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U gaat toch zeker

geen extra
vergoeding

aan uw tussenpersoon betalen?

Sinterklaas is weer in aantocht...
Voor de kinderen in De Ronde Venen breekt een fijne tijd aan: vanaf morgen, zaterdag 14 november, zet Sinterklaas weer voet
op Rondeveense bodem! Omringd door tientallen Pieten en toegezongen uit duizenden kelen, wacht de Goedheiligman in de
dorpskernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis een warme ontvangst. Zie ook pagina’s 12 en 13
foto marlies wessels

Agenda Kort
College wil Veenbad openhouden
Dit weekend in De Ronde Venen
14 november
tot ingebruikname nieuw zwembad Zaterdag
• Intocht Sinterklaas
Als het aan het college van B en W ligt, blijft het Veenbad open totdat
het nieuwe zwembad aan de Veenweg in gebruik wordt genomen. Het
openhouden van het Veenbad, totdat er gezwommen kan worden in het
nieuwe bad, is volgens B en W in het belang van zowel de inwoners van
Vinkeveen als de werknemers van het Veenbad.

voor websites bijvoorbeeld:
www.hwvanderlaan.nl

ontwerp | drukwerk | websites

www.tweed.nl

emma styled by

hans winter brillen
mijdrecht

Stichting Het Veenbad zorgde deze
week voor onrust met een persbericht waarin wordt gemeld dat het
bad mogelijk per 31 december van
dit jaar gaat sluiten. Het gemeentebestuur is momenteel met de
stichting Het Veenbad in gesprek
om afspraken te maken over een
soepele overgang van de activiteiten
van het Veenbad naar het nieuwe
zwembad. Een geruisloze overgang is zowel in het belang van de
inwoners van Vinkeveen als van de
werknemers van het Veenbad.
De stichting Het Veenbad heeft
inmiddels zelf geld gereserveerd in
verband met sluiting van het bad.
Volgens het college is dit bedrag
voldoende om de komende periode,

tot ingebruikname nieuwe bad, aan
alle verplichtingen te voldoen. Ook
heeft het college de stichting, zowel
mondeling als schriftelijk, te kennen
gegeven dat als het gereserveerde
bedrag onvoldoende is, de stichting
dit kenbaar kan maken. Het college
is bereid welwillend naar zo’n met
motieven omkleed verzoek te kijken.
Woensdag is een brief naar stichting
Het Veenbad gestuurd waarin B en
W schrijven de gesprekken met de
stichting te willen voortzetten. Wat
het college betreft blijft uitgangspunt voor die gesprekken dat het
Veenbad openblijft tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad.

• Rommelmarkt, Spoorhuis, Vinkeveen
• Herrie in de Keuken, Koeleman Elektro,
Mijrecht
• Kerstmarkt, Vinkeveen
• Kaartavond, De Springbok, De Hoef
Zondag 15 november
• Zondagmatinee Regiokoor
• Zangdienst PKN Ontmoetingskerk, Wilnis
• Prinselijk Proeven bij Meesters, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

ascol.nl
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DE GROENE VENEN

Stationsweg 12
3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis
Telefoon: (0297) 250421
E-mail: welkom@kor vermakelaars.nl
Internet: www.kor vermakelaars.nl
Briljant 2 te Mijdrecht

De Bruinlaan 10 te Amstelhoek

De Passage 47 te Mijdrecht

Fluitekruid 36 te Vinkeveen

€ 725.000,- k.k.

€ 269.000,- k.k.

€ 242.000,- k.k.

€ 650.000,- k.k.

In perfecte staat van onderhoud verkerende, modern getinte vrijstaande villa op
710 m2 eigen grond. Het bouwjaar van de woning is 1977 en in 2004 is de woning uitgebouwd en geheel gemoderniseerd met een nieuwe, luxe keuken, nieuwe
en vergrote badkamer, nieuwe uitgebouwde hal, verbouwde garage met kantoor,
compleet nieuw aangelegde tuin rondom de woning en is in de tuin een compleet
guesthouse gesitueerd met onder andere eigen, complete keuken.
Woonoppervlakte:
200 m 2
Inhoud woning:
500 m 3
Bouwjaar:
1977
Aantal slaapkamers
4

Aan rustige laan gelegen vooroorlogse twee-onder-één kapwoning met
diverse originele details zoals glas-in-lood ramen, paneeldeuren, erker
en bordestrap. De grootte van het perceel is 201 m2 en geeft daardoor
mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Dit soort woningen komt
maar zelden te koop in onze omgeving, pak uw kans!

Zeer royaal appartement gelegen in hartje centrum van Mijdrecht
met ruim terras (op het westen) met vrij uitzicht op het plein van De
Passage. De woning is te bereiken vanaf de beletage met trap en/
of lift naar het bijzondere binnenplein van appartementengebouw
“Croonstaete” . Een korte trap biedt toegang naar de entree/hal van
de woning op de tweede etage.
Woonoppervlakte:
90 m 2
Inhoud woning:
250 m 3
Bouwjaar:
1999
Aantal slaapkamers
2

Had u ook graag in een herenhuis in Wickelhof willen wonen? Dan is hier
alsnog uw kans! Deze extra grote hoekvilla heeft een perfecte situering in
deze recentste Mijdrechtse woonwijk. De architectuur is zeer eigentijds en
bovendien tijdloos. De woning is zeer luxe afgewerkt met goede materialen en
voorzieningen. Bijkomend voordeel ten opzichte van alle andere vergelijkbare
woningen in de wijk is de extra breedte van 70 centimeter.
Woonoppervlakte:
195 m 2
Inhoud woning:
600 m 3
Bouwjaar:
2005
Aantal slaapkamers
5

Jade 11 te Mijdrecht

Koningsspil 23 te Mijdrecht

Roerdomp 47 te Mijdrecht

Schepenenstraat 14 te Mijdrecht

€ 290.000,- k.k.

€ 275.000,- k.k.

€ 425.000,- k.k.

€ 239.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden, sfeervolle en lichte eengezinswoning (4 slaapkamers)
in de aantrekkelijke woonomgeving van de woonwijk Hofland Noord-Noord.
De woning wordt door de eerste eigenaar met zorg bewoond en heeft een
fantastische ligging aan een groen plantsoen en verzorgde achtertuin op het
zuid-westen.

Op zeer gewilde locatie in de woonwijk Groot-Molenland gelegen
eengezinswoning met geweldig afwerkingsniveau. Het huis is gelegen
aan een groen plantsoen aan de voorzijde en daar is tevens ruim
voldoende parkeergelegenheid. De achtertuin is gelegen aan een vrij
pleintje waardoor er geen directe achterburen zijn. Heerlijk veel privacy
zowel aan de voor- als achterzijde.
Woonoppervlakte:
120 m 2
Inhoud woning:
330 m 3
Bouwjaar:
1991
Aantal slaapkamers
3

In Twistvlied aan de Roerdomp is dit halfvrijstaand herenhuis met
aangebouwde, stenen garage gesitueerd. Een markante plek in de wijk
met directe toegang naar de diverse uitvalswegen aan de voorzijde en
de rust van de beschutte achtertuin op het zuidwesten. Het huis wordt
met zorg bewoond en verkeert in goede conditie.

Op een markante locatie, heerlijk rustig met vrij uitzicht, is deze
verzorgde hoekwoning gelegen. De ligging in de wijk ProostdijlandNoord. De locatie garandeert een goede ligging ten opzichte van
scholen, winkelcentrum, openbaar vervoer en het gezellige centrum
van Mijdrecht.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Spaanse Mat 2 te Mijdrecht

Spinel 15 te Mijdrecht

Spoorlaan 25 A te Vinkeveen

Achterveld 5 te Vinkeveen

€ 535.000,- k.k.

€ 234.000,- k.k.

€ 380.000,- k.k.

€ 239.000,- k.k.

Aan doodlopende straat met bungalows ligt deze in L-vorm gebouwde, fraaie
geschakelde bungalow met inpandige garage voorzien van bergvliering en een
werkelijk prachtige tuin met diverse terrassen, gelegen aan water met uitzicht
op de dijk en water. Deze bungalow ligt op één van de mooiste plekjes van
Mijdrecht, heerlijk rustig en op loopafstand van het centrum.

In kleinschalig appartementencomplex gelegen zeer verzorgd en ruim driekamer appartement. Ligging op de eerste verdieping met royaal balkon op
het zuiden. Een heerlijk licht appartement met een keuken uit 2007 en een
badkamer uit 2009. Bij de woning is uiteraard een separate (fietsen-)berging
aanwezig alsmede voldoende parkeergelegenheid bij het complex. U kunt er
werkelijk zo in!
Woonoppervlakte:
90 m 2
Inhoud woning:
235 m 3
Bouwjaar:
1987
Aantal slaapkamers
2

Op een bijzondere locatie gelegen vrijstaande semi-bungalow met aangebouwde,
stenen garage op een perceel van 391 m2 eigen grond. De ligging garandeert
rust en ruimte, een plek om thuis te komen en te genieten van een comfortabel
huis, een beschutte tuin en de rust die men niet op een woonerf vindt! Heerlijk
vrij met volop privacy. Ideaal voor mensen die dagelijks in de drukte van de stad
of hun werk leven en die op zoek zijn naar een bijzondere woonomgeving!
Woonoppervlakte:
120 m 2
Inhoud woning:
350 m 3
Bouwjaar:
1976
Aantal slaapkamers
2

Zeer luxe drie-kamer appartement op de begane grond gelegen met een ruime
tuin in het recent gebouwde appartementen complex in Kerkelanden. Het
gebouw is gebouwd in een dertiger jaren stijl en mag met recht fraai genoemd
worden. Het terrein om het complex is keurig aangelegd en ieder appartement
heeft zijn eigen parkeerplaats op het parkeerterrein dat is afgesloten middels
een slagboom.
Woonoppervlakte:
75 m 2
Inhoud woning:
195 m 3
Bouwjaar:
2005
Aantal slaapkamers
2

Karolus 15 te Mijdrecht

Malachiet 31 Mijdrecht

Watermolen 19 te Mijdrecht

Watersnip 10 te Mijdrecht

€ 363.000,- k.k.

€ 250.000,- k.k.

€ 347.500,- k.k.

€ 239.000,- k.k.

In de groene wijk Hofland Zuid aan brede laan ligt deze royale
eengezinswoning met dubbele garage en zonnige tuin op het zuiden. De
locatie is zeer goed te noemen, buurtsupermarkt, scholen en centrum
zijn op loopafstand gelegen. Het huis is het grootste type in zijn soort
en deze woning is werkelijk tot in de puntjes verzorgd!

In luxe en modern complex gelegen recent spectaculair verbouwd
drie-kamer appartement met prachtig vrij uitzicht over oer-Hollandse
polders, een levend schilderij. Fraaie ligging aan de rand van Mijdrecht,
op loopafstand van het gezellige centrum. Het appartement is in 2005
compleet verbouwd waardoor een zeer praktisch appartement ontstaan
is met inloopkast en zeer functionele badkamer.
Woonoppervlakte:
85 m 2
Inhoud woning:
240 m 3
Bouwjaar:
1997
Aantal slaapkamers
2

Op een werkelijk prachtige en rustige locatie gelegen geschakelde
(patio) semi-bungalow! Aan de rand van Mijdrecht, mooi gelegen aan
het water met vrij uitzicht op de dijk van Molenland en over de polder.
De woning is uitermate geschikt voor mensen die gelijkvloers willen
wonen.

Vooral de ligging van deze tussenwoning zal u zeker bevallen. Vanuit
de woonkamer heeft een mooi uitzicht op veel groen en een breed
sierwater. De achtertuin is gunstig gelegen op het noord-westen zodat
u de gehele dag de zon heeft totdat hij onder gaat. De rustige woonomgeving in de wijk Twistvlied is plezierig om te wonen.

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

145 m 2
375 m 3
1986
4

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

KijK

165 m 2
580 m 3
1974
3

160 m 2
410 m 3
1974
4

Woonoppervlakte:
Inhoud woning:
Bouwjaar:
Aantal slaapkamers

110 m 2
310 m 3
1937
3

150 m 2
400 m 3
1995
4

120 m 2
350 m 3
1984
2

110 m 2
330 m 3
1968
3

110 m 2
320 m 3
1981
3

o p w w w. K o r v e r m a K e l a a r s . n l v o o r o n s z e e r g e v a r i e e r d e w o n i n g a a n b o d !
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Herindeling: Abcoude met De Ronde Venen

B&W niet verrast over keuze
Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de Tweede Kamer voorstellen Abcoude en De Ronde Venen
samen te voegen tot één nieuwe gemeente. Ook de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zouden moeten samengaan. Dat heeft de
staatssecretaris gisteren bekend gemaakt aan de betrokken gemeentebesturen.
Het college van B en W van De
Ronde Venen is niet verrast over de
koers die staatssecretaris Bijleveld inslaat. “Die is in lijn met de
gevoerde discussie in de gemeenteraad,” zegt burgemeester Marianne
Burgman van De Ronde Venen.
Burgman is blij dat er nu duidelijkheid is. “We wachten de besluitvorming verder af en zullen het
komende proces positief tegemoet
treden.”
Met de koers die de staatssecretaris nu inslaat, en die is gebaseerd op
de besluiten van de gemeenteraden
van de betrokken gemeenten, is een
herindeling van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot
een nieuwe gemeente van de baan.
In de brief aan de betrokken ge-

meentebesturen schrijft de staatssecretaris dat zij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft
verzocht hun zienswijze te geven op
het conceptvoorstel. Die zienswijze
zal door de staatssecretaris worden
verwerkt in haar brief die ze samen
met een nota van wijziging half
november naar de Tweede Kamer
zal sturen. De Tweede Kamer zal
in december of uiterlijk in januari
2010 een besluit nemen en de
Eerste Kamer in het voorjaar van
2010. Als beide Kamers akkoord
zijn, kunnen in november 2010
verkiezingen plaatsvinden voor
de gemeenteraad van de nieuwe
gemeente en kan op 1 januari
2011 de nieuwe gemeente van
start gaan.

Gemeentepersoneel overweegt
juridische stappen
De gemeente De Ronde Venen heeft een bedrag van 320.000 euro terug
ontvangen. Dit zijn gelden die vrijgekomen zijn nadat de oude ziektekostenregeling voor ambtenaren (IZA) werd geliquideerd. Omdat deze gelden
zijn opgebracht door middel van premies van werkgevers en werknemers,
stelde het college voor om de helft van het geld ten goede te laten komen
aan de ambtenaren en de andere helft toe te voegen aan de algemene
middelen. De raad besloot in meerderheid echter om het hele bedrag aan
de algemene middelen toe te voegen. Vorige week liet OR voorzitter Maud
van der Vliet in onze kolommen al van haar ongenoegen blijken. Men beraadt zich op juridische stappen om het besluit van de raad aan te vechten.
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door piet van buul

Wie zich dezer dagen in de burelen
van het gemeentehuis begeeft, kan
daar het ongezouten commentaar
van de ambtenaren optekenen. Men
laat duidelijk blijken zich bestolen te
voelen en het een grof schandaal te
vinden. Op interne publicatieborden
maken veel personeelsleden van
hun hart geen moordkuil, er wordt
opgeroepen tot actie en er loopt een
handtekeningenactie. In een brief
die de Ondernemingsraad en het
Georganiseerd Overleg (vakbonden)
deze week aan de raad hebben geschreven, wordt zelfs gesproken over
de gemeente als een ‘onbetrouwbare’ werkgever. De briefschrijvers
vragen zich af of de raad wel gerechtigd was om zonder tussenkomst
van de rechter een advies van de
OR naast zich neer te leggen. Men
laat dit nu juridisch onderzoeken en
zo nodig zullen raad en bonden niet
schromen het besluit bij de rechter
aan te vechten.
Tijdens een Rondetafelgesprek op
dinsdag jl. steunde burgemeester
Burgman dit verzoek van de OR.
De meeste andere fracties voelden
daar echter niets voor. Zij vinden
dat het college het raadsbesluit bij
de OR moet verdedigen en waren
niet bereid tot een gesprek met de
OR. OR-voorzitter Maud van der
Vliet was teleurgesteld dat de raad
niet met het personeel wil praten.
“Desnoods vraag ik inspreektijd
aan bij de raadsvergadering. En
intussen zoekt onze jurist uit welke
wegen voor ons open staan om het
raadsbesluit aan te vechten.”

CDA Tweede Kamerlid Eddy Bilder

“Over de financiële consequenties van de
herindeling moet nog goed gepraat worden.”
Tweede Kamerlid Eddy Bilder (CDA) houdt zich o.a. bezig met ruimtelijke ordening en gemeentelijke herindelingen. Beroepshalve heeft hij
het proces dat nu heeft geleid tot het voorstel van twee gemeenten (De
Ronde Venen/Abcoude en Breukelen/Loenen/Maarssen) van nabij meegemaakt. Hoe kijkt hij er tegenaan?
door peter schavemaker

Tijdens het Kamerdebat
in mei bleek een groot
gebrek aan maatschappelijk en bestuurlijk
draagvlak rondom deze
herindeling en ook lokaal
draagvlak ontbrak. Kunt
u dit minimale draagvlak
rijmen met het huidige
herindelingsvoorstel?
“Van dit voorstel kan
worden gezegd, dat met uitzondering
van Abcoude, het voor de betrokken gemeenteraden een tweede
keuze inhield. Dit heeft wel geleid
tot draagvlak binnen de raden. Voor
ons als Kamer is de gemeenteraad
de plek om het draagvlak te meten.
De bevolking heeft zich tijdens de
hoorzitting uitgesproken vóór gemeenten waarbij er samenhang is. Er
is daarom ook veel verzet geweest
tegen de grote variant, omdat deze
samenhang niet werd beleefd.”

Breukelen, Loenen en Maarsen lijken
de problemen zelf te hebben opgelost.
“Ik vind dat de herindeling van Breukelen, Loenen en Maarsen betrekkelijk soepel is gegaan en een goed
voorbeeld is, hoe gemeenten uiteindelijk laten zien bereid te zijn om
gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen. Ik denk dat De Ronde
Venen in die zin ook behoorlijk heeft
bewogen, ze hebben nadrukkelijk
de deur voor Abcoude opengezet en
daarmee ook uitgestraald een bredere verantwoordelijkheid te willen
dan alleen voor de eigen gemeente,
terwijl iedereen weet dat De Ronde
Venen eigenlijk geen herindeling
nodig had. De gemeente heeft een
schaalgrootte waarbij zelfstandig
voortbestaan ook zonder meer tot de
mogelijkheden zou moeten behoren.”

Dit was wel een tweede keuze.
“Begrijpelijk, De Ronde Venen zat er
niet op te wachten. De houding om
iets voor je buren te willen doen, is te
prijzen; een bestuurlijk verantwoorde
benadering, zowel door de raad als
het college.”

Tijdens het Kamerdebat werd gesproken over mogelijke ‘lijken in de kast’ in
Abcoude. Is het daarom wel verstandig
om deze samenvoeging door te zetten, met zoveel mogelijke financiële
consequenties?
“Ik denk dat over die financiële
consequenties gepraat moet worden,
het mag natuurlijk niet zo zijn dat
de gemeente De Ronde Venen voor
goed gedrag wordt afgestraft. Ik ga
er van uit dat de staatssecretaris dit
financiële aspect toch in elk geval
goed onderzoekt en daar met een
stevig verhaal over gaat komen, dat
is het minste.
Er kan niet worden gezegd: ‘Sorry,
daar doen we niks aan’. Deze verhouding moet wel precies worden
ingeschat en wat dan verwacht mag
worden van het Rijk in het kader van
deze herindeling.”

Tijdens de Raadsvergadering in De Ronde Venen was er veel kritiek
op de ‘180 graden draai’
van het CDA. Wat is uw
mening hierover?
“Ik denk dat de CDAfractie de oren goed
open heeft gehad.
Halsstarrig aan een
eenmaal ingenomen
positie vasthouden, is niet altijd het
beste wat je kunt doen. Wat mij
betreft heeft de CDA-fractie niks
verkeerd gedaan. Het CDA heeft
de financiële kant van het voorstel
een stevig gewicht gegeven, andere
partijen hebben deze afweging ook
gemaakt.”

Wat verwacht u van de provincie?
“Ik verwacht dat die de uitkomsten gaat overnemen, de provincie
wordt ook bestuurd door mensen
met politiek gevoel. Dan weet je
dat dit voorstel het enige is, dat nog
haalbaar is. De gevraagde financiële
toezeggingen zouden hierbij ook een
rol moeten spelen, daar liggen nog
wat vraagtekens. Het is goed om te
kijken welke onzekerheden er nu nog
kleven aan het nieuwe voorstel.”

De staatssecretaris sprak zelfs over
‘het meest omstreden voorstel’ en
‘het is van belang dat er een werkbare oplossing komt’. Dat zijn stevige
woorden.
“Het is in de behandeling van de
herindelingen tot nu toe het meest
omstreden voorstel. Ik heb tijdens
het laatste Kamerdebat bij de staatssecretaris aangedrongen om van de
gang van zaken rond deze herindeling te leren om niet zo’n omstreden
voorstel, met alle lopende discussies,
naar de Kamer te sturen, maar te
proberen vooraf met partijen in
gesprek te gaan om te kijken of er
een alternatief denkbaar is met een
breder draagvlak.”

Gaat het nog lukken om het voorstel
voor de gemeenteraadsverkiezingen in
november te behandelen in de Tweede
en Eerste Kamer?
“Het is inderdaad nu zaak om binnen
zo kort mogelijke termijn deze herindeling in beide Kamers definitief af
te handelen. Dat is voor alle betrokkenen het beste. Er is lang gepraat
en getwijfeld, er moet nu gewoon
worden gewerkt aan het laten ontstaan van de nieuwe gemeenten.”

Kunnen de inwoners van Abcoude en
De Ronde Venen met een gerust hart
uitkijken naar deze samenvoeging?
“Dat zou wat mij betreft het uitgangspunt moeten zijn. Als Kamer
zullen wij ook naar de duurzaamheid vragen. Ik wil bijvoorbeeld
weten of er voldoende waarborgen
zijn dat deze nieuwe gemeente zo
meteen voldoende middelen heeft
om de bijbehorende taken te kunnen uitoefenen.”

Luistervink
De donkere dagen
Menig mens heeft het in deze tijden
bar moeilijk. De bladeren vallen, de
wind giert door de dakramen en de
kachel brandt weer. Hoe het komt
komt het, maar de mens wordt
neerslachtig. Ik kan niet zeggen
dat de herfst mij helemaal niets
doet, maar je kunt ook wat aan dat
vervelende gevoel doen. Gelukkig
hebben we een open haard. Na het
avondeten steek ik dat ding vaak
aan en luister naar het geknisper
dat de brandende houtblokken laten
horen. Als extra begeleiding kun
je kiezen voor een mooi luistermuziekje op de radio of cd. Je kan ook
gewoon wat televisie kijken. Een
hapje, een drankje (o nee,
niet voor mij, weet u nog?) maken
je avond compleet. Je kunt dus
gewoon leuke dingen doen in plaats
van te chagrijnen. Op zondagmiddag bijvoorbeeld naar het bos.
Hond mee, vallende bladeren,
misschien ook nog een beetje een
nat pak, eikels en kastanjes rapen
en natuurlijk ook beukennoten
verzamelen. Thuis gekomen kun
je enorm leuke dingen maken van
deze opgeraapte zaken. Doe nou
niet net of u het niet weet, maar
met een paar lucifers kom je een
heel eind. Thuis hebben we de
luxe van een eigen sauna. Ik ben
altijd maar weer blij als het herfst
wordt, want dan kan dat ding weer
aan. Thermostaat op tachtig en de
lampen op foxtrot variee. Via blauw,
rood, groen en geel kom je in de
juiste stemming en zo’n avondje
sauna is echt genieten. Je kunt ook
gezellig met vrienden of familie
een hapje gaan eten in het dorp.
Jas en das uit, pet af en lekker
gaan zitten in de warme gezelligheid die de horeca biedt. Natuurlijk
kun je ook lekker thuis kokkerellen.
Voordeliger, maar je mist dan wel
de ambiance die nou juist zo prettig
kan zijn. U kunt het geloven of niet,
maar het verschil tussen chagrijn
en een prettig gevoel zit ‘em in
de kleine dingen. Voorbeeldje?
Onlangs kocht ik een antiek klokje
dat een geluid maakt van een wekker. Nu het ding achter mij op de
kast staat, doet het me denken aan
vroeger. De tijd dat je ’s ochtends
nog door een echte wekker werd
gewekt. Kent u die echt grote
Hema wekker nog? Die speciale,
die uiterst geschikt was voor de
lang uit- en de niet-wakker-willenwordende slaper. Het gevoel dat
deze rikketikker opwekt, verdrijft
de sombere gedachten en roept op
tot gezelligheid. Dat deed ook het
concert dat het Regiokoor afgelopen zondag gaf. Ik ben niet geheel
objectief, maar ik hoorde en zag
bijna driehonderd mensen genieten
van sfeervolle, vrolijke koormuziek
en voortreffelijke solisten in de
vorm van een violiste en pianist.
Een ruim uurtje, lang genoeg, na
afloop een nootje, een kopje koffie
of een glaasje wijn o.a. geserveerd
door onze huisarts in ruste. Moeten
ze meer doen in onze dorpen. Het
geeft een goed gevoel, ook tijdens
de periode van het vallend blad.
Luistervink
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Rommelmarkt Spoorhuis bestaat 15 jaar

De Ronde Venen

In het Spoorhuis van Vinkeveen wordt zaterdag 14 november weer een rommelmarkt georganiseerd. Precies 15 jaar geleden werd hiermee begonnen. Het
Spoorhuis is het oude Station van Vinkeveen en is gelegen aan de Demmerik 68.

Horizon over
‘Eeuwigheid’

Zondag 15 november zendt Horizon
van 9.00 – 10.00 uur een programma uit over eeuwigheid met
vragen als: Is er leven na de dood?
Wat kunnen we verwachten? Is er
een gemeenschap van levenden en
doden? Herhaling 17.00 – 18.00
uur. Aan de discussie nemen deel:
Pieter Koopmans, Mijdrecht; ds.
Guus Molenaar, Mijdrecht; pastor
Wim Vernooij, Vinkeveen; Jan van
Walraven, Mijdrecht.
Presentatie: Ger de Vries.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Uitzending door radio Midpoint,
ether: 105,6 FM, kabel: 101,9 FM.

Iedere tweede zaterdag van de
maand worden hier gebruikte
gebruiksvoorwerpen ter verkoop
aangeboden, nadat ze grondig zijn
geïnspecteerd en goed bevonden.
Het assortiment gaat van bloempot

tot een boek en van een cd tot aardewerk. Voor ieder seizoen wordt
het aanbod aangepast en in verband
met de naderende kerst zijn de
kerstspullen weer tevoorschijn
gehaald. Als er ijs komt dan komen
de schaatsen weer uit de doos.
De rommelmarkt bij het Spoorhuis
startte 15 jaar geleden onder de
bezielende leiding van Jan Stoof,
zijn vrouw Alie, Dicky Verrips,
Greet van der Greft, Ank Kamminga, Diny van der Vliet en Jaap
Kalf. Tegenwoordig bestaat de vaste
ploeg uit Jan, Alie, Dicky, Greet,
Yvonne Stoof en kleindochter Bo
Stoof. Jan Hazeleger heeft ook nog
een poos meegeholpen, maar nu is

Jan Kroon elke tweede zaterdag
van de maand al voor dag en dauw
in de weer om een handje te helpen
en meerdere keren is zoon Jan
Stoof ook van de partij om alles
weer op te ruimen.
Deze vaste ploeg waakt al 15 jaar
over de kwaliteit van de aange-

boden spullen en je kunt er altijd
terecht voor een gezellig praatje of
een kop koffie. De opbrengsten van
de rommelmarkt gaan naar goede
doelen of de Gereformeerde Kerk
voor onderhoud van de gebouwen.
Deze keer gaat de opbrengst naar
het Johannes Hospitium.

Wilnis

Zangdienst in PKN
Ontmoetingskerk
Zondagavond 15 november wordt
er een zangdienst gehouden in de
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat in
Wilnis. Thema: Heilig, Liefdevol en
Machtig. We willen in deze zangdienst nadenken over wie God is,
over hoe we Hem kunnen aanbidden en hoe we toegewijd aan Hem
kunnen leven, ieder persoonlijk,
maar ook met elkaar als een ‘toegewijd volk’. Muzikaal wordt de
dienst omlijst door intermezzo’s
van harp, orgel en dwarsfluit. U/jij
bent van harte uitgenodigd mee te
zingen en na de dienst een kop koffie/thee te drinken in gebouw “de
Schakel” achter de kerk. Aanvang
van de dienst is 19.00 uur.

Mijdrecht

Bijeenkomst ‘De
Christenvrouw’

De vereniging ‘de Christenvrouw‘
afdeling De Ronde Venen komt
weer bij elkaar op donderdag
19 november a.s. in gebouw
’t Kruispunt van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Mijdrecht,
Koningin Julianalaan 22.
Mevr. Brigitte Makkinje van Stichting Antwoord komt vertellen wat
deze stichting doet en dan speciaal over een stukje toerusting,
evangelisatie in Afrika. Speciale
aandacht krijgt ook het kinder- en
jeugdwerk. Spreekt het onderwerp
u aan? Kom gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte
welkom! Aanvang 20.00 uur en de
koffie staat om 19.45 klaar!

Wilnis

Ledenvergadering
‘Passage’

Christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage, afdeling Wilnis houdt woensdag 18
november een ledenvergadering.
De heer C. Weeda van Trans
World Radio komt spreken over
de manier waarop het evangelie
wordt gebracht op plaatsen waar
zendelingen niet kunnen komen.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
De avond is in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint om
20.00 uur.

Nieuw besluit verplaatsing weekmarkt

Scouting doneert 100 liter bloed!
In 2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar, het gaat een echt feestjaar worden! Ook een jaar om scouts en niet-scouts kennis te laten maken
met scouting.
Roel, Marcella, Annemarie en Suzanne van Scouting Jan van Speyk en de
Lady Baden Powell binnen de Regio Amsterdam-Amstelland willen laten
zien dat een scout onder andere iets over heeft voor de medemens. In verband met het 100-jarig bestaan hebben zij een actie bedacht om 100 liter
bloed te doneren aan Sanquin.
Zaterdag jl. vond tijdens een avond voor leidinggevenden binnen de
Scouting Regio Amsterdam-Amstelland de aftrap plaats van de actie. Die
bestond uit het informeren van de kaderleden om iedereen enthousiast te
maken voor de actie.
Op deze avond hebben de eerste twaalf nieuwe donors zich al aangemeld!
Daarmee is een goede start gemaakt en kan worden gezegd dat iedereen
weet dat bloeddonaties nodig zijn om levens te redden.
Om deze actie tot een succes te maken, is ook uw hulp nodig! Voor 100 liter bloed zijn ongeveer 230 donors nodig. Nieuwe donors, maar ook donors
die al jaren bloeddoneren kunnen ons helpen. Draagt u ook uw bloeddruppels bij? Stuur dan een email naar bloeddonor.scouting@gmail.com en
ontvang alle informatie over de aanmelding.

Politie Utrecht start 1-1-2 campagne
Woensdag jl. is de politie Utrecht
een 1-1-2 campagne gestart tegen
autokraken. In de regio worden
jaarlijks gemiddeld 15.000 autokraken gepleegd. Naast overlast voor
de autobezitter kost het de politie

veel tijd om de zaak achteraf op te
lossen. Er kan veel tijd en schade
bespaard worden als de burger bij
een dreigende autokraak 112 belt.
Uitgangspunt voor de campagne is
dat burgers vaak intuïtief aanvoelen
dat een situatie verdacht is, maar
daar niet op reageren. Slechts een
beperkt aantal burgers belt bij
een verdachte situatie 1-1-2. De
campagne helpt burgers daarom
verdacht gedrag te herkennen, in
dit geval met concrete signalen die
vooraf gaan aan een autokraak.
foto bas de meijer

Het college heeft deze week haar besluit van 24 maart 2009 om de
weekmarkt te verplaatsen ingetrokken en tegelijkertijd een nieuw besluit
genomen om de locatie van de weekmarkt te wijzigen. Uit de behandeling
van ingediende bezwaren was namelijk gebleken dat de begrenzing van het
marktterrein onvoldoende duidelijk was, omdat in een situatietekening niet
was aangegeven dat het marktterrein ook door zou lopen in de Raadhuislaan en Dorpsstraat.
Door de verplaatsing van de weekmarkt naar het Raadhuisplein met
een uitloop in de Raadhuislaan en
Dorpsstraat kunnen knelpunten als
parkeerdruk, onvoldoende uitstraling van de markt en het feit dat
de markt buiten de looproute van
het winkelend publiek ligt, worden
opgelost. Daarmee verbetert zowel
de aantrekkelijkheid van de markt
als van het centrum van Mijdrecht.
Dit jaar en begin volgend jaar vindt
een aantal aanpassingen plaats,
zoals het verplaatsen van een
aantal bankjes, fietsenrekken, lan-

taarnpalen en paaltjes en de aanleg
van elektriciteit, om de markt te
kunnen verplaatsen. Vanwege de
nog uit te voeren werkzaamheden,
de behandeling van bezwaren en de
tijdelijke schaatsbaan op het Raadhuisplein in december, is besloten
de weekmarkt in 2009 niet meer te
verplaatsen. De gemeente streeft er
naar de weekmarkt vanaf donderdag 4 maart 2010 op de nieuwe
locatie te laten plaatsvinden, onder
voorbehoud dat de uitvoering van
de werkzaamheden en de behandeling van bezwaren niet voor verdere
vertraging zorgen.

Heb ik dat...

Ja! Dat heb jij weer en daarom is dat bloemetje
van de week voor jou! Gratis af te halen bij:

Bloemenatelier Kristel

Leicester 14, Mijdrecht (bij de nieuwe Albert Heijn)
of winkelcentrum Adelhof
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Kort Nieuws
Digitale foto’s

Stuur juiste fotoformaat toe

De redactie van De Groene Venen
ontvangt regelmatig digitale foto’s
die te klein zijn voor drukwerkdoeleinden. Zorg ervoor dat uw .jpgbestand minimaal 1 MB groot is, dan is
het goed te verwerken.

Jeugdleden Korfbalvereniging Atlantis te water
Vorige week vrijdag haalden 65 jeugdleden van korfbalverenging Atlantis
een nat pak. Onder de noemer: ‘Atlantis is meer dan korfbal alleen’, was er
een geweldig zwemfestijn georganiseerd in het zwembad van Vinkeveen.
De kinderen moesten allerlei behendigheidsspelletjes in het water doen.
Van ringen opduiken tot ‘bommetjes’ maken en van matlopen tot door een
ring zwemmen. Iedereen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar deed fanatiek
mee. Toen de vermoeidheid parten ging spelen, was het vooral elkaar in het
water gooien en nog meer plezier maken.
Alle spelletjes die klaar stonden waren georganiseerd door Paul en Colette
Lamers. Zij hebben deze 65 kinderen met ontzettend veel enthousiasme
aan het werk gezet en mede door hen was deze avond een groot succes.
Paul en Colette namens ons allemaal bedankt!
Korfbalverenging Atlantis organiseert jaarlijks 12 feesten voor de jeugd.
Dit zwemmen voor de oudere jeugd is één van de feesten. Ook zijn er de
jaarlijkse BBQ, bowlen en disco die op het programma staan. Voor de
jongeren hebben we onder andere een bingo feest, Sinterklaas bezoek en
een creatieve avond. Als afsluiting is er een overnachting op het terrein aan
de Hoofdweg en voor de ouderen een strandfeest. Genoeg te doen en te
beleven dus bij KV Atlantis.

Vinkeveen

Sfeervolle kerstmarkt

Weekendje weg voor winnaar wedstrijd
Joost van Selm (rechts op de foto) uit Vinkeveen heeft dit jaar de Herfstfotowedstrijd van weekendkrant De Groene Venen gewonnen met een
fraai portret van zijn dochter. Uit handen van Peter Bakker (links) en
Rob Isaacs van deze krant kreeg hij woensdag de hoofdprijs uitgereikt,
een weekend- of midweekverblijf in een vakantiebungalow aangeboden
door Landal GreenParks. Bovendien kreeg hij zijn winnende foto 80 x
100 cm groot op canvas afgedrukt, aangeboden door HEMA Mijdrecht.
Van Selm, die verwoed amateurfotograaf is en nog twee andere fraaie
foto’s inzond, was -evenals zijn dochter- bijzonder verrast over het winnen
van de hoofdprijs. Gevraagd naar de rood-met-witte-stippen ‘paddenstoel’
jurk op de foto, bleek dit geheel toevallig te zijn geweest. Ach ja, dat
noemen ze in Engeland nou een ‘lucky shot’!
foto patrick hesse

Kleuters Proostdijschool op bezoek bij
Banketbakkersschool
de Berkhoff
Kleuters van groep 1 en 2 van de
Proostdijschool hebben een bezoek
gebracht aan Banketbakkersschool
de Berkhoff in Amsterdam. Het
bezoek gold als afsluiting van de
kinderboeken week 2009.
De leerlingen op De Berkhoff leren
voor een consumptieve opleiding en
worden opgeleid tot brood- en banketbakker, kok of gastheer/-vrouw.
De kleuters werden ontvangen door
één van de docenten en gingen sa-

men met de leerlingen uit de eerste
klas koekjes bakken. De eerste
talenten werden al snel ontdekt en

het eindresultaat was erg lekker. De
kleuters kregen hun eigen gemaakte koekjes mee naar huis en hadden

een hele gezellige maar vooral erg
smakelijke ochtend.

De Ronde Venen nu ook in Google Street View
Inwoners van De Ronde Venen kunnen sinds dinsdag online door hun
straat, wijk en dorp wandelen. Google Street View heeft De Ronde Venen
toegevoegd aan de dienst die is geïntegreerd in Google Maps. Vrijwel
heel Mijdrecht valt te zien vanaf straatniveau, met uitzondering van het
bedrijventerrein. Half Wilnis staat op de foto en van Vinkeveen is slechts
de doorgaande weg te zien. Ook Amstelhoek en een deel van het buitengebied van Waverveen zijn toegevoegd aan de dienst. Google werkt continu
aan verdere uitbreiding van de beelden. Was in maart van dit jaar ‘slechts’
4.000 km van ons land in kaart gebracht, nu is het meer dan 35.000 km.

Bijzonder initiatief Vida Makelaars
groot succes
Atelier ‘van Steen tot beeld’ hield afgelopen zaterdag en zondag een
beeldenexpositie aan de Cliffordweg 32 in Waverveen. Deze expositie werd
mogelijk gemaakt na een idee van Vida Makelaars og.
De expositie was mede bedoeld als speciaal open huis voor dit bijzondere
pand en om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de
beeldhouwkunst in een passende architectonische en landelijke omgeving.
Vele volwassenen en kinderen hebben genoten van de prachtige kunstwerken en zijn zelf enthousiast aan de gang gegaan met speksteen. Alle
bezoekers worden hartelijk bedankt voor hun bezoek en enthousiasme!
Voor meer informatie betreffende de vrijstaande villa aan de Cliffordweg
32 te Waverveen kunt u bellen met Vida Makelaars og, 0297 - 212 987. Of
kijk op www.vidamakelaars.nl.

Met Street View kunnen gebruikers op een plattegrond van Google rondkijken vanaf straatniveau. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden vrijwel
alle straten in en rond dertig steden
meter voor meter gefotografeerd.
Dat gebeurt met een speciale
digitale fotocamera die bovenop
een personenauto is gemonteerd en
waarmee opnamen in 360˚ kunnen
worden gemaakt.
Met behulp van speciale software
worden gezichten van personen en
nummerborden van voertuigen onherkenbaar gemaakt. De foto’s zijn
te bekijken door een geel poppetje
op de plattegrond te slepen. Door
de kijkrichting van het poppetje aan
te passen, kunnen gebruikers om
zich heen kijken.
Kijk op: http://maps.google.nl.

Op zaterdag 14 november organiseert De Bonte Stal in samenwerking met Peploen van 14.00 uur
tot 20.00 uur een sfeervolle, knusse
kerstmarkt aan de Demmerikse
Kade 17 te Vinkeveen. Het terrein
naast kaasboerderij Van der Arend
is omgebouwd tot een romantisch
kerstdecor. In deze gezellige ambiance worden de nieuwe kerstdecoraties en kerstartikelen
gepresenteerd. Daarnaast zijn er
diverse kerststukken te bewonderen. Kerststukken waarvan u in
eerste instantie zult denken ‘dat
zou ik nooit kunnen maken’. Maar
niets is minder waar, want wanneer
u zich inschrijft voor één van de
kerstworkshops die de Bonte Stal
en Peploen in de weken vóór Kerst
gaan geven, zult u versteld staan
van uw eigen prestaties.
Ook Kaasboerderij Van der Arend
zal zich presenteren met de leuke
en originele kerstpresenten en
natuurlijk kunt u ook de inmiddels
beroemde Vinkethaler (winnaar
van de verkiezing van het Groene
Hart Streekproduct 2009-2010)
komen proeven. Een glühweintje of
warme chocolademelk maken het
(kerst)feest compleet. Kortom, wilt
u alvast in de kerstsfeer komen,
breng dan aanstaande zaterdag 14
november een bezoekje aan deze
sfeervolle echte Vinkeveense Kerstmarkt. Van 14.00 uur tot 20.00 uur
bent u van harte welkom op Demmerikse kade 17. Wie verhinderd is,
maar zich wel wil inschrijven voor
één van de kerstworkshops, neemt
contact op met Karin v.d. Scheur
(De Bonte Stal) 06 12 375 225 of
Ingrid Hagenaars (Peploen) 06 50
550 581.

Wilnis

Cadeauverkoop
Hiddai
Vrijdag 27 november vindt een
cadeauverkoop plaats in gebouw
‘De Roeping’ achter de Hervormde
Kerk te Wilnis. Er zijn verschillende
tafels met leuke cadeauartikelen
te vinden zoals leuke waxinelichthouders, mooie kop en schotels en
leuke theeglazen. Bovendien zijn er
leuke spulletjes voor de kinderen.
Voor maar vijf euro kunnen er ook
bloemstukjes gemaakt worden.
Ook aan eten en drinken is gedacht.
Koffie, thee en limonade met wat
lekkers is er te vinden. Verder is er
ook nog erwtensoep en een aantal
broodjes.
De opbrengst van de dag gaat naar
ons koor Hiddai. Vanaf 14:30 tot
20:30 uur is iedereen van harte
welkom.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Op twee woensdagmiddagen kwamen ruim zestig
leerlingen van groep acht op het VLC
tafeltennis spelen.
Na lekker te zijn warm gespeeld
kon het ‘King of the court’ toernooi
beginnen. In twee ronden konden
de kinderen laten zien wat ze waard
waren, in navolging van de kampioene Bettina Vriesekoop. Het werd een
gezellig toernooi en natuurlijk ontvingen alle deelnemers na afloop
een gouden medaille voor de door hen getoonde inzet.

foto rob isaacs

Woensdagavond jl. werd in de dorpskernen weer het feest van Sint
Maarten gevierd. Groepjes kinderen gingen overal met lampionnetjes
langs de deuren om liedjes te zingen. ‘Sinte-Sinte-Maarten, de koeien
hebben staarten...’ blijft daarbij favoriet. Boven een aantal kids in
Mijdrecht, onder een groepje kinderen dat in Vinkeveen zingend langs
de deuren trok.
foto onder: letty verweij

Dinsdagmorgen heeft een ongeval plaats gevonden op de Ter
Aarse Zuwe. Op de kruising met de Korte Zuwe kwamen twee
personenauto's met elkaar in botsing. Het ambulancepersoneel
heeft de bestuurders onderzocht. Alle inzittenden kwamen met
de schrik vrij. 			
foto peter bakker

Hotsjietonia is een knus en gezellig huis, waar de Bevers (de jonge
scouts van de Jan van Speykgroep) elke zaterdag kunnen spelen en
allerlei avonturen beleven. Kinderen van 5 tot 7 jaar uit de omgeving
van Mijdrecht die veel plezier willen beleven, zijn welkom om eens op
zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur te komen kijken.

Cornelissen Dakwerk steekt CSW MD 1 in het nieuw
Afgelopen week presenteerden de meiden van de MD1 hun nieuwe
tenues. Onder toeziend oog van de sponsor Peter Cornelissen, van
Cornelissen Dakwerk, maakten ze een mooie foto. De dames doen
het goed en staan in een competitie met veel jongensteams hun
‘mannetje’.

De Dorcas Voedselactie, die vorige week werd gehouden,
heeft landelijk zeker 52.000 voedselpakketten opgeleverd.
Daarmee is het aantal ingezamelde pakketten, ondanks de
economische crisis, opnieuw licht gestegen ten opzichte van
vorig jaar. De actie in Mijdrecht bij Albert Heijn (Leicester) op
zaterdag jl. leverde 37 voedselpakketten (inclusief sponsoring
van de vestiging zelf) op. De vrijwilligers die zich voor deze
actie inzetten, zijn zeer tevreden met de opbrengst. Het
voedsel is bestemd voor de allerarmsten in Oost-Europa.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Ja het is
heus waar

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
PLAATSING VAN FAMILIEBERICHTEN IS TOT EIND 2009 GRATIS

Lein is 65 jaar!
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

KRIS BAKEN
21 JAAR
12 november

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl
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Drie weken lang ijspret in De Ronde Venen - IJsbaan geopend van 3 t/m 27 december

Kom schaatsen op het Raadhuisplein
De Ronde Venen heeft er een nieuw evenement bij: Venen on Ice. Van
3 tot en met 27 december a.s. kan er worden geschaatst op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Er komt een tijdelijke schaatsbaan van 450 m2
te liggen van echt ijs. Het initiatief van het schaatsplein is afkomstig
van de schaatsverenigingen Vios en Voorwaarts uit Vinkeveen, Hou
Streek uit de Hoef en Nooit Gedacht uit Wilnis. Een ploeg van ruim
140 vrijwilligers zorgt er voor dat jong en oud ruim drie weken lang
kunnen genieten van echte schaatspret.
De schaatsbaan wordt op 3 december a.s. officieel geopend door burgemeester Burgman en zal vanaf dat
moment bijna de hele maand december zorgen voor een extra feestelijke
sfeer in het centrum van Mijdrecht.
Naast het ‘reguliere’ schaatsen vinden er activiteiten plaats als: kunstschaatsen, discoschaatsen, ijsdansen,
ijshockey, schaatsdemonstraties etc.
Doordat de baan uit echt ijs bestaat,
kan men er met eigen kunst- of
ijshockey-schaatsen terecht. Noren
zijn niet toegestaan. Wie geen
schaatsen (meer) heeft kan deze ter
plekke huren.
De ijsbaan wordt opgevrolijkt met
een traditionele koek en zopietent, waar het standaard ijsbaanassortiment verkrijgbaar is, zoals
o.a. koeken, erwtensoep, warme
chocolademelk e.d. Tussen de koek
en zopietent en de schaatsverhuur
komt een terras met volop uitzicht
op de baan.
Behalve Eerste Kerstdag zal de
ijsbaan elke dag van ‘s ochtends tot

G-schaatsworkshops
op tijdelijke ijsbaan

‘s avonds geopend zijn. Op weekdagen is de baan van ‘s ochtends tot ‘s
middags gereserveerd voor schoolschaatsen. Elke week zijn er andere
activiteiten gepland. Een actueel
overzicht hiervan staat op

www.venen-on-ice.nl.
Schoolschaatsen
Alle kinderen van de basisscholen uit
De Ronde Venen en Kockengen kunnen gratis en in klassikaal verband
komen schaatsen op de schaatsbaan.
Dit is mogelijk gemaakt dankzij
hoofdsponsor Rabobank Veenstromen. IJsclub Nooit Gedacht levert
de instructeurs. Per groep wordt anderhalf uur instructie gegeven. Deze
lessen zijn voornamelijk geschikt
voor kinderen vanaf groep 4. Op de
baan is plaats voor maximaal 50 kinderen. Na afloop krijgt iedereen een
beker warme chocolademelk.
Scholen kunnen online inschrijven
voor een dag en tijd. Op dit moment
hebben reeds 1.750 schoolkinderen
gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Scholen die zich nog niet hebben aangemeld wordt geadviseerd er
snel bij te zijn.
Unieke mogelijkheid
“Deze tijdelijke schaatsbaan vormt
voor de jeugd een unieke mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kennis te maken
met de schaatssport,” aldus voorzitter Jos van Wijk van de Stichting
Venen on Ice. “Dankzij het feit dat

Activiteiten

de schaatsbaan wordt gerealiseerd
door lokale vrijwilligersorganisaties,
is het mogelijk de kosten relatief
laag te houden. Toch zou dit evenement niet van de grond zijn gekomen
zonder steun van de gemeente De
Ronde Venen, hoofdsponsor Rabobank Veenstromen, plaatselijke
middenstand en bedrijfsleven.”
Van Wijk schat dat tijdens het evenement in totaal zo’n 140 vrijwilligers
actief zijn als schaatsinstructeur, bij
de schaatsverhuur, beheer van het
ijs, de verzorging van de koek en
zopie en EHBO.
“Alle betrokkenen zijn enorm
enthousiast. We krijgen er een mooi
nieuw evenement bij.”
Noot van de
redactie: de foto’s
bij dit artikel zijn
afkomstig van soortgelijke ijsbanen in
andere gemeenten.

IJsbaan Raadhuisplein
Opening op 3 december om 10.00 uur.
Maandag t/m donderdag:
geopend van 09.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag:
geopend van 09.00 tot 23.00 uur
Zondag geopend van 11.00 tot 21.00 uur
24 december:
geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Eerste Kerstdag gesloten.
Tweede Kerstdag:
geopend van 11.00 tot 17.00 uur
‘Derde’ Kerstdag 27 december:
geopend vanaf 11.00 uur.
Officiële afsluiting op 27 dec. om 17.00 uur
Toegang: 2 euro.
Schaatshuur 3 euro per paar.

Op de tijdelijke ijsbaan op het
Raadhuisplein in Mijdrecht geeft
IJsclub Nooitgedacht uit Wilnis
in december schaatsworkshops.
Deze workshops zijn speciaal
voor mensen met een beperking.
Iedereen, van jong tot oud, kan
meedoen. De workshops Gschaatsen worden gehouden op
5, 12, 19 december van 10.0011.00 uur en 9, 16, 23 december
van 18.00-19.00 uur. Aanmelden
kan per e-mail: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl tot 2 dagen
voor de datum van de workshop.
Voor informatie kan contact
worden opgenomen met Annike
en Henny van Kouwen, telefoon:
0297-587075.
G-schaatsen
Met de workshops wil de vereniging belangstellenden kennis
laten maken met de schaatssport. De club zorgt voor veel
begeleiding tijdens de lessen,
zodat ze alle deelnemers kunnen
helpen om het onder de knie te
krijgen. Ieder op zijn of haar
eigen niveau. Plezier en gezelligheid staat natuurlijk voorop.
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Agenda
Exposities
Nieuwe expositie in gezondheidscentrum Mijdrecht
Sinds 1 november 2009 is de
permanente expositie van Atelier
de Kromme Mijdrecht in het
Gezondheidscentrum, Hoofdweg
1-3 in Mijdrecht weer vernieuwd.
De expositie biedt een gevarieerd
overzicht van het werk van de
leden van het atelier. Er hangen
een vijfendertig tal tekeningen,
schilderijen en aquarellen met een
diversiteit aan onderwerpen, zoals
landschappen, mensen, dieren en
stillevens. De kunstwerken zijn
elke werkdag tussen 09.00 en
16.00 te bekijken. De huidige
expositie duurt tot februari 2010.

Kaarten in De Hoef
Op zaterdag 14 november organiseert De Biljartvereniging in De
Hoef een grandioze kaartavond in
gebouw De Springbok aan de Oostzijde 61a In De Hoef. Er zijn weer
forse vleesprijzen te verdienen voor
de beste of slimste kaarters en
mooie prijzen voor de minder
gelukkige kaarters. De avond begint
om 20.30 uur en voor de inwendige mens wordt gezorgd.

DE GROENE VENEN

Lachend op reis met A3ana Kegley
en Peter Duvekot in De Boei
‘We zijn er bijna’ is een liedjesvoorstelling waarin het publiek wordt uitgenodigd tot het
maken van een muzikale reis. A3ana Kegley en Peter Duvekot geven met veel humor antwoord op grote levensvragen aan de hand van alledaagse dingen. Iedereen kan zich
erin vinden, wat gegarandeerd een leuke avond oplevert.
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10 euro, voor 65+ en houders CJP 8 euro
en jongeren tot 16 jaar betalen 7 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 14 november verkrijgbaar bij drogisterij De Bree te Vinkeveen en boekhandel Mondria in Mijdrecht. Online reserveren kan op www.cultura-drv.nl.

Mayaschool houdt conferentie op VLC
‘Een oude cultuur op weg naar een
nieuwe toekomst’ is de naam van
een conferentie op donderdag 19
november, waarbij het (voortgezet)
onderwijs aan de Maya-bevolking
van Guatemala centraal staat.
Tegen de achtergrond van de
onlangs geopenbaarde voornemens
van minister Koenders wordt ook
gesproken over de toekomst van
particuliere initiatieven op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking. Sprekers zijn Mario Coolen
van Solidaridad, ontwikkelingsgeograaf Mirjam Vossen en twee
deskundigen uit Guatemala. Tevens
is er een paneldiscussie. Van 15.30
tot 18.30 uur, in de aula van het
Veenlanden College aan de Diamant
9 te Mijdrecht. De organisatie is
in handen van de stichting Maya
School Guatemala te Mijdrecht.
Aanmelden: mayaschool@xs4all.nl
Voor meer informatie

www.mayaschool.nl

Cursus Kunstgeschiedenis bij ‘De Paraplu’
Voor het eerst in haar lange bestaan organiseert de Stichting Paraplu
een cursus Kunstgeschiedenis: Moderne Kunst en Natuur.
In een drietal bijeenkomsten, op de donderdagen 26, november en 3 en
17 december, wordt gekeken hoe moderne kunstenaars door de jaren
heen hun visie op de natuur hebben gegeven. Aan bod komen o.a. realisme,
impressionisme en post-impressionisme, kubisme. In de jaren ‘60 en ‘70
van de vorige eeuw ontstond de land-art. Met name die projecten die deze
kunstenaars in het landschap realiseerden, komen uitgebreid aan bod.
De cursus is bestemd voor iedereen. Vooropleiding of kennis is niet vereist
en de cursusprijs bedraagt slechts € 22,00.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email
kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Cultuurverenigingen verspreid over noodlijdende dorpshuizen

Reddingspoging
Cultuurhuis mislukt
MIJDRECHT – Vorige maand is een begin gemaakt met de verhuizing van de bewoners
van het Prinsenhuis naar een tijdelijke voorziening aan de Energieweg. Hiermee was de
druk van de ketel voor een aantal sociaal culturele instellingen, die betrokken waren bij
de discussie rond de mogelijke vestiging van een cultuurhuis in Mijdrecht. Reden voor
deze instellingen om college en raad per brief op te roepen de inhoudelijke discussie
over de vraag of er zo’n cultuurhuis kan komen, nu af te ronden. Een vergeefs beroep,
zo bleek tijdens het rondetafelgesprek op maandag 9 november j.l. De kaarten bleken
reeds geschud.
door piet van buul

Vertegenwoordigers van de instellingen,
die gezamenlijk vorm willen geven aan een
cultuurhuis kregen de gelegenheid om het
belang van een dergelijke instelling voor
de Mijdrechtse gemeenschap nog eens te
bepleiten. Er is al geruime tijd over de opzet en inrichting gesproken. Deze discussie
is echter op de achtergrond geraakt door
herhaaldelijke debatten over de plek waar
zo’n cultuurhuis dan zou moeten komen.
Daaraan kwam in het afgelopen voorjaar
een abrupt einde toen de raad in meerderheid steun gaf aan een motie van de
VVD waarin de wethouder opdracht kreeg
de culturele instellingen in noodlijdende
dorpshuizen onder te brengen. Tijdens het
rondetafelgesprek hoorden de aanwezige
raadsleden de pleidooien, die namens de
betrokken instellingen en verenigingen werden gevoerd, hoffelijk en vriendelijk aan.
Vervolgens maakte wethouder Van Breukelen aan alle illusies en verwachtingen
een einde. Hij bleek de oplossing al klaar
te hebben. “Ik had het ook graag anders
gezien, maar ik kan niet anders dan de

motie van de raad uitvoeren. Dat betekent
dat de verenigingen, zoals al eerder werd
aangegeven, gespreid binnen de gemeente
in de dorpshuizen worden ondergebracht
en dat de bibliotheek wordt gerenoveerd.
Daar wordt dan ook een ruimte voor De
Hint gecreëerd.” Klus geklaard, leek de
wethouder te denken. Hij zal alles nog op
papier zetten, zodat de raad het plaatje
eind november compleet heeft. Hij kreeg
nog wel de boodschap mee dat hij met de
betrokkenen moet overleggen. De praktijk
leert echter dat deze wethouder de begrippen ‘overleg’ en ‘informatie’ niet goed weet
te onderscheiden. Vorige maand heeft het
Cultuurplatform de pijp al aan Maarten
gegeven vanwege gebrek aan medewerking
van de zijde van de gemeente.
Gesneuveld
En nu sneuvelt dus ook het Cultuurhuis.
“De gemeente doet graag alles samen met
de burgers, maar wanneer het over kunst
en cultuur gaat laten ze het kennelijk toch
liever aan het particuliere initiatief over,”
stelde een teleurgestelde inspreker na
afloop vast.
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Dr Beeker

Rughernia
Vorige keer schreef ik al wat over
‘kleine’ kwalen zoals rugpijn, nu
zal ik wat meer vertellen over de
rughernia.
Onze dochter Eva heeft haar rijbewijs gehaald, helemaal geweldig
natuurlijk. Ze heeft nu een autootje
en toert daarmee dagelijks naar
Utrecht. Sinds de busverbinding
in Breukelen stopt (en je daar op
de trein moet stappen), is Utrecht
nauwelijks nog serieus met het
openbaar vervoer te bereiken. Ik
begrijp dat niet, de overheid wil
iedereen in het openbaar vervoer, en
ondertussen wordt de busverbinding
met Utrecht opgeheven. Maar goed,
gisteren moesten wij de wekelijkse
boodschappen-ellende verrichten.
Uit mijn eerdere stukjes weet u inmiddels dat ik een ontzettende hekel
heb aan boodschappen doen. En
omdat mijn auto bij de garage was
heb ik even die van haar geleend.
Vanochtend kwam mijn dochter met
een woedeaanval binnen stormen; de
auto doet het niet meer! Tja , lekker
stom, ik was vergeten de verlichting
uit te doen, omdat dat bij mijn auto
automatisch aan en uit gaat. Als goede vader heb ik dat ding aan lopen
duwen, terwijl zij de auto probeerde
te starten en dat lukte natuurlijk
niet. Een behulpzame buurman heeft
met startkabels de auto weer tot
leven gewekt. Mijn dochter reed, nog
boos, weg en ik bleef achter met een
schuldgevoel en weer een kraak in
mijn rug.
Daarmee heb ik, behoudens een boze
dochter, ook weer een onderwerp
voor mijn stukje!
De rughernia heet onder artsen Hernia Nuclei Pulposi ofwel HNP.
Om te begrijpen wat er nou precies
aan de hand is, moet ik eerst uitleggen hoe de wervelkolom in elkaar zit.
De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels en het heiligbeen. Al die
wervels zijn als luciferdoosjes op
elkaar gestapeld en omdat die
doosjes anders zomaar van elkaar
glijden zitten er aan de achterkanten
uitsteeksels die onderling met elkaar
verbonden zijn. Eigenlijk lijkt een
wervel van boven gezien wel wat op
het cijfer 8, waarbij het ene rondje
van de 8 de luciferdoos is en het
het andere rondje het wervelkanaal
bevat. Hierin lopen de grote zenuwen
die vanuit de hersenen helemaal
naar beneden lopen.Alles op elkaar
gestapeld loopt die zenuwbonk van
boven naar beneden om er voor te
zorgen dat we onze benen kunnen
bewegen (signaal van boven naar
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beneden) en dat we kunnen voelen
(signaal van beneden naar boven).
Niet alle zenuwen lopen helemaal
van beneden naar boven of omgekeerd, je moet ook de spieren
van je billen of van je buik kunnen
gebruiken en dus loopt er bij iedere
overgang van wervel op wervel een
bundeltje zenuwen naar buiten , dat
is zowel links als rechts ter hoogte
van de knik in de 8.
In ieder luciferdoosje zit een geleiachtige stof die schokjes opvangt,
een beetje een schokdemper effect.
Die gelei zit weer in een hoesje,
anders loopt het alle kanten op en
wordt het een zootje.
Wat is nou een Hernia?
Een hernia is eigenlijk een beschadiging of uitstulping van het kapsel
rondom de gelei in het wervellichaam. De uitstulping die hierdoor
ontstaat duwt richting de achterkant
naar de andere zijde van de 8 en
komt daar helaas de zenuwen tegen
die daar net naar buiten willen. Dat
vinden die zenuwen niet leuk, ze
krijgen het behoorlijk benauwd en
daardoor krijg je dat bewegen niet
goed meer gaat en dat het gevoel
ook anders is (je voelt minder, of het
doet pijn).

1
2

6

Als de zenuw
in de wervelkolom onder
druk ligt,
weten de hersenen niet dat
de stroompjes daar
vandaan komen en
registreren het dus als pijn op de plek
waar de zenuw in de huid eindigt
(bijvoorbeeld het been). Daarom heb
je bij een Hernia
meestal niet zo veel rugpijn.

3
4
7
5
8

Ik heb voor de duidelijkheid een
tekeningetje bijgevoegd, 8 is het
wervellichaam en 7 is de hernia. De
gele jongens (5) zijn de zenuwen die
niet gelukkig zijn.
Nummer 1 is het wervelkanaal waar
alle zenuwen verzameld van en naar
de hersenen lopen.
Door de vorm van het wervellichaam
stulpt zo’n hernia naar links of naar
rechts uit en daarmee krijg je of wel
links ofwel rechts klachten.
Om de klachten die zo’n Hernia geeft
te begrijpen moet je de functie van
een zenuw begrijpen.
Er zijn twee soorten van zenuwen
die uit de wervelkolom komen, in
beide gevallen kan ze vergelijken
met een soort vaan stroomdraadje.
- De Motorische zenuw is de bewegingszenuw. In de hersenen wordt
een stroompje verstuurd en dat
gaat via het wervelkanaal en dan
via de desbetreffende zenuw naar
de uitloper die de prikkel aan een
spier afgeeft die vervolgens samen-

Wat voor maatje bent u?
Een koffiedrinkmaatje, boodschappenmaatje, kletsmaatje, wandelmaatje,
luistermaatje, een regel of een meedenkmaatje?
Vindt u het leuk om mensen te helpen en heeft u een paar uurtjes in de
week of maand beschikbaar? Dan is Maatje voor Twee naar u op zoek!
Voor meer informatie neem contact op met coördinator Carolien Harbers van stichting De Baat, telefoonnummer: 0297-230280 of per mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Kort nieuws

trekt en daarmee een beweging
veroorzaakt.
- De Sensibele zenuw is de
gevoelszenuw, die ligt net
andersom. In de huid liggen
uitlopers van de zenuwen, als je bijvoorbeeld de
huid aanraakt ontstaat er in
de zenuw een stroompje en dat
gaat via de zenuw naar de rug en
vervolgens via het wervelkanaal
naar de hersenen. De hersenen weten dat de zenuw
waar dit stroompje
vandaan komt op die
bepaalde plek liggen
en registreren dat
vervolgens als druk
of als er heel
veel stroompjes komen
als pijn.

Klachtenbeeld
Samengevat bestaat het klachtenbeeld van een Hernia uit de volgende
delen:
- Gestoord gevoel op een plek,
meestal in het been, overeenkomend met het uiteinde van de
desbetreffende zenuw. Dit uit zich
door verminderd gevoel, pijn of
tintelingen.
- Verminderde kracht (dat heet een
parese) op een plek die overeenkomt met diezelfde zenuw. Dat kan
zich uiten door verminderde kracht
in het been of bijvoorbeeld in een
teen. En dat is dus niet hetzelfde
als wanneer je het been niet durft
te bewegen door de pijn.
- Dat alles aan één zijde.
- Druk verhoging geeft meer
klachten; hoesten, niezen of persen
levert pijn op in de uitloper van de
zenuw. Dat komt doordat de gel in
de wervel niet meer in staat is om
de druk op te vangen.
In principe kan een Hernia op alle
niveau’s in de wervelkolom optreden,
er bestaan derhalve ook nekhernia’s
enz. Maar u kunt zich voorstellen dat
de druk van het lichaamsgewicht met
name op de lage niveau’s erg hoog
zal zijn. Daarom komt een Hernia
van de lage rug verreweg het meest
voor.

Zuster Zuwe Zorg
voor particuliere
zorg thuis

Oorzaken
Daarmee komen we bij de oorzaken
van een Hernia;
-Er kan sprake zijn van een aangeboren zwakke plek in de rug.
-Aan de linker en aan de rechterzijde
van de wervelkolom lopen grote rugspieren. Deze spieren zijn, behalve
voor beweging, ook voor het opvangen van grote schokken. Je kunt het
beetje vergelijken met de ophanging
van een auto, die heeft behalve de
schokdempers (de gel in de wervel,
nucleus pulposus) ook een schroefveer bij ieder wiel om grote klappen
op te vangen (de rugspieren).
Als die spieren onvoldoende getrained zijn heb je meer kans op
beschadiging van de wervel.
Soms is een vreemde beweging voldoende, de wervelkolom is vrij goed
in draaiende bewegingen (de wervels
draaien ten opzichte van elkaar) en
ook wel in bewegingen naar voren
(de wervels kantelen ten opzichte
van elkaar), maar niet zo goed in
een combinatie van die twee. Een
gebogen, draaiende beweging zal dus
eerder tot schade leiden. Zeker als er
dan ook nog extra druk op de wervelkolom staat doordat je iets aan het
tillen bent bijvoorbeeld.
Het slechtste dat je kunt doen, is een
loeizwaar televisietoestel van de achterbank van een te kleine tweedeurs
auto tillen.
Volgende keer weer wat over de
behandeling.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Vinkeveen
Mevrouw de Rooij zit in een
rolstoel en houdt van een
goed gesprek. Daarnaast
lijkt het haar leuk om even
een frisse neus buiten te
halen of naar de markt te gaan.
Wie wil haar maatje worden?
Neem contact op met Carolien
Harbers van Stichting De Baat.
Telefoon: 0297-230280 of mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Mijdrecht
De heer Ras heeft af en toe wat
moeite om naar buiten te gaan.
Toch houdt hij enorm van fietsen
en wandelen. Wie helpt meneer
zijn grenzen verleggen?
Word daarom zijn maatje!
Neem contact op met Carolien
Harbers van Stichting De Baat.
Telefoon: 0297-230280 of mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Zuwe Zorg biedt vanaf nu ook
particuliere zorg, onder de naam
Zuster Zuwe Zorg.
Zuster Zuwe Zorg bemiddelt tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Zij zorgt ervoor dat de
gewenste extra zorg en/of begeleiding – vanaf 4 uur aaneengesloten - bij mensen thuis wordt
geleverd.
Zuster Zuwe Zorg is voor iedereen, van jong tot oud, die een
indicatie heeft voor de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten
(ABWZ) en/of de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).
Met die indicatie is een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te
vragen. Met dit PGB zijn bij Zuster Zuwe Zorg méér uren zorg in
te kopen dan in de indicatie
vermeld staat.
De vraag naar extra zorg, begeleiding of zorg met een PGB
neemt toe. Sommige mensen
wensen meer zorg en ondersteuning dan nu binnen hun indicatie
mogelijk is. Anderen willen
op andere tijden zorg krijgen, bijvoorbeeld nachtzorg. Daarnaast
is Zuster Zuwe Zorg een mogelijkheid voor mensen die op een
wachtlijst staan voor een opname
in een verzorgingsof verpleeghuis
en die extra zorg willen inkopen.
Zuster Zuwe Zorg kan ingezet
worden voor begeleiding of gezelschap bij het boodschappen doen,
wandelen, een film kijken, een
doktersafspraak of bij andere activiteiten. En kan ingezet worden
wanneer het mensen uitkomt.
Ook helpt Zuster Zuwe Zorg met
de administratieve afhandeling bij
de verantwoording van uw PGB.
Denk hierbij o.a. aan het invullen
en verzamelen van gegevens,
ondertekenings klaar maken van
formulieren en ondersteuning bij
een herindicatie.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen
met Zuster Zuwe Zorg,
tel. 030 – 882 00 986 of met
één van de zorgbemiddelaars van
Zuwe Zorg via de Zuwe Informatielijn, tel. 0900 – 23 59 893
(lokaal tarief). Een mail sturen
kan naar info@zusterzuwezorg.nl.
Of kijk op

www.zusterzuwezorg.nl.
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Intocht Sinterklaas op 14 november in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis

O, kom er eens kijken!
Intocht Sinterklaas in Vinkeveen
Zaterdag 14 november is het zover. Om 12:00 uur arriveert de Sint,
wederom met een groot aantal schepen, vanuit de richting Heulbrug bij
het terras aan de zijkant van de Boei. Deze keer zal Billy Boem de sint
verwelkomen. Vanaf 11:15 zal Billy Boem de kinderen vermaken met acts
en kinderliedjes zodat de sint luidkeels toe gezongen kan worden.
Onze burgemeester mevrouw Burgman ontvangt Sint Nicolaas op het bordes bij het water, en wie weet welke ander bestuurders van onze gemeente
nog aanwezig zullen zijn.
Ook is er een heuse Zwartepietenband die, over het water, met de Sint
meekomt.
De prijsuitreiking van de tekenwedstrijd vindt plaats op het terras aan de
voorzijde van De Boei. Bij slecht weer gaan we naar binnen. En natuurlijk zijn er ook dit jaar weer mooie prijzen uitgezocht door een vakkundige jury. De bonnetjes uitgereikt bij het inleveren van de tekening goed
bewaren en meenemen, want voor iedere ingeleverde bon is er een leuke
verrassing.
Na de prijsuitreiking vertrekt de Sint op geheel eigen wijze naar het Winkelcentrum Zuiderwaard. Hoe? Dat blijft nog even een verassing.
Tijdens de rondgang door Zuiderwaard geeft de Pietenband een show op
het voorplein.
Het is bijna traditie de afgelopen jaren dat de intocht gepaard gaat met
mooi weer voor de tijd van het jaar. Hopelijk zijn de weergoden ons ook
dit jaar weer goed gezind en wordt het voor alle kinderen, ouders, opa’s en
oma’s een mooie en sfeervolle intocht. Sint rekent op héél véél kinderen
die héél goed kunnen zingen!

DE GROENE VENEN 		

13

De Sint in Mijdrecht
Sinterklaas in Wilnis
Locatie: Looppbrug in de Vaart

Lieve kinderen van Wilnis,
Sint zal jullie eens zeggen,
dat hij dit jaar in Wilnis de boot zal aanleggen
Op 14 november aanstaande om 16.00 uur,
ook al is het weer wat guur!
Helaas komt hij niet met de 12e pakjesboot
want die is nou eenmaal veel te groot.
Met een kleinere boot lukt dat goed,
en brengt hij de Sint waar hij wezen moet!
Zorg dat jullie op tijd naar de vaart toe gaan,
zodat Sint en zijn Pieten jullie al kunnen zien staan!
Roep zo hard als je kan,
en naar Sint zwaaien dan!
Neem je broers en zusjes bij de hand,
en zing mee met Triviant.
Bij de loopbrug kom ik aan,
maar ga niet te dicht bij het water staan!

Sinterklaasbingo op het Raadhuisplein
Op zaterdag 14 november is het weer zover, de Sint komt in het land.
Voordat de Sint in Mijdrecht arriveert, presenteert meneer Hans om
13:30 op het Raadhuisplein de sinterklaasbingo. Bingokaarten krijg
je op school. Op het plein worden stickers uitgedeeld die je op de
bingokaart kunt plakken. Kom op tijd en speel mee met de grootste
Sinterklaasbingo aller tijden!

Maak je tekening of verlanglijstje maar vast klaar,
Geef het vast aan Sint, doe dat maar!
Dat is waar je de Sint mee verblijdt,
En hij neemt voor jullie allemaal de tijd!
Tot 14 november in Wilnis!
Sinterklaas en de Pieten

EXTRA INFO

Stichting
Sinterklaasaktie
Al bijna 50 jaar staat Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn in de gehele
regio klaar om het Sinterklaasfeest
tot een ware happening te maken.
Meer dan 150 vrijwilligers verzorgen zowel de intochten in Uithoorn,
als in De Kwakel, Amstelhoek en
Vinkeveen. Het bezoek van Sint
en zijn Pieten aan vele tientallen
basisscholen en peuterspeelzalen is
een jaarlijks hoogtepunt voor alle
kinderen.
Met de opbrengsten steunt de Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn vele
maatschappelijke en sociale doelen.
Met een bezoek van Sint en Piet
zorgt u dus zowel voor een gezellige
avond, waarover nog lang zal worden
nagepraat, u ondersteunt ook diverse
goede doelen in uw eigen regio.
Dit jaar wordt de helft van de totale
opbrengst gedoneerd aan stichting
Haarwensen. Stichting Haarwensen
is er voor kinderen tot en met 18
jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia
(kaalhoofdigheid) in aanmerking
komen voor een haarwerk of pruik.
Goede haarwerken en pruiken zijn
vaak onbetaalbaar en er wordt
slechts een klein deel door de
verzekering vergoed. Daar springt de
Stichting Haarwensen bij.
Voor reserveringen kunt terecht op
onze site: www.sinterklaasaktie.nl
of bellen met de reserveerlijn op
telefoonnummer 06-21285790.

Zaterdag 14 november om 16.00 uur komt Sinterklaas in Wilnis aan,
Kom naar de loopbrug dan zie je hem vast in de verte staan.
Daarna lopen we met Triviant naar het Raadhuisplein,
Waar Pieten aan het dansen en zingen zijn.
De Pieten delen pepernoten uit,
En voor ieder kind is er een hand van de Sint als besluit!
De intocht van Sinterklaas wordt mogelijk
gemaakt door de Ondernemersvereniging Wilnis

Sint en Pieten komen op stoom BAND
Ja nog even en hij is weer in het land. En natuurlijk komt de Sint niet alleen. Zijn trouwe viervoeter Amerigo, een ruim vol cadeautjes en natuurlijk
zijn zwartepieten om alles in goede banen te leiden. En jawel hoor, wegens
succes geprolongeerd. Het altijd vrolijke en o zo muzikale zwartepietenorkest, de Zwartepietenbende.

Sinterklaas agenda
Vinkeveen
Zaterdag 14 november
Aankomst: 12.00 uur
Zingen vanaf: 11.15 uur
Lokatie: Het terras aan de zijkant van De Boei

Wilnis

Zaterdag 14 november
Aankomst: 16.00 uur
Lokatie: Loopbrug over de Vaart

Mijdrecht
Zaterdag 14 november
Aankomst: vanaf 13.30 uur
Lokatie: Raadhuisplein

Dé Zwartepietenbende van Sinterklaas is er dus ook dit jaar weer bij! ‘De
Zwartepietenbende live!’. Met trompettisten, trombonisten, stoombootsaxofonisten, een bassist en uiteraard slagwerkers, die spelen, zingen, rappen, jumpen en dansen dat het een lieve lust is. Het zijn echte entertainers!
Een orkest dat net zo leuk is als Sinterklaas. Met veel humor voor jong én
oud!
Ze begeleiden Sinterklaas bij verschillende intochten en op Sinterklaasfeesten. Daarvoor zijn ze natuurlijk goed geoefend. Naast de gebruikelijke
Sinterklaasliedjes die de kinderen lekker mee kunnen zingen, hebben
ze ook wat meer swingende en bij de kinderen bekende nummers in het
repertoire. De nummers van K3 met Josje ontbreken dus zeker niet. Maar
ook het pepernotenlied en het Piet-ging-uit-fietsen-lied zijn er weer bij.
De pieten dansen met de kinderen en leren ze het Oya le le dansje of de
jumpstile op Afrika tot in Amerika. Dat is lachen, gieren en brullen met
die malle pieten. Dit jaar is de Zwartepietenbende te zien en horen als
Sinterklaas zijn opwachting maakt in Uithoorn, Amstelveen, Westzaan, Amsterdam, Blaricum, Leiden en Utrecht. Natuurlijk spelen ze ook hier in De
Ronde Venen. En wel op dé dag van Sinterklaas: 5 december. ’s Morgens
om half elf in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. ’s Middags zetten
ze als klap op de vuurpijl vanaf kwart over één het gezellige koopcentrum
van Mijdrecht nog even op zijn kop. Wat een gezellige tijd toch?! Was het
maar zover. Alvast even in de stemming komen? Ga dan naar
www.zwartepietenbende.nl en bekijk de foto’s en filmpjes van vorig jaar.
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IN VOL BEDRIJF
Roekz Partycentrum

Net even anders
VINKEVEEN – Vroeger gingen de Vinkeveners er dansen in Disco 55.
Sinds een jaar is er aan de Herenweg 55 een leuk en sfeervol partycentrum gevestigd. Op smaakvolle wijze ingericht en geschikt voor
ontvangsten, feesten en partijen. Verantwoordelijk voor die metamorfose zijn Ron en Lisa van Roekel. Beiden hebben jarenlange ervaring en
ze hebben het afgelopen jaar al tal van gasten mogen ontvangen.
door piet van buul

“We hebben gekozen voor een open
en sfeervolle inrichting van ons
partycentrum,” zegt Ron van Roekel. “Behalve de locatie, herinnert
het in niets meer aan de disco van
vroeger. We richten ons op een gevarieerd publiek van alle leeftijden.
Men kan hier terecht voor familiefeesten, bruiloften of verjaardagen,
een jubileum of een reünie. Maar
ook verenigingen houden hier een
feestavond en bedrijven vieren
hier hun personeelsfeestje. Laatst
hadden we een familie waar pas
een baby was geboren. Ze hadden alle familieleden, vrienden en
kennissen hier uitgenodigd om de
nieuwgeborene te komen bewonderen. Kortom, als er iets te vieren is
kan men hier terecht.” En Liza vult
aan dat de zaal ook heel geschikt
is voor een ontvangst van familie
en vrienden na een begrafenis.
“We bieden hier de ruimte aan
eenieder die een bijeenkomst wil
organiseren, van welke aard dan
ook. Onze specialiteit is dat we ons

heel sterk richten op de wensen van
onze klanten. De beleving van onze
gasten moet centraal staan. Voor
hen is zo’n feest of bijeenkomst
een belangrijke gebeurtenis en het
is dus belangrijk dat het dan ook
allemaal perfect verloopt zodat ze
er nog lang van na kunnen genieten. En we doen het altijd net even
anders dan een ander.”
Liza en Ron laten niet na te benadrukken dat de wensen van de klant
centraal staan. “We beginnen met
een gesprek waarin we aftasten
wat men zich voorstelt van het
feest. Vanuit onze ervaring kunnen
we daarin goed adviseren en zo
komen we altijd wel tot een goed
plan.”
Multifunctioneel
Het partycentrum is zo ingericht
dat het multifunctioneel gebruikt
kan worden. Er kan een zittend
diner worden georganiseerd.
Maar er is ook gelegenheid om te
dansen. Door de gemeente is hen

het predicaat ‘huis der gemeente’
verleend. Dat betekent dat er ook
officiële huwelijksplechtigheden
kunnen plaatsvinden. Een moderne,
goed geoutilleerde keuken maakt
het mogelijk om de catering van
hoog niveau te verzorgen. “Eten en
drinken is ook entertainment dat er
voor zorgt dat de gasten zich prettig
voelen,” zegt Liza. “We mogen ons
gelukkig prijzen met een stel heel
goede, gastvrije en gepassioneerde
medewerkers en medewerksters.
We krijgen veel complimenten over
de plezierige bediening en daar zijn
we erg blij mee.”
Ron wijst er op dat het vaak de
kleine dingen zijn die een feest

compleet maken. “Wanneer we hier
’s avond een groep gasten ontvangen hebben we iemand die hen aan
de straat opvangt en hen naar de
ingang begeleidt. Ook wordt de gasten gewezen op de ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde. Die
service zet al meteen de toon voor
een feestelijke avond.”
Desgewenst bestaat ook de
mogelijkheid dat Roekz een party
bij mensen thuis verzorgd. “We
leveren dan het hele pakket, van de
aankleding en de culinaire invulling
tot en met het opruimen,” aldus Ron
van Roekel.

zal bij Woonexperience bubbel- en
saunabaden demonstreren. Conny’s
Beautysalon stylt uw nagels en geeft
vrijblijvende adviezen over nagelverzorging.
Hoe kan het ook anders. Op 5 december deelt Zwarte Piet uit. Mens en
Westerbos bakken samen met Piet
speculaas. Hmmmm proeven van
eigen gemaakt brood met daarin
Pesto, wat een feest. Kijk eens hoe
je met de Solis grill de lekkerste
panini’s grillt, maar ook de wintersapjes van de Solis Juicer zijn weer
te proeven.

foto peter bakker

Koeleman Elektro houdt de
komende tijd wel heel erg huis
Eerst zien en dan geloven. Een item dat in de komende Sinterklaasperiode opgeld gaat doen. Bij Koeleman Elektro hebben ze dat heel erg
goed begrepen. Kom maar kijken en overtuig jezelf. De komende weken
kunt u horen, zien, ruiken en proeven op de demonstratiedagen. U kunt
profiteren van vele aanbiedingen en bij iedere aankoop maakt u kans op
een gratis consumptie- of waardebon van Rendez-Vous. De november- en
decembermaanden mogen dan wel druk zijn, maar verzin maar eens een
goede reden om niét naar de showroom van Koeleman Elektro te komen!
14 november
Op 14 november is er herrie in
de keuken. Met La Torta kunt u
taarten bakken, een herfstsapje

van Solis Juicer staat klaar om
geproefd te worden, een kopje koffie wordt pas echt feest als u een
Nespresso of een Jura apparaat ge-

bruikt. De Philips stomer laat u zien
hoe smakelijk gezond u kunt eten en
de Quooker is echt niet alleen voor
Gooische vrouwen.
21 november
Op 21 november is het tijd voor
Health en Beauty. Fix Hairline laat
zien hoe u uw haar in de krul krijgt.
De Mondhygienepraktijk De Ronde
Venen is paraat om u te laten zien
hoe u uw gebit en tandvlees in
goede conditie houdt en Wellness

Partycentrum Roekz is gevestigd
aan de Herenweg nr. 55 in Vinkeveen. Telefonisch zijn ze bereikbaar
onder nummer 0294 23 40 70 of
06 505 44 674.
Email: info@roekz.nl

12 december
Op 12 december is het tijd voor
mode en hapjes. Bonne Nuit showt
nacht- en vrijetijdskleding. Wouda
Mode geeft een voorschotje op de
Christmas time met maar liefst een
feestelijke korting van 19%. Er
staat weer heerlijke koffie voor u
klaar en Bon Culinair laat u kennismaken met homecooking.
19 december
Op 19 december staat er koffie met
lekkers voor u klaar. Nespresso en
Jura staat borg voor heerlijke koffie,
proef eens van de heerlijke Brusselse wafels en geniet van Smoothies
uit de Solis blander.
Op de genoemde dagen bent u tussen
11:00 en 17:00 uur van harte welkom op de Genieweg nummer 60 in
Mijdrecht. Een samenwerking tussen
verschillende Rondeveense ondernemers geeft u een unieke mogelijkheid tal van zaken onder een dak te
bekijken. Iedere zaterdag is het overigens filmdag in De Ronde Venen.

De Home Cinema biedt voor elk wat
wils. Naar muziek kunt u luisteren
in de Bang en Olufsen Living. U kunt
tevens het Multiroom Music System
bewonderen, kennismaken met de
energiezuinige apparaten van Miele
en nog heel veel meer

Koeleman elektro
Genieweg 60
3641 RH Mijdrecht
www.koelemanelektro.nl.
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De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Tent Oud en Nieuw
staat weer garant
voor spektakel
De tent met oud en nieuw is al jaren
een begrip in De Ronde Venen en
inmiddels ook ver daarbuiten. Dit
jaar heeft de organisatie weer alle
registers open getrokken om een
superprogramma neer te zetten. Op
14 november start de voorverkoop.
Het begint allemaal met de
Hollandse Avond die dit jaar op 19
december plaatsvindt. Deze avond
zal gevuld worden met de gezelligste artiesten van Hollandse bodem:
Wolter Kroes, Peter Beense, Robert
Leroy, Dario & Jan Leliveld zijn
allemaal van de partij. Deze vijf artiesten staan garant voor een avond
vol meezingen en gezelligheid.
NY Dance Event is het feest waar
het allemaal mee begonnen is en
ook dit jaar er voor 31 december
weer een gevarieerd programma.
Naast lokale toppers Riley & Ray-N,
zijn ook Youri Donatz (Sneakerz),
Jamie Westland (Escape Deluxe,
Di-Rect) en Funk-D (had deze zomer een hit met het nummer Irish)
geboekt en wordt deze avond weer
een onvergetelijke ervaring om het
nieuwe jaar mee in te luiden.
Kijk voor een compleet overzicht van
de artiesten op de website

...Truuske Kooijman
Ik haal je op ik neem je mee Niccolo Ammaniti
De titel van het boek sprak mij
in eerste instantie niet aan, maar
de aanbeveling die Herman Koch
op het boek schreef, maakte mij
nieuwsgierig. In het boek lees je
mooie diepgaande beschrijvingen
over heel expliciete personen.
Één van de hoofdpersonen is een
jongetje die het in zijn leven zwaar
te verduren heeft. Zijn verhaal
wordt op een fascinerende wijze
beschreven.
Het prachtige taalgebruik zet je
aan het denken, de personage’s
worden eerst apart beschreven en
later in het verhaal raken de levens
met elkaar verweven. Dit boek
heeft mij nieuwsgierig gemaakt
naar het andere werk van deze
schrijver.

www.tentoudennieuw.nl
De voorverkoop voor beide feesten
begint op zaterdag 14 november bij de
volgende verkoopadressen:
Mijdrecht: Discotheek La Paix, Primera
De Jong, Cafetaria Adelhof.
Wilnis: Cafetaria - Eethuis Family.
Vinkeveen: De Bree drogisterij-foto
optiek.

Een ander drankje
Wat is één van de populairste
drankjes ter wereld? Ook in Nederland? Nee, dit keer ga ik het niet
over wijn hebben, maar over koffie!
Koffie is een drank waar we ontzettend veel mee variëren. Van het
vertrouwde bakkie van Douwe tot
koffie die gezet is van versgeroosterde boontjes. Een sterke espresso
tot een slappe Amerikaanse bak
van een halve liter met 4 klonten
suiker, iedereen heeft zijn eigen

Het winterpaleis		
John Boyne
De tachtigjarige Georgy Jachmenev woont in Engeland met zijn
geliefde vrouw Zoya. Hun huwelijk
is liefdevol, maar getekend door
tragedie: het verlies van geliefden
en de ervaringen van een leven in
ballingschap. Als Zoya ernstig ziek
wordt, maakt het paar zich op om
nog eenmaal naar het Rusland van
hun jeugd te reizen, het land dat hen
heeft gemaakt en gebroken.
Georgy en Zoya nemen ons mee op
een spannende, emotionele reis naar
Sint Petersburg in het begin van de
twintigste eeuw, naar het winterpaleis van de tsaar en zijn vrouw.
Het was een tijd van verandering en
dreiging, waarin ook een onverwachte, onmogelijke liefde opbloeide. Een liefde die leidde tot een
gevaarlijke vlucht door het Europa
van tussen de wereldoorlogen.

2

De Daisy Sisters		
Henning Mankell
Elna en Vivi
gaan samen op
fietsvakantie
door Zweden.
Het is 1941,
maar de oorlog
lijkt ver weg.
Ze zijn jong, vrij
en onafhankelijk, en hebben
het gevoel
dat de wereld aan hun voeten ligt.
Ze noemen ze zichzelf ‘De Daisy
Sisters’, alsof ze een Amerikaans
zangduo zijn.
Maar dan worden ze op brute wijze
ingehaald door de werkelijkheid:
Elna wordt verkracht door een
soldaat en krijgt na een mislukte
abortus een dochter, Eivor. Elna
moet niet alleen haar eigen idealen
opgeven, maar merkt dat ook de
dromen die ze voor haar dochter
en later haar kleindochter koestert,
niet zo gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Het leven is minder
maakbaar dan gedacht, kinderen

manier van koffie drinken. En daarbij ook zijn eigen koffieritueel.
In Italië starten ze bijvoorbeeld
met een cappuccino en drinken
ze de hele dag door sterk gezette
espresso’s. In Turkije is het gewoonlijk om hele fijngemalen koffie te
vermengen met heet water en zodra de koffieprut op de bodem van
het kopje ligt, drinken ze het op.
Maar waar komt deze werelddrank
eigenlijk vandaan? U zult het niet
geloven, maar koffie is 300 jaar na
Christus ontdekt door een Ethiopische geitenhoeder. Telkens nadat de
geiten gegraasd hadden, werden ze
hyperactief. De geitenhoeder was
nieuwsgierig waar die activiteit
vandaan kwam en zag dat de geiten
rode besjes opaten, de koffiebesjes!
Hij vertelde dit aan monniken in
een klooster. Zij aten de bessen voor
een opwekkend effect en later
gingen ze de boon branden en koken

vervallen snel in dezelfde fouten als
hun ouders, aan het keurslijf van
afkomst en sekse blijkt ook in het
moderne Zweden moeilijk te ontkomen. Toch bouwen Elna, Eivor en
de andere vrouwen een bestaan op
waarin ze naast hun rol van moeder,
echtgenote en arbeidskracht, ook
zichzelf kunnen zijn.

3

Medeplichtig		
Nicci French
Stel je voor: een vrouw staat in haar
appartement, ze kijkt om zich heen
en jij kijkt mee door haar ogen. Je
ziet meubels die zijn omvergegooid,
spullen die zijn kapotgesmeten en
dan draait het perspectief naar de
grond. Je oog valt op het levenloze
lichaam van een man die daar ligt.
Maar de vrouw reageert helemaal
niet zoals je zou verwachten: ze
brengt orde in de chaos, haalt een
paar van haar eigendommenweg
uit het appartement en verwijdert
de vingerafdrukken. Dan pakt ze de
telefoon, ze toetst een nummer in
en vraagt iemand om hulp bij het
verbergen van het lichaam. Wat
is er aan dit schokkende tafereel
voorafgegaan? Wat heeft er in het
appartement plaatsgevonden? En
wat staat er nog te gebeuren?

4

Bruidsvlucht (incl. dvd)
Marieke van der Pol
Bruidsvlucht
vertelt het
verhaal
van de drie
jonge bruiden Ada,
Marjorie
en Esther
en de ongebonden,
ambitieuze
Frank. Ze
ontmoeten elkaar tijdens de beroemde
luchtrace van Londen naar NieuwZeeland in 1953. Vol hoop en
verwachting beginnen ze aan hun
nieuwe leven. Ze weten niet dat
door de ontmoeting op deze vlucht,
de `Bride Flight , hun levens voor
altijd verbonden zullen blijven.

zodat ze uiteindelijk koffie konden
drinken.
Vanuit Ethiopië breidde de popula0riteit van koffie zich uit naar het
noorden, waar het koffiedrinken
in Arabië en Egypte een dagelijks
ritueel werd.
Pas vrij laat in het jaar 1700 is de
koffiegekte overgewaaid naar het
westen, waar we het nu nog steeds
met veel plezier drinken.
In Nederland wordt er op heel veel
verschillende manieren koffie gezet
en koffie wordt echt een trend. We
gaan experimenteren met dit vloeibare goud en willen steeds lekkerdere koffie. De (doppio) espresso’s,
cappuccino’s, latté macchiato’s en
ijskoffies hoeven we niet alleen in
een restaurant te drinken, nee we
willen het ook thuis! De kinderen
willen de nieuwste Nintendo Wii
cadeau met kerst en ouders willen

5

De vastgoedfraude		
Vasco van der Boon 		
Gerben van der Marel

Op 13 november 2007 doen
zeshonderd rechercheurs en dertig
officieren van justitie op ruim vijftig adressen in Nederland invallen.
Een strafrechtelijk onderzoek legt
een wijdvertakt fraudenetwerk
aan de top van het Nederlandse
bedrijfsleven bloot. De omvangrijke fraude met vastgoed van
bedrijven als Philips, ABN Amro
en Rabobank die justitie in kaart
brengt, is gepleegd onder de ogen
van gemeentebesturen en bekende
Nederlanders als Joop van den
Ende, Hans Wiegel, Jan Hommen
en John Fentener van Vlissingen.
De verdachte projectontwikkelaars,
pensioenfondsdirecteuren en vastgoedhandelaren konden jarenlang,
met hulp van accountants, bankiers
en notarissen, ongestoord tientallen miljoenen bij hun bedrijven
wegsluizen, zo is de verdenking.
Het voormalige Bouwfonds en
Philips Pensioenfonds claimen
een kwart miljard euro schade te
lijden.
In het najaar van 2009 begint het
monsterproces. Sinds de spectaculaire inval van justitie in 2007
volgen de journalisten Vasco van
der Boon en Gerben van der Marel
voor Het Financieele Dagblad
de ontwikkelingen in de zaak
rond de grootste bedrijfsinbraak
in Nederland ooit. De vastgoedfraude beschrijft voor het eerst de
duistere kant van de Nederlandse
vastgoedwereld, met zijn ons-kentons-cultuur, het gunnen van het
grote geld en slapende toezichthouders.

een super-de-luxe espresso apparaat. Op dit moment drinken wij
als Hollanders 142 liter koffie per
jaar en het ziet er naar uit dat dit
nog veel meer gaat worden in de
toekomst.
In deze tijd van het jaar waar we
uitgebreid koken en lekker eten
is het kopje koffie niet geheel
onbelangrijk. Ga dus net als bij het
zoeken naar een fles wijn op zoek
naar een mooie koffie want het kan
uw diner maken of kraken!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat
hij lekker vindt. Daarom is hij
regelmatig te gast bij diverse
restaurants in de (wijde) regio
en maakt hij ons deelgenoot
van zijn culinaire ervaringen.

Rendez-Vous
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
11:00 uur - 23:00 uur
Vrijdag en zaterdag:
11:00 uur - 24:00 uur
Zondag: 17:00 uur - 23:00 uur
Bel voor reserveringen naar
0297 286041
Raadhuisplein 3
3641 EE MIJDRECHT
Tel: 0297 - 28 60 41
info@rendezvous.nl
www.rendezvous.nl

Rendez vous bij Rendez-Vous
tekst

+ foto’s: patrick hesse

Natuurlijk kent u net als ik restaurant Rendez-Vous, al was het
alleen maar vanwege de locatie
met de meeste exposure in De
Ronde Venen. Je loopt er langs
als je het centrum van Mijdrecht
ingaat, of even langs het Gemeentehuis moet en uiteraard heb ik er
wel eens lekker geluncht.
Ik ben mede door mijn artikelen
de laatste maanden bij tal van
uitstekende restaurants geweest
en zeker binnen de grenzen van
De Ronde Venen mogen wij ons
gelukkig prijzen met een aantal
toptenten. Wat mij persoonlijk
altijd aanspreekt is bevlogenheid

Prinselijk Proeven
van wijnproeverij bij
Meesters
Nog even en de feestdagen staan
weer voor de deur. Wie alvast in
de stemming wil komen, is welkom bij de derde Najaarsproeverij van Prinselijk Proeven op
15 november a.s., in Restaurant
Meesters.
Champagne, Prosecco en de bekendere wijnen uit Italië, Spanje
en Chili komen aan bod, samen
met nieuwe wijnen uit Californië
en Zuid-Afrika.
Rondom de proeverij is er een
beetje extra aandacht voor de
mannen: Prego mannenmode
komt de heren een fraaie collectie
winterkleding showen.
De proeverij duurt van 14.00 –
17.00 uur. Vooraf aanmelden is
gewenst i.v.m. de organisatie: tel.
0297-274750. Vrienden, kennissen of andere wijnliefhebbers zijn
van harte welkom!

van de heren en dames restauranthouders. Ik heb dit al vaak kunnen ervaren, maar dat ook hierin
een overtreffende trap bestaat,
werd mij duidelijk toen ik een
bezoek bracht bij Frans Schreurs
in zijn restaurant Rendez-Vous
aan het Raadhuisplein nr. 3 in
Mijdrecht.
Meteen bij binnenkomst loop ik
richting bar en tref daar een oud
maatje van me. Mark is kind aan
huis bij Rendez-Vous en het is dat
hij het thuis erg naar zijn zin heeft,
anders had hij zijn bed achter in de
zaak gezet, volgens eigen zeggen.
De bijzonder gezellige toon is gezet
en ook Frans Schreurs voegt zich bij
ons en na een paar leuke anekdotes
(Mark en ik kennen elkaar al een
jaar of dertig) gaat Mark op huis
aan en wenst me smakelijk eten.
Ik volg Frans naar een mooi tafeltje.
Op deze donkere avond is het restaurant gezellig verlicht en ondanks de
behoorlijke omvang is het hier een
soort thuiskomen. “Dat is ook precies ons streven,” aldus Frans. “Werkelijk iedereen moet zich hier thuis
voelen of je nu met je kinderen, hond
of kat komt, iedereen is welkom. We
hebben het lekker ruim gehouden
zodat het hier rolstoelvriendelijk is
en kinderen niet de hele avond stil
hoeven te zitten.”
Frans is vanavond mijn tafelheer
en we beginnen met een uitgebreid
entree voor twee; een etagère met
proeverijtjes, waaronder een uitstekende tomatensoep en verrukkelijke
zelfgerookte zalm. Het leuke is,
aldus Frans, dat de bediening nooit
precies van tevoren weet wat er op
het bord komt. De koks willen het
nog wel eens wisselen, maar het is
altijd heel divers.
Na al dit heerlijks zit de smaak er
goed in en ik praat ondertussen met
mijn enthousiaste tafelgenoot over
passie en hoe mooi het is om je helemaal te kunnen geven in je werk.
Dat hij na een begonnen rechtenstudie via de Hoge Hotelschool in dit
vak is gerold en zo’n 11 jaar geleden
dit juweel van een restaurant vond,
samen met twee partners begon met
schnitzels en dergelijke. Anno 2009
is hij volledig eigenaar en heeft
een fantastisch team om zich heen
verzameld, waaronder maar liefst
twee chef-koks.
Het is tijd voor het hoofdgerecht.
Frans heeft zijn gast goed ingeschat
en kan mij geen groter plezier doen
dan met het volgende gerecht: Big

Meat (250gram) een Simentaler
runder rib-eye van de grill, met
witlof, huisgemaakte friet en truffelmayonaise. Een geweldig apotheose
van de avond. Tijdens deze lekkernij keuvelen we verder over hoe
belangrijk het is om naar je klanten
te luisteren. “Toen het rookverbod
inging, bood dat ook perspectieven
voor ons,” aldus Frans. “We kunnen onze rokers perfect bedienen
met op het terras een verwarmd
gedeelte, dat redelijk afgeschermd
ligt. Daarbij werd het mogelijk om
ouders met jonge kinderen lekker in
het restaurant een plaats te kunnen
bieden. En heb ik mede op aanraden
van ouders die hier zeer frequent
komen dineren, ook een aparte kinderkaart gemaakt, waar niet alleen
frietjes en een kroketje op staan,
maar ook wat meer culinaire en
gezonde hapjes. Op die kaart staan
dan ook plaatjes en foto’s van de gerechten, zodat zelfs de hele kleintjes
zelf kunnen kiezen. Dat het daar
niet stopt, blijkt uit het feit dat Frans
heel veel weet van gezonde voeding
en iedereen met een apart dieet bij
Rendez-Vous aan zijn trekken kan
komen. Het liefst natuurlijk bij het
reserveren doorgegeven of desnoods
bij binnenkomst. Er staan bovendien
altijd minimaal drie vegetarische
gerechten op de menukaart.
Frans: “Voor wat betreft de ingrediënten en producten probeer ik het zo
lokaal mogelijk te betrekken, want
zo houd je de lijnen kort waardoor
kwaliteit zeer controleerbaar is. En
uiteraard werken we uitsluitend met
verse producten.”
Inmiddels wordt er door bediending
plaats gemaakt voor het volgende
hoogtepunt: een portproeverij in
combinatie met een heerlijk kaas
assortiment en een schaal vol met
kleine zoete heerlijkheden. Ik ben
wel wat gewend, maar ook dit is
voor mij een belevenis. Aangezien ik
nog moet rijden, houd ik het bij het
nippen van de port. Onze bediening
is bijzonder goed geïnformeerd en
deze jongeman weet exact waar hij
het over heeft. Bij de overheerlijke
kazen weet Frans over elke kaas wat
te vertellen en steekt hij zijn
enthousiaste na ruim twee uur
nog niet onder stoelen of banken.
Chapeau!
Na een heerlijk bakje koffie krijg
ik bij het weggaan een paar boeken
van Frans mee over voedsel en weet
wat je eet, met alle betekenissen van
alle codes die op producten staan.
Dat geeft ook meteen zijn gedrevenheid aan. Diep onder de indruk van
deze avond, weet ik zeker dat ik op

korte termijn weer een rendez vous
zal hebben bij Frans, om samen met
mijn eega gezellig te gaan tafelen in
dit toprestaurant.
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Harry Beijer over een kwart eeuw Rondeveense omroepgeschiedenis

Midpoint 25 jaar in de lucht
De tijd gaat snel, ook voor een lokale omroep die 25 jaar in vogelvlucht aan zich voorbij ziet komen. Hoe dat
is gegaan, weet geen ander dan Harry Beijer. Hij is al 23 jaar betrokken bij het wel en wee in Rondeveens
omroepland.

Harry Beijer is verweven met de Rondeveense omroepgeschiedenis.

Radio Ronde Venen (even)
terug op de 105.6 fm
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Radio Ronde Venen werd opgericht,
de voorloper van Midpoint fm & tv. Dit wordt het hele jaar gevierd,
en de aftrap voor de festiviteiten wordt gegeven in het weekend van
27, 28 en 29 november. Midpoint fm gaat terug naar de tijd van vinyl,
Revox bandrecorders, cassettebandjes en pick ups.
Kent u deze programma’s nog? De Agenda, de B & B Show, Opstaan met
Martien... Of gaat bij deze namen een belletje rinkelen? Hannelore Zwitserlood, Hans van Zwieten, Erwin Kasius, Pim de Vries, Jurgen Blom en
Fabiënne de Vries? Ze zijn volgend weekend weer allemaal te horen:

Harry zit in, wat je kunt zeggen,
bijna z’n eigen studio. Hij is dan ook
al een hele tijd verweven met de
Rondeveense ether.
“Ja, hoe begin je een omroep? Voor
mijn tijd startte in de illegaliteit
Radio Cosmos een radiozender in
Vinkeveen. Dat gebeurde in die tijd
wel meer. Veel tegengas, dus geen
haalbare zaak, dat bleek als snel.
Vandaar dat men andere wegen
zocht. Zo kon de lokale omroep
in 1984 officieel van start en kon
Cosmos nog een hele tijd als drive-in
show door gaan. We vonden huisvesting bij Midreth en maakten programma’s. Vrijdag 2 uur, zaterdag 3
uur en op zondag waren we 5 uur te
beluisteren met o.a. sport.”
Uitgebreid
Begin jaren negentig werd de radioprogrammering uitgebreid. Enthousiaste medewerkers/sters van de
radio ontplooiden zich verder in
omroepland. Beijer noemt als voorbeelden Fabiene de Vries (TMF),
Hannelore Zwetsloot (RTL) en Rob

Vrijdag 27 november
17.00-18.00 uur De Agenda met Johan den Drijver
18.00-20.00 uur Pim de Vries
20.00-22.00 uur Verdoolhof met Wilco Verdoold
22.00-02.00 uur Weekend Start met Erik Kroon en Marino Pothuizen

Korver, die als technicus dus bij Sky
Radio belandde.
Mijlpaal
“Door de automatisering van de
radio konden we op een goed moment 24 uur per dag uitzenden. Een
mijlpaal. Toen de kabelkrant in beeld
kwam werd alles ineens anders.
We wisten absoluut niet hoe we van
start moesten gaan en wat er allemaal bij kwam kijken, maar op de
een of andere manier lukte het. Ik
weet me nog als de dag van gisteren
te herinneren dat er tumult op het
schoolplein was en dat er volop werd
gesproken over een actieve potloodventer. Het rumoer hield op toen een
moeder zei dat dit niet waar kon
zijn omdat het niet op de kabelkrant
stond.”
Actueel nieuws
Het programma 2 The Point luidde
een nieuwe verandering in. “Nu we
op deze manier actueel nieuws gingen brengen, stonden we ineens met
10 man op de set. Een heel aparte

foto peter bakker

ervaring. Net zoals die van het
direct uitzenden van de raadsvergaderingen. Dat doen we dan toch
maar met ons kluppie enthousiaste
vrijwilligers.”
Sportgala live uitzenden
De eerstvolgende uitdaging is die
van het live uitzenden van het sportgala. “Gaat ons zeker lukken. Als
we dan op redelijke termijn ook nog
tot een vaste programmering kunnen komen, is het plaatje voorlopig
rond.”
“Radio en televisie maken is heel
leuk,” stelt Beijer. “Dat vonden de
jongens en meiden al die op schepen
voor de kust onze transistors op de
stranden van geluid voorzagen. Dat
is een gevoel dat, wil je dit kunnen
begrijpen, je eerst moet meemaken.
Prachtig dat alle betrokkenen, of
ze nog actief in het arbeidsproces
zijn of niet, bij calamiteiten snel terplekke zijn. Als er iets in De Ronde
Venen gebeurt, zijn we er en kunnen
we de mensen snel informeren. Wat
mij betreft plakken we er nog een
aantal jaartjes aan vast.”

Quincy Smolders te gast in
Eindeloos op Midpoint FM
Zondag 15 november is zanger/entertainer Quincy
Smolders te gast in het programma Eindeloos
op Midpoint FM. Quincy komt vertellen over zijn
aanstaande Kerstshow en de plannen voor zijn
nieuwe single en album.

Zaterdag 28 november
08.00 – 10.00 uur Opstaan met Martien Engel & Monique Musch
10.00 – 12.00 uur De Gouwe Ouwe Club met Nico v.d. Linden
12.00 – 14.00 uur Fabiënne de Vries
14.00 – 16.00 uur Rene Huizinga
16.00 – 18.00 uur NieuwsNet met Ferry, Johan, Caroline
18.00 – 20.00 uur Erwin Kasius, Annette van Dasler & Leo Hoogervorst
20.00 – 22.00 uur Marcel Stokebrook
22.00 – 02.00 uur Rogier Bruggeman & Diana van Dijk

Eindeloos is iedere zondag te horen tussen 20:00 en
22:00 uur, Midpoint FM is te ontvangen op 105.6 fm
ether, 101.9 fm kabel en via www.midpoint.fm

Zondag 29 november
10.00 – 12.00 uur Sport Ronde
12.00 – 14.00 uur B&B Show met Jurgen Blom & Harry Beijer
14.00 – 16.00 uur Hannelore Zwitserlood
16.00 – 18.00 uur Hans van Veen
18.00 – 20.00 uur Radio Rondevenen Non-Stop
20.00 – 22.00 uur Eindeloos met Jim & Robbert
22.00 – 00.00 uur Easy Lovin met Harry Beijer

Midpoint FM is te beluisteren op 105.6 fm ether, 101.9 fm kabel en via 		
www.midpoint.fm

Deze week in 2The Sport: Mauri Cabeza en Jocelino
de Sa, CSW en Argon dus, mét samenvattingen van
de wedstrijden. We praten met Marathonschaatser
Martijn de Groot en Bas ging volleyballen.

Deze week op Midpoint FM & TV
Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)		
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
20:00 - 22.00
WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
(herhaling)
Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Patrick en Maarten
Jim Clarke

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics

2The Sport met
14:00 - 20:00 uur
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur
(herhaling)		
Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur
met Nico & Sjaan		
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Alltime Pop
& Rock Songs

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met		
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Oostrom On Air
met Peter & Marcel
Alltime Pop
& Rock Songs

Alive met Roel
Non Stop Hit Mix
en Anne		
Alltime Pop
Alltime Pop
& Rock Songs
& Rock Songs

De Kelder
met Tim de Bruin
Alltime Pop
& Rock Songs

GeekFM
met Wilco & Crew
Alltime Pop
& Rock Songs

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

DE GROENE
VENEN

Advertentie50x63.indd 1
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Adverteren in deze krant?
Bel 0297-38 52 57
voor de mogelijkheden.
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Scholenproject Atalante

Sport kort
Sportweekend voor
kinderen met
lichamelijke beperking

Alweer voor de zevende keer op rij verzorgt Atalante met hulp van de
volleybalbond en de gemeente De Ronde Venen volleyballessen op de
Vinkeveense basisscholen. Doordat de club zelf financieel behoorlijk
bijspringt is het ook dit jaar weer mogelijk om alle klassen twee keer
volleyballes te geven. Trainer van de NeVoBo Jason Loosemore, die ook
vorig jaar al voor de klassen stond, is dit jaar weer bereid gevonden alle
lessen voor zijn rekening te nemen.
Een kleine 600 leerlingen krijgen tijdens hun eigen gymles de
fijne kneepjes van het volleybalvak
bijgeleerd. Op deze manier worden
ze klaargestoomd voor het scholentoernooi, dat gesponsord wordt door
Aparts Automaterialen. Dit jaar
wordt het toernooi gehouden op
woensdag 18 en 25 november.
Dinsdagmiddag was het tijd voor
de groepen 6A, 7A en 8A van de
Jozefschool. Er werd bij alle klassen
begonnen met een tikspel, waarbij vooral de assistente van V.V.
Atalante (jeugdvoorzitter Nancy
Lijten) steeds de pineut was om te
tikken of kinderen ‘vrij’ te maken.
Ook voor haar was het dus een behoorlijke pittige les. Daarna werden
de meisjes en jongens van elkaar
gescheiden en werden er ballen in
hoog tempo aangerold, zodat de
kinderen moesten rennen om de bal
nog voor deze de muur raakte te
kunnen pakken. Hierna moesten ze
ook nog een poortje maken, waar de
bal doorheen moest. Daarna ballen

Stichting De Nees en Sportservice Midden Nederland organiseren in het weekend van 5,6
en 7 februari 2010 een jeugdsportweekend voor kinderen
met een lichamelijke beperking.
Het evenement vindt plaats in
Doorn op vakantiepark RCN
het Grote Bos. Kinderen tussen
de 8 en 18 jaar uit de provincie
Utrecht kunnen zich nog tot 1
december aanmelden bij sportconsulent Judith Meeuwissen
van Sportservice. Doel van het
evenement is dat kinderen met
elkaar ontdekken welke sporten
ze kunnen beoefenen met hun
beperking.

vangen en passen, en serveren, een
van de belangrijkste onderdelen van
het volleybal.
Aan het eind van de les vormden
zowel de jongens als de meisjes een
heel team en moesten ze proberen
op aangooien van trainer Jason en
Nancy een punt te scoren. Uiteraard
werd dit een strijd tussen de jongens
en de meisjes, die bij groep 6A en
7A door de jongens werd gewonnen. Bij groep 8A gingen de meisjes
verrassend met de eindoverwinning
aan de haal.
Afgelopen maandag kregen de kinderen van de Schakel les van Jason
en de donderdag en vrijdag volgen
nogmaals de Jozefschool en de
Pijlstaart. Volgende week zullen de
lessen vooral op het volleybalspelletje gericht zijn, zodat de kinderen
goed voorbereid aan hun toernooidag kunnen beginnen.

niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste vrijwilligers van volleybalvereniging V.V. Atalante te Vinkeveen.
Veel van deze vrijwilligers nemen
zelfs een dag van hun eigen werk vrij
om te kunnen assisteren bij Jason.
Via deze weg willen we dan ook al
deze vrijwilligers hartelijk danken
voor hun inzet.

Dit grootschalige project (twee weken les en twee weken toernooi) zou

Wilt u meer lezen over het scholenproject, het scholentoernooi of wilt

Nieuwe tenues C2 handbal HSV De Hoef
Het C2 team van de handbal bij
HSV De Hoef heeft nieuwe tenues
gekregen. Wij zouden het leuk
vinden als wij in zowel de editie
van Mijdrecht als Uithoorn een
foto van het team geplaatst kunnen krijgen.
De meisjes komen n.l. uit De Hoef,
Mijdrecht, Amstelhoek en Uithoorn.

De sponsor is Randstad Autobedrijf/Autolease uit Amstelveen.

Thanx 2009: kart-event
Op zaterdagavond 21 november a.s. wordt Thanx 2009 georganiseerd.
Met Thanx wil de gemeente de jonge(re) vrijwilligers in De Ronde
Venen bedanken voor hun inzet voor de samenleving.
Dit jaar staat Thanx in het teken
van activiteit. Voor 100 vrijwilligers
(vanaf 16 jaar) is er plaats om deel
te nemen aan een kartevenement.
Het kartevenement begint rond half
8 en zal tot ongeveer 23.00 uur
duren.
Teams van maximaal 8 personen
maken in een 3 uur durende
endurance race zoveel mogelijk
rondes. Kartbaan Bleekemolen zet
de winaars van de race aan het eind
van de avond in het zonnetje met
champagne en een beker.
Ook ligt er voor elke deelnemer een
cadeautje klaar. Aan het eind van de

avond zijn de deelnemers bovendien
in La Paix welkom voor nog een
drankje.
Organisaties worden schriftelijk
uitgenodigd hun vrijwilligers voor
Thanx op te geven. Als organisaties
of vrijwilligers niets hebben vernomen, maar wel vrijwilligerswerk
doen of vrijwilligers in de betreffende leeftijd hebben, en minimaal
16 jaar oud zijn, kunnen zij contact
opnemen met Dyanne van Tessel,
op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0297 230
280 of via de e-mail: d.vantessel@
stichtingdebaat.nl

Achteraan staan van links naar
rechts: Dhr Catsman (sponsor), Kim
Dijkstra, Rosanne Bon, Kelly de
Dood, Feline Lannooy en Marian
de Lange (coach). Vooraan staan
Rochelle Catsman, Sanne v.d.
Ven, Zillah Langelaan, en Liesje
de Haan, vooraan ligt Sabine van
Bemmelen.

u of uw kind misschien wel gaan
volleyballen?
Surf dan voor meer informatie naar
onze website: www.vv-atalante.nl.

Gezocht : Meisjes
van 10 jaar en ouder
Wij zijn een groep meiden die met
veel plezier turnen bij gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis.
Samen proberen we nieuwe
uitdagingen aan te gaan en elkaar
te helpen. Toch zouden we het heel
leuk vinden als onze groep wordt
uitgebreid met meisjes van onze
leeftijd.
Ben je nog op zoek naar een uurtje
sport in de week erbij, kom dan
eens gezellig meedoen. We trainen
op dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur
in de Willisstee. Je mag het vrijblijvend komen proberen.

In goede handen
Het hele weekend staat in het
teken van sport en ontmoeting.
De kinderen maken kennis met
verschillende sporten, waarna ze
eventueel kunnen doorstromen bij
een sportvereniging bij hen in de
buurt. De kinderen zijn in goede
handen. Ieder sportgroepje (2 tot
4 kinderen) heeft twee deskundige
begeleiders. Verpleegkundigen zijn
aanwezig om waar nodig hulp te
verlenen. De kosten bedragen 60
euro.
Vrijwilligers
“We zijn nog op zoek naar
vrijwilligers die deze kinderen
een onvergetelijk weekend willen
bezorgen. Ze kunnen zich bij mij
aanmelden,” aldus Judith Meeuwissen van Sportservice Midden
Nederland.
De NEES
Het sportweekend wordt georganiseerd door Sportservice
Midden Nederland en grotendeels
gefinancierd door stichting De
NEES. Dit fonds, opgericht door
oud profvoetballer Johan Neeskens, verleent financiële steun aan
organisaties en instellingen die
zorg verlenen aan jeugdigen die
door ziekte en/of een beperking
hulp nodig hebben.
Aanmelden
Kinderen kunnen zich aanmelden voor 1 december bij Judith
Meeuwissen
jmeeuwissen@sportservicemiddennederland.nl of telefonisch:
06-12949436 of 030-7513840.
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

Test Yamaha MT01 Roké Motors

“Bad to the Bone”
Deze week test Patrick Hesse een
Yamaha MT01 Occasion bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Nog nagenietend van het feit dat
mijn grote idool ‘il dottore’ (de dokter) Valentino Rossi met Yamaha net
zijn negende wereldtitel in de wegracerij heeft veroverd, mag ook ik
vandaag een blokje om met het merk
van gekruiste stemvork. De Yamaha
MT-01: een beest van een 1670cc
V-twin met een extreem sterk
CF-gegoten aluminium frame,
dat gerant staat
voor messcherp
stuurgedrag.
Een motor die
volgens Yamaha
gemaakt is met
organisch design
en liefde voor
elk detail. “Ik
heb hem net
binnen,” meldt
Aad van Roké
Motors me. Hij
moet eigenlijk
nog gepoetst
worden. Ik
kijk naar de
wondermooie
machine en vind
het best meevallen, hij glimt je
tegemoet.
Wauw!
Ik neem plaats
in de motorfiets,
wauw! De zit
is al helemaal
top. Persoonlijk
houd ik van
motorfietsen
waar je ‘in’ zit,

dus een laag zadel en een hoge tank,
zodat je echt het gevoel heb één te
zijn met de motor. Het uitzicht op de
prachtige design tellerpartij geeft je
het gevoel op een bijzondere fiets te
zitten. Met een simpele druk op de
startknop begint er in het vooronder
iets te grommen (dat belooft veel
goeds)! Ik had wel wat tests gelezen
over de MT-01, maar ik had hem nog
nooit in het ‘wild’ gezien. En hij màg
gezien worden: de motor is bijna
on-Japans mooi gestyled, met veel
oog voor detail. Waarschijnlijk mede
door het wat extreme design is het
niet een motor voor iedereen. Echter
perfect voor de individuele motorrijder die geen 13 in het dozijn fiets
zoekt, maar het prettig vindt wat
aparts te hebben.
‘Urban Racer’
Ik rijd deze in mijn ogen “Urban
Racer” (ja, zelf bedacht!) dwars door
Mijdrecht en moet alle hens bijzetten: wat een beest van een fiets zeg,
het grommen gaat over in schreeuwen en de heftig trillende motor
zorgt er bijna voor, dat mijn vullingen
spontaan mijn kiezen verlaten. Ook
het aanremmen vergt veel kracht,
maar de eerlijkheid gebiedt mij te
schrijven dat dit ook juist de charme
van dit monster is. Je hebt het gevoel
dat je echt aan het rijden bent, zoals
motorrijden ooit bedoeld is. Hij
wil echt, alleen je zult er wat voor
moeten doen.
Schoonheid
Het rijden is echt een feest, want
het sturen met deze dikke fiets gaat
werkelijk met twee vingers in de
neus, wat een goed rijwielgedeelte
zeg! Het waanzinnige koppel dat
uit de 1670cc grote V-Twin komt
stuwt de MT-01 en zijn berijder

onvermoeibaar voort. Deze koppelbeul maakt het rijden een waar
avontuur. Ik stop midden in het dorp
Mijdrecht voor wat foto’s. Daar blijkt
onder de zwarte kleur een prachtige paarse metallic gloed door te
schijnen. Van welke kant je de fiets
ook bekijkt: het is een schoonheid
in optima forma. En is er dan niets
negatiefs te melden? Nou, oké dan,
wat mij betreft hoeven die priegelige
aftermarket designspiegels niet zo, je
ziet er niets door, en met zo’n motor
is het toch prettig het een en ander
achter je in de gaten te houden.
Na een vlotte rit, keer ik terug bij
Roké om bij te komen met een bak
koffie. Ik heb het idee dat de winter
is begonnen. Ik zal mijn zomerhandschoenen moeten gaan omruilen voor
de winterwanten. Ik kijk nog even
met veel ontzag naar de Yamaha en
realiseer me dat de eventuele nieuwe
eigenaar met de fiets een bak plezier
kan gaan beleven. De Yamaha MT01
is uit 2005 en heeft ruim 25.000 km
gelopen zier er perfect uit en kost
€ 7.990. Voor dit bedrag krijg je
een zeer potente motor die je zeker
niet op iedere straathoek zult tegen
komen.
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Fabia nu met 1.000
euro voordeel

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,

Rijtest Hyundai i30 CW Blue

De blauwe venen

Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto

Hyundai is gestart met de Blue Challenge. Een landelijke actie, waarbij de i30 met start-stop-systeem de
hoofdrol speelt. Het merk daagt iedereen in Nederland uit om met de i30 op pad te gaan en een zo zuinig
mogelijke prestatie af te leveren. Ook de lokale dealer Rovémij daagt Rondeveners uit om mee te doen.
Reden voor De Groene Venen om eens te kijken hoe de i30 rijdt.

uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

door michael reuling foto’s: patrick hesse

Op een regenachtige zaterdagochtend draaien we de sleutel om van
een blauwe i30. Direct is te merken
dat de auto goed geïsoleerd is van
het motorgeluid. De Koreanen hebben daarom ook maar voor de zekerheid een lampje ingebouwd dat
aangeeft als de auto de motor heeft
uitgezet. Maar hoe werkt dat startstop-systeem?
Al eerder heeft u kunnen lezen over
eenzelfde systeem dat in de Fiat 500
zit. In de 500 zit het systeem gekoppeld aan automaat, waarbij de motor
bij stilstand uitgeschakeld wordt. De
voet oplichten van het rempedaal is
voldoende om de motor te starten. In
de i30 ligt het iets gecompliceerder.
Allereerst: de motor moet op gebruikstemperatuur zijn. Stel, u rijdt
op een stoplicht af en remt voor het
rode licht. U zet de versnelling in vrij
en laat de koppeling los. De motor
slaat af en een lampje laat u weten
dat de motor uit staat. Het licht
springt op groen, u trapt de koppeling in, de motor springt aan, u kiest
een versnelling en rijdt weg.
Start, maar geen stop?
Ongemerkt zijn dit toch wel een
aantal handelingen, die sommige
personen zich even moeten aanleren.
Niet iedereen zet automatisch de
versnellingsbak in z’n vrij bij een
stoplicht. De meeste mensen houden

de voet op de koppeling en zetten de
eerste versnelling vast klaar. Wennen
dus, helemaal als u tot de groep
behoort die graag vlot weg wil zijn
bij de stoplichten.
Vlot weg zijn ligt in ieder geval niet
aan het vermogen van de motor,
want de 1.4 levert 109 pk en 137
Nm. Daarmee komt de i30 goed mee
in het verkeer. Dankzij het start-stopsysteem, het lage verbruik en lage
co2-uitstoot kunt u de auto kopen
met het energielabel A en slechts
20% bijtelling. Als u de i30 een
interessante auto vindt, is deze Blueuitvoering een goede keuze. Ook al
zet u misschien niet altijd de versnelling in z’n vrij, u profiteert wel van
de voordelen van het systeem. Nu
denkt u misschien: leuk en aardig
iedere keer dat starten van de motor,
maar verslijt de startmotor nu niet
extra snel? Nou, een normale startmotor misschien wel, maar daarom
zijn auto’s die voorzien zijn van een
dergelijk energiebesparend systeem
uitgerust met een sterkere startmotor, gekoppeld aan een zwaardere
accu.
Zuinig rijden, een vak apart
Onze testroute met de i30 liep over
de N201, via de A2 naar Abcoude,
waarna de route binnendoor terugvoerde naar Mijdrecht. Met de i30

zou een verbruik te halen moeten
zijn van ongeveer 5 a 6 liter op 100
kilometer. Door een aantal stops voor
foto’s en andere onvoorspelbare
bestuurders op de weg zaten we wel
iets boven dit verbruik. Peter Bakker,
die aangaf ook mee te willen doen
aan de Challenge, is bij dezen gewaarschuwd: zuinig rijden is nog lang
niet altijd zo makkelijk! Om het de
bestuurder nog makkelijker te maken, zou het merk er verstandig aan
doen om een lampje in te bouwen
dat aangeeft wanneer de bestuurder
het beste van verzet kan wisselen.
Koreaan in Europees maatpak
Het interieur van de i30 is zeer
goed verzorgd. In tegenstelling tot
in de meeste Koreanen, vinden we in
deze Hyundai goede materialen. Het
doet Europees aan, ook qua styling.
Overigens blijven alle functies van de
auto, zoals airco, radio, elektrische
raambediening en stuurbekrachtiging
verder werken als de motor uit
staat. Op de achterbank kunnen
ook langere personen comfortabel
zitten, doordat de daklijn bij de
station doorloopt is er ook voldoende
hoofdruimte. Op het dashboard is te
zien dat deze i30 niet voorzien is
van alle opties. Een aantal zwarte
knoppen en vlakken verraden waar
functies hadden kunnen zitten.

Hyundai i30
Gereden versie:
Hyundai i30 CW 1.4i Blue
Vermogen: 109 pk
0-100: 11,7 s
Top:
187 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 17,2 / 5,8 l/100km
BPM: € 2.958,00
Prijs: € 16.245,00
Alternatieven:
Ford Focus, Kia Cee’d, Peugeot
207 SW, Renault Clio Estate

De styling aan de buitenkant zijn
we gewend van Hyundai. Niet
schreeuwerig, eerder bescheiden
en een beetje conservatief. Maar,
als we deze styling vergelijken met
Hyundai’s van vroeger, dan is dit een
behoorlijke vooruitgang. Dat is te
danken aan een investering die het
merk jaren geleden maakte in Duitsland, door daar een eigen designstudio te openen. De i30 was dan ook de
eerste auto die in die studio getekend
werd. Vraag bij de dealer wel even
of er mooie lichtmetalen velgen
gemonteerd kunnen worden. De auto
is namelijk standaard voorzien van
stalen velgen met wieldoppen. Een
set lichtmetaal geeft de i30 net wat
meer schwung.
Conclusie
De i30 is een nette auto voor een
nette prijs. De 1.4 levert genoeg
vermogen om goed mee te komen in
het verkeer. Het start-stop-systeem
vraagt wat gewenning, maar bespaart u op zowel de korte als lange
termijn geld. De Blue Challenge
start deze zaterdag 14 november.
Aanmelden kan bij Rovémij.

Zelf zuinig rijden?
Auto bedrijf Rovémij
Hofland 156 - 160 Mijdrecht
0297 - 239290
www.rovemij.nl

Als u nog een cadeau zoekt voor de
decembermaanden, loop dan eens
binnen bij Skoda.Tot en met 31
december verlagen zij de prijs van de
Fabia 1.2 Drive (60 pk) met 1.000
euro naar € 8.995.Tot de standaarduitrusting behoren radiovoorbereiding, airbags voor bestuurder en
passagiers, zij-airbags, meegespoten
bumpers en stuurbekrachtiging.

Gezinsauto van het
jaar 2010
De Toyota Verso is gekozen tot
Gezinsauto van het Jaar 2010. Het
model scoorde 68 procent van de
stemmen. De tweede plek was voor
de Renault Grand Scénic, de derde
plek voor de Volkswagen Golf. Op
Gezinsautovanhetjaar.nl konden
consumenten stemmen op de drie
finalisten, die geselecteerd waren
door een vakjury. De organisatie
van de verkiezing lag in handen van
de magazines ANWB Kampioen,
Ouders van Nu, Kinderen en Groter
Groeien.

Autoverhuurder gaat
auto’s verkopen

Verhuurmaatschappij Hertz gaat
haar ex-huurauto’s zelf aan particulieren verkopen. Opmerkelijk, want
huurauto's zijn vaak voorzien van een
terugkoopverklaring. Deze worden
dan na een termijn teruggekocht
door de dealer. Door het faillissement
van Kroymans ging dit verhaal voor
een flink aantal huurauto’s niet door.
Naast de eenmalige veiling van 50
auto’s, gaat Hertz via Rent2Buy een
nieuwe service aanbieden. Daarbij
kunnen consumenten een aantal
dagen een auto huren, met de optie
deze vervolgens aan te schaffen.

Nieuwe Volvo S60

In 2010 komt Volvo met de nieuwe
S60. Op de autosalon van Genève
in maart wordt de auto onthuld. De
auto wordt wederom geproduceerd
in Gent. De verwachting is dat de
S60 alle veiligheidssnufjes uit de
XC60 meekrijgt. Motoren die geleverd gaan worden zijn onder meer de
nieuwe 1.6 GTDI, 2.0 GTDI en 1.6D.
De S60 gaat de concurrentie aan
met de Audi A4, Mercedes C-klasse
en BMW 3-serie.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Junior Secretaresse
Organisatie: Active Group
Plaats: Uithoorn
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Mijdrecht
(wegens zwangerschapsvervanging)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: BREUKELEN
Functie: Magazijnmederwerker voor 32 uur
Organisatie: Jos van Zijl Interieur Ontwerp
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang de JozefSTEK - Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: talentvolle, energieke en gestructureerde supportmedewerker (16 uur)
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang de Parkieten
- Vinkeveen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Administrative assistant (m/v)
Organisatie: Atrium Europe B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: online director bij een online marcom bureau
Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Iphone app developer
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: senior PHP programmeur interactief marketing
bureau Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: sr. account director/projectmanager online
Haarlem
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: medewerker inside sales
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Meewerkend voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Onderhoudsmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Pedagogisch Medewerker / Vakcoach Spel en
Beweging
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker de Parkieten - Vinkeveen (4 dagen)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Parkieten Vinkeveen (3 dagen)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf De
Droomboom - Abcoude
Organisatie: De Klimboom / KDV De Droomboom
Plaats: Abcoude
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Geinboom
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Productie medewerker (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoper Buitendienst (m/v)
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Afwasser m/v parttime
Organisatie: Partycentrum de Meijert
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een afdelingsmanager ROVM
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Technisch-Commercieel medewerker
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Afwasser m/v parttime
Organisatie: Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen
Plaats: Vinkeveen
Functie: Senior Strateeg Mobile/Online Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: operations manager online marketing bureau
- Amsterdam
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen
Functie: Flashdeveloper – Flash designer reclameburo
Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam

Functie: Lead designer online - reclamebureau Schiphol
Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering
Plaats: Breukelen

Functie: 1ste of 2de Automonteur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk
Plaats: Amsterdam

Functie: Telefoniste/Receptioniste (oproepbasis)
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Talentroom
Organisatie: Talentroom.eu
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch Medewerker BSO De Knoest Loenen
Organisatie: De Klimboom
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Regio Agenda
Film

In deze theatervoorstelling beleven
Tim & Kees Quk’s op humoristische en muzikale wijze spannende
Sinterklaas-avonturen. Samen
met juf Lies organiseren ze een
surprise-party voor Sinterklaas.
Op het pleintje voor hun huis moet
het feest gevierd worden. Alles
lijkt geregeld: Muziek, dans, decor,
maar waar zijn de pepernoten? Die
zou hun goede vriend Piet Torero
toch regelen?

Whatever Works

Vanaf 12 november in diverse
bioscopen
Komedie van Woody Allen met
Lary ‘Curb Your Enthusiasm’ David
en Evan Rachel Wood
In Woody Allen’s nieuwste komedie
besluit de excentrieke New Yorker
Boris (Larry Davids – Curb your
Enthusiasm) zijn chique leven in de
Upper East Side in te ruilen voor
een meer zonderling bestaan in
een achterstandswijk. Hij ontmoet
Melody, een jong meisje uit het
zuiden van Amerika (Evan Rachel
Wood) en haar zeer religieuze
ouders (Patricia Clarkson & Ed
Begley, Jr.). Deze ontmoeting leidt
tot diverse bizarre en grappige situaties, aangezien niemand elkaars
visie over het leven lijkt te (willen)
begrijpen.

Veel muzikale pepernoten zullen de revue passeren, de zaal zal
zingen en swingen op sint-rock
van de Quk’s-Cd: Mijterse Pepernoten! Piet Torero, bekend van Oh
Pepernoot, zal op geheel eigenwijze wijze de pepernoten in het
hoenderhok gooien. Het chaotisch
enthousiasme probeert Juf Lies
orde te houden om het sinterklaasfeest hoe dan ook te laten slagen.
En Sinterklaas bewaart de rust en
zal het feest in goede banen leiden.
Samen met zwartepieten blaasband De Blaasbalgen en dansende
pieten zal Mijterse Pepernoten het
hoofdcadeau van het jaar worden.
Muzikale pepernoten en swingende
sintsongs voor de hele familie!

www.sonypictures.com/classics/whateverworks/

Theater/Kindervoorstelling

Theater Quk’s
Mijterse Pepernoten
Zondag 15 november
Theater Castellum Alphen aan
den Rijn

Deze voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 2 jaar. Duur voorstelling circa 70 minuten en er is
geen pauze.

Castellum maakt zich op voor een
groot Mijters Sinterklaasspektakel! De zaal zal swingen op zijn
grondvesten! Alle sinterklaas-liefhebbers, jong en oud, lief en stout,
zijn uitgenodigd voor deze unieke
voorstelling.

Familiebrunch
Ideaal voor de zondagmiddag:
met het hele gezin lekker eten en
daarna genieten van de voorstelling.

Tijdens de ‘Familiebrunch’ zorgen
wij voor voldoende speelgelegenheid. De familiebrunch is alleen
voor de voorstelling van 13.00 uur,
aanvang brunch 11.30 uur.

www.theatercastellum.nl

Festival

Chocoladefestival
Amsterdam

T/m 22 november, Amsterdam,
verspreid over de stad
Stichting Chocoladefestival
Voor zoetekauwen breken er gouden tijden aan tijdens Choca. Dit
festival dompelt de stad tot en met
22 november onder in chocolade.
Amsterdam handelt al eeuwenlang
in cacao, dus dit is een historisch
verantwoord festival.
Al in 1660 schonken de Amsterdamse koffie- en chocoladehuizen
chocolademelk. Momenteel is de
Amsterdamse haven de grootste
cacohaven ter wereld! De ondernemers van Amsterdam trakteren de
stad daarom op een chocoladefestival. Choca is hét chocoladefestival
van Amsterdam. Een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij
horeca, galeries, patisserieën, bakkerijen, uitgaansgelegenheden en
massagesalons hun ‘kunsten in de
chocola’ presenteren. Amsterdamse
ondernemers organiseren in de
grootste cacaohaven van de wereld
een groot 2 weeks chocoladefeest
voor chocoholics. Meer dan 70
deelnemende bedrijven bieden
tijdens Choca een speciaal ontwikkelde menukaart aan en organise-
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Voortaan vindt u in De Groene Venen een puzzelpagina en kunt u zich het hele
weekend uitleven op de oplossingen. De juiste antwoorden publiceren we in de
Kruiswoordraadsel
volgende editie. De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Kruiswoordpuzzel week 46
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
43

59

67

33

46

17

45

12

57

38

^^^^^^^^^^
© denksport puzzelbladen

HORIZONTAAL
1 bouwwerk 7 sterke gemoedsaandoening
12 boom 13 lekkernij 14 Bijbelse figuur 15 sierheester 17 deel van Afrika 19 vogel 20 kleine foto
voor legitimatiepapieren 23 gepensioneerd (afk.)
24 sportschoen met ijzeren punten 26 dans
28 werking 30 kruiderij 32 keukenhulpmiddel
34 onverbloemd 36 halfvloeibaar voedsel 37 blaasinstrument 38 babybroekje 39 lied 40 totaal
42 oktober (afk.) 44 Europese vrouw 46 ik
48 Egyptische waterlelie 51 hindernis 53 plaats in
Japan 55 zuiver gewicht 57 uiterlijk 59 Israëlitisch
61 reeds genoemd 63 boomloze vlakte 65 verfstof
66 boven het gewone 67 ontkenning 68 vogel
69 inspanning.
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welijke kunstenaars uit zwarte- en
migrantengemeenschappen. Het
festival biedt dans, muziek en theater, optredens op het gebied van
poëzie, literatuur, beeldende kunst,
documentaire, film, multimedia,
debat en diverse workshops.
Meer informatie:

www.bmwfestival.hyves.nl

www.choca.nu

Feest
Festival

Black Magic Women
Festival
12 t/m 15 november, Bijlmer
Parktheater, Amsterdam

Van 12 t/m 15 november pakt Het
Black Magic Woman Festival uit
in het spiksplinternieuwe Bijlmer
Parktheater met het thema ‘New
Beginnings’. Een nieuw begin met
nieuwe uitdagingen: een nieuw
gebouw, een nieuw kunstenplan
en een vernieuwd festival. Er zijn
nieuwe kansen, er is inspiratie en
veel nieuwe mogelijkheden.
Zo wordt er ook een ‘nieuw begin’
gemaakt met de Literatuurprijs
gedurende Black Magic Woman
Festival 2009. De Black Magic
Woman Literatuurprijs is een
Nederlandse literatuurprijs die aan
een levende zwarte-, migranten-,
of vluchtelingenschrijfster wordt
uitgereikt voor een gepubliceerd
verhaal/boek in het Nederlands
of algemeen beschikbaar in een
Nederlandse vertaling.
Het Black Magic Woman Festival
toont jaarlijks het talent van vrou-

Kout en Vout

Zaterdag 14 November
Dorpshuis Kudelstaart
Dit jaar gaat de opening van het
carnavalsseizoen op zaterdag 14
november volledig anders dan anders worden. Vaste bezoekers van
het 11e van de 11e feest weten dat
dit feest bij RKDES werd gevierd,
maar anders dan voorgaande jaren
wordt het carnavalsseizoen dit keer
ingeluid in het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg en wel met een
spetterend feest genoemd “Kout
en Vout”. Uiteraard hoort bij een
feest ook muzikale begeleiding. Om
het echt “Kout” en nóg “Vouter” te
maken is PingWing Drive-In Show
aanwezig voor de discodeuntjes
en tussendoor treedt de inmiddels
bekende en geliefde Cock Zwanenburg op. Meer info op

www.pretpeurders.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

j-

ren allerlei events en activiteiten
over de hele stad.
Wie, wat, waar
Choca festival
7 t/m 22 november
Veel activiteiten, verspreid over de
stad; verschillende toegangsprijzen,
vanaf gratis
Meer info/compleet programma:

VERTICAAL
1 deel van Afrika 2 plaats in de Verenigde Staten
3 met mos begroeid 4 windrichting 5 vergelding
6 niet voltooid 7 plaats in Portugal 8 uitroep ter
aansporing 9 vliegtuigloods 10 bejaarde 11 krachteloosheid 16 bewegingsorgaan 18 rivier in Rusland
21 tennisterm 22 opmerking 25 Spaanse schilder
27 kledingrek 29 deel van een trein 31 het voorzien
van een keurmerk 33 Europese rivier 35 plaats in
Duitsland 36 voor 41 Russisch gebergte 43 koper
44 afmeting 45 één der apostelen 46 lidwoord
47 wijfjesschaap 49 hoofdstad van Taiwan
50 alarmsignaal 52 pleger van een misdrijf
54 tropisch gewas 56 houtsoort 58 Griekse letter
60 opspringend vochtdeeltje 62 takje 64 een
zekere.

Sudoku
week 46
Sudoku
Pagina 1
INSP;FARCE;KRIS
Alle
cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorBOERS;BOA;VUIST
komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
IATA;TEMPO;NEER
SCHAP;LIP;INTRO
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.

;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
IRIS;WOONPLAATS
5
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
BETON;DAS;GEMOK
1
EURO;GEMAK;EERW
SCORE;NBR;ULTRA
TEST;EGAAL;YZEL

Pagina 4

EVASIEF;HERBERG
UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
ARR;UITHAAL;CIA
T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
MAKI;PROOI;GRIT
Pagina 1
Pagin
;V;LORI;PENS;M;
SEMI;OFFER;KROP
1
5 2 8 7 4 9 3 6 1PLENS;TOR;SIENA
632
4 6 7 5 3 1 9 8 2I;EGEL;E;SONG;A
519
OTT;IONISCH;ABS
8
9 1 3 8 2 6 4 5 7NALENTE;LOOPTYD
847
NAAM;TRIER;ETNA
8 5 4 3 9 7 2 1 6ENTSTOF;GEKLAAG
465
9

]]]]]]]]]
_________
7 2
]]]]]]]]]
_________
4 5
3 7
]]]]]]]]]
_________
3
6
2 5
]]]]]]]]]
_________
4
]]]]]]]]]
_________
HARS;LAPSE;PECH
ADULT;ZAT;SERRE
7
8
ARIA;HIAAT;POEL
]]]]]]]]]
_________
Pagina 2
GELAP;ERA;LEMMA
;S;PRO;SFEER;E;
3
9
4
R;A;ING;MRS;G;L
]]]]]]]]]
_________
ONGEVOELIG;BEHA
GNOME;SAX;KEVER
GORS;INBEELDING
7
1
E;A;MEI;RVA;T;O
]]]]]]]]]
_________
;E;HARPY;ARK;Z;
VIOOL;PST;ELZEN
6 5 7
3
AKTE;GEZET;OISE
]]]]]]]]]
_________
LETSE;REI;HOEDE
Bonaire.

Pagina 2

SLOT;EDELE;FRET

© DENKSPORT
PUZZELBLADEN
Schatzoeker.

3 9 2 1 6 5 8 7 4Purperrood.
671482593
745218639
139654728
2 8 6 9 7 3 1 4 5Pagina 5

OOGAS;HKH;EISER
ENE;MICROBE;TEE
HOTDOG;I;ALLURE
Pagin
O;R;GLASMAT;D;K
EMIR;OTTER;PILS
6 9 1 8 7 2 3 5 4;ALOE;MAT;CLOU;
435
EN;NUL;L;TAO;KI
2 3 5 4 9 1 6 8 7RUNDVEE;WINTERS
189
8 7 4 3 6 5 9 1 2GA;WEG;K;POT;AM
267
;ABEL;NEO;NEVA;
4 6 2 1 5 8 7 3 9PLAG;VENDU;RYKE
614
E;D;GESLEEP;F;T
7 5 8 6 3 9 4 2 1SATIRE;E;FOETUS
358
3 1 9 7 2 4 8 6 5TRA;OLIEKAN;ARE
792
OKSEL;ARA;DELER

5 8 7 2 4 6 1 9 3Woningeigenaar.5 2 1
946513278
973
123987546
846
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GEBOUW;O;PATHOS
AREN;RONDO;SAUL
MIMOSA;A;RWANDA
BEO;PASFOTO;GEP
I;SPIKE;POLKA;T
ACTIE;TYM;GARDE
;O;CRU;K;PAP;O;
TUBA;LUIER;SONG
;P;SOM;N;OKT;A;
LETSE;EGO;LOTUS
E;HORDE;OSAKA;I
NTO;AANZIEN;ISR
GEMELD;E;STEPPE
TAAN;EXTRA;NEEN
EKSTER;A;MOEITE
Kindertaal.

328
971
193
784
256

Pagina 3

Pagina 6

Pagin

NERTS;LAB;KRANS
4 7 8 5 1 2 9 3 6ALE;TRAPEZE;LEA
156
6 9 1 8 4 3 5 7 2DICTEE;P;WELKOM
492
A;O;MEELBAL;A;E
2 5 3 7 6 9 8 4 1TURF;PRAAM;ELAN
837
1 6 5 3 9 4 2 8 7;IDEE;FUT;PEIL;
968
MT;ERG;S;HET;LD
8 3 4 2 5 7 6 1 9YSREVUE;HERBERG
215
NT;RAP;E;STA;IL
7 2 9 6 8 1 4 5 3;ERIN;ARM;HARS;
374
3 8 6 9 7 5 1 2 4SLEE;GRIEP;RYKE
621
E;T;VAKTERM;K;L
9 4 2 1 3 8 7 6 5STONED;R;EERDAT
789
AAR;EENEIIG;ORE
5 1 7 4 2 6 3 9 8MOTEL;NAR;AMMAN
543
Winkelstraat.
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287659341
639417258
145283796
793864125

371
854
629
793
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