur en 20.30 uur aan de deur
energieproducten te verkopen.
Er zijn in ons land strenge regels
verbonden aan het aan de deur
brengen van producten, het
zogeheten colporteren.
Wilt u weten wat uw rechten
zijn, kijk dan op
www.consuwijzer.nl en download
de informatieve deurhanger.

District Rijn en Venen

Eindresultaten
Mobiel Banditisme

Na drie maanden en ruim 50
controles door het gehele district Rijn & Venen is er voor dit
jaar een einde gekomen aan het
project Mobiel Banditisme.
De controles zijn gehouden
door de politie District Rijn &
Venen, verkeersdienst, politie Utrecht, belastingdienst
Utrecht-Gooi KLPD en Koninklijke Marechaussee. Hieronder
het voorlopige resultaat:
• 24 personen zijn aangehouden.
• 120 gesignaleerde personen
van de weg gehaald. Hiervan
waren zo'n 75 personen van
Oost-Europese afkomst.
• 354 bekeuringen zijn uitgeschreven aan de gecontroleerde doelgroep.
• 2.109 personen zijn gecontroleerd.
• 15 dossiers opgemaakt en
naar justitie gezonden.
• 87.593 scans door de ANPR
uitgevoerd.
• Op 176 auto's is beslag gelegd.
• € 6.230.201 aan achterstallig belastinggeld opgespoord.
Verder zijn er veel andere
resultaten gehaald zoals verhoogde zichtbaarheid van
politie op straat, positieve
reacties bevolking in verband
met het veiligheidsgevoel en
een preventieve werking voor
criminaliteit.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen,
Abcoude en Baambrugge
Zaterdag 1 januari 2010
• Nieuwjaarsduik, 12.00 uur
Eiland Een, Vinkeveen
(www.nieuwjaarsduikvinkeveen.nl)
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Inzameling kerstbomen
De gemeente zamelt weer oude
kerstbomen in na de feestdagen.
Op woensdag 12 januari 2011
kunt u kerstbomen inleveren op
verschillende plaatsen. Voor elke
kerstboom die u inlevert, krijgt
u 50 eurocent. Op de volgende
plaatsen kunt u kerstbomen inleveren. Let goed op de tijden.
Wilnis
Julianastraat hoek Raadhuisstraat
13.00 uur - 13.45 uur.
Pieter Joostenlaan (CSW) 13.00
uur - 16.00 uur.
Wagemaker 14.00 uur - 14.45 uur.
Vinkeveen
Loopveltweg, bij trapveld met glasbak 13.00 uur - 15.30 uur.
Winkelcentrum Zuiderwaard, parkeerterrein, ingang Plevierenlaan
13.00 uur - 16.00 uur.
Mijdrecht
Diamant, ter hoogte van het rioolgemaal 13.00 uur - 15.30 uur.
Grondzeiler, aan het grote plein
13.00 uur - 14.00 uur.
Paltrok, grasveld bij Viergang 13.00
uur - 15.30 uur.
Parkeerterrein aan de Grutto 13.00
uur - 16.00 uur.
Bisschop Koenraadstraat hoek Midrethstraat 13.00 uur - 13.30 uur.
Zuster den Hertoglaan, oude marktplein 13.00 uur - 13.30 uur.
Pimpernel achterzijde zwembad
13.45 uur - 14.30 uur.
Amstelhoek
Piet Heinlaan, nabij vijver 13.00
uur - 13.45 uur.
Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt 13.45 uur - 14.00 uur.
De Hoef
Merelslag, nabij speelplaats aan De
Hoef Oostzijde 13.00 uur - 14.00
uur.
Waverveen
Selijnsweg, nabij speelplaats 13.00
uur - 14.00 uur.
Abcoude
Afvalbrengstation Bovenkamp
13.00 uur - 15.00 uur.
Baambrugge
Ichthus School, Pr. Margrietstraat
13.00 uur - 15.00 uur.
Bij meer dan 20 kerstbomen komen
wij die ophalen. U dient dit van te
voren te melden via het algemene
telefoonnummer (0297) 29 16 16.

In december is rondom de Rondweg in Mijdrecht een voorbereidend onderzoek gedaan naar de locatie van een proostenhuis. Door boringen en
radaronderzoek zal duidelijk worden of er nog resten van dit roemruchte
middeleeuwse kasteel aanwezig zijn. Eind januari is meer bekend.
Het Huis te Mijdrecht, ook Huis
der Proosdye of het Proostenhuis
genoemd, is een voormalig kasteel
en ridderhofstad bij Mijdrecht. Het
kasteel behoorde tot de persoonlijke
bezittingen van de proost van het
kapittel van St. Jan. In 1512 was het
huis in zodanige staat dat enkele gevangenen in kasteel Den Ham werden
opgesloten, omdat Huis ten Prooste
moest worden hersteld. In 1527 wordt
het kasteel door rebellen ingenomen
en gedeeltelijk door brand verwoest.
In 1536 is het huis erkend als ridderhofstad. Kort daarop werd het in
1572 door Adriaan van Duivenvoorde
belegerd en verwoest. Enkele delen
bleven staan o.a. de uitgebrande toren.
In 1633 werd het goed met toestemming van het Kapittel verkocht aan
Nicolaas van Berk, deken van St.
Jan, onder voorwaarde dat hij en zijn
nakomelingen het van de Proost in
leen zouden houden. In 1759 staat het

goed op naam van Daniel Kornelis van
der Capellen.
Het huis is dan allang vervallen, en
rond 1770 zijn alleen de funderingen
nog zichtbaar. Op een kadastrale
minuut uit 1832 is het kasteelterrein
nog aanwezig, in de vorm van twee
eilanden. Tegenwoordig is het terrein
onder bebouwing verdwenen, en zelfs
de exacte locatie niet met zekerheid
bekend. Waarschijnlijk bevindt het zich
nu onder de rondweg ten westen van
de kerk te Mijdrecht.

Huis te Mijdrecht, anonieme tekening
uit het ridderhofstedenboek van 1665

Gratis pendelbus van Baambrugge
en Abcoude naar Mijdrecht
Tussen Baambrugge en Abcoude en het gemeentehuis van De Ronde
Venen in Mijdrecht gaat in het nieuwe jaar drie keer per week een
gratis pendelbus rijden. Het busvervoer is bedoeld om inwoners van
Baambrugge en Abcoude in staat te stellen op een eenvoudige en comfortabele wijze het gemeentehuis te bezoeken.
Startpunt van de bus is het dorpshuis
De Vijf Bogen in Baambrugge. Vervolgens rijdt de pendelbus naar de
volgende halte, het (oude) gemeentehuis in Abcoude en het gemeentehuis in Mijdrecht. De pendeldienst
zal ongeveer een uur na aankomst
in Mijdrecht weer vertrekken, zodat
inwoners voldoende tijd hebben om
hun zaken te regelen. De bus rijdt
voor het eerst op woensdag 5 januari
2011.
Inwoners zijn verplicht te reserveren
als zij van de bus gebruik willen

maken, dit dient tenminste anderhalf
uur voor de vertrektijd uit Baambrugge te gebeuren. Gebruikers van
een rolstoel dienen minimaal 24
uur voor vertrek te reserveren. Het
telefoonnummer van de reserveringscentrale is: 0348 - 414 000.
Per retourrit zijn maximaal 8 plaatsen te reserveren. Indien er meer
aanvragen worden gedaan, worden
inwoners verwezen naar de eerstvolgende beschikbare dag. Vooralsnog
wordt de pendeldienst als proef voor
een half jaar opgezet.

De pendelbus gaat de volgende dienstregeling rijden:
			
Baambrugge, De Vijf Bogen
Abcoude, Gemeentehuis
Mijdrecht, Gemeentehuis
			
Mijdrecht, Gemeentehuis
Abcoude, Gemeentehuis
Baambrugge, De Vijf Bogen

maandag		
10:00		
10:05		
10:30		

woensdag
14:00		
14:05		
14:30		

zaterdag
10:00
10:05
10:30

11:30		
11:50		
12:00		

15:30		
15:50		
16:00		

11:30
11:50
12:00
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En ze wikkelden hem
in doeken
Toen de buren van de overkant met
ski's en al naar de Dolomieten vertrokken, was ik er al bang voor. Het zou
toch niet weer zo zijn. Toen ik dan ook
op de avond van de eerste Kerstdag
m'n sigaartje blies en een getinte
onbekende boy voorbij zag lopen die
met name aandacht voor de donkere
panden had, wist ik het zeker. Net als
een paar maanden daarvoor zou buur
wel weer eens ongewenst bezoek
kunnen krijgen. De tweede Kerstdag
gebeurde dat dan ook. Weliswaar
betrapt door de andere buren, maar
de zijdeur was weer ingetrapt en het
signalement was helder en klaar. Ik
dacht aan het incident dat eerder die
week had plaatsgevonden. Mijn zoon
kwam aan op het station Castricum en
werd zoals je dat noemt onwel. Toen
hij het perron opstapte ging hij onderuit, met z'n hoofd tegen een bankje om
vervolgens een uurtje later wakker
te worden in het AMC Alkmaar. Het
relatiegeschenk dat hij die dag had
gekregen, een thermische deken, was
weg. Wel wist hij nog dat er twee Marokkaanse jongens tezamen met hem
uit de trein waren gestapt. Nu zou je
terugkijkend naar incidenten waar de
landelijke pers regelmatig over bericht
terstond naar je portemonnee gaan
zoeken en een zoektocht starten naar
je ringen en andere kostbaarheden die
ieder mens toch wel bij zich draagt.
Ik moet u eerlijk bekennen dat het
scenario, direct nadat ik het voorval
hoorde, mij helder voor de geest stond.
Twee getinte boys die een weerloos
stukje mens ook nog beroven. Het feit
dat ze per trein reisden en niet op een
scooter rond toerden, had een eerste
aanwijzing kunnen zijn. Toen de politie
en de beide knapen mijn schoondochter op de hoogte hadden gesteld wat
er zoal gebeurd was, viel de puzzel pas
echt in elkaar. Toen Peter buiten westen op de grond lag snelden de twee
toe om poolshoogte te nemen. Het
sneeuwde en omdat de tas die naast
hem lag de inhoud verraadde, maakten
ze die open en gebruikten de deken
om mijn zoon zo veel mogelijk warm
te houden. Via 112 alarmeerden ze de
politie en ambulance. De politie was
er snel, de ambulance liet wat langer
op zich wachten. Al met al duurde de
gehele actie een uur, die tijd bleven de
boys ter plaatse om te kunnen helpen.
Gelukkig hebben we de herkomst van
de twee kunnen achterhalen en een
gepaste reactie op het gebeurde is dan
ook niet uitgebleven.
Toen ik op tweede Kerstdag met de
opgetrommelde agenten de vernielde
deur van buurmans huis aanschouwde
en we natuurlijk ons ongenoegen over
de daad en de dader kenbaar maakten
dacht ik na over het voorval in Castricum. Niet dat ik mijn mening over
de groep mensen die een bak ellende
over de samenleving heen storten wil
wijzigen. Maar door beide voorvallen naast elkaar te zetten zou ik u,
en mijzelf, willen aanmoedigen onze
meningen ietwat te willen nuanceren.
Met Peter gaat het weer goed en ik
wens u en de uwen een verdraagzaam
2011.
Luistervink
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Horizon over de
Schepping
Zondag 2 januari kunt u luisteren
naar het derde deel van een serie
van zes uitzendingen over het thema
Christelijk geloof. Een serie waarin
we tot een doordenking en vertolking van het Evangelie proberen te
komen. Belangstelling is er voor de
secularisatie van de westerse cultuur.
Deze keer is de schepping het onderwerp van gesprek. Aan de discussie
nemen deel: Peter van Golen, Hervormde Gemeente, Vinkeveen; Ernst
Graveland, Protestantse Gemeente,
Vinkeveen; Ans Korver, Protestantse
Gemeente, Mijdrecht en Lector
Joke Reurings, RK Parochie Heilige
Johannes de Doper, Mijdrecht. Presentatie: Gertie van Dam. Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren van 9.00
tot 10.00 uur en van 17.00 tot 18.00
uur bij Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Inloopavonden stamboomonderzoek ook in 2011
De inloopavonden van historische
vereniging De Proosdijlanden op de
eerste maandag van de maand krijgen in het nieuwe jaar een vervolg.
De ervaring heeft inmiddels geleerd
dat van de geboden gastvrijheid
graag en bij herhaling gebruik
wordt gemaakt.
Naast de onderzoeker die met
enige regelmaat komt, zien wij van
tijd tot tijd ook nieuwsgierigen even
binnen komen. Van een “drempel”
is al lang geen sprake meer en men
draagt onderling bruikbare kennis
en tips enthousiast aan elkaar over.
We constateren met tevredenheid
dat weinigen zeggen voor niets te
zijn geweest.
Voor hen die een begin willen maken met stamboomonderzoek, maar
natuurlijk ook voor andere nieuws-

gierigen, bestaan er plannen om op
een dinsdagavond in januari een bezoek te brengen aan het Regionaal
Historisch Centrum in Breukelen.
Aldaar willen we kennis nemen van
de aanwezige archiefbronnen en
onderzoeksmogelijkheden. Mogelijk
kunnen wij hier al zekerheid over
geven op de eerste inloopavond
van 2011. Op 3 januari wordt de
inleiding verzorgd door Peter van
Golen. Het verhaaltje gaat deze
keer vooral over het gebruik en de
toepassingen van stamboomprogramma’s op de computer.
Graag weer tot ziens op maandagavond 3 januari a.s. in de Oudheidkamer in verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen, aanvang 19.30
uur.

Op naar 2011...
Met de opvoering van de Kerstmusical door leerlingen van de
groepen 6/7 van de St. Jozefschool,
kwam er een eind aan het harde
repeteren van de afgelopen weken.
Een musical voor kinderen door
kinderen! Onder de bezielende leiding van Marlon Steenbrink, Irma
Frijhoff en Karin van Vliet werd
er een fantastisch stuk neergezet
met een mooie gedachte: “Denk

ook eens aan anderen!” Ouders en
andere belangstellenden konden de
musical bekijken. Tijdens de musical
werd er een collecte gehouden,
welke geheel ten goede kwam van
de Voedselbank te Mijdrecht.
Nu genieten alle kinderen van een
welverdiende vakantie en wenst het
team van de St. Jozefschool hen
een fantastisch en leerzaam 2011
toe.

Mijdrecht

Voorbereidend tennis
bij TVM
In januari start TVM weer met
voorbereidend tennis. De lessen
zijn bedoeld voor kinderen van ca.
5 tot 8 jaar. In 10 lessen maken
de kinderen kennis met de tennissport op een speelse manier.
De kosten bedragen Euro 50,00.
Een racket kunnen zij lenen. Als
ze het leuk vinden om met tennis
door te gaan, kunnen ze in april
lid worden bij TVM. Op woensdag 5 januari start de groep op
woensdag van 15.30 – 16.30 uur.
Bij voldoende belangstelling zal
er ook op zaterdagmiddag van
15.00-16.00 uur een tweede
groep worden gestart.
Meer informatie en aanmelden bij
Auke Ykema, tel. 06 51 35 77 23
of 0297-282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com

Vinkeveen

Volle zaal kerstconcert Rovenians en Concordia
Gelukkig konden de weersomstandigheden het publiek niet weerhouden om naar het gezamenlijke
kerstconcert van het gospelkoor
en de brassband te komen. De
Janskerk was veranderd in een
concertzaal voor deze gelegenheid.
Een anderhalf uur durend programma met indrukwekkende nummers
van de brassband, maar ook samen
met het gospelkoor werden diverse
nummers gezongen. Het gospelkoor heeft ook zelf eigen nummers
gezongen zoals: Glory to God, Mary
did you know, Do you hear what I
hear en Christmas glory. Ook met

het publiek samen zijn de bekende
nummers gezongen zoals, Stille
nacht, komt allen tezamen en midden in de winternacht. De avond
werd afgesloten door samen het
publiek staande het Ere zij God te
zingen.
Als toegift werd het concert afgesloten met het bekende nummer
Amen, gespeeld door de brassband en gezongen door het koor,
waar heel voorzichtig het publiek
langzaamaan ging meezingen. Een
avond om op terug te kijken en
zo toe te leven naar kerst om de
geboorte van Jezus te vieren.

Zesballentoernooi
bij De Merel
Biljartclub De Merel organiseert
wederom een groots zesballentoernooi. De voorronden vinden plaats
op: vrijdag 14-28 januari van 20.00
uur tot 23.00 uur, zaterdag 8-1522-29 januari van 14.00 uur tot
18.00 uur en zondag 9-16-23 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag 29 januari kunnen er nog
pogingen gedaan worden van 14.00
uur tot 18.00 uur, waarna om 19.30
uur de finales starten. Dit alles om
zeer fraaie prijzen. Zowel dames als
heren zijn van harte welkom. Kader
en spelers hoger dan 6 moyenne
kunnen hieraan niet meedoen.
Geen biljartkunde vereist. Je hoeft
je niet van te voren op te geven, je
komt gewoon binnen, meld je bij
de wedstrijdleiding of aan de bar
en dan gaat alles vanzelf. Tot ziens
op het zesballentoernooi en succes
toegewenst! Adres: Café de Merel,
Arkenpark Mur 43, Vinkeveen Tel.
0297-263562 b.g.g. 0297-264159.

Scouts delen kerststukjes uit
De Esta’s van Scouting Jan van
Speyk hebben voor de Kerst kerststukjes bezorgd bij bewoners van de
zorgcentra in De Ronde Venen.
Deze stukjes werden beschikbaar
gesteld door het VSB Fonds voor
De Ronde Venen. Dit is voor alle
partijen een bijzonder goede en

gezellige actie. VSB Fonds voor De
Ronde Venen steunt namelijk graag
bij haar doelstelling passende activiteiten, de Scouting Jan van Speijk
ontvangt met deze actie geld voor
de clubkas en de oudere medemens
is blij met het beschikbaar gestelde
kerststukje.

Opening buurtkamer Vinkeveen
De reeds enkele weken geleden
gestarte Buurtkamer is nu officieel geopend. Dat gebeurde
door wethouder Welzijn Jan van
Breukelen, die hiermee zijn laatste
opening verrichtte. Na een welkom
van coördinator buurtkamers Annie
van Gelder, belichtten zowel Mieke
Telder (directeur van stichting
de Baat) als wel Eric de Haan
(directeur Regionale Bibliotheek)
de unieke samenwerking van beide
organisaties, waardoor deze gastvrije ontmoetingsplek voor ouderen
gestalte heeft gekregen. Jan van
Breukelen benadrukte dat het
maatschappelijk betrokken blijven
van ouderen een groot aandachtpunt moet zijn. Na het doorknippen
van een Kerstlint konden de ruim
40 aanwezigen de "huiskamerhoek"
bekijken, die al een aantal weken
goed bezocht wordt door zowel

jongere als oudere ouderen uit Vinkeveen. Een vrijwilligersteam van
gastvrouwen en -heren gaan, naast
het koffie en thee schenken, verdere activiteiten in de Buurtkamer
opzetten. Uiteraard is er ook veel
te lezen, zijn er diverse spelletjes
en was het maken van kerststukjes
voor veel mensen al een gezellige
kennismaking.
De buurtkamer in Vinkeveen is een
gratis ontmoetingsplek en is elke
dinsdag- en donderdagochtend open
van 10.00-12.00 uur (ook in de
vakanties) en alle 55 plussers zijn
van harte welkom om binnen te lopen! Bel voor meer informatie naar
de buurtkamer: tel. 0297-288466
of (tijdens kantoortijden) naar
Stichting De Baat: 0297-230280,
of coördinator Annie van Gelder:
tel. 06-17970016 of e-mail aan:
a.vangelder@stichtingdebaat.nl.

DE IJSBAAN IN BEELD
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Winnaars...
De drie winnende
dames van de priksleecompetitie waarmee
Venen-on-Ice werd
afgesloten; v.l.n.r.
Kitty Reurings (1, met
trofee), Sonja van
Ameide (3) en Annike
van Kouwen (2).
Bij de heren wonnen
v.l.n.r. Erik van der
Maat (3), Stefano van
Schie (1, met beker) en
Jo Blommenstein.

foto's rob isaacs

Links: Burgemeester Burgman
in actie. De overwinning in de
halve finale ging nipt aan haar
neus voorbij.
Onder: wethouder Jan van
Breukelen zorgde voor
veel hilariteit toen hij na
een mislukte rempoging de
jurytafel ramde. Er vielen geen
gewonden...

Onder: Na afloop van het
priksleeën werd met het
strijken van de Nederlandse
Boven: de pers was niet alleen aanwezig om foto's te maken, maar
vlag (die daarbij de grond niet
sommigen waren sportief genoeg om mee te doen, zoals Marlous van mag raken -Red.) Venen-on-Ice
Merckenstein (Witte Weekblad, AD Groene Hart) en Peter Bakker (De 2010 officieel afgesloten.
Groene Venen, Peter's Hotnews en 0297-online.nl).
Tot volgend jaar!

Rechts: Shantykoor De Turfschippers uit
Vinkeveen zorgde voor een muzikaal intermezzo, zodat de deelnemers aan de priksleecompetitie in de tent konden opwarmen.
Het stichtingsbestuur van Venen on Ice bedankt Gemeente De Ronde Venen, de vele vrijwilligers van de ijsclubs Hou Streek, Voorwaarts, Nooit Gedacht en Vios, alle sponsors en
partners en natuurlijk de vele duizenden schaatsers, jong en oud, beginners en gevorderden, en toeschouwers, die tussen 5 en 29 december jl. hun belangstelling toonden!

Familieberichten
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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

DE GROENE VENEN

Taartenbakster Sabina Brunsting:

“Het maken van een taart
is nog leuker dan het eten”
Al jaren bakt ze zodra ze een paar dagen vrij is wat lekkers. Vaak iets kleins en gangbaars zoals
een appeltaart, cake of wat koekjes, maar sinds een jaar pakt de 28-jarige Sabina Brunsting
het groots uit. Eén keer in de drie weken bakt ze een prachtige taart van marsepein. Inmiddels
heeft de creatieve inwoonster van Mijdrecht al ruim 12 marsepeinen taarten gemaakt. Sabina:
“Ik bak alleen voor speciale gelegenheden zoals een verjaardag of de doop van mijn zoontje.
Al moet ik zeggen dat je al snel weer een nieuwe gelegenheid verzonnen hebt.”
door valérie sambrink sanderink   foto peter bakker

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

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

Bestelbus belandt in sloot Mijdrecht, bestuurder spoorloos
In de nacht van woensdag op donderdag is er aan het eind van de Westerlandweg een ongeluk
gebeurd. Een bewoner van de Westerlandweg hoorde een auto met hoge snelheid voorbij rijden
en vervolgens piepende remmen. Toen zij poolshoogte ging nemen, bleek er een bestelbus op
z'n kant in het water te liggen. De hulpdiensten werden direct gealarmeerd en duikers van de
brandweer hebben het
voertuig gecontroleerd
op aanwezigheid van
personen. De zijdeur
werd een schaar opengeknipt om te kijken of
er wellicht personen in
de laadruimte zaten.
Dit bleek niet het
geval. De bestuurder
bleek spoorloos. De
politie doet onderzoek
naar de bestuurder.
foto peter bakker

Voor het bakken van een taart heb je naast de
ingrediënten ook veel gereedschappen nodig.
Sabina heeft ze allemaal in huis. “Ik begon met
een plankje in een kast, maar inmiddels heb ik
al een hele kast vol. Er zijn allemaal producten
op de markt om het maken van een taart makkelijker te maken. Zo heb ik een taartzaag om
recht in de taart te kunnen snijden. Dat is nodig
wanneer je de vulling in de taart doet. Daarnaast heb ik een taartkarton om de taart op te
zetten, een spuitzak voor de crème, een spatel
om mee af te smeren, kwastjes, bakvormen, een
mixer, een draaiplateau, kleurstoffen voor de
marsepein en heel veel uitsteekvormpjes voor
de decoratie. Deze materialen kun je bij een
speciale hobbyzaak kopen, maar ik koop veel bij
winkels als Ikea en Hema. Zo houd ik het nog
een beetje betaalbaar.”
Workshop
De meeste vaardigheden leert Sabina via
internet. Sabina: “Op YouTube staan verschillende filmpjes die tonen hoe je een bepaalde
taart maakt. Daarnaast zijn er ook speciale
websites en fora voor hobbyisten die taarten
bakken. Daar haal ik vaak inspiratie uit. Ook
heb ik in september een workshop in Houten
gevolgd. Daar hebben we een tiara op een kussen gemaakt. Het kussen is daarbij de taart en
de kroon ligt daar dan als de decoratie op. Toen
ik hoorde dat we de kroon ook zelf moesten
maken, schrok ik wel een beetje. Ik dacht:
‘Dat kan ik toch helemaal niet!’, maar het ging
eigenlijk heel goed.
Daarnaast maakt Sabina ook steeds vaker
taarten met vriendinnen en collega’s. Sabina:
“Ik merk dat er steeds meer mensen in mijn
omgeving zijn die ook wel eens een taart willen bakken. In december bijvoorbeeld heb ik
met vijf collega’s op het werk taarten staan
bakken. Aangezien ik op een basisschool werk,
is daar voldoende ruimte. Ik liet dan bij mijn
eigen taart zien hoe het moet en de rest deed
dit bij hun taart na. Ze waren allemaal ontzettend enthousiast. Ook komt er binnenkort een
dochtertje van een collega bij mij thuis. Dan
gaan we samen een prachtige taart bakken.”
Kritisch
Sabina is erg kritisch op haar taarten. Ze moeten lekker smaken én er leuk uitzien. Sabina:

“Soms sta ik bij de banketbakker en dan sta
ik stiekem even naar de marsepeinpuntjes te
kijken. Als ik dan zie dat de marsepein niet dun
gerold is of de crèmelaag veel te dik is, ben ik
toch wel trots op mezelf. Dat doe ik toch beter!
Zo’n hele homp marsepein of crème is mij te
zoet en te vet. Ik ben zeker perfectionistisch bij
het bakken van de taart. Vooral de decoratie is
belangrijk. De basis van de taart is vaak niet erg
moeilijk, maar in de decoratie ligt soms een uitdaging. Lelijke randjes en lijnen werk ik netjes
weg met bolletjes en strikjes.”
Na uren aan een taart gewerkt te hebben, wordt
deze toch opgegeten. Sabina: “Mijn vriend en ik
hebben op kerstavond met vrienden heerlijk van
de taart met de tiara gegeten. Natuurlijk vind
ik het zonde om zo’n mooie taart op te eten.
Het eten van taart is natuurlijk heerlijk, maar
het maken is veel leuker. Zeker ik het begin
had ik er moeite mee om een goedgelukte taart
in stukken te snijden en uit te delen, maar het
went. Bovendien maak ik altijd een foto én ik
maak zo weer een nieuwe!”
Ambities
De passie voor het bakken heeft Sabina niet van
een vreemde. Haar opa was banketbakker van
beroep. Sabina: “Zodra er een kleinkind van
hem jarig was, stond hij daar met een versgebakken taart op de stoep. Ik heb hem daarom
zelf ook een keer een taart gegeven toen hij
jarig was. Hij keek er met een kritisch oog naar,
maar vond het hartstikke leuk. Vooral de taartbodem vond hij erg goed. Daarvoor gebruikt hij
nu dezelfde ingrediënten. Zo wisselen we samen
tips en informatie uit. In tegenstelling tot mij
maakt mijn opa vooral slagroomtaarten. Ik ben
meer van de marsepein, maar wil ook wel eens
een poging wagen om een slagroomtaart te
maken. Daarnaast heb ik nog meer uitdagingen.
Zo wil ik een keer een Topsy Turvy maken. Dat
is een taart waarbij de verschillende taartdelen
schuin op elkaar staan. De grootste uitdaging
is dat ik misschien een bruidstaart ga maken.
Een vriendin van mij gaat eind 2011 trouwen en
er is een kans dat ik de taart mag maken. Dat
is enorm gaaf om te doen, maar ik denk dat ik
dan wel weer eerst een workshop ‘marsepeinbloemen maken’ ga volgen. Dat is natuurlijk het
leukst: zo min mogelijk kopen en zoveel mogelijk zelf maken. Dan is het echt mijn taart!”
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2011 wordt het jaar
van de Q-Koorts!

De Ronde Venen

Cursusaanbod ‘De
Paraplu’ in 2011

Iedereen begint het nieuwe jaar met voorspellingen, dus laat ik daar
ook eens aan mee doen. Ik voorspel dat 2011 ook in onze regio QKoorts gaat brengen. Niet iets om vrolijk van te worden overigens,
want Q-Koorts is een ernstige ziekte. Maar kijk nou eens naar het
plaatje van de RIVM over Q-Koorts verspreiding;
Dan is het toch heel
opmerkelijk dat
het in Utrecht en in
het westen van ons
land treft, evenals in de regio
rond Haarlem,
maar niet
in de Ronde
Venen!
Laten we ons
derhalve maar
eens gaan
voorbereiden;
Wat is QKoorts?
Q-Koorts is
een infectieziekte die wordt
veroorzaakt door
een bacterie.
Deze bacterie Coxiella
Burnetii komt
voornamelijk
voor bij schapen en geiten. Tot 1937
was eigenlijk onbekend waardoor
de ziekte ontstaat. Het was voor
iedereen een vraagteken, een query
(vandaar de Q). Als de besmette
lammeren en geiten gaan lammeren
(februari tot juni) komt deze bacterie tijdens de baring in de lucht.
Met de wind wordt de verwekker
voortgeblazen en door mensen ingeademd. Eenmaal in de longen begint
het ziekteproces. Overigens wordt
de bacterie ook wel bij koeien en
andere beesten gevonden, maar dan
veroorzaakt hij minder problemen.

Nadat iemand de bacterie in de
longen heeft gekregen gaat deze zich
vermeerderen, via de longblaasjes
komen de beestjes in de bloedbaan en
dan beginnen de ziekteverschijnselen;
Het begint met een soort van
griepachtige verschijnselen; hoesten,
verkoudheid en soms wat koorts
(overigens wordt 50% van de geïnfecteerden helemaal niet ziek). Maar
nu begint het beeld van een gewone
griep af te wijken, want de koorts
wordt hoger en de patiënt is erg ziek,
hij krijgt hoofdpijn en een longontsteking, veel hoesten en pijn op de borst.
De meeste mensen herstellen daarna
weer, maar een aantal blijft chronisch
vermoeid. Mannen zijn vaker ziek
dan vrouwen en rokers zijn langer
ziek dan niet rokers.
Er is een aantal problemen;
• Het duurt 4 tot 6 weken voor je
ziek wordt van de inhalatie van
de Coxiella Burnetti, tegen die
tijd ben je allang vergeten dat je
in de buurt bent geweest van een
schapen- of geitenstal.
• De bacterie kan wel 5 kilometer
met de wind worden meegevoerd,
dan weet je helemaal niet dat
onze kleine vriend Cb de verwekker zou kunnen zijn.
• De bacterie kruipt in de cellen
van je lichaam en dat maakt
therapie erg lastig.
Zoals oplettende lezers inmiddels
weten, kun je bacteriën te lijf gaan
met antibiotica. Maar wat als die
beestjes in je eigen cellen zitten?
Je kunt moeilijk je eigen cellen

gaan bestrijden want dan blijft er
niets over!
Antibiotica werken dus ook maar
matig bij Cb.
Hoe stel je de diagnose?
• In eerste instantie moet je als
huisarts er gewoon rekening mee
houden dat er in deze periode
sprake zou kunnen zijn van een
Q-Koorts infectie. Let wel; de
incubatietijd (periode tussen
infectie en ziek worden) is 4-6
weken, de eerste zieken kunnen
we dus pas in maart verwachten,
de laatste in juli.
• Denk altijd aan Q-Koorts bij mensen met een serieuze longontsteking en ernstig ziek zijn.
• Je kunt als huisarts bloedonderzoek doen. Ongeveer twee weken
na het ontstaan van de eerste
ziekteverschijnselen, kan je in het
bloed antistoffen tegen de bacterie aantonen, de afweer van het
lichaam is dan op gang gekomen.
Dat betekent ook dat je, als je
wacht tot je de antistoffen hebt
gevonden, al te laat bent.

lastiger.
Voor rokers en mannen is deze
behandeling prima geschikt, voor
zwangere vrouwen en mensen met
een zwakke weerstand moeten
soms andere antibiotica gegeven
worden.
Het ministerie van Landbouw heeft
gekozen voor een andere benadering;
Het doel is om alle geiten en schapen te vaccineren tegen Q-Koorts
voor 1-1-2011. Er bestaat namelijk
allang een vaccin voor dieren (voor
mensen niet). Helaas is het zo dat
Gerda Verburg, als toenmalig minister van Landbouw verantwoordelijk,
te weinig vaccin had besteld en
dat de doelstellingen niet worden
gehaald. De volledige vaccinatie is
nu uitgesteld tot 1-8-2011 en dat is,
zoals u inmiddels hebt gelezen, ná
het lammerseizoen.
We zullen het beleven, maar ik ga
er extra op letten dit jaar!
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl
De behandeling van Q-Koorts bestaat in eerste instantie wel uit het
geven van antibiotica, doxycycline
200mg gedurende twee weken. Een
simpel en goedkoop antibioticum.
Maar het werkt dus vooral in de
acute fase van de infectie, wacht
je te lang dan zit onze vriend in de
cel en wordt het allemaal een stuk

Naschrift redactie:
Deze week werd bekend gemaakt dat het
ministerie van VWS heeft besloten het Australische vaccin tegen Q-koorts (Q-VAX™) beschikbaar te stellen aan mensen die vanwege specifieke hart- en vaatziekten een verhoogd risico
lopen om door Q-koorts langdurig en ernstig
ziek te worden. De overheid volgt daarmee het
advies van de Gezondheidsraad op.

Als je dan toch goede voornemens hebt…

Gezond eten en bewegen,
de basis voor een mooi streefgewicht
Nog even en de decembermaand ligt weer achter ons. Nog een paar oliebolletjes, een ander hapje, nog een drankje, nog een drankje en dat op 2 januari de onvermijdelijke gang naar de weegschaal. Dat laatste kun je natuurlijk
ook achterwege laten. Maar eerlijk is eerlijk, de broekriem gaat bij velen een gaatje minder strak. Misschien wel
twee. Dan is het goed te weten dat je daadwerkelijk wat aan je (over) gewicht kunt doen. Met blijvend resultaat.
Claudia Sollard, inmiddels bekend
van de zonnestudio SunCare, heeft
onlangs een nieuwe activiteit aan haar
bedrijf toegevoegd. Toen ze in 1998
Miss-Fitness Holland werd was, in de
aanloopt hier naar toe, haar meer dan
duidelijk dat fit zijn en blijven vooral te
maken heeft met voeding en bewegen.
Het was de aanzet een opleiding tot
gewichtsconsulent te volgen waardoor
ze in staat was een eigen praktijk
te kunnen starten. Claudia’s doel is
overduidelijk, iedereen die dat wilt
bewust te maken van het gezond en
veilig eten. Een duidelijk inzicht te
geven in de kwaliteit van voedsel en
mensen te inspireren goed te eten.
Maar vooral ook duidelijk te maken
dat iedereen dit kan. Niet eventjes
maar permanent.
Stap eens binnen bij Claudia, (wel
even een afspraak maken) en hoor
eens gratis en vrijblijvend wat

ze voor u kan betekenen. Leg je
wensen gerust op tafel en bespreek
de mogelijkheden maar ook de eventuele onmogelijkheden. Gaat u met
haar in zee zal Claudia u vragen een
aantal dagen een voedingsdagboek
bij te houden. Aan de hand hier van
bepaalt Claudia uw eetgewoonte en
wordt er een gedetailleerd voedingsadvies voor u opgesteld. Daarnaast
is het verstandig uw leefstijl aan
te passen. Bewegen kan een goede
zaak zijn. Samen met u wordt dan
ook gekeken naar een sportactiviteit
die u ligt en wordt een persoonlijk
trim- en sportprogramma voor u
opgesteld.
Het is een methode die geschikt is
voor mannen en vrouwen die aan
hun onder- of overgewicht willen
werken. Mensen die eens even
orde op zaken willen stellen en
bijvoorbeeld op hun trouwdag het

door hen gewenst gewicht willen
behalen. Het is ook een programma
voor mensen die willen weten of
hun eetgewoontes wel gezond zijn.
Je kunt te veel, maar zeker ook te
weinig eten. Tijdens het programma
wordt u ook geleerd een voor de
hele familie verantwoord menu op
tafel te zeten. Maar bovenal is het
een programma dat je niet in de kou
laat staan. Claudia begeleidt mensen
en stimuleert ze toch vooral door te
gaan met de strijd tegen te veel of te
weinig kilo's. Gewoon in balans zijn
en blijven.

Volgende week starten bij de
Stichting 'Paraplu' opnieuw diverse
cursussen en activiteiten. Op die
datum begint het tweede deel van
het cursusseizoen. Een aantal cursussen lopen het gehele seizoen door.
Andere cursussen starten of starten
opnieuw. Men kan terecht voor een
Bridge cursus, Cursus "Wegwijs op
de Computer", Werken met Internet,
Filosofie, Cursus Tuin-en Plantkunde,
Cursus "Doe het zelf" in en rondom
het huis, Italiaans voor beginners en
Mandala Tekenen Vervolgcursus.
Meer informatie over de cursussen,
cursusdata en tarieven vindt u op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Hier kunt u ook een inschrijfformulier downloaden om u in te schrijven.
Inleveren bij de Paraplu, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via e-mail
kan men terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Mijdrecht

Gratis Chi Kung in
sporthal De Phoenix
Op maandag 3 januari is er een
open les in Chi Kung van 19 tot 20
uur in sporthal De Phoenix, Hoofdweg 85-I in Mijdrecht. Iedereen is
welkom. Chi Kung is een traditionele oefenmethode uit China die
lichaamstraining combineert met
bewustwording. Met Chi Kung train
je om fit én alert én ontspannen te
blijven. Door middel van uitgebalanceerde stilstaande oefeningen
leer je hoe je je fysieke en mentale
kracht kunt ontspannen, opbouwen
en optimaal richting kunt geven.
Dit wordt uitgetest in praktische
bewegingsvormen. Hierdoor
werk je op een zeer effectieve
manier aan je vitaliteit, kracht en
gezondheid. Tijdens de open les
wordt dieper ingegaan op wat Chi
Kung is. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u naar de website
www.naturalease.nl of bellen naar
020-7796790.

Duurzame energievoorziening in
Westerheul IV

Naast de veranderende eetgewoontes is het goed oefeningen te doen
die het geheel ondersteunen. Tijdens
uw , gratis, welkomstgesprek vertelt
Claudia over de talloze mogelijkheden die er zijn. Wat let u eens te bellen met nummer 06-10903050 en
een afspraak te maken. Of kijk eens
op www.slimness.nl. Gewoon doen!!

Alle woningen in de nieuwbouwwijk
Westerheul IV zullen uitsluitend
op duurzame wijze warmte, koude
en warm tapwater ontvangen. De
hiervoor noodzakelijke technische
installaties worden geleverd door
Kropman Installatietechniek. Vorige
week is hiervoor de overeenkomst
ondertekend op het bouwterrein op
Voorbancken in Vinkeveen. Wethouder Jacques Dekker is enthousiast
over deze mijlpaal: “Door de keuze
voor deze duurzame energievoorziening kunnen we onze klimaatdoelstellingen realiseren. Door
de keuze voor duurzame energie
zullen toekomstige bewoners geen
hinder ondervinden van stijgende
engergielasten.”
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Clubwisselbeker
Videoclub De Ronde
Venen
Ook dit jaar kunnen clubleden
kunnen hun naar hun ogen ‘beste
film’ laten zien aan de andere
clubleden en laten beoordelen
op 6 januari a.s.. Als feestelijke
opening van het jaar worden er
deze avond hapjes en drankjes
geserveerd. Er word gestreden om
de clubwisselbeker, tevens kunnen
clubleden in de resterende tijd hun
eigen werk laten zien buiten mededinging van de wedstrijd. Neem
je partner mee!
De clubavonden worden gehouden
in het Sociaal Cultureel Centrum
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
De avond begint om 20:00.
Is uw hobby 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.

Mijdrecht

Expositie in het
gemeentehuis
In januari en februari exposeert
Berendien Dijkstra-Verboom.
Deze geboren en getogen Mijdrechtse was van 1993 tot 2001 lid
van Atelier de Kromme Mijdrecht.
Tegenwoordig schildert ze in haar
eigen atelier aan huis en in het
atelier van Pier-K in Hoofddorp.
In Mijdrecht toonde ze in 1996
voor het eerst haar werk aan het
publiek; waarna nog vele exposities volgden op allerlei locaties in
de regio. Ook was ze voor Atelier
de Kromme Mijdrecht diverse
keren aan het werk op het “Petit
Montmartre” tijdens het Straattheaterfestival. Daar tekende
ze met houtskool portretjes van
bezoekers van de kunstmarkt.
Gezichten zijn haar grote inspiratiebron. Op deze expositie zijn dan
ook veel portretten te zien. Portretten naar levend model en naar
foto’s; van bekenden en “zo maar
iemand” uit de krant; op klein- en
soms heel groot formaat. Wilt u
na het zien van de expositie in het
gemeentehuis meer zien van het
werk van Berendien? Kijk dan op
www.berendien.exto.nl.

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR
Peugeot 3008

Identiteitscrisis?
Het lijkt wel de opening van een bekende Amerikaanse televisieshow
met een vliegende held met cape: Het is een terreinauto! Het is een
stationwagen! Het is een MPV! Het is….de 3008!
door michael reuling   foto's patrick hesse

Jawel, de Peugeot 3008 is al deze
drie uitvoeringen in één. Om die
reden kun je deze drie dubbel
acht niet in een hokje plaatsen.
Het enige hokje waar deze auto in
geplaatst kan worden is de categorie Crossover. Peugeot lanceerde
vrijwel gelijk de 3008 (vanaf
€ 24.950,-) en de 5008 (vanaf
€ 25.280,-). Op het eerste oog twee
gelijkende auto’s, maar kijk je wat
langer dan vallen de grote verschillen op. De 5008 is een echte MPV,
ook verkrijgbaar als zevenzitter en
kent elegante lijnen. Je ziet deze al
regelmatig op de weg voorbijkomen
en dat is niet verwonderlijk. De auto
sierde al eerder deze pagina en
scoorde toen ook al goede punten.
De 3008 is wat meer gericht op
de avontuurlijke personen en heeft
een wat stoerdere uitstraling. Meer
zwarte plastic beschermdelen, een
kortere kont die wat weg heeft van
een hatchback, meer bodemvrijheid.
Om het meteen nog maar gecompliceerder te maken; deze demoauto is een GT uitvoering. Dus kort
opgesomd gaan we op pad met een
semi-offroader, MPV-achtige stationwagen met sportwagen aspiraties.
Geen wonder dat de marketingjongens hier de term Crossover voor
hebben bedacht.
De GT is meeste luxe uitvoering
van de 3008. Onder de motorkap
vinden we de sterke 1.6 THP turbo
benzinemotor met 156 pk. Op zich
mag de auto voor een GT nog wel
iets meer vermogen hebben, maar
je komt desondanks goed mee in
het verkeer en een boem-boemGolf-met-petje trek je er negen
van de tien keer wel uit. Vraag is
of de eigenaar dat wat uitmaakt,
maar het is altijd goed om te weten
dat je in zo’n geval niet voor schut
zal staan. Bochtenwerk gaat de

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.

3008 ook goed af, ook al merk je
wel dat je met een hogere auto op
pad bent. Dynamic Rolling Control
verhelpt dat de auto in de bochten
al te veel gaat overhellen, immers
weegt de crossover zo’n 1455 kilo.
Je kunt met deze GT kiezen om zelf
te schakelen, of een zestrapsautomaat het werk voor je laten doen.
Uiteraard betaal je meer voor deze
GT-uitvoering, maar daar krijg je
ook wel wat voor terug. Onder meer
een panoramaglasdak, het head-up
display, distance alert, bandenspanningcontrolesysteem, parkeerhulp,
navigatiesysteem, verchroomde
buitenspiegels en nog wat zaken.
Binnen zijn liefhebbers van gadgets
en knoppen wel even zoet. Leukste
gizmo is het head-up display. Alsof
je een straaljager start, verschijnt er
recht voor je neus een transparant
scherm, waarop zaken als navigatieaanwijzingen, je afstand tot je voorligger en snelheid getoond worden.
Handig, zo hoef je je ogen niet meer
van de weg te halen. De knoppen in
de 3008 bestaan voor een deel uit
mooie tuimelschakelaars, ingeklemd
tussen stukjes chroom, wat het
geheel zeer chique doet overkomen.
Kom je in wat ruiger terrein terecht,
dan kan de passagier zicht vasthouden aan een groot handvat dat
geïntegreerd zit in de middenconsole. Achterin had het allemaal wel
iets ruimer mogen zijn. Echter als
bestuurder zit je zeer riant achter
het stuur. En in combinatie met de
optionele lederen bekleding is het
helemaal goed toeven.
Een ander kenmerk van de wat
actievere levensstijl van de bestuurder vind je terug aan de achterzijde
van de auto. De achterklep is in
twee delen te openen. Het bovenste
gedeelte klapt naar boven open,
het onderste gedeelte klapt naar
beneden en is uitermate geschikt
voor een picknick op het platteland
of in de bossen, of voor het spotten
van wild. Zolang je er maar voor
zorgt dat er niet meer dan 200 kilo
op rust. Uiteraard is dit ook zeer
gemakkelijk voor het inladen van
zware boodschappen. Zoals we vaker zien is de laadvloer voorzien van
een dubbele bodem. Bijzondere aan
deze bodem is dat je kunt kiezen uit
drie verschillende hoogtes, zodat de
ruimte in het onderste vak uitgebreid kan worden. Handig. Gooi je
de banken plat, dan beschik je over
een grote vlakke laadruimte.
Hybride is vandaag hét kernwoord
voor een succesvolle modelstrategie.
En ook Peugeot gelooft er in. Dus
is deze 3008 beschikbaar met een
dieselhybridemotor. Hoe? Combineer een 2.0 dieselmotor (163 pk)
met elektromotor (37 pk), koppel er

een start-stop-systeem aan vast, en
voila; een combinatie die uitermate
goed met elkaar samenwerkt. Het
zij in enkelvoud, hetzij als ijzersterke combinatie voor extra vermogen.
In het voorjaar van 2011 is deze
dieselhybride te verkrijgen bij de
dealer.
All-over is de 3008 een goede
reisauto. Je stapt in en kunt zo comfortabel van hot naar her rijden. De
vraag blijft echter of mensen kiezen
voor deze bijzonder gelijnde en wat
exclusievere auto, of toch gaan voor
de 5008.

Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 3008 GT
Gereden versie: Peugeot 3008
GT 1.6 THP
Vermogen: 156 pk
0-100: 10,5 s
Top: 202 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 13,0 / 7,7 l/100km
Prijs gereden model: € 37.790,Alternatieven: Ford Kuga, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai,
Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan

Muziekschool Soundcheck houdt open avond
Op dinsdagavond 4 januari 2011
opent Muziekschool Soundcheck de
deuren voor het publiek. Iedereen
vanaf 8 jaar is welkom op deze
voorlichtingsavond. Er zal een
presentatie worden gegeven en ook
is een aantal docenten aanwezig
om ieders vragen te beantwoorden. Muziekschool Soundcheck is
de nieuwste muziekschool van De
Ronde Venen, gesierd door zijn vakkundige docenten en frisse, jonge
uitstraling. Soundcheck focust zich
op het zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk een instrument leren
bespelen voor een zo laag moge-

lijke prijs. Ook voor cursussen zoals
bandcoaching, geluidstechniek en
muziektheorie kan men terecht bij
Soundcheck.
De deuren zijn open vanaf 18.50
uur; de avond start rond 19.00 uur.
Locatie: het Scoutinggebouw in
Vinkeveen (Bonkestekersweg 3).
Kijk voor meer informatie op

www.muziekschoolsoundcheck.nl.
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

STOOF
Vinkeveen

Strandpaviljoen Eiland Eén

12.00 uur

12.00 uur

nieuwjaarsduikvinkeveen.nl

MOTOR&AUTO
Benelli Tornado Tre 900

One of a kind (deel 2)
Deze week test Patrick Hesse een
Benelli Tornado Tre 900 bij Floor
Verbrugge Motoren in De Hoef.
Om het jaar af te sluiten en omdat
zelf testen gezien het winterweer
geen optie was, ben ik opnieuw op
zoek gegaan naar een 'one of a kind'
motorfiets, een echt unieke fiets. Mijn
oude gabber Jos Snelderwaard, eigenaar van Floor Verbrugge Motoren in
De Hoef, bleek een mooie eindejaars
knaller te hebben: de Benelli Tornado
Tre 900. Deze is ooit mondjesmaat
in Nederland verkocht (hoewel ik er
nog nooit een in het wild had gezien),
maar deze is nog nagelnieuw met 0
kilometer op de teller! Waarschijnlijk
vind je zoiets nergens in Nederland
nog nieuw. Deze werkelijk schitterende, met de bekende Italiaanse klasse
ontworpen motorfiets is voorzien
van een driecilinder parallel, kleppen onder een hoek van 15 graden,
aangedreven door middel van een
ketting aan de linkerzijde van het
motorblok, boring en slag 85,3 X
52,4mm, cilinderinhoud 898,4cc, een
keuze om zeer hoge toerentallen te
draaien waarbij de zuigersnelheid
nog ruim binnen de grenzen zit. Dit
geeft een hoog topvermogen en een
ruime powerband voor afgifte van het
vermogen. Het is een zeer compact

blok.
Wanneer Jos de Benelli uit de
etalage heeft gehaald en midden
in de showroom plaatst, kan ik hem
eindelijk eens goed van alle kanten
bekijken. Hij heeft een supermooie
kleurstelling en is zeer strak gelijnd,
waarbij de achterkant het meest
in het oog springt: onder het zadel
zit de koeling, in de vorm van twee
gele schoepen die het geheel een
buitenaardse uitstraling geven, zeer
apart! Volgens Benelli heeft dit ook
een duidelijke reden: de radiator van
een multicilinder is bij een motorfiets
altijd voor het motorblok geplaatst,
dit is de gemakkelijkste plaats om
een radiator te plaatsen. De radiator
zit er om de vloeistof te koelen, maar
wordt tegelijk weer opgewarmd
door de uitlaatbochten. Dan komt
er nog het ‘Magnus effect’ bij (het
Magnus effect is het vacuüm dat door
het voorwiel wordt gecreëerd, dit
vacuüm loopt steeds breder uit, wat
wil zeggen dat het bij de radiator
een stuk breder is dan de breedte
van het voorwiel. Dit heeft dan weer
tot gevolg dat de radiator zo'n 20 %
groter moet zijn dan eigenlijk nodig is
om het motorblok te koelen en groter
wil ook meteen weer zeggen dat de
luchtweerstand ook groter is en ook

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

dat er met het design rekening moet
worden gehouden). Bij de Benelli
Tornado is de radiator onder het zadel geplaatst, deze krijgt frisse lucht
via de twee luchtinlaten voor in de
kuip bij de richtingaanwijzers. Door
de snelheid van een motorfiets wordt
er een vacuüm achter de motorfiets
gecreëerd, wat weer een deel van
de hete lucht van de radiator weg
voert. Bij de Tornado wordt ook een
deel van de warmte afgevoerd door
twee elektrische ventilators achter in
de kont van het zitje, deze oplossing
geeft een zeer lage luchtweerstand.
Dit exclusieve racebeest is uitgevoerd
met het beste van het beste: Olins
veren en schokbrekers, Brembo rem-

men en veel exclusieve materialen.
Op Youtube zijn onder andere circuittest filmpjes te zien van de Tornado
en die zijn zeer indrukwekkend. Maar
mooier is het, om de Benelli eens live
te bewonderen bij Floor Verbrugge
motoren. De prijs voor deze One of
a kind: 14.950 euro. Dat is een hoop
geld, maar je koopt er een unieke
motorfiets voor, die je gegarandeerd
niet op iedere straathoek zult aantreffen.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
0297 593348
www.floorverbrugge.nl
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De Club van… Henk Kroon
De club heeft een eigen geschiedenisboek
Korfbalvereniging De Vinken uit Vinkeveen viert komend voorjaar het 50 jarig bestaan. De officiële oprichtingsdatum is 14 januari 1961. Een feestavond voor de leden en een receptie vormen de start van een feestelijk voorjaar
met tal van evenementen die in het teken staan van dit jubileum. Met voorzitter Henk Kroon kijken we terug op
een halve eeuw korfbal in Vinkeveen.
door piet van buul  foto peter bakker

Een groot deel van de rijke geschiedenis van De
Vinken heeft Henk zelf meegemaakt. Vierenveertig jaar geleden meldde hij zich als jongetje
van acht voor zijn eerste trainingsavond. Hij
volgde daarmee het voorbeeld van zijn oudere
broer, die al lid van de korfbalvereniging was. “Je
hebt op die leeftijd meestal nog geen uitgesproken idee over de keuze van een sport,”stelt Henk
vast. “Het mooie van korfbal is, dat het een gemengde sport is waar jongens en meisjes lid van
kunnen worden. Ik heb mijn partner ook bij het
korfbal leren kennen en mijn dochter is inmiddels ook lid. Meerdere leden uit één familie is
overigens bij ons een heel normaal verschijnsel.
Die samenstelling van het ledenbestand draagt
ook zeker bij tot de bijzondere sfeer binnen de
vereniging.”
De oprichters
Toen het onderwijzersechtpaar Cees en Diny
Wolfert vanuit Almelo naar Vinkeveen kwam,
was er nog helemaal geen korfbalvereniging in
Vinkeveen. Ze kwamen in het najaar van 1960
in contact met Arnold Scholten, die in Hilversum
al actief was in de korfbalsport. Samen besloten
ze om de sport in Vinkeveen te introduceren.
Op zaterdag 14 januari 1961 verzamelden zich
maar liefst 32 belangstellenden in de toenmalige
gymnastiekzaal bij het viaduct aan de Herenweg.
Nadat binnen enkele weken de korfbalaanhang
snel groeide naar zo’n honderd leden, besloten

de drie een vereniging op te richten. De dag van
de eerste training werd als oprichtingsdatum
gekozen. Henk: “Er waren drie aspecten, die
bijdroegen tot het enthousiasme en de grote
belangstelling. Op de eerste plaats was dat het
feit dat het hier om een voor Vinkeveen nieuwe
sport ging. Verder was het feit dat het om een
gemengde teamsport ging ook voor veel mensen
aantrekkelijk. Je kon in feite met het gehele
gezin lid worden en mee spelen. En een derde
element was dat er op zaterdag werd gespeeld.
De heer en mevrouw Wolfert waren onderwijzer
op de christelijke school De Schakel. Voor de
kinderen en de families met een christelijke achtergrond was sporten op zondag niet gebruikelijk
en was de zaterdag dus een ideaal alternatief.
De vereniging sloot zich ook aan bij de Christelijke Korfbalbond (CKB), later het Koninklijk
Nederlandse Korfbal Verbond. (KNKV). In
het begin verzorgden Cees en Diny Wolfert en
Arnold Scholten de trainingen. Ik heb zelf ook
nog training gehad van Diny Wolfert. Arnold
Scholten is later naar Mijdrecht verhuisd en is
daar betrokken geraakt bij de oprichting van
korfbalvereniging DIO, dat later korfbalvereniging Atlantis werd. De heer en mevrouw Wolfert
zijn inmiddels naar Ommen verhuisd, maar ze
volgen onze vereniging nog steeds. Ik herinner
me dat we een keer in Almelo moesten spelen en
dat ze toen kwamen kijken.”

Een bijzondere
vereniging
Elke vereniging
schrijft zijn eigen
geschiedenis.
Zo ook korfbalvereniging De
Vinken. “We
Henk Kroon: “Naast het sportieve plezier bieden we als vereniging onze leden ook
hebben aanvanfeestavondjes en uitstapjes.”
kelijk een snelle
groei in ledental
Unieke geschiedschrijving.
doorgemaakt”, vertelt Henk Kroon. “In de
Dat korfbalvereniging De Vinken een unieke verhoogtijdagen waren dat er meer dan 300. Later
eniging is, uit zich ook in het feit dat alle wetenszakte dat wat in, maar inmiddels zitten we zo
waardigheden nauwkeurig worden bijgehouden
rond de 250 à 260 leden. Dat is niet mis voor
en vastgelegd in een eigen geschiedenisboek. Bij
zo’n klein dorp, vind ik. Wat betreft de sportieve
gelegenheid van het 25-jarig jubileum verscheen
prestaties ging het bij De Vinken ook met pieken
de eerste editie van de Vinkenkroniek. Vijftien
en dalen. We hebben een periode gekend dat we
jaar later verscheen deel twee en deel drie over
in de één na hoogste klasse, de overgangsklasse
de laatste tien jaar zal binnenkort verschijnen.
speelden. Op dit moment spelen we een paar
De boeken zijn samengesteld onder redactie van
klassen lager.” De voorzitter geeft niet de indruk
erevoorzitter Jaap Meulstee en bevatten uniek
dat hij daar onder gebukt gaat. “We hebben zes
seniorenteams en in totaal 19 juniorenteams. We materiaal over de vereniging. Men kan het zo
gek niet bedenken of het staat er in. De bestuursspelen in de winter een competitie in De Boei
samenstelling en de besluiten, de samenstelling
en in najaar en voorjaar spelen we buiten op
van de teams. Wie in welk jaar in welk team
onze thuisbasis aan de Molmlaan. De Vinken is
speelde, wie de doelpunten heeft gemaakt, je
meer dan een verzameling teams die wekelijks
vind het allemaal terug. Maar ook verslagen van
moeten presteren. Bij ons is de sfeer binnen de
allerlei activiteiten en festiviteiten, alsmede het
vereniging heel belangrijk. Die teamgeest speelt
wel en wee van de leden en hun gezinnen. Keurig
niet alleen een rol op het veld maar ook bij tal
chronologisch bijgehouden met leuke verslagen
van activiteiten die we als vereniging organiseen tal van foto’s bevatten de boeken uniek materen. Dat heeft er altijd al ingezeten. Ik herinner
riaal over de geschiedenis van de vereniging.
me uit de beginjaren dat de kersteditie van het
clubblad op school werd uitgedeeld. Daar stond
Jubileumviering
een mooie tekening op het
Een vereniging met zo’n
omslag en die moesten we
geschiedenis en zo’n traditie
onder leiding van mevrouw
laat een vijftigjarig jubiWolfert allemaal inkleuren.
leum niet ongemerkt voorbij
Ook nu nog proberen we
gaan. Henk: “We starten op
midden in de plaatselijke
14 januari met een grote
samenleving te staan. We
feestavond voor alle leden.
doen mee aan tal van acties,
Op zaterdag 15 januari is er
we organiseren stratentoereen receptie in De Boei en is
nooien en schoolkorfbal.
er een reünie. Op 12 februari
Naast het sportieve plezier
is er een culinaire verrasbieden we als vereniging
singstocht. Dat wordt heel bijonze leden ook feestavondjes
en uitstapjes. Het jaarElke sportclub of vereniging heeft zonder. Dan zijn er van maart
tot en met juni nog tal van
lijkse zomerkamp is al een
ze. Die stille krachten die bescheievenementen die allemaal in
jarenlange traditie. Veel ouden op de achtergrond een onmishet teken zullen staan van ons
dere leden bewaren er rijke
bare schakel vormen bij het reilen
gouden jubileum. En daarna
herinneringen aan en zien
en zeilen van de club. Die er altijd
gaan we weer vrolijk op voor
nu hun kinderen op kamp
zijn en op wie je altijd een beroep
de volgende mijlpaal.”
gaan. Bij gelegenheid van
kunt doen. Piet van Buul zoekt ze
het 30 en 40-jarig bestaan
zijn we met de hele club een op en zet er wekelijks één in het
zonnetje. Want dat verdienen ze...
weekend weg geweest. Dat
gaan we nu weer doen.”

De Club van...

Beweegcursus voor chronisch zieken in Wilnis
In de Week Chronisch Zieken begin november
is er in Wilnis een bewegingscursus gestart
voor mensen met een chronische aandoening.
Aan de Molenland 15 kan kennis worden
gemaakt met gymnastiek, conditietraining
en ontspanning op muziek. Geïnteresseerden
kunnen meedoen door zich op te geven bij
docent Carla van Nieuwkerk: 0297-284855.
Het is mogelijk om gratis een proefles te
volgen. De beweeglessen zijn voor mensen die
het wat rustiger aan moeten of willen doen.
Bijvoorbeeld voor mensen met MS, Fybromyalgie, longaandoening, rugklachten of een
andere chronische aandoening. Mensen die

last hebben van vermoeidheid, futloosheid of
weinig energie zijn ook welkom. Verschillende
vormen van beweging en ontspanning komen
aan bod: spierversterking, lenigheid, houding
en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen
worden uitgevoerd op muziek en kunnen op
eigen niveau worden gedaan. De lessen worden
gegeven door een fysiotherapeut.
Mensen die willen weten of deze cursus voor
hun geschikt is of andere vragen hebben, kunnen contact opnemen Judith Meeuwissen via
telefoon: 06-12949436 of e-mail:
judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.
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IN VOL BEDRIJF

Kort Nieuws

Elektrokoopjes.nl

Regio

Goedkoop winkelen
via internet

Koffieconcerten bij
Kameryck
Na het succes van de drijvende
zomeravondconcerten in augustus
organiseert Kameryck deze winter
voor de tweede keer een cyclus van
vier koffieconcerten met aansluitend
een lunch. Ook deze keer is er een
‘all inclusive’ arrangement: toegangskaartje voor het concert, plus een
uitgebreide culinaire proeverij van
lekkernijen rondom het concert. De
kosten voor het complete arrangement zijn € 55,- per persoon (per
concert). De concerten vinden plaats
op zondag 9 januari, zondag 13
februari, zondag 20 maart en zondag
17 april. Op zondag 9 januari 2011
treden op: Arno Stoffelsma (Klarinet) en Cathelijne Noorland (piano).
Kijk op www.kameryckklassiek.nl
voor nadere bijzonderheden over het
programma en de uitvoerenden.

Steeds meer mensen kopen tegenwoordig producten en diensten via
internet. Men vergelijkt producten, prijzen en aanbieders. Eenmaal een
keuze gemaakt, hoeft men de deur niet uit om een bepaald product aan
te schaffen. Elektrokoopjes.nl is een bedrijf dat geheel op deze nieuwe
manier van winkelen is ingericht. Sinds enkele weken heeft de internetwinkel een afhaalfiliaal in Abcoude. Filiaalmanager Jerry van Kuyl
legt uit hoe het werkt.
door piet van buul   foto patrick hesse

Elektrokoopjes.nl is een internetwinkel voor bruin en witgoed. “Wij
bieden een assortiment van ruim
6000 artikelen,” zegt Jerry van
Kuyl. “Met uitzondering van computers en toebehoren kunnen wij
vrijwel alles leveren op het gebied
van elektro-apparatuur voor in en
rond de woning. Of het nu gaat om
televisies of geluidsapparatuur, om
wasmachines, vaatwassers, kookplaten, koelkasten, afzuigkappen,
dan wel koffiezetapparatuur, strijkijzers, magnetrons of scheerapparaten en zelfs een flink assortiment
fitnessapparatuur, je kunt het zo gek
niet bedenken of wij kunnen het
leveren. En dat ook nog eens tegen
zeer scherpe prijzen. Wij hebben
geen winkels in dure winkelcentra
en daarmee besparen we enorm op
de kosten. En daar kan de klant dus
van profiteren. Internet is in feite
een goedkope winkel. En gebleken
is dat het bij de meeste mensen die
via internet kopen toch vooral om
de prijs gaat. Eigenlijk ben je een
dief van je eigen portemonnee als
je niet via internet koopt.”
Weet wat je koopt
Elektrokoopjes.nl voert alle bekende merken, die tegen scherpe
prijzen geleverd kunnen worden.
Jerry: “het is dus niet zo dat wij
artikelen verkopen van merken
waar men nog nooit van gehoord
heeft. Ons assortiment bestaat uit
producten van alle hier gangbare
merken als Philips, Siemens, Miele
en vele anderen. Je weet dus wat je
koopt.”
Het systeem werkt in feite heel

simpel. Men zoekt op de site van
elektrokoopjes.nl naar het product
van keuze. Men kan op de site ook
al zien of dat product op voorraad
is. Vervolgens kan men het meteen
bestellen. “Dan zijn er twee mogelijkheden,” zegt Jerry. “Je kunt
het meteen thuis laten bezorgen.
We hebben een centraal magazijn
in Wijchen bij Nijmegen waar ook
het hoofdkantoor is gevestigd.
Daar is overigens sinds kort ook
onze enige showroom ingericht.
De bestelde producten kunnen van
daar uit rechtstreeks aan de klant
uitgeleverd worden. We bezorgen
in principe binnen 24 uur, mits op
voorraad natuurlijk. Maar men kan
er ook voor kiezen dat men het zelf
komt ophalen bij het dichtstbijzijnde
afhaalfiliaal, zoals hier in Abcoude.
We hebben zulke filialen verder in
Wijchen, Zevenbergen, Franeker,
Groningen, Arnhem en Antwerpen.
Er zijn mensen die het product
toch eerst nog even willen zien, of
die het makkelijker vinden om zelf
te bepalen op welk moment men
over het product wil beschikken.
We hebben hier in Abcoude een
afhaalmagazijn en ik ben in feite de
enige werknemer hier. Hier komen
de spullen binnen voor de mensen
die gekozen hebben voor het zelf
afhalen. Wanneer het binnen is,
komt men het hier halen en zorg ik
voor de afhandeling en de betaling. Heel simpel en laagdrempelig
dus. Overigens kan ik nog wel een
zaterdaghulp gebruiken. Wanneer
iemand belangstelling heeft kan
er contact met mij opgenomen
worden.”

De Ronde Venen
Jerry van Kuyl: “Elektrokoopjes.nl heeft ook een inbouw- en installatieservice, we
leveren dus niet alleen af, maar verzorgen ook de garantie en service.
Garantie en service
Bij Elektrokoopjes.nl heeft men ook
een inbouw en installatieservice.
“Wij leveren dus niet alleen de
apparaten bij de mensen thuis af.
Maar installeren ook of bouwen in
als men dat wil. Het inbouwen is
overigens niet bij de prijs inbegrepen maar tegen meerprijs. En ook
hanteren we de garantiebepalingen
die alle fabrikanten op hun producten bieden. Het is dus in feite
goedkoop winkelen en toch alle
garanties en service die men zich
kan wensen,” aldus Jerry.
Het bedrijf is in 2005 van start
gegaan en heeft zich inmiddels
een stevige positie verworven in
de verkoop via internet. Ook de
afhaalfilialen blijken een gouden
greep. Jerry “We zitten hier nu pas
een paar weken in Abcoude en we
hebben al aardig wat van hieruit
uitgeleverd. Wanneer men opgeeft
dat men het product wil afhalen
kan men aangeven welk filiaal de
voorkeur heeft. Het product gaat

Historicus van het Jaar
Nieuwjaarsreceptie
Historische Vereniging Maarten van Rossem
bij Venen Literair
op 12 januari
Historische Vereniging De Proosdijlanden wil tijdens haar nieuwjaarsreceptie op 12 januari in De Boei in
Vinkeveen leden en belangstellenden kennis laten maken met zaken
uit het verleden. Hieronder valt ook
die oude schoenendoos vol ansichtkaarten, waar achterop de kaarten
met hanenkrabbels het wel en wee
in familieverband werd uitgewisseld. Oude foto’s en ansichtkaarten
roepen tijden van voorheen in onze
Ronde Venen opnieuw terug.
Misschien kunt u de vereniging helpen met het herkennen van de vele
Ronde Veners op deze oude foto’s.
U bent hierbij van harte welkom.
De receptie begint om 20.00 uur.

Venen Literair is er in geslaagd
Maarten van Rossem, historicus van
het jaar 2010, te contracteren voor
haar eerste literaire avond in dit
nieuwe jaar.
Vrijdag 21 januari vanaf 20.00
uur zal van Rossem in De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen vertellen
over hetgeen hem bezighoudt. De
toegangskaarten à €7,50 zijn alleen
in voorverkoop te krijgen bij The
Readshop in Vinkeveen, Boekhandel
Mondria in Mijdrecht en bij de
Openbare Bibliotheken in Vinkeveen,
Wilnis en Mijdrecht. De verkoop gaat
vrijdag 7 januari van start.
Van Rossem, die verschillende historische boeken, essays en artikelen
op zijn naam heeft staan, is bij het

grote publiek bekend als de ietwat
knorrige, maar altijd goedgemutste
commentator op politieke en culturele kwesties, zowel op radio als wel
op TV.
Na zijn studie geschiedenis werd hij
wetenschappelijk medewerker aan
de Universiteit om na zijn promotie
in 1983 bijzonder hoogleraar te
worden. Een speciale belangstelling
had hij lange tijd voor Amerika. In
2004 verscheen een geactualiseerde
herdruk van het al in 1984 gepubliceerde “De VS in de 20e eeuw” en
in 2005 “Amerika voor en tegen”.

dan naar dat filiaal, waar men het
alsnog kan ophalen. Dat betekent
overigens nog wel dat men soms
een flink stuk moet rijden. Maar
daar kiest men dan kennelijk voor.
We zitten hier in Abcoude trouwens
wel op een goeie plek, vlakbij de A2
en vlak bij het station Abcoude. Ik
merk bijvoorbeeld dat het internet
winkelen bij studenten heel populair is. Die hebben allemaal een
OV-jaarkaart en voor hen is het dus
simpel om hier even langs te komen
om de bestelling op te halen.”
Het afhaalfiliaal van Elektrokoopjes.nl in Abcoude is gevestigd aan
Hollandse Kade 19B. Men kan er
terecht voor nabestellen of afhalen
van bestelde producten, die via
www.elektrokoopjes.nl aangekocht
zijn. Het filiaal is telefonisch bereikbaar via 0900 56 67 537.

Tussendoor kwam nog uit “Typisch
Nederland”. In 2005 verscheen ook
nog “De Wereld volgens Maarten
van Rossem” waarin hij kritisch
afstand neemt van de nationale
depressie die Nederland lijkt te
zijn aangepraat.”Drie oorlogen,
een kleine geschiedenis van de 20e
eeuw”kwam in 2007 uit. Hierin
beschrijft van Rossem deze eeuw aan
de hand van de twee Wereldoorlogen
en de Koude oorlog.
In 2009 was van Rossem op TV in de
NCRV-reeks “Op reis met van Rossem” te zien.
Op deze literaire avond kunnen zoals
gebruikelijk weer vragen gesteld
worden aan de gast en zal hij boeken
signeren. The Readshop is met
boeken uit het oeuvre van Rossem
aanwezig.

Wilt u meer weten over Venen Literair
dan kunt u bellen met Anneke van
Gessel, tel. 0297-261382 of met Erwin
Horwitz , tel 0297-263195

Rabobank en
SeniorWeb sluiten
overeenkomst
Komende maanden start de Stichting
SeniorWeb De Ronde Venen de
uitvoering van een overeenkomst
met Rabobank Rijn en Veenstromen waarbij het leercentrum van
SeniorWeb zich ook gaat richten
op computerlessen aan leden en
rekeninghouders van deze bank.
In eerste instantie gaat het om
beginnerscursussen, gebaseerd op
Windows XP/Vista en Windows 7,
aangevuld met internetbankieren.
De cursussen worden gegeven in het
leercentrum aan de Energieweg 107
te Mijdrecht. De eerste cursus van 8
lessen begint op maandagmiddag 3
januari 2011, de tweede begint op
woensdagmorgen 5 januari 2011, de
derde op donderdagmiddag 6 januari
2011. Er zijn nog plaatsen vrij.
Gaandeweg ligt het in de bedoeling
ook in Woerden en Bodegraven les te
geven zodra daar geschikte lokaties
en docenten zijn gevonden. Leden en
rekeninghouders van de bank krijgen
korting op lesmateriaal en lesgeld.
SeniorWeb is bereikbaar op 0297272720 b.g.g. 0297-282938 of per
email op seniorwebdrv@gmail.com.

Mijdrecht

Rode Kruis handwerken buurtkamer
Mijdrecht
Vanaf donderdagmiddag 6 januari
a.s kan worden deelgenomen aan
verschillende activiteiten in de
buurtkamer Mijdrecht. De dames
van het Rode Kruis hebben jarenlang
ervaring met diverse handwerktechnieken zoals breien, haken en
borduren. U mag uw eigen handwerk meebrengen, maar u kunt
ook meewerken aan het maken van
leuke producten, die voor de goede
doelen van het Rode Kruis verkocht
worden. Deze activiteiten vinden
vanaf volgend jaar iedere donderdag
van 14.00 – 16.00 uur op de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht plaats.
Er is een open inloop op di-wo-do
morgen van 10.00-12.00 uur.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Aan de vooravond van Oud en
Nieuw: een terugblik op 2010 en
een blik vooruit op 2011.

Zaterdag
8:00 - 16:00 Midpoint Muziekmix
			
16:00 - 18:00
			
18:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00
			
			
22:00 - 8:00

			

Nieuws & actualiteiten
NieuwsPoint
Nieuwsprogramma
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Wzzp
Jongerenprogramma met
Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Zondag
8:00 - 10:00 De Kerken
			
10:00 - 12:00

			

12:00 - 14:00

			

14:00 - 17:00
			
17:00 - 7:00

			

Zendtijd door derden
NieuwsPoint herhaling
Nieuwsprogramma
Cultura-dio
Met Arianne & Roy
De Kerken
Zendtijd door derden
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Oostrom On Air
Met Peter Oostrom
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

... Nico en Roy
Titel: Capitool Reisgids Italië
'We hebben prille plannen om
komende zomer op vakantie naar
Italië te gaan. Met deze reisgids
kunnen we ons daar alvast een
beetje op voorbereiden. We denken
aan de omgeving van Aosta, een
plaats in het noordwesten van
Italië. We zijn al in allerlei landen
geweest, zowel in als buiten Europa, maar nog niet eerder in Italië.
De laatste jaren gaan we met de
tent, dus onze bestemming moet
wel op autorijafstand liggen. Vorig
jaar waren we in Tsjechië. Helaas
regende het toen veel, nu hopen we
op beter weer!'

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Alive
Met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
De Radioparade
Met Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00

			

20:00 - 22:00

			

22:00 - 7:00

			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
MidPoint On The Rocks
Met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
			
			
10:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 8:00
			

Muziek, nieuws, weer en
verkeer
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten
Sophie's Choice
Met Sophie Hijlkema
Midpoint Muziekmix
Nieuws & actualiteiten

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
6 T|M 12 FEBRUARI 2011
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

AMNESTY

INTERNATIONAL

Boeken Tip 5...

Jaaroverzichtje
Nog een paar uurtjes en 2010 is
geschiedenis! In de laatste dagen
van het jaar komen alle hoogte- en
dieptepunten vaak langs op TV. De
momenten die we vaak terugzien:
de val van het kabinet, de vliegtuigcrash in Tripoli, Joran van der S.
die weer in herhaling viel, de foute
wissel van Sven (ik kan er nog

1

Loesje jaaroverzicht 2010

2

Fokke & Sukke		
Het afzien van 2010		
Reid, Geleijnse en Van Tol
Jaarlijkse
terugblik
op het jaar
met de twee
bekendste
vogels van
Nederland.
Misbruikende priesters,
blunderende
politici, vastzittende kompels, dat
was zó 2010! De beste cartoons uit
onder meer De Wereld Draait Door,
NRC Next, NRC Handelsblad en de
VARA-gids..

heid, liefde, carrière, financiën en
reizen.
Wist u bijvoorbeeld dat in 2011…
Kreeften financiële meevallers
zullen hebben?... dat Tweelingen bijzonder ambitieus zullen zijn? ...dat
Maagden een gelukkige tijd zullen
beleven? ...dat een periode van
vrede en evenwicht zal aanbreken?

5

Snoecks 2011

3

Kijk ik om me heen, sta ik midden
in mijn leven. In dit boekje vindt u
Loesjes beste posters over wat er
het afgelopen jaar zoal gebeurde.
Uiteraard over de val van het kabinet en de daarop volgende formatie.
Over hoeveel een allochtoon kost,
de beruchte hoofddoekjestax en
de damschreeuwer. Loesje geeft
haar mening over de verhoging van
de AOW-leeftijd, de Q-koorts en
de Mexicaanse griep. En de ophef
rond de Katholieke Kerk wordt ook
besproken. Uiteraard komt ook de
olieramp in de Golf van Mexico
aan bod. Evenals de klimaattop in
Kopenhagen en de IJslandse aswolk.
En niet te vergeten het succes op
de Olympische Winterspelen, de
vuvuzela's en het WK-voetbal in
Zuid-Afrika. Naast de actuele zaken
wordt het gelukkig elk jaar ook weer
gewoon lente, zomer en herfst met
alle ongemakken en pret van dien.
Daarom vindt u in dit boekje ook
teksten over Sinterklaas, schaatsen
en lenteliefdes. Want met al het
gerommel en gedoe in de wereld
gaat het leven gewoon door.

steeds niet naar kijken), het fantastische WK in Zuid-Afrika met een
ietsepietsie minder einde, het grote
over commerciële huwelijk van de
Sneijdertjes, de bloedhete maar
veel te korte zomer en een pak
sneeuw in december die niemand
zich kon herinneren in Nederland.
De gadget die iedereen moest hebben dit jaar: de I-Pad. En films? Alles wat een Nederlandse productie
was, viel goed in de prijzen. Van een
boekverfilming met een dramatisch
einde tot een stelletje malloten uit
een klein dorpje dat Maaskantje
heet.
Iedereen sluit het jaar goed af,
tenminste als ik de berichten moet
geloven. Zo'n 65 miljoen euro wordt
er aan vuurwerk de lucht ingeschoten en dat kan kloppen, want het
woord kredietcrisis of recessie is
dit jaar een stukje minder genoemd
dan het jaar ervoor.

Het Jaar 2010 Emotie in
nieuws en sport		
De Telegraaf
Een compleet
overzicht van
alle belangrijke, mooie
maar ook
verdrietige
nieuwsfeiten
van 2010, van
het huwelijk
van Wesley & Yolanthe, de olieramp in de Golf van Mexico en het
overlijden van Harry Mulisch tot
de maandenlange spanning rond
de ingesloten mijnwerkers in Chili.
Per maand gerangschikt en uiteraard voorzien van vele prachtige
kleurenfoto’s.

4

De astrologische almanak
2011			
Peter van Houten
In 'De Astrologische
Almanak
2011' laat
succesauteur en
astroloog
Peter van
Houten
zien wat
2011
brengt. Hij
geeft uitleg over de twaalf tekens
van de dierenriem en toont wat de
sterren komend jaar voor u in petto
hebben op het gebied van gezond-

Waar vuurwerk is, is meestal ook
champagne! Als geld dit jaar toch
geen rol speelt, geef dan ook een
stukje meer uit aan de bubbels die
je schenkt! Zo heb ik afgelopen
week wel iets heel moois geproefd.
Waren wij al heel lang fan van de
champagnes van Nicolas Feuillatte,
de grand cru van het huis Cuvée
Palmes d'Or uit het jaar 1999 sloeg
echt alles! De fles van deze champagne is alleen al een feestje. De
fles is verpakt in een goudkleurige
kunststof koker, die geïnspireerd is
op een zwarte parelketting. De ontwerper baseerde dit op zo'n ketting
die hij zijn vrouw cadeau gedaan
had. De smaak van de champagne
verraadt de leeftijd. Je proeft dat hij
niet heel jong en droog is, in plaats
daarvan is de wijn heel rijp, vol en
heeft echt karakter. De kosten van
dit mooie flesje? De prijs kan oplopen tot een slordige €135,- maar
dan heb je natuurlijk wel wat! Ik

Snoecks’ blik op de wijde wereld levert opnieuw meesterlijke fotoreportages en verhalen op, die een nieuw
licht werpen op o.m. de bewoners van
de oevers van de Congostroom, de
contrasten van Napels en de conflicten in Liberia en Israël. Opmerkelijk
zijn de foto’s die Iago Corazza nam bij
primitieve stammen in Papoea Nieuw
Guinea en de Venezolaanse reportage
van Magnum-fotograaf Christopher
Anderson. Naast de vaste literaire
rubrieken pakt Snoecks uit met een
exclusieve voorpublicatie van de nieuwe, in 2011 te verschijnen roman van
bestsellerauteur T.C. Boyle. Humor is
er van vaste The Guardian-columnist
Charlie Brooker en Patrick De Witte,
bekend van zijn colums in Humo en
Goedele. Naast de grote namen uit
de hedendaagse kunst – Léopold
Rabus en Javier Marín – worden tal
van eminente fotografen uitgebreid
voorgesteld: van vaste waarden
als Anderson & Low, Pedro Meyer,
Ruven Afanador en Kishin Shinoyama
tot sterke ‘nieuwkomers’ als Haley
Jane Samuelson, Marco Sanges en
JiF. Liefhebbers van natuurfotografie
zullen vast opgetogen zijn met de fotoreeksen van Arabische raspaarden,
lunchende haaien en net uit het ei
brekende jonggeboren schildpadden
en vogels.

drink het liever op, dan dat ik het in
de lucht afsteek!
En dan is het weer 2011...wat dat
jaar gaat brengen? Een heleboel
leuke dingen! Het word vast en zeker een hele mooie zomer, die veel
goede wijnen gaat opleveren die we
weer met elkaar kunnen drinken in
2012!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Rita draagt voor uit eigen werk

Culinair auteur Rita Aalderink haalt Hesse in Huis
Twee maanden geleden had ik haar op de foto gezet ter introductie van haar boek Rita’s diner ideeën in onze krant.
Ik had meteen een “klik” met deze representatieve en uiterst charmante dame met een uiterst prettige stem, die
me nog het meest deed denken aan de stem van een televisiepresentatrice uit vervlogen tijden.Toen ik haar tijdens
het fotograferen vertelde over onze rubriek Haal Hesse in Huis, stond ze erop dat ik een keer bij haar langs moest
komen, zodat ze een diner kon bereiden uit haar eigen kookboek. Natuurlijk pakte ik deze uitnodiging met beide
handen aan. Het aantal gedrukte kookboekjes van deze dame loopt in de vele honderdduizenden, aantallen waar
chef Herman den Blijker alleen maar van kan dromen (van Rita's receptenboek voor de combi-magnetron gingen er
maar liefst 350.000 exemplaren over de toonbank, verpakt bij evenzovele keukenapparaten).
Nu, bijna aan het eind van een roerig
2010, sta ik bij haar op de stoep in
Abcoude. Ik word hartelijk omvangen
door Rita en maak meteen kennis
met haar echtgenoot Ger.
Na binnenkomst neem ik plaats
aan de dinertafel die al feestelijk is
aangekleed, zodat ik alvast met Rita
kan kletsen en zij haar werk in de

Haal Hesse in huis...
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Vele restaurants in de regio
haalden hem al in huis. Dat kunt
u nu ook, want de komende
maanden breidt Patrick zijn
werkterrein uit naar ùw keuken.
Om uw favoriete recepten en
gerechten te proeven, uw kooktips te noteren en daarover te
schrijven in de krant. Dat levert
ongetwijfeld leuke verhalen op
en beslist ook een aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

keuken kan afronden. ‘Dan trek ik me
nog even terug achter de computer,
anders loop ik toch maar in de weg’,
grapte Ger op weg naar boven.
De keuken is Rita’s domein, waar zij
met een militaire precisie te werk
gaat en niets aan het toeval overlaat.
Heerlijk kletsend gaat Rita verder,
gedecideerd en geroutineerd bereidt
ze een heerlijk maal voor. Dit is haar
natuurlijke habitat.
Inmiddels is het tijd voor een trio
feestelijke amuses; een verse vijg met
zachte geitenkaas en gepelde grofgehakte pistachenoten, een puntje paté
met cranberry-compote en een rookvleesbuideltje met roomkaas. Het
ziet er geweldig uit en het smaakt
voortreffelijk, en heel makkelijk klaar
te maken verzekert Rita mij.
Dan is het tijd voor het voorgerecht:
aspergepuntjes met gerookte zalm
en bieslooksprieten. Ondertussen
kan ik Rita wat vragen over haar
persoonlijke voorkeuren: Wat eet zij
zelf het liefst? Rita denkt lang na en
komt tot de verrassende conclusie
dat ze zo veel verschillende dingen
lekker vindt dat ze niets specifieks
kan bedenken. “Maar het allerliefste
kook ik gewoon voor gasten, dan ben
ik helemaal in mijn element.” Wanneer ik Ger vraag of hij ook wel eens
kookt, moeten beiden lachen “Nee,
niet echt! Ik help wel eens met wijn
inschenken,” aldus Ger. Maar het is

Recepten uit het kookboekje Rita’s diner idee

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

Amuse:
- 4 verse vijgen
- roomkaas of zachte geitenkaas
- gepelde pistachenoten grof gehakt
- klein beetje pernod of ouzo
veeg de vijgen schoon met keukenpapier. snijd voorzichtig de bovenkant
van de vijgen (dekseltje) en neem er
met een lepeltje wat vruchtvlees uit
zodat er een kuiltje ontstaat. Roer
door de room of geitenkaas een heel
klein beetje pernod of ouzo en vul
hiermee de vijgen. Rooster de grof
gehakte pistachenoten in een droge
pan, af laten koelen. “doop” hierin
de gevulde vijgen. Zet de dekseltjes
weer op de vijgen. Schik de gevulde
vijgen op kleine bordjes.
Strooi er nog een paar pistachenoten
over.

met Rita's kookkunst ook niet echt
nodig, opper ik. “Klopt. Ze heeft er
nog eens heel veel plezier in, ik kruip
liever achter de computer en wacht
wel tot ik geroepen word.”
De sfeer is heel gezellig en heb ik
het gevoel zowel Rita als Ger al
jaren te kennen. Wat is je lievelingsrestaurant, Rita? “Wij komen graag
in Brasserie Van Baerle in de Van
Baerlestraat in Amsterdam. Lekker
eten en zulke leuke mensen, het
is daar altijd gezellig. Maar meer
in onze regio zijn zowel Ger als ik
erg enthousiast van restaurant ’t
Boothuys in Breukelen, prachtige
ambiance en verrukkelijk voedsel”
“We hebben er afgelopen week nog
gegeten,” vult Ger aan.
Inmiddels presenteert Rita het
hoofdgerecht: zelfgemaakte aardappelpuree met varkenshaasje met
eekhoorntjesbrood en gemengde
paddenstoelen en verse groenten.
Dit ziet er niet alleen geweldig uit,
het ruikt ook verrukkelijk en smaakt
bovendien fantastisch en volgens Rita
niet moeilijk om te maken.

deze mooie geste beloof ik er op zeer
kort termijn uit te gaan koken.

ik denk dat mensen niet weten wat je
allemaal met zo'n apparaat kunt, het
is echt een uitkomst.” Even refereer
ik aan mijn eigen moeder, die veelvuldig kookt met haar combi en kom
tegelijkertijd tot de beschamende
conclusie ook over zo'n magnetron te
beschikken, maar hem uitsluitend te
gebruiken voor het ontdooien of op te
warmen. Als antwoord legt Rita een
exemplaar van haar laatste boek bij
mijn bord neer met een glimlach: die
is voor jou, dan kan je het thuis ook
proberen te maken. Blij verrast met

Het nagerecht bestaat uit een
assortiment van heerlijke kaasjes,
waaronder een verrassende blauwe
geitenkaas. We keuvelen verder over
een onderwerp waar wij alle drie vrolijk van worden: muziek uit de jaren
zestig. Na een heerlijk bakje koffie
neem ik afscheid van Rita en Ger.
Wanneer ik voorzichtig door de verse
sneeuw naar mijn auto schuifel, realiseer ik me hoe bevoorrecht ik ben
met zo'n wereldbaan. Niet alleen vanwege het heerlijke eten, maar het is
toch geweldig om oprecht aardige en
gepassioneerde mensen te ontmoeten. Rita ik ben een fan!

Ik weet nu al dat ik dit ga proberen
thuis. Hiermee maak ik beslist een
buitengewoon goede indruk op mijn
gasten, en het ziet er uit alsof het uit
een geweldig restaurant komt.
Rita: “Ik gebruik vaak de combimagnetron. Ik heb daar ook diverse
kookboekjes over geschreven, maar

- rookvleesbuideltje met roomkaas
- 4 plakjes rookvlees niet te dun
gesneden
- roomkaas naturel of zachte
geitenkaas
schep op elk plakje rookvlees een
lepeltje roomkaas/geitenkaas en
vouw het van boven dicht zodat er
een buideltje ontstaat. serveer de
buideltjes op kleine bordjes
Voorgerecht:
- groene asperge puntjes of 8 dikke
groene asperges
- 2 lange stroken gerookte zalm
- bieslooksprieten

Amuse:
- 4 puntjes paté naar eigen smaak
- rozenbotteljam of cranberrycompote

Was de asperges en snijd het onderste houtachtige stukje eraf. (groene
asperges behoeven niet geschild te
worden)
Kook ze in water met een beetje zout
in 4 min. beetgaar. Laat ze uitlekken
en wat afkoelen.
Halveer de stroken zalm. Verdeel de
asperges in 4 porties en rol er plakjes
zalm omheen.
Leg de rolletjes op een langwerpig
bordje

Zet de puntjes paté op bordjes en
schep er een beetje rozenbotteljam of
cranberrycompote (zelf gemaakt of
kant en klaar) naast
Amuse:

1 groentebouillontablet
bouillontablet oplossen in kokend
water, beetje af laten koelen en de
bouillon in kleine kopjes schenken.
Plaats het kopje naast de zalmrolle-

tjes Garneren met een paar bieslook
sprieten.
Hoofdgerecht:
- 2 mooie varkenshaasjes
- bakje gedroogde paddenstoelen
(bv. eekhoorntjes brood)
- 2 fijngesnipperde sjalotjes
- 1 bak gemende paddenstoelen o.a.
cantharellen
- 125 gr. crème fraîche
- bieslooksprieten
- aardappelpuree (kant en klaar of
zelf gemaakt)
- groente: bv. haricots verts 		
omwikkeld met katenspek, 		
worteltjes en een paar spruitjes
- boter, peper en zout
Doe de gedroogde paddenstoelen
in een pan. Schenk er zoveel koud
water op tot ze onderstaan. Breng
het water met de paddenstoelen aan
de kook en laat ze daarna afkoelen.
Veeg de gemengde paddenstoelen
schoon met keukenpapier en snijd ze
in dikke plakken.
Snijd 12 medaillons van de varkenshaasjes en wrijf ze in met een beetje
peper en zout.
Verhit een flinke klont boter in een
grote koekenpan en bak het vlees
aan beide kanten bruin. kort bakken.
Neem het vlees uit de pan. En dek
het af. bak de sjalotjes, gedroogde
paddenstoelen, zonder weekvocht

en de gemengde paddenstoelen
ongeveer 5 min. in het braadvet op
hoog vuur. Voeg het weekvocht toe en
laat het kort doorkoken. Roer nu de
crème fraîche erdoor en leg het vlees
nog even in de saus om goed door te
warmen.
Maak aardappelpuree uit een pak of
vers.
Schep op elk bord in het midden een
bergje puree, leg op ieder bergje 3
medaillons hierover de champignonsaus. Schik de groentes langs de rand
Dessert: kaasplankje
- 4 soorten kaas bv. brie, 		
geitenkaas, gorgonzola en oude
kaas
- evt. compote
Leg op elk bordje 4 verschillende
stukjes kaas
Serveer de kaas met evt. een compote (vijgencompote, veenbessen of
cranberry’s)
Wijntip: bij de amuses kan men een
aperitief naar keuze drinken
- bij het voorgerecht evt. een droge
witte wijn
- bij het hoofdgerecht evt. een
mooie rode wijn
- bij het kaasplankje evt. een rode
port.
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Cursussen in Abcoude

Aangezien er in januari helaas geen cursuskrant verschijnt, vindt u hieronder een overzicht van een aantal
cursussen die dit voorjaar van start gaan. Wij hopen dat u er weer met veel plezier aan gaat deelnemen!

Kinderen / jongeren
Binnenste buiten kunstweek
(vanaf 6 jaar)

In de tweede week van de
zomervakantie een kunstkamp, hou jij
van knutselen, tekenen/schilderen,
muziek maken, timmeren, kortom alles
wat maar leuk is om te doen op
kunstzinnig gebied en wil/moet je de
hele week ondergebracht worden doe
dan mee met dit waaaaaanzinnig
leuke kamp. Let op er is maar plaats
voor 12 kinderen en vol is vol!! (Ook
als je ouder bent dan 12 jaar ben je
welkom).
Docent: Astrid de Graaf –
Schmeddes
Data: 18 t/m vr 22 juli
Brengen om 8.30 - 9.00 uur en
ophalen voor 17.30 uur
Kosten: € 175,-- incl. materiaal,
lunch, drinken e.d.
Locatie: Kunstschuur VANAS56,
meerweg 19, Abcoude
Inschrijven: tel 0294–281357,
E-mail: vanas56@chello.nl /
vanas56.nl

Tekenen en schilderen

Leren kijken, omgaan met materialen
zoals houtskool, krijt, div. verfsoorten
enz..Hoe hebben de div. kunstenaars
gewerkt? We werken naar opdracht,
vrij, foto en stilleven. Bij mooi weer
werken we buiten op een unieke en
schilderachtige locatie in Abcoude.
Docent: Astrid de Graaf-Schmeddes
Cursusduur: 20 dinsdagen.
15.45–17.15 uur, 8 t/m 12 jaar
18.30–20.00 uur, vanaf 12 jaar
e
1 les dinsdag 11 januari
Kosten: € 175,-- incl. materiaal
limonade en koek
Locatie: Kunstschuur VANAS56,
Meerweg 19, Abcoude
Inschrijven: tel.: 0294-281357
E-mail: vanas56@chello.nl /
vanas56.nl

Creatieve bezigheden tijdens
vakanties (vanaf 6 jaar)

Hou je van knutselen, timmeren,
tekenen, schilderen, van alles met je
handen doen en moet/wil je in de
vakanties een of meerdere dagen
lekker bezig zijn dat kan bij mij. Je kan
gebracht worden tussen 8.30 en 9.00
uur en weer opgehaald voor 17.30 uur.
Docent: Astrid de Graaf-Schmeddes
Datum:in de schoolvakanties bij
voldoende belangstelling iedere dag
behalve woe. en dond.
Locatie: Kunstschuur VANAS56,
Meerweg 19, Abcoude
Kosten: € 40,00,- p.p.per dag, incl.
materiaal, limonade en koek, lunch
zelf meenemen
Inschrijven: tel: 0294-281357
E-mail: vanas56@chello.nl /
vanas56.nl

Hutten bouwen

Tijdens de eerste week van de
zomervakantie gaan we in groepjes, in
drie dagen een hut bouwen. Na de
derde dag mag je er ook nog een
nacht in slapen. Op de vrijdag gaan we
de hut weer slopen en opruimen. Er is
plaats voor 40 kinderen, dus geef je

snel op, want vol is vol. Misschien
samen met je vriendjes of
lasgenootjes? LET OP
INSCHRIJVING ALLEEN VIA DE
MAIL EN OP VOLGORDE VAN
BINNENKOMST. Vermeld naam,
adres, telnr, en leeftijd!!!!!!!!
Vanaf 8 t/m 12 jaar (groep 8)
Docent: Astrid de Graaf-Schmeddes
Dinsdag 12 juli t/m vrijdag 15 juli
di, woe, do, 10.00-15.00 uur, dond.
20.30 uur t/m vrij. ongeveer 11.00
uur.
Kosten: € 100,- incl. materiaal,
limonade, koek en lunch
Locatie: de Panderhorst of Meerweg
te Abcoude
E-mail: vanas56@chello.nl /
vanas56.nl

Alle kinderen kleikunstenaar!

Kom kleien in een echte
pottenbakkerswerkplaats!
Zelf bouwen, draaien en versieren met
glazuur.
Werken In een klein groepje in gezellig
atelier.
Docent: Moon Wolters
Vanaf 2 februari 2011: elke
woensdagmiddag van 15.30 tot
17.30
Atelier: Rijksstraatweg 25,
Baambrugge (naast Piet Jonker)
Blok van 6 lessen: € 100 incl.
materiaal en stookkosten
Instappen kan op elk moment.
Aanmelden: info@moonwolters.nl
of via www.moonwolters.nl,
of tel: 0294 -285736

Theaterklassen voor kinderen!
Door professionele theaterdocent

Toneelspelen, bewegen, zingen,
fantaseren, creëren. Het komt allemaal
aan bod in deze cursus.
Iedere les gaan we met een ander
onderwerp aan de slag. Er is tijd om
eigen ideeën uit te voeren samen met
de andere kinderen, met of zonder
kostuum. De cursus wordt afgesloten
met een presentatie.
Ik heb gestudeerd aan de
theaterschool, leid mijn eigen muziek
theatergroep en meer dan 25 jaar geef
ik les met hart en ziel. Ben je
nieuwsgierig geworden en wil je meer
weten? Bel of mail gerust.
Docent: Marjolein Macrander
Wat: Cursus van 20 lessen.
Start: maandag 3 januari of
woensdag 5 januari 2011.
Tijden: Op maandag: 15.45-16.45 of
17.00-18.00.
Op woensdag: 13.00-14.00 of 14.0015.00.
Waar: Piet Mondriaan Gebouw te
Abcoude.
Kosten: 20 lessen 175 euro (max 2
proeflessen zijn mogelijk).
Contact/aanmelden:
m.macrander@planet.nl, of
0641509889
Site (januari klaar):
www.marjoleinmacrander.nl

Theaterklassen voor jongeren!

Door professionele theaterdocent
Even genoeg van school en huiswerk
maken en zin in iets totaal anders?
Dan is deze cursus misschien wel wat
je zoekt. Alle kanten van het
theatervak worden belicht zoals:
acteren, bewegen, regisseren,
improviseren, met teksten werken, zelf
creëren.
Iedere les gaan we met een ander
onderwerp aan de slag. De cursus
wordt afgesloten met een presentatie.
Ik heb gestudeerd aan de

theaterschool, leid mijn eigen muziek
theatergroep en meer dan 25 jaar geef
ik les met hart en ziel. Met veel plezier
heb ik enkele oud leerlingen kunnen
begeleiden richting het theater of de
televisie Ben je nieuwsgierig geworden
en wil je meer weten? Bel of mail
gerust.
Docent: Marjolein Macrander
Wat: Cursus van 20 lessen.
Start: maandag 3 januari 2011
Tijden: op maandag: 18.15-19.15 of
19.30-20.30
Waar: Piet Mondriaan Gebouw te
Abcoude
Kosten: 20 lessen 175 euro (max 2
proeflessen zijn mogelijk)
Contact/aanmelden:
m.macrander@planet.nl, of
0641509889
Site (januari klaar):
www.marjoleinmacrander.nl

Volwassenen
Swing ‘n shape

Een Bodyshapeles waarin op
swingende manier gewerkt word aan
conditie spierversterking en stretching.
Lekker swingen en zweten en met een
voldaan gevoel naar huis.
Docent: Marije Zwaard
Start: maandag 3 januari 21.00 /
woensdag 5 januari 9.15
Kosten: €80,00 per kwartaal
Info: marijezwaard@upcmail.nl / 0624228330

De kunstclub

Op vrijdagmiddag krijgen wíj een
rondleiding bij een tentoonstelling of
door een interessant gebouw. Gaat u
ook mee? Het actuele programma kunt
u vinden op www.carlaredegeld.nl
Docent: drs. Carla Redegeld,
kunsthistorica
Vrijdagmiddagen van 14.00 tot 15.30
uur
Data: 21/1, 18/2, 18/3, 15/4
Kosten: € 56,- (excl. entree
museum)
Inschrijven: 06-53581381 of via
www.carlaredegeld.nl

Lenteavondwandelingen door
Amsterdam
Het verveelt nooit om door Amsterdam
te wandelen en daarom gaan we ook
dit jaar weer op pad. Aan de hand van
de architectuur ‘bekijken’ we de
geschiedenis van de stad. Dit jaar
gaan we naar Prinseneiland en
omgeving, de Plantagebuurt en
KNSM- & Java eiland.
Docent: drs. Carla Redegeld,
architectuurhistorica
3 maandagavonden: 9/5, 23/5 en
20/6 van 20.30 tot 22.00 uur
Kosten: € 42,Inschrijven: 06-53581381 of via
www.carlaredegeld.nl

Duits

Duits leren met plezier, met een
enthousiaste trainer, die de cursus
inhoudelijk en methodisch helemaal op
maat maakt: dat kan in de Ronde
Venen. Anne Kewitsch, native
speaker, is taaltrainer Duits voor
bedrijven en particulieren. Ook
middelbare scholieren kunnen bij haar

terecht. Kijk voor meer informatie op
mijn website.
Trainer: Anne Kewitsch
Cursusdata op afspraak
Tarieven: afhankelijk van de
cursusvorm
www.academie-aan-de-angstel.nl
Locatie: in overleg in Abcoude of
in-company
Inschrijven: via de website, tel:
0294-284681 of: academie-aan-deangstel@hetnet.nl

Blokfluitles

In Abcoude geeft blokfluitpedagoge
Anne Kewitsch in haar blokfluitstudio
les aan iedereen die graag blokfluit wil
leren spelen, alleen of in kleine
groepen. De lessen zijn veelzijdig: er
wordt gezongen, gespeeld,
geïmproviseerd, naar muziek
geluisterd, samen gespeeld, etcetera.
Ik hou rekening met individuele
leerstijlen. Ook wie moeilijk leert of
leest kan bij mij terecht.
Docent: Anne Kewitsch
Lesdagen: woensdag en
vrijdagmiddag
Lesgeld: afhankelijk van de
lesvorm. Tarievenlijst beschikbaar
Locatie: W.v.Abcoudelaan 10,
Abcoude
Inschrijven: tel: 0294-284681
Email: blokfluitstudio@kpnmail.nl

Zenmeditatie in eigen dorp

Het verwerven van meer rust en stilte
en persoonlijk inzicht via de weg van
mediteren. Proberen greep te krijgen
op ons denken dat vaak zo
eigenmachtig zijn gang gaat.
Mediteren is gericht op het verwerven
van meer zelfaanvaarding.
Docenten: Hans Bomhof en Maria
Steenman
Startavond: woensdagavond 12
januari 2011. De data tot en met juni
zijn: 12, 19, en 26 januari, 2, 9, 16
februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 6,
13, 20 en 27 april, 11, 18 en 25 mei.
Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Spellokaal Piusschool,
Broekzijdselaan 3 in Abcoude.
Kosten: 90 euro voor alle avonden.
Aanmelden en inlichtingen:
Telefonisch: Maria Steenman (0294
266944) of Hans Bomhof (0294
284627)
Via email:
zeninabcoude@kpnplanet.nl.
Website met aansprekende info:
www.zenabcoude.nl

Vormgeven in klei voor
volwassenen

Basistechnieken handbouw, draaien
en glazuren.
Individuele aandacht op elk niveau.
Werken in een kleine groep in landelijk
atelier. Instappen kan op elk moment.
Docent: Moon Wolters
Vanaf 3 februari 2011: elke
donderdagavond van 20.00 tot 22.30
Atelier Rijksstraatweg 25,
Baambrugge (naast Piet Jonker)
Blok van 6 lessen: € 120 incl.
materiaal en stookkosten
Aanmelden: info@moonwolters.nl
of via www.moonwolters.nl,
of tel: 0294-285736

Chakra Yoga lessen,

Doorlopende lessen: wekelijks en privé
Yoga-docenten opleiding
2 jarig, start do 20 en za 22 januari
2011
Docent: Emma Bijker
Abcoude, tel. 0294 28 38 60
www.yogaschoolemmabijker.nl
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Cursussen in Abcoude

Aangezien er in januari helaas geen cursuskrant verschijnt, vindt u hieronder een overzicht van een aantal
cursussen die dit voorjaar van start gaan. Wij hopen dat u er weer met veel plezier aan gaat deelnemen!
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Alle kinderen kleikunstenaar!

LUSTRUM
Kom
kleien inEXPOSITIE
een echte
KUNSTSCHUUR VANAS56
pottenbakkerswerkplaats!
Zelf
bouwen,
en–versieren
met
ASTRID
DEdraaien
GRAAF
SCHMEDDES
glazuur.
TEKENINGEN EN SCHILDERIJEN
Werken
In een 28
klein
groepje
in gezellig 5
ZATERDAG
MEI
T/M ZONDAG
atelier.
JUNI
Docent:
Moon 11.00
Wolters
DAGELIJKS
UUR – 19.00 UUR
Vanaf 2 februari 2011: elke
OPENINGSBORREL
ZATERDAG
28
woensdagmiddag van 15.30
tot
MEI,
OM
16.00
UUR.
17.30
KUNSTSCHUUR
VANAS56
Atelier:
Rijksstraatweg
25,
MEERWEG
19,
1391
HG
ABCOUDE
Baambrugge (naast Piet
Jonker)
0294-281357
Blok
van 6 lessen: € 100 incl.
materiaal
en stookkosten OF
VANAS56@CHELLO.NL
Instappen
kan op elk moment.
VANAS56.NL
Aanmelden: info@moonwolters.nl
of via www.moonwolters.nl,
Schildercursus volwassenen
of tel: 0294 -285736

vaak metleid
watmijn
(losmaak)oefeningen
Zaterdag
12op
maart 2011
terecht. Wanneer:
Kijk voor meer
informatie
theaterschool,
eigen muziek
zoals korte
schetsjes
maken.
Zo leermijn website.
Van 11.00 tot 16.30 uur
theatergroep
en meer
dan 25
jaar geef
vrijer
teen
werken.
Vervolgens
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Annewie:
Kewitsch
ik lesjemet
hart
ziel. Met
veel plezierga jeTrainer:Voor
Cursusdata
opPostwyck
afspraak Ateliers,
heb aan
ik enkele
oudmet
leerlingen
kunnen
de slag
een inspirerende
Waar:
afhankelijk van25
deen 31
begeleiden
richting
het je
theater
de kijkenTarieven:
opdracht
waarbij
goedofleert
Rijksstraatweg
televisie
je stilleven,
nieuwsgierig
geworden
(bijv.Ben
naar
portret
of model)cursusvorm
(naast elkaar gelegen)
www.academie-aan-de-angstel.nl
en wil
je meer
Bel of mail
maar
ookweten?
werkt vanuit
de
Opgeven: Ellen Meijer; 0294 285757
Locatie:
in 15
Abcoude of
gerust.
fantasie/emotie (bijv. via een thema of
/ in
06overleg
48 33 74
in-company
Docent: Marjolein Macrander
gedicht).
ellen.meijer@chello.nl of
Inschrijven: via de website, tel:
Wat: Cursus van 20 lessen.
We
zullen
gaan
experimenteren
met
Moonof:
Wolters;
0294 285736 / 06 20
0294-284681
academie-aan-deStart: maandag 3 januari 2011
verschillende
technieken
en
80
68
61
angstel@hetnet.nl
Tijden: op maandag: 18.15-19.15 of
materialen zoals: acrylverf,
info@moonwolters.nl
19.30-20.30
aquarelverf,
pastelkrijt,
houtskool
ofBlokfluitles
Kosten: € 80,- incl. materialen en
Waar:
Piet Mondriaan
Gebouw
te
Abcoude
inkt maar ook druktechnieken. Ook In Abcoude
lunch
geeft blokfluitpedagoge
Kosten:
20we
lessen
(max 2 vanAnne Kewitsch in haar blokfluitstudio
kijken
veel 175
naareuro
voorbeelden
proeflessen
zijn mogelijk)
kunstenaars.
hulp
bij wil
les aan Praktische
iedereen die graag
blokfluit
Contact/aanmelden:
Cursusduur: steeds blokken van leren
8
spelen,
alleen of in kleinerompslomp
administratieve
m.macrander@planet.nl,
of
lessen (gratis inhaalles),
voor
groepen. De lessen zijn veelzijdig: er
Rekeningen en andere documenten.
0641509889
wordt gezongen, gespeeld,
beginners / gevorderden
Hoe te bewaren? Wat
Site (januari klaar):
geïmproviseerd, naar muziek
(Tussentijds instromen is mogelijk).
www.marjoleinmacrander.nl
bewaren?Onder
deskundige
geluisterd,
samen gespeeld,
etcetera.

Tijdstip: vrijdagochtend van 9.00
begeleiding
in een kleine groep met
Ik hou rekening
met individuele
tot 11.30 uur (2 ½ uur);
een
stapel
eigen post
leerstijlen.
Ook
wie moeilijk
leert zelf
of aan de
op dinsdagmiddag van 13.30 tot
Volwassenen
leest kanslag!
bij mij terecht.
16.00 uur (2 ½ uur).
Docent:Een
Anne
Kewitsch sessie om je eigen
interactieve
Kosten:
euro 160,= per blok,
Swing
‘n shape
Lesdagen:
woensdagte
engaan ordenen en
administratie
materiaal
Een inclusief
Bodyshapeles
waarin en
op koffie/thee vrijdagmiddag
archiveren.
Locatie:
Atelier
Postwyck,
swingende
manier
gewerkt
word aan
Lesgeld:
van20.00–22.00
de
17afhankelijk
maart 2011,
uur!
conditie
spierversterking
Rijksstraatweg
31en
testretching.
Baambruggelesvorm.
Tarievenlijst
beschikbaar
Locatie
wordt
later
bekend
Lekker
en zweten
en met een
Locatie: W.v.Abcoudelaan 10,
Tel:swingen
06-48337415
; email:
Voor informatie en inschrijven:
voldaan
gevoel naar huis.
Abcoude
ellen.meijer@chello.nl
www.structuur-balans.nl 06-

Docent: Marije Zwaard
Inschrijven: tel: 0294-284681
18140514
Start: maandag 3 januari 21.00 /
Email: blokfluitstudio@kpnmail.nl
www.s-os.nl / 06-48215782
woensdag 5 januari 9.15
Vier€80,00
de lente
met zèlf kunstZenmeditatie
Kosten:
per kwartaal
€ 25,00 p.p.
incl. naslagwerk
in eigen
dorp
Info:maken.
marijezwaard@upcmail.nl
/ 06- voor
Lente workshop
Het verwerven van meer rust en stilte
24228330
en persoonlijk inzicht via de weg van
kinderen
Proberen
greep te krijgen
Deze
advertentie
werd mede
Een hele dag lekker aan het werk mediteren.
“ontdek je creativiteit in
De met
kunstclub
op
ons
denken
dat
vaak
zo
twee
kunstenaars:
mogelijk
gemaakt
door
Theaterklassen
voor kinderen!
atelier Postwyck”
Op vrijdagmiddag krijgen wíj een
eigenmachtig zijn gang gaat.
Ellen
Meijer
:
tekenen,
schilderen
Door
professionele
theaterdocent
‘de op
Groene
Venen’,
Iedereen is creatief. Maar hoe haal je rondleiding bij een tentoonstelling of
Mediteren is gericht
het verwerven
collages gebouw. Gaat u
Toneelspelen,
een interessant
van meer zelfaanvaarding.
die creativiteitbewegen,
in jezelf zingen,
naar boven? In dooren/of
waarvoor
onze
hartelijke
Wolters:
allemaal
klei kunt
fantaseren,
creëren.
Heten
komt
allemaal
ook Moon
mee? Het
actuele
programma
Docenten: Hans Bomhof en Maria
deze cursus
tekenen
schilderen
dank!
kunstenaar!
aan
bod
deze cursus. van je
u vinden
op www.carlaredegeld.nl
Steenman
staat
hetinontwikkelen
Iedere les gaan we met een ander
Tussendoor
:
feest
lunch
op
het
atelier
De
docenten
Docent:
drs.
Carla
Redegeld,
Startavond:
woensdagavond
12
creativiteit centraal. De les begint
onderwerp aan de slag. Er is tijd om
kunsthistorica
januari 2011. De data tot en met juni
eigen ideeën uit te voeren samen met
Vrijdagmiddagen van 14.00 tot 15.30
zijn: 12, 19, en 26 januari, 2, 9, 16
de andere kinderen, met of zonder
uur
februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 6,
kostuum. De cursus wordt afgesloten
Data: 21/1, 18/2, 18/3, 15/4
13, 20 en 27 april, 11, 18 en 25 mei.
met een presentatie.
Kosten: € 56,- (excl. entree
Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur.
Ik heb gestudeerd aan de
museum)
Plaats: Spellokaal Piusschool,
theaterschool, leid mijn eigen muziek
Inschrijven: 06-53581381 of via
Broekzijdselaan 3 in Abcoude.
Bij De Groene Venen kunt u zich het
hele weekend
uitleven
oplossingen
van
theatergroep
en meer
dan 25 op
jaarde
geef
www.carlaredegeld.nl
Kosten: 90 euro voor alle avonden.
ik les met hart
en ziel. Ben
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden
publiceren
wijje in de volgende editie.
Aanmelden en inlichtingen:
nieuwsgierig geworden en wil je meer
Telefonisch: Maria Steenman (0294
weten? Bel of mail gerust.
266944) of Hans Bomhof (0294
Docent: Marjolein Macrander
Vul het onderstaande
284627)diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
Wat: Cursus van 20 lessen.
horizontale
rij,
elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
Viainemail:
Creatieve bezigheden tijdens
Start: maandag 3 januari of
van 3 x 3 vakjes,
alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
zeninabcoude@kpnplanet.nl.
vakanties
(vanaf 6 jaar)
huisGriekse
woensdag
babyfles
TL-buis
Website met aansprekende info:
met een5 januari 2011.
letter
programHou je van knutselen,
timmeren, bediende Tijden:speld
vlakgom
beOp
maandag:
15.45-16.45
of
www.zenabcoude.nl
mafout
moeder v.
atmosfeer
vestigen
vogelLenteavondwandelingen
3 filmdecor
tekenen,
je
door
Pegasus schilderen, van alles met
absoluut
17.00-18.00.
3
5
handen doen en moet/wil je in de
vederOp woensdag:
13.00-14.00 of 14.00Amsterdam
Vormgeven
in klei voor
borstel
vakanties een of meerdere dagen
15.00. soort
9
Het verveelt nooit om door Amsterdam 8
volwassenen1
1 Gebouw te
lekker bezig zijn dat kan bij mij. Je kan
egel Mondriaan
Waar: Piet
te wandelen en daarom gaan we ook
Basistechnieken
gebracht worden dwaasheid
tussen 8.30 en 9.00
veelvoudig
7
2
6handbouw,
5 draaien
3
Abcoude.
dit jaar weer op pad. Aan de hand van
vooren
glazuren.
uur
en
weer
opgehaald
voor
17.30
uur.
Kosten: 20 lessen 175teneuro
op- (max 2
de architectuur ‘bekijken’ we de
voegsel
zichte van
7 Individuele
1 aandacht
3 op elk
4 niveau.
5 Dit jaar
Docent: Astrid degedwee
Graaf-Schmeddes6 proeflessen zijn mogelijk).
geschiedenis van de stad.
Werken in een kleine groep in landelijk
scheepsDatum:in de schoolvakanties
Contact/aanmelden:
kweek bij
gaan
we
naar
Prinseneiland
en
term
5 atelier. Instappen
2 kan op elk
7 moment.
voldoende belangstelling iedere dag
m.macrander@planet.nl, of aanomgeving, de Plantagebuurt en
snelle
ren
Docent:
Moon
Wolters
behalve woe. en dond.
tekening
0641509889
KNSM- & Java eiland.
4 3 februari
8 2011:
6 elke 9
Vanaf
Locatie:
Kunstschuur VANAS56,erg dom
Site (januari klaar):
Docent: drs.kolenCarla Redegeld,
drinkMeerweg
nieuwarchitectuurhistorica
gelegen- 19, Abcoude
www.marjoleinmacrander.nl
9 donderdagavond
8 van
1 20.00 tot
2 22.30
emmer
muziekheid
Atelier Rijksstraatweg 25,
Kosten:
€ 40,00,- p.p.per dag, incl.
soort
3 maandagavonden: 9/5, 23/5 en
Baambrugge
materiaal, limonade en koek, lunch
3
5
1 (naast Piet Jonker)
zeilterm
Theaterklassen voor jongeren!
20/6klasse
van 20.30 tot 22.00 uur
(afk.)
Blok van 6 lessen: € 120 incl.
zelf meenemen
Door
professionele
theaterdocent
Kosten:
€
42,persoonlijk
nummer
2 0294-281357
materiaal
1 6 en stookkosten
7 4
Inschrijven: tel:
vnw.
(Fr) genoeg van school en huiswerk
Even
Inschrijven: 06-53581381 of via
Aanmelden: info@moonwolters.nl
E-mail: vanas56@chello.nl /
maken en zin in iets totaal
www.carlaredegeld.nl
winterrodeanders?
of via www.moonwolters.nl,
teelaarde
vanas56.nl
sport
verfstof wel wat
Dan is deze cursus misschien
7
of tel: 0294-285736
je zoekt. Alle kanten van het
Duits
Hutten bouwen
theatervak worden belicht zoals:
Duits leren met plezier, met een
guit de eerste week van de
verder
Chakra Yoga lessen,
Tijdens
acteren, bewegen,
regisseren,
enthousiaste trainer, die de cursus
4
Doorlopende lessen: wekelijks en privé
zomervakantie gaan we in groepjes, in
improviseren, met teksten werken, zelf
inhoudelijk en methodisch helemaal op
4 1 6 2 7 8 5 3 9
Yoga-docenten opleiding
drie dagen een hut bouwen. Na de
creëren.
maat maakt: dat ©kan
in de Ronde
Puzzelland
7222januari
5 6 9 3 8 4 1
2
jarig,
start
do
20
en
za
derde dag mag je er ook nog een
Iedere les gaan we met een ander
Venen. Anne Kewitsch, native
9
8
3 4 1 5 6 7 2
1
2
3
4
5
6
7
2011
nacht in slapen. Op de vrijdag gaan we
onderwerp aan de slag. De cursus
speaker, is taaltrainer Duits voor
8
6
7 9 2 1 4 5 3
Docent:
Emma
Bijker
de hut weer slopen en opruimen. Er is
wordt afgesloten met een presentatie.
bedrijven en particulieren. Ook
1 60
5 4 3 8 6 2 9 7
Abcoude, tel. 0294 28 38
plaats voor 40 kinderen, dus geef je
Ik heb gestudeerd aan de
middelbare scholieren kunnen bij haar
3 9 2 5 4 7 1 6 8
www.yogaschoolemmabijker.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 52

Zweeds raadsel week 52

Oplossing puzzels week 51

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

WASSALON

