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Uw beveiligingszorg 
is onze uitdaging!

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

•beveiligingsystemen

•camera systemen

•alarmopvolging

Homan Beveiliging B.V.

CADEAUTIP!

159,-

EXTRA GROTE COLLECTIE 
ARMBANDEN, TASSEN EN 
KETTINGEN

ZATERDAG 20 NOVEMBER

SAHRISSA LINGG, 
ONTWERPSTER TOV, 
IN DE WINKEL!

LUTZ FASHION M/V, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN              WWW.LUTZ.NL

D66

www.D66DeronDevenen.nl

een nieuwe gemeente,
een AnDer bestuur

Westhoek Wonen ontvangt 
D66 starterswoning  

award 2010 uit handen van 
Alexander Pechtold en  

Cees Houmes.

20 november 2010
Café het rechthuis

Dorpsstraat 19 Mijdrecht
16.00 – 17.00 uur

Alexander Pechtold

Cees Houmes

Pia Dijkstra

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

Winnaars vrijwilligersprijzen 2010 De Ronde Venen
Als slotstuk van de Vrijwilligersdag in De Ronde Venen zijn dinsdagavond jl. de winnaars bekend gemaakt van de 
verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2010’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2010’. Henny Martensen mag 
zich Vrijwilliger van het jaar noemen. Zij ontving een beeld, speciaal ontworpen voor de winnaar van dit jaar. De 
titel Vrijwilligersorganisatie van 2010 is gewonnen door Stichting Vakantiespeelweken DRV in Vinkeveen. Zij 
ontvingen uit handen van burgemeester Burgman een cheque ter waarde van € 2.500,-.

De Vrijwilligersdag wordt jaarlijks 
georganiseerd om alle Rondeveense 
vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet en om het belang van vrijwilli-
gerswerk voor de samenleving te be-
nadrukken. Een vast onderdeel is de 
verkiezing. Dit jaar zijn maar liefst 
14 vrijwilligers en 19 organisaties 
voorgedragen. 
Henny Martensen (tweede van links 
op de foto hiernaast) ontving het spe-
ciaal voor de vrijwilliger van het jaar 
gemaakte kunstwerk. Zij heeft 
de Kledingbank De Ronde Venen 
opgezet, die zij vanuit haar eigen 
woning runde.  Willy de Pater uit 
Mijdrecht (rechts op de foto) ein-
digde op de tweede plaats. De wijze 
waarop zij zich inzet voor kerk en 
samenleving toont de toegevoegde 
waarde van vrijwilligers aan. 
De derde plaats is voor Anton 
Luijsterburg uit Vinkeveen (links). 
Al vele jaren zet hij zich met hart 
en ziel in als vrijwilliger in de 
technische dienst voor het Museum 

De Ronde Venen. Alle winnaars ont-
vingen een waardebon ter waarde 
van € 150,-

De winnende organisatie is Stichting 
Vakantiespeelweken DRV in Vinke-
veen, die al meer dan dertig jaar voor 
blije gezichten van basisschoolkinde-
ren gedurende de laatste week van 
de zomervakantie. Zij ontvingen de 
hoofdprijs van € 2500. 

De tweede plaats, met bijbehorende 
prijs van € 1000 ging naar Stichting 
Multi Mondo uit Mijdrecht voor het 
initiatief om vrouwen en kinderen in 
beweging te krijgen met zwemmen, 
fitness en andere sporten. De derde 
plaats, met prijzengeld ter waarde 
van € 500, is gewonnen door Stich-
ting Vogelvrij Zomerfestival uit 
Mijdrecht voor het organiseren van 
een festival voor alle inwoners.

foto’s peter bakker
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Motie: Loket burgerzaken Abcoude moet open blijven
Op initiatief van de PvdA heeft de 
gemeenteraad van Abcoude vorige 
week donderdag in een motie 
besloten tot het openhouden van 
het loket burgerzaken in Abcoude. 
Dit met het doel om de service aan 
de burgers van Abcoude ook na 
de fusie met gemeente De Ronde 
Venen op peil te houden.
Vanaf 1 januari 2011 wil de 
gemeente dit loket sluiten en alles 
concentreren in Mijdrecht. De 
stuurgroep, waarvan wethouder 
Vonk (CDA) en burgemeester 
Streng deel uitmaken, heeft hier 
al opdracht voor gegeven. Dit 

betekent een verslechtering van 
de dienstverlening aan de inwo-
ners van Abcoude en Baambrugge. 
Aan het begin van de vergadering 
werd een petitie aangeboden door 
Fred Klanderman, ondernemer 
in Abcoude (Readshop), waarin 
800 handtekeningen waren gezet 
voor hetzelfde verzoek. De PvdA 
had vorige maand al een motie 
ingediend om het loket open te 
houden en wilde die nu in stemming 
brengen. De wethouder drong aan 
om de discussie hierover opnieuw 
uit te stellen tot na de verkiezingen 
en de meerderheid van de raad 

voelde daar wel voor. Op aandrin-
gen van GroenLinks is de motie 
toch in stemming gebracht en met 
uitzondering van de VVD, die dit 
te duur vindt, door alle partijen 
aangenomen.

Stuurgroeplid Vonk zal nu in de-
cember met alternatieven moeten 
komen. Eén van de mogelijkheden 
is een loket in woonzorgcentrum 
Abecenwalde, maar onduidelijk is 
of daar paspoorten en rijbewijzen 
kunnen worden verstrekt. Op 9 
december wordt hier opnieuw in de 
gemeenteraad over gesproken.

Sabine Uitslag in gesprek met Zuwe Maria-Oord

Tweede Kamerlid Sabine Uitslag (CDA-woordvoerder voor jeugd- en 
gezondheidszorg) was maandag jl. op werkbezoek bij zorgcentrum 
Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen. Tijdens deze zogeheten ‘Tour de Nurse’ 
staan verzorgenden en zorgbehoevenden centraal. Ook was een CDA-
team uit De Ronde Venen en Abcoude aanwezig, bestaande uit Ingrid 
Lambregts, Jobke Vonk, Rika de Korte, Aat Hoogstraten, Rein Kroon en 
Piet Hoogstraten. Zij startten de middag met het drinken van koffie en 
thee met bewoners en medewerkers van Zuwe Maria-Oord.

Vinkeveen verdient beter (2)
Het initiatief om aandacht te vragen bij het toekomstige gemeentelijke bestuur en de Vinkeveense burgers 
blijkt een enorm succes. Blijkbaar is er behoefte aan een (communicatie)-platform om de kloof tussen de 
burgers en haar bestuur te dichten. Ook is duidelijk geworden dat er veel onvrede is en dat er talrijke ver-
betermogelijkheden zijn. Veel stellingen op www.vinkeveenverdientbeter.nl leverden levendige discussies op 
tussen de politiek en de bezoekers van de site.

Inmiddels zijn er meer dan 3500 
stemmen uitgebracht en alle 
‘bloedgroepen’ melden zich bij het 
initiatief. Vinkeveners stemmen, 
reageren en leveren nieuwe stellin-
gen, belangengroeperingen vinden 
elkaar op dit platform en de politiek 
roert zich. 
Woordvoerder Rob Janssen: “Een 
mooi begin om naar structurele op-
lossingen te groeien. Daarvoor zijn 
een aantal mogelijkheden. Naast 
de website structureel te gebrui-
ken als toetsing naar burgers in de 
toekomst, kun je ook denken aan 
oplossingen als een klankbordfunc-
tie tot aan een dorpsraad en alles 
daar tussenin. In eerder overleg 
met een aantal andere belangen-
verenigingen is besproken hoe wij 
vanuit dit initiatief een voorzet c.q. 
voorstel kunnen neerleggen bij het 
toekomstige gemeentelijke bestuur. 
Met dit voorstel willen wij werken 
aan een concrete oplossing en 

invulling van dit platform. Binnen-
kort zal er een vervolgafspraak zijn 
i.c.m. de herkenning/erkenning van 
wijkcomités door de gemeente om 
hier inhoud aan te geven.”

Of dit uiteindelijk lukt en of dit per 
kern wordt doorgevoerd is een ver-
antwoordelijkheid van de gemeen-
telijke instanties. Rob Janssen: 
“Ons doel is en blijft om de kloof 
tussen het (toekomstige) gemeen-
telijke bestuur en de 'burgerij' te 
verkleinen, te verbeteren en daar-
mee transparant te maken. Voor de 
verkiezingen van volgende week 
staat ons nog één belangrijk ding te 
doen; zorgen dat alle Vinkeveners 
die ‘iets’ vinden en willen doen ook 
gaan stemmen. Daarom hebben we 
de website wat aangepast. In één 
oogopslag kun je alle partijpro-
gramma’s vinden. Tegelijkertijd is 
apart per partij aangegeven welke 
standpunten direct of indirect een 

relatie hebben met de stellingen en 
reacties m.b.t. Vinkeveen. Tenslotte 
hebben de partijen ook zelf een 
reactie gestuurd op de stellingen. 
Deze vindt men onder de rubriek 
‘Wat vindt de lokale politiek’. 
Hiermee kan iedereen zijn mening 
‘opmaken’ en daarmee op zijn of 
haar juiste partij stemmen op de 
dag van de gemeenteraadsverkie-
zingen op 24 november met een 
Vinkeveens hart.”
Janssen benadrukt nogmaals dat 
Vinkeveen Verdient Beter geen 
politieke partij is, maar bestaat uit 
inwoners van Vinkeveen die zich 
zorgen maken om hun prachtige 
dorp. Met deze actie en wellicht 
de juiste partij hoopt men dat in de 
komende jaren een echt ontwik-
kelplan wordt gerealiseerd voor 
Vinkeveen. Meer informatie: 
www.vinkeveenverdientbeter.nl.

Aansluitend sprak Sabine Uitslag 
met een aantal medewerkers over 
hun motivatie voor het werken in 
de zorg, die openhartig vertelden 
over hun werk in Zuwe Maria-Oord. 
Sabine gaf uitgebreid haar visie op 
de zorg weer en weet waarover ze 
praat: jarenlang was ze zelf werk-
zaam in de gezondheidszorg, als 
verpleegkundige en later als docent 
verpleegkunde. “We staan voor de 
mensen die hulp verlenen en zij die 
dit nodig hebben. Dat moet centraal 
staan en de rest volgt,” sprak zij. 
“Ik weet dat de praktijk helaas nog 
anders is, maar daarom doe ik deze 
toer.” 
Ze lichtte de aankomende bezui-
nigingen toe en nam alle tijd om 
de knelpunten te bespreken waar 
medewerkers tegenaan lopen, zoals 
bijvoorbeeld de frustratie rondom 
regelgeving en verantwoordings-

plicht. Er werd gesproken over de 
administratieve afhandeling van 
zorg en over vereenvoudiging van 
indicatiestelling en herindicaties. De 
zorg heeft een imagoprobleem, zo 
werd gesteld, en dit leidt tot perso-
neelstekort. Familie en vrijwilligers 
zouden veel meer betrokken moe-
ten worden; zij zijn heel belangrijk 
bij het leveren van zorg. Tot slot is 
gesproken over het concept Klein-
schalig Wonen, een mooi concept 
dat echter tijd nodig heeft om goed 
uit te rollen. Sabina Sabine Uitslag 
gaf aan werk te willen maken van 
de knelpunten die de medewerkers 
van Zuwe Maria-Oord ter sprake 
brachten. Met die belofte vertrok 
zij weer naar Den Haag, nadat de 
medewerkers voor een tegenbezoek 
in Den Haag waren uitgenodigd. Die 
gaven aan daar graag gebruik van 
te willen maken. 

Sabine Uitslag met de mensen van de werkvloer van Zuwe Maria-Oord en de 
locale CDA'ers. 

Pechtold reikt D66 Starterswoning Award 2010 uit aan Westhoek Wonen

D66 Starterswoning Award voor Westhoek Wonen
Woningcorporatie Westhoek Wonen uit Mijdrecht krijgt morgen, 20 november, de D66 Starterswoning 
Award uitgereikt. Dat gebeurt om 16.00 uur in café Het Rechthuis door Alexander Pechtold, Pia Dijkstra 
en lijsttrekker voor D66 De Ronde Venen Cees Houmes. Tom Burgers, directeur-bestuurder van Westhoek 
Wonen, neemt de onderscheiding on ontvangst. Westhoek Wonen ontvangt de prijs niet alleen voor haar 
inzet om de woningmarkt in beweging te krijgen, maar ook om de leefbaarheid in de kernen te behouden en 
te investeren in duurzaamheid. Voorafgaand aan de prijsuitreiking lopen Pechtold, Dijkstra en Houmes door 
het centrum van Mijdrecht.

D66 De Ronde Venen besteedt veel 
aandacht aan starterswoningen, se-
niorenwoningen en voorzieningen in 
de kernen. Op zaterdag staan stands 
van D66 in Abcoude en Mijdrecht 
om met inwoners in gesprek te gaan 
over deze onderwerpen. Alexander 
Pechtold en Pia Dijkstra komen eer-
der naar de stand in Mijdrecht waar 
u met hen in gesprek kan. Om 16.00 
uur wordt iedereen uitgenodigd in 
café Het Rechthuis om de uitreiking 
van de Starterswoning Award aan 
Westhoek Wonen bij te wonen.
Westhoek Wonen gaf vorig jaar 
haar ondernemingsplan ‘Bewegen 
in wonen’ uit. Dit plan is samen met 
bewoners, ondernemers, maat-
schappelijke instellingen en andere 
belanghebbenden tot stand gekomen. 
Door te luisteren naar wat er leeft en 

speelt bij de inwoners zet West-
hoek Wonen in op drie thema’s: de 
verstopte woningmarkt, de kwaliteit 
van het wonen in wijken en kernen 
en de zorg voor het milieu. Zowel de 
open werkwijze, de betrokkenheid bij 
inwoners als de inhoudelijke thema’s 
sluiten naadloos aan bij de speerpun-
ten van D66.

In onze gemeente zijn vele starters 
die niet aan een woningen binnen 
onze gemeente kunnen komen. Zowel 
Westhoek Wonen als D66 De Ronde 
Venen willen beweging krijgen in de 
grote vraag naar starterswoningen en 
het te geringe aanbod. Door wonin-
gen te verkopen, starterleningen aan 
te bieden en meer starterswoningen 
te bouwen wordt een duw tegen de 
woningmarkt gegeven.

Leefbaarheid in alle kernen is ook 
een belangrijk thema voor inwo-
ners, vooral voor ouderen. Ouderen 
moeten in hun omgeving kunnen 
blijven wonen. Daarvoor is nodig dat 
geïnvesteerd wordt in woningen met 
voorzieningen op loopafstand, wonin-
gen die aangepast zijn aan ouderen 
met voldoende woon- en zorgser-
vicepunten in de buurt. Zo kunnen 
mensen zich thuis blijven voelen in 
hun eigen dorp.
De zorg voor ons milieu wordt een 
grote maatschappelijke opgave in de 
komende jaren. Westhoek Wonen wil 
evenals D66 investeren in een duur-
zame leefomgeving. Dat betekent 
toepassing van duurzame materialen 
in nieuwbouw en voorlichting geven 
over energiebesparing in huishou-
dens.

Taart!
Ook deze week heeft 
het CDA weer mensen 
verrast met een ‘U bent 
een Lokale Kracht’-
taart. De eerste taart 
werd aangeboden aan 
Anneline Smit, direc-
teur van het Johannes 
Hospitium in Wilnis 
(links op foto boven) als waarde-
ring voor het goede werk dat zij 
samen met haar team en meer 
dan 120 vrijwilligers doet. Al die 
professionals en vrijwilligers geven 
tijd en aandacht aan de bewoners, 
mensen met een ernstige ziekte, 
aan wie zij leven toevoegen aan 
de dagen. Het CDA heeft grote 

waardering dat zij hier hun Lokale 
Kracht voor inzetten.
De tweede taart werd thuisbe-
zorgd bij Wavervener Hans Pronk 
(foto onder, temidden van lijst-
trekker Ingrid Lambregts en Rein 
Kroon), één van de vier leden van 
de bewonersdelegatie die jaren-
lang keihard knokte opdat de Pol-
der Groot Mijdrecht Noord niet 

onder water komt. 
Dat er nu overeen-
stemming bereikt is 
over de Veenribbenva-
riant was niet gelukt 
zonder de grote inzet 
en inbreng van de be-
wonersdelegatie. Het 
CDA maakt er zich 
sterk voor, dat de rest 
van de polder Groot 
Mijdrecht Noord 
wordt teruggegeven 
aan de landbouw.
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(s)links...
Iedere wijk kent ze wel. Ergens 
woont er altijd wel een buurman 
of vrouw, die de bijl aan de wortels 
zet en actie neemt op momen-
ten dat anderen dat niet doen of 
durven te doen. Eigenaren van 
honden en katten weten niet half 
wat zij soms teweeg brengen. Een 
forse verse drol op je stoep. Een 
hond die zo maar je tuin in rent en 
een overheerlijke bolus neerlegt. 
Het baasje in geen velden of 
wegen te bekennen. Katten die 
vaak ongezien complete tuinen 
onder poepen, het vogelbestand 
elimineren terwijl er thuis een 
bakje kattenvoer onaangeroerd 
staat te stinken. Je zou zeggen dat 
je in dit soort gevallen de politie 
zou moeten bellen. Helaas pinda-
kaas, die wijzen de klacht als een 
civielrechtelijke zaak af en advise-
ren je naar de rechter te stappen. 
Soms gebeurt het ook, zoals in 
Rotterdam, dat er een complete 
politiemacht op de been is een 
hondeneigenaar te betrappen, die 
zijn minikalf een aantal malen per 
dag een kilo verwerkt hondenvoer 
op de stoep laat leggen. In andere 
gevallen staat er wel eens iemand 
op, die op zijn of haar manier iets 
aan de overlast gaat doen. Dat kan 
verbaal zijn. Als je na de zoveelste 
drol op je stoep iets harder en 
duidelijker vertelt dat je daar niet 
van bent gediend, wordt dat door 
de overlastveroorzaker al snel als 
bedreigend gezien. Als dat nog 
niet helpt kun je de mensen in 
kwestie hinderlijk gaan volgen. 
Een tactiek die de politie ook 
vaak hanteert bij notoire overlast-
plegers. In plaats van het eigen 
gedrag aan te passen, grijpen de 
overlastplegers dan vaak naar het 
middel van aangifte doen. Vaak 
leidt dat er toe dat het slachtoffer 
ineens dader wordt, met alle ge-
volgen van dien. Het lijkt er op dat 
PVV'er Lucassen zo'n type is. Toen 
ik het interview zag dat de twee 
bedreigde hondenvrienden op de 
televisie gaven, dacht ik dit is een 
(s)links verhaal met vergaande ge-
volgen. Los van het feit of meneer 
L. weinig tactvol kan zijn, het is te 
gek voor woorden dat met name 
de linkse kant van ons parlement 
de zaak aangrijpt de bestaande 
wankele coalitie op scherp te 
zetten. Zonder tactvol te handelen 
zou het zo maar kunnen zijn dat 
de oppositie de zaak aangrijpt het 
voortvarend gestarte kabinet ten 
val te brengen. Is het niet eng dat 
twee dissidente leden van het CDA 
en een weinig tactvolle meneer 
van de PVV er de oorzaak van 
kunnen zijn dat de hele formatie 
zich opnieuw gaat afspelen, mis-
schien wel nieuwe verkiezingen 
zouden moeten worden uitge-
schreven? Ik wil duidelijk afstand 
nemen van de PVV en sommige 
van hun standpunten. Wel vind ik 
het dapper dat Geert meneer voor 
L. heeft gezet en hem monddood 
in de kamer heeft opgesloten. 
Regeren is vooruit zien toch?

Luistervink

Luistervink
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Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen, 
Abcoude en Baambrugge

Zaterdag 20 november 2010
• Verzamelaarsmarkt, De Meijert,  
 Mijdrecht
• Open Dag, Van Dierendonck   
 Bloemen, Mijdrecht
• Sintocht, De Hoef
• Intocht Sinterklaas,   
 Abcoude/Baambrugge
• Verkiezingsactiviteiten politieke  
 partijen, diverse dorpskernen
• Uitreiking D66 Starterswoning  
 Award, Het Rechthuis, Mijdrecht
• Prijsuitreiking Winkeliersactie,  
 Abcoude
• Beeldhouwworkshop, Van Steen tot  
 Beeld, Mijdrecht
• Première theatertoer Hind, Theater  
 Piet Mondriaan, Abcoude
• WIK speelt: 'Help, Schoonmoeder  
 komt logeren', Oude Parochiehuis,  
 Mijdrecht

Zondag 21 november 2010
•  Bixie dressuur, De Slotruiters,  
  Abcoude

Agenda Kort

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

Minister en Tweede 
Kamerleden VVD 
bezoeken Mijdrecht
 
Zaterdag 20 november a.s. komt er 
een VVD-delegatie vanuit Den Haag 
de lokale VVD-afdeling bijstaan 
in de verkiezingsstrijd voor de ge-
meentelijke herverkiezingen op 24 
november a.s.. 
De Minister van Infrastructuur en 
Milieu, Melanie Schultz van Hae-
gen en de Tweede Kamerleden An-
dré Bosman, Joost Taverne, Tamara 
Venrooy, Anne Mulder, Helma Nep-
pérus, Ton Elias en Ineke Denzentjé 
Hamming arriveren rond 14.15 uur 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht, 
waar ze worden verwelkomd door 
Rudolf van Olden, lijsttrekker van 
de VVD De Ronde Venen. Juist in 
contacten met de inwoners zullen 
locale en landelijke VVD promi-
nenten uitleg geven waar de VVD 
beleidsmatig voor staat, zowel 
gemeentelijk alsook landelijk.

Spreekuur SVAB 
in Angstelborgh
Aanstaande maandag 22 
november organiseert de SVAB 
het verkiezingsspreekuur in het 
Dienstencentrum de Angstel-
borgh op Dorpszicht te Abcoude. 
De SVAB raadsleden Ton Pep-
ping en Margaret Guggenheim-
Root zijn aanwezig. De SVAB 
blijft zich inzetten voor de 
belangen van de inwoners van 
Abcoude en Baambrugge. De 
bijeenkomst duurt van 14 tot 16 
uur. 
Voor meer info: www.svab.nl.

SVAB verkiezing-
scaravan gestart. 
Wat lokaal kan, 
lokaal moet.
Sinds enkele dagen rijdt Ton 
Pepping (raadslid SVAB) met 
zijn opvallende SVAB verkie-
zingscaravan door de dorpen 
Abcoude en Baambrugge. De 
politieke groepering Samen Voor 
Abcoude en Baambrugge lijst 7 
met lijsttrekker Dick Kok wordt 
hier gepresenteerd. Dick Kok is 
de wethouder die Abcoude “op 
de schop” heeft genomen met 
de realisering van De Derde 
Brug en de uitvoering van het 
Centrumplan, dat nu bijna zijn 
voltooiing krijgt. Zaterdag 20 
november presenteert de SVAB 
zich met zijn kandidaten in de 
dorpen Abcoude en Baambrugge. 
Rij een eindje mee met de gele 
campagnebus vanaf ’t Markvelt. 
Zie ook: www.svab.nl 

Provincie Utrecht investeert 
in leefbaarheid Baambrugge
De bouwcommissie die namens 
Stichting Dorpshuis Baambrugge 
actief is om het 35 jaar oude 
Dorpshuis te moderniseren, heeft 
recent van de provincie Utrecht 
een flinke subsidie toegewezen 
gekregen. Het Dorpshuis, dat mid-
den in het (maatschappelijk) hart 
van Baambrugge ligt, is nodig aan 
een grondige verbouwing toe. De 
toestand van de daken, sport- en 
sanitaire voorzieningen, evenals de 
indeling van de zalen vragen om 
een eigentijdse aanpassing. Ook 
de energiehuishouding is door de 
gedateerde bouw niet meer ver-
antwoord. Het Dorpshuis, dat per 
jaar meer dan 13.000 gebruikers 
heeft, is een belangrijke ontmoe-
tingsplaats voor verenigingen en 
organisaties vanuit Baambrugge en 
directe omgeving. Vandaar dat het 
een belangrijke maatschappelijke 
component in de kern Baambrugge 

is. Om dit te ondersteunen heeft de 
provincie een bedrag van 104.000 
euro beschikbaar gesteld om de 
vernieuwbouw van het Dorpshuis te 
realiseren. Eén van de voorwaarden 
die de provincie heeft gesteld, is 
een startdatum van bouwactivi-
teiten voor het eind van 2011. De 
bouwcommissie is dan ook in fre-
quent in overleg met de gemeente 
en architecten. Eén van de grote 
uitdagingen van de bouwcommissie 
is het realiseren van een vernieuwd 
en eigentijds dorpshuis, dat van alle 
Baambruggers blijft, waar iedereen 
zich thuis voelt en waar tijdens 
de bouwwerkzaamheden gewoon 
kan blijven ‘gedorpshuisd’ met een 
minimale overlast voor directe 
omgeving en het dorp. 
Het nieuwe plan ziet u volgende 
week op de websites 
www.devijfbogen.nl en 
www.dorpsbelangenbaambrugge.nl

Bloemen worden gewaardeerd
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
heeft de afgelopen week vele bossen 
bloemen weggegeven. Er kwa-
men veel reacties op de actie ‘Wie 
verdient er een bloemetje?’ Tijdens 
de actie kon iedereen een bijzonder 
iemand voordragen voor een bloe-
metje. Zo wilde LokaalSociaal laten 
zien dat juist de komende jaren zorg 
voor elkaar belangrijk is. De verhalen 
achter de bloemen waren mooi, soms 
schrijnend en soms dramatisch. Een 
oudere mevrouw die een paar weken 
geleden is overvallen, is daar zo bang 
door geworden dat ze haar huis niet 
meer uit komt. Zelfs niet om een bos 
bloemen in ontvangst te nemen. Dat 
zet een mens wel aan het denken!
Anderen waren zeer blij met de bloe-
men, maar wilden liever anoniem 

blijven. Twee mensen die het waard 
zijn om in de schijnwerpers gezet te 
worden zijn Cora van der Linden en 
haar zus Marianne van der Heijden. 
Kandidaat Ans van Uffelen van 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
overhandigt Cora van der Linden 
een bloemetje op de Dag voor de 
Mantelzorg in Mijdrecht. Cora zorgt 
al geruime tijd voor haar zieke man, 
naast een bijna fulltime baan. Zus 
Marianne van der Heijden, die Cora 
voordroeg, kreeg tot haar verrassing 
overigens ook een bos bloemen. Ma-
rianne is namelijk zelf ook mantel-
zorger. “Beide zussen verdienen het 
om in het zonnetje gezet te worden 
vandaag,” aldus Ans van Uffelen. 
Zij kregen een groot applaus van de 
bijna 100 aanwezigen in de zaal.

De zusters Cora (boven) en Marianne 
van der Linden krijgen op de Dag voor 
de Mantelzorg een bloemetje overhan-
digd van Ans van Uffelen.

Stemgedrag 0297-online.nl, week 46
Ook de afgelopen week is aan bezoekers van 0297-online 
gevraagd hun voorgenomen stemgedrag kenbaar te 
maken. Daarbij tekenen we aan dat de doelgroep 
van 0297-online over het algemeen jonger is dan 
die in de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude. 
De percentages zijn het totaal van de drie weken 
dat de stemmogelijkheid er is. 
Per IP-adres (huishouden) kan slechts één stem 
worden uitgebracht; de verschuivingen ten opzichte
van vorige week komen dus volledig voor rekening 
van nieuwe stemmers.

                 bron: 0297-online.nl 

CDA 
21%

RVB 
9%

PvdA/
GL/LS 
16%

VVD 
15%

CU/SGP 
5%

D66 
4%

SVAB 
3%

Blanco 
3%

Stemt niet 
11%

Lijst 8  
13%
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De Ronde Venen

Horizon over
De Openbaring
Zondag 21 november zendt Horizon 
het eerste deel van een serie van 
zes uitzendingen over het thema: 
Christelijk geloof. Het onderwerp 
van dit deel is: ‘Openbaring’. Alle 
religies leven van de overtuiging 
dat het absolute gekend wordt door 
openbaring. Ervaring kan nooit 
zelf de afstand naar openbaring 
overbruggen. Er is een bemoeienis 
van God met ieder persoonlijk. God 
heeft met ieder een ‘affaire’, een 
persoonlijke geschiedenis. Aan de 
discussie nemen deel: Pastoraal 
medewerker Anton van Hilten, Pro-
testantse Gemeente, Uithoorn; Drs. 
Marijke Kraak, theoloog, Protes-
tantse Gemeente, Wilnis; Henk van 
Santen, Protestantse Gemeente, 
Mijdrecht en Pastor Wim Vernooij, 
Het Heilig Hart van Jezus Parochie, 
Vinkeveen. Presentatie: Cobie 
Oudshoorn. Gespreksleider: Henk 
Oudshoorn. Uitzending van 9 tot 10 
uur, herhaling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Mid-
point FM: kabel 101,9 FM of ether 
105,6 FM

Abcoude

Bixie dressuur bij 
Slotruiters
Na het succes van de Bixie tijdens 
het hemelvaartsconcours is er 
op zondag 21 november weer de 
mogelijkheid om Bixie dressuur 
te starten tijdens de indoors bij de 
Slotruiters in Abcoude. De Bixie is 
door de KNHS speciaal ontwikkeld 
voor de beginnende ruiters tussen 
de 6 en 13 jaar. In de laagste klasse, 
AA dressuur, mag er zelfs iemand 
met de pony meelopen om deze vast 
te houden indien nodig. Om mee te 
doen moet je wel een Bixie start-
stempelkaart hebben en deze kan je 
gratis aanvragen bij de KNHS. Op 
www.slotruiters.nl is meer te lezen 
over de vereniging en de wedstrij-
den in de mooie accommodatie aan 
de Oude Dijk 8 te Abcoude.
Sinds begin oktober is er ook weer 
een ponyles gestart op woensdag-
middag en er zijn al plannen voor 
een extra les op zaterdagmiddag. 
Heb jij ook een pony of mag je er 
wellicht één van iemand gebruiken, 
dan kan je natuurlijk altijd een keer-
tje komen kijken en een paar keer 
komen proefrijden. Zie voor meer 
informatie en telefoonnummers 
www.slotruiters.nl.

Kort Nieuws Kinderen prikken en kleuren voor 
kinder prikken in o.a. Somalie
Onder toeziend oog van kassaverantwoordelijke Marianne Köhler, 
werd haar kassa-afdeling afgelopen maandag versierd met 258 prach-
tig ingekleurde en geprikte poppetjes ten behoeve van het Unicef 
project ‘vaccins tegen de strijd van tetanus in o.a Somalië’.
 
Jens en Teddie Hartel uit Wilnis za-
gen de aktie bij C1000 en bedachten 
zich geen moment om zich vluchtig 
naar hun directeur, van OBS "Wil-
lespoort" de heer Jos van de Jagt te 
begeven, om via hem deze aktie over 
de gehele school onder de aandacht 
te brengen.
Deze liefdadigheidsingeving van 
broer en zus Hartel werd door alle 
leerkrachten en leerlingen hartelijk 
ontvangen met als resultaat dat 
mede door de enthousiasme van 
Jens en Teddie, C1000 maarliefst de 
kosten van in totaal 258 vaccins over 
zal maken aan Unicef.
Unicef bedankt alle kinderen en 
klanten van C1000 Wilnis die door 
deelname aan deze aktie hebben bij-
gedragen aan vaccins voor Somalië.
 
Deze unieke prik en kleur aktie van 
C1000 is ontstaan i.s.m Procter en 

Gamble (fabrikant van o.a Dreft en 
Pampers), die eveneens een donatie 
aan Unicef levert n.a.v verkochte 
eenheden van haar merken in super-
markten.

Quilten bij Passage De Ronde Venen
Viviane van Nieuwkerk was afge-
lopen donderdag gastspreekster 
bij Passage De Ronde Venen. Het 
maken van quilts is een grote hobby 
van Viviane, waaraan al haar vrije 
tijd wordt gespendeerd. Quilten is 
een eeuwenoude techniek, waar-
bij hergebruik van oude kleding 
resulteert in dekens gemaakt uit 
allemaal kleine lapjes met een 
vulling tussen boven en onderlaag. 
Het ontwerp, het uitzoeken van 
de geschikte kleuren en motieven, 
het maken van een patroon op de 
vierkante centimeter en dan het 
handmatig verwerken van de vele 
lapjes resulteert in prachtige quilts. 
Viviane had een aantal van haar 

creaties meegenomen, waarbij de 
prachtige kleuren en vlakverdeling 
opvallen. Het maken van quilts is 
niet alleen een creatieve activiteit, 
het gezamenlijk bezig zijn maakt 
een hechte groep van de dames die 
deze hobby beoefenen. Regelma-
tig wordt er geëxposeerd, worden 
beurzen bezocht en ervaringen 
uitgewisseld; de quiltvereniging in 
Nederland telt inmiddels meer dan 
13.000 leden. Zelfs wereldwijd via 
internet blijven de maaksters van 
quilten  op de hoogte van elkaars 
werkstukken. Aan het eind van 
haar presentatie kreeg Viviane een 
warm applaus van de leden van 
Passage.

‘Even schaften’ wint Unitas 
Bedrijvenvolleybaltoernooi
Vrijdagavond 12 november 2010 is 
het jaarlijkse Volleybalvereniging 
Unitas Bedrijventoernooi gespeeld. 
Met een opkomst van 16 teams is 
dit jaar wederom gestreden in een 
gevorderdenpoule (5 teams) en een 
recreatiepoule (11 teams). Onder de 
teams bevond zich behalve bedrij-
ven uit Mijdrecht ook een aantal 
bedrijven uit de omliggende gemeen-
tes. Evenals voorgaande jaren was 
ook een aantal straten-, familie- en 
vriendenteams aanwezig. 
Fanatiek, getraind of ongetraind maar 
altijd vol goede moed begonnen de 
teams aan hun competitie. En werd er 
in de eerste ronde al fanatiek gevolley-
bald, in de tweede ronde werd de strijd 
nog heftiger. Natuurlijk wilden de 
teams allemaal een beker, gesponsord 
door café “De Wave”, mee naar huis 
nemen. De strijd om de wisselbeker 
is gespeeld door de teams die in de 
poules als eerste zijn geëindigd, Even 
Schaften tegen HvR 2. 

Deze wedstrijd is gewonnen door 
Even Schaften. Zij nemen de wis-
selbeker mee naar huis en hopelijk 
komen zij deze beker volgend jaar 
weer verdedigen. De traditie die 
dit toernooi heeft, wordt natuurlijk 
voortgezet. Volgend jaar hoopt Unitas 
weer op zo’n grote belangstelling. 
Volleybalvereniging Unitas bedankt 
alle bedrijven, spelers, scheidsrech-
ters en andere vrijwilligers voor hun 
inzet.

Basisschool De Zwaluw op bezoek 
bij het AMC Berenhospitaal
Kinderen van groep 1, 2 en 3 van 
basisschool De Zwaluw uit Nes aan 
de Amstel bezochten als afsluiting 
van het ziekenhuisproject met al 
hun zieke knuffels het Berenhos-
pitaal in het ziekenhuis AMC. Hier 
werden de kinderen per twee met 
een co-assistent meegenomen naar 
een onderzoektafel, waar ze konden 
vertellen wat er met de knuffel aan 
de hand was. Vervolgens werden er 
röntgenfoto’s gemaakt van alle zere 
buikjes, kapotte neuzen en pijnlijke 
pootjes. Op sommige foto’s waren 
de gebroken botjes duidelijk te zien 

en mochten de kinderen gips om de 
pijnlijke ledematen aanbrengen. Ook 
werd er onder leiding van een echte 
arts geopereerd als dat nodig was. 
Maar het leukste was misschien nog 
wel het rondje rijden met de ambu-
lancebroerders op een ziekenhuisbed. 
Het bezoek werd afgesloten met een 
glaasje limonade en een certificaat. 
De kinderen van De Zwaluw kunnen 
terugkijken op een heerlijke en leer-
zame middag bij het AMC berenhos-
pitaal waar ze op een speelse manier 
kennis hebben gemaakt met alles wat 
bij een ziekenhuis komt kijken.

Shantykoor in de Boei
Het Vinkeveense shantykoor De Turf-
schippers was de afgelopen twee weken 
op zaterdagavond het sluitstuk van 
een succesvolle Altovi avond. Diverse 
zeemansliederen zorgden voor een 
enthousiast meelevend publiek en ook 
de diverse solisten konden rekenen op 
veel bijval. Ook bij de verkiezing van de 
vrijwilliger van het jaar in De Meijert 
dinsdag jl. was het koor aanwezig. Het 
koor is nog op zoek naar een muzikale 
uitbreiding. Inlichtingen: 
www.deturfschippers.nl

Sint Jozefschool naar Z@pplive
Omdat zij de meeste kinderpostzegels hadden verkocht, mochten de kinderen 
van groep 8a van de Sint Jozefschool afgelopen zaterdag naar Z@pplive. Hier 
speelden ze een Z@ppduel tegen de Pijlstaartschool. Het winnende team werd 
beloond met een mooie beker. De uiteindelijke winnaar kreeg een uitje voor de 
hele klas. Het was een leuk begin van het weekend en erg leuk om (weer) mee 
te maken voor de beide scholen uit Vinkeveen.
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De Hoef

Intocht Sinterklaas
Het Sinterklaascomité van De Hoef 
organiseert zaterdag 20 november 
a.s. voor het eerst Sintocht. Aanvang 
is om 14:30 uur op het Kerkplein bij 
de Anthonius van Paduakerk aan de 
Oostzijde 44 in De Hoef. Aansluitend 
zullen Sinterklaas en zijn pieterman-
nen via de Merelslag naar Gemeen-
schapshuis De Springbok gaan waar 
hij uit de ingeleverde kleurplaten 
–die in De Hoef huis aan huis zijn 
verspreid– drie prijswinnaars zal 
trekken. De muzikale omlijsting 
deze middag wordt verzorgd door 
muziekvereniging K.N.A. De middag 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de lokale middenstand uit De Hoef 
en toneelvereniging ‘De Opregte 
Amateur’. 

Mijdrecht

Lezing KNRM bij
Passage
Donderdag 25 november houdt de 
heer Bloos uit Nieuwkoop de le-
den van de Christelijk Maatschap-
pelijke Vrouwenbeweging Passage 
een presentatie over het boeiende 
werk van de Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij, aan 
de hand van een bedrijfsfilm. De 
bijeenkomst wordt gehouden in 
Gebouw Irene aan de Kerkstraat 
in Mijdrecht. Koffie staat klaar 
vanaf 19.45 uur voor alle belang-
stellenden.

Vinkeveen/Waverveen

Opbrengst Diabetes-
collecte
In de eerste week van november 
zijn 15 collectanten in Vinkeveen 
en Waverveen op pad gegaan om 
te collecteren voor het Diabetes-
fonds. Dat de inwoners van deze 
twee dorpskernen het belang van 
onderzoek inzien om de ziekte  
Diabetes te bestrijden, bewijst de 
opbrengst.
Deze 15 collectanten haalden 
bijna 1.200 euro op. Een mooi 
resultaat! Dank aan de inwoners 
die hun bijdrage doneerden in de 
bussen.

Mijdrecht

Verzamelaarsmarkt 
in De Meijert
Morgen, zaterdag 20 november, 
vindt er van 09.30 uur tot 13.00 
uur weer een Verzamelaarsmarkt 
in De Meijert, Dr. van der Haar-
laan 6 te Mijdrecht. Belangstel-
lenden kunnen daar terecht voor 
postzegels, munten, briefkaarten 
e.d. Toegang 1 euro. Voor inlichtin-
gen www.verzamelaarsrondevenen.nl
of tel 0297- 289322.

Kort Nieuws

Dorcas Voedselactie opnieuw succesvol
De Dorcas Voedselactie heeft lande-
lijk zo’n 53.000 voedselpakketten 
opgeleverd. Daarmee is het aantal 
ingezamelde pakketten opnieuw 
licht gestegen ten opzichte van vo-
rig jaar. De actie in ‘De Roeping’ in 
Wilnis leverde 30 voedselpakketten 
en 158 euro op. De vrijwilligers die 
zich voor deze actie inzetten, zijn 
zeer tevreden met de opbrengst. Op 
dit moment wordt al het ingeza-
melde voedsel in acht sorteercentra 
gesorteerd. Zeker 20.000 pakket-
ten zullen nog voor Kerst worden 
verspreid in Oost-Europa.
“Mensen in landen als Oekraïne, 
Moldavië, Roemenië en Albanië 
zien enorm op tegen de winter,” 
aldus Dorcas-directeur Ruud van 
Eijle. “Veel mensen zijn arm en 
hebben nauwelijks geld om hout 
te kopen voor de kachel. Huizen 

zonder centrale verwarming, zonder 
warme douche, te weinig eten, geen 
toilet in huis, geen wateraansluiting 
en ga zo maar door. Een voedsel-
pakket van Dorcas betekent in die 
omstandigheden een steuntje in de 
rug. We zijn heel dankbaar voor de 
inzet van al die duizenden vrijwil-
ligers en voor de grote opbrengst.” 
Dorcas is een internationale 
hulporganisatie die in achttien 
landen in Oost-Europa en Afrika 
180 projecten van lokale partner-
organisaties ondersteunt. Dorcas 
helpt, geïnspireerd door Mattheüs 
25, de allerarmsten in de wereld, 
ongeacht ras, religie, geslacht of 
politieke overtuiging. In Nederland 
zijn tienduizenden vrijwilligers, 
ondernemers en giftengevers bij 
Dorcas betrokken. 
Zie ook: www.dorcas.nl.

Jongens Hertha E6 goed bezig
Het duurt even voordat de stoom-
trein van Hertha's E6 is warmgelo-
pen, maar als de jongens eenmaal 
op gang zijn dan is er de laatste 
wedstrijden geen houden meer 
aan. De Vinkeveners versloegen 
Argon met maar liefst 8-1. Helaas 
geen bitterballen (die worden 
uitgereikt als er 10 doelpunten of 
meer vallen), maar de ploeg heeft 

dit seizoen al drie keer eerder om 
10.00 uur aan de bitterballen ge-
zeten. Een teken dat het goed gaat 
met het team. Op naar de volgende 
portie bitterballen!

V.l.n.r. Vincent Gonther, Mika Compier, 
Julian Kudus, Finn Colly, Kay Okkersen, 
Gijs Smit, Max van Delzen, Mitchel de 
Koning.

Drukte op eerste Ladies' Night van Karwei
Omringd door stoere kerels kijken 
Joyce Meijer en Inge Dalmeijer van 
Karwei Mijdrecht enthousiast terug 
op de eerste Ladies' Night die werd 
georganiseerd. Met veel aandacht 
voor lifestyle en wonen, diverse 
klusworkshops voor de moderne 
vrouw en kraampjes van o.a. Wijn-
handel de Zwart, kledingwinkel 
De Loods, huidtherapeute Annieke 
de Grood, Drogisterij Parfumerie 
Stoop, Sieraden4Life, fotograaf 
G&S Dreams Production, en de 
bloemenworkshops van Karin van 
Dierendonck, bood de winkel een 

sfeervolle aanblik. Wie dacht alleen 
maar vrouwen tegen te komen, had 
het mis. Ook veel heren wisten de 
weg te vinden, niet in de laatste 
plaats aangemoedigd door de 15% 
korting op het hele assortiment dat 
deze avond gold. 

foto's rob isaacs

Sportieve strijd Abcoude - Vinkeveen
Afgelopen zondag organiseerde Bad-
minton Abcoude voor de jeugdleden 
een vriendschappelijk toernooi met 
de jeugdleden van Badmintonver-
eniging Kwinkslag uit Vinkeveen. 
Kenneth van Leeuwaarde is trainer 
bij beide clubs, hij kon daarom mooie 
gelijkwaardige opstellingen maken. 
De partijen waren soms dan ook erg 
spannend. Na twee uur spelen wer-
den de in totaal behaalde individuele 
punten opgeteld en was duidelijk wie 
in de prijzen vielen. Bij de meisjes 
gingen alle prijzen naar Badminton 
Abcoude. Sabine Bosman werd 
eerste, Nina van Vliet tweede en de 
derde prijs was voor Romy Singh. 
Ook bij de jongens ging de eerste prijs 

naar Badminton Abcoude; Tijmen van 
Beek had de meeste punten behaald. 
Tijs Oldenburger van Kwinkslag won 
de tweede prijs en de derde prijs 
ging naar Sander van den Hoek uit 
Abcoude. 

Iedere vrijdagavond wordt in de Kees 
Bonzaal badminton gespeeld. De 
jeugdleden (9 tot 16 jaar) spelen van 
19.30 tot 20.40 uur onder leiding 
van trainer Kenneth van Leeuw-
aarde. Senioren spelen aansluitend 
tot 11.00 uur. Lijkt badminton jou 
ook leuk, kom dan eens een proefles 
meedoen. Je bent van harte welkom! 
Meer informatie kan je vinden op 
www.badmintonabcoude.nl.

Duizend leden voor De Proosdijlanden
De historische vereniging De Proosdijlanden heeft zaterdag jl. de magische 
grens van duizend leden gepasseerd. De altijd actieve pr-groep van de 
plaatselijke kring voor geschiedenisliefhebbers was in de winkelpassage in 
Mijdrecht actief om de laatste nieuwe leden over deze aansprekende grens 
heen te trekken. Onder aanvoering van vicevoorzitter Ed Swaab is die dag 
een reeks van nieuwe leden aangemeld. Onder hen dus ook de duizendste. 
Op dinsdag jl. kon Ed Swaab tijdens de algemene ledenvergadering bekend 
maken dat de heer Sohl uit Mijdrecht (links op de foto) het duizendste lid 
van de vereniging is geworden. De heer Sohl is een gratis lidmaatschap 
voor een jaar aangeboden en hij ontving uit handen van Swaab eveneens 
het boek “Anders nog iets”, over de verdwenen middenstand uit De Ronde 
Venen, en een verjaardagskalender met afbeeldingen over de monumenten 
in de gemeente.
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Univé Groene Hart
Mijdrecht, Bozenhoven 5
Telefoon 0297 - 250 405
Nieuwkoop, Dorpsstraat 79
Telefoon 0172 - 573 402

www.unive-groenehart.nl 

Maak een afspraak voor een adviesgesprek en ontvang 
een gratis toegangskaart voor Venen on Ice. Sluit u 
een nieuwe verzekering bij ons af? Dan ontvangt u een 
gratis passe-partout t.w.v. € 40,-. Deze actie loopt tot 
22 december. Wees er snel bij, want OP=OP!

Gratis kaartjes
Venen on Ice!
Gesponsord door Univé Groene Hart

Daar plukt ú de vruchten van!

STEM LOKALE KRACHT !

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

O 
 

Te Koop / Te Huur
Nog enkele unieke representatieve 
bedrijf-/kantoorunits Vermogenweg 
Mijdrecht
 
- Centraal gelegen
- 3 eigen parkeerplaatsen
- Camerabewaking
- Alarminstallatie
-  Eenvoudig 100 m2 extra verdiepingsvloer

Vanaf 290 m2 voor € 319.000,– 
v.o.n. excl. BTW

20% KORTING20% KORTING
B - I N  V I N T A G E
We kennen het allemaal, je hebt "ooit" eens 
een meer dan leuke broek of rok gekocht, maar 
bij thuiskomst bleek dat het kledingstuk dat je 
erbij in gedachten had er qua snit en kleur 
minder goed bij paste. Het  kledingstuk is 
ongedragen in de kast blijven hangen... je hebt 
immers niets dat geschikt is om ermee te 
combineren...

Neem de betre�ende "vintage" kledingstuk-
ken mee. Wij creëren met deze kleding een 
nieuwe up-to-date look.

Een zeer goede reden om ons te 
bezoeken...met minder maken  we meer...
B-in Fashion Create Style. 

Als beloning geven wij in de B-in Vintage 
Weeks een korting van 20% op de nieuwe 
aankopen, passende bij de "vintage" 
kledingstukken.

Style je nieuwe "up-to-date look" af met een 
mooi sieraad. Hierop geven wij tijdens de B-in 
Vintage Weeks 20% korting.

Schroom niet om te komen met je eerdere 
aankopen, óók al komt het kledingstuk niet uit 
eerdere collecties van B-in Fashion...

H O F L A N D  1 8 2   M I J D R E C H T            I N F O @ B - I N . N L               W W W. B - I N . N L             T E L :  0 2 9 7 - 2 5 5 8 4 4  

R O C K ’ N  B LU E
S A R A H  PA C I N I
A N T I C H I C  
LU A N A  B A G S
M O U  B O OT S
TO S C A  B LU  S H O E S
WA L K  I N  T H E  PA R K
B & G
M E TA L  P O I N T U S
P H I L I P P E  A U D I B E R T

A LC H E M I S T
C A M B I O
D R Y K O R N
E U R O P E A N  C U LT U R E
F I R M A  
H E AV Y  P R O J E C T
H U N K Y D O R Y
I K K S  W O M E N
I N - W E A R  B A S I C S
M A N I L A  G R A C E
T E D  B A K E R  LO N D O N

 



DE GROENE VENEN   7

DE WEEK IN BEELD

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

Vorige week vrijdag is 
in de bibliotheek van 
Abcoude het nieuwste 
kinderboek, De redding 
van Luuk, ten doop 
gehouden door schijf-
ster Carla Redegeld. 
Het spannende boek 
geeft een beeld van het 
dorp Abcoude en zijn 

inwoners in het jaar 1380 en is bedoeld voor iedereen ouder dan 
tien jaar. Onder de aanwezige belangstellenden waren dan ook flink 
wat kinderen. Zij kwamen niet alleen voor een glaasje levenselixer, 
wensbolletjes en snoepjes, maar ook in de hoop een exemplaar 
van het boek te winnen dat door de schrijfster beschikbaar was 
gesteld.      foto rob isaacs

Mooiste kantoorpand Uithoorn?
Het kantoor pand van Trinité Automatisering heeft een metamor-
fose ondergaan. Architektenburo Ten Hove b.v. uit Wilnis heeft de 
verbouwing ontworpen en in samenwerking met Aannemersbedrijf 
C. Mulckhuyse bv uit Vinkeveen is het kantoorpand verbouwd. 
De opbouw van houtskeletbouw is bekleed met strekkoper. In 
Duitsland worden platen koper fabrieksmatig uit elkaar getrok-
ken om het gewenste resultaat te bereiken. Begin 2011 zal Trinité 
Automatisering het pand in gebruik nemen.

Regen en wind werden dapper getrotseerd. Ook in 
Vinkeveen gingen vorige week tijdens Sintmaarten 
kinderen langs de deuren om liedjes te zingen... en 
heerlijke snoepjes op te halen.

Het natte herfstweer van zondag jl. had 
geen vat op de deelnemers aan de laatste 
clubwedstrijd van Paardensportvereniging 
Troje. Tegelijk met de clubwedstrijden 
worden ook de clubkampioenschappen 
gehouden. Deelnemers konden springen 
en een dressuurproef verrijden.
In de dressuur werd Rolanda samen met 
haar paard Zadou (foto) eerste, na een 
keurige proef en 184 punten, een mooie 
afsluiter van het wedstrijdseizoen 2010. 
PSV Troje organiseert nog veel meer 
dan wedstrijden: van prachtige ritten 
tot een workshop taartdecoreren. Houd 
de website dus goed in de gaten: www.
paardensportverenigingtroje.nl. 

‘Goed samenspel scoort’, dat geldt zeker voor Argon en 
Rabobank Rijn en Veenstromen. Beide partijen sloten een 
nieuwe sponsorovereenkomst voor drie jaar. Algemeen 
directeur Ruud van der Vliet van Rabobank Rijn en Veenstromen 
(links) en voorzitter Pieter Koeleman van Stichting Topsport 
Argon  schudden elkaar de hand na de contractondertekening. 
        foto rob isaacs

Afgelopen woensdag heeft de 9-jarige Chiara uit Vinkeveen 
en de 5-jarige Anchel een mini Miele stofzuiger in ontvangst 
genomen bij Koeleman Elektro in Mijdrecht.

De twee meisjes hadden net als vele andere kinderen mee 
gedaan met een kleurwedstrijd. Ze waren zeer blij met de mini 
stofzuiger.         foto peter bakker

Dinsdag jl. viel onverwacht de crew van het program-
ma Man bijt Hond binnen bij Advisor ICT Solutions 
in Mijdrecht. Medewerker Jordi Wens vierde die dag 
zijn verjaardag, maar kon helaas door de TNT-staking 
geen verjaardagskaarten ontvangen. Jordi's vrienden 
Stephan en Jochem hebben toen Man bijt Hond inge-
schakeld om hem toch een bijzonder leuke verrassing 
te bezorgen. Inmiddels heeft heel Nederland op TV 
mee kunnen genieten van de overval van Man bijt 
Hond bij Advisor ICT Solutions.
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Familieberichten

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

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

 

            Jolanda Dirksen     
                             Uitvaartverzorging 

          
Met respect voor uw persoonlijke wensen 

 
 Volledig begeleid door één persoon 

 
 U kunt mij 24 uur per dag bereiken 

 0297 – 594345 / 06-26242126 
 
                                             

 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl 

 

Het Rode Kruis in De Ronde Venen
We kennen Het Rode Kruis van grote hulpverleningsacties bij o.a. (natuur)
rampen, oorlogen e.d. En ongetwijfeld hebt u wel bezoek gehad van een 
collectant van Het Rode Kruis. Maar wist u dat ook in De Ronde Venen 
vrijwilligers van Het Rode Kruis dagelijks tal van activiteiten uitvoeren?

Zo is er de Telefooncirkel. U wordt 
elke ochtend gebeld door een vrijwil-
liger/deelnemer om te vragen hoe het 
gaat, controle voor de dag. Daarna 
belt u de volgende deelnemer totdat 
de vrijwilliger het laatste telefoon-
tje heeft gehad. Huisbezoek. Als u 
behoefte heeft aan iemand op de 
koffie/thee voor een gezellig gesprek, 
samen met u een boodschap doen of 
gezellig wandelen. Dat kunt u doen 
met een vrijwilliger die op huisbezoek 
komt. Spelletjesmiddag. Deze middag 
vindt plaats in het EHBO-gebouw in 
Vinkeveen, elke 2e woensdag van 
de maand, van 14 tot 16.30 uur. U 
kunt er kaarten, rummikub spelen, en 
wilt u een ander spelletje dan wordt 

gekeken naar de mogelijkheden.
Handwerkclub. Hier wordt veel ge-
breid, van een leuk lapje of babysok-
jes tot een grote deken. Ook borduren 
is mogelijk. Elke woensdag van 9.30 
tot 11.30 uur in Gerardus Majella, 
elke donderdag van 9.30 tot 11.30 
uur in De Kom.
Chauffeurs. Als u naar het ziekenhuis 
moet, zijn er vrijwilligers die voor een 
kleine vergoeding (kilometerprijs) 
met u mee gaan, op u wachten en u 
weer thuisbrengen.

U kunt aan al deze activiteiten mee-
doen. Vraag informatie aan via tel. 
0297-285823 of bij de administratie 
0297-254231.

Gefeliciteerd Ouwe!!
Gianni,Cindy,
Jody en Rick

Gefeliciteerd, 
namens je 
vrienden van 
Cens

Stoelhonkbaltoernooi Spel en Sport 55 Plus 
Voor de tweede maal heeft de 
Stichting Spel en Sport 55 Plus een 
stoelhonkbaltoertnooi georganiseerd. 
Dat gebeurde in de Argonkantine 
in Mijdrecht, met medewerking van 
vrijwilligers van de voetbalvereniging 
Argon. Acht teams uit o.a. IJmuiden, 
Haarlem, Uithoorn en De Ronde 
Venen deden een gooi naar de eerste 
plaats. Na een sportieve en gezel-
lige wedstrijddag kon wethouder van 
sport van de gemeente De Ronde 
Venen Ingrid Lambregts de gewon-
nen prijzen met de bijbehorende 
felicitaties aan de teams uitgereiken. 
Kees van Ankeren overhandigde 
zelf de dit jaar ingestelde en naar 
hem genoemde wisselbeker aan het 
winnende team De Bikkels, een van 
de twee teams van Spel en Sport 55 
Plus. de Bikkels uit De Ronde Venen 
(1); de Blue Diamonds uit Uithoorn 
(2), de Kop van de Havenspelers uit 
IJmuiden (3), de Vrijwilligers van 
Spel en Sport (4); de Schoterhonken 
uit Haarlem 5); de Stee-Inners De 
Ronde Venen (6); de Zeevangers uit 
IJmuiden (7) en de Majella-ladies 

uit Mijdrecht (8). Het toernooi werd 
mogelijk gemaakt door Reurings 
Onroerend Goed uit De Ronde Venen. 
Deze sponsor hecht er waarde aan 
dat de oudere inwoners plezier kun-
nen hebben na een leven van werken 
en zorg. Zodoende konden de spelers 
voorzien worden van koffie met 
gebak, een lunch en een drankje.

Stoelhonkbal wordt elke maandag-
middag van 14 tot 15 uur gespeeld 
in de Willisstee in Wilnis, onder 
leiding van docente Joke van Diemen. 
Ondanks de gevorderde leeftijd en 
matige lichamelijke conditie wordt 
het spel met veel enthousiasme ge-
speeld door een groep ouderen uit de 
gehele gemeente De Ronde Venen. 
Door de beheerder van De Willisstee 
is een prima speelruimte vrijge-
maakt, waar het stoelhonkbal een 
gezellige teamsport met veel gelach, 
aanmoedigingen en gejuich gespeeld 
kan worden en de spelers vooral met 
plezier veel bewegen.
Kijk voor meer informatie op: 
www.spelensport55plus.nl.

foto p. van wakeren

Jeroen Arends 

28 jaar
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BETROKKEN EN STABIEL,
DAT MAAKT HET VERSCHIL

www.cusgp2010.nl

Kees 
Schouten

Lijst 5

Voor veiligheid op straat en 
aandacht voor de kernen

Voor behoud van cultuur, recreatie 
en amateursportmogelijkheden

Voor goed (openbaar) vervoer en 
voldoende woonmogelijkheden

Atomic 'Nomad 
Smoke 2011'
Inclusief binding.
Van 479,-
NU 379,-

Nitro 'Illusion 2011'
Inclusief Raiden binding.
Van 528,-
NU 299,-

Peak 
Performance
'Hipe' 
Skijack.
Van 299,-
NU 149,-

Ambiance, kwaliteit
   en vakkennis

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

www.topsurf.nl

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

Wilnisser Quadrijder zaterdag in BZT-show
Adrie van Ieperenburg uit Wilnis is uitgeno-
digd om deel te nemen aan de BZT show van 
morgenmiddag. In de show komen drie jongens 
aan bod die de wens hebben om op een quad te 
mogen rijden. Adrie van Ieperenburg van A&A 
van Iep is samen met twee andere enthousi-
aste quadrijders naar de studio getogen. In 
de studio heeft eerst de presentatrice Jetske 
van den Elsen haar opwachting gemaakt met 
een elektrische mini quad van Adrie en de drie 
jongens gevraagd wat hun wens was. Hun wens 
was om ooit eens op een hele grote quad te 
mogen rijden en hun teleurstelling was toch wel 
groot toen de miniquad binnen kwam rijden. 
Daarna kwamen de 3 mannen met hun grote 
quads de studio in rijden om de 3 jongens op te 
halen. Een big smile verscheen op de gezich-
ten. Buiten kregen de jongens een helm op en 
zijn er opnames gemaakt. Ze konden op een 

parcours inclusief een schuine helling diverse 
rondjes afleggen.
 
De uitzending is morgen, zaterdag 20 november 
te zien om 17.45 uur op Z@PP tv, Nederland 3. 
Op de website van A&A van Iep zijn nog meer 
foto’s van de opnames te vinden: www.vaniep.nl 
en klik op de Button BZT Show.
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Op de laatste zondag van de maand organiseert de 
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper

in samenwerking met

 

Zondag 28 november
Utrechts Byzantijns Koor

Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1 uur• Entreeprijs: € 10,-

Het Utrechts Byzantijns Koor geeft regelmatig concerten waarin 
een beeld wordt gegeven van de Oekraïense religieuze en profane 
zangcultuur. Wie de muziek van het UBK hoort, zal hierin gevoelens 
van vreugde, liefde, angst, smart en twijfel ontdekken. 
Met andere woorden: het leven.

De Oekraïense cultuur kent dan ook een rijke schat aan volksliedjes, 
klassieke liederen, epische ballades (duma's), dansliedjes enz. Veel van 
de Oekraïense liederen vinden hun oorsprong in de vóór-Christelijke 
tijd. Culturele invloeden van Oost en West hebben hierop merkbaar 
een stempel gedrukt en veel liederen werden door componisten als 
Beethoven, Tsjaikowsky en anderen in hun instrumentale composities 
en opera's verwerkt. Het UBK treedt tijdens concerten op in originele 
Oekraïense kledij en de uitsluitend Nederlandse zangers en dirigent 
beijveren zich om de Oekraïense zangcultuur te verspreiden. Het reper-
toire kent daarom naast religieuze ook profane liederen. Bekend zijn 
de kozakkendans- en minneliederen.
Naast concerten zingt het UBK, in samenwerking met de Katholieke
 Vereniging voor Oecumene, liturgieën in de Slavisch-Byzantijnse ritus. 
Dit ter bevordering van de groeiende gemeenschapszin tussen Christe-
nen van Oost en West.

Verkoopadressen toegangskaarten

 Mijdrecht  DA-drogisterij Nap  Dorpsstraat 59 
 Vinkeveen  Drogisterij De Bree  Herenweg 12 
 Wilnis   Drogisterij De Nagtegaal Dorpsstraat 30

en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert 

In 1994 is een groot renovatieproject afgerond van het monumentale neo-
gotische kerkgebouw van de parochie Johannes de Doper te Mijdrecht/Wil-
nis. Daarmee is een eerste stap gezet tot behoud van dit unieke monumen-
tale én markante gebouw in onze gemeente. Daarmee was men er echter 
niet. Een multifunctionele openstelling voor cultuurminnend publiek stond 
hoog op het lijstje van het toenmalige parochiebestuur als tegenprestatie en 
blijk van waardering jegens de inwoners van de gemeente De Ronde Venen 
voor de geleverde financiële bijdragen tijdens het restauratietraject.
Om dit gestalte te geven is de "Stichting tot Instandhouding van het Monu-
ment Sint Johannes de Doper" in het leven geroepen, die geheel zelfstandig 
is en onafhankelijk van de kerkelijke gemeenschap, en die onder meer ten 
doel heeft een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het bijzondere 
neogotische monument. Zo worden in het kerkgebouw passende evenemen-
ten georganiseerd, met name concerten. Qua atmosfeer en akoestiek is het 
gebouw daar namelijk bij uitstek voor geschikt. Fondsenwerving door middel 
van evenementen ten behoeve van het onderhoud blijkt niet echt profijte-
lijk te zijn. De stichting beperkt zich inmiddels dan ook tot de ideële 
doelstelling van het organiseren ervan tegen een redelijke entreeprijs. 
Daarmee wordt bereikt dat de plaatselijke gemeenschap zowel kan 
genieten van hoogstaande culturele uitvoeringen als kennis kan nemen 
van de cultuurhistorische waarde van het monument. 
Iedereen kan hieraan bijdragen door donateur worden van de stichting 
voor een bedrag van minimaal € 17,50 per jaar. Daartoe kan men zich 
aanmelden bij  de secretaris van de stichting, de heer H.D. Slagboom, 
Zirkoon 42 te 3643 BG Mijdrecht, tel. 0297 – 25 77 75.

DE GROENE 
VENEN

Zondagmiddagconcert

Brugpiepers zamelen bijna vier honderd euro in voor Peru

Het team van 
Warrels Haarverzorging Fiets Y

Foto-expositie 
Tijdens de demonstratiedagen is er een foto-expositie met foto’s van Maarten Koch, 
bekend van het fotoboek: ‘Zwervend langs polders en plassen’ (www.kochstudios.nl).

Demonstratie-zaterdagen bij Koeleman Elektro
Kom zien, horen en proeven op onze demonstratiedagen! En profiteer van diverse aan-
biedingen. Laat u inspireren en kom onze demonstraties bijwonen tussen 11:00 en 17:00 
uur. Ook kunt u iedere zaterdag genieten van de nieuwste snufjes op het gebied van 
audio en video, waaronder het Multiroom Music System van Sonos en Movie Servers van 
DF Solutions in onze eigen bioscoop!

Wist u ook.....
Dat Koeleman Elektro al meer dan 50 jaar ervaring heeft als erkend installateur en u nu 
tijdelijk profiteert van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij bijvoorbeeld het ver-
vangen of vernieuwen van uw meterkast. 

Genieweg 60  |  3641 RH  |  Mijdrecht  |  0297-261485

20 november ‘Herrie’ in de keuken

- Taarten bakken met La Torta        - Heerlijk gezonde sapjes met de Solis juicer
- Keukenmagie van Magimix          - De ultieme koffie beleving met Jura
- De kracht van Kitchenaid

27 november                                      Kookdemonstraties

- Maak samen met een kok kennis met de stoomovens van Miele
- Proef de lekkerste friet gebakken zonder olie met de Philips Airfryer
- Demonstratie van de nieuwe Samsung combi-magnetrons

11 december Huishouden wordt weer leuk!

- Diverse demonstraties van de allernieuwste Bosch en Miele stofzuigers
- Tijd, geld en energie besparen terwijl u strijkt met de Philips stoomsystemen
- Laat u verrasen door de overheerlijke koffie van Nespresso en Jura

Een aantal slimme meiden hoefde 
niet lang na te denken toen ze van 
de schoolleiding van Veenlanden 
College de opdracht kregen geld in 
te zamelen voor een schoolproject 
in Peru. Ze vroegen onze redac-
tie of het mogelijk zou zijn een 
berichte te plaatsen over hun actie 
en de logo’s van de sponsorende 
bedrijven daarbij af te drukken. Nou 
goed dan, dat doen we dan voor een 
keer keer omdat jullie het zijn. De 
meiden gingen voortvarend aan de 
slag en zamelden bijna vierhonderd 
euro in. De Groene Venen komt 
haar toezegging natuurlijk na, wij 
vonden het een goed initiatief, maar 
wat ons betreft blijft het voorlopig 
bij deze ene keer.
Proficiat meiden!
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“We vinden het onze verantwoorde-
lijkheid om onze klanten van de beste 
service te voorzien. Groot in de kleine 
kernen en dichtbij onze klanten. 
Daar investeren we in. Het Mobiel 
Servicepunt is van u,” aldus algemeen 
directeur Ruud van der Vliet bij de 
ingebruikname.

In het Mobiel Servicepunt kunnen 
klanten geld opnemen (tot 500 euro), 
hun bancaire zaken bespreken en 
producten en diensten aanvragen. 
Ook is er een computer aanwezig 
voor internetbankieren. De Rabotop-
man benadrukt dat plaatselijke leden 
van de bank hebben meegedacht over 
de routes van het Mobiel Service-
punt en de tijden waarop deze het 
beste aanwezig kan zijn. Gehandi-
captenplatform Mimax heeft advies 
geleverd voor de inrichting. “Daar-
mee is het Mobiel Servicepunt goed 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking; ook met een rolstoel.” 

Het Mobiel Servicepunt rijdt vier da-
gen in de week rond. Van Amstelhoek 
tot Driebruggen; het hele werkgebied 
van Rabobank Rijn en Veenstromen 
wordt bestreken. Het Mobiel Service-
punt rijdt volledig elektrisch. “We zijn 
innovatief en willen maatschappelijk 
verantwoord ondernemen; zeker in 
dit mooie Groene Hart,” aldus Ruud 
van der Vliet. 

Kijk op www.rvrabobank.nl voor 
de dagen en de tijden waarop het 
Mobiel Servicepunt in de buurt is 
(onder het kopje Mobiel Servicepunt 
> Bezoektijden), of bel naar tel. 
0348- 427000.

foto douwe anne verbrugge

Dr. Beeker

Vervelen is nuttig
Naar aanleiding van mijn laatste stukje sprak een patiënt van mij per mail zijn waardering uit voor de manier waarop ik daar mee 
om was gegaan; hij en ik deelden een gemeenschappelijke ervaring. Als waarschuwing voegde hij daar wel aan toe, dat ik mijn 
aandacht niet mocht laten verslappen en dat ik zeker op moest passen voor een verlies of onvoldoende uiten van emoties. Ik weet 
niet of hij ergens specifiek op doelde, maar het is zeker een valkuil voor dokters. Je krijgt als arts met zulke moeilijke situaties te 

maken dat je gemakkelijk het idee zou krijgen dat je ‘alles wel hebt meegemaakt’. Soms kunnen artsen gewoon niet meer warm 
lopen voor de sores van anderen, ik denk dat zoiets bij ontwikkelingswerkers ook zou kunnen gebeuren en ik weet dat kinder-
artsen vaak doen alsof ze weinig om kinderen geven. Bij mij is dat niet het geval, maar wat kan je doen om het te voorkomen?

Eén ding weet 
ik na jaren 
van ervaring: 
probeer er af 
en toe even uit 
te gaan. Ik zorg 
voor mezelf en 
neem op don-
derdagmiddag 
vrij (dan doe ik 
administratie). 
En soms gaan 
we lekker een 
weekje naar 
Oostenrijk, 
of een lang 
weekend weg. 

Het helpt voor 
mij om er even uit te zijn en weer 
energie op te doen, emotioneel 
kan ik het op deze manier goed 
volhouden.

Recent ben ik me bewust geworden 
van een ander mechanisme. Ik moet 
me af en toe vervelen. Als ik me 
verveel, dwalen mijn gedachten af 
en bedenk ik de mooiste plannen! 
Maar ook sta ik dan stil bij de es-
sentie van een soms naar het schijnt 
vanzelfsprekende vraag. Van de 
week ontving ik een brief van een 
zorgverzekeraar. Het was hun ge-
bleken dat het aantal telefonische 
consulten in het eerste kwartaal 
van 2010 20% hoger lag dan in 
het eerste kwartaal van 2009 en 
bovendien kwam die stijging op het 
conto van 7% van de huisartsen. 
Hun stelling was nu, dat 93% van 
de huisartsen zich blijkbaar aan de 
regeltjes hield, maar dat 7% de re-

gels ‘te vrij’ interpreteerde. Grappig 
is dat; of ik als waarschijnlijke frau-
deur dan maar even wilde aangeven 
waar het mis was gegaan?

Tja, aanvankelijk denk je dan dat 
het misschien wel door de tus-
senliggende vakanties komt of het 
gebrek aan vakanties? Of misschien 
waren deze patiënten gewoon meer 
ziek? Op donderdag was mijn vrouw 
op nascholing en dus zat ik me te 
vervelen op de bank, kinderen op 
school, je weet wel. Opeens dacht 
ik: is dat wel zo? Klopt de uitgangs-
situatie eigenlijk wel? Waarom 
komt zo’n zorgverzekeraar met dit 
soort cijfertjes en wie controleert 
die dan? Gelukkig heb ik mijn EMD 
(Elektronisch Medisch Dossier –
Red.) en de cijfers waren er snel 
uit; het is helemaal niet waar, het 
aantal telefonische consulten was 
zelfs met 5% afgenomen.

Je moet als arts niet alleen sterk 
genoeg zijn om om te gaan met de 
uitdagingen in de praktijk maar je 
moet ook intellectueel af en toe 
bijvullen. Voor je patiënten is het 
belangrijk dat ze een fitte dokter 
treffen, maar minstens net zo 
belangrijk is het dat ze een slimme 
dokter treffen!
Hoewel het niet helemaal los 
van elkaar staat, word je van een 
weekendje weg niet noodzakelij-
kerwijs slimmer en van de obligate 
nascholingen word ik –zo moet ik 
bekennen– ook niet slimmer. Laatst 
op een nascholing over de laatste 
klasse van middelen tegen diabetes 

(suikerziekte) moest de cursuslei-
der toch nog aan meerdere dokters 
uitleggen hoe die middelen werken. 
En dan zijn ze al twee jaar op de 
markt! Is dat de wet van de rem-
mende voorsprong?

Opmerkelijk is dat veel dokters, net 
als veel andere mensen, kuddedie-
ren zijn. We hebben als huisartsen 
standaarden en die beschrijven de 
min of meer geaccepteerde richt-
lijnen bij de behandeling van veel 
voorkomende ziekten. De standaard 
voor diabetes is alweer een paar 
jaar oud en in die standaard staat 
de volgorde waarin je bepaalde 
groepen van medicijnen kunt inzet-
ten bij de behandeling.
Opmerkelijk is dat op stap twee 
het gebruik van de zogenaamde 
Thiazolinen staat geadviseerd. Tot 
op de dag van vandaag gebruiken 
hele hordes huisartsen (en dus heel 
hordes patiënten) deze klasse van 
medicijnen.

Voordat de standaard zodanig was 
aangepast dat deze klasse er in 
werd vermeld, werd bij ons de deur 
plat gelopen door vertegenwoordi-
gers die ons probeerden te overtui-
gen van het nut van die medicijnen. 
En het moet gezegd dat het werkt, 
je houdt het toch in je achterhoofd 
en voordat de standaard al zover 
was, schreven we die medicijnen 
(Avandia en Actos) al mondjesmaat 
voor.
De standaard diabetes dateert van 
2006 en in juli 2007 heb ik in deze 
krant een stukje geschreven over 

het mogelijk gevaar voor hartin-
farcten bij het gebruik van deze 
middelen. Ik heb toen ook geschre-
ven dat wij ze niet meer zouden 
voorschrijven, dat hebben we 
vanaf 2007 ook niet meer gedaan. 
Daarna werden we overspoeld met 
desinformatie door de farmaceuten, 
het zou allemaal niet waar zijn en 
alles was overtrokken.
Tot op de dag van vandaag worden 
deze middelen voorgeschreven en 
worden ze nog steeds in de stan-
daard vermeld. Volgzame dokters 
schrijven ze vrolijk voor.

En nu lees ik een stukje: uit een 
meta-analyse blijken er alleen 
al in de Verenigde Staten meer 
dan 83.000 hartinfarcten te zijn 
ontstaan door het voorschrijven van 
Avandia, en het wordt nog steeds 
voorgeschreven! Ik ben blij dat ik 
me in juli 2007 even verveelde.
De nieuwste klassen van medicijnen 
tegen diabetes, de Dpp-4 remmers 
en de Incretines beloven voor veel 
diabeten een mooie toekomst, maar 
klopt dat wel? Ik schrijf ze mond-
jesmaat voor, maar ze staan nog 
niet in de standaard.
Wat doe je als arts? Loop je voorop, 
volg je de massa of hobbel je er 
achter aan? Waar is de patënt bij 
gebaat, wat zou u doen?
Gelukkig verveel ik me af en toe en 
dan denk ik over dit soort essentiële 
vragen na.

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

Op 22 november in
Inloophuis 't Anker

Workshop 
Huidverzorging, 
Make-up en 
Kleuradvies 
Karin van Hartevelt en Dorethé 
Zwemer, schoonheidsspecialisten 
in De Ronde Venen geven voor 
de tweede keer in ‘t Anker een 
workshop aan kankerpatiënten 
over de verzorging van hun huid 
en hun make-up. Zij hebben 
naast hun eigen professionele 
ervaring ook meegewerkt aan 
workshops die de laatste jaren 
in ziekenhuizen worden gegeven 
rond dit thema. Jolanda Bras, 
kleuradviseuse, laat zien welke 
kleur kleding het mooist past bij 
de natuurlijke pigmenten van 
huid, haar en ogen.

De workshop wordt op maan-
dagochtend 22 november, van 
9.30 tot 12.00 uur gegeven in 
Regionaal Inloophuis ´t Anker, 
Hoofdweg 85A (kantine SV Ar-
gon), in Mijdrecht. Minimaal 10 
en maximaal 14 vrouwen gaan 
dan onder leiding van Karin, 
Dorethé en Jolanda oefenen hoe 
ze hun gezicht kunnen verzorgen 
en de negatieve effecten van hun 
ziekte kunnen inperken. Door 
veel sponsoring zijn de kosten 
minimaal, 5 euro. Voorrang 
krijgen mensen die niet aan de 
eerste workshop hebben deelge-
nomen.

Aanmelden (met vermelding van 
naam, adres en telnr.) via info@
inloophuishetanker.nl of tele-
fonisch bij Bert Schaap 0297-
565172.

Voor Sinterklaas en zijn pieten is het 
een drukke tijd. Veel geregel en lange 
dagen op pad. Om goed uit te rusten 
zoekt Sint dan ook elk jaar een mooi 
optrekje met een goede slaapplek. 
Vorig jaar had Sinterklaas het geluk 
dat Koop Lenstra makelaars op het 
punt stond te verhuizen naar het 
nieuwe kantoorpand aan het Hofland. 
Dat kantoor was al helemaal klaar 
maar nog niet in gebruik. En zo ge-
beurde het dat Sinterklaas een tijdje 
doorbracht in het als slaapkamer 
ingerichte kantoor. Dat dat erg goed 
bevallen is bleek enige tijd geleden 
toen de regelpiet Koop Lenstra 
makelaars belde met het verzoek of  
er voor Sinterklaas weer een goede 

ruimte beschikbaar was. De “zoekop-
dracht” was snel afgesloten en Koop 
Lenstra vond al snel een prima plek: 
het oude kantoorpand aan de Dorps-
straat 56 in Mijdrecht!

Vanaf maandag 29 november tot 
maandag 6 december zal Sinterklaas 
zijn intrek nemen in het tijdelijk als 
slaapkamer ingerichte kantoor.
Vanaf ongeveer 17.00 uur is in deze 
periode de slaapkamer van buitenaf 
te bewonderen. Er is ook een brieven-
bus waar kinderen hun tekeningen in 
kunnen doen. Vergeet niet je naam en 
adres er op te zetten, want misschien 
beloont Sinterklaas jouw tekening 
wel met een mooi cadeautje!

Sint huurt weer bij Koop Lenstra Makelaars
Nieuw Mobiel Servicepunt Rabobank: 

‘Groot in de kleine kernen’
Rabobank Rijn en Veenstromen heeft maandagmiddag jl. haar Mobiel Servicepunt officieel in gebruik geno-
men. De ‘rijdende bank’ is speciaal gericht op de klanten van de Rabobank in de kleine kernen en verzorgings-
huizen.
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Lijsttrekkersdebat Wonen en Bouwen

Sociale woningbouw hoog op de agenda
Op woensdag 16 november troffen de lijsttrekkers van de acht politieke partijen elkaar opnieuw. Ditmaal in het gemeentehuis in Mijdrecht en 
het ging deze keer over wonen en bouwen. Het debat was georganiseerd door woningbouwcoöperatie Westhoek en Midpoint TV. Hoewel het de-
bat geen opvallende nieuwe inzichten opleverde, werd wel redelijk duidelijk waar de prioriteiten van de verschillende partijen liggen.

door piet van buul

De aanwezige politieke kopstukken 
kregen, na een introductierondje 
vooraf, de gelegenheid om aan de 
hand van een viertal stellingen hun 
opvattingen te ventileren en met el-
kaar in debat te gaan. Mede dankzij 
de vlotte en soepele leiding van 
moderator Elisabeth v.d. Hoogen 
werd het een alleszins verteerbare 
en amusante avond.
Het eerste onderwerp dat bij de 
kop werd genomen was de vraag 
welke doelgroep bij het woning-
bouwprogramma prioriteit moet 
hebben. Zijn dat de senioren of 
zijn dat de jongeren die behoefte 
hebben aan starterswoningen. Cees 
Houmes (D66), Ernst Schreurs 
(PvdA/GroenLinks) en Cees Schou-
ten (ChristenUnie/SGP) lieten we-
ten voorstander te zijn van een vast 
percentage van 30% starterswo-

ningen bij elke nieuw project. Dick 
Kok maakte het wat breder door 
die 30% te reserveren voor sociale 
woningbouw, waar zowel ouderen 
als jongeren van kunnen profiteren. 
Joris Kneppers (Lijst 8) zat op de 
lijn dat er gebouwd moet worden 
naar gelang de behoefte. Ingrid 
Lambregts (CDA) en Rudolf van 
Olden (VVD) vinden die 30% vol-
strekt niet realistisch. Lambregts: 
“Laten we eerst maar eens zorgen 
dat de bestaande plannen worden 
uitgevoerd. Daar hebben we onze 
handen al meer dan vol aan.” Ook 
Anco Goldhoorn (RVB) vindt het 
percentage van 30% van weinig 
realiteitszin getuigen. Goldhoorn 
wilde liever de nadruk leggen op 
het levensbestendig bouwen, zodat 
ook de senioren minder een beroep 
moeten doen op speciale zorgwo-

ningen. Hij kwam met een interes-
sant voorstel om het kopen van een 
woning aantrekkelijker te maken. 
“Veel woningen vallen straks buiten 
de Nationale Hypotheekgarantie. 
Wanneer we de grond en de woning 
splitsen en de grond in erfpacht 
uitgeven houden we alleen de kos-
ten van de woning over. Dan heb je 
meer kans op die garantie.” Enkele 
collega’s wezen hem er op dat zulks 
alleen kan wanneer de grond ook 
in eigendom van de gemeente is. 
Vaak zijn de projectontwikkelaars 
eigenaar. Ongetwijfeld komt Ronde 
Venen Belang nog wel een keer 
met een verder uitgewerkt voorstel 
in de raad terug. 

Sociale woningbouw
De problematiek van sociale wo-
ningbouw, betaalbare woningen, de 

beschikbaarheid van huurwoningen, 
de doorstroming en de behoefte 
aan zorgwoningen en zorgvoorzie-
ningen in de kleine kernen leverde 
geanimeerde standpuntuitwisselin-
gen op. Veel nieuws zat daar niet 
bij. Vrijwel elke partij deed haar 
uiterste best om in dit verband het 
sociale gezicht te laten zien. Wel-
licht was de opmerking van enkele 
lijsttrekkers om eerst maar eens 
een gedegen behoefte onderzoek in 
te stellen nog wel de meest interes-
sante optie voor de nieuwe raad. En 
bouwen in het Groene Hart was al-
leen voor de VVD een mogelijkheid. 
Kneppers van Lijst 8 vroeg zich 
af of je niet moet denken aan het 
verbouwen van boerenschuren tot 
appartementen. De anderen vonden 
dat je daar inderdaad niet aan moet 
denken.

Geef grond 
uit in erf-
pacht, zodat 
je alleen de 
kosten voor 
de woning 
overhoudt. Dat is de kern van 
een plan dat Anco Goldhoorn 
(RVB) lanceerde en dat ook 
door Ernst Schreurs (PvdA) 
omarmd werd. Zonder grond 
zijn woningen goedkoper; dat 
is belangrijk voor starters, die 
vanaf 2011 worden geconfron-
teerd met een verlaging van de 
Nationale Hypotheek Garantie, 
die voor tweeverdieners die 
samen zo'n 40.000 euro per 
jaar verdienden wordt verlaagd 
van 180.000 naar 147.000. Dit 
is juist de groep jongeren die 
hun eerste carrièrestappen 
maken. Dankzij een erfpacht-
constructie wordt de NHG voor 
hen weer bereikbaar en komen 
ze bovendien in aanmerking 
voor een starterslening, waar-
voor het hebben van een NHG 
vereist is.

Baambrugge wint VVD zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd
Zondag jl. organiseerde VVD De Ronde Venen voor het eerst een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van 8 tot en met 12 
jaar. Negen teams uit vrijwel alle dorpen deden mee aan dit spannende evenement. In Sporthal de Phoenix te Mijdrecht 

werd fanatiek gestreden om ‘De Ronde Venen Cup’. Sportiviteit 
en fairplay stonden hoog in het vaandel. Het team De Noppies 
ging er met de fairplay prijs vandoor. Uiteindelijk werd Vink-
ecity uit Vinkeveen derde, Argon Street uit Mijdrecht tweede 
en Soccer City uit Baambrugge eerste. De prijsuitreiking werd 
verzorgd door FC Utrecht profvoetballer Mark van der Maarel. 
De VVD organiseerde dit toernooi, omdat de VVD zich in gaat 
zetten om deel te nemen aan de verkiezing van Sportgemeente 
van het Jaar, een initiatief van NOC*NSF. Kijk voor foto’s van dit 
evenement op www.vvddrv.nl.
De winnaars Soccer City uit Baambrugge, temidden van FC Utrecht 
voetballer Mark van der Maarel en VVD lijsttrekker Rudolf van Olden.

VVD dient motie in

‘OZB-verhoging in De Ronde 
Venen niet aan de orde’
Zoals eerder in deze krant gemeld, maakt de VVD-fractie zich zorgen over de financiën. Rob Blans, nummer 
2 op de verkiezingslijst, meldt: “Rond de Kerst wordt er een concept begroting voor de nieuwe gemeente 
opgeleverd met hoogstwaarschijnlijk een flink tekort. Het is aan de nieuwe Raad om daar een oplossing 
voor te vinden. Ongetwijfeld zal dit al een onderwerp van gesprek zijn tijdens de coalitieonderhandelingen. 
Overigens lastig als de conceptbegroting pas rond de Kerst wordt opgeleverd.” Meegaan in de OZB-verho-
ging is voor de partij niet aan de orde, vandaar dat een motie is voorbereid, die in de Raadvergadering van 
25 november, daags na de verkiezingen, wordt ingediend.
 
Blans licht toe: “Wij hebben in ons 
verkiezingsprogramma opgenomen 
dat we gaan voor de laagste woon-
lasten. Rioollasten en reinigings-
rechten moeten kostendekkend zijn, 
dus als variabele blijft het OZB-per-
centage over. Wij zijn van mening 
dat het niet te verkopen is dat de 
inwoners van DRV meer OZB moe-
ten gaan betalen alleen vanwege 
een herindeling waarop niemand 
zat te wachten. Begrijpelijkerwijs 
worden wij geconfronteerd met de 
vraag hoe je dat financiert. Gesug-
gereerd wordt dat dit niet mogelijk 
is en dat de VVD na de verkiezingen 
gewoon meegaat met een OZB ver-
hoging. Daar gaan we uiteraard niét 
voor, dus dienen we een motie in.”

De kern van het verhaal is geba-

seerd op het gegeven dat als het 
huidige OZB-tarief (plus inflatie) 
van de gemeente DRV gehandhaafd 
blijft, er een tekort ontstaat ca. 
700.000 euro. De VVD stelt voor 
om dit bedrag te reserveren uit de 
algemene reserve, tenslotte zijn 
die reserves het spaargeld van de 
inwoners. Hoewel alle ambtenaren 
van DRV en Abcoude een baanga-
rantie hebben gekregen, kan het 
volgens de VVD niet anders zijn, dat 
een aantal functies overtollig wordt. 
Het tekort van 700.000 euro dient 
in 2011 te worden bezuinigd op de 
bedrijfsvoeringkosten.Voorstel is 
om de € 700.000 te laten vrijvallen 
uit de Saldireserve en dit bedrag te 
reserveren voor de dekking van het 
verlies aan baten, indien het OZB-
tarief voor de nieuwe gemeente 

wordt gelijkgehouden aan het OZB-
tarief van de huidige gemeente De 
Ronde Venen gecorrigeerd voor de 
inflatie.

PAUW Werk ontvangt 
Keurmerk ‘Blik op Werk’
PAUW Werk, organisatie voor re-integratie van mensen met een af-
stand tot werk, heeft het keurmerk Blik op Werk ontvangen, een bewijs 
van een goede kwaliteit van dienstverlening op de re-integratiemarkt. 
“We zijn er trots op om dit keurmerk in ontvangst te mogen nemen. Het 
is een erkenning voor onze inspanningen die wij leveren om mensen, 
die niet zelfstandig in staat zijn een baan te vinden, te begeleiden naar 
werk,” aldus Els Uijting, algemeen directeur van PAUW Bedrijven, 
waarmee PAUW Werk verbonden is. Als bedrijf kom je uitsluitend in 
aanmerking voor het keurmerk wanneer je klanten tevreden zijn over de 
geleverde dienstverlening en afspraken over je prestaties zijn nageko-
men. Dat maakt het keurmerk waardevol, de mening van de klant telt. 
Daarnaast betekent het keurmerk dat processen vast liggen, transparant 
zijn en dat de kwaliteit is gewaarborgd. De kracht van het keurmerk is 
bovendien dat de beoordeling van klanten een essentieel onderdeel is 
van de bedrijfsvoering. 

PAUW Werk biedt producten en diensten op het gebied van arbeidsont-
wikkeling en re-integratie en is hiermee een belangrijke schakel naar 
werk voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn. Via op 
maat gesneden (leer-werk) trajecten, waaronder scholing, begeleiding 
en bemiddeling, vinden mensen vanuit WWB, UWV en WSW een weg 
naar arbeidsmarkt. PAUW Werk is opgericht door PAUW Bedrijven, het 
leerwerk-bedrijf van 9 gemeenten in de regio Utrecht. Dit bedrijf heeft 
vestigingen in Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein en heeft een eigen 
kringloopbedrijf in Mijdrecht en kent uiteenlopende werksoorten, zoals 
schoonmaak, groenonderhoud, verpakken, metaalbewerking en elektro-
montage. PAUW Werk maakt gebruik van de faciliteiten en expertise 
van PAUW Bedrijven voor de uitvoering van de re-integratietrajecten. 

Foto: Blik op Werk-voorzitter Jan Laurier (midden) reikt Ton Kraaij (links) en 
Herman de Jong van PAUW Werk het certificaat 'Blik op werk' uit.
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Wakeboarder Vincent van Beek:

“Wakeboarden kun je opvallend snel leren”
Het is een gewaagde hobby: wakeboarden. Als je met je oor op het water klapt, kan je trommelvlies scheuren. Kom je op je buik of rug terecht, dan krijg je een druk op je longen en 
mag je flink naar adem happen. Toch kan de 24-jarige Mijdrechtenaar Vincent van Beek niet meer zonder. Want naast dat de sport behoorlijk pijnlijk kan zijn, geeft het ook een kick 
en een behoorlijke adrenalinestoot. Vincent: “Wakeboarden is ontzettend leuk en toegankelijk. Het is gewoon verslavend!” 

door valérie sambrink sanderink  foto patrick hesse

Vincent is een jongen met vele 
hobby’s. Zo zet hij zich in voor de 
politiek binnen deze gemeente en 
heeft hij zich jaren als vrijwilliger 
ingezet voor stichting De Baat. 
De eerste keer dat Vincent met 
wakeboarden in aanraking kwam, 
had hij een uitje met het team van 
deze stichting. Vincent: “Dat is nu 
denk ik zo’n vijf jaar geleden. Wij 
gingen toen waterskiën, wat leuk 
was. Maar het wakeboarden dat 
aan de overkant plaatsvond, zag er 
toch een stuk spectaculairder uit. In 
Vinkeveen zit een wakeboardschool 
en ik besloot het daar eens uit te 
proberen. Ik merkte dat ik het erg 
leuk vond en kocht een rittenkaart. 
Zo kon ik elke week een avondje 
wakeboarden. Maar na een tijdje 
besloot ik dat het toch wel erg duur 
was. Je mocht maar een kwartier-
tje per rit en betaalde daarvoor 
bijna dertig euro per keer. Logisch, 
want je maakt ook gebruik van 
hun spullen. Maar als je dat elke 
week doet, wordt het wel een erg 
dure hobby. Ik besloot mijn eigen 
wakeboard en wetsuit aan te schaf-
fen en daarmee ga ik nu zelfstandig 
het water op. Zelfs dan kan het nog 
steeds een dure hobby zijn, want 
een nieuw board kost al snel 600 
euro en dan moet je ook nog schoe-
nen en kleding kopen en een boot 
ter beschikking hebben. Ik heb een 
tweedehands board gekocht en nu 
zijn de kosten nog te overzien.”

Winch
Naast wakeboarden beoefent 
Vincent nog een andere sport 

die hier erg op lijkt: wakeskaten. 
Vincent: “Het verschil tussen deze 
twee is te zien aan de lengte van 
het board. Bij wakeboarden is het 
board ongeveer 1,40 meter lang. 
Een wakeskate is met zo’n 1,10 
meter toch een stukje kleiner. Ik 
vind het allebei wel uitdagend. Als 
ik met de boot ga, heb ik liever een 
wakeboard. Dan kun je goed sprin-
gen. Met de winch vind ik een skate 
veel leuker. De winch die ik gebruik, 
heb ik zelf samen met Thijmen, 
een vriend van mij, gemaakt. Het 
is eigenlijk een soort lier voor het 
wakeboarden en wakeskaten. Hier-
voor moet je altijd met z’n tweeën 
zijn. De één staat op een board op 
het water met het touw in zijn of 
haar handen. De ander staat bij de 
winch en bedient deze. De bediener 
laat het touw in de winch oprollen, 
waardoor de wakeboarder, die het-
zelfde touw vastheeft, naar voren 
getrokken wordt. De wakeboarder 
glijdt over het water totdat hij bij 
de winch aankomt en het touw weer 
opgerold is. Op deze manier heb je 
geen dure sleepboot meer nodig. 
Dit apparaat bestond al in Amerika, 
maar wij zijn één van de eerste 
in Nederland. Met behulp van 
informatie op internet en door zelf 
na te denken hebben we een schets 
gemaakt van hoe de winch eruit zou 
moeten zien. Daarna hebben we 
dit nagebouwd. Eerst van hout en 
daarna met het frame, de ketting, 
de spoel en de motor waar hij nu uit 
bestaat. Uiteindelijk heeft het onge-
veer anderhalf jaar geduurd voordat 
de winch echt af was, maar hij doet 

het! Omdat hij makkelijk versleep-
baar is en op de kant staat, kunnen 
we nu ook in kleinere wateren in 
Mijdrecht wakeboarden, bijvoor-
beeld op de Kerkvaart. Ideaal! 
Twee jaar geleden hebben we zelfs 
met de winch meegewerkt aan een 
evenement. Dit heette ‘King of the 
Pool’. Terwijl 25 tot 30 deelnemers 
achter elkaar de winch gebruikten 
om over het water te boarden en 
over een schans te springen, moch-
ten wij hem bedienen. Dat was wel 
gaaf om te doen.”

Toegankelijk
Ondanks dat het een vrij dure hobby 
is en dat er gevaar op de loer ligt, is 
wakeboarden volgens de fanatieke-

ling toch erg toegankelijk. Vincent: 
“Je kunt het opvallend snel leren. 
Je moet wel even wennen en 
durven en vooral in het begin ga je 
nog wel eens pijnlijk onderuit, maar 
uiteindelijk kun je het in een half 
uurtje al een beetje leren. Ik heb 
het wel eens mensen aangeleerd 
en die hadden het echt na een half 
uur al onder de knie. Natuurlijk 
kunnen ze dan nog niet springen en 
dergelijke, maar ze kunnen wel op 
het board staan en rechtuit over het 
water glijden. Als je echt goed wilt 
worden, zul je veel moeten oefenen. 
Zelf ben ik ook nog geen profes-
sional. Ik doe het maar één of twee 
keer in de week en dan alleen in 
het seizoen dat loopt van mei tot 

oktober. Inmiddels kan ik al wel 
een beetje springen, maar vraag 
me niet om een moeilijke salto te 
maken. Dat kan ik niet.” Lachend: 
“Of per ongeluk misschien. Ik hoef 
ook niet enorm goed te zijn. Ik zie 
het namelijk meer als een hobby 
dan als een sport. Het is een sociale 
bezigheid. Vooral in de zomer zit ik 
vaak met vrienden op de boot met 
wat te drinken met een muziekje 
erbij. Dan gaan we om de beurt 
achter de boot hangen met onze 
board. Dat is gewoon gezellig! Het 
is uitdagend en leuk en daarom 
ben ik van plan nog een lange tijd 
te wakeboarden en te wakeskaten. 
Zolang ik het fysiek nog aan kan, 
zal ik dat ook zeker doen!”

Univé uitgeroepen tot ‘Klantvriendelijkste verzekeraar’ 

Beschikbaarheid en beloftes nakomen 
belangrijke factoren voor consument 
Een panel van 2.500 willekeurige consumenten heeft Univé - net als 
in 2009 - uitgeroepen tot klantvriendelijkste verzekeraar. Dat blijkt uit 
een recent onderzoek van MarketResponse. Vooral de beschikbaarheid 
voor de klant en het nakomen van afspraken sprongen er positief uit. 

Landal GreenParks werd eerste 
met een score van 8,55. Univé 
eindigde met een score van 8,24 als 
zesde. Daarmee is ze de enige fi-
nanciële dienstverlener in de top10 
van meest klantvriendelijke bedrij-
ven. Jaap Oostlander van Univé 
Groene Hart: “We zijn er trots op 
dat we andermaal tot klantvrien-
delijkste financiële dienstverlener 
van Nederland benoemd zijn. Vooral 
omdat de klant dit vindt. Ik denk 
inderdaad dat bereikbaarheid, 
betrouwbare producten met een 
betaalbare premie en het nakomen 
van afspraken belangrijk zijn. Dat 
in combinatie met herkenning door 
onze sponsoractiviteiten en lokale 
betrokkenheid versterkt het goede 
gevoel van mensen bij Univé.”

Midden in de samenleving
De verkiezing richt zich op positieve 
klantervaringen. De vijf belangrijk-

ste factoren die klantvriendelijkheid 
– ook in het onderzoek – bepalen, 
zijn volgens de consument het tijdig 
oplossen van fouten, een goede 
bereikbaarheid, het nakomen van 
beloftes, flexibiliteit en het ontvan-
gen van relevante informatie. “Dat 
we als financiële instelling zo hoog 
geëindigd zijn, is ook bijzonder,” 
vindt Jaap Oostlander. “De beleving 
van klanten is immers bij vakan-
tieparken en supermarkten heel 
anders dan bij verzekeraars. Juist 
daarom hebben we het heel goed 
gedaan. We staan dus echt midden 
in de samenleving.”

Heeft u vragen over verzekeringen, 
neem dan contact op met van Univé 
Groene Hart in Mijdrecht 
0297 - 25 04 05 of in Nieuwkoop 
0172 - 57 34 02.

Holland Space Center zet haar deuren open
Holland Space Center, het bedrijf 
dat zich richt op ruimtevaart en as-
tronomie voor de jeugd, zet de deu-
ren vam haar kantoor in Mijdrecht 
open op de woensdagmiddagen. 
Iedereen kan dan op bezoek komen 
zonder een afspraak te maken. Een 
constante doorloop is de bedoeling 
en kinderen krijgen ook de gele-
genheid om iets meer te weten te 
komen over ruimtevaart. Er is van 
alles te bezichtigen en eventueel te 
kopen. Holland Space Center heeft 
voor kinderen vanaf 3+ ruimtevaart 
speelgoed. Denk hierbij aan Space 
Shuttles, Raketten, maanlanders en 
noem maar op. Educatieve materi-
alen zoals boeken, sterrenkaarten, 
zonnewijzers, etc.

Openingstijden zijn op elke woens-
dagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 
uur. Adres: Croonstadlaan 4-J (bij 
oversteekplaats Albert Heijn en 
Scapino) in Mijdrecht. Tel. 0297-
257435.

Cursus
Op dinsdagavond 23 november a.s. 
start om 20.00 een nieuwe cursus 
‘Het Heelal, Ontdek het Zelf!’ over 
de sterrenhemel. In 10 lessen pro-
beert Holland Space Center de ba-
sisbegrippen bij te brengen over de 
schoonheid en het toch ietwat mys-
terieuze universum. Holland Space 
Center is hierin gespecialiseerd 
en doet dit op een goed niveau dat 
voor iedereen te begrijpen is. Bij de 

cursus ontvangt men een cursus-
boek, notitieschrift, potlood, en 
uiteraard koffie of thee. Ook is er 
de mogelijkheid om een telescoop 
aan te schaffen bij deze cursus. 
Deze wordt dan ook gebruikt om 
zelf het heelal te ontdekken. Er zal 
bij helder weer buiten les gegeven 
worden. Ook via multimedia presen-
taties wordt er uiteraard het een en 
ander uit gelegd. Belangstellenden 
kunnen bellen met 0297-257435. 
U kunt dan informatie krijgen over 
de grote lijnen van de cursus en 
uiteraard de kosten. Met of zonder 
telescoop. Leeftijdsindicatie vanaf 
14 jaar tot 114 jaar. 
Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.hollandspacecenter.nl 

Krantenverkoper Lindeboom Mijdrecht opgepakt 
Naar aanleiding van vele klachten 
over een Straatnieuws verkoper 
bij de ingang van de Lindeboom 
in Mijdrecht hebben agenten het 
gedrag van deze man enige tijd 
geobserveerd.

Hieruit bleek dat de verkoper men-
sen nariep, vastpakte en uitschold. 
Hierop is de verkoper aangehouden 

voor hinderlijk gedrag en overge-
bracht naar het politiebureau.

Bij het natrekken van de man bleek 
dat hij was geschorst door Straat-
nieuws vanwege eerdere misdra-
gingen en mocht ook geen kranten 
meer verkopen.

De kranten zijn in beslag genomen 

en de verkoper is met een bekeu-
ring van 90 euro voor hinderlijk 
gedrag de straat op gestuurd.

Deze week was de verkoper 
hiervoor ook al bekeurd en gewaar-
schuwd niet meer deze standplaats 
in te nemen. Tevens werd zijn pas 
ingenomen en teruggezonden naar 
het Straatnieuws kantoor.
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OP 19  EN 20  NOVEMBER BENT U  WEER VAN HARTE  WELKOM 
VOOR DE  GRATIS  WINTERCHECK!

Als het buiten ijzelt, hagelt of stormt, wordt uw auto 

fl ink op de proef gesteld. Dan staat u als automobilist 

liever niet stil. Kom daarom op vrijdag 19 of zaterdag 

20 november weer bij ons langs voor de jaarlijkse 

winter check en wij controleren uw Fiat gratis op maar 

liefst 16 punten. Zodat u ook deze winter weer goed 

voorbereid de weg op gaat. U bent van harte welkom 

op vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 

9.30 tot 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.
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IN VOL BEDRIJF

Nieuwe zakelijke klanten werven
Date4Business grootste netwerkevenement in de regio
Op donderdag 25 november a.s. organiseert Rabobank Rijn en Veenstromen onder de naam 'Date4Business' 
het grootste netwerkevenement in de regio Bodegraven-Woerden-Mijdrecht. Deelnemende bedrijven komen 
in één middag alles te weten over het werven van nieuwe klanten en komen bovendien in contact met tien-
tallen andere bedrijven uit de regio.

In het huidige economische klimaat 
is het werven van nieuwe klanten 
niet makkelijk, maar het biedt ook 
kansen. In een interessant middag-
programma worden alle aspecten 
van het werven van nieuwe klanten 
behandeld en kunnen deelnemers 
met elkaar ‘speeddaten’ voor new 
business.

Nol Vos van 1op1 Marketing Com-
municatie in Mijdrecht geeft in één 
van de drie parallelsessies tips over 
het werven van zakelijke klanten. 
Hij is een doorgewinterde reclame-
man die overigens ook de klantzijde 
van de tafel door en door kent. 
“De rode draad door mijn betoog 
is ‘Waarom wil je eigenlijk nieuwe 
klanten? Is je organisatie daar wel 
klaar voor? Wat is eigenlijk het doel 
waarom je nieuwe klanten wilt?’ 
Veel bedrijven netwerken wel, maar 
gaan pas echt acquisitie bedrijven 
als het slechter gaat. Dan moet 

ineens alles 
op alles 
gezet om 
nieuwe om-
zet binnen 
te halen,” 
legt hij uit.
“Los van 
het feit 
dat het 
makkelijker 
is om méér business te halen uit 
bestaande klanten dan nieuwe te 
werven, is acquisitie alleen zinvol als 
alles klopt. Je website moet op orde 
zijn, je pand, je folders, noem maar 
op. Het eerste wat mensen doen als 
ze een mailing van je ontvangen, is 
een kijkje nemen op de website van 
de afzender.”

Het lijken allemaal open deuren. 
“Dat zijn het ook, je moet alleen het 
lef hebben om door de deuropening 
heen te lopen. En het geduld, want 
vaak duurt het een half tot drie-
kwart jaar voordat je inspanningen 
tot iets leiden. Zorg dus dat je intern 
je zaakjes op orde brengt voordat 

je begint, en stuur geen honderden 
mailings uit als je dat organisato-
risch niet kunt afhandelen. Werk 
rustig in kleine, behapbare porties.”

Andere parallelsessie worden 
gegeven door Vincent Smit van Just 
Connecting (‘Klanten werven met 
social media’) en Victor Bonke van 
Acquiro over (‘Koude telefonische 
acquisitie‘). 
Na de plenaire en parallelsessies 
start het speeddaten. In 90 minuten 
tijd ontmoeten de deelnemende 
bedrijven gegarandeerd minimaal 
30 nieuwe relaties! Aansluitend is er 
de mogelijkheid om verder te gaan 
met daten tijdens de afsluitende 
netwerkborrel. 
De organisatie van Date4Business is 
in handen van Stichting4Life. Deze 
ideële stichting steunt door middel 
van eigen projecten alleenstaande 
HIV-positieve moeders en kinderen 
in de sloppenwijken van Nairobi, o.a. 
door het opzetten van evenementen. 

Meer informatie en aanmeldingen: 
www.date4business.nl.

Vision Quest Fotografie

Een bruidsreportage is maatwerk
Er wordt tegenwoordig weer volop getrouwd. Vaak worden kosten noch moeite gespaard om er een onver-
getelijke dag van te maken. Een goede professionele bruidsreportage van de trouwerij houdt de herinnering 
aan deze gebeurtenis tot in lengte van jaren levendig. Voor fotograaf Patrick Hesse is het maken van een 
bruidsreportage telkens weer een feest, waar hij zijn creativiteit in dienst kan stellen van het bruidspaar. 

door piet van buul  zelfportret patrick hesse

“Er is zich de laatste jaren een heel 
nieuwe cultuur aan het ontwikke-
len met betrekking tot de manier 
waarop een bruiloft wordt georga-
niseerd,” stelt Patrick Hesse vast. 
“Vroeger voltrok zo’n dag zich langs 
een geijkt patroon met een trouw-
plechtigheid in de kerk en of in het 
gemeentehuis. Tegenwoordig is er 
veel meer vrijheid in de keuze van 
de locatie. Doordat ook de amb-
tenaar, de dominee of de pastoor 
naar je toe komen, biedt dat de 
mogelijkheid om zo’n dag helemaal 
naar je eigen wensen in te richten. 
En dat biedt voor de fotograaf ook 
veel meer mogelijkheden om van de 
bruidsreportage iets speciaals te ma-
ken. Helemaal op maat en helemaal 
in de stijl van het bruidspaar.”

Patrick Hesse was 18 jaar toen 
hij zijn eerste spiegelreflexcamera 
kocht. “En daarmee is het eigenlijk 
allemaal begonnen,” vertelt Patrick. 
“Ik werkte bij een groot assurantie-
kantoor en mocht op een gegeven 
moment foto’s maken voor het jaar-
verslag en van feestjes en recepties. 
Dat breidde zich uit en in 1992 ben 
ik voor halve dagen gaan werken, 
om de rest van de tijd te kunnen 
fotograferen. Toen het assurantiebe-
drijf naar Engeland verhuisde, ben 
ik bij de Echo in Amsterdam gaan 
werken als persfotograaf. Twee jaar 
later ben ik helemaal zelfstandig 

gaan opereren. Ik bleef fotograferen 
voor regionale bladen. Vanaf de 
start vorig jaar september ben ik 
betrokken bij de vernieuwde krant 
De Groene Venen. Daarnaast doe 
ik allerlei opdrachten, van bedrijfs-
reportages tot productpresentaties. 
Ik heb een aantal vaste klanten, 
zoals de gemeente Uithoorn en de 
Politie Kennemerland. Ik lever ook 
regelmatig foto’s aan business maga-
zines. En dan zijn er de particuliere 
opdrachten zoals familieportretten 
en bruidsreportages. Hierin heb ik 
inmiddels zo’n twintig jaar ervaring 
ontwikkeld.”

Digitale (r)evolutie
Sinds de opkomst van de digitale 
fotografie lijkt het fotograferen voor 
iedereen binnen handbereik te zijn 
gekomen. “De digitale fotografie 
heeft een enorme vlucht genomen,” 
zegt Patrick. “De camera’s zijn 
steeds gebruiksvriendelijker gewor-
den. Je kunt meteen zien hoe de foto 
er uit ziet en je delete meteen de 
mislukte foto’s. De meeste camera’s 
voor privé gebruik zijn vergaand 
geautomatiseerd, zodat mensen niet 
al te veel zelf moeten instellen. Voor 
het fotograferen in de privésfeer is 
dat natuurlijk een mooie ontwikke-
ling. Maar fotograferen gaat verder 
dan het produceren van zoveel 
mogelijk megapixels. Fotografie is 
en blijft een ambacht en je kunt je 

als professioneel fotograaf onder-
scheiden door je creativiteit en 
vakmanschap. Ik denk graag met de 
klant mee, geef op basis van mijn 
ervaring en vakmanschap advies 
om tot een zo goed mogelijk eind-
product te komen. Uiteindelijk moet 
het resultaat voldoen aan hetgeen 
de klant er van mag verwachten. Dat 
geldt uiteraard ook heel sterk bij de 
bruidsreportages.”

Bruidsreportages
Binnen het veelzijdige fotografiere-
pertoire dat Patrick beheerst is de 
bruidsfotografie toch wel zijn grote 
passie. Patrick: “De uitzonderingen 
daargelaten is voor elk bruidspaar 
die huwelijksdag een hoogtepunt in 
hun leven. Daar wordt lang naar toe-
geleefd en vaak worden kosten noch 
moeite gespaard om de dag tot een 
groot succes te maken. Een mooie 
fotoreportage is dan iets dat de 
herinnering aan die dag altijd levend 
houdt. Daar leg ik dan graag mijn 
hele ziel en zaligheid in. Het is voor 
mij altijd weer een feest omdat ik er 
mijn enthousiasme en creativiteit in 
kwijt kan. Het is maatwerk, dus je 
bouwt het in nauw overleg met het 
bruidspaar op. Het gaat immers niet 
om mij, maar om hen. Ik doe het zo-
als zij willen en breng mijn vakman-
schap in om samen tot een optimaal 
resultaat te komen. Ik vind het dan 
ook heel jammer wanneer men 

besluit om een broer, een oom of een 
vriendin foto’s te laten maken, omdat 
die altijd zulke leuke foto’s maakt. 
Vaak denkt men dan goedkoper uit 
te zijn. Dat hoeft natuurlijk niet zo 
te zijn. Het hangt er maar net van 
af wat je wilt. De mogelijkheden 
zijn onbegrensd. Ik hanteer al een 
instapprijs van 395 euro . Voor die 
prijs maak ik een professionele foto-
reportage en men krijgt de foto’s op 
DVD geleverd, zodat men vervolgens 
zelf kan beslissen wat men er mee 
wil doen. Maar het liefst werk ik de 
foto’s ook zelf af, en stel een mooi 
album samen. Je kunt dan kiezen 
voor een boekvorm, waarin de foto’s 
door middel van allerlei technieken 

worden afgedrukt. Of je kunt kiezen 
voor echte foto’s. Ik werk veel met 
Verka albums en je kunt de foto’s op 
een heel mooie manier in een album 
plakken, zodat je over een prachtige 
reportage beschikt.”

Rondom de bruiloft
Er zijn tegenwoordig onbegrensde 
mogelijkheden aan de manier 
waarop bruiloften gevierd wor-
den. “Elke bruiloft is uniek,” zegt 
Patrick. “Je hebt de klassieke 
bruiloft met de bruid in het wit en de 
bruidegom keurig in het pak. Maar 
ik heb ook ooit een bruiloft gedaan 
voor een bruidspaar dat helemaal 
‘gothic’ gekleed was. En niet alleen 
het bruidspaar, maar ook de gasten 
en de hele entourage was in die 
sfeer. Het is een uitdaging om die 
bijzondere sfeer ook in een bijzon-
dere reportage vast te leggen,”aldus 
een enthousiaste Patrick.
Fotograaf Patrick Hesse kan ook 
van dienst zijn bij de vervaardiging 
van de dankkaartjes. “We kunnen 
de foto’s ook op een site zetten en 
daar zelfs een bestelmogelijkheid 
aan koppelen. De mogelijkheden zijn 
groot. Maar ik blijf benadrukken dat 
ik me steeds richt op wat het bruids-
paar wil.” Op de site van Patrick, 
www.visionquest.nl, is een aparte link 
naar bruidsfotografie, waar men een 
aardig beeld kan krijgen van wat er 
allemaal mogelijk is.

Abcoude/Baambrugge

Prijsuitreiking 
Winkeliersactie
op 20 november
Na een aantal zenuwslopende weken 
zijn afgelopen maandag 65 prijswin-
naars getrokken die hebben meege-
daan aan de winkeliersactie van de 
Ondernemersvereniging Abcoude-
Baambrugge. Gelukkig zijn de winke-
liers van Abcoude erg gul en worden 
er op de prijsuitreiking zelf ook nog 
15 winnaars getrokken. Er hebben 
enorm veel mensen hun best gedaan 
om bij zoveel mogelijk deelnemende 
winkeliers iets te kopen, om op deze 
manier hun enveloppen te vullen. Kom 
allemaal naar de uitreiking op zater-
dag 20 november om 15.00 uur op het 
Kerkplein te Abcoude. Misschien zit er 
voor u ook nog wel een leuke prijs in 
de zak van Zwarte Piet!
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Prinselijk proeven van vorstelijke wijnen 
Ruim 100 wijnen, thematisch 
gerangschikt over acht proeftafels, 
stonden er klaar voor de Najaars-
proeverij van Prinselijk Proeven 
uit Mijdrecht. Locatie: Restaurant 
All in the Family, dat is gevestigd 
naast de nieuwe bowlingbaan aan de 
Ontspanningsweg in Mijdrecht. Vele 
tientallen relaties van Viviënne en 
Jochem Prins hadden gehoor gege-
ven aan de uitnodiging om te komen 
proeven. Champagnes, Prosecco's, 
wit, rosé, rood; het was er allemaal, 
en allemaal open om te proeven.
Bovendien toonde Prinselijk Proeven een selectie uit het 
ruime assortiment eindejaars- en relatiegeschenken, 
waarmee ongetwij-
feld velen op leuke 
ideeën zijn gekomen.

Boeken Tip 5...

1 Alleen in Berlijn  
Hans Fallada

Berlijn 1940. 
Otto Quangel 
verdient zijn 
brood als 
werkmeester 
in een meubel-
fabriek en hij 
en zijn vrouw 
Anna interes-
seren zich 

niet voor politiek. Maar als ze per 
brief de melding krijgen dat hun 
zoon tijdens Hitlers veldtocht in 
Frankrijk gesneuveld is, voelen de 
Quangels, die niet per se als helden 
geboren zijn: dit is te erg! Als hun 
manier van protest verspreiden 
ze kaarten met onhandig gefor-
muleerde anti-Hitler-slogans (met 
rare spelfouten) in trappenhuizen 
en op vensterbanken van openbare 
gebouwen. Ze dromen ervan de 
mensen met hun actie wakker te 
schudden. Maar de meeste kaarten 
worden onmiddellijk ingeleverd bij 
de Gestapo, een ambitieuze agent 
markeert op een plattegrond de 
vindplekken met rode vlaggetjes, 
en een moordend kat-en-muisspel 
begint. 

2 De rozenkoningin  
Philippa Gregory

Engeland, 1464. 
Geholpen en op-
gehitst door de 
rauwe ambitie 
en de heksen-
kunsten van haar 
moeder Jac-
quetta, slaagt de 
jonge weduwe 

Elizabeth erin koning Edward 
IV te verleiden. Ze trouwt in het 
geheim met hem, waardoor ze lid 

wordt van de familie van de Witte 
Roos, het huis van York. Er zijn 
echter nog andere troonpreten-
denten, die geen middel schuwen 
om hun doel te bereiken: macht. 
Gewelddadige confrontaties, schok-
kend verraad en meedogenloze 
moord tekenen Elizabeths leven, in 
haar rol van koningin van Enge-
land, gepassioneerde echtgenote 
van Edward en toegewijde moeder 
van hun kinderen. 

3 De erfgename van de  
duivelsbijbel  

        Richard Dübell
1648. Na 
bijna dertig 
jaar snakt 
de Europese 
bevolking naar 
het einde van 
de oorlog. De 
Duivelsbijbel, 
het machtig-

ste boek ter wereld, staat in het 
middelpunt van de belangstelling. 
Vanuit het noorden stuurt koningin 
Kristina van Zweden haar min-
nares Ebba Sparre om het boek te 
vinden. In het westen wordt een 
jezuiet met een belangrijke bood-
schap vermoord en in het zuiden 
komt een oeroud netwerk weer tot 
leven. Vanuit het oosten beginnen 
twee vrouwen aan een reis met als 
doel een doodziek kind te redden. 
Hun tocht voert hen rechtstreeks 
in de armen van de jezuietenpa-
ter Silvicola. Die heeft maar een 
missie: het vernietigen van de 
Duivelsbijbel.

4 Sangrita en tequila, een 
roman met recepten over  

        het leven van Frida Kahlo 
        F.G. Haghenbeck

Een aante-
kenboekje van 
de wereld-
beroemde 
Mexicaanse 
kunstenares 
Frida Kahlo 
zou voor het 
eerst worden 
tentoonge-

steld in Mexico-Stad ter gelegenheid 
van haar honderdste geboortedag, 
samen met haar schilderijen en 
persoonlijke spullen die enkele jaren 
daarvoor waren ontdekt. Op de 
dag dat de tentoonstelling voor het 
publiek werd opengesteld verdween 
het boekje spoorloos... De Mexi-
caanse schrijver F.G. Haghenbeck 
gebruikte dit gegeven voor een 
roman gebaseerd op het leven van 
Frida Kahlo, waarin bij elk hoofdstuk 
de recepten van gerechten uit Frida's 
aantekenboekje zijn opgenomen. 

5 Winter in Madrid  
C.J. Sansom

Najaar 1940, 
de Spaanse 
burgeroorlog 
is voorbij en 
Madrid ligt 
in puin. De 
bevolking lijdt 
honger terwijl 
de nazi’s op-
rukken in Eu-
ropa. Spanje 

heeft zich neutraal verklaard, maar 
heimelijk koestert Franco de wens 
om zich bij Hitler aan te sluiten.
Harry Brett wordt als oorlogsvete-
raan door de Britse geheime dienst 
gevraagd om het vertrouwen te 
winnen van zijn oude schoolvriend 
Sandy Forsyth, die ervan wordt 
verdacht louche contacten te onder-
houden met de Spaanse falangisten. 
Met enige tegenzin begeeft Harry 
zich naar het corrupte Madrid en 
ontmoet daar Sandy en diens vrien-
din Barbara Clare. Barbara heeft 
haar eigen geheim. Zij is op zoek 
naar haar vroegere minnaar, de cha-
rismatische Bernie Piper, die met de 
Internationale Brigades vocht tegen 
de facisten. Hij wordt vermist en zou 
zijn omgekomen – maar Barbara 
weigert dat te geloven. Er ontvouwt 
zich een persoonlijk drama waarop 
lotgevallen uit een gezamenlijk 
verleden een onuitwisbaar stempel 
drukken.

... mevrouw Slooff
Titel: Ver bij jou vandaan 
Auteur: Lynn Austin

'Alle boeken van Lynn Austin vind 
ik prachtig! Toen ik wist dat dit 
nieuwe boek van haar was ver-
schenen, heb ik het meteen besteld 
bij Mondria. Eerlijk gezegd weet 
ik nog niet eens waar dit verhaal 
over gaat, maar het is vast ook 
weer mooi. De verhalen hebben 
een lichte christelijke inslag, maar 
dat voert niet de boventoon. Het 
zijn gewoon prachtige menselijke 
verhalen. Lynn Austin heeft ook een 
serie boeken over het thema slaver-
nij geschreven, vanuit verschillende 
oogpunten, zowel vanuit families 
uit het Noorden en het Zuiden van 
de Verenigde Staten als van een 
slavenfamilie. Ik heb deze schrijf-
ster al aan verschillende mensen 
aangeraden en ze zijn allemaal 
even enthousiast!'

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

Deze week in Mondria's Tip 5: 
vijf prachtige romans die zich 
afspelen in vroeger tijden.

De keuze van...

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

Deze week op 
Midpoint FM & TV
Zaterdag
0:00 - 9:00 Non Stop Hit Mix
9:00 - 12:00 Midpoint Classics met Monique
    Musch & Stephan de Ruijter
12:00  - 14:00 Goedemiddag met Peter Bakker
14:00  - 16:00 Historische Top 40 met 
   Nico van der Linden
16:00  - 18:00 NieuwsPoint (actualiteiten)
18:00  - 20:00 Eighties Request
   Non Stop 80’s Hits
20:00 - 22:00 WZZP Jongeren Programma
22:00  - 00.00 MP Dance Classics
   Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00 - 10:00 Kerkenuitzending
10:00 - 12:00 Nieuwspoint (H)
12:00 - 13:00  Cultura-Dio met
   Roy & Arianne
13:00 - 14:00 Nederpop Café
14:00 - 17:00 NonStop Hit Mix
17:00 - 18.00 Kerken Uitzending (Herhaling)
18:00 - 20:00 Black is beautiful met 
   Harry Beijer
20:00 - 22:00  Eindeloos met Jim Clarke en 
   Peter Bakker
22:00 - 24:00  Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Oostrom On Air met 
   Peter Oostrom
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Alive met Roel & Anne
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Week Break met 
   Patrick & Maarten
22:00 - 24:00  Alltime Pop & Rock Songs

Donderdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Peter Bakker
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 De Kelder met Tim & Anne
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Vrijdag
07:00 - 10:00 Andy in de lucht
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Peter Bakker
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Nederlink met Jan Voortwist
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Deze week in 2 The Point:de 
vrijwilligers prijzen en  Ferry's 
Visie 

Midpoint Politiek: deze week 
met de kandidaten van de VVD 
en ChristenUnie/SGP, de bab-
belbox en de hot issue.

maatje gezocht

www.handjehelpenregioutrecht.nl
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Herenweg 53/55
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Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

MET JE NEUS IN DE BOTER

Florentin Food
door david hague en patrick hessewww.davidhague.nl

Organisch 
Ambachtelijk 
Duurzaamheid 
Voedingswaarde 

De producten van Florentin 
zijn o.a. te vinden in natuur-
winkels, Puur (o.a. Leiden), 
Eko Plaza, Estafette en veel 
winkels die gezonde voeding 
verkopen.

www.florentin.nl.

GEZOND LEVEN EN ETEN 
IN HET GROENE HART

MET HART EN ZIEL

David’s tip

In dezelfde Mediterraanse sferen blijvend, wil ik graag nog even 
verder over olijven. Welke is nu het meest gezond? De zwarte of de 
groene?
Olijven hebben een vrij hoog zoutgehalte en worden vaak ook nog 
eens in zout ingemaakt. Een groene olijf bevat drie keer zo veel 
zout als een zwarte olijf. Dit komt doordat een zwarte olijf langer 
mag rijpen, terwijl de groene olijf geplukt wordt voordat hij de 
kans heeft rijp te worden en vervolgens zachter wordt gemaakt 
door te rijpen in zout water. Groene olijven bevatten ook wat meer 
olie dan zwarte olijven en bevatten dus ook meer calorieën. Inte-
ressant is, dat olijfolie een stuk gezonder is dan olijven zelf! Het 
bevat tot tien keer meer vitamine E, die beschermt tegen kanker en 
hartkwalen.

Het is misschien regenachtig en koud in de rest van het land, maar 
temidden van de groene venen genieten Patrick en ik deze week 
van een mediterraans gevoel. Gemarineerde, zongedroogde toma-
ten, romige hummus, volle zwarte olijven tapenade en kleurvolle 
tapas… mmmmm. Ben jij ook nog niet klaar voor de winter? Kom 
dan mee op bezoek in de kleurvolle keuken van Florentin in het 
zonnige Mijdrecht...

We zijn bij Florentin Food b.v., één van de meest eigentijdse, multi-
culturele, milieubewuste bedrijven die wij bezocht hebben dit jaar. 
De winkel bevindt zich in Mijdrecht en is specialiseerd in biologi-
sche en vegetarische gerechten, die geïnspireerd zijn door de landen 
in Zuid-Europa.

Het bedrijf aan de Rendementsweg is in 1995 opgezet door de in 
Israël geboren Benny Moshel. Deze moderne productiefaciliteiten 
bieden werk aan 13 medewerkers, die samen 30 verschillende 
vegetarische en biologische gerechten bereiden met voornamelijk 
locale producten. 

Benny is een pionier van de biologische beweging hier in Nederland. 
Onder zijn leiding heeft Florentin initiatieven genomen waar vele 
bedrijven van kunnen leren. In veel gevallen komt het milieu voor 
hen op de eerste plaats, belangrijker dan winst. Dit is één van die 
soort bedrijven die een soort buzz heeft, die je al opvalt vanaf het 
moment dat je het gebouw binnenloopt. Er wordt hard gewerkt 
en de resultaten zijn indrukwekkend. Florentin heeft iets bereikt: 
ze hebben gezond eten bereikbaar gemaakt voor een grote markt. 
Eten dat er heerlijk uitziet, lekker smaakt en milieuvriendelijk 
verpakkingsmateriaal dat voldoet aan een berg regels. 

Wat mij het meest aantrok in dit bedrijf, is dat ze evenveel energie 
steken in het product als in de verpakking. Ik zal het uitleggen. 
Zoals je wel vaker ziet tegenwoordig, gebruikt Florentin gerecycled 
papier voor de verpakking en legt bovendien de nadruk op kleine 
details als uitgebreide informatie over voedingswaarde en ingre-
diënten. Deze informatie is belangrijk voor mensen met allergieën 
en het staat zelfs in drie talen vermeld! Het plastic wat Florentin 
toepast is bovendien ook biologisch afbreekbaar. Florentin verkoopt 
hun gerechten aan health food winkels en specialistische handelaars 
door heel Europa. Het is zeker de moeite waard om hun wit met 
turquoise verpakkingen in de gaten te houden, zeker tijdens de 

donkere winterdagen, wanneer wij veel vitamines nodig hebben. Dit ar-
tikel lijkt misschien wel een reclame, maar het is een oprechte oproep 
om degenen te steunen die de juiste beslissingen nemen en hun harde 
werk te ondersteunen. Zo bedanken wij Florentin voor hun fantastische 
inzet. Lang leve het zomerse gevoel!

Waar te koop?
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Ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen vraagt aandacht van politiek

“Wonen, werken en recreëren moeten in evenwicht zijn”
Economische ontwikkelingen verdienen de aandacht van de politiek. Daarom heeft het georganiseerde bedrijfs-
leven in De Ronde Venen en Abcoude  een plan van tien aandachtspunten opgesteld, die de locale en regionale 
economie stimuleren. Alle politieke partijen hebben de aandachtspunten ontvangen. Wat doen ze er mee?

Voorzitter Ruud van Dijk en bestuurs-
lid Wim van der Laan van VIB De 
Ronde Venen, de vereniging voor 
ondernemersbelangen, constateren 
dat de verkiezingsprogramma’s bitter 
weinig prioriteit geven aan onze 
economie, terwijl er in onze gemeen-
te 4.300 bedrijven zijn gevestigd, 
die een essentiële rol spelen in de 
economie van onze gemeente en de 
omgeving. “Verder dan ‘one-liners’ 
als ‘Oog voor starters’ en ‘Oog voor 
Ondernemen’, komt men niet. Hóe je 
dat dan vervolgens tot stand brengt 
blijft onduidelijk,” aldus Ruud van 
Dijk. Het kan niet zo zijn dat econo-
mie los staat van andere zaken uit 
de verkiezingsprogramma’s. “Wonen, 
werken en recreëren zijn aan elkaar 
gekoppeld; je kunt niet aan de ene 
kant een nieuwe wijk met 2000 
woningen plannen en aan de andere 
kant geen uitbreidingsmogelijkheden 
voor bedrijventerreinen toestaan. 
Waar gaan die inwoners dan straks 
werken?”

Wim van der Laan is de ruimtelijke 
ordening-specialist binnen het VIB-
bestuur: “Het bedrijventerrein in 
Mijdrecht mag niet uitbreiden, maar 
tegelijkertijd schrijven bestemmings-
plannen voor dat er in het buiten-
gebied geen ondernemerschap mag 
plaats vinden. Je mag er dus zelfs 
geen recreatie-gerelateerde onderne-
ming drijven.” 
Qua uitbreidingsmogelijkheden staat 
Mijdrecht met de rug tegen de muur. 
“Er wordt vaak geroepen dat eerst 
de leegstand maar moet worden 
aangepakt. Maar die is op het bedrij-
venterrein in Mijdrecht gemiddeld 
slechts 7%; gelijk aan het percentage 
in de hele provincie Utrecht. In de 
vastgoedmarkt wordt gerekend met 
zo’n 4-6% aan zogeheten frictie-
leegstand; dat is het percentage 
dat bedrijven nodig hebben om te 
kunnen groeien. Als dat binnen de 
gemeente niet meer lukt, zul je zien 
dat bedrijven naar elders verhuizen.” 
Op dit moment speelt de herontwik-
keling van de Stationslocatie, achter 
de huidige brandweerkazerne. De 
VIB zet in op bedrijventerrein, want 
dat was het ook, de gemeente wil 
woningbouw.

De problematiek is niet beperkt 
tot Mijdrecht. Ook kleinere ge-

meentekernen, zoals bijvoorbeeld 
Baambrugge zouden graag lokale 
werkgelegenheid behouden door 
kleinschalige bedrijventerreinen. In 
Amstelhoek is voorzien in een zoge-
heten ‘nat bedrijventerrein’. Daarmee 
wordt bedoeld dat hier bedrijven 
worden geconcentreerd die grond-
stoffen of producten over water aan- 
en afvoeren, zodat het vervoer over 
de weg vermindert. Het terrein is ge-
pland ten noorden van de dorpskern, 
aan de oever van de Amstel en wordt 
ontsloten door de omgelegde N201. 
De financiële haalbaarheid van het 
project staat momenteel ter discussie, 
reden voor het VIB om met een alter-
natief plan te komen, dat voorziet in 
een groter terrein, zodat door middel 
van grond-uitgifte een bijdrage kan 
worden geleverd aan de realisatie 
van het plan (zie luchtfoto -Red). De 
VIB pleit voor een vierbaanstunnel 
onder de Amstel, in plaats van de 
geprojecteerde tweebaansvariant. 
Wim van der Laan: “Daarmee sta je 
beter gesteld voor de toekomst. Als 
je over een paar jaar alsnog de boel 
moet verbreden, ben je veel en veel 
meer geld kwijt.”

Ferme stappen voorwaarts
Maar het is niet alleen kommer en 
kwel, volgens voorzitter Van Dijk. Op 
het gebied van de revitalisering van 
het bedrijventerrein en de camera-
bewaking die daar eerdaags wordt 
uitgevoerd zijn ferme stappen voor-
waarts gemaakt in de achterliggende 
periode. Ook de ontwikkeling van 
centrumplannen zoals in Mijdrecht 
en recent in Abcoude zin zaken waar 
de VIB zich vierkant achter schaart: 
goed voor de locale economie en dus 
goed voor de bevolking.
De VIB gaat er vanuit dat de goede 
contacten met de gemeente en de 
gemeenteraad na de verkiezingen 
verder geoptimaliseerd kunnen wor-
den. Van Dijk: “We zijn erg benieuwd 
welke keuzes er gemaakt worden 
door de inwoners van De Ronde 
Venen en Abcoude. Het is in ieders 
belang dat wonen-werken-recreëren 
in een goed evenwicht ontwikkeld 
kunnen worden.”

De omgelegde N201 biedt een perfecte 
ontsluiting voor een grotere variant van 
een bedrijventerrein bij Amstelhoek.

VIB-bestuursleden 
Wim van der Laan 
(links) en Ruud van 
Dijk zien bitter wei-
nig prioriteit voor 
onze economie in 
verkiezingspro-
gamma's.

foto rob isaacs

Wethouder Van Breukelen opent nieuwe servicedienst

Centrum voor Jeugd en Gezin gaat van start

Aanstaande maandag 22 november wordt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin De Ronde Venen officieel geopend. Wethouder Jan van Breukelen 
is blij dat met de realisatie van deze nieuwe servicedienst er een forse 
stap wordt gezet in de ondersteuning van gezinnen, waar men het moei-
lijk heeft bij de opvoeding van de kinderen.

door piet van buul

De Centra voor Jeugd en Gezin 
vloeien voort uit een wetsvoorstel 
dat door de toenmalige minister 
Rouvoet is ingediend en waarbij 
gemeenten worden verplicht een 
dergelijk centrum in te richten. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin moet 
een netwerkorganisatie worden, 
waarin veel bestaande voorzienin-
gen op het terrein van opvoeden en 
opgroeien samenwerken. Het is de 
bedoeling dat de ouders en jeugdi-
gen sneller toegang krijgen en de 
weg vinden in de doolhof van advies 
en hulpinstanties. De leidraad is ‘één 
gezin, één plan voor hulpverlening en 
advies’.
Jan van Breukelen: “We hadden al 
een aantal voorzieningen. Zo is er 
voor de kleinsten van nul tot vier 
jaar het consultatiebureau. Voor 
de kinderen vanaf vier jaar is er 
de GGD. Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) sluit hier op aan. 
We brengen nu een samenhang en 
coördinatie aan in de jeugdzorg. Het 
CJG wordt ondergebracht in de al 
bestaande servicepunten. Die zijn 
inmiddels bekend bij de bevolking en 
zijn laagdrempelig. Er is dus al een 
infrastructuur waarbij ook Westhoek, 
De Baat en Rabobank betrokken 
zijn. Het grote voordeel is dat je hier 
niet gestigmatiseerd wordt.”

De medewerkers van de servicepun-
ten vangen mensen die zich voor het 
loket Jeugd en Gezin melden op en 
hebben een doorverwijsfunctie naar 
de coördinator, die zorgt dat de zaak 

op de goede plaats terecht komt en 
dat er actie genomen wordt. Van 
Breukelen: “We hebben inmiddels 
al een consulente aangesteld in de 
persoon van Sonja van Beek. 
Er is ook al een website 
www.cjgderondevenen.nl. 
Het begin is er dus en we kunnen 
nu verder met de uitbouw van de 
voorziening. Er moeten convenanten 
worden gesloten met de scholen. 
De netwerken van politie, GGD 
en maatschappelijke dienstverle-
ning moeten verder gestroomlijnd 
worden. Daarin gaat de nieuwe 
coördinator een belangrijke rol in 
vervullen,”aldus de wethouder. “Ik 
ben er bijzonder trots op dat de 
centra op tijd tot stand gekomen zijn. 
Ze moeten namelijk op 1 januari a.s. 
ingevoerd zijn. Da’s dus mooi gelukt,” 
zegt wethouder Van Breukelen. 

Opening
De officiële opening van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin vindt 
plaats op maandag 22 november 
tussen 16.00 en 18.00 uur in Zuwe 
Gezondheidscentrum aan de Hoofd-
weg 1 in Mijdrecht. Tijdens deze 
bijeenkomst zal prof. Dr. Jo Her-
manns een inleiding houden. Profes-
sor Hermanns is deeltijd hoogleraar 
Opvoedkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en expert op het gebied 
van jeugdbeleid en jeugdzorg. Na 
zijn lezing is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. De officiële opening 
zal verricht worden door wethouder 
Jan van Breukelen.

12 december Kerstmarkt in De Hoef
Op 12 december wordt voor de vijfde keer de kerstmarkt in De Hoef georga-
niseerd. Deze druk bezochte, authentieke kerstmarkt staat garant voor echt 
kerstplezier. Niet voor niets is deze kerstmarkt twee jaar geleden uitgeroepen 
tot meest authentieke kerstmarkt van de provincie Utrecht. Ook dit jaar wordt 
de kerstmarkt weer opgeluisterd door diverse koren, kunstenaars en diverse 
activiteiten voor jong en oud. 
Voor de kerstmarkt is de organisatie nog op zoek naar een aantal specifieke 
ondernemers die het gevoel van de kerstmarkt kunnen versterken. Hierbij 
wordt gedacht aan ondernemingen die zijn gespecialiseerd in delicatessen, an-
tiek, zeep en (bloem-) decoraties. Ondernemers die zijn geïnteresseerd om hun 
producten te verkopen en zichzelf te laten zien op een drukbezochte, gezellige 
kerstmarkt kunnen hiervoor contact opnemen met Adriaan de Horde, tel. 
0297 593391 of een kijkje nemen op www.kerstmarktdehoef.nl.
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De operette is een vorm van muziektheater die bij heel veel mensen erg populair was. Met de opkomst van 
de musicals raakte de operette een beetje op de achtergrond. Dat beide vormen van muziektheater heel 
goed samen gaan en bestaansrecht hebben, bewijst het Regionaal Operette en Musical koor (het ROM koor) 
nu al bijna 25 jaar. En volgens Wiebe van der Schaaf heeft zijn veelzijdige koor nog veel meer muziekgenres 
op het repertoire.

door piet van buul

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

DE CLuB VaN… Wiebe van der Schaaf
Klassieke operette in een eigentijdse uitvoering

Wiebe van der Schaaf: “Naast operette- en musicalkoor hebben we inmiddels ook 
een reputatie opgebouwd als Charles Dickens koor; in de periode tot Kerst brengen 
we sfeervolle kerstmuziek ten gehore.”

Schoonmaak 
& 

Ongediertebestrijding

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 - 56 50 388

www.galleria-amsterdam.nl

Beleef dit weekend Alfa
bij Galleria Van Kouwen

Zondag open!

Het Regionaal Operette en Mu-
sical koor is opgericht op 3 april 
1986 en viert dus volgend jaar het 
vijfentwintig jarig jubileum. Hoewel 
voorzitter Wiebe van der Schaaf 
liever vooruit kijkt dan achterom, 
wil hij toch nog wel wat kwijt over 
de ontstaansgeschiedenis. “Met de 
oprichting van het ROM koor is er 
feitelijk een opvolging gekomen van 
het koor ‘Zang en Vriendschap’,” 
zegt Wiebe. “Dat leed een min of 
meer slapend bestaan. Op initiatief 
van wijlen Jan Kruyt is er in 1986 
een nieuw koor opgericht dat zich 
aanvankelijk zou richten op de ope-
rette. Al na een jaar werd besloten 
om ook musicalmelodieën op het re-
pertoire te nemen. Dat laatste werd 
vooral ingegeven door de behoefte 
ook jongeren aan te spreken. Dat is 
toen redelijk goed gelukt, hoewel 
die jongeren van toen inmiddels ook 
wel weer wat ouder zijn geworden.” 
Inmiddels is het repertoire van 
het koor aanzienlijk uitgebreid 
met operamelodieën, maar ook 
jazz-, pop- en filmmuziek. Wiebe: 
“We hebben bijvoorbeeld een heel 
bijzonder project gedaan op het 
gebied van film. Bij gelegenheid 
van de Europese première van een 
Walt Disney film hebben wij de 
festiviteiten, die plaatsvonden in het 

Scheepvaartmuseum mogen opluis-
teren. We hebben toen melodieën 
uit Disney films gezongen. Dat was 
voor ons wel een eervolle opdracht. 
Later hebben we in België ook nog 
eens zoiets gedaan bij het Atomium 
in Brussel. We treden overigens wel 
vaker in het buitenland op.”

Dickens
Het ROM koor heeft inmiddels 
een zekere reputatie opgebouwd 
als Charles Dickens koor. In de 
periode rond de Kerst wordt er dan 
sfeervolle kerstmuziek ten gehore 
gebracht. Gekleed in de kostuums 
uit de tijd van Dickens, werkt 
het koor ook mee aan bijzondere 
evenementen zoals de Country 
Fair in Haarzuilens. Wiebe: “En in 
december zijn we ook weer present 
bij de Dickens dagen in Deventer. 
We trekken als kerstkoor door het 
hele land. Het is wel een drukke 
tijd maar we vinden deze optredens 
altijd heel plezierig om te doen. 
We zijn als koor aangesloten bij 
de Bond van Opera en Operettege-
zelschappen. De bond organiseert 
in het voorjaar in Zeist speciale 
korendagen, waar wij ook graag 
van de partij zijn.”
Het ROM Koor bestaat uit 45 man-
nen en vrouwen. “De meerderheid 
is vrouw,” stelt Wiebe vast. “We 
kunnen nog wel wat mannenstem-
men gebruiken. Veel leden zijn al 
heel lang bij het koor. Wanneer we 
volgend jaar ons 25-jarig jubileum 
vieren als koor, dan hebben we ook 
zes koorleden die al die tijd lid zijn. 
Daar hoor ik zelf ook bij. Het koor 
staat onder leiding van vaste diri-
gent Ferdinand Beuse uit Uithoorn.”

Jubileumvoorstelling
Ter gelegenheid van het zilveren 
jubileum zal het koor de bekende 
operette ‘Im Weissen Rössl’ op-
voeren. Er komen twee voorstel-
lingen, op zaterdagavond 2 april 
en op zondagmiddag 3 april 2011. 
Wiebe: “Die matineevoorstelling is 
speciaal voor onze oudere bezoe-
kers. De operette is bij de oudere 
mensen nog steeds erg populair. Er 
wordt vaak beweerd dat deze vorm 
van muziektheater achterhaald en 
oubollig is. Maar ik kan je verze-

keren dat die klassieke operettes 
nog heel modern zijn. De muziek 
blijft van alle tijden en wij spelen 
de operette tegenwoordig in een 
moderne setting en met eigentijdse 
arrangementen. En dan blijkt dat 
er niks oubolligs aan is en dat ook 
de wat jongere mensen die de oude 
traditie niet kennen, volop van 
de hedendaagse operette kunnen 
genieten.” Het koor wordt begeleid 
door een orkest van professionele 
musici. “De tijd dat we door een 
groot orkest van dertig man werden 
begeleid is wel voorbij,” zegt Wiebe. 
“Tegenwoordig is de omvang wat 
bescheidener, maar kwalitatief niet 
minder.”

Theaterzaal
Bij het ROM koor zijn ze teleurge-
steld in het feit dat er al jarenlang 
gediscussieerd wordt over een the-
aterzaal in De Ronde Venen, maar 
dat er nog steeds geen uitzicht is, 
dat die er ooit komt. Wiebe: “Wij 
zijn niet de enigen die van zo’n zaal 
gebruik zouden willen maken. Er 
zijn hier in de gemeente verschil-
lende koren, muziek- en toneelge-
zelschappen. Naast mijn betrokken-
heid bij het ROM koor ben ik ook 
lid van toneelvereniging Altovi. Er 
wordt wel erg makkelijk gesproken 
over de bestaande accommoda-
ties. Maar die zijn niet echt goed 
geoutilleerd. Dat betekent dat je bij 
elke productie toch een hoop licht 
en geluid moet inhuren en dat kost 
ook een smak geld. Wanneer je het 
over geld hebt, stel ik vast dat het 
eigenlijk een klein wonder is dat we 
nog steeds bestaan. Voor een deel 
is dat natuurlijk te danken aan het 
enthousiasme van onze leden. De 
financiën zijn er ook de oorzaak van 
dat we maar ééns in de drie jaar 
een grote productie op de planken 
kunnen brengen. Gelukkig kunnen 
we ook vaak een beroep doen op 
fondsen zoals VSB, Rabo, Schip-
holfonds of Prins Bernhardfonds. En 
voor onze driejaarlijkse producties 
mogen we meestal ook rekenen 
op enige financiële steun van de 
gemeente.”
Wiebe van der Schaaf stelt vast dat 
de verschillende instellingen in de 
gemeente ook steeds zuiniger aan 

moeten doen. “We hadden altijd in 
de loop van het jaar wel een paar 
concerten in de bejaardenhuizen, 
zoals Gerardus Majella. Leuk voor 
de bewoners en ook leuk voor ons. 
Dat wordt dus ook allemaal minder. 
Maar we laten ons niet uit het 
veld slaan en gaan vol optimisme 
door. We beleven veel plezier aan 

het zingen en we rekenen er op 
dat in de toekomst nog heel veel 
mensen naar ons komen kijken en 
luisteren. Het vijfentwintig jarig 
jubileum is weer een stap in de 
toekomst,”aldus de enthousiaste en 
optimistische voorzitter. Voor meer 
informatie over het koor kan men 
terecht op www.romkoor.nl. 
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Deze week test Patrick Hesse een 
Triumph Speedtriple 1050 2011 
bij Roké Motors.

Deze week test Patrick Hesse een 
2011 Triumph Speedtriple 1050 bij 
Roké Motors. Voor het eerst deze 
herfst moest ik vanochtend mijn 
autoruiten schoonkrabben, de winter 
zit eraan te komen. Afgelopen week-
end heb ik mijn eigen motor al in de 
winterslaap gebracht, netjes afgedekt 
met een laken en aan het energiein-
fuus (druppellader)  gelegd. En nu 
maar weer rustig afwachten tot de 
winterperiode weer voorbij is. Maar 
dat betekent niet dat ik deze winter 
geen motor ga rijden, sterker nog, ik 
heb vandaag een afspraak met Aad 
Kentrop, eigenaar van Roké Motors. 
Hij had sensationeel nieuws: als een 
van de eerste dealers van Nederland 
heeft hij al een Triumph Speedtriple 
1050 modeljaar 2011 staan. En ik, 
als bevoorrecht motorrijder, mag daar 
als eerste een rondje mee op weg. 
En u, als bevoorrecht lezer, mag daar 
hier getuige van zijn. Als ik dit mijn 
motormaatjes meld, worden ze groen 
en geel van jaloezie, want de Speed-
triple heeft voor het jaar 2011 niet 
zo maar even een nieuwe kleurstel-
ling gekregen, maar de hele motor is 
op de schop gegaan, inclusief het blok 

en het frame. 

Onderweg naar Roké bedenk ik me 
wat een geweldige motorfiets de 
Speedtriple al was en kunnen ze 
daar nou nog aan verbeteren? Met 
een dikke glimlach en een jolig “wat 
is het koud, hè?” word ik begroet 
door de altijd enthousiaste Aad, 
die zichtbaar trots meteen naar de 
Speedtriple wijst. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat ik overdonderd ben, 
wat een machine zeg. Hij lijkt van 
een andere planeet te zijn gekomen. 
Meteen vallen de voorlampen me 
op, die de vorige Speedtriple al zo'n 
karakteristieke uitstraling gaven. 
Ze zijn nog extremer en zonder ook 
maar op de motor gezeten te hebben, 
word ik op slag verliefd en weet ik: 
dit wordt mijn favoriete sportmotor. 
Ik kan alleen maar stamelen: wat 
een machine! De hele fiets doet nog 
compacter aan dan hij al was en het 
aluminium stuur ziet er ook koel uit. 

In de trendy metallicwitte kleur staat 
hij te schijnen in het najaarszonnetje 
en ondanks de temperatuur krijg ik 
het echt warm van opwinding wan-
neer Aad de driepitter rustig warm 
draait. Ik krijg op het hart heeft 
gedrukt niet boven de 4000 toeren te 
gaan, want de motor heeft slechts 7 

km (!) op de teller staan. Ik houd het 
op een klein rondje, gewoon alvast 
even proeven meer niet.
Na een minuut of 20 ben ik weer 
terug en ondanks het kleine voor-
zichtige ritje, heb ik een redelijke 
indruk gekregen en is de het verliefde 
gevoel alleen maar sterker geworden. 
Ik beantwoord de jaloerse blikken 
van andere Roké klanten met een 
vriendelijke glimlach.

De Engelse technici hebben een 
werkelijk een knap staaltje werk 
geleverd, want de verschillen met 
het model van 2009 zijn behoorlijk: 
Een compleet nieuwe 43 mm vol-
ledig instelbare voorvork. Een nieuw 
(smaller) aluminium frame, dat een 
gewichtsbesparing oplevert van ten 
minste 20 kg en een lichtere, ster-
kere en langere achterbrug verbete-
ren de stabiliteit van de motor. Het 
hele gewichtsverdeling van de motor 

aangepast. Het motorblok is 7 graden 
naar voren gekanteld en de accu is 
van onder het zitje naar de positie 
vlak achter het balhoofd verplaatst. 
Het gewicht is veel meer over het 
voorwiel geplaatst. Daarnaast zijn de 
wielen en tal van onderdelen lichter 
geworden, wat een gewichtsbespa-
ring van 5 kilo ten opzichte van het 
vorige model als gevolg heeft. Ook 
het  hele uitlaatsysteem is gewijzigd, 
het blok heeft  5 PK meer en 6 NM 
meer trekkracht. Meer kracht en 
minder gewicht dus.

De in 1994 geïntroduceerde Speed-
triple is door Triumph door de jaren 
heen sterk geperfectioneerd en was 
in mijn ogen met het 2009 model 
al een buitengewoon mooie en zeer 
goed uitgebalanceerde machine. 
Maar het kon dus nog beter. Triumph 
die met de Speedtriple in de jaren 90 
de knuppel al in het Japanse hoen-

derhok had gegooid en heeft laten 
laten zien dat “less is more” duidelijk 
aan de orde is en dat je met slechts 3 
cilinders uitstekend uit de voeten kan. 
De gevestigde orde gewoon als een 
rebel eens lekker wakker maken dus 
en dat is zeker gelukt.
Ik kan niet wachten tot het weer 
voorjaar is en Aad een demo Speed-
triple heeft staan om hem dan eens 
flink de sporen te geven. Normaal 
gesproken ben ik meer een Cruiser 
type, maar wanneer je op de 
Speedtriple stapt, vervagen de gren-
zen en wil je maar een ding: gummen 
en gas geven. En dat is nou precies 
wat deze Triumph voor gemaakt is.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
0297 285218
www.roke.nl

MOTOR&auTO

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

Triumph Speedtriple 1050 2011

‘Rebel with a cause’
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Elektrische mobiliteit is een feit. 
Maar dit is de eerste elektrisch 
aangedreven auto die bovendien een 
onbeperkte actieradius heeft. Voor 
de basisversie geldt in Nederland 
een vanafprijs van € 42.900,- waarin 
19% BTW is inbegrepen. Dit komt 
overeen met de door de fabrikant 
afgegeven Europese richtprijs. Van-
wege de per markt verschillende uit-
rustingsniveaus kunnen de werkelijke 
prijzen per land in Europa afwijken. 
Het Nederlandse volumemodel – met 
een nog rijkere standaarduitrusting 
dan de basisversie – zal in de markt 
gezet worden tegen een prijs van 
€ 44.500,-. De Ampera is volgens 
de huidige overheidsregels BPM- en 
wegenbelastingvrij.
Met deze prijsstelling kiest Opel 
voor duidelijkheid richting de klant. 
Sommige andere fabrikanten 
kiezen ervoor de prijsstelling van 
hun elektrische auto’s te splitsen: 

een basisprijs voor de auto en een 
leasebedrag voor de accu. Aangezien 
het leasebedrag doorgaans wordt 
onderbelicht, lijkt de prijs daardoor 
aantrekkelijk. De leasebedragen 
worden echter maandelijks betaald 
over een periode van meerdere jaren, 
zodat de totale kosten overeenkomen 
met auto’s waarvan de accu bij de 
verkoopprijs is inbegrepen. De door 
Opel gekozen prijsstelling voorkomt 
misverstanden door de totale kosten 
voor het gebruik van de accu in de 
prijs te verwerken. Momenteel on-
derzoekt Opel waar de voorkeur van 
kopers naar uitgaat inzake financie-
ring en leasing van de Ampera. De 
uitkomsten daarvan maakt Opel later 
bekend. 

Wilt u een Opel Ampera reserve-
ren? Dat kan vanaf nu! U kunt zich 
aanmelden op de website van de Opel 
Ampera dealer, Van Kouwen en zo 

een ‘e-Pionier’ worden en u bent er-
van verzekerd dat één van de eerste 
exemplaren van u is. 

Eind 2011 behoort u tot de allereer-
ste eigenaren van Europa’s eerste 
praktische, elektrische gezinsauto. 
Bovendien kwalificeert de voorin-
schrijver zich van een vroege proefrit, 
deelname aan speciale Ampera-
activiteiten en de meest actuele 
nieuwsupdates. Eind 2011 start de 
levering van de Opel Ampera. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
één van de Opel vestigingen van 
Van Kouwen, zie de website www.
vankouwen.nl.

Het merk Daihatsu gebruikt voor de 
series allemaal vrij bijzondere namen. 
In het verleden en heden zijn de vol-
gende namen al de revue gepasseerd; 
Applause, Charade, Feroza, Rocky, 
Cuore, Materia, Sirion, Copen en 
Terios. Sommige klinken een beetje 
sullig, maar ze zijn nog net niet zo 
gek geweest om namen als Tiramisu 
of Tagliatelli te gebruiken. Afgaande 
op de foto’s kan ik me voorstellen 
dat je zoiets van: mwah, het ontwerp 
spreekt me niet echt aan. De mega-
grille lijkt afgekeken van de Chrysler 
300C, voor de algehele looks lijkt 
een velletje overtrekpapier gebruikt 
te zijn om de Mini te kopiëren. En 
als je er in de verte een London cab 
in terug ziet kan ik me daar ook nog 
wel wat bij voorstellen. Maar, wacht 
even, niet direct stoppen met lezen. 
Er is een reden dat deze auto op 
deze pagina staat. Laat ik voorop 
stellen dat ik geen fan ben van het 
merk Daihatsu. Het spreekt mij, als 
autoliefhebber, nou eenmaal niet aan. 
In mijn ogen is dit een goed merk 
dat degelijke auto’s bouwt, maar 
niet voor de doelgroep liefhebbers, 
maar voor de doelgroep gebruikers. 
En om even wat dieper in te gaan 
op die groep; dit is de groep mensen 
die geen waarde hecht aan merkbe-
leving, luxe snufjes, of snelheid. Het 
is de groep die een auto koopt om 
van A naar B te komen, maar meer 
ook niet. Als onderdeel van Toyota 
(bezit 51% van de aandelen) maakt 
Daihatsu dan ook zeker geen slechte 
auto’s. Er is 100% zeker een markt 
voor hun modellen. Neem nou deze 
Trevis. Voor een zeer schappelijk 
bedrag (nieuwprijs rond de 10 mille) 
krijg je een auto die je zonder pro-
blemen van A naar B brengt. Hierbij 

auTO&MOTOR

Daithatsu is als automerk in de regio van De Ronde Venen niet heel 
bekend. De dichtstbijzijnde merkdealer is pas in een omtrek van een 
kilometer of 20 te bekennen. Vandaar dat je slechts af en toe er eentje 
voorbij ziet rijden in onze gemeente. Waaronder deze Trevis, die te koop 
staat bij Co Peek.

door michael reuling   foto's patrick hesse

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van 
auto’s. Werkte voor TV-program-
ma’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.

Daithatsu Trevis

Back to basic met 
een likje verf

Daihatsu Trevis

Gereden versie: Daihatsu Trevis 
1.0 12V
Vermogen: 58 pk 
0-100: 12,2 s
Top: 160 km/u
Gemiddeld verbruik: 
1 op 20,8 / 4,8 l/100km
Prijs gereden model: 
€ 6.950,-
Alternatieven: Citroën C1, Ford 
Ka, Peugeot 107, Suzuki Alto, 
Toyota Aygo

profiteer je van de betrouwbaarheid 
die Toyota waarborgt. Onderhoud zul 
je nauwelijks hebben. Naast de prijs 
speelt de zuinigheid mee, de motor 
slurpt slechts een kleine 5 liter op de 
100 kilometer, wat zuinig is te noe-
men. Dat is te danken aan de kleine 
989 cc grote benzinemotor met een 
schamele 58 pk. Om van 0 naar 100 
te komen neemt dan ook wat tijd in 
beslag. Maar je komt er wel. Mensen 
die sneller op die snelheid willen zit-
ten moeten echt bij een ander merk 
kijken, want de Trevis is met slechts 
één motor leverbaar. Aangezien je in 
Nederland maximaal 120 km/u mag 
en dit niet het type auto is om mee 
op vakantie te gaan naar Oosten-
rijk of Frankrijk, zal je die snelheid 
waarschijnlijk nooit overschrijden. 
Dus waarom wil je dan een auto die 
het dubbele kost en misschien 190 
km/u kan? 160 is voldoende. Let wel, 
voor deze doelgroep. De autoliefheb-
ber heeft ontelbare redenen om toch 
meer vermogen tot zijn beschikking 
te hebben.

De Trevis is ruim opgezet van binnen. 
Ook hier lijkt de ontwerper gekeken 
te hebben naar Mini, kijk maar eens 
naar het grote zilverkleurige paneel. 
Waar je in de Mini echter veel 
knopjes vindt, zie je hier niet meer 
knoppen dan noodzakelijk. Ik ben de 
afgelopen maanden redelijk verwend 
met luxe bolides met ontelbaar veel 
snufjes, systemen en knoppen, maar 
ik kan me goed voorstellen dat je 
soms behoefte hebt aan minimalisme. 
En dan kun je voor een auto a la de 
Trevis kiezen. Het is zelfs zo dat het 
paneel van de stereo meer knoppen 
bevat dan het dashboard an sich. De 
uitrusting is prima te noemen, met 
elektrische raambediening voor en 
achter, een airco, sportieve accenten, 
leuke tellers en aardige vloermatten. 
Geen poespas, alleen het noodzake-
lijke.

Voorheen stond deze Trevis trouw in 
de straat bij een jonge familie, die 
echter wat meer ruimte op de achter-
bank nodig had voor de kinderzitjes 
en de Daihatsu inruilde bij Autobe-
drijf Peek. De familie heeft sinds 
2006 een kleine 43.000 kilometers 
afgelegd, voor zover bekend zonder 
enkel probleem. Aan de binnenzijde 
zijn er geen gebruikerssporen te 
vinden als krassen op het dashboard 
of iets dergelijks. Althans, het is mij 
en Patrick niet opgevallen. De enige 
schaaf is te vinden op de achterbum-
per.  

In mijn ogen richt Daihatsu zich met 
dit model op de wat oudere doelgroep 
die op zoek is naar een auto voor de 

korte ritjes, of op de jonge gezinnen 
die een tweede boodschappenauto 
zoeken. De Trevis is daar zeker ge-
schikt voor. Het model is lekker over-
zichtelijk en kent geen dode hoek. Je 
zit wat hoger en voelt goed wat de 
auto doet op de weg. Het weggedrag 
van de Daihatsu is degelijk en doet 
zeker niet onder voor auto’s uit een 
vergelijkbare prijsklasse. Een Ford 
Ka voelt wat solider aan, maar de 
Daihatsu voelt tijdens het rijden iets 
zwaarder aan dan bijvoorbeeld een 
Aygo. In de Trevis heb je geen mo-
ment het gevoel dat deze onverwacht 
uit de hoek kan komen terwijl je een 
bocht met vrij hoge snelheid neemt.
Deze nononsens auto, met een apart 

uiterlijk is goed ingereden met 
gemiddeld 10.000 kilometer per 
jaar. Daaruit merk je al dat de auto 
niet overmatig veel is gebruikt en je 
hoogstwaarschijnlijk de komende tijd 
ook niet voor grote verrassingen komt 
te staan. Autobedrijf Peek is Bosch 
Service Partner, wat betekent dat je 
je Trevis (en andere typen en merken 
auto’s) zonder zorgen kunt achterla-
ten bij Co Peek voor het onderhoud. 

Autobedrijf Peek
Rendementsweg 20
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-281458
Website: www.copeek.nl

Opel Ampera reserveren bij Van Kouwen
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Laat je creativiteit de vrije loop en 
maak je eigen kerststukken. Dit 
weekend is het atelier van Karin van 
Dierendonck geopend voor iedereen 
die een gezellige kerstworkshop 
wil volgen. Zoals ieder jaar geeft  
Karin van Dierendonck in december 
dagelijks workshops in het maken van 
allerhande kerstdecoraties voor in 
huis. Karin: “Het maken van je eigen 
kerststuk geeft heel veel voldoening. 
De workshops zijn heel gezellig en 
je kunt nog weken genieten van het 
eindresultaat!  Wat is er nou leuker 
dan tegen je gasten te kunnen zeg-
gen dat je een guirlande of tafelstuk 
zelf gemaakt hebt?” Uiteraard is er 
deskundige begeleiding voor iedereen 
die dat nodig heeft. “Niet iedereen 
is even ervaren in het maken van dit 
soort decoraties, maar iedereen gaat 
bij mij deur uit met iets moois.”
Alle decoraties die gemaakt worden 
zijn komend weekend te zien op de 
open dag. Met een kopje koffie of 
thee kun je je rustig laten inspireren 
en een keuze maken uit het grote 
aanbod aan tafelstukken, kerst-
kransen, guirlandes, van klassiek tot 
modern en in alle denkbare kleuren, 
heel verrassend. 

In december worden er drie keer per 
dag workshops gegeven voor groepen 

en individuen. Naast de ‘losse’ work-
hops, waar iedereen zich voor in kan 
schrijven, is er ook een flink aantal 
bedrijven dat een creatief kerst-
feestje bij Karin van Dierendonck 
komt vieren. Karin: “Goed voor de 
teambuilding en leuker dan een 
kerstpakket.” 
Je kunt je op de open dag inschrijven 
voor één van de workshops in het 
vaste rooster, maar je kunt ook met 
een aantal vriendinnen in overleg een 
leuke middag of avond organiseren. 
Het atelier aan de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht is zaterdag 20 november 
geopend  van 10 tot 17 en zondag 
21 november van 13 tot 16 uur. 
Iedereen is welkom, voor de kinderen 
is er limonade en wat lekkers. De 
Tuinderslaan ligt aan het einde van de 
Schattekerkerweg, een zijstraat van 
de Oosterlandweg.

Kerstconcert

Op zaterdag 18 december organi-
seren Gospelkoor De Rovenians en 
Brassband Concordia een kerst-
concert. Het lijkt nog wel ver weg, 
maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Er wordt gewerkt aan 
een afwisselend repertoire. De 
verenigingen zullen enkele stukken 
gezamenlijk uitvoeren, en daarnaast 
wordt er ook apart kerstmuziek ten 
gehore gebracht. Ook is er plaats 
voor samenzang. Kortom, een afwis-
selend programma. Het concert zal 
plaatsvinden in de Janskerk aan de 
Kerkstraat in Mijdrecht en begint 
om 20.00 uur.

Beeldhouwworkshop 
zaterdag 20 
november

In Atelier van Steen tot Beeld 
wordt op zaterdag 20 november 
van 14.30-17.00 weer een beeld-
houw workshop gegeven voor jong 
en oud.
Op zoek naar een origineel  de-
cembercadeau? Een beeld dat je 
zelf hebt gemaakt, kan je inpak-
ken in passend papier (Sinter-
klaas/Kerst). Leuk om te doen en 
leuk om te geven! Ook een leuk 
presentje om te geven is een ca-
deautasje van het Atelier. Daarin 
zitten 2 steentjes, set raspen, 
schuurpapier, was, doekjes, koord-
je voor ketting en een handleiding. 
Afhankelijk van de grootte van 
de raspen kost een tasje: €9.95, 
€12.95 of €14.95. Tenslotte kun 
je bij het Atelier ook cadeaubon-
nen kopen om een workshop en/
of cursus cadeau te doen. Bonnen 
zijn er al vanaf €10,00.
Opgave voor de workshop (kosten: 
€22,50 incl. steen, sokkel en drin-
ken) kan telefonisch via tel. 06-15 
314603) of per e-mail corinne@
vansteentotbeeld.nl. Atelier Van 
Steen tot Beeld, Genieweg 45, 
Mijdrecht.

Cultuur Nieuws

Collegium Vocale zingt in 
dorpskerk Abcoude
Zaterdag 27 november geeft Col-
legium Vocale Consonant een concert 
in de Dorpskerk te Abcoude. Het 
kleinkoor heeft een behoorlijke staat 
van dienst en een ruim repertoire. Nu 
eens treedt het koor op met solisten 
en instrumentale begeleiding, dan 
weer geeft het a capella uitvoeringen. 
De Dorpskerk is de thuisbasis van 
het koor. Daar wordt gerepeteerd en 
wekelijks van de akoestiek genoten. 
Vorig jaar gaf het koor er een mooi 
kerstconcert voor een bomvolle kerk. 
Ook dit concert wordt heel bijzonder 
met motetten in ‘American style’ van 
Aaron Copland, met een prachtig 
requiem van Rheinberger en roman-
tische liederen van Hugo Wolf. Stuk 
voor stuk juweeltjes.
Daarnaast wordt het bekende Ave 
Maris Stella van Grieg gezongen en 
een Ave Maria van Rachmaninov. Er 
zijn een paar instrumentale inter-
mezzi waar de talentvolle Ruña’t 
Hart optreedt(spreek uit Roenja). 
Zij speelt tijdens het concert van 
Collegium Vocale in de dorpskerk 
muziek van Bach, Strawinsky en Ce-
sar Franck en wordt daarbij begeleid 
door Bert ’t Hart op piano. 
De 18 jarige Ruña speelt al vanaf 
haar kleutertijd viool, aanvankelijk 

samen 
met haar 
moeder. 
Vanaf 
haar 
elfde  
oefent 
ze bij de 
muziek-
peda-
goge en 
viool-
lerares Coosje Wijzenbeek. Inmid-
dels studeert ze aan het Sweelinck 
Conservatorium en speelt ze bij ‘jong 
talent’, bij de ‘fancy fidlers’ en nog in 
andere ensembles. Deze zomer was 
ze ook te zien en te beluisteren op 
het Prinsengrachtconcert.

Het belooft een mooie muzikale er-
varing te worden. De algehele leiding 
is in handen van Bert ’t Hart die al 
weer vijf jaar heel inspirerend de mu-
ziek met de 25 koorleden instudeert. 
Het concert in de Abcouder Dorps-
kerk van de 27e begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten zijn bij de koorleden te koop 
en voorafgaand aan het concert aan 
de zaal. Ze kosten 15 euro, inclusief 
consumptie.

René Roeken te gast bij Videoclub DRV
René Roeken is op 25 november a.s. 
te gast bij Videoclub De Ronde Venen 
in ‘De Boei’ in Vinkeveen. Aanvang 
20.00 uur, Zaal Zuiderwaard.
René Roeken heeft zijn sporen 
verdiend in de filmwereld. Het thema 
voor deze avond is 'Maak van je infor-
matieve film ook een scenario film'.
Hoe maak je een informatieve film? 
René laat het zien en vertelt aan de 
hand van eigen materiaal de stappen 
die hij doorloopt.
Centraal in zijn verhaal zijn de drie 

pijlers: strekking, verhaalstructuur en 
filmische vormgeving.
Op het NOVA filmfestival van 6 en 
7 november jl. heeft hij twee prijzen 
gewonnen: goud voor 'Morgen zal 
alles anders zijn' en zilver voor 'De 
Pantanal.
Is één van uw hobby’s ook video-
filmen, 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.

Primeur en uniek theaterconcert van Hind 

in Theater Piet Mondriaan Abcoude
Morgenavond, zaterdag 20 novem-
ber: Hind - ‘Be Hind’. Hind behoeft 
eigenlijk geen introductie meer. 
Nederland kent haar inmiddels al 
bijna een decennium als een jonge 
vrouw met een bijzondere, warme 
uitstraling en een stem waarmee ze 
net zo gemakkelijk pop, fado, jazz als 
Arabische klassiekers zingt. Veelzij-
digheid is niet alleen het woord dat 
van toepassing is op haar zangkwa-
liteiten. Want ook als artiest is Hind 
veelzijdig. 
Hind is deze zomer volop bezig met 
de opnames van haar inmiddels derde 
album, dat ze op slimme wijze heeft 
weten te financieren via haar fans in 
samenwerking met SellaBand. Het 
is een prachtige mix van verschil-
lende muziekstijlen en ritmes die 
Hind cross-pop noemt. Mooie ballads 
waar ze zo bekend om is, groovy 
mid-tempo’s en swingende up-tempo’s 
karakteriseren haar nieuwe album en 
muziekstijl. Ze zal al haar songs van 
het nieuwe album presenteren met 
haar volledige band. 

Ab-Art is verheugd dat Hind Theater 
Piet Mondriaan heeft gekozen als 
eerste theater van haar theatertour, 
een primeur voor Abcoude om niet te 
missen! 
Aanvang: 20.15 Entree: € 22,00 / 
CJP € 21,00
Kaarten bij Readshop Abcoude, 
Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl

Open dag bloemenatelier

Bij Karin van Dierendonck Bloemen 
begint kerst dit weekend al

Tweede raam voor het VLC Mijdrecht
Na ‘ontwikkeling naar vrijheid’, heeft 
glaskunstenaar Sjaak van der Woude 
een tweede raam met de titel: ‘ver-
antwoordelijkheid’, ontworpen en 
geplaatst in de glazen brug die het 
hoofdgebouw van het Veenlanden 
College in Mijdrecht verbindt met de 
vleugel op de eerste verdieping.
Het raam stelt een hand voor die de 
aarde draagt. Sjaak heeft dit raam 
ontworpen mede geïnspireerd door 
een bekende uitspraak van een india-
nenhoofdman uit Seattle, die ooit zei: 
“Wat we met de aarde doen, doen 
we met de kinderen van de aarde.’’ 
Daar zijn we verantwoordelijk voor. 

Het is in dezelfde stijl als het eerste 
raam, heeft ook dezelfde kleurstelling 
en het prachtige antieke mondgebla-
zen glas.

Wie de ramen wil bezichtigen kan 
een afspraak maken met de school. 
Wilt u kennismaken met ander werk 
van Sjaak van der Woude, of heeft u 
zelf behoefte aan iets moois van glas, 
maak dan een afspraak voor een ate-
lierbezoek of kom kijken op zaterdag 
11 december bij de open ateliers 
rond Postwijck, aan de Rijksstraat-
weg 25 en 31 te Baambrugge. 
Zie ook www.sjaakvanderwoude.nl

Politie nieuws
Autobrand in Mijdrecht

Op dinsdagavond 16 november 
werd brand in een auto gesticht.

Rond 21.45 uur zagen passanten 
dat op de Proostdijstraat een 
geparkeerde auto in brand stond. 
Eén van de getuigen pakte direct 
een poederblusser en bluste de 
brand, terwijl de andere ge-
tuige 1-1-2 belde. De brandweer 
maakte de blusklus af.

De auto liep brandschade aan de 
voorzijde op. Gezien de aangetrof-
fen sporen gaat de politie uit van 
brandstichting. Aan getuigen die 
rond 21.45 uur iets verdachts op 
of in de omgeving van de Proost-
dijstraat hebben gezien, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie van district Rijn & Venen 
op telefoonnummer 0900-8844 
of via Meld Misdaad Anoniem op 
telefoonnummer 0800-7000.
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

3
8 1 6 5

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

8 9
6 1 3 7
3 7 4

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

Sudoku week 46

Zweeds raadsel week 46

Oplossing puzzels week 45

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

1 2 3 4 5 6 7
© Puzzelland

OERSTERK
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Boutique des Fleurs in 
feeststemming
Eigenaar Arjan Outshoorn van Boutique des 
Fleurs in o.a. Abcoude kan tevreden zijn. 
Rond honderdvijftig mensen gaven gehoor 
aan zijn oproep kennis te maken met de in 
feestsfeer omgetoverde winkel, waar het 
publiek kennis kon maken met de nieuwste 
trends op het gebied van glaswerk en andere 
zaken die nou net even dat extra feestelijke 
tintje aan de komende decembermaand 
geven. Buiten brandden de vuurkorven en 
de geur van het knisperende hout bracht 
menigeen in de juiste stemming. Gall en 
Gall verzorgde een wijnproeverij en de 
mannen van B & D Catering Hospitality 
Support verzorgden het bijbehorende hapje. 
"We wilden eens extra aandacht geven aan 

onze winkel en de vele mogelijkheden die 
we hebben om de december maand extra 
feestelijk te maken. Niet iedereen weet 
dat we voor zowel het bedrijfsleven als de 
particulier leuke cadeau- en eindejaarssug-
gesties bieden, die ons eigen team vervolgens 
tip top vervaardigt. Grappig is, dat we ook 
een aantal bezoekers uit Mijdrecht in onze 
Abcouder zaak mochten verwelkomen. De 
aanstaande herindeling gaat dus niet aan 
ons voorbij. Al met al zien we de komende 
winterperiode met vertrouwen tegemoet!" 
aldus Arjan Outshoorn die, samen met zijn 
team, de handen vol had de bezoekers van de 
juiste informatie te voorzien.  
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